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1. Innledning  
1.1 Forslagsstiller  
Forslagstiller Fjerdingby Park AS og Fjerdingby Panorama AS. 

 

1.2 Kontaktinformasjon 
Forslagstiller: 
Firma: Fjerdingby Park AS  
Kontaktperson: Trond Petter Robertsen Barlindhaug Eiendom AS 
Telefon: 45280889 
E-post: trond.petter.robertsen@barlindhaug.no 
 
Firma: Fjerdingby Panorama AS  
Kontaktperson: Stian Magelssen 
Telefon: 99400994 
E-post: stian@stimabygg.no 

 

Fagkyndig plankonsulent: 
Firma: TAG arkitekter AS  
Kontaktperson: Kjersti Lindheim 
Adresse: Osterhaus’ gate 27, 0183 Oslo 
Telefon: 984 39 208 
E-post: kl@tagarkitekter.no 
 

Faktura adresse: TAG arkitekter, Osterhaus’ gate 27, 0183 Oslo 
 

1.3 Plannavn  
Hegrevegen 2, Vipevegen 16 og Vipevegen 18 m.fl. 
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2. Overordna føringer 
2.1 Gjeldende plansituasjon 
Regional plan for areal og transport (2015) 

Planforslaget er i tråd med overordnede føringer i Regional plan for areal og transport 
(2015), og muliggjør fortetting og utvikling av Aamodt. Planområdet er i gangavstand til det 
meste av service og tilbud innenfor en 5-15 min. gåavstand, både til butikker, aktivitetstilbud, 
skoler, barnehager og stoppesteder for buss. 

 

Kommuneplan for Rælingen kommune 2022-33 Samfunnsdel med langsiktig arealstrategi, 
vedtatt i kommunestyret, 27.10.2021 i sak 74/21 

 

Arealstrategien viderefører hovedtrekkene i kommuneplanens arealdel 2014-2025. Det skal 
sikres en helhetlig styring og forutsigbarhet over tid og det skal tilrettelegges for en utvikling i 
kommunen som tar hensyn til en regional samordnet areal- og transportutvikling. Dette 
innebærer at utbygging skal skje i nærhet til tjenestetilbud, arbeidsplasser, i områder med 
god kollektivdekning og hvor det tilrettelegges for gående og syklende. Samtidig skal det 
sikres bevaring av naturmangfold, kulturverdier, og et sterkt jordvern. Det skal også legges 
vekt på å sikre bokvalitet, boliger for alle, muligheter for friluftsliv, fysisk aktivitet, gang- og 
sykkelbruk, samt ivareta klimahensyn. 

 

Forslaget er i overensstemmelse med arealstrategiske retningslinjer i kommunen, under 
følger et utdrag av retningslinjer som ivaretas og styrkes med foreslått planforslag; 

• skal bidra til en bærekraftig samfunnsutvikling. 
• utbygging bør i framtiden i hovedsak skje nord i kommunen. 
• helhetlig arealplanlegging skal bidra til å styrke kommunens attraktivitet, stimulere 

tilflytting og gi bomuligheter og bokvaliteter for et mangfold av befolkningen. 
• arealstrategien skal bidra til et framtidig utbyggingsmønster som begrenser 

transportomfanget, reduserer bilbruken og øker mulighetene for bedret kollektivtilbud. 
• arealstrategien skal bidra til en utvikling i kommunen der hensynet til en regional 

samordnet areal- og transportutvikling, sammen med hensynet til bevaring av viktige 
natur- og kulturverdier, vil være premissgivende. 

https://www.akershus.no/ansvarsomrader/samferdsel/samferdselsplanlegging/regional-plan-for-areal-og-transport-i-oslo-og-akershus/
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Kommuneplan for Rælingen 2014-2025 

Planområdets søndre utbyggingsområde (gr.br.nr.102/374) er i arealdelen til kommuneplan 
for Rælingen kommune 2014-2025 avsatt med arealformål kombinert bebyggelse og 
anleggsformål. Iht. reguleringsplanveileder på regjeringen.no er formålet bebyggelse og 
anlegg definert som et formål der det kan bebygges med ulike formål, herunder 
boligbebyggelse og forslaget er derfor i tråd med kommuneplanens arealdel.   

Kommunedirektøren, tidligere Rådmannen foreslo i rullering av kommuneplanen en 
omdisponering av eiendommen, (gr.br.nr.102/374), fra offentlig bebyggelse og friområde til 
kombinert arealformål offentlig/privat tjenesteyting og bolig.  

Den nordre delen av utbyggingsområdet (gr.br.nr.102/41, 102/61 og 102/68 er avsatt til 
boligformål. 

Eiendommene i nord øst med gr.br.nr.102/352, 102/241, 102/242, 102/243, og 102/244 
innlemmes også i planområde, men reguleres med eksisterende bestemmelser og 
situasjonen for disse blir uendret. Eiendommen med gr.br.nr.102/352 er regulert til offentlig 
eller privat tjenesteyting og består i dag av en barnehage. Øvrige eiendommer er regulert til 
boligformål og består av rekkehus. 
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Fig 1. viser utsnitt av planområde (rød stiplet linje) i plankart for Kommuneplanen. 

 

Gjeldende reguleringsplaner 

I gjeldende reguleringsplan for Aamodt senter fra 2002 er den sørlige delen av planområde 
regulert til Offentlig bygg – forsamlingslokale og friområde. Det står i dag oppført ett bygg på 
tomta som brukes som grendehus.   

På bakgrunn av Kommunedirektørens, tidligere Rådmannen, vurdering i kommuneplanen, 
utgår gjeldende regulering og det er kommuneplanens føringer for formål som legges til 
grunn. 

 



PLANINITIATIV – DETALJREGULERINGSPLAN FOR HEGREVEGEN 2 
 

 
 

PLANID 243  Side 7 av 32 

Det nordlige delen av planområdet med gr.br.nr 102/41, 102/61 og 102/68 er en del av en 
eldre reguleringsplan vedtatt i 1979, med plannavn Nedre Aamodt Byggefelter Gnr. 102 Bnr. 
135 mm. - TEIG ½. 

 
Fig 2. viser utsnitt av planområde i plankart for gjeldende regulering for Aamodt senter 
(2002). 



PLANINITIATIV – DETALJREGULERINGSPLAN FOR HEGREVEGEN 2 
 

 
 

PLANID 243  Side 8 av 32 

 
Fig 3. viser utsnitt av planområde i plankart for gjeldende regulering for Nedre Aamodt 
Byggefelter Gnr 102 Bnr 135 mm. - TEIG ½. 

 

2.2 Statlige planretningslinjer  
Plan- og bygningsloven (2019): fastsetter de formelle rammene som planen er utarbeidet 
innenfor. 

Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 2019- 2023: 

Regjeringen legger hvert fjerde år fram nasjonale forventninger til regional og kommunal 
planlegging for å fremme en bærekraftig utvikling i hele landet. De nasjonale forventningene 
skal følges opp i fylkeskommunenes og kommunenes arbeid med planstrategier og planer, 
og legges til grunn for statlige myndigheters medvirkning i planleggingen. 

Regjeringen vil formidle den nasjonale prioriterte politikken på en tydelig måte, slik at 
planleggingen i fylkeskommuner og kommuner kan skje effektivt og til beste for innbyggerne i 
hele landet.  

Regjeringen styrker det lokale selvstyret i planleggingen. Det betyr at fylkeskommunene og 
kommunene får økt ansvar for å sikre nasjonale og viktige regionale interesser. Regjeringen 
ønsker at regional og lokal samfunns- og arealplanlegging skal være basert på åpen dialog 
mellom alle parter, der også staten deltar. Et viktig skritt på veien er de nasjonale 
forventningene. 
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Regjeringen legger vekt på at vi står overfor fire 
store utfordringer: 

• Å skape et bærekraftig velferdssamfunn 
• Å skape et økologisk bærekraftig samfunn gjennom blant annet en offensiv 

klimapolitikk og en forsvarlig ressursforvaltning 
• Å skape et sosialt bærekraftig samfunn 
• Å skape et trygt samfunn for alle 

De regionale og lokale myndighetene har sentrale oppgaver med å håndtere disse 
utfordringene. Det gjelder alle kommuner, uavhengig av størrelse og kompetanse. 
Planlegging er et av deres viktigste verktøy 

Regjeringen har bestemt at FNs 17 bærekraftmål, som Norge har sluttet seg til, skal være 
det politiske hovedsporet for å ta tak i vår tids største utfordringer, også i Norge. Det er derfor 
viktig at bærekraftmålene blir en del av grunnlaget for samfunns- og arealplanleggingen. 

 

Statlig planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging (2014): 

Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging tilsier en tett 
utbygging ved knutepunkt. Planforslaget muliggjør planlagt utvikling av området, med økt 
fortetting og økt bruk av kollektivtransport samt sykkel og gange. Det tilrettelegges for at det 
skal være enkelt å ferdes som fotgjenger eller syklist både innad i planområdet og med 
forbindelser til tilbud og tjenester med trygge gang- og sykkelveier.  

 

Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging i kommunene (2009): Nye boliger i 
Rælingen vil bidra til fortetting og styrking av sentrum. Fortettingen bidrar til redusert 
transportbehov og rasjonell infrastrukturutbygging.  

 

Rikspolitisk bestemmelse for kjøpesentre (2008): Formålet med denne rikspolitiske 
bestemmelsen er å legge til rette for en sterkere regional samordning av politikken for 
etablering og utvidelse av større kjøpesentre. Hensikten er å styrke eksisterende by- og 
tettstedssentre og bidra til effektiv arealbruk og miljøvennlige transportvalg, dvs. unngå en 
utvikling som fører til byspredning, bilavhengighet og dårligere tilgjengelighet for dem som 
ikke disponerer bil. Det langsiktige målet er å oppnå en mer bærekraftig og robust by- og 
tettstedsutvikling og begrense klimagassutslippene. En boligutvikling i Rælingen bidrar til å 
styrke sentrumskjernen, bla. ved økt innbyggertall som genererer til økt bruk av allerede 
etablerte tilbud og tjenester. Myke trafikanter skal prioriteres og effektiv arealbruk legger 
grunnlag for økt liv i tettstedet og bedret kollektivtilbud. 

 

Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen, (1995): 
Retningslinjen er viktig for å sikre barn- og unges interesser og skal ivaretas av 
planleggingen i prosjektet. Formålet med denne rikspolitiske retningslinjen er å; 

• Synliggjøre og styrke barn og unges interesser i all planlegging og 
byggesaksbehandling etter plan- og bygningsloven. 

• Gi kommunene bedre grunnlag for å integrere og ivareta barn og unges interesser i 
sin løpende planlegging og byggesaksbehandling. 
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• Gi et grunnlag for å vurdere saker der barn og unges interesser kommer i konflikt 
med andre hensyn/interesser. 
Det skal sikres varierte og store nok lekearealer i nærmiljøet.  

 

Rikspolitiske retningslinjer for universell utforming (1985): Retningslinjene skal legges til 
grunn for all planlegging etter plan- og bygningsloven. Prosjektet skal fungere som et 
boligområde for alle kommunens innbyggere. Det vil stilles krav til god tilgjengelighet og 
brukbarhet for alle. Formålet med disse rikspolitiske retningslinjene er å: 

• Sikre at planlegging på alle forvaltningsnivåer bidrar til en utvikling mot et stadig mer 
universelt utformet samfunn. 

• Klargjøre det offentliges ansvar for at universell utforming blir ivaretatt i planleggingen 
av byggeområder, utearealer og transportinfrastruktur. 

• Stimulere til planlegging som gir god tilgjengelighet og brukbarhet for alle, og som 
samtidig tilfredsstiller andre samfunnsmessige mål. 

• Legge særlig vekt på å ivareta hensynet til personer med nedsatt funksjonsevne. 
• Styrke fylkeskommunens og fylkesmannens muligheter for innspill og medvirkning. 

 
Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging T- 1442/2021: 

Formålet med denne retningslinjen er å legge til rette for en langsiktig arealdisponering som 
forebygger støyproblemer gjennom å: 

• Anbefale etablering av støysoner som skal sikre at støyutsatte områder rundt 
eksisterende støykilder synliggjøres. 

• Gi anbefalinger om hvor bebyggelse med støyfølsomt bruksformål ikke bør etableres, 
og hvor etablering bare kan skje med særlige avbøtende tiltak. 

• Gi anbefalinger for støygrenser ved etablering av nye støykilder, slik at disse 
lokaliseres og utformes med tanke på å hindre nye støyplager. 

 

Retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging T- 1520: 
Hensikten med anbefalingene i denne retningslinjen er å sikre og legge til rette for en 
langsiktig arealplanlegging som forebygger og reduserer lokale luftforurensningsproblemer. 
Dagens luftforurensningsnivåer i en rekke større byer og tettsteder i Norge medfører økt 
risiko for sykelighet og dødelighet. Barn, gravide, eldre og grupper med kroniske sykdommer 
(luftveissykdommer, hjerte-karsykdommer, kreft og diabetes) er spesielt sårbare for 
luftforurensning. Dette utgjør omtrent en tredjedel av befolkningen. 

Denne retningslinjen skal bidra til å ivareta hensynet til menneskers helse og trivsel 
gjennom:   

• Å gi anbefalinger for når og hvordan lokal luftforurensning skal tas hensyn til ved 
planlegging av virksomhet eller bebyggelse. 

• Å gi anbefalinger med hensyn til områdets egnethet for ulik arealbruk ut fra 
luftforurensningsforhold, samt vurdere behovet for avbøtende tiltak. 

Det anbefales at det etableres luftforurensningssoner for å sikre at områder med 
luftforurensning synliggjøres. 
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2.3 Regionale føringer 
Regional plan for areal og transport (2015): har som mål at planlegging av arealbruk og 
transportsystem skal fremme samfunnsøkonomisk effektiv ressursutnyttelse, god 
trafikksikkerhet og effektiv trafikkavvikling. Planleggingen skal bidra til å utvikle bærekraftige 
byer og tettsteder, legge til rette for verdiskaping og næringsutvikling, og fremme helse, miljø 
og livskvalitet. I by- og tettstedsområder og rundt kollektivknutepunkter bør det legges særlig 
vekt på høy arealutnyttelse, fortetting og transformasjon. Samtidig bør hensynet til gode 
uteområder, lokalklimatiske forhold, lysforhold og miljøkvalitet vektlegges.   

 

2.4 Kommunale føringer 
Planinitiativet er i samsvar med føringer for arealbruk og bestemmelser i kommuneplanens 
arealdel. Refererer for øvrig til pkt. 2.1.  

https://www.akershus.no/ansvarsomrader/samferdsel/samferdselsplanlegging/regional-plan-for-areal-og-transport-i-oslo-og-akershus/
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3. Viktige innledende vurderinger 
3.1 Historikk 
Den sørlige delen av planområdet (gr.br.nr.102/374) har som nevnt i pkt. 2.1 vært regulert til 
Offentlig bygg – forsamlingslokale og friområde. Det står i dag oppført ett bygg på tomten 
som brukes som grendehus med ungdomsklubb, aktiviteten på Aamodt grendehus tenkes å 
flyttes på sikt og bygget rives. Uteområdet brukes i dag av barn og ungdom i forbindelse med 
ungdomsklubben.  

Den nordre delen av utbyggingsområdet (gr.br.nr.102/41, 102/61 og 102/68 er avsatt til 
boligformål og næringsformål. I dag er det to bolighus på eiendommene, disse rives. 

Eiendommene med gr.br.nr.102/352, 102/241, 102/242, 102/243, og 102/244 innlemmes 
også i planområde, men reguleres med eksisterende situasjon. Eiendommen med 
gr.br.nr.102/352 er regulert til offentlig eller privat tjenesteyting og består i dag av en 
barnehage. Øvrige eiendommer er regulert til boligformål og består av rekkehus. 

For øvrig er det ikke kjent eller gjort historiske registreringer som kultur-, miljø, - eller 
landskapsminner. Det kommer frem av søk i Artsdatabankens Artskart at det er observert en 
art av nasjonal forvaltningsinteresse, slåttehumle som er registrert i Artsdatabanken. Denne 
arten er registrert som nær truet (NT). 

 

3.2 Steds- og tomteanalyse 
Beliggenhet, størrelse og bruk 

Planområdet er på ca. 19,7 daa, og omfatter gr.br.nr. 102/374, 102/41, 102/61, 102/68, 
102/352, 102/241, 102/242, 102/243, og 102/244. 

Eiendommen ligger på Aamodt sentrum, i Rælingen kommune. Planområdet avgrenses mot 
gangveg i nord og tar med seg FV 120, Nedre Rælingsvei for å sikre en forsvarlig avkjøring 
fra denne. I tillegg tas Hegrevegen med langs planområdet.  

Innenfor planområdet er det i dag et hus som fungerer som ungdomshus og grendehus. 
Kommunen har planer om å flytte dette formålet til et annet sted mot slutten av 2022.  

 
Fig. 4 viser tomtens beliggenhet, størrelse og bruk. 
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Eksisterende bebyggelse 

Tilgrensende bebyggelse til planområdet består av noen enkeltbygg med service- og 
tjenestetilbud, ett bygg med blokkbebyggelse, samt frittliggende og konsentrert 
småhusbebyggelse. Omkringliggende områder bærer preg av en mellom skala, det er stort 
innslag av flermannsboliger og rekkehus i to til tre etasjer.  

Det dominerende fasadematerialet på eksisterende bebyggelse i området er trepanel. 
Bebyggelsen har varierende orientering og fargebruk. 

 
 Fig. 5 viser eksisterende bebyggelse 

 

Vegetasjon 

Det er lite eksisterende vegetasjon på tomten i dag. Det er noen trær gran og løvtrær i 
randsonen mot veiene, og noen trær midt på tomta. I nærområde er det busker og trær samt 
noen litt større skogsområder. Dersom det er mulig å ta vare på noe av eksisterende 
vegetasjon innenfor tomten, vil tiltakshaver vurdere dette i prosessen. 
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Fig. 6 viser vegetasjon i og nærliggende planområdet. 

 

Solforhold 

Tomten er åpen og har gode solforhold. På grunn av planområdets nærhet til FV 120 (Nedre 
Rælingsvei) vil vestsiden og nordsiden av tomten være naturlig å bygge med høyest bygg for 
å skjerme mot støy. Det er naturlig at bebyggelsen da trapper seg ned i øst og sør og gir 
mest mulig sol på utearealer. 

Store deler av områdene som grenser til planområdet vil ikke bli påvirket av endrede 
sol/skygge forhold som følge av ny bebyggelse, da det ikke er noe nærliggende bebyggelse 
rett ved den sørlige delen av utbyggingsområdet. Den nordlige delen vil kaste noe skygge på 
eiendommene i nord øst, tilgrensende planområdet. Dette vil være et tema som må 
hensyntas etter beste evne og følges i prosessen med videre utforming av bebyggelsen.  

 
Fig. 7 viser solforhold på tomten. 
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Støy 

Iht. kommunens kartinnsyn er støy beregnet for tomten i støykart mot 2025. Kartet under 
viser dagens situasjon for hvordan støy påvirker tomten. Det er i tillegg gjort videre 
støyberegningen som viser stor støybelastning mot bebyggelsen. Utbyggingen må hensynta 
dette gjennom skjermende bebyggelse og støyforebyggende tiltak. Tiltakshaver har beregnet 
støyverdier på rundt 68 dB (se vedlegg) fra Nedre Rælingsvei som danner premisser for 
utbyggingen. Dette må det jobbes videre med i prosjektet. 

Gjennom studier og analyser er det blitt vurdert at støyskjermer har liten effekt her. Det er 
nødvending å vurdere i samråd med kommunen om dette området kan avsettes som 
avvikssone for støy, til tross for at det per i dag ikke er avsatt som avvikssone i 
Kommuneplanen. Dette vil bli et viktig tema i videre prosess, slik at en kan løse utbyggingen 
på en hensiktsmessig måte når det kommer til støykrav, dempede fasader og krav til stille 
side.  

 

 
Fig. 8 viser støyforhold rundt og på planområdet. 

 

Sosial infrastruktur  

Planområdet ligger relativt sentralt og har tjenestetilbud som barnehage, matbutikk, 
bensinstasjon, apotek og catering som nærliggende nabo rett over veien for planområde. 

Helsetilbud og skoler ligger ca. 1,5 km eller 15 minutters gåtur lengre sør-vest for 
planområdet. 
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Fig. 9 viser sosial infrastruktur og servicetilbud i nærområdet. 

 

Mobilitet og kollektivtilbud  

Planområdet ligger relativt sentralt i Rælingen kommune, nærmeste holdeplass for buss er 
rett ved planområdet på FV 120, Nedre Rælingsvei, og tomten har dermed god 
tilgjengelighet til kollektiv transport. Bussforbindelser til Lilllestrøm med avganger hvert 30 
min. og en reisetid på 18 min. med buss og 6 min. med bil. Videre går det togforbindelse 
mellom Lillestrøm og Oslo, total reisetid fra planområdet til Oslo med buss og tog er 38 min 
og med bil 22 min. Dette muliggjør pendling til arbeid i Oslo. 

 
Fig. 10 viser tilgjengelig kollektivtransport og avstander nærliggende planområdet. 



PLANINITIATIV – DETALJREGULERINGSPLAN FOR HEGREVEGEN 2 
 

 
 

PLANID 243  Side 17 av 32 

Teknisk infrastruktur  

Tomten har avkjørsel til samleveiene Hegrevegen i sør som fører til FV 120, Nedre 
Rælingsvei. Det er naturlig å koble tomten på dette veisystemet og at eksisterende kryss 
vurderes.  

Det er etablert gang-, og sykkelvei langs FV 120, Nedre Rælingsvei forbi tomten og ned til 
skolene i sørvest. 

Annen teknisk infrastruktur som VA og overvannshåndtering utredes i planforslaget. 

 

Tilpasning til landskap og omgivelser  

Tomten ligger lavere enn bebyggelsen på vestsiden av veien og ny bebyggelse vil dermed 
ikke ta all utsikten til bakenforliggende bebyggelse.  

Tomten har varierende terrengformasjoner, dette vil føre til noe terrengbearbeidelse, men 
kan også være et positivt virkemiddel med tanke på nedtrapping og tilpasning til terreng og 
omgivelser.  

 
Fig. 11 viser koter og terrengformasjonene på og rundt tomten. 

 

Fra vest, på oversiden av tomten er det sikt til Nitelva. Det vil også bli utsikt fra leilighetene 
som bygges innenfor planområdet.  
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Fig. 12 viser siktlinje mot Nitelva. 

 

3.3 Tomtens egnethet 
Tomten ligger sentralt på Aamodt og er godt egnet til utbygging. Tomten ligger åpent til og 
tåler en høyere utnyttelse. Forslaget er i overenstemmelse med kommunale føringer om 
fortetting i nord. Ny bebyggelse vil kunne innpasses eksisterende situasjon, og vil legge til 
rette for at flere kan bo sentralt ved matbutikk og andre servicetilbud.  

Tomten ligger lavere enn bebyggelsen på vestsiden av veien og ny bebyggelse vil dermed 
trolig ikke ta mye av utsikten til bakenforliggende bebyggelse. Tomten er forbundet med 
veinettet og det er kapasitet på skoler og barnehager i nær tilknytning til tomtens 
beliggenhet. Tomten egner seg godt til utbygging.  

  

3.4 Vurdering av viktige hensyn 
Det er gjennomført en analyse av området i forbindelse med forrige rullering av 
kommuneplanen for Rælingen 2014-2025. Se pkt. 6 der konsekvensutredningen for området 
er oppsummert. Område konsekvensutredes i ny kommuneplan.  
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4. Planforslaget 
4.1 Formål 
Formålet med reguleringsforslaget er å legge til rette for utbygging av boliger ved Aaamodt 
sentrum i Rælingen kommune. Planforslaget er tenkt utviklet på to tomter innenfor samme 
planavgrensning, men disse skal være uavhengige av hverandre og kan i utgangspunktet 
bygges hver for seg.  

Planforslaget foreslås med ca.110 boliger på den sørlige delen av tomten og ca. 36 
boenheter på den nordlige delen av tomten, totalt ca. 146 boenheter med tilhørende 
utearealer, adkomstvei, parkering og øvrig teknisk infrastruktur. 

 

Bebyggelsen skal fungere som en rygg og skjerme mot trafikk og støy fra FV 120, Nedre 
Rælingvei, som reduserer støy inn i planområdet. Bebyggelsen danner et gårdsrom med 
noen åpninger, der bebyggelsesstrukturen skjermer og danner et fint tun som gir boligene et 
felles gårdsrom for lek og opphold. 

Forslagsstiller ønsker ikke et ensartet område, men en god sammensetning av folk, som kan 
stimulere tilflytting og gi bomuligheter og bokvaliteter for et mangfold av befolkningen. 

Kvartalsstrukturen er tenkt å bidra til et godt fellesskap i planområdet. Det er lagt opp til både 
større og mindre boenheter, i ulike bygningsformer, fra punkthusbebyggelse til rekkehus. 

 

 
Fig. 13 viser aksonometri av forslag til utforming av bebyggelsen innenfor planområdet. 
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4.2 Avgrensning  
I foreslått planavgrensning vist under, er avgrensningen lagt slik at den tar med seg 
utbyggingsområdet, samt innlemmet eksisterende barnehage og rekkehus i nordøst, etter 
ønske fra kommunen. Videre er planavgrensningen lagt i midt vei, men utvidet noe iht. 
veitegning for å sikre tilstrekkelig med areal i forhold til utvidelse av kryss langs fv.120 i sør, i 
tillegg til tilstøtende kommunale veier. 

Hele planområdet innenfor foreslått planavgrensning er ca. 19,7 daa. Det må vurderes i 
samråd med kommunen hvordan planavgrensningen bør legges. 

 
Fig. 14 viser utsnitt av planområde, med foreslått planavgrensning i stiplet rød linje. 
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Total tomtestørrelse for begge tomter er 9610 m2, derav 7047 m2 i sør og 2563 m2 i nord.  

 
Fig.15 viser tomtenes avgrensning lagt i eiendomsgrensen med stiplet rød linje og arealene 
innenfor hver tomt. 

 

4.3 Forventede problemstillinger 
Det er flere tema som må drøftes i samråd med kommunen tidlig i planprosessen, i 
oppstartsmøte, slik at det dannes en felles forståelse for krav og føringer i videre prosess. 
Kommuneplanen er ikke tydelig på alle kravene i og med at området nå utvikles med en 
annen arealbruk en hva dagens situasjon tilsier. 

 Forventede problemstillinger til planforslaget vil være: 

- Byggehøyder – foreslår en bebyggelse fra 2,5 til 7 etg.  
- Tomteutnyttelse – ca. 125% BRA 

I gjeldende Kommuneplan er utnyttelsen på de to tomtene ikke angitt. I § 4.3 fremgår 
det kun maks utnyttelse for frittliggende eneboliger på 25% BYA og tomannsboliger 
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på 30%BYA, blokkbebyggelse er ikke angitt. Utnyttelsesgraden blir derfor et viktig 
tema i videre prosess. 

- Trafikkavvikling/avkjørsler/gang-sykkel og forbindelser for myke trafikanter 
- Parkeringsdekning – ønske om noe reduksjon fra 1,25 pr. boenhet inkludert 

gjesteparkering på fellesareal i KP til 0,7 pr. boenhet i dette planforslaget. 
- Støyproblematikk – mulighet for avvikssone støy (Ikke avvikssone i KP, men 

tiltakshaver ønsker en vurdering om området kan få avvikssone) 
- MUA krav – ønske om reduksjon fra hhv. 80m2 pr boenhet i KP til 35m2 pr. boenhet. 

Kan legges på terreng, balkong og tak.  
- Lek krav– forholder oss til krav i KP - 20m2 pr. boenhet hvorav 5 m2 til nærlekeplass 

og 15m2 pr. boenhet til kvartalslekeplass. 
- Minste størrelse på boenhet – ønske om boenheter på under 45m2 for å gi et tilbud til 

førstegangskjøpere og eldre enslige, økonomisk vanskeligstilte o.l. Klar over politisk 
vedtak om min. 45m2 – tiltakshaver ønsker dialog vedr. temaet. 

- Kan bli en miks av bruk av svalgang og oppgangsløsning. 
- VA – spillvannsledning og overvannsledning fra fylkesveien ved undergangen, og ned 

til Aamodtalleen må rehabiliteres. 
- Planavgrensning – må omforene endelig avgrensning med kommunen slik at vi kan 

varsle. 
- KU - Tiltakshaver ønsker dialog med kommunen i oppstartsmøte om KU utført av 

store deler av planområdet i KP er tilfredsstillende KU vurdering på 
reguleringsplannivå. 

- Utbyggingsavtale – prosess rundt denne 
- KP rullering – status på fremdrift, vil kommuneplanrulleringen ha en særskilt 

påvirkning på detaljreguleringen? Mtp. medvirkningsprosesser som vi som 
forslagsstiller bør være med på. 

 

4.4 Virkninger 
Planforslaget vil generere noe mer trafikk, men med en tomt rett ved servicetilbud med 
dagligvarebutikk og nærhet til andre tilbud og tjenester muliggjør det at beboerne kan gjøre 
mye av daglige gjøremål i gang- og sykkelavstand. Ytterligere trafikkvurderinger og hvor høy 
ÅDT prosjektet vil generere vil bli undersøkt i trafikkrapport som vedlegges planforslaget til 
1.gangs behandling av planen. Det er foretatt et foreløpig notat om kryssløsning som ligger til 
grunn for dette planinitiativet. Notat - Rælingen kommune – Fv. 120 Aamodt – Ombygging 
av kryss, av 10.05.2021, notatet vedlegges. 

Planforslaget vil ha en fjernvirkning ift. at bebyggelsen vil trappe seg fra 7- 2,5 etg. Prosjektet 
har høyder som er noe høyere enn eksisterende bebyggelse. Eksisterende bebyggelse rundt 
tomten består i stor grad av frittliggende småhusbebyggelse i 2 etg., leilighetsbygg i 3 etg. og 
næringsbygg i 2-3 etasjer. 

 

4.5 Alternativer 
Det er angitt en bebyggelsesstruktur som ivaretar støy, men utnyttelsen, høyder, MUA, 
bygningstypologi mv. må vurderes nærmere.   
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4.6 Planområdets omfang 
Utkast legger til rette for ca. 146 boenheter innenfor planområdet. Dette vil gi ca. 11800 m2 
BRA. Parkering løses i parkeringskjeller under bygg i sør og i nord. 

Planforslaget består av to tomter, søndre og nordre, og er tenkt utviklet som et planforslag, 
men med mulighet for ulike byggetrinn. Foreløpig skisser og beskrivelse for prosjektet følger 
som utklipp under pkt. 4.7. I tillegg vedlegges tegningene som eget vedlegg. Det vises til pkt. 
4.2 for kart med planavgrensning.  
 

4.7 Skisser av forslag 
Beskrivelse av bebyggelsen på den søndre tomten av planområdet: 
 
Foreslått bebyggelsen er lagt som en rygg mot Nedre Rælingsveg, FV 120, for å i størst 
mulig grad skjerme mot støy og skape gode og støyfrie uteoppholdsarealer. På den søndre 
tomten er det planlagt for ca. 110 boenheter med ulik type typologi og en variert boligmiks. 
Det er ønskelig med en variert bebyggelse, som legger opp til ulike brukergrupper med ulike 
behov. Forslaget består av lameller mot vest og nord, rekkehusbebyggelse i sør, og et 
punkthus i det nord-østre hjørnet.  

Bebyggelsen varierer fra 2,5 etg. for rekkehusene og opptil 7 etg. for punkthuset. Lamell 
bebyggelsen varierer fra 3-5 etg.  

Oppgangsblokken/lamellen i vest, trappes ned i høyden mot sør, for å bedre solforholdene i 
gårdsrommet. Denne skal bearbeides med tanke på leilighetsstørrelser og utforming. I nord 
er det foreslått mulighet for en svalgangsblokk, som er tilrettelagt for mindre boenheter  

Punkthuset har i seg selv gode sol- og utsiktsforhold, og legger til rette for en høyere 
byggehøyde enn resten av planinitiativet. Punkthuset bidrar til mer uteoppholdsareal på 
terreng, samt mer luft rundt foreslåtte bebyggelse.  

Rekkehusbebyggelse i sør, som med sin lave byggehøyde bidrar til at sol slippes inn i 
gårdsrommet og bidrar til bedrede solforhold på uteoppholdsarealene. Rekkehusene kan 
også være aktuell som mindre leilighetsbygg 

Boenheter som plasseres mot støy er lagt opp til å ha både en støyutsatt side og en stille 
side. Ikke-gjennomgående leiligheter er tenkt å kun være vendt mot stille side. Alternative 
løsninger knyttet til dempede fasader kan vurderes.  

Forslagsstiller ønsker et godt utarbeidet og skjermet uteareal på terreng i hjertet av 
kvartalsstrukturen. Det er et ønske å utforme denne på en svært god måte, slik at MUA-
kravet kan senkes per boenhet i forhold til MUA- kravet i kommuneplanens bestemmelser. 
Det er ikke ønskelig med uteoppholdsarealer på tak, da av erfaring kan disse områdene bli 
lite brukt og i verste fall forfalle.  

Det er lagt opp til en mindre parkeringskjeller som ikke går under hele uteoppholdsarealet 
utstrekning, slik at det kan legges til rette for godt jordsmonn og gode vekstforhold for 
vegetasjon i uteoppholdsarealene.  

Parkeringskjelleren er bestående av to seksjoner, hvor det er plassert på ulike høyder i 
terrenget. De to parkeringskjellerne har to innkjøringer. Parkeringskjelleren i nord ligger 
lavere i terrenget enn parkeringskjelleren i sør og vest.  

 



PLANINITIATIV – DETALJREGULERINGSPLAN FOR HEGREVEGEN 2 
 

 
 

PLANID 243  Side 24 av 32 

 
 

  
Fig.16. viser solstudier kl.16 for tomtens utearealer.  

Nøkkelopplysninger for søndre tomt: 

 
 

 
 
 

 
Fig.17 viser forslag til løsning og situasjonsplan bebyggelsen på den søndre tomten. 
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Fig 18. viser langsnitt og tverrsnitt der foreslåtte høyder og terrengtilpassing for bygget på 
søndre tomt.  
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Beskrivelse av bebyggelsen på nordre tomt av planområdet 
 
Foreslått bebyggelse på den nordre tomten er lagt som en støyrygg mot Nedre Rælingsveg, 
FV 120. Bygget er planlagt med ca. 36 boenheter, med en boligmiks fra 2- til 4 roms. Dette 
bidrar til en mer variert beboergruppe.  

Bygget trapper seg fra 3 etg. I nord til 5 etg i sør. Bebyggelsen er lavest i nord for å i større 
grad tilpasse seg eksisterende bebyggelse, samtidig som solstudiene viser at det gir bedre 
solforhold på både egne og naboeiendommenes utearealer. 

Lamellen på nordre del av tomten er planlagt som et oppgangsbygg,  

Uteoppholdsarealer er tenkt løst på terreng og eventuelt supplert med noe på balkong og 
tak. Vi har skissert opp ulike scenarioer for MUA, der vi ønsker en dialog med kommunen og 
hva som lar seg gjøre ift. krav. Foreslått løsning legger opp til MUA på 35m2 pr. boenhet 
hvoran 20m2 pr. boenhet avsettes til felles lekearealer.  

Prosjektets nordre del har adkomst til parkeringskjeller under bygg i nord. Parkeringskjelleren 
består av U1 og U2, der U1 er tenkt fullt utbygd med parkeringsplasser for bil og U2 er tenkt 
under ca. halve bygget med areal tiltenkt sykkelparkering og boder. Deler av arealet i U2, 
mot sør, vil være i dagen, for å unngå døde fasader er det planlagt etablering av to 
boenheter.  

 
 

 
Fig.19 viser solstudier kl.16 for tomtens utearealer.  
 

Nøkkelopplysninger for nordre 
tomt: 
 
TOMT: 2563 m2 
 
BRA: 3200 m2 
 
Enheter: 36 
 
MUA krav: 
35m2/boenhet 
= 1260m2 MUA 
 
Hvorav Lek: 
20m2/boenhet 
=720 m2 
  
MUA terreng: vil variere 
avhengig av løsning, se fig.24 
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Fig.20 viser kjellerplan U2 og U1, med sykkelparkering og bodareal i U2 og parkering for bil i 
U1.  

 

 
Fig.21 viser eksempel på mulig leilighetsfordeling. 
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Fig. 22 viser forslag til løsning og situasjonsplan for den nordre tomten med 
lamellbebyggelse som fungerer som en støyskjerm mot bakenforliggende uteareal. 

 
Fig. 23 viser langsnitt der foreslåtte høyder og terrengtilpassing for bygget på nordre tomt.  

 

 
Fig. 24 viser tverrsnitt der foreslåtte høyder og terrengtilpassing for bygget på nordre tomt.  



PLANINITIATIV – DETALJREGULERINGSPLAN FOR HEGREVEGEN 2 
 

 
 

PLANID 243  Side 29 av 32 

 

 
Fig. 25 viser forslag til ulike løsning for MUA for den nordre tomten.  

 

4.8 Samfunnssikkerhet  
Det vil bli gjort nødvendige konsulentarbeid ift. VAO plan, trafikkanalyse, geotekniske 
undersøkelser mm, der det vil bli levert rapporter som vedlegg til planforslaget. I tillegg vil det 
bli gjennomført en risiko og sårbarhet (ROS) analyse som vil redegjøre for planforslagets 
sikkerhet. 
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5. Om planprosessen 
5.1 Forslag til fremdrift  
Tiltakshaver ønsker å varsle planoppstart i Q1 2022 og vedtak av plan Q4 2022. Salgsstart 
planlegges Q1 2023, byggestart Q2 2023. 

 

5.2 Varsel om oppstart 

Varsling vil bli sendt til alle statlige, regionale og kommunale myndigheter og andre offentlige 
organer, private organisasjoner, institusjoner og naboeiendommer, som blir berørt av 
forslaget. 
Tiltakshaver vil ta utgangspunkt i Rælingen kommune sin varslingsliste og ber om å få 
informasjon om link til denne på oppstartsmøte. 

Foruten om de aktuelle på listen som alltid skal varsles, ønsker tiltakshaver dialog med 
Rælingen kommune om hvilke øvrige som bør varsles. 

Tiltakshaver ønsker også informasjon om i hvilke aviser varslingen skal kunngjøres. 

 

5.3 Medvirkning  
Det skal gjennomføres medvirkning iht. loven. Planoppstart vil bli kunngjort i offentlig avis og 
nettside der det gis anledning til å komme med forhåndsuttalelse til planene. I tillegg til dette 
vil det gjennomføres informasjonsmøte når planen er til offentlig ettersyn, mellom 1. og 2. 
gangs behandling. Da vil det igjen være mulig å sende inn høringsinnspill til planforslaget. 
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6. Vurdering av konsekvensutredning  
§ 6 Planer og tiltak som alltid skal konsekvensutredes og ha planprogram eller 
melding 

Vurdering:  

Tiltakshaver har vurdert det til at planforslaget ikke utløser krav til planprogram eller 
konsekvensutredning, da det er gjennomført spesifikk vurdering for området i 
kommuneplanen.   

 

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

Vurdering:  

Se pkt. §6 over. 
 

§ 8 Planer og tiltak som skal konsekvensutredes hvis de kan få vesentlige virkninger 
for miljø eller samfunn (etter § 10) 

Vurdering:  
Se pkt. §6 over. 

 
Konklusjon:  

I Kommuneplanens arealdel for Rælingen 2014-2025 foreligger det en konsekvensutredning. 

I konsekvensutredningen er alle private innspill og Rådmannens forslag til 
arealbruksendringer av enkeltområder utredet på bakgrunn av det som har kommet frem av 
risiko- og sårbarhetsanalyse og egnethetsvurdering av områdene.  

For område 25 gnr.bnr. 102/135 – areal rundt Aamot grendehus foreslår 
Kommunedirektøren, tidligere Rådmannen, en omdisponering fra offentlig bebyggelse og 
friområde til kombinert arealformål offentlig/privat tjenesteyting og bolig.  

Tiltakshaver har vurdert det til at planforslaget ikke utløser krav til planprogram eller 
konsekvensutredning, da det er gjennomført spesifikke vurderinger av store deler av 
planområdet i kommuneplanen. Kun den nordre tomten som ikke er KU vurdert KP. 
Tiltakshaver ønsker dialog med kommunen i oppstartsmøte om at dette er tilfredsstillende 
KU vurdering på reguleringsplannivå. 

Under følger utklipp fra konsekvensutredningen for område med påfølgende konklusjon. 
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