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1. Innledning  
1.1.  Forslagsstillere  

Forslagstiller og grunneiere er SPG Bakke Bolig Dammensvika AS og  
Dammensvika Prosjekt AS 
 
 

1.2. Kontaktinformasjon 
FORSLAGSSTILLERE: 
 
SPG Bakke Bolig Dammensvika AS v/ Line H. Fielding  
Drammensveien 165, 0277 Oslo. 
Mob: 906 01 132 
E-post: line@bakke-as.no 
 
Dammensvika Prosjekt AS v/ Stian Magelssen 
Vipevegen 16, 2008 Fjerdingby 
Mob: 994 00 994 
E-post: stian@stimabygg.no 
 
 
 
PLANKONSULENTER: 
 
A38 Arkitekter AS v/ Rune Ramfelt 
Sarbuvollveien 38, 1363 Høvik 
Mob: 932 55 726 
E-post: rr@a38arkitekter.no  
 
Arcasa Arkitekter AS v/ Anne Lee Holm 
E-post: annelee@arcasa.no 
Telefon: 928 64 830 
 
 

1.3. Plannavn  
DAMMENSVIKA 
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2. Overordnede føringer 
2.1. Gjeldende plansituasjon 

Områdereguleringen for Dammensvika Plan ID 224, med planbeskrivelse og 
reguleringsbestemmelser ble vedtatt av Rælingen kommune 11.12.2019.  
Link til plandokumenter: https://www.ralingen.kommune.no/omraaderegulering-
dammensvika.470606.no.html        
Planforslaget tilrettelegger for høy boligtetthet, varierte fasadeuttrykk med variasjon i 
materialer, grønne utearealer og takterrasser. Planen er i tråd med regulerings-
bestemmelser i Områdereguleringen for Dammensvika, og viderefører intensjonene i 
planbeskrivelsen og kvalitetsprogrammet. Område o_SGG, turvei, blir ikke berørt av 
tiltaket. 

 
Reguleringskart Områderegulering Dammensvika 

Reguleringsarbeidet gjelder Felt Aa, Felt Ba, en tomt på Felt Bb, Felt Ca, to tomter på 
Felt Cb og Felt Cc i områdeplanen. Gjeldende formål i områdeplanen er bolig og 
bolig/næring. Tillatt maks BRA og maks høyder for de enkelte feltene er: 
Felt Aa – Maks tillatt BRA kombinert bebyggelse 2900 kvm, maks høyde K= +124,0 
Felt Ba – Maks tillatt BRA kombinert bebyggelse 2950 kvm, maks høyde K= +128,0 
Felt Bb – Maks tillatt BRA kombinert bebyggelse 3650 kvm, maks høyde K= +128,0 
Felt Ca – Maks tillatt BRA bolig 10100 kvm, maks høyde K= +149,0 
Felt Cb – Maks tillatt BRA bolig  2300 kvm, maks høyde K= +133,0 
Felt Cc – Maks tillatt BRA bolig  4900 kvm, maks høyde K= +140,0 
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2.2. Statlige planretningslinjer  

Likestillings- og dikrimineringsloven, LOV-2017-06-16-51, § 17, Universell utforming. 
Tomten har en krevende topografi og planforslaget vil derfor legge stor vekt på god 
utforming av bebyggelsens, form, kontraster, terreng tilpasning, adkomster og felles 
utearealer så langt det lar seg gjøre. Tilgjengelighet skal ivaretas. 

Retningslinjer om støy i arealplanlegging T-1442/2021. 
Området ligger delvis innenfor gul og rød støysone. Det vil gjøres tiltak for å ivareta 
støy ved å tilrettelegge for gjennomgående leiligheter eller ved å benytte 
vindusløsninger som tilfredstiller krav iht T-1442. Det er igangsatt støyberegninger for 
området. Det vil i forbindelse med utarbeidelse av detaljplan, utføres støyberegninger 
som belyser de steder det evt. må gjøres støyreduserende tiltak.  

Retningslinjer for behandling av luftkvalitet i arealplanleggingen T-1520 (30.05.2020)  
«Retningslinjen har ikke status som en statlig planretningslinje etter plan- og 
bygningslovens § 6-2. Anbefalingene i retningslinjen er veiledende, men vesentlige 
avvik fra anbefalingene kan imidlertid gi grunnlag for innsigelse til planen fra 
offentlige myndigheter, blant annet fylkesmannen.» Luftkvaliteten på østlig del av felt 
Cc ved tunnelåpningen på Rælingstunellen skal kontrolleres. 

Naturmangfoldsloven, LOV-2009-06-19-100                                                         
Planbeskrivelsen for områderegulering Dammensvika skriver følgende: "Omrad̊et 
bestar̊ av en ravinedal mellom eksisterende bebyggelse og tilhørende infrastruktur. 
Innenfor planomrad̊et finnes bad̊e kjøreveier, gang- og sykkelveier og eksisterende 
bebyggelse i tillegg til ubebygde arealer. Omrad̊et har mindre geologisk verdi enn 
mange av de andre ravinene, fordi formasjonen ikke er del av et større ravinesystem, 
og fordi den er avskar̊et av tunge tekniske inngrep tett inntil tomten. Nye tiltak vil ikke 
medføre økt barriereeffekt eller forringe landskapsøkologisk sammenheng mellom 
større skogs-/naturomrad̊er i vesentlig grad.” Temaet med spesielt fokus på raviner 
er, på bestilling av kommunen, utredet av Rambøll i rapport datert 04.02.18. Det 
aktuelle omrad̊et er godt undersøkt, og sist kartlagt i 2017. Planene er vurdert mot 
prinsippene i naturmangfoldloven § 8-12. Planforslaget legger til grunn 
områdereguleringens vurderinger opp mot naturmangfolds-loven. Det er ønskelig i 
forbindelse med oppstartsmøtet å avklare om det er behov for ny rapport. 
 
Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen 
(1995) 
Planforslaget har til intensjon å ivareta alle relevante krav. 

Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging 
Retningslinjene legger opp til en arealbruk og et transportsystem som skal fremme 
en samfunnsøkonomisk effektiv ressursutnyttelse og bidra til en bærekraftig utvikling. 
Det skal sikres et samordnet utbyggingsmønster og transportsystem, slik at 
transportbehovet kan begrenses og det legges til rette for klima- og miljøvennlige 
transportformer. Planleggingen skal legge til rette for tilstrekkelig boligbygging i 
områder med press på boligmarkedet. 
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Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging i kommunene 
Denne pålegger kommunene å gjøre en helhetlig og langsiktig klima- og 
energiplanlegging, som omfatter alle deler av kommunens virksomhet og 
ansvarsområder. 
 

2.3. Regionale føringer 

Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus, vedtatt desember 2015. 
Planforslaget er i trad̊ med overordnede føringer ettersom den legger til rette for 
fortetting i et omrad̊e med godt utbygget kollektivtransport og gode tilbud for både 
gae̊nde og syklende.  
 
Regional planstrategi 
Viken fylkeskommune ble etablert 01.01.2020 ved sammenslåingen av Akershus, 
Buskerud og Østfold. Ny regional planstrategi for Viken ble vedtatt 18.12.2020.  
 
Ny regional planstrategi viser hvilken retning Viken skal utvikles mot 2030. Det er den 
sentrale prosessen for utforming av nye mål og strategier og er det viktigste 
overordnede politiske styringsverktøyet for samfunnsutviklingen, og bestemmer 
hvilke regionale planer som skal utarbeides. Regional planstrategi for Viken er 
forankret i FNs bærekraftsmål og skal fungere som en driver for arbeidet med 
bærekraftsmålene i Viken. 
 
Planen har 5 langsiktige utviklingsmål. For å nå de fem utviklingsmålene skal 
innsatsen rettes mot seks innsatsområder som til sammen dekker de viktigste 
aspektene for en bærekraftig utvikling: 
 

1. Livskvalitet, velferd og like muligheter  
2. Bærekraftig og rettferdig økonomisk system  
3. Bærekraftig arealbruk, matproduksjon og ernæring  
4. Redusert klimagassutslipp og energiomlegging  
5. Helhetlig by- og stedsutvikling  
6. Miljø, økosystem og biologisk mangfold  

 
I regional planstrategi er det definert fire virkemiddelkategorier som vil hjelpe til med 
å identifisere, kartlegge og systematisere samfunnets tilgjengelige virkemidler: 
 

1. Styring, regulatoriske og juridiske virkemidler 
2. Økonomiske og finansielle virkemidler 
3. Mobiliserende og informative virkemidler 
4. Forskning, innovasjon og utvikling 

 
Samfunnsutfordringene er komplekse, og løsningene på disse finner man bare 
dersom man jobber helhetlig og på tvers av sektorer med ulike aktører. Det må også 
plansystemet, som skal operasjonalisere målene i regional planstrategi, gjenspeile. 
Følgende prinsipper skal legges til grunn for plansystemet i Viken: 
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1. Plansystemet skal legge FNs bærekraftsmål til grunn og ha tydelig kobling til 
langsiktige utviklingsmål og mål for innsatsområdene. 

2. Plansystemet skal fremme et helhetlig perspektiv, herunder tverrfaglighet og 
samhandling mellom og på tvers av fagområder, forvaltningsnivåer og interesser. 

3. Regional planlegging skal være kunnskapsbasert. 
4. Plansystemet skal være partnerskapsbasert. 
5. Plansystemet skal ta hensyn til regionale forskjeller og fortrinn. 
6. Universell utforming skal ligge til grunn i regional planlegging i Viken. 

 
Det må i fellesskap utarbeides planer som kan hjelpe med til å bli et mer bærekraftig 
samfunn og som sikrer at man lykkes med grønn omstilling av Viken. 
 

2.4. Kommunale føringer 

Kommuneplan mot 2025 

Gjeldende kommuneplan for området er "Kommuneplan mot 2025". 
Kommuneplanens arealdel 2014-2025 med bestemmelser og retningslinjer ble 
vedtatt 26.08.2015.  
Planområdet er her avsatt til kombinert bebyggelse og anleggsformål, samt veg. 
Videre er planområdet underlagt hensynssone H810_1, som gjelder krav til felles 
planlegging. Denne er ivaretatt gjennom områdereguleringen "Dammensvika". 
 
Den forventede sterke befolkningsveksten på Nedre Romerike gjør at Rælingen 
kommune må finne egnede fremtidige arealer for utbygging slik at veksten blir styrt i 
riktig retning med tanke på de arealstrategiske retningslinjene som legges til grunn i 
kommuneplanen. 

Kommuneplanens samfunnsdel 2022-2033 ble vedtatt 27.10.2021. 

Kommuneplanens arealdel 2014-2025 (26.08.2015) 

Ny kommuneplan arealdel 2022-2033 – er under revisjon. 

Forslaget er i hovedsak i tråd med kommunale føringer og med kommunens ønske 
om at Dammensvika skal gis en mer effektiv arealutnyttelse siden arealet ligger nært 
Lillestrøm stasjon og med gang- og sykkelavstand til sentrumsfunksjoner. Ett unntak 
er at noen byggehøyder overstiger kravet til byggehøyder satt i områdeplanen, basert 
på områdereguleringens Punkt 7.1: «for å sikre god kvalitet må utnyttelsen og høyder 
for hver delområde vurderes ved detaljregulering». 

Kommunedelplan for klima og energi 09.09.2015 (vedtatt 26. august 2015) 

Grønn plan 2006-2017(vedtatt 10.04.2007) 
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Områderegulering 
Forslag til detaljregulering gjelder deler av nylig vedtatt områderegulering for 
Dammensvika. Områdeplanens formål er å legge til rette for en høyere utnyttelse av 
planområdet med en mer bymessig bebyggelse, for å følge opp overordnede føringer 
om å fortette i områder som ligger nært kollektivknutepunkt. 
Områdeplanen krever detaljregulering av alle feltene, men åpner for at 
feltinndelingen kan endres i reguleringsprosessen. I områdereguleringen er 
planområdet regulert til kombinert bebyggelse og anleggsformål, blokkbebyggelse, 
gatetun, gangveg, kjøreveg, fortau, kollektivholdeplass og annen veggrunn. 

Kvalitetsprogram datert 14.09.2019. 

Planforslaget fokuserer på et mangfoldig arkitektonisk uttrykk, lesbare forbindelser og 
søker a ̊hensynta stedets landskap og artsmangfold. Miljøkvalitet og varige verdier 
ønskes ivaretatt ved utstrakt bruk av tre og tegl som fasademateriale. Dette vil kunne 
bidra til et variert, annerledes og spennende arkitektonisk uttrykk. Det er lagt vekt på 
at de enkelte feltene skal få ulik egenart ved variasjon i utforming, volumoppbygging 
og fasadeuttrykk. Ved a ̊bearbeide terrenget i nivae̊r og planting av vegetasjon 
legges det opp til å bidra til a ̊gi området et grønne preg etter at bebyggelsen er 
etablert.  
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3. Viktige innledende vurderinger 
3.1. Historikk 

Rælingsbrua ble åpnet i 1958 og erstattet en eldre fagverksbru fra 1881. Før dette 
var Nitelv bru /Nybrua lenger nord i elva den eneste broforbindelsen over Nitelva til 
Lillestrøm. Lillestrømbrua, mellom Jernbanegata og Rælingstunnelen, ble åpnet i 
1998. Dammensvika har i dag gode forbindelser til Lillestrøm både i sør og nord, og 
infrastrukturen har gjort området tilgjengelig og sentralt. Fylkesveg 304 har i senere 
tid endret navn til fylkesveg 1506. 
 
I arealdelen til kommuneplanen, vedtatt august 2015, er det satt krav til felles 
planlegging for omrad̊et Dammensvika. Rælingen kommunes ønske om en fortetting 
og urbanisering av Dammensvika resulterte i en områderegulering, vedtatt av 
kommunen 11.12.2019.  
 
SPG/Bakke leiligheter AS, som eier av felt Ca, Cc og eiendom Gnr/Bnr 104/1 i felt 
Cb, gjennomførte et paralleloppdrag våren 2021, hvor to forslag ble vurdert. Disse 
alternativene hadde ulike utforminger og forslaget utarbeidet av A38 arkitekter ble 
ansett å ha de beste bo- og sosiale kvaliteter, hvor hensynet til nabobebyggelsen ble 
best ivaretatt. A38 arkitekter AS leverte på vegne av SPG/Bakke et planinitiativ for 
feltene Ca, Cb og Cc, den 08.06.2021. 
 
Stima AS, som er eier av felt Aa, Ba og Bb1 og Gnr/Bnr 104/203 i felt Cb benytter 
Arcasa som plankonsulenter for felt Aa, Ba og Bb1 og A38 arkitekter for felt Cb2. 
Arcasa arkitekter AS leverte på vegne av Stima AS et planinitiativ for feltene Aa og 
Ba, den 29.04.2021. 
 
På felles oppstartsmøte, anmodet Rælingen kommune om at de to planinitiativene 
ble slått sammen til et felles planinitiativ som omfatter alle ovenevnte eiendommer.  
Dette planinitiativ ivaretar dette ønsket. 
 
Resterende eiendommer i felt Bb2 Gnr/Bnr 106/81, Gnr/Bnr 105/72 og Gnr/Bnr 
105/232 samt felt Cb3 Gnr/Bnr 105/17, inngår ikke i planinitiativet eller 
detaljreguleringen. 
 

3.2. Steds- og tomteanalyse 
En utfyllende stedsanalyse ligger vedlagt planinitiativet, vedlegg 1. Denne tar for seg 
et større analyseområde og beskriver plassering, arealbruk, eksisterende 
bebyggelse, infrastruktur, trafikkforhold, topografi, grunnforhold, vegetasjon og støy. 
De viktigste temaene oppsummeres under.  
 
Landskap, topografi og solforhold 
Tomtene ligger i Dammensvika, helt nord i Rælingen kommune med kort gang- og 
sykkelavstand til sentrumsfunksjoner og togstasjon i Lillestrøm. Området består i dag 
hovedsakelig av bratt/ulendt terreng med tett vegetasjon, og store deler av området 
er i dag i realiteten utilgjengelig for offentlig ferdsel, med unntak av den etablerte 
asfalterte gangvei gjennom området. Noen av eiendommer er bebygget med 
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eneboliger, mens andre eiendommer ikke er bebygget. Feltene har delvis betydelig 
stigning og vender mot nordøst og nordvest. Det er noe flatere terreng på den nedre 
del av tomtene mot nord og Nitelva. Alle feltene skal iht. områdereguleringen ha 
tilkomst via Nedre Rælingsvei. Tilstøtende område mot vest og syd består av 
eneboliger og rekkehus, og mot sørøst er det naturområde/ravinedal med gangvei til 
Rudshaugen. Mot nord er det flott utsikt over Nitelva og Lillestrøm sentrum.  
Omkringliggende bebyggelse har liten innvirkning på planområdet med hensyn til sol 
og skygge. 
   
Grønnstruktur og friluftsliv 
Mot syd i planområdet ligger utløpet av ravinedalen, som er regulert til naturområde - 
grønnstruktur. Mot nord er planområdet tett på Nitelva med sitt potensiale som 
friluftsområde og turveidrag. Langs elva sør for Lillestrømsbrua finnes et statlig sikret 
friluftsområde som er regionalt viktig for rekreasjon, tur, vannaktivitet og fiske. 
 
Trafikkforhold 
Planområdet ligger i tilknytning til fylkesveg FV1506 som kobler seg på det 
omkringliggende hovedveinettet. Det er kjøreadkomst til dagens boliger fra FV1506 
via Nedre Rælingsveg som går parallelt med fylkesvegen. Dette er også 
hovedadkomst for flere boliger sydøst for Rælingstunnelen.  
 
Det er lite gjennomkjøringstrafikk på småveiene innenfor planområdet. Trafikkdata 
hentet fra vegkart Statens vegvesen viser en trafikkmengde på 305 ÅDT ved 
avkjøringen til Nedre Rælingsveg. Ellers er det mye trafikk på fylkesvegen med 
kødannelser i rushtrafikken. På FV1506 er trafikkmengden 7631 ÅDT. 
 
Det er fortau langs deler av fylkesvegen gjennom planområdet. Det er etablert en 
asfaltert turvei som skaper en forbindelse mellom Nedre og Øvre Rælingsveg. Denne 
kobler sammen boligområdene på blant annet Rudshaugen og kollektivtilbudet langs 
FV1506, samt gangmuligheter over elva til Lillestrøm sentrum.  
 
Det er gangavstand til togstasjon og bussterminal, samt sentrumsfunksjoner i 
Lillestrøm. Mellom Oslo og Lillestrøm går det tog hvert 10. minutt, mens det mellom 
Lillestrøm og Gardermoen går tog hvert 12. minutt. Det er busstopp umiddelbart 
utenfor reguleringsområde langs FV1506 med to lokale bussruter med 
halvtimesavganger i begge retninger. 
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Vedlegg 2 – Områdekart 

3.3. Tomtens egnethet 
Planområdet har gangavstand til tog, buss, butikker og servicefunksjoner, 
og har i stor grad nordøstvendt orientering, og egner seg således for boligbebyggelse 
av mer kompakt urban bebyggelsesstruktur slik det er antyde i område reguleringen, 
under forutsetning av at støy og solforhold blir ivaretatt på en god måte.  
 
Med en velfundert utforming og plassering av de nye bygningsvolumene vil man 
kunne sikre skjermede utearealer med akseptable solforhold, både for bebyggelsen 
innenfor planområdet og de omkringliggende eiendommene.  
 
Det sterkt skrånede terrenget på felt Ca inviterer til en oppdelt vertikal bebyggelse 
hvor relativt høye volumer med god avstand mellom byggene kan etableres mot det 
bratte terrenget, slik at bebyggelsen får et lite fotavtrykk og begrenset fjernvirkning. 
Bebyggelsens oppbrutte form vil opprettholde mye av utsikten mot Nitelva og 
Lillestrøm sentrum for de nærmeste naboene i sørvest.  
 
Terrenget på felt Cc er en bratt kolle i nærheten av Rælingstunellen, som delvis 
ligger i rød og gul støysone. Terrenget innbyr til en bebyggelse rundt kollens nedre 
del formet som en halvsirkel tilpasset kotene på kollen. Bygningsmasivet bidrar 
således til å skjerme utearealene og bakenforliggende område for trafikkstøy, 
samtidig som formen fanger syd- og vestsola. 
 
Felt Aa, Bb og Cb ligger på nedre del av planområdet hvor terrenget flater ut  mot 
Nedre Rælingsvei. Terrenget gir således mulighet for enklere bebyggelsesformer 
som forholder seg til gateløp. 
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3.4. Vurdering av viktige hensyn 

Naturmangfold 
Eiendommene Ca og Cb ligger i enden av Haugenravinen. Den er kartlagt i 
Ravinekartlegging i Rælingen kommune 2017: Haugenravinen: En mindre 
ravineavgrensning med C- verdi, to skoglokaliteter, en med C-verdi (lengst sør) og en 
med B-verdi (nordre del). I planområdet mot nord, på eiendom Aa er det registrert to 
hule eiker, som må hensyntas.  
 
Kulturminner og kulturmiljø 
Det er ikke registrert kulturminner eller kulturmiljø på tomten. Potensialet for å gjøre 
funn av automatisk fredete kulturminner anses som lavt grunnet topografien. 
 
Barn og unges interesser 
Detaljregulering ivaretar barn og unges interesser ved å legge til rette for gode 
uteoppholdsarealer og bedret trafikksikkerhet. Det vil etableres utearealer for lek og 
opphold mellom ny bebyggelse. Tomtens topografi danner et godt grunnlag for 
aktiviteter som lekeplasser, akebakke, hoppbakke osv.  
 
Ved en helhetlig utbygging av området sikres gangforbindelser med direkte 
tilknytning til flere naturområder som del av en større sammenhengende 
grøntstruktur. 
 
Tilgjengelighet, universell utforming og utearealer 
Alle bygg skal følge TEK17 med tanke på tilgjengelighet og universell utfoming, med 
heiser og ramper der dette er nødvendig.  
I alle felt, vil tak være tilgjengelige, med trapp- og heisadkomst, for opphold og 
rekreasjon. Det vil tilføre prosjektet solfylte uteoppholdsarealer og grønne 
taklandskap. Det er en intensjon alle heiser skal føres til tak for sikre universell 
adkomst. 
Der topografien muliggjør det vil utearealene være bilfrie og opparbeidet etter 
prinsipper om tilgjengelighet for alle. 
 
Sosial infrastruktur 
Det ligger flere barnehager i kort kjøreavstand fra planområdet, blant annet Lilleborg 
barnehage, Heimen og Petrine. Nærmeste barneskole er Rud og for høyere trinn er 
Sandbekken Ungdomsskole og Marikollen Ungdomsskole de nærmeste, samt 
Rælingen Videregående. Kapasitet på skoler og barnehager vil bli utredet i 
forbindelse med detaljreguleringen. 
Gangavstand til skoler og barnehager: 

o Lilleborg barnehage, ca. 800 m. 
o Heimen barnehage, ca. 1 km. 
o Petrine barnehage, ca. 1 km. 
o Rud skole, ca. 1 km. 
o Sandbekken Ungdomsskole, ca 3,6 km. 
o Marikollen Ungdomsskole, ca 3,6 km. 
o Rælingen Vidergående skole, ca 3,5 km. 
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Gangavstand til dagligvareforretninger: 
 

o Rema 1000 Kanalveien 1, Lillestrøm, 500 m 
o Joker Nedre Rælingsveg 157, 700 m 
o Kiwi Lillestrøm stasjon, 700 m 

Teknisk infrastruktur: 
• Det ligger offentlige vann og avløpsledninger langs Nedre Rælingsvei. Det 

må avklares kapasitet på dagens ledningsnett.  
• Det går en trase med fiberkabler og fjernvarmeledninger over tomtene 

105/334 og 104/772 som krysser elven. Fjernvarmenettet driftes av 
Akershus Energi Varme AS. Fiberkabel driftes av Nedre Romerike 
Vannverk IKS og Nedre Romerike Avløpsselskap IKS.  

• Renovasjon utføres av det interkommunale avfallsselskap Romerike 
Avfallsforedling IKS. Det er avholdt to møter med ROAF for å sikre riktig 
plassering og kapasitet på renovasjonsløsningene. ROAFs retningslinjer 
vil bli lagt til grunn for renovasjonsløsningene. 

• Det er plassert en nettstasjon på motsatt side av FV1506 i tilknytning til 
nye boligbebyggelse langs elven. Det må avklares om denne 
nettstasjonen har tilfredsstillende kapasitet for den nye bebyggelsen. 

• Grunnforhold. Det er foretatt geotekniske vurderinger av Rambøll AS i 
forbindelse med områdereguleringen. Det vil bli foretatt nye undersøkelser 
for hvert enkelt Felt i forbindelse med skisseprosjektet. 

• Det er utarbeidet en ROS-analyse for områdeplanen av Rambøll. Det er i 
dagens situasjon hendelser tilknyttet ras i tunnel og skred som er vurdert a ̊
utgjøre høyest og uakseptabel risiko. Det er avklart at avstanden mellom 
bebyggelsen og tunellen er større en avstandskravet. Dette forholdet vil bli 
nærmere avklart med statens vegvesen i forbindelse med 
detaljreguleringen. 

 
Overvann og flom 
Det ligger en aktsomhetssone for flom på nedsiden av FV1506 ned mot Nitelva.  
Områdeplanen stiller krav om at det ved detaljreguleringen skal utarbeides plan for 
håndtering av overvann i henhold til kommunens retningslinjer for 
overvannshåndtering. Det skal sikres arealer for overvannshåndtering og flomveier i 
detaljregulering av hvert delfelt. Dette arbeidet er igangsatt.  
  
For å fange opp mest mulig vann over bakkenivå, vil det bli etablert grønne tak for de 
takflater som ikke er terrasser eller felles uteoppholdsareal. Etablering av vegetasjon 
i randsonen, og i nærheten av bebyggelsen, vil bidra til god infiltrasjons for overvann. 
Det må planlegges for avrenning på terreng for å forsinke og fordrøye avrenning fra 
harde flater. Områder som kan oversvømmes og som ligger nær bebyggelse, vil bli 
opparbeidet som regnbed.  
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4. Planforslaget 
4.1. Formål 

 
Vedlegg 3, Illustrasjonsplan takplan Dammensvika 

 
Formålet med reguleringen er å videreføre intensjonen fra områdeplanen om 
utvikling av området med boliger med et urbant preg og følge opp retningslinjer for 
høy beboertetthet i nærhet av knutepunkter. Relativt høye bygninger vil gi høy tetthet, 
samtidig som det ikke legger beslag på store arealer på bakken.                                      
I områdereguleringsplan for Dammensvika er planområde avsatt til kombinert 
bebyggelse- og anleggsformål og blokkbebyggelse, kjøreveg, gatetun, gang- og 
sykkelvei og annen veggrunn. Dette, og andre føringer i områdereguleringen og 
kvalitetsprogram for Dammensvika (KVP), videreføres i detaljreguleringen.  
 
Boligbebyggelsen vil ha høy utnyttelse og gode bokvaliteter. Oppdeling av 
bebyggelsen vil muliggjøre variasjon med tanke på uttrykk og leilighetstypologier, i 
tillegg til å tilpasse seg topografien i området. Det legges til rette for en 
leilighetsfordeling med varierte leilighets størrelser for å skape variert bomiljø. 
Områdereguleringens bestemmelser om leilighetsstørrelser blir videreført i 
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detaljreguleringen. Det legges vekt på et godt bomiljø og sosiale møteplasser 
tilpasset alle aldersgrupper. For å øke muligheten for unge til å komme seg inn på 
boligmarkedet, vil det legges til rette for en forkjøpsrett i en periode i forbindelse med  
salgsstart.   
 
Parkering legges i anlegg under bebyggelse eller terreng. 
 
Utearealer etableres på terreng/lokk, takterrasser og balkonger. På sikt vil en 
gjennomgående gangforbindelsene gjennom hele området bidra til bedre 
tilgjengelighet mellom boligbebyggelsen og områdene rundt. 
 
Da deler av området har en nordøstlig beliggenhet med store høydeforskjeller er det 
valgt en arkitektonisk utforming som avhjelper solforholdene i deler av planområdet. 
 
Prosjektet tar utgangspunkt i områdets attraktive plassering. Nærheten til Lillestrøm 
sentrum og hovedveinettet gjør det naturlig å tenke at området kan fortettes og gis en 
urban karakter.                                                                                                                                                           
 

4.2. Adkomst til planområdet 

Ny avkjørsel fra FV1506 til den kommunale delen av Nedre Rælingsveg som foreslått 
i områdeplanen, medtas i planforslaget. Dette er nødvendig fordi planforslaget 
inkluderer det meste av feltene i områdeplanen, og fordi den skal betjene ny adkomst 
til nye boligblokker, som planlegges syd for tunellen ifølge kommunen. Dette 
medfører også behov for flytting av bussholdeplass.  
 
I områdeplanen var det forutsatt at tilkomst til parkeringsanlegg skulle legges så nær 
ovennevnte kryss som mulig. Dette kan ikke gjennomføres da sentrale eiendommer 
Bb2 og Cb3 ikke er en del av planinitiativet/reguleringen. Det må også forventes 
behov for trinnvis utbygging av området. Det forventes således mer trafikk over 
gatetunet o_SGT enn forutsatt i områdereguleringen. Gatetunet o_SGT må dermed 
utformes deretter og dette gir andre føringer enn beskrevet i 
reguleringsbestemmelsene.   
  
Det har vært gjennomført et forprosjekt for adkomstgate med fortau og avkjørsler til 
alle felt. Veikonsulent og LARK har skissert løsninger som vil sikre gode overganger 
og tilknytning til dagens veisystem med hensyn til høyder og trase. Skissen viser at 
kjøreveien som separeres fra gatetunet som adkomstgate, ligger i sin helhet på 
kommunens eiendom og i prinsippet følger dagens trase for å kunne ivareta 
trafikksikkerhet, og at Dammensvegen ikke blir brattere enn veien er i dag. 
For å sikre sammenhengende gangarealer etableres et bredere areal i tilknytning til 
feltene Bb1, Ba og Aa som innehar flere av kvalitetene og funksjonene til gatetunet, 
mens det videre og på andre siden av adkomstgaten er skissert med fortau. 
Gatetunet kan eventuelt videreføres langs sydsiden av adkomstgaten i fremtiden når 
resterende eiendommer skal utvikles.  
 
Veitegning og lengdeprofil viser at med tilpasset høyde ved ny avkjørsel og med 
tilpasning til dagens terreng, kan man naturlig knytte seg til eksisterende fortau og 



PLANINITIATIV – DETALJREGULERINGSPLAN FOR DAMMENSVIKA 

 

 
 

PLANID 240                   A38 arkitekter as + Arcasa arkitekter as  Side 16 av 32 

veier uten store skjæringer. Dette gir et godt og sikkert nytt sammenhengende gang- 
og sykkelveisystem gjennom planområdet. Trafikksikkerheten for myke trafikanter 
ivaretas ved at det medtas gatetun, fortau og fotgjengerfelt i detaljreguleringen. 
 
Adkomst til alle parkeringsanlegg er tilpasset eksisterende terreng på en 
hensiktsmessig måte, slik at man unngår store nedkjøringsramper og/eller 
oppfyllinger. Flomveier blir ivaretatt fra skrenten i syd og nedover mot Nitelva. 
Det forventes dialog med fylkeskommunen og kommunen i den videre prosess rundt 
endelig veiutforming og veiopparbeidelse som del av utbyggingsavtalen.  
 

4.3. Felles for alle feltene  
                                                                                                                                                     
I tråd med kvalitetsprogrammet skal det sikres gode bokvaliteter, bebyggelse med 
variert arkitektonisk utforming og felles uteoppholdsområder med høy kvalitet. 
 
Et utformingsprinsipp er at delområder og felt skal ha ulike egenarter som fremheves 
i utforming av arkitektur og uteområder. Fasader skal brytes opp med variasjon i valg 
av materialer og fargebruk. Takene og fellesarealene skal være en integrert del av 
den arkitektoniske utformingen.   
 
Høyder 
 
På grunn av videre prosjektering og nye aspekter, vil byggene forholde seg ulikt til 
høydebegrensningene i områdeplanen. 
  

1. Felt Aa har maks regulert høyde K+124 og det er ønskelig å etablere en 
tilbaketrukken toppetasje på ca h=4 m i tillegg. 

2. Felt Ba overstiger regulert høyde K+128 med et takoppbygg på ca h=4 m for for 
trapp- og heisoppbygg.  

3. På felt Bb1 holder høydene seg innenfor regulert høyde.  
4. Felt Ca overstiger høydebegrensningen Kote +149 med ca 1,3 m for oppbygg for 

heis. 
5. På felt Cb1 og Cb2  holder høydene seg innenfor regulert høyde.  
6. Felt Cc overstiger høydebegrensningen Kote +140 med ca 2,5 m for oppbygg for 

heis. 
 
Se begrunnelse for denne overskridelsen under de enkelte felt. 

 
 
Transformatorstasjoner 
 
Det er vist 3 nye tranformatorstasjoner på illustrasjonsplan. Dette er en midlertidig 
plasseringer som vil bli nærmere vurdert i planarbeidet. 
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4.4. Delområder 

Felt Aa 
 
Felt Aa ligger lengst nord i Dammensvika områderegulering. Mot øst er feltet flatt, 
men stiger forholdsvis bratt mot vest. Feltet ligger inntil Fv1506 og Nedre 
Rælingsveg.  
 
Adkomst til felt Aa er fra adkomstgaten, som ligger rett syd for feltet. Bebyggelsen 
foreslås plassert langs Fv1506. Det er avsatt areal på 1,5 meter til snøopplag, langs 
regulert gang- og sykkelvei mot nord, og feltet er derfor redusert tilsvarende. 
 
Felt Aa er regulert med maksimal høyde +124. De to hule eikene på 
naboeiendommene ovenfor må hensyntas, da det skal ikke bygges innenfor radius 
15m fra stammene. Det ønskes å detaljregulere for en mindre tilbaketrukket 
toppetasje i tillegg til ovennevnte kote. Dette vil medføre noe mindre fotavtrykk for 
bygget og muliggjør at bygget kan trekkes litt lenger unna skråningen og de hule 
eikene mot vest. Den inntrukne toppetasjen vil ikke ha negative virkninger for sol og 
skyggeforhold for hverken nabobebyggelse eller de hule eikene. Siktforhold for 
naboer i syd endres ikke vesentlig i forhold til regulert høyde og det muliggjør et 
hensiktsmessig volum i forhold til den utnyttelsen områdeplanen legger opp til.  
Samlet sett gir dette forbedrede utearealer på den delen av feltet som ikke er 
støyutsatt. De fleste leilighetene planlegges gjennomgående med stille side. Kun for 
boenheten på hjørnet etableres stille side ved hjelp av innglasset balkong. Dette 
åpner Punkt 5.3.Støy i områdereguleringen for.  
 
Del av taket tenkes utnyttet til uteopphold. 
 
Renovasjonspunkt planlegges felles for Felt Aa og Ba, og foreslås plassert foran 
bygget i felt Ba. Renovasjon planlegges i dialog med ROAF. 
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Utsnitt av modell som viser volum på felt Aa, modell: Arcasa arkitekter as 

 
Felt Ba 
 
Felt Ba ligger rett syd for felt Aa. Mot øst er feltet flatt, og stiger gradvis mer mot vest. 
Feltet har adkomst fra ny adkomstgate og Dammensvegen, som grenser til feltet på 
øst- og nordsiden. Feltet foreslås bebygget med en boligblokk i vinkel langs 
ovennevnte veier. Dette gir opptimale sol- og støyforhold på tomten mot sydvest. De 
fleste leilighetene er gjennomgående med stille side. For boligene som ikke er 
orientert mot gårdsrom etableres stille side via innglasset balkong. 
 
Feltet er regulert med maksimal høyde +128. Takflatene tenkes utnyttet for 
uteopphold. Dette medfører behov for å føre trapp og heis opp til øverste takflate, 
som ligger på Kote +128. Takoppbygget kommer ca. 4 meter over regulert høyde i 
områdeplanen. 
 
Renovasjonspunkt planlegges felles for Felt Aa og Ba. Renovasjonen foreslås 
plassert foran bygget mot adkomstgaten. 
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Utsnitt av modell som viser volum på felt Ba og Bb1, modell: Arcasa arkitekter as 

 
Felt Bb1 
 
Felt Bb1 er del av felt Bb. Felt Bb1 foreslås medtatt i denne detaljreguleringen på 
grunn av at adkomsten til felt Ca foreslås lagt over tomten Gnr/Bnr 105/120. 
Eiendommen foreslås bebygget med en blokk langs adkomstgaten. Dette gir 
optimale uteoppholdsarealer mot sydvest både med hensyn til solforhold og støy fra 
Nedre Rælingsveg. Alle leilighetene er gjennomgående eller ensidig rettet mot stille 
side. 
 
Felt Bb1 er regulert med maksimal høyde +128. Felt Bb er regulert med BRA=3650 
m2. Tomt 105/120 er 30 % av feltets størrelse. Dette gir ca. 1100 m2 BRA utnyttelse. 
Områdeplanen åpner for kombinert formål innefor feltet. Dette muliggjør at deler av 
bygget kan benyttes til andre formål som for eksempel kontor. Områdets sentrale 
beliggenhet tett på flere infrastrukturårer kan gjøre det attraktivt for en 
funksjonsblanding i deler av bebyggelsen. 
 
Renovasjon lokaliseres sammen med felt Ca mellom bebyggelsen mot sydvest. 
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C-feltene 
 
C-feltene er delt inn i tre delfelt Ca, Cb, Cc som ønskes utviklet med tre forskjellige 
bygningstypologier, med forskjellige arkitektonisk utforming, materialvalg og 
fargebruk, som gir den ønskede variasjon og egenart til de enkelte delområdene. 
Hvert delfelt skal fremstå med en helhetlig utforming og med tydelig markerte 
inngangspartier plassert med tanke på synlighet ved adkomst.                                                                                                     
Uteoppholdsarealene er anordnet delvis på terreng, på lokk over garasjekjeller og 
fellesarealer, på takterrasser og som private balkonger/terrasser. Takterrassene skal 
inndeles i soner med pergola og skjermvegger for å skape skjermede uteplasser. 
Areal brattere enn 1:3 ønskes medtatt i MUA, ettersom terrenget egner seg godt til 
lek og rekreasjon siden det består av naturlig terreng og skog. Dette er i tråd med 
reguleringsbestemmelsene for Dammensvika punkt 7.5. Det skal være totalt 25 m². 
MUA per boenhet, hvorav inntil 10 m² legges på private balkonger/ 
uteoppholdsarealer. Det skal anordnes kjøreadkomst til underjordisk parkerings-
kjeller i felt Ca og Cc. Det ene bygget i felt Cb1 er tenkt uten garasjekjeller, mens 
Cb2 får en liten garasjekjeller med felles kjørebane/adkomst med felt Ca3. Det skal 
etableres kjørbar adkomst for renovasjon, varelevering, vedlikehold og brannbiler. 
Avfallshåndtering skal løses i dypkummer i tråd med ROAFs retningslinjer. Det skal 
tilrettelegges for gode gang- og sykkelforbindelser i området. Dette er vist på 
illustrasjonsplanen. 
 
 
Felt Ca 
 
Felt Ca organiseres med tre høye lamelblokker (Ca1, Ca2 og Ca3) med leiligheter og 
fellesfunksjoner. Hver lamell oppdeles i volumer som trappes ned, både i forhold til 
det skrånede terrenget mot nord og sør mot Liavegen og småhusområdene.  
Byggene hensyntar utsikten for eksisterende bebyggelse i syd. Mellom lamellene har 
vi lagt fellesarealer for sosialt samvær samt boder og teknisk anlegg under grønne 
lokk, som er utformet med et organisk formspråk. En gangforbindelse slynger seg på 
utsiden og over fellesarealene og følger terrengets naturlige stigning over tomten. 
Det etableres i tillegg trappeforbindelser mellom byggene fra felles 
uteoppholdsarealer på lokk og opp til Liaveien. Disse trappene kan også benyttes i 
forbindelse med eventuell brannrømning og slukking. 
 
Felt Ca får inn- og utkjøring fra nordvest, over gatetun/adkomstgate (Nedre 
Rælingsvei) via felt Bb1. Gatetun/adkomstgaten gir også adkomst til eksisterende 
bolig på gnr/bnr 105/225. Det legges videre opp til kjørbar adkomst frem til 
oppstillingsplass for mannskapsbil mellom Ca1 og Ca2. Stigningen på terreng foran 
Ca1, Ca2 og Ca3 vil bli 1:15 og universelt utformet. Det vil i tillegg bli etablert et 
gatetun/adkomstvei til Ca3, Cb1 og Cb2 fra nordøst (Nedre Rælingsvei). 
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Utsnitt av modell som viser volum på felt Ca, modell: A38 arkitekter as 

 
 
Byggene på felt Ca får universelt utformede innganger med heis fra bakkeplan. 
Inngangene skal være godt synlige med farge eller annen materialbehandling. Fra 
bakkeplan er det tilgang til alle leiligheter via heis/trapperom.  
 
Sykkelparkering annordnes på plan 1 og 2 i direkte tilknytning til innganger/ramper. 
Her tilrettelegges det også for sykkelverksted og smørebod. På plan 2 er det foreslått 
felles treningsrom og tekniske rom. På plan 3 og 4 er det foreslått noen mindre 
leiligheter og felles oppholdsareal som f.eks. møte-/selskapslokale, bibliotek eller 
«hjemmekontorarbeids-plasser».  
 
På lokkene over plan 3 og 4 vil det bli anlagt felles uteareal med lekeplass og gang-
/trappeforbindelse til Liaveien. Uteoppholdsarealene på lokk er tilgjengelige med 
rampeforbindelse fra byggene som vil være universelt utformet med stigning 1:15. 
 
For felt Ca etableres det en gangforbindelse fra nedre del av tomten i nordvest, 
gjennom byggene, og opp til terrengnivå ut mot ravinen mot sørøst. 
Gangforbindelsen gjennom byggene tar opp høydeforskjellen og binder bygg, sosiale 
fellesfunksjoner og felles uteareal sammen. Start og sluttpunkt for gangforbindelsen 
ligger på nivå med eksisterende terrengnivå. 
For å ta opp nivåforskjellen må gangforbindelsen utformes med en stigning på 1:10. 
Gangforbindelsen er ikke nødvendig å benytte, men den tilfører prosjektet karakter 
og kan fungere som en sosial møteplass for beboerene. Det har blitt vurdert at denne 
gangforbindelsen er i hht TEK 17 §8-7.3 Gangadkomst til uteoppholdsareal med krav 
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om UU: Der terrenget er for bratt til at kravet som stigningsforhold i første ledd (b) 
kan oppnås, skal stigningen være maks 1:10. 
 
På lamellbebyggelsens takflater opparbeides det felles takterrasser med 
plantekasser for busker, beplanting og pergolaer, samt boder for oppbevaring av 
utemøbler og hageredskap. Felt Ca er regulert med maksimal høyde K+149 i 
områdeplanen. Foreslått heisoppbygg overstiger høydebegrensningen med inntil ca. 
1,3 m for å tilrettelegge for univverselt utformet adkomst til taket. 
 
Byggenes høyder medfører behov for doble trapperom med sluse i hvert bygg, der 
det ikke er mulig med annen rømning. Brannvesenet vil få adkomst til 
oppstillingsplass for mannskapsbil i forkant av bygg Ca1, nordøst for bygg Ca3 og i 
Liavegen i syd. Det vil tilrettelegges med tørropplegg i alle trapperom.  
 
Renovasjon for felt Ca og Bb1 er foreslått etablert i forkant (nord) av Ca1 og sydvest 
for Bb1. 6–8 stk nedgravde beholdere plasseres langs nabogrense. 
Renovasjonsbilen har adkomst over felt Bb1 og kan snu i vendehammer nord for 
bygg Ca1. Renovasjons løsningen for hele Dammensvika er drøftet med ROAF og 
de foreslåtte løsningene er foreløpig akseptert.  
 
Bygningskroppene i Ca er tilpasset det sterkt skrånende terrenget og trapper seg 
vertikalt med den grønne åsen som bakteppe. Blokkene er planlagt med fasader i tre 
og glass. Uterommene mellom Ca1, Ca2 og Ca3 er tenkt utført med grønne 
avtrappede vegger og beplantning. Det ansees som viktig å fremheve det vertikale, 
ved utformingen av bærende konstruksjoner og vindusformater. Delvis inntrukne 
balkonger er plassert i bygningskroppenes hjørner for å gi byggene en letthet og 
variasjon i uttrykket. 
 
I arealskjema er det angitt BRA med og uten «sosiale tilleggsarealer». I hht 
reguleringsbestemmelsene i Områderegulering for Dammensvika punkt 7.1 skal 
areal under og delvis under terreng til parkering, sykkelparkering, heiser/trapper, 
boder og tekniske rom, ikke regnes med i BRA.  
I prosjektet er det foreslått å etablere grønne lokk/utomhusareal mellom byggene for 
å øke de solbelyste utearealene i den bratte skråningen. Samtidig følger nivået på 
lokkene den naturlige terrengstigningen fra lavest i vest, til høyest i øst. Dette grepet 
medfører en del mørke arealer under lokkene. En stor del av disse arealene benyttes 
til boder og tekniske rom. De arealene som har mulighet til å få daglys via fasade er 
foreslått benyttet til fellesfunksjoner som f.eks. treningsrom og møte-/selskapslokaler. 
Dette er funksjoner som tilfører boliganlegget en sosial verdi og fremmer godt bomiljø 
og folkehelse. For å kunne etablere denne type arealer, er det et viktig premiss at 
disse sosiale tilleggsarealene, som er delvis under terreng, ikke medregnes i BRA.  
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Felt Cb  
 

 
Utsnitt av modell som viser volum på felt Cb, modell: A38 arkitekter as 

 
Felt Cb har 3 eiendommer og 3 eiere. Denne detaljreguleringen gjelder for Cb1 
Gnr/Bnr 104/844 på 640 m2 og Cb2 Gnr/Bnr: 104/203 på 971 m2. 
Eiendommene foreslås bebygget med 2 stk leilighetsbygg på henhodsvis 4 og 5 
etasjer + heis-/ trappehus og heisoppbygg. Byggene vil bli formet over samme lest 
med karakteristiske fasader i treverk og bølgende balkonger med rekkverk av 
trespiler. Feltet Cb er regulert med maks høyde K+133 i områdeplanen. Cb1 får 
maks høyde K +127,2 (inklusive heisoppbygg) og Cb2 K +130,4 (inklusive 
heisoppbygg). 
 
Cb1 og Cb2 hendvender seg mot det framtidige gatetunet. Cb1 er foreslått med 
fellesarealer i 1 etasje og deler parkering med Ca og Cc. Cb2 får innkjøring fra 
gatetun med garasje for 2-4 biler. Byggene har fått en avlang form for å hensynta 
oppstillingsplass for brannbil i gatetunet som også er adkomst til parkeringen i Ca3. 
Cb2 ligger delvis inn i hensynssone med med en avstand på mer en 45 m fra 
tunnellen. Forholdet er undersøkt og prinsippielt ivaretatt av geolog. Både Cb1 og 
Cb2 skal benytte seg av renovasjonsløsning på Nedre Rælingsvei i forkant av felt Cc.  
Byggene får solfylte takterrasser og et felles uteoppholdareal mellom de to byggene. 
I tillegg foreslås det en lekeplass syd på Cb2.  
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Felt Cc 
 
 

 
Utsnitt av modell som viser volum på felt Cc, modell: A38 arkitekter as 

 
Felt Cc foreslås med en bygning formet som en halvsirkel tilpasset kotene på kollen. 
Bygget er høyest mot øst med takterrasse på K+138,3. Her er det høy 
gesims/rekkverk på grunn av støy fra Rælingstunellen. Overkant rekkverk blir på 
K+139,9. Her hvor bygget er høyest vil heisoppbygget overstige regulert 
høydebegrensning med ca. 2,5m (K+142,5). Bygget trappes ned mot vest med 
overkant gesims/rekkverk på K+136. Overkant gesims/rekkverk for laveste nivå blir 
K+132,5. Nedtrappingen av bygget gir bedre solforhold og en mindre volumiøs side 
mot resten av boligområdet. Dette medfører at flere leiligheter får tilgang til sollys fra 
syd og vest, samt at den høyeste delen av bygget mot øst vil fungere som en 
støyskjerm for utearealet mot syd og resten av boligområdet. Felles takterrasser 
opparbeides med vegetasjon, støyskjermer og pergolaer. Det foreslås at alle 3 
trapper/heiser føres opp til takterrassene for å sikre universell utforming. I tillegg 
foreslås det etablert mulighet til å bevege seg mellom takterrassene via utvendige 
trapper.  
 
Hovedinngangspartiet ligger mot forplass/gatetunet mot nordvest. Det er universell 
adkomst fra gatetunet til trapperom med heis. Her vil det også bli anlagt innendørs 
sykkelparkering. Innkjøring til p-garasje er foreslått fra Nedre Rælingvei o_SKV 1 mot 
nordøst. Det blir p-garasje og sportsboder for alle boligene.   
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Inngangen til leilighetene er lagt på en halvsirkelformet gallerigang mot syd og vest. 
Gallerigangen er utformet med felles sosiale soner/møte/oppholdsplasser med gode 
solforhold. Trapperom/ heis er plassert slik at færrest mulig må passere forbi hver 
enkelt leilighet.  
 
Bygget er foreslått med varierende dybder i fasaden for å bryte opp volumet. 
Foreslått fasadematerialet er tegl på utsiden mot nord og øst, og brannimpregnert tre 
på gallerigangen på innsiden mot syd og vest.  
 
Felles takterrasser opparbeides med plantekasser for busker, beplanting og 
pergolaer, samt boder for oppbevaring av utemøbler og hageredskap.  
 
På terreng mot syd vil det bli terrasseringer og grønne støttemurer, slik at det 
muliggjøres et indre gårdsrom / «sunken garden» i nivå med plan 1. Lekeplass er 
foreslått på terreng mot syd, i terrassert område, i nærheten av gangveien mot 
Rudsberghaugen. Rett syd for eiendommen ligger naturområdet og ravinedalen, som 
også innbyr til lek og opphold. Gangveien er asfaltert, og slynger seg gjennom 
naturområdet over veitunellen. 
 
Renovasjon for Cc, Cb1 og Cb2 er plassert i forkant av Cc ved Nedre Rælingsvei. 
Her vil det bli anlagt en kjørelomme for renovasjonsbilen og ca 8 nedgravde 
containere. Det vil bli oppstillingsplass for stigebil på forplassen mot nordvest. 
Tørropplegg for slukkemannskaper annordnes i trapperom. 
 
Tunnelen ligger ca 23,5 m fra leilighetsbygget. Det er utenfor sikkerhetssonen (18m) 
som Statens Vegvesen har regulert rundt tunnelen. Det er også i god avstand fra det 
området over tunnelen hvor det er liten bergoverdekning over tunnelen. Dialog om 
forholdet er opprettet mellom RIGeo og Statens vegvesen. 
 
Eiendommer som ikke inngår i detaljereguleringen 
 
Eiendom 105/17, 105/72, 105/81 og 105/232 ligger som en «enklave» mellom Bb1, 
Ca og Cb, og inngår ikke i detaljreguleringen. Det vil bli etablert en felles adkomst til 
disse eiendommene fra gatetun/adkosgate/Nedre Rælingsvei. Disse eiendommene 
vil ikke få dårligere sol- og skyggeforhold en vist i illustrasjonen fra 
områdereguleringen.  
 
Øst for «enklaven» vil det anlegges et privat gatetun med adkomst til Cb1, Cb2 og 
Ca3. Gatetunet beveger seg oppover i terrenget og medfører en skjæring/støttemur 
ned mot 105/17. Mellom veien og eiendommene er det tenkt ett vannspeil/regnbed 
som tar opp overvannet fra ravinen/ naturområdet.  
Eiendom 105/232 har i dag delvis uteplass på eiendom Cb1. Dette vil ikke være 
mulig når den nye adkomstveien/gatetunet blir etablert. 
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4.5. Avgrensning 

 
Vedlegg 4 - Kart med planavgrensning  

Vedlegg 4 viser forslag til planavgrensning og feltinndeling i forbindelse med  varsel 
om oppstart av detaljregulering. Feltene Ab og Ac mellom Nedre Rælingsvei og  
Fv1506 eies av fylkeskommunen og kommunen. Feltene vil få adkomst fra Nedre 
Rælingsvei. Arealer knyttet til vei vil bli vurdert i den videre prosess, hvor endelig 
grenser for de ulike felt og formål blir avklart. Eiendom 105/17, 105/72, 105/81 og 
105/232 inngår ikke i detaljreguleringen. 
 

4.6. Forventede problemstillinger 
Sikringssone mot tunnel: Felt Cc ligger i 23,5 m avstand fra tunnelen. Avstandskravet 
er satt til 18 m. Dette vil bli nærmere avklart med Statens vegvesen. Dialog er 
opprettet. 
 
Grunnforhold: Er utredet ved områdereguleringen, og vil bli utredet spesifikt for hvert 
enkelt Felt i forbindelse med detaljreguleringen/skisseprosjektet. 
 
Støy: Deler av planområde ligger i gul og delvis rød støysone. Plassering tett på 
viktige trafikkårer medfører utfordringer med støy og luftforurensning. Planområdet 
ligger innenfor avvikssonen for støy og her tillates boligbygging dersom visse vilkår er 
imøtekommet. Hvordan disse vilkårene imøtekommes, og utforming/plassering av 
uteoppholdsareal må sikres løst i planarbeidet.  
    
Overvann: Overvann skal håndteres ved infiltrasjon, fordrøyning eller ved at 
overvannet på annen måte utnyttes som ressurs.  
 

Ab

Ac

Ca
Cb

Cc

104/836

104/1
105/135

Aa

Ba

Bb
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ROS analyse: Det er utarbeidet en ROS-analyse for planen av Rambøll. Det er i 
dagens situasjon hendelser tilknyttet ras i tunnel og skred som er vurdert a ̊utgjøre 
høyest og uakseptabel risiko.  
 
Avkjørsel fra o_SKV1, Nedre Rælingvei: I henhold til reguleringsbestemmelsene skal 
"feltene ha avkjørsler som vist på plankartet. Endelig plassering av avkjørslene 
tillates justert i forbindelse med detaljregulering."  
I Felt Cc foreslås det underjordisk parkeringsetasje med avkjøring fra o_SKV2. 
 
De store høydeforskjellene innenfor planområdet gjør at krav til universell utforming 
må avvikes der eksisterende topografi ikke gjør det mulig. Boligene og utearealer vil 
bli prosjektert etter TEK17 og de krav som stilles til universell utforming vil bli 
ivaretatt. 
 
Utredningsbehov knyttet til feltene: 
 

• Støy 
• Geoteknisk utredning / grunnundersøkelser / forurenset grunn 
• VA-plan Overvann 
• Trafikk 
• Naturmangfold vedrørende nærhet til hule eiker 
• Veiplaner 
• Luftforurensning 
• Massehåndtering 
• Renovasjon 
• Brann 
• Adkomst utrykningskjøretøyer  
• Sol- og skyggeforhold 

 

4.7. Virkninger 

Trafikkforhold 
 
Dagens avkjøring, busslomme og gangfelt forutsettes flyttet i områdeplanen.  
Ved å plassere infrastrukturen mer strategisk i ytterkant av planen frigjøres plass for 
aktiviteter og utforming på myke trafikanters premisser. Adkomst til eksisterende 
boliger blir ivaretatt med nye veiløsninger og det sikres bedre forhold for gående og 
syklende ved å anlegge gatetun, fortau, gang- og sykkelveier samt lave hastigheter 
for biler. Det legges til rette for flere gangforbindelser som kobler området nordover 
mot Lillestrøm og Nitelva og sørover mot Øvre Rælingsveg og Liaveien samt mot 
Stormyra/Løvenstad, Rælingsåsen og resten av Østmarka. Den sentrale 
plasseringen med kort vei til offentlig kommunikasjon og en utbedring av gang- og 
sykkelforbindelser oppfordrer til grønn mobilitet og økt bruk av grønne 
transportmidler. 
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Sol-/skyggeforhold  
Den planlagte bebyggelsen i Dammensvika tilstreber å ivareta området på best mulig 
måte i forhold til sol og skygge. Feltene er svært forskjellige med henblikk på terreng 
og landskap, og har dermed ulike utfordringer i forhold til sol og skygge.  
 
Soldiagrammene til dette planinitiativet har blitt sammenlignet med soldiagrammene 
fra områdereguleringen datert 13.09.2019. Ut i fra den sammenligningen kan det 
konkluderes med at prosjektet som det nå foreligger flere steder gir bedre solforhold 
enn det hva det gjorde ved områdereguleringen. 

 
Vedlegg 5, Soldiagrammer 

Felt Aa, Ba og Bb1 
Planforslaget påvirker i liten grad eksisterende bebyggelse som både ligger høyere 
og syd for planlagt bebyggelse. Med den planlagte utviklingen av området forankret 
gjennom områdeplanen må det forventes at en fortetting med nye boliger vil medføre 
noen endringer for eksisterende bebyggelse. De nye volumene er plassert slik at 
solforholdene endres marginalt og det sikres utsyn mot grønne frodige gårdsrom. Det 
vil være siktlinjer forbi bygningene for bakenforliggende boliger. 
 
Felt Ca  
Byggene er oppdelt i tre smale volumer, som gjør at skyggene ikke er konstante, 
men slipper solen gjennom bygningsmassen deler av året ned til Felt Bb.  
På grunn av tomtens beskaffenhet (bratt skråning som vender mot nord øst) vil 
etablering av takterrasser og balkonger være et tiltak for å få sollys på eiendommens 
utearealer. I planinitiativet legges det ved sol/skygge diagrammer som viser 
situasjonen slik den er i dag. Disse viser at terrenget i seg selv kaster mye skygge, 
spesielt ved vår/høstjevndøgn, se vedlegg 5. Løsningen på Ca er forøvrig 
sammenfallenede med hva som ble vedtatt i områdereguleringen.  
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Felt Cb 
Byggene er plassert på relativt flatt terreng, med langfasader mot øst og vest. 
Byggene er lave i forhold til høydebegrensningen på tomten. De påvirker i noen grad 
solforholdene på nærliggende bebyggelse.  
 
Felt Cc 
Bygget følger tomtens topografi og får mye sol på gallerigangen mot syd. Det meste 
av skyggevirkningen fra bygningen havner på terreng ut mot Nedre Rælingsveg, men 
vil også kaste noe skygge på felt Cb om morgenen. Bygget tar ikke sol fra boliger i 
syd. 
 
Nabobebyggelse som blir påvirket av sol-/skyggeforhold: 
Solpåvirkning på nabobebyggelse er basert på soldiagram fra vår- og høstjevndøgn, 
21 mars/21 sept, 1 mai og sommersolverv 21 juni. Diagrammene viser ikke 
beplantning på områdene, bortsett fra 2 bevaringsverdige eiketrær på felt Aa. 
Bebyggelsen på felt Ca påvirker i liten grad eksisterende bebyggelse syd for planlagt 
bebyggelse.  
Solforholdene til eksisterende bolig på eiendom 105/130 vest for felt Ca får kun 
forringende solforhold kl 07.00 1. mai. Solforholdene til eksisterende bolig 105/225, 
nord for felt Ca, får forringende solforhold ved vår/høstjevndøgn, 1.mai og vinterstid.  
De tre eksisterende boligene på eiendom 105/72, 105/81 og 105/232 får forringede 
solforhold, men påvirkes i ulik grad. Gnr/bnr 105/81 får forringende solforhold kl 09 
og kl. 15 ved vår/høstjevndøgn og fra kl. 17 1. mai.  
Gnr/bnr 105/72 får forringende solforhold mellom kl 09-11 og mellom kl 15-17 ved 
vår/høstjevndøgn. Fra kl 17. 1.mai og kl 19. 21.juni blir det også endrede solforhold. 
Gnr/bnr.105/ 232 får forringende solforhold kl 09-13 og fra kl 17 ved 
vår/høstjevndøgn, Kl 07-11 og kl 17. 1. mai og kl 07-11 og kl.19  21.juni. 
 
Fjernvirkning 
Bygningene på felt Ca er lagt mot det høye terrenget og trapper seg ned for å dempe 
fjernvirkningen av bygningsvolumer i forhold til landskapet. Bygningen i felt Ca er 
også oppdelt og plassert med tanke på utsikten fra boligene i syd og fra Liavegen. 
Bygningen på felt Cc er formet etter kotene på kollen og vil markere seg i terrenget 
med sin markante buede form. Bygningen trapper seg ned mot resten av boligfeltet 
Cb. Fjernvirkningen av den nye bebyggelsen som helhet, vil ikke virke dominerende 
på avstand da den er tilpasset eksisterende terreng. 
 

4.8. Alternativer 

Våren 2021, ble det avholdt paralleloppdrag for Ca, Cb og Cc hvor to forslag ble 
vurdert. Disse alternativene hadde ulike utforminger. Forslaget som foreligger ble 
antatt å ha de beste bokvalitetene, hvor hensyn til nabobebyggelsen ble best 
ivaretatt.  
 

4.9. Planområdets omfang 
Planområdet tenkes utviklet med en bebyggelsesstruktur tilpasset de ulike feltene. 
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For å ivareta best mulig solforhold på utearealer og skjerming mot støy plasseres 
bebyggelsen i Aa, Ba og Bb i ytterkant mot fylkesveien. For å sikre best mulig 
bokvaliteter for alle leilighetene avviker fotavtrykk og høyder noe fra områdeplanen 
uten at det går på bekostning av sol og siktforhold for nabotomter, men søker å sikre 
flest mulig boliger gode sol- utsiktsforhold. 
 

• Felt Aa og Ba er foreløpig vist med ca. 64 leiligheter. 
• Felt Bb1 er foreløpig vist med ca.12 leiligheter. 
• Felt Ca er foreløpig vist med 102 leiligheter. 
• Felt Cb1 og Cb2 er foreløpig vist med 15 leiligheter. I tillegg er det foreslått 

fellessareal i 1.etasje Cb1. 
• Felt Cc er foreløpig vist med 48 leiligheter.  

 
Slik illustrasjonsprosjektet foreligger nå, blir det samlede antall leiligheter for 
Dammensvika i størrelsesorden  240 - 250 leiligheter. 
 

 
Vedlegg 6. Arealskjema alle felt,  rev. 18.02.22  

  
4.10. Samfunnssikkerhet 

Det er foretatt en ROS-analyse for områdereguleringsplanen, datert 08.08.2018. 
ROS-analysen identifiserte nitten uønskede hendelser/farer som kan påvirke risiko i 
planområdet. Det er særlig høye bergskjæringer og nærliggende tunnel som er 
forhold/ hendelser som vil medføre et høyt risikonivå. Det må gjennomføres tiltak for 
at planforslaget ikke skal medføre økt sannsynlighet for hendelser som innebærer 
uakseptabel risiko: 1) Ras i tunnel og 2) Skred og sikring av lokal stabilitet 
 
I hht punkt 10.1.1 i reguleringsbestemmelsene: I forbindelse med detaljreguleringen 
skal det redegjøres for gjennomførte grunnundersøkelser og dokumentasjon av 
nødvendig stabilitet.  
                                                                                                            
Rælingentunnelen krysser under deler av planområdet. I hht punkt 10.1.2 i 
reguleringsbestemmelsene: Det tillates ingen tiltak innenfor en 18 m sikkerhetssone 
fra skallet på Rælingstunnelen. 
 
Det vil bli foretatt en ny ROS analyse ifm detaljreguleringen. 
Aktuelle tema for planområdet: 

Antall BRA % Antall BRA % Antall BRA % Antall BRA % Antall BRA Antall BRA % Cb1+Cb2 Antall BRA % Alle felt % Reg. krav
45-50 kvm -    0 % 10     29 % 3        25 % 18         18 % 2           1           20 % 8           17 % 41              17 % maks. 20%
51-75 kvm 21     70 % 17     50 % 7        58 % 53         52 % 3           4           47 % 30         63 % 135            56 %
> 76 kvm 9        30 % 7        21 % 2        17 % 31         30 % 1           4           33 % 10         21 % 59              24 % min. 20%

Antall leiligheter 30     34     12     102      6           9           48         241            

BRA bolig    2 520    2 900    1 056      9 571 539      816      4 237   21 639      
BRA balkong (tellende areal)       232       135          75          428 -       -       379      1 249        
BRA overdekket areal (tellende areal) -      -      -      45          -       -       282      327            

Total BRA 2 752  3 035  1 131  10 044  539      816      4 898   23 215      

BRA - Areal under og delvis under terreng       853    1 448       382      4 408 43         147      1 995   6 403        
BRA - Sosiale tilleggsarealer under og delvis under terreng          676 676            
Antall sykkelparkeringsplasser 60     68     24     204      12         18         100      486            
Antall boder 30     34     12     104      7           11         54         252            
Antall parkeringsplasser 21     24     8        51         -       2           30         136            

Cc TotalAa Ba Bb Ca Cb1 Cb2

Dammensvika                                                                                                             
Prosjekt AS

Arcasa Arkitekter
SPG Bakke Bolig                                                

Dammensvika AS
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• Skred - kvikkleire og lokalstabilitet  
• Flom/overvann 
• Radon 
• Støv og støy fra trafikk  
• Trafikkulykker  
• Anleggsperiode  
• Svikt i fremkommelighet for nødetater samt vareleveranser/renovasjon  

 

5. Om planprosessen 
5.1. Forslag til fremdrift  

Fremdriftsplanen vil bli oppdatert etter oppstartsmøte.  
5.2. Varsel om oppstart 

Liste over berørte offentlige organer, registrerte grunneiere, naboere og festere og 
andre interesserte som skal varsles vil utarbeides i samråd med Rælingen kommune. 

5.3. Medvirkning 

Naboer, lokale foreninger og vel vil inviteres til å delta i en medvirknigsprosess, 
spesielt med tanke på fellesarealer og innhold. Prosessen vil gjennomføres i samråd 
med kommunen. 
 

6. Vurdering av konsekvensutredning  
Det stilles ikke krav om konsekvensutredning for området da dette er utredet i 
kommuneplanen.  
 
§ 6 Planer og tiltak som alltid skal konsekvensutredes og ha planprogram eller 
melding 
Vurdering: Bolig og næringsformål er i samsvar med overordnete planer.  
 
§ 7 Planer og tiltak etter andre lover som alltid skal konsekvensutredes, men 
ikke ha melding  
Vurdering: 
Planen omfatter ikke tiltak som nevnt i paragrafen. 
 
§ 8 Planer og tiltak som skal konsekvensutredes hvis de kan få vesentlige 
virkninger for miljø eller samfunn (etter § 10) 
Vurdering:  
Det vurderes ut fra §8 at planen ikke utløser konsekvensutredning på grunn av 
vesentlige virkninger for miljø eller samfunn. 
 
Konklusjon: Det skal ikke utarbeides konsekvensutredning 
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7. Annet 
7.1. Vedleggsliste til planinitiativ: 

 
Vedlegg 1 – Stedsanalyse Dammensvika  
 
Vedlegg 2 – Områdekart 
 
Vedlegg 3 – Illustrasjonsplan takplan 
 
Vedlegg 4 – Planavgrensningskart 
 
Vedlegg 5 – Soldiagrammer  
 
Vedlegg 6 – Arealskjema alle felt  
 
 
 
 


