
 
 

 

OPPSTARTSMØTE   

 

 

 

VEDLEGG 

• Kvalitetskravskjema – Reguleringsplan for Hegrevegen 2 mfl. - versjon 1.0 

• Diverse maler (mal for planbeskrivelse, bestemmelser, ROS-analyse mm.) 

 

AGENDA 

• Saksgang og prosess 

• Presentasjon av planinitiativ  

• Krav til leveranse og utredningsbehov 

• Avgrensning av planen 

• Fremdrift og videre prosess  

 

INFORMASJON FRA PLANMYNDIGHETEN OM SAKSGANG OG PROSESS 

Møtet ble innledet med informasjon om reguleringsprosess og antatte saksbehandlingstider. Antatte 

behandlingstid for delprosess 2, plantuforming, er anslagsvis minimum 12 måneder.  

Forslagsstiller ble informert om at oppstartsmøtet for planforslaget ble avholdt tidligere enn etter 

vanlig saksbehandlingsprosess og at interne fagrådgivere vil derfor informeres om planinitiativet 

etter oppstartsmøtet. De interne fagrådgiverne vil bli gitt frist frem til 15. oktober for å fremme sine 

innspill. Innspillene vil bli fremstilt i referatet fra oppstartmøte. Referat og annen dokumentasjon 

antas å utsendes fra saksbehandler i uke 42.  

Saksbehandler fremmet et ønske om god dialog i planutformingen og underveismøter i prosessen, 

noe forslagsstiller stilte seg positiv til. 

 

INFORMASJON FRA FORSLAGSSTILLER 
Forslagsstiller presenterte planinitiativet og deres tanker rundt det. Det kommer frem av 

Plannavn  Reguleringsplan for Hegrevegen 2 mfl.  

Planid 243 

Møtedato 29.09.2021, revidert 09.02.2022 

Deltakere fra forslagsstiller Trond Petter Robertsen (Barlindhaug Eiendom AS)  

Henning Hemstad (Barlindhaug Eiendom AS) 

Stian Magelssen (Stima Bygg AS)  

Deltakere fra plankonsulent Kjersti Lindheim (TAG arkitekter)  

Morten Longum (TAG arkitekter) 

Deltakere fra kommunen  John Hage, Marita Myklebost Nilsen, Ingvild Rønning Johansen  

Referent Marita Myklebost Nilsen, Ingvild Rønning Johansen 



 
 

planinitiativet, at forslagsstiller har vurdert to alternative utbygninger på eiendommen, der både 

forslag A og forslag B deler noen kvaliteter. Tiltakshaver har beregnet støyverdier på rundt 68 dB fra 

Nedre Rælingsvei som danner premisser for utbyggingen. 

Begge forslagene viser en oppgangsblokk som fungerer som en rygg mot Nedre Rælingsveg (fv. 120) 

som reduserer støyen inn på planområdet. Oppgangsblokken mot vest fungerer som et viktig 

element i planinitiativet, som er med på å skape en kvartalsstruktur med skjermede 

uteoppholdsarealer i gårdsrommet. Oppgangsblokken trappes ned i høyden mot sør, for å bedre 

solforholdene i gårdsrommet. Videre deler de to forslagene en svalgangsblokk i nord, som er 

tilrettelagt for mindre boenheter. Begge forslagene viser 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. 

Forslag A viser en lengre rekkehusbebyggelse i sør, med et punkthus i det nord-østre hjørnet. 

Punkthuset har i seg selv gode sol- og utsiktsforhold, men legger til rette for en høyere byggehøyde 

enn resten av planinitiativet. Punkthuset har et lavere fotavtrykk enn foreslåtte vinkelblokk i forslag B 

og bidrar til mer uteoppholdsareal på terreng, samt mer luft rundt foreslåtte bebyggelse.  

Forslag B viser en kortere rekkehusbebyggelse i sør, med en større vinkelblokk i det nordøstre 

hjørnet. Vinkelblokken bidrar til en mer blokket kvartalsstruktur og lavere byggehøyde generelt i 

planområdet.  Forslagsstiller er åpen for både oppgangsløsning og svalsgangsløsning på 

vinkelblokken. 

Felles for forslagene er at det er ønskelig med en variert bebyggelse, som legger opp til ulike 

brukergrupper med ulike behov. Forslagsstiller ønsker ikke et ensartet område, men en god 

sammensetning av folk. 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. 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. Ifølge forslagsstiller 

kan det vurderes alternative løsninger knyttet til dempede fasader.  

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.  

Forslagstiller ønsker å se på muligheten for å øke byggehøyden på punkthusblokken og eventuelt 

svalgangsblokken.  

 

 

UTREDNINGER OG KRAV TIL LEVERANSE FOR KOMPLETT PLANFORSLAG 
Saksbehandler informerte om at krav til leveranse og utredningsbehov følger av dokumentet Krav til 

forslagsstiller i en reguleringsplanprosess. Dokumentet vil bli oversendt sammen med referatet fra 



 
 

oppstartsmøte. Følgende utredninger, rapporter og dokumenter må utarbeides og leveres for 

komplett planforslag:  

• Reguleringsplankart  

• Planbestemmelser  

• Planbeskrivelse 

• ROS- analyse  

• Overordnet VA – plan 

• Flomutredning og overvannsplan 

• Trafikkanalyse 

• Teknisk plan for kommunale og private veier 

• Teknisk plan for ombygging av kryss langs Fv. 120 

• Renovasjonsteknisk plan (RTP)  

• Illustrasjonsplan  

• Sol- og skyggekart  

• Fasadetegninger  

• Perspektivtegninger med estetisk beskrivelse 

• Snitt-tegninger 

• 3D- modell 

• Støyrapport  

• Geoteknisk undersøkelse  

• Rapport for luftforurensning  

Se kvalitetskravskjemaet for ytterligere informasjon og beskrivelse av krav. 

 

Etterskrift: 
I henhold til forskrift om behandling av private forslag til detaljregulering etter plan- og 

bygningsloven skal alle forhold og krav framgå tidlig i prosessen og gjøres kjent i oppstartsmøte. Det 

gjøres likevel oppmerksom på at overordna myndigheter kan ha innvendinger mot eller ytterligere 

krav ved varsel om oppstart.  

 

SPESIELLE PROBLEMSTILLINGER OG FØRINGER DRØFTET I MØTET 

Nedenfor framgår informasjon og tilbakemeldinger på det som ble presentert og diskutert i møte. 

Støyproblematikk 
Planområde ligger langs fv. 120 og er svært støyutsatt. Området ligger innenfor rød og gul støysone. 

Forslagsstiller fremmer to planforslag hvor det er lagt en større bebyggelse langs ved Nedre 

Rælingsveg som et støyavbøtende tiltak. Gjennom studier og analyser er det blitt vurdert at 

støyskjermer har liten effekt her. Det er ønskelig at det legges inn et avviksområde her fra støy i 

kommuneplanens arealdel, slik at støyfølsom bebyggelse kan reguleres på eiendommen.  

Planmyndigheten stiller seg positive til tiltaket med oppgangsblokken som er plassert langs ved 

Nedre Rælingsveg, da denne fungerer som et støyavbøtende tiltak for planområdet. Volumet bidrar 

til å bedre kvaliteten ellers på planområdet. Det er dog særdeles viktig at boenhetene i 

oppgangsblokken har en stille side. Minst halvparten av rom til støyfølsomt bruk i hver boenhet må 

plasseres på stille side, herunder minst ett soverom må ligge mot stille side.  



 
 

 

Krav til støyavbøtende tiltak, krav til stille side, dempede fasader og støyforhold på MUA-areal, må 
diskuteres nærmere i planprosessen.  
 

Parkeringsdekning 
Forslagsstiller ønsker en parkeringsdekning på 0,7 per boenhet. Parkeringskjelleren går over to nivåer 
for å bedre tilpasse seg terrenget, og er avgrenset for å gi gode vekstforhold til beplantning i 
uteoppholdsarealene. Forslagsstiller mener det ikke er behov eller etterspørsel for høy 
parkeringsdekning.  
 
Planmyndighet svarte at en parkeringsdekning på 0,7 kan være for lavt for dette område. Det ble vist 
til krav i kommuneplanen om 1,25 per. boenhet, inkludert gjesteparkering på fellesareal. 
Kommuneplanen er dog for tiden under revidering, så det vil være mer hensiktsmessig å vise til den 
nyeste revisjonen, når den blir vedtatt. Av erfaring har kommunen sett at det er ønskelig med én 
parkeringsplass per boenhet og har i etterkant av andre utbyggingsprosjekter mottatt kritikk for 
henholdsvis parkeringskrav på under 1 plass per boenhet. Dersom det er ønskelig å legge seg under 
kravene gitt i kommuneplanens bestemmelser, må det vises til særs grunner og fordeler ved å avvike 
fra kravet. 
 

Minste uteoppholdsareal (MUA) 
Forslagsstiller ønsker en MUA-dekning på 35 kvm/boenhet og viser til at det er ønskelig å utarbeide 

særs gode uteoppholdsarealer i kvartalsstrukturen som muliggjør dette. Forslagsstiller ønsker ikke å 

plassere MUA på tak, da dette av erfaring gir dårlige uteoppholdsarealer som ikke blir benyttet. 

 

Planmyndighet svarte at et MUA-krav på 35 kvm per. boenhet er et lavt krav. Det ble vist til 

bestemmelser i kommuneplanen der MUA kravet for blokkbebyggelse er på 80 kvm per. boenhet. 

Det kan vurderes mulighet for en noe lavere MUA, enn det som er kravet i bestemmelsene i 

kommuneplanens arealdel, dersom det er høy kvalitet på uteoppholdsarealene. Det er viktig at det 

sikres tilstrekkelig med uteoppholdsarealer og at det tilrettelegges for god kvalitet på disse, som har 

estetiske kvaliteter og variasjon i utforming som kan tilfredsstille ulike brukergrupper. Utearealene 

bør utarbeides på en god måte som fremmer gode vekstforhold for vegetasjon og god håndtering 

overvann og vurdere integrasjon av vann som en kvalitet. Det bør legges opp til private og offentlige 

soner, samt soner for stille og mer støyende formål. 

 

Minstestørrelse på boenhet 
I kommunen er det et politisk verbalvedtak som sier at minstestørrelse på leiligheter skal være 45 

kvm. Planmyndigheten gjorde det klart i møtet at kommunen er på generelt grunnlag negativ til 

boenheter med BRA mindre enn 45 kvm. Dette da kommunen legger opp til å unngå trangboddhet 

og leiligheter med dårlige bokvaliteter. 

 

Forslagsstiller mente det var mulig å etablere boenheter med gode bokvaliteter med et mindre areal 

enn 45 kvm, og har flere eksempler på dette. Planmyndigheten forklarte videre at minstestørrelsen 

er godt vurdert i kommunen og at det er lite villighet til å avvike fra verbalkravet. Forslagsstiller 

påpekte at det er et vesentlig poeng å nå hele bredden i boligmarked gjennom ved å bruke hele 

spennet i boligtyper og prisklasser. Alle boligene vil være i tråd med teknisk forskrift og nasjonale 

krav. Dersom Rælingen ikke åpner opp for at en andel boliger kan være mindre enn 45 kvm, mener 

forslagsstiller at tilbud til f.eks førstegangskjøpere og eldre enslige, økonomisk vanskeligstilte o.l. 

reduseres.  



 
 

 
 
Svalganger  
Forslagsstiller foreslår svalgangsbygg. Planmyndighet uttrykte i møte kommunen ser negativt på 

svalgangsløsninger på generelt grunnlag, da dette ofte bidrar til redusert bokvalitet og dårlig estetikk. 

Det ble vist til kommunes estetikk veileder. Dersom det allikevel skulle være ønskelig med en 

svalgangsløsning, informerer planmyndigheten om at løsningen må utarbeides med gode 

arkitektoniske løsninger som gir et godt estetisk uttrykk. Det må benyttes avbøtende tiltak og 

løsninger som ungår stor forringelse av bokvaliteten, ved at for eksempel gangtrafikk forbi 

boenhetene reduseres og at svalgangsområdet utformes med private og mindre private soner. Det er 

viktig at svalgangen er en kvalitet for beboerne, foruten å bare være et gangareal. 

 

 

ANNET SOM IKKE FREMKOM AV MØTET 

I etterkant av oppstartsmøte 29.09.2021 ble det avholdt interne møter med interne fagrådgiver 

deriblant kommunalteknisk avdeling. Nedenfor framgår informasjon og tilbakemeldinger som ikke 

kom frem i møte, men som skal hensyntas og vurderes i den videre planprosessen.  

Trafikkanalyse 

Det stilles krav om at det må utarbeides en trafikkanalyse. Analysen må ta for seg skolevei, 

krysningspunkt og utfordringer for myke trafikanter knyttet til Nedre Rælingsveg og langs 

Hegrevegen. Løsninger for gang- og sykkelforbindelser i område som kobler seg på eksisterende 

kollektivknutepunkt. Behov for anlegg for myke trafikanter langs Hegrevegen skal vurderes.  

Forbindleselinjer  

Forbindelseslinjer internt i prosjektet må vurderes og hvordan de kobler seg på eksiterende 

forbindelseslinjer.  Det skal tilrettelegges for universelle forbindelseslinjer innenfor område som 

knytter seg til eksisterende gang- og sykkelveinett.  

 

Byggegrense vei 

Hegrevegen har i dag en høy ÅDT på 1400 og denne vil øke som følge av foreslåtte utbygning i 

planområdet. Vei med slik trafikkbelastning klassifiseres i henhold til felles kommunal veinorm som 

en samlevei (S) med tilhørende byggegrense på 15 meter målt fra senterlinje vei.   

 

Trafikkanalysen vil ligge til grunn for vurdering av veiens klassifisering og byggegrense, samt videre 

medfølgende krav.  

 

Veiklasse interne veier   

Interne veier innenfor planområdet må klassifiseres iht. felles kommunens veinorm. Ved opptil 80 

boenheter kan FA2 velges, mens det for boenheter over 80 må velges boligvei (B).  

 

Veilys 

Det stilles krav om veilys innenfor planområde. Veilysnormen skal følges. 

 

Teknisk plan for kommunale og private veier  

Det stilles krav om teknisk plan for kommunale og interne veier. Se retningslinjer for utforming og 

bygging av veier i felles kommunal veinorm og til Statens vegvesens håndbøker. Alle unntak/avvik fra 



 
 

veinormen skal begrunnes særskilt og godkjennes av kommunen. Dette gjelder også der det er 

anbefalte løsninger som fravikes. Tegningsgrunnlag som kreves i forbindelse med godkjenning av 

teknisk plan følger Statens vegvesens håndbok R700. 

 

Avkjørsler 

Kommunen mener at det må begrenses til 1 avkjørsel langs Hegrevegen, ettersom Hegrevegen har 

høy trafikkmengde (ÅDT 1400) i dag.   

 

Vann og avløp 

Spillvannsledning og overvannsledning fra fylkesveien ved undergangen, og ned til Aamodtalleen må 

rehabiliteres. Kommunen krever tosidig forsyning. For å sikre tosidig forsyning må vannledning legges 

fra Aamodtalleen i øst, tilkobling i kum 25611, og vannledning med tilkobling i kum 25631 

Overvann  

Det er problemer med overvann rundt undergangen ved Aamodtalleen 14. Bekken/overvannet går 

åpent noen meter fra veien og til innkjøring ved Aamodtalleen 14, hvor det går videre i rør. Det stilles 

krav til lokal overvannsdisponering (tre- trinnstrategi).  

 

 

KOMMENTAR FRA PLANMYNDIGHET ETTER MØTE   

 

Høyder og utnyttelse  

Fremlagt i alternativ A har forslagsstiller vist en bebyggelse på henholdsvis 3 til 7 etasjer, der 

punktblokken har høyeste etasjeantall på 7 etasjer og rekkehusene laveste etasjeantall på 3 etasjer. 

Svalgagsblokken har en høyde på 5 etasjer og videre har oppgangsblokken en varierende høyde på 3 

til 5 etasjer. 

 

I oppstartsmøtet ønsker forslagsstiller en avklaring på om planmyndigheten er åpne for økte 

byggehøyder i planområdet. Planmyndigheten stiller seg negative til økte byggehøyder utover det 

som allerede er fremlagt i alternativ A. Byggehøydene slik som fremlagt kan anses svært fremmed og 

avvikende fra området for øvrig. Bygningenes volum og utførelse må gjennomarbeides på slik en 

måte at planforslaget er tilpasset dets omgivelser. 

 

Videre vil økte byggehøyder utover forslaget kaste skygger og forringe solforhold over et større 

område. Videre ser planmyndigheten at det vil bli svært vanskelig og uhensiktsmessig å presse en 

allerede svært høy utnyttelse av eiendommen, sett opp mot fremlagte forslag til MUA-krav og p-

dekning.  

 

PLANAVGRENSNING  
Planmyndigheten kom med forslag til utvidelse av planavgrensningen. Planavgrensningen må 

omfatte gang- og sykkelvei mot nord og sikre tilstrekkelig med areal i forhold til utvidelse av kryss 

langs fv.120, i tillegg til tilstøtende kommunale veier. Forslagsstiller ba saksbehandler komme med et 

forslag til avgrensning som oversendes forslagsstiller.  

 

UTBYGGINGSAVTALE  



 
 

Det er behov for utarbeidelse av utbyggingsavtale. Det varsles oppstart av forhandlinger om 

utbyggingsavtale samtidig som planoppstart. Utbyggingsavtale vil omfatte bygging av teknisk 

infrastruktur som er nødvendig for utbygging.  

 

FREMDRIFT OG VIDERE PROSESS 
- Fremdriften som er skissert i planinitiativet vurderer kommunen som veldig optimistisk og 

lite sannsynlig at vil la seg gjennomføre. Kommunen har erfaring med at planutformingsfasen 

tar minimum 12 måneder.  

- Varsle om oppstarte av planarbeid kan gjennomføres som forslagsstiller fremstiller, høsten 

2021. Det skal varsles om oppstart av arbeid med detaljregulering og utbyggingsavtale. 

 

ETTERSKRIFT  
 

Gebyr  

Reguleringsprosessen er gebyrbelagt, jf. gjeldende gebyrforskrift. Gebyrregulativet for behandling av 

reguleringsplaner ligger her. 

 
Utvidet planavgrensning  

Etter oppstartsmøte 29.09.2021 anmodet kommunen forslagsstiller å utvide planavgrensningen, slik 

at Vipevegen 16 (gnr/bnr. 102/61) og 18 (gnr/bnr. 102/41) innlemmes i planområde, samt 

eiendommene gnr/bnr. 102/352, 102/244, 102/243, 102/242 og 102/241.  

 

Revidert planinitiativ   

Som følge av endret planavgrensning er planinitiativet revidert. Det foreslås totalt ca. 146 boenheter, 

ca. 110 boliger på den sørlige tomten (gnr/bnr. 102/374) og ca. 36 boenheter på den nordlige delen 

(gnr/bnr. 102/61 og 41). For eiendommene gnr/bnr. 102/352, 102/244, 102/243, 102/242 og 

102/241 reguleres eksisterende situasjon.   

 

https://ralingen.custompublish.com/gebyr-med-hjemmel-i-plan-og-bygningslovens-s33-1.5483184-302625.html

