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Konsekvensutredning  

Innledning 
 

Om konsekvensutredningen og innhold  

I henhold til plan- og bygningslovens § 4-2 skal kommuneplaner med retningslinjer eller 

rammer for framtidig utbygging som kan få vesentlig virkninger for miljø og samfunn 

konsekvensutredes som en del av planbeskrivelsen. Krav til innholdet i 

konsekvensutredningen framgår av forskrift om konsekvensutredninger kapittel 5. 

Konsekvensutredningen av kommuneplanens arealdel skal beskrive virkninger 

utbygging av nye områder eller vesentlig endret arealbruk i utbygde områder kan få for 

miljø og samfunn. Utredningen skal blant annet få fram viktige miljø- og 

samfunnsverdier i de foreslåtte utbyggingsområdene, virkninger en eventuell utbygging 

vil få for disse verdiene og hva som eventuelt kan gjøres for å avbøte negative 

virkninger. Basert på vurderingene avgjøres hvorvidt de innkomne innspillene vurderes 

å tas inn i kommuneplanen. 

Det skal også gis en vurdering av virkningene av de samlede arealbruksendringene i 

planen. I tillegg skal arealstrategien for fremtidig arealbruk gis en vurdering i forhold til 

hvordan denne vil påvirke miljø og samfunn. 

Konsekvensutredningen skal basere seg på foreliggende kunnskap og oppdatering av 

denne. Innhenting av ny kunnskap skal begrenses til spørsmål som er relevant for 

behandling av planen. Utredningen må tilpasses plannivået og formålene som legges 

inn i planen. Konsekvensutredningen utføres etter bestemmelser i plan- og 

bygningsloven, forskrift om konsekvensutredninger, samt veiledere fra Klima- og 

miljødepartementet, kommunal- og moderniseringsdepartementet og håndbok fra 

Statens vegvesen (V712). I konsekvensutredningen skal det også redegjøres for hvilke 

forhold som skal avklares og belyses i senere regulering av området.  

Det er foretatt konsekvensutredning av de arealinnspill som ble vedtatt at skulle tas 

med videre i prosessen ved fastsetting av planprogrammet for kommuneplanen. Totalt 

12 innspill er konsekvensutredet, hvorav 8 er private innspill og 4 er kommunens egne 

forslag til arealbruksendringer. 
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Konsekvensutredning 

Metode 
Metodikken er basert på håndbok fra Statens vegvesen (V712), veileder om 

konsekvensutredninger for planer etter plan- og bygningsloven (2021), veileder for 

konsekvensutredning av kommuneplanens arealdel (2012) og veileder for 

konsekvensutredninger for klima og miljø (M-1941). I metodikken er det foretatt noen 

tilpasninger, slik at konsekvensutredningen er tilpasset et mer overordnet nivå. 

Kommunen har selv foretatt den faglige konsekvensutredningen. 

 

Vurderingene tar utgangspunkt i eksisterende kunnskapsgrunnlag og kjente 

registreringer. Kilder som er brukt i konsekvensutredningen av de ulike innspillene og 

vurderingen av disse framgår under Datagrunnlag og kvalitetsvurdering (se vedlegg). 

Dersom det i konsekvensutredningen eventuelt framgår at det ikke er kjente 

konsekvenser knyttet til enkelte av utredningsteamene skal de likevel også utredes i en 

eventuell reguleringsplanprosess.  

 

Konsekvensutredningen omfatter en overordnet analyse av hvert innspill med 

beskrivelse av forslaget og vurdering av verdi, omfang og konsekvens for de ulike 

temaene. Avslutningsvis beskrives en samlet vurdering av konsekvensen av foreslått 

arealbruksendring. Ut ifra dette vurderes om innspillet tilrås eller ikke. De innspill som 

grenser til hverandre er vurdert samlet. Etter at alle arealinnspill er vurdert hver for seg, 

gjøres en oppsummerende vurdering av planforslagets samlede konsekvenser.  

 

Overordnet forklaring av verdi, omfang og konsekvens: 

• Med verdi menes en vurdering av hvor verdifullt et område eller miljø er.  

• Med omfang menes en vurdering av hvordan området påvirkes som følge av 

definert tiltak. 

• Konsekvens er avveining mellom de fordeler og ulemper en arealbruksendring vil 

medføre. 

 

De ulike vurderingene av verdi, omfang og konsekvens er definert etter ulike kategorier 

og skalaer. Ved utarbeidelse av tabellene for verdi, omfang og konsekvens er det i 

hovedsak tatt utgangspunkt i håndbok V712, men det foretatt noen endringer for å 

tilpasse det et mer overordnet nivå. Metodikken og hva som de ulike vurderingene 

innebærer er ytterligere forklart nedenfor. 
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Konsekvensutredning  

For hvert innspill følges denne metodikken i skjemaene for konsekvensutredning: 
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Vurdering av verdi, omfang og konsekvens for de ulike 
temaene

Samlet vurdering

Konklusjon



 
 

 6 

Konsekvensutredning 

Utredningstemaer  
Temaer som er vurdert i konsekvensutredningen er listet opp nedenfor. Temaene er 

hentet fra forskrift om konsekvensutredninger.  

Følgende temaer er utredet under miljø og natur:  

• Landskap 

• Jord- og skogressurser 

• Kulturminner og kulturmiljø 

• Naturverdier og biologisk mangfold 

• Vann og vassdrag 

• Forurensning (luft, vann, jord) 

• Støy 

• Klimautslipp (energi og transport) 

• Overvann 

• Skred- og flomfare 

 

Følgende temaer er utredet under samfunn:  

• Barn og unge 

• Universell utforming 

• Bomiljø/bokvalitet 

• Friluftsliv, idrett og grønnstruktur 

• Tjenestefunksjoner 

• Næring og sysselsetting 

• Forbindelseslinjer (gang- og sykkelveier, fortau, stier, løyper o.l.) 

• Kollektivdekning/tilgjengelighet 

• Trafikksikkerhet 

• Vei/adkomst 

• Vann og spillvann 

 

Forholdet til nasjonale, regionale og kommunale føringer 

Om innspillene er i tråd med nasjonale, regionale og kommunale føringer, strategier og 

planer er også vurdert under de ulike innspillene og i den samlede vurderingen av 

planforslaget. 

Vurderingskriterier 
 

Vurdering av verdi 
Med verdi menes en vurdering av hvor verdifullt et område eller miljø er. 

Verdivurderingen er basert på en firedelt skala: liten verdi – middels verdi – stor verdi – 

svært stor verdi. Der det i verdivurderingen ikke berører eller ikke har noen betydning 

for temaene som fremgår nedenfor, er ikke feltene for verdi markert i KU-skjemaene for 

de enkelte innspillene. Nedenfor framgår en beskrivelse av de ulike verdiene for 

temaene.   
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Konsekvensutredning  

 
Tabell 1 Vurderingskriterier for utredningstemaer 

UTREDNINGSTEMA VERDIVURDERING 

 

 Liten verdi 

* 

Middels verdi  

** 

Stor verdi 

*** 

Svært stor verdi  

**** 

Miljø og natur 

Landskap Landskap med 
få verdier i lokal 
sammenheng. 
Området er 
dominert av 
inngrep.  
 
Landskapet 
utmerker seg 
ikke og det er 
ingen spesielle 
kvaliteter. 
 
 

Landskap av lokal 
betydning. 
 
Landskapet har 
enkeltkvaliteter, 
typisk for 
regionen.  

Landskap av 
regional betydning  
 
Landskapstyper 
som 
er fåtallig/sjeldne 
regionalt. 

Landskap av nasjonal 
betydning.  
 
Landskapet utmerker 
seg med 
sammenhengende 
kvaliteter/ helhetlig 
landskap.  
 
Landskapstyper 
som er 
fåtallig/sjeldne 
nasjonalt. 

Jord- og 
skogressurser 

Ikke dyrka 
mark. 
Jordsmonn som 
ikke egner seg 
til jordbruk. 
Ingen 
muligheter for 
beitebruk 
 
Skog med lav 
bonitet/impedim
ent skog.  
 
 

Mindre god 
jordkvalitet.  
Jordbruksareal med 
store 
begrensninger, 
enten i form av 
jordegenskaper 
som i stor grad 
påvirker valg av 
vekster og 
agronomisk praksis, 
eller grunnet bratt 
terreng 
 
Lite muligheter for 
beitebruk 
 
Skog med middels 
bonitet. Vanskelige 
driftsforhold.  

God jordkvalitet. 
Jordbruksareal med 
egenskaper som 
kan begrense 
vekstvalg og 
påvirke den 
agronomiske 
praksisen. 
 
Noe muligheter 
beitebruk. 
 
Skog med høy 
bonitet og gode 
driftsforhold. 

Svært god 
jordkvalitet. 
Jordbruksareal som 
er lettdrevne og som 
normalt sett gir gode 
og årvisse avlinger av 
kulturvekster tilpasset 
det lokale klimaet. 
 
Store 
sammenhengende 
områder med 
fulldyrka jord.  
 
Store muligheter 
beitebruk. Området er 
gammelt kulturbeite. 
 
Skog med svært høy 
bonitet og svært gode 
driftsforhold.  

Kulturminner og 
kulturmiljø 

Kulturminne/kult
urmiljø/ 
landskapseleme
nt som er 
endret, men 
som en del av 
et ellers 
verdifullt miljø 
eller på annen 
måte har 
verneverdi. 
Prioriteres ikke 

Kulturminne/kulturm
iljø/ 
landskapselement 
av mer lokal 
karakter. Har 
verneverdi i 
bevaringssammenh
eng. Bør sikres med 
formelt vern når det 
foretas regulering 
rundt objektene.  
 
Bygningsmiljø som 

Kulturminne/kultur
miljø/landskapsele
ment som er viktig i 
lokal og regional 
sammenheng. 
Bevaringsverdig, 
bør sikres gjennom 
regulering.  
 
Helhetlig 
bygningsmiljø 
som inneholder 
bygninger 

Kulturminne/kulturmilj
ø/landskapselement 
som er viktig i 
regional og nasjonal 
sammenheng. Kan 
være fredningsverdig, 
og bør sikres 
gjennom regulering.  
 
Helhetlig 
bygningsmiljø 
som inneholder 
bygninger med særlig 
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Konsekvensutredning 

UTREDNINGSTEMA VERDIVURDERING 

 

 Liten verdi 

* 

Middels verdi  

** 

Stor verdi 

*** 

Svært stor verdi  

**** 

gjennom formelt 
vern.  
 
Bygningsmiljø 
som 
inneholder 
bygninger 
av begrenset 
arkitekturhistoris
k 
betydning. 

inneholder 
bygninger 
med 
arkitekturhistorisk 
betydning. 

med stor 
arkitekturhistorisk 
betydning. 
 

stor arkitekturhistorisk 
betydning. 

Naturverdier og 
biologisk mangfold 

Ingen kjente 
registeringer av 
verdifulle 
naturtyper 
(utvalgte eller 
viktige 
naturtyper, 
truede, 
prioriterte, freda 
arter) eller 
rødlistearter. 
 

Lokalt viktige 
naturverdier (C-
verdi) 
 
Områder med  
artsmangfold av 
lokal 
forvaltningsinteress
e. 
 

Regionalt viktige 
naturverdier (B-
verdi) 
 
Utvalgte naturtyper  
rødlistearter, truede 
arter, 
arter av regional 
forvaltningsinteress
e 

Nasjonalt viktige 
naturverdier (A-verdi)  
 
Utvalgte naturtyper 
rødlistearter, trua og 
nær trua arter, arter 
av nasjonal 
forvaltningsinteresse, 
verneområder, 
inngrepsfrie 
naturområder 

Vann og vassdrag Ikke kartlagte 
vannforekomste
r innenfor eller i 
nærheten av 
området 
 
 

Kartlagt 
vannforekomst i 
tilknytning til 
området 
 
Svært dårlig/dårlig 
økologisk tilstand 
 
Dårlig kjemisk 
tilstand 

Kartlagte 
vannforekomster 
innenfor området 
 
Moderat/god 
økologisk tilstand 
 
God kjemisk 
tilstand 

Kartlagte 
vannforekomster 
innenfor området. 
Drikkevannskilde 
Verna vassdrag 
 
Svært god økologisk 
tilstand.  
 
God kjemisk tilstand 

Forurensning (luft, 
vann, jord) 

Svært dårlig 
luftkvalitet 
 
Grunnforurensni
ng  
 
Sannsynlighet 
for særlig høy 
konsentrasjon 
av radon  

Sannsynlighet for 
dårlig luftkvalitet 
 
Stor sannsynlighet 
for 
grunnforurensning  
 
Høy konsentrasjon 
av radon 

Potensielt god 
luftkvalitet 
 
Liten sannsynlighet 
for 
grunnforurensning  
 
Moderat til lav 
konsentrasjon av 
radon 

God luftkvalitet 
 
Ikke registrert 
grunnforurensning  
 
Ingen forekomst av 
radon  

Støy Ligger innenfor 
rød støysone 
(65-70 dB) 

Ligger på grensen 
til eller innenfor rød 
støysone 

Ligger på grensen 
til eller innenfor gul 
støysone  

Berøres ikke av 
kartlagte støysoner 
(grønn 50-54 dB) 

Klimautslipp (energi 
og transport) 

Bygger ikke opp 
under 
kommunens 
mål om å 
redusere 

Bygger delvis ikke 
opp under 
kommunens mål 
om å 
redusere 
klimagassutslipp. 

Bygger delvis opp 
under 
kommunens mål 
om å 
redusere 
klimagassutslipp. 

Bygger opp under 
kommunens mål om å 
redusere 
klimagassutslipp. 
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Konsekvensutredning  

UTREDNINGSTEMA VERDIVURDERING 

 

 Liten verdi 

* 

Middels verdi  

** 

Stor verdi 

*** 

Svært stor verdi  

**** 

klimagassutslip
p.   
 
Nedbygging av 
karbonrike 
arealer (myrer, 
våtmarksområd
er, skog) 

 
Forringelse av 
karbonrike arealer 
(myrer, 
våtmarksområder, 
skog) 
 

 
Liten sannsynlighet 
for forringelse av 
karbonrike arealer. 
 

Ingen påvirkning på 
karbonrike arealer. 
 

Overvann Store problemer 
knyttet til 
overvanns-
håndtering 
 
Ikke 
tilrettelagt/sikret
/ 
ivaretatt 
 
Manglende 
system for 
håndtering av 
overvann 

Noe problemer 
knyttet til 
overvannshåndterin
g 
 
Lite 
tilrettelagt/sikret/ 
ivaretatt  

Få problemer 
knyttet til 
overvannshåndterin
g 
 
Godt 
tilrettelagt/sikret/ 
ivaretatt 

Ingen kjente 
overvannsproblemer. 
 
Gode systemer for 
overvannshåndtering 
for dagens situasjon. 
 
Svært godt 
tilrettelagt/sikret/ 
ivaretatt 

Skred- og flomfare Ligger i område 
med kvikkleire. 
Ligger innenfor 
faresone for 
flom. 
Kjent rasfare. 
 
Er registrerte 
hendelser 
knyttet til skred- 
og flom. 

Ligger innenfor 
aktsomhetsområde 
for skred og flom. 
Ligger under marin 
grense. Mulighet for 
sammenhengende 
forekomster av 
marin leire. 
 
Ligger i nærheten 
av områder med 
kjent rasfare. 

Ligger over marin 
grense 
Ligger utenfor 
registrert flomsone.  
 
Ingen kjente 
rasfarer. 
 
 
 
 
 
 
 

Ligger over marin 
grense og utenfor 
aktsomhetsområder 
for skred og flom.  

Samfunn 

Barn og unge Ikke tilrettelagt 
for barn og 
unge. Ikke 
tilgjengelige 
leke- eller 
utearealer, 
nærområder, 
fritidsaktiviteter i 
nærheten (>500 
meter). 
 
 

Område dårlig 
tilrettelagt for barn 
og unge. Dårlig 
tilgjengelighet til 
leke- eller 
utearealer, 
nærområder og 
fritidsaktiviteter i 
nærheten (<500 
meter).   

Område noe 
tilrettelagt for barn. 
God tilgjengelighet 
til leke- eller 
utearealer, 
nærområder og 
fritidsaktiviteter i 
nærheten (<500 
meter).   
 
 
 

Område godt 
tilrettelagt for barn og 
tilknyttet aktiviteter.  
Svært god 
tilgjengelighet til leke- 
eller utearealer, 
nærområder, 
fritidsaktiviteter 
tilgrensende området 
(<500 meter). 
 

Universell utforming 
 

Ikke universelt 
tilgjengelig. 
Svært bratt 

Universelt 
tilgjengelig noen 
steder. 

Universelt 
tilgjengelig. 

Universelt tilgjengelig. 
Tilrettelagt område.  
Stigning 1:15. 
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Konsekvensutredning 

UTREDNINGSTEMA VERDIVURDERING 

 

 Liten verdi 

* 

Middels verdi  

** 

Stor verdi 

*** 

Svært stor verdi  

**** 

terreng. 
 

Variert terreng, bratt 
enkelte steder. 

Relativt flatt 
terreng. 

Bomiljø/bokvalitet 
 

Ensformig 
bomiljø, ikke 
mangfold. 
Begrenset bo- 
og 
uteoppholdsare
aler. 
Ikke tilrettelagt 
eller offentlig 
tilgjengelig for 
flere 
brukergrupper.  

Noe variert bomiljø, 
men lite mangfold. 
Dårlig tilrettelagt bo- 
og 
uteoppholdsarealer. 
Tilgjengelig for 
noen få 
brukergrupper. 

Variert bomiljø med 
noe mangfold. 
Fysiske omgivelser 
som er tilrettelagt 
for daglige 
aktiviteter og sosial 
interaksjon. 
 
Gode bo- og 
uteoppholdsarealer 
med løsninger som 
fremmer helse, 
miljø, gode 
møteplasser, god 
tilgjengelighet og 
gjør hverdagen 
enkel for folk. 
 
Offentlig tilgjengelig 
for de fleste 
brukergrupper. 
 
 

Variert bomiljø med 
mangfold. Fysiske 
omgivelser som er 
tilrettelagt for daglige 
aktiviteter og sosial 
interaksjon. 
 
Gode bo- og 
uteoppholdsarealer, 
med løsninger som 
fremmer helse, miljø, 
gode møteplasser, 
god tilgjengelighet og 
gjør hverdagen enkel 
for folk. Gode 
overganger og 
forbindelser til 
omgivelsene 
(grøntareal, 
blågrønne kvaliteter).  
 
Offentlig tilgjengelig 
for alle brukergrupper. 

Friluftsliv, idrett og 
grønnstruktur  
 

Lokal 
betydning, 
brukes av få, 
attraktivt for 
noen grupper 
Få eller ingen 
opplevelseskval
iteter 
Ikke tilrettelagt  

Registrert 
friluftslivsområde 
(C-verdi) 
 
Brukes av få/flere, 
lokal/regional 
betydning. Statlig 
sikret 
friluftslivsområde  
Attraktivt for 
noen/flere grupper. 
 
Litt/middels 
tilrettelagt 
 

Viktig 
friluftslivsområde 
(B-verdi) 
 
 
Brukes av mange, 
regional/nasjonal 
betydning. Statlig 
sikret 
friluftsområde. 
Svært attraktivt/har 
særlig gode 
kvaliteter 
Område med 
opparbeidede stier, 
turveier  
 
Ganske godt 
tilrettelagt 
 
 

Svært viktig 
friluftslivsområde (A-
verdi) 
 
Brukes av svært 
mange, nasjonal 
betydning. Statlig 
sikret 
friluftslivsområde. 
Særdeles 
attraktivt/har unike 
kvaliteter 
 
Høy grad av 
tilrettelegging 
 
 

Tjenestefunksjoner Dårlig 
tilgjengelighet til 
tjenestefunksjon
er som skole, 
barnehage, 
idrettsanlegg, 
bibliotek, kultur, 

Noe tilgjengelighet 
til 
tjenestefunksjoner 
som skole, 
barnehage, 
idrettsanlegg, 
bibliotek, kultur, 

God tilgjengelighet 
til 
tjenestefunksjoner 
som skole, 
barnehage, 
idrettsanlegg, 
bibliotek, kultur, 

Svært god 
tilgjengelighet til 
tjenestefunksjoner 
som skole, 
barnehage, 
idrettsanlegg, 
bibliotek, kultur, 
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Konsekvensutredning  

UTREDNINGSTEMA VERDIVURDERING 

 

 Liten verdi 

* 

Middels verdi  

** 

Stor verdi 

*** 

Svært stor verdi  

**** 

sykehjem, 
rådhus, butikk 
osv. 
 
Dårlig 
skolekapasitet. 

sykehjem, rådhus, 
butikk osv. 
(1-2 km). 
 
Dårlig 
skolekapasitet. 

sykehjem, rådhus, 
butikk osv. 
Nærsenter og 
møteplasser med 
kort avstand fra 
området (under 1 
km). 
 
God skolekapasitet. 

sykehjem, rådhus, 
butikk osv. 
Nærsenter og 
møteplasser i 
tilknytning til området.  
 
Svært god 
skolekapasitet. 

Næring og 
sysselsetting 

Ikke næring 
innenfor 
området. 

Noe næring i 
nærheten av 
området. 

Næring innenfor 
området. 

Etablert 
næringsområde 
Genererer lokale 
arbeidsplasser, bidrar 
til verdiskaping og 
vekst 
Attraktivt for næring 
og 
handelsetableringer. 
 

Forbindelseslinjer 
(gang- og sykkelveier, 
fortau, stier, løyper 
o.l.) 

Ingen utbygde 
gang- og 
sykkelveier, 
stier o.l. i 
området. 
 
Store avvik fra 
kommunal 
vegnorm. 
 
Lite/ikke brukt. 

Fragmentert gang- 
og sykkelveinett, 
stier o.l. i området 
med dårlig 
tilgjengelighet. 
 
Noe avvik fra 
kommunal 
vegnorm. 
 
Noe brukt. 

Sammenhengende 
gang- og 
sykkelveinett, stier 
o.l. med trygg 
tilrettelagt kryssing. 
 
Viktig 
forbindelseslinje til 
sentrale 
møteplasser, skole, 
kollektivknutepunkt 
osv. 
 
Få avvik fra 
kommunal vegnorm 
(ikke alvorlige). 
 
Mye brukt. 
 

Sammenhengende 
gang- og 
sykkelveinett, stier o.l. 
med god 
tilgjengelighet på hele 
strekningen.  
 
Ingen kryssing eller 
planskilt kryssing. 
 
Ingen avvik fra 
kommunal vegnorm. 
 
Svært viktig 
forbindelseslinje til 
sentrale møteplasser, 
skole, 
kollektivknutepunkt 
osv. 
 
Svært mye brukt. 

Kollektivdekning/ 
Tilgjengelighet 

Bilbasert 
område, kortere 
reisetid med bil 
til nærmeste 
knutepunkt. Mer 
enn 1 km til 
nærmeste 
bussholdeplass. 
Mer enn 2 km til 
nærmeste 
togstasjon.  
Dårlig 
kollektivtilgjeng

Sykkelavstand til 
buss (1 km til buss) 
2 km til nærmeste 
togstasjon fra 
bussholdeplass.   
Dårlig 
kollektivtilgjengeligh
et (bratt terreng) 
 
Middels frekvens på 
kollektivtransport 
(minimum 1 bytte 

Mindre enn 1 km til 
nærmeste 
bussholdeplass.  
 
Hyppig frekvens på 
kollektivtransport (3 
eller flere 
bussavganger i 
timen) 
Ingen bytter 

Mindre enn 500 meter 
til nærmeste 
bussholdeplass.  
Mindre enn 1 km 
meter til nærmeste 
togstasjon.  
Hyppig frekvens på 
kollektivtransport (4 
eller flere 
bussavganger i timen) 
Ingen bytter 
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UTREDNINGSTEMA VERDIVURDERING 

 

 Liten verdi 

* 

Middels verdi  

** 

Stor verdi 

*** 

Svært stor verdi  

**** 

elighet (bratt 
terreng) 
Lav frekvens på 
kollektivtranspor
t (flere bytter og 
lang 
gangavstand) 
 

og 2 bussavganger 
i timen). 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trafikksikkerhet Dårlig 
tilrettelagt. 
Område uten 
trygge 
forbindelseslinje
r.  
 
Tilfredsstiller 
ikke 
trafikksikkerhets
krav. 
 
Ikke trygg 
skolevei. 
 
Lite/ikke brukt. 

Noe tilrettelagt. 
Område med noe 
sammenhengende 
forbindelseslinjer.  
Ikke trafikksikkert 
flere steder. 
 
Noe brukt. 

Godt tilrettelagt. 
Område med 
sammenhengende 
forbindelseslinjer. 
Er trafikksikkert.  
 
Trygg skolevei fra 
busstopp/område. 
 
Mye brukt. 

Svært godt tilrettelagt. 
Trygge 
forbindelseslinjer 
Skjermet fra biltrafikk. 
 
Ingen kryssing eller 
planskilt kryssing. 
 
Sammenhengende 
trygg skolevei. 

Vei/adkomst 
 

Uten vei eller 
vei med svært 
dårlig teknisk 
stand 
 
Vei med store 
avvik fra 
kommunal 
vegnorm. 
 
Lite/ikke brukt. 

Redusert 
fremkommelighet. 
Område med noe 
utbygd vei med 
tilstrekkelig 
kapasitet for 
nåværende 
situasjon. 
 
Noe avvik fra 
kommunal 
vegnorm. 
 
Noe brukt. 

Område med 
utbygd vei med 
tilstrekkelig 
kapasitet for 
fremtidige tiltak. 
 
Få avvik fra 
kommunal vegnorm 
(ikke alvorlige). 
 
Mye brukt. 

Området med utbygd 
vei med god kapasitet 
for fremtidige tiltak. 
 
Ingen kryssing eller 
planskilt kryssing. 
 
Ingen avvik fra 
kommunal vegnorm. 
 
Svært mye brukt. 

Vann og spillvann  Ikke kommunalt 
vann og 
spillvann i 
området. 
 
 
 

Kommunalt vann og 
spillvann foreligger 
med lang avstand 
fra området. 
Dårlig kapasitet, 
men tilstrekkelig 
kapasitet for 
nåværende 
situasjon. 

Kommunalt vann 
og spillvann er 
tilgjengelig i 
nærheten av 
området. God 
kapasitet, men ikke 
tilstrekkelig for 
fremtidige tiltak.  

Kommunalt vann og 
spillvann er 
tilgjengelig. Svært 
god kapasitet og 
tilstrekkelig kapasitet 
for fremtidige tiltak. 
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Vurdering av omfang 
Med omfang menes en vurdering av hvordan området påvirkes som følge av definert 

tiltak. Det vil si hvilke endringer tiltaket antas å medføre for de ulike områdene og 

graden av denne endringen. Omfangsvurderingen er basert på en syvdelt skala: meget 

positiv, positiv, litt positiv, ubetydelig omfang, litt negativ, negativ og meget negativ 

Ubetydelig endring representerer påvirkning tilnærmet null. 

 
Tabell 2 Skala for omfang 

Skala for omfang Påvirkning 

 

Meget positiv (+ + +) Arealbruken vil i stor grad bedre verdien av det aktuelle temaet 

Positiv (+ +) Arealbruken vil bedre det aktuelle tema 

Litt positiv (+) Arealbruken vil/kan bedre det aktuelle tema noe 

Ubetydelig (0) Arealbruken har ingen påvirkning på tema 

Litt negativ (-) Arealbruken vil/kan redusere verdien av det aktuelle tema 

Negativ (- -) Arealbruken vil/kan i stor grad redusere verdien av det aktuelle 
tema 

Meget negativ (- - -) Arealbruken vil ødelegge for det aktuelle tema 

 

Vurdering av konsekvens 
Med konsekvens menes en avveining mellom de fordeler og ulemper et definert tiltak 

vil medføre. Konsekvens framkommer ved sammenstilling av verdi og omfang for hvert 

enkelt tema. Denne skalaen tar utgangspunkt i håndbok V712. 

Konsekvensvurderingen er fremstilt slik: 

 
Tabell 3 Skala for konsekvens 

Skala for konsekvens Kriterier for fastsettelse av konsekvens 

 

Kritisk negativ 
konsekvens  
(- - - - -) 

Svært stor skade og alvorlige store samlede virkninger for 
temaet 

Svært stor negativ 
konsekvens (- - - -) 

Stor skade og store samlede virkninger for temaet 

Stor negativ konsekvens  
(- - -) 

Flere alvorlige konflikter og konfliktpunkter for temaet 

Middels negativ 
konsekvens  
(- -) 

Noe virkning og konflikter for temaet 

Noe negativ konsekvens 
(-) 

Liten virkning og konflikter for temaet 

Ubetydelig konsekvens Arealbruken vil ikke medføre vesentlig endring fra dagens 
situasjon. Det er få konflikter eller ingen konflikter med høye 
konsekvensgrader. 

Positiv konsekvens (+) Forbedring for temaet (positiv konsekvensgrad) 

Stor positiv konsekvens  
( + + ) 

Stor forbedring for temaet 

Vurdering av konsekvens er i KU-skjemaene vist med fargekode, slik om i tabellen ovenfor.  
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Generell info om utredningstemaene 
Nedenfor framgår generell informasjon om utredningstemaene med en kort beskrivelse 

om situasjonen i Rælingen. Kriterier for hvordan de ulike temaene skal vurderes i 

konsekvensutredningen framgår i verdivurderingen og kilder som er brukt framgår 

under datagrunnlag (se vedlegg).  

 

Temaer om miljø og natur 
 

Landskap 

Temaet landskap omhandler de visuelle kvalitetene i omgivelsene og hvordan disse 

endres som følge av et tiltak. Det er et nasjonalt mål å sikre at det blir tatt estetiske 

hensyn til landskapet i all planlegging. Arealdisponering i kommuneplanen påvirker 

hvordan landskapet vil endre seg i årene fremover. 

 

Landskapet bidrar til å gi steder sitt særpreg og er viktig for menneskers trivsel når det 

gjelder kunnskap, opplevelse og bruk. Rælingen har flere verdifulle 

landskapskvaliteter. Landskapet i Rælingen har et variert terreng. Topografien er 

preget av marine havavsetninger som flere steder danner et markert ravinelandskap. 

De sydligste delene av kommunen har et klart jordbrukspreg og det er her vi finner 

igjen ravinelandskapet som er den dominerende landskapstypen på Romerike. 

 

Jord- og skogressurser 

Arealbruksendringer er ofte en trussel for dyrka mark og skogområder. Rælingen har 

som mål å støtte opp om et bærekraftig skogbruk, samt være pådriver for bærekraftig 

drift av landbruksarealer og ha nullvisjon for nedbygging av matjord.  

 

I områdene mellom Østmarka og Nitelva/Øyeren er landskapet preget av dyrket mark, 

raviner, havnehager og små skogteiger. En del av landskapet er bakkeplanert, men det 

finnes også områder som er til dels lite berørt natur. Jordbruket i Rælingen er preget av 

både korn- og grasproduksjon. Rælingen kommune har også svært mye skogareal (40 

% av kommunens samlede areal). Store deler av skogområdene ligger innenfor 

markagrensa.  

 

Skogen har et stort potensial når det gjelder å binde CO2. Når skog avvirkes vil trevirke 

på sikt bli omdannet, og den mengden CO2 som er bundet i treet vil bli avgitt til 

omgivelsene. Å unngå nedbygging av produktive skogarealer er derfor viktig. Skjøtsel 

av ungskogen er viktig for å sikre fremtidige skogressurser og er et viktig klimatiltak. 

 

Kulturminner og kulturmiljø 

Rælingen har både automatiske fredete og nyere tids kulturminner. Det finnes viktige 

spor etter bygningshistorien, både i form av enkelthus og større anlegg. 

Bygningshistorisk sett er alle typer bygninger interessante, industribygg, gårdsanlegg, 

husmannsplasser eller arbeiderboliger. Historien som disse bygningene representer er 

viktig å bevare for ettertiden. Dette kan også gjelde for enkelte nybygg.  
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Særtrekk ved bebyggelse, sammenheng med nabobebyggelse og landskap er også 

viktig å ivareta. Historiske bygg og kulturmiljøer er med på å skape identitet og 

opplevelser i områder. I Rælingen finnes det bygninger som er bygget i ulike stilarter. 

De som er mest fremtredende er sveitserhus, jugendhus og funkishus. Innenfor noen 

delområder i Rælingen er områdene bygd ut i felter med forholdsvis lik/homogen 

bebyggelse, hvor det er viktig å ivareta hoveduttrykket og områdets karakter.  

 

Arealendringer, samt endringer i bygg og på eiendom er en av de største 

påvirkningsfaktorene på kulturminner og kulturmiljøer. Gjennom plan- og 

bygningsloven har kommunen derfor et svært viktig verktøy for å ta vare på, og ta 

hensyn til kulturminner og kulturmiljøer i kommunen. 

Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljø 2017-2028 har kartlagt viktige 

kulturminner og kulturmiljøer i Rælingen. I planen er de kulturminnene som er sett på 

som viktigst å bevare ut fra representativitet og geografisk fordeling, registrert og 

vurdert.  

 

 

Naturverdier og biologisk mangfold 

Arealendringer medfører den største trusselen mot naturmangfoldet og kommunen har 

derfor et viktig ansvar for langsiktig strategi av arealbruk. Rælingen er en kommune 

med mye natur og betydelige deler av kommunen består av sjelden og/eller sårbar 

natur. Naturen i Rælingen er variert og store deler av den er særskilt vernet i egen 

forskrift og/eller er kartlagt og verdsatt som særlig viktige områder for naturmangfoldet. 

I Rælingen har vi Øyeren og tilhørende deltaområder i øst, ravinelandskap på marine 

sedimenter vest for Øyeren og i vestlige områder er det høyereliggende barskoger over 

marin grense som er deler av Østmarka. Kommunen har tre naturreservater; Nordre 

Øyeren naturreservat i øst og barskogvernområdene Østmarka og Ramstadslottet 

naturreservater i vest.  

 

Naturverdier omfatter blant annet viktige naturverdier fra lokalt til nasjonalt nivå, 

utvalgte naturtyper, rødlistearter, trua og nær trua arter, arter av forvaltningsinteresse, 

verneområder og inngrepsfrie naturområder. Forvaltning av alle verdifulle naturtyper og 

rødlistede arter gjøres ved oppfølging av naturmangfoldloven i daglig drift. En stor del 

av dette arbeidet handler om å følge opp naturmangfoldloven i utbyggingsprosjekter, 

både egne og private. 

 

Vann og vassdrag 

En arealbruksendring kan påvirke kartlagte vannforekomster og medføre redusert 

økologisk og kjemisk tilstand. Temaet henger også noe sammen med temaet 

forurensning når det gjelder vannkvalitet og forurensning til vann.  

 

Rælingen kommune har et vannareal på 15 km2, som utgjør 21 % av kommunens 

totale areal. 
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Kommunen er del av to vannområder, vannområde Leira-Nitelva og vannområde 

Øyeren. Deler av Rælingen ligger også innenfor Oslomarkvassdragene og inngår i 

verneplanen for vassdrag. Vannkvaliteten i alle vassdragene i kommunen skal på sikt 

ha god økologisk tilstand og tilfredsstille fastsatte brukermål knyttet til bading og 

rekreasjon, jordvanning og fritidsfiske. Vannressursloven har til formål å sikre en 

samfunnsmessig forsvarlig bruk og forvaltning av vassdrag og grunnvann. 

Vannforskriften har som mål at alt vann skal ha god økologisk og kjemisk tilstand.  

 

Generelt er det stor forskjell på vannforekomster over og under marin grense. Det 

skyldes at marin leire naturlig inneholder mye fosfat (næringsstoff) og eroderes lett. 

Områdene under marin grense er de som er mest bebygd, og dermed de mest 

påvirkede vannforekomstene. Påvirkningene er overvannsavrenning fra tette flater, 

kommunalt avløp, private avløpsanlegg, næring og jordbruk. Over marin grense er det 

minimal påvirkning på innsjøer og bekker, og her er det god tilstand. Øyeren er i god til 

moderat tilstand. Dette er en innsjø med stor vanngjennomstrømning og innsjøen har 

hittil vist stor evne til å motstå ytre påvirkninger. 

 

Tilstand for de enkelte vannforekomster i Rælingen kommune finnes i 

Vassdragsovervåking 2020 for henholdsvis Leira-Nitelva og Øyeren. 

 

 

Forurensning 

Innunder temaet forurensning er luftforurensning, forurenset grunn og radon vurdert, 

både når det gjelder om en arealbruksendring kan medføre fare for ny forurensning av 

luft, grunn eller vann og eventuelt en forverring av situasjonen.  

 

Forurensing kan ha en negativ påvirkning direkte på miljøet, og kan i ytterste 

konsekvens endre økosystemet. Forurensningsloven skal verne det ytre miljøet mot 

forurensning og redusere eksisterende forurensning, samt redusere mengden avfall og 

fremme bedre avfallshåndtering. Ved etablering av ny bebyggelse må det vurderes om 

utbygging er i tråd med anbefalingene i gjeldende retningslinjer. 

 

Grunnforurensning skal i hovedsak avdekkes, slik at en sikrer at graving i forurenset 

grunn og bygging på forurenset grunn ikke medfører forurensning. Der konsentrasjoner 

av helse og miljøfarlige stoffer i jord eller berggrunn overskrider normverdier, skal 

grunnforurensingen ryddes opp, slik at område kan brukes til det planlagte formålet. 

Ikke alle områder med grunnforurensing er registrert i kommunen. Arealer som har 

vært benyttet til industri eller avfallshåndtering er områder som det er naturlig at 

undersøkes for mulig grunnforurensning. I kommuneplanens bestemmelser er det stilt 

krav om at det skal foreligge en vurdering av om det kan finnes forurensing i grunnen 

ved førstegangsbehandling av detaljreguleringsplaner. Ved funn av forurensning i 

grunn skal det utarbeides tiltaksplan jf. Forurensningsforskriften kap. 2. 

 

Utslippskilder som medfører dårligere luftkvalitet er spesielt veitrafikk og vedfyring. I 

Rælingen har stort sett de fleste fylkesveiene, samt riksvei 159 høy ÅDT, som kan 

bidra til redusert luftkvalitet. I henhold til bestemmelsene i kommuneplanens arealdel er 
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det krav om at luftkvaliteten skal vurderes og dokumenteres for områder som har ÅDT 

over 8000. Dette må gjøres i forbindelse med en eventuell reguleringsplanprosess. På 

overordnet nivå foreligger det overordna data om luftkvalitet som gir fortløpende 

varslinger om luftkvaliteten, samt historiske data. Det finnes ingen målestasjon i 

Rælingen, nærmeste er Lillestrøm og Lørenskog. Dette gjør at disse dataene er usikre 

å vurdere etter.  

 

 

Støy 

Støy er et miljøproblem som rammer mange. Støyforholdene der folk bor og oppholder 

seg har stor betydning for livskvalitet, trivsel og helse. Kommunen er pålagt til å 

hensynta støy som planmyndighet og som forvalter av plan- og bygningsloven. 

Retningslinjen for behandling av støy i arealplanlegging, T-1442 skal legges til grunn 

ved planlegging og behandling av enkeltsaker etter plan- og bygningsloven. 

Støyretningslinjen gjelder både for planlegging av nye støykilder og ved planlegging av 

arealbruk i støyutsatte områder.  

 

I Rælingen er fylkesveiene (spesielt fylkesvei 120 og fylkesvei 1529) hovedkildene til 

støy i kommunen, foruten om riksvei 159, jernbanen og Fellemyra skytebane. Riksvei 

159 går i hovedsak i tunnel gjennom Rælingen, men skaper støy ved 

tunnelmunningene. Av støybelastede kommunale veier inngår blant annet Mors 

Smesveg, Per Oppegårdsvei og Aamodtterrassen. 

 

 

Klimautslipp (energi og transport) 

De største bærekraftsutfordringene Rælingen kommune har i dag, er knyttet til klima 

og miljø. Rælingen er en bokommune i vekst, noe som gir et stort press på det fysiske 

miljøet rundt oss. Dette betyr at Rælingen må møte behovet til økt befolkning og 

samtidig redusere egne utslipp. Transport og reise står for ca. 32 % av Rælingens 

direkteutslipp, og er en av våre hovedutfordringer for å bli et lavutslippssamfunn. I 

tillegg skaper det utfordringer med kø, trafikksikkerhet, støy og forurensing. 

 

Rælingen skal legge til rette for en arealutvikling som reduserer klimagassutslipp, 

begrenser transportomfanget, reduserer bilbruken og øker mulighetene for bedret 

kollektivtilbud. For å blant annet få til dette skal boligbyggingen styres innenfor 

prioriterte vekstområder og fortetting i resten av kommunen skal begrenses. Innenfor 

de prioriterte vekstområdene skal det tilrettelegges for en høyere arealutnyttelse, 

flerfunksjonell arealbruk og det skal være enkelt å nå alle daglige funksjoner med 

sykkel og gange. 

 

Nedbygging eller omdisponering av naturområder som skog eller myr, som inneholder 

store lagre av karbon, medfører økte klimagassutslipp og reduserer potensielt framtidig 

opptak av karbon på arealer. Det bør derfor unngås å bygge på arealer med store 

karbonlagre. 

 

 



 
 

 18 

Konsekvensutredning 

 

Overvann 

Ifølge klimaprofilen for Oslo og Akershus kan vi framover forvente hyppigere tilfeller 

med intense nedbørshendelser innenfor korte tidsrom. Overvann er overflateavrenning 

som følger av nedbør eller smeltevann. Kraftig styrtregn over korte tidsrom kan føre til 

problemer med overvann, ved at eksisterende infrastruktur ikke klarer å ta unna 

overvannet. Dette kan føre til skader på omkringliggende bebyggelse og infrastruktur. 

 

Overvannshåndtering skal planlegges og tas høyde for så tidlig som mulig. I plan- og 

byggesak stilles det krav til tiltak som er i samsvar med metodene for lokal 

overvannshåndtering og flomsikring. Dette for å sikre at overvann avledes trygt, 

utnyttes som en ressurs og ikke forurenser og/eller medfører unødig fare ved 

ekstremregn. Det er gjennomført en overvannsanalyse, som viser vannveier og 

vannansamlinger i den nordre delen av kommunen. Analysen vil være et viktig 

kunnskapsgrunnlag for å kunne bevare de naturlige flomveiene, og vil blant annet 

fungere som verktøy i reguleringsplanprosesser og byggesaker. 

 

Skred- og flomfare 

 

Skred  

Store deler av Rælingen kommune ligger under marin grense og det kan derfor være 

sannsynlighet for forekomster av sammenhengende områder av marin leire. Innenfor 

slike områder kan det være potensiale for ras og skred. Det er derfor nødvendig å sikre 

at mer detaljerte geotekniske vurderinger eller undersøkelser gjennomføres i plan- og 

byggesaker. I kommuneplanens bestemmelser stilles det krav om geoteknisk vurdering 

i områder med marine avsetninger og der det vurderes som nødvendig geoteknisk 

undersøkelse. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har veilederede som 

sammen med byggteknisk forskrift er grunnlaget for saksbehandlingen.  

 

Flom  

Flom oppstår når vannstanden i innsjøer og elver går ut over det normale og fører til at 

vannet kommer ut over områder som vanligvis er tørre. De vanligste årsaker til flom er 

snøsmelting i kombinasjon med regn. Klimaframskrivningene tilsier at det vil bli 

hyppigere og større flommer både i små og store vassdrag. En gjennomgang av 

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) kartlagte flomsoner (for 10, 20, 50, 100 

og 200 års flom) indikerer på at enkelte områder innenfor kommunegrensen vil bli 

direkte berørt av en 200-års flom.  

 

For å redusere flom og oversvømmelser er flomutsatte områder markert med en 

hensynssone i kommuneplanens arealdel med tilhørende bestemmelser om forbud 

mot oppføring av bygninger, inkludert kjellere, på et lavere nivå enn kote 106,2.   

 

 

 

 

https://snl.no/vannstand
https://snl.no/innsj%C3%B8
https://snl.no/elv
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Temaer om samfunn 
 

Barn og unge 

Plan- og bygningsloven pålegger alle som utarbeider planer å legge til rette for 

medvirkning for barn og unge. Barn og unges medvirkning er viktig fordi dette gir barn 

og unge rett og mulighet til å erfare at deres stemme blir tatt på alvor, og at deres 

innspill får virkning på fellesskapet. 

 

All utvikling i kommunen har i mer eller mindre grad påvirkning på nærmiljø og 

oppvekstsvilkår for barn og unge. Det er viktig å tilrettelegge for gode nærområder som 

fremmer trivsel, helse, trygghet og gir anledning til sosialt samvær. Ved utvikling av nye 

boligområder må det tas hensyn til nærområdenes kvaliteter og særpreg. Samtidig må 

det også tilrettelegges for gode møteplasser og uteoppholdsarealer med mulighet for 

ulike aktiviteter, som er tilrettelagt for barn og unge. Tilgjengelighet med kort avstand til 

leke- eller utearealer, nærområder og fritidsaktiviteter er et viktig kriterium.  

 

Universell utforming 

I planlegging er det viktig å tilrettelegge for universell utforming som gjør det mulig for 

alle å delta i samfunnet, uavhengig av livsfase og funksjonsnivå. Prinsippet om 

universell utforming skal ivaretas i planleggingen og kravene til det enkelte byggetiltak 

og for uteoppholdsarealer. 

 

Landskapet i Rælingen har et variert terreng og enkelte steder er det svært bratt, som 

kan gjøre det utfordrende å oppnå universell tilgjengelighet, samt sikre grunnlag for 

livsmestring i hjemmet i ulike deler av livet.   

 

Bomiljø/bokvalitet 

Gode nærområder er viktig for trivsel og trygghet, bosetting og næringsutvikling. Ved å 

vektlegge kvalitet, nærhet og tilgjengelighet i utformingen av stedene, legges et 

grunnlag for trivsel og livsutfoldelse. Tilrettelegging for blant annet variasjon i 

boligsammensetning, gode og trygge møteplasser for alle, samt tilgjengelighet til natur, 

friluftslivs- og uteområder, nærhet til ulike funksjoner som barnehager, skole, arbeid og 

handel er viktige premisser for å oppnå gode bomiljøer og nærområder. Fysiske 

omgivelser som er tilrettelagt for daglige aktiviteter og sosial interaksjon, samt gode 

utsikts- og solforhold er også viktige premisser. 

 

Hvordan framtidig arealutvikling bidrar til å forme omgivelsene har en viktig betydning 

for folkehelse og trivsel. Det er viktig at det tas gode valg som påvirker folkehelsen 

positivt. En arealbruksendring kan også ha positiv virkning og bidra til å skape nye 

stedskvaliteter.  

 

Friluftsliv, idrett og grønnstruktur 

Innunder temaet vurderes om en arealbruksendring vil ha negativ konsekvens eller 

bygge opp under befolkningens tilgang og muligheter til fysisk aktivitet, samt tilgang til 

frilufts- og grøntområder. Kartlegging av friluftsområder i Rælingen kommune er i 
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hovedsak lagt til grunn for vurdering av friluftsliv, idrett og grønnstruktur i 

konsekvensutredningen.  

 

Tilgang til frilufts- og grøntområder er viktig for befolkningens helse og gir mulighet til 

aktivitet i hverdagen. Kommunen har et mål om at det skal sikres god tilgjengelighet til 

natur, møteplasser, samt friluftslivs- og uteområder. Rælingen har et godt tilbud når det 

gjelder idrett, friluftsliv og nærhet til naturområder. Rælingen har nærhet til både 

Østmarka og Øyeren, som er attraktive friluftsområder. I denne naturen finner vi blant 

annet fem statlig sikra friluftsområder, Myrdammen, Åmotdammen, Torva, Blystadlia og 

Ramstadsjøen. I tillegg har kommunen tre naturreservat.  

 

Tjenestefunksjoner 

Tjenestefunksjoner innebærer funksjoner som skole, barnehage, idrettsanlegg, 

bibliotek, kultur, sykehjem, rådhus, butikk osv. God tilgjengelighet til tjenestefunksjoner 

gir mulighet til å nå hverdagsaktiviteter innenfor gangavstand og er en forutsetning for 

sosial deltakelse og trivsel. 

 

Den gjennomsnittlige årlige veksten i Rælingen det siste tiåret har vært på 1,7 %. Den 

viktigste faktoren som har påvirket befolkningsutviklingen er boligbyggingen. 

Befolkningsveksten i Rælingen har konsekvenser for kommunens oppgaver og 

prioriteringer. Veksten krever økt kapasitet i de fleste av kommunens tjenester og store 

investeringer i sosial og teknisk infrastruktur. Dette gjelder blant annet skole- og 

barnehagekapasiteten. For å møte den fremtidige veksten er det viktig å sørge for at 

kapasiteten er tilstrekkelig. I Rælingen kommune finnes totalt 6 barneskoler: Blystadlia, 

Løvenstad, Rud, Fjerdingby, Smestad og Nordby.  

 

Kommunens langsiktige arealstrategi mot 2060 tilsier at boligutviklingen primært skal 

skje innenfor de prioriterte vekstområdene, Fjerdingby, deler av Rud og deler av 

Løvenstad. En utfordring når det gjelder dette er at det er dårlig skolekapasitet nord i 

kommunen, på Rud skole og Løvenstad skole. Løvenstad har ledig kapasitet i bygget, 

men kapasiteten er ikke tilgjengelig. Rud er fullt utnyttet og har flere elever enn hva 

skoleanlegget er dimensjonert for. Ny Fjerdingby skole er under utbygging og ble 

startet opp i 2020 og vil løse deler av vektutfordringen for grunnskole på lengre sikt. 

Fjerdingby skole får dermed tilfredsstillende kapasitet når skolen står ferdig i løpet av 

2022.  

 

 

Næring og sysselsetting 

Rælingen kommune har om lag 3200 arbeidsplasser hvor det meste av sysselsettingen 

er innenfor helse- og sosialtjenester og dernest innenfor undervisning. Det er små 

geografiske avstander på Nedre Romerike og en utstrakt arbeidspendling mellom 

kommunene. Innbyggere i Rælingen har kort vei til arbeidsplassen, også de som 

pendler. 

 

Kommunen har en arealstrategi som tilsier at det skal legges til rette for flerfunksjonell 

arealbruk i vekstområdene, som sikrer nødvendig areal til næringsformål. Dette 
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innebærer etablering arbeidsplassintensive virksomheter som handel og service. Kort 

avstand til kollektivtilbud er et viktig kriterium for lokalisering. 

 

Kommunedelplan for Fjerdingby og områdereguleringsplan for Fjerdingby legger opp til 

en sentrumsutvikling, hvor det skal være en kombinasjon av næringsliv, boliger, 

offentlige tjenestetilbud, aktivitets- og idrettstilbud, møteplasser og grøntområder. I 

tillegg er det flere pågående planer og vedtatte planer som legger til rette for etablering 

av næring, forretninger, kontor og/eller tjenesteyting innenfor de mer sentrale 

områdene i kommunen.   

 

Forbindelseslinjer 

Trygge og fremkommelige forbindelseslinjer er en forutsetning for å øke andelen 

gående og syklende. Det er viktig å tilrettelegge forbindelseslinjer for alle trafikanter slik 

at de har muligheten til å gå eller sykle til jobb, skole, fritidsaktiviteter eller andre 

ærender. Temaet forbindelseslinjer henger også sammen med temaet trafikksikkerhet. 

Innunder forbindelseslinjer vurderes om det er sammenhengende gang- og 

sykkelveinett og stier med god tilgjengelighet på strekningen, om det er avvik fra 

kommunal vegnorm, samt bruk og viktigheten av forbindelseslinjen.  

 

Det er godt tilrettelagt infrastruktur for gående og syklende langs hovedveinettet i 

Rælingen. Foruten hovedveinettet er det mindre tilrettelagt for gående og syklende 

ellers i kommunen, særlig langs tverrforbindelser på tvers mellom Øyeren og marka. 

Gående og syklende må ofte ferdes i blandet trafikk og det er manglende 

sammenhengene gang- og sykkelveinett. Dette gjelder både i eldre boligområder og på 

skolevei. 

 

Kollektivdekning og tilgjengelighet 

Det er et mål om at framtidig trafikkvekst skal tas med gange, sykkel eller 

kollektivtransport og det skal være enkelt å nå alle daglige funksjoner med sykkel og 

gange. 

 

Hvorvidt man velger å reise med kollektivtransport framfor bil avhenger av faktorer 

som: 

-Reisetid 

-Antall bytter 

-Avgangsfrekvens  

-Gangavstand fra bolig til holdeplass 

 

Kollektivtilbudet i Rælingen kommune består hovedsakelig av lokale og regionale 

busser som kjører langs hovedveinettet. Lokalbusstilbudet ble i 2019 styrket med 

hyppigere avganger og ruter inn til Lillestrøm hele dagen, med avganger på busser 

hvert 10. minutt i rushtiden. Utenom rushtid varierer avgangene noe, mellom 10-30 

minutters frekvens. Dagens kollektivtilbud er hovedsakelig rettet mot hovedveinettet, 

og gir god dekning i nord-sørgående retning. For reiser på tvers av kommunen har 

kollektivtilbudet ikke like god dekning, noe som kan være med å bidra til den høye 

bilandelen. 
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Kollektivtrafikken er derimot i liten grad prioritert i veibanen og står i samme kø som 

biltrafikken.  

I rushtiden er veinettet sterkt belastet, som skyldes køer og forsinkelse på rv. 159. 

Dette fører økt belastning på det øvrige veinettet, som gir utfordringer knyttet til 

trafikksikkerhet og fremkommelighet.  

 

Trafikksikkerhet 

Temaet trafikksikkerhet henger sammen med temaet forbindelseslinjer. Innunder 

temaet trafikksikkerhet vurderes om veinett er godt tilrettelagt, om det er trygge 

forbindelseslinjer, om området er skjermet fra biltrafikk, og om området har 

sammenhengende trygg skolevei. Det ovennevnte er viktige forutsetninger for å kunne 

oppnå trafikksikkerhet. 

 

I takt med veksten i befolkning og boligutvikling har trafikkmengden på hovedveinettet i 

Rælingen økt de siste årene. Økt press på eksisterende infrastruktur kan medføre 

utfordringer når det gjelder ivaretakelse av trafikksikkerhet og fremkommelighet, 

dersom det ikke gjøres tiltak. Vekst i trafikkmengde er størst på hovednettet, men også 

lokalveier har fått økt trafikk. Fv. 120 (Nedre Rælingsveg), inn mot Lillestrøm er den av 

fylkesveiene som har størst trafikk. Veien utgjør en viktig del av hovedveinettet og 

kobler søndre Rælingen og Enebakk til både Lillestrøm/Strømmen og rv. 159 inn mot 

Oslo. Trafikken øker jo nærmere man kommer rv. 159, fra 10 547 ÅDT sør for 

Fjerdingby til 14 406 ÅDT rett før krysset mot rv. 159. Foruten hovedveinettet preges 

det øvrige veinettet i Rælingen av smale boligveier med mindre trafikk. Smale 

veibredder på 4 meter er vanlig. Fortau mangler også flere steder. 

 

En trygg skolevei vil bidra til at barn og unge kommer seg til og fra skolen på 

egenhånd. Kommunen har et mål om at det skal sikres trygge gang- og 

sykkelveiforbindelser mellom boligområder og skoler. Ved skolene i kommunen er det i 

dag en utfordring med mye biltrafikk, spesielt ved henting/levering. På de mest 

hektiske tidspunktene blir det ofte trangt om plassen mellom biler, fotgjengere, 

syklister, busser, taxi osv., som påvirker trafikksikkerheten for myke trafikanter. 

 

Vei/adkomst 

Innunder temaet vurderes om det foreligger adkomst med kapasitet for fremtidige tiltak, 

om det er kryssing, avvik fra kommunal vegnorm og bruken av veien. Det skal til alle 

utbyggingsområder tilrettelegges for trafikksikker adkomst, i henhold til gjeldende 

veinormer. 

 

Vann og spillvann 

Det har vært og vil være de neste årene mot 2033, en høy utbyggingstakt i Rælingen 

og i nabokommunene på Romerike. Dette legger press på rensekapasiteten på det 

interkommunale renseanlegget, NRA IKS. Det må investeres for å holde 

rensekapasiteten oppe, samt innfri strengere krav i forhold til harmonisering til EUs 

avløpsdirektiv. Utbyggingen belaster også det kommunale vann- spillvann- og 

overvannsnettet. 
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Rælingen kommune har god kapasitet på vannledningsnettet de fleste steder i 

kommunen med unntak av enkelte områder. En andel av vannledningsnettet må skiftes 

ut de nærmeste årene som Rudområdet/Torva, Hammeren/Smestad og enkelte mindre 

ledningsstrekk. Det er generelle utfordringer knyttet til kapasitet på spillvann og 

overvann. Mye av ledningsnettet er gammelt og det er problemer med innlekk/utlekk på 

avløpsledningene. Det er flere av pumpestasjonene som pumper avløp til NRA IKS, 

som må rehabiliteres de neste årene både på grunn av alder og forventet økning i 

avløpsmengde. 

 

Områder som ønskes utbygd vil måtte påregne å gjøre vann- og avløpsinvesteringer 

både innenfor og utenfor planområdet for å oppnå tilstrekkelig kapasitet. Dette gjelder 

både vann og spillvann. Kommunen vil sette strenge krav til påslipp til overvannsnettet 

med tanke på begrenset kapasitet og fremtidige klimaendringer, og krav til lokal 

overvannsdisponering må følges opp. 

 

Overordna føringer og retningslinjer 

Kommunens arealstrategi mot 2060 stiller føringer for lokalisering av 

utbyggingsområder. Kommunen skal styre boligbyggingen innenfor prioriterte 

vekstområder og begrense fortetting i resten av kommunen. Innenfor de prioriterte 

vekstområdene skal det tilrettelegges for en høyere arealutnyttelse, flerfunksjonell 

arealbruk og det skal være enkelt å nå alle daglige funksjoner med sykkel og gange. 

 

Utenfor de prioriterte vekstområdene skal det være en begrenset fortetting, hvor det 

kan det tilrettelegges for en vedlikeholdsvekst på 20% for å opprettholde stabile 

bomiljø innenfor allerede etablerte byggeområder.  
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Konsekvensutredning av forslag til 
arealbruksendringer – Rælingen kommune 
 

Oversikt over arealbehov 

Nedenfor framgår en oversikt over kommunens egne behov for arealbruksendringer. 

Totalt 4 områder er konsekvensutredet. Arealformål som er vurdert er offentlig 

tjenesteyting og andre typer nærmere angitt bebyggelse og anlegg. 

 

 

Nr. Område Gnr./bnr. Nåværende 

formål 

Foreslått 

formål 

1 Rud skole 104/22, 

104/683, 

104/168, del av 

104/731 

Boligformål Offentlig 

tjenesteyting 

2 Omsorgsboliger - 

Kirkebyvegen 

98/6 Naturområde – 

grønnstruktur 

Offentlig 

tjenesteyting 

3 Snødeponi - Lognsdalen Del av 103/74 Kombinert 

bebyggelse- 

og 

anleggsformål 

Andre typer 

nærmere 

angitt 

bebyggelse 

og anlegg. 

4 Snødeponi - Åsvang Del av 84/11 LNF-formål Andre typer 

nærmere 

angitt 

bebyggelse 

og anlegg. 
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Konsekvensutredning 
 

Nr. 1 - Rud skole  

Forslagsstiller: Rælingen kommune  
Gnr./bnr.: 104/168, 104/683, 104/22, 
104/731 
Nåværende formål: Boligformål 
Foreslått formål: Offentlig tjenesteyting 
Arealstørrelse (daa): 3,2 
 

Foreslått avgrensning 

  
Flyfoto av eksisterende situasjon  

 
 
 
 
 
 

Utsnitt av kommuneplan 2014-2025 
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Utsnitt av gjeldende reguleringsplaner 

Rud skole, skolevegen og omkringl. omr, reg. plan vedtatt 19.06.2002 (planid 155) 

 
 

Beskrivelse av området:  
Området ligger på Rud og er på ca. 3,2 daa. Rud skole og de omkringliggende eiendommene 
er avsatt til offentlig tjenesteyting og boligformål i kommuneplanens arealdel. Rud skole, 
gnr./bnr. 104/233, og 104/22 er også avsatt med hensynssone, bevaring kulturmiljø (H570).  
 
Rud skole har over tid hatt et elevantall som er større enn hva skolen er utformet for. 
Framtidig boligutvikling forventes å skape ytterligere kapasitetsutfordringer fra 2024 og 
framover. Det er derfor behov for å tilrettelegge for en utvidelse av Rud skole. 

 

 

Utredningstema Verdi Omfang Konsekvens Beskrivelse 
 

Natur og miljø 

Landskap  
* 

 
0 

 Det er ikke registrert landskap av 
lokal, regional eller nasjonal verdi. 
Landskapet er preget av inngrep i 
form av boligbebyggelse. 

Jord- og 
skogressurser 

   Ikke relevant. 

Kulturminner og 
kulturmiljøer 

 
 

**/*** 

 
 

- 

 
 

- 

Rud skole og gnr./bnr. 104/22 er 
avsatt med hensynssone for 
bevaring kulturmiljø i 
kommunedelplan for kulturminner 
og kulturmiljøer. Gnr./bnr. 104/22 
er også et SEFRAK-bygg. 
 
Rud skole har vernekategori 3 og 
gnr./bnr. 104/22 har vernekategori 
2. Vernekategori 2 er viktig i lokal 
og regional sammenheng og 
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vernekategori 3 er viktig i lokal 
sammenheng. Rud skole og 
gnr./bnr. 104/22 er også avsatt 
med hensynssone bevaring 
kulturmiljø (H570) i 
kommuneplanen. Skolen er 
Rælingens eldste skolebygning i 
drift. En utvidelse av Rud skole 
kan få betydning for de registrerte 
kulturminnene, men ettersom dette 
kun dreier seg om en utvidelse av 
skolen og det er mulig å ivareta 
omgivelsene, samt foreta 
tilpasninger vurderes det dithen at 
det vil være liten virkning for 
temaet. Skolebygningen er også 
utvidet flere ganger over tid. 
Hvordan kulturminner skal 
hensyntas må vurderes videre i 
prosessen. 

Naturverdier og 
biologisk 
mangfold 

 
* 

 
0 

 Det er foretatt søk i Naturbasen til 
Miljødirektoratet og 
Artsdatabankens Artskart. Det 
framkommer av søket at det ikke 
er registrert verdifullt 
naturmangfold innenfor området. 

Vann og 
vassdrag 

   Ikke relevant. 

Forurensning 
(luft, vann, jord) 

 
 

* 

 
 

0 

 Ikke registrert grunnforurensning. 
 
Moderat til lav aktsomhetsgrad for 
radon. 
 
Ligger under grenseverdiene for 
kartlegging av luftkvalitet i henhold 
til kommuneplanen.   

Støy  
*** 

 
0 

 Deler av området mot Øvre 
Rælingsveg ligger innenfor gul 
støysone. Arealet som skal utvides 
er ikke støyutsatt. 

Klimautslipp 
(energi og 
transport) 

 
*** 

 
0 

 
 

Utvidelse av skolen vil ikke ha 
noen påvirkning på karbonrike 
arealer. 

Overvann  
 
 
 

** 

 
 
 
 

- 

 
 
 
 

- 

Det er problemer med overvann i 
overkant av skolen ved Øvre 
Rælingsveg og deler av 
uteoppholdsareal for skolen (ved 
ballbingen). Det er usikkerheter 
når det gjelder kapasitet på 
overvannsledninger i området. 
Dette må utredes videre. 
 
Overvann håndteres på egen 
grunn og skal ikke gi økt påslipp 
på kommunens nett. Overvann må 
utredes og ivaretas i en eventuell 
reguleringsplanprosess.  
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Skred- og 
flomfare 

 
*** 

 
0 

 Området ligger under marin 
grense og består ifølge NGU av 
marine havavsetninger. Det er ikke 
registrert tidligere skredhendelser. 
 
Det stilles krav om geotekniske 
utredninger ved eventuell 
reguleringsplanprosess. 

Samfunn 

Barn og unge  
 

**** 

 
 

+ 

 
 

+ 

Området er tilrettelagt for barn og 
unge og det er tilgjengelighet til 
leke- og uteoppholdsarealer. 
Utvidelse av skolen vil ikke 
medføre store konsekvenser for 
dagens leke- og 
uteoppholdsarealer, men det blir 
behov for å sikre mer arealer. 
Ivaretakelse av barn og unges 
interesser blir viktig videre i 
prosessen. 

Universell 
utforming 

 
** 

 
+ 

 
+ 

Uteområdet er stedvis universelt 
tilgjengelig. Bygget har blitt utvidet 
over tid og har mange halvetasjer 
og svært dårlig internlogistikk. 
Dette er lite hensiktsmessig for 
elever og ansatte, men særlig 
utfordrende for de med 
funksjonsnedsettelser. En 
utvidelse kan tilrettelegge bedre 
for universell tilgjengelighet. 

Bomiljø/ 
bokvalitet 

   Ikke relevant. 

Friluftsliv, idrett 
og grønnstruktur 

   Ikke kartlagt som 
friluftslivsområde. 

Tjeneste-
funksjoner 

 
** 
 

 
+++ 

 
++ 

Rud har i dag dårlig skolekapasitet 
og det er behov for å øke 
kapasiteten. En bedring av 
skolekapasiteten vil ha positiv 
konsekvens. 

Næring og  
sysselsetting 

   Ikke relevant. 

Forbindelseslinjer 
(stier, løyper, 
gang- og 
sykkelveier) 

 
*** 

 
0 

 Det er direkte forbindelse til gang- 
og sykkelveinett langs fylkesveien. 
Veien har stor brukerfrekvens. 
Gang- og sykkelveien har funksjon 
som viktig forbindelseslinje i 
området. 

Kollektiv-
tilgjengelighet 

 
*** 

 
0 

 Det er tilgjengelighet til 
bussholdeplass, som grenser til 
Rud skole. Det er hyppig frekvens i 
rushtiden med avganger hvert 10. 
minutt, ellers går bussen hver 
halvtime. 

Trafikksikkerhet  
 
 

** 

 
 
 

-  

 
 
 

-  

Øvre Rælingsveg har høy ÅDT 
(6484). En utvidelse av skolen og 
økt elevantall vil medføre økt 
trafikk ved skolen, spesielt ved 
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henting og levering på drop-off 
plassen. Dette er allerede en 
utfordring i dag, som påvirker 
trafikksikkerheten for myke 
trafikanter.  
 
Det mangler også anlegg for myke 
trafikanter flere steder av de 
veiene elever bruker for å komme 
seg til og fra Rud skole. Tilbudet 
for syklende og gående i disse 
områdene består hovedsakelig av 
ferdsel i blandet trafikk. Blant 
annet mangler strekningen langs 
Skolevegen tilbud for gående og 
syklende. 
 
De trafikale konsekvensene av 
planlagt utvidelse må vurderes ved 
regulering av området. Det vil 
være behov for en trafikkanalyse. 

Vei/adkomst  
 

** 

 
 

+ 

 
 

+ 

Det er i dag adkomst til området 
fra Skolevegen, men det er behov 
for å tilrettelegge for en mer 
trafikksikker adkomst i henhold til 
veinormen. Det er blant annet i 
dag logistikkutfordringer. 
Adkomstløsning må vurderes 
videre i prosessen. En forbedret 
adkomstløsning i tråd med 
veinormen kan være positivt. 

Vann og spillvann  
** 

 
0 

 
 

Kommunalt vann og spillvann er 
tilgjengelig. Det er god kapasitet 
for vann, men dårlig kapasitet for 
spillvann. Tilstand på 
spillvannsledninger nedenfor er 
dårlig.  
 
Løsninger ift. VA må avklares ved 
en eventuell 
reguleringsplanprosess. 

 

Samlet vurdering:  
Rud skole har over tid hatt et elevantall som er større enn hva skolen er utformet for. Dagens 
bygg er anslått til å ha en kapasitet på 350 elever. Framtidig boligutvikling innenfor Rud 
skolekrets forventes å skape ytterligere kapasitetsutfordringer fra 2024 og framover. Det er 
på bakgrunn av dette behov for å tilrettelegge for en utvidelse av skolen. En utvidelse av 
skolekapasiteten ved Rud skole er krevende på grunn av knapphet på arealer og tomtens 
beskaffenhet, med store nivåforskjeller. Det er enn så lenge ikke identifisert egnede 
alternative plasseringer for et nytt skoleanlegg innenfor Rud skolekrets. Det er likevel behov 
for å legge til rette for at Rud skole kan utvides. 
 
Trafikksikkerhet, overvann, universell utforming, kulturmiljø er blant annet noen av temaene 
som må utredes og vurderes videre i en reguleringsplanprosess. 

Konklusjon:  
Arealbruksendring tilrås. 
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Nr. 2 – Omsorgsboliger Kirkebyvegen  

Forslagsstiller: Rælingen kommune  
Gnr./bnr.: 98/6 
Nåværende formål: Naturområde - 
grønnstruktur 
Foreslått formål: Offentlig tjenesteyting 
Arealstørrelse (daa): 3,2 
 
 

Foreslått avgrensning 

  
Flyfoto av eksisterende situasjon  

 
 

Utsnitt av kommuneplan 2014-2025 

 

Utsnitt av gjeldende reguleringsplaner 
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Konsekvensutredning  

 
Reguleringsplan for Kirkebyvegen og omkringliggende boligområde, gnr. 98 bnr. 116 m.fl., vedtatt 
20.06.2012 (planid 184). 

 

Beskrivelse av området:  
Området ligger på Fjerdingby og er på ca. 3,2 daa. Området er avsatt til naturområde i 
kommuneplanens arealdel. I dag består det foreslåtte arealet av bevokst skog og består av 
fyllmasser. Området grenser til fv. 120 i øst og Hansefellåsen i vest. 
 
Kommunen har behov for flere heldøgnsbemannede omsorgsboliger. Det fremmes derfor 
forslag om å bygge ut døgnbemannede omsorgsboliger for 7 beboere innenfor området med 
tilhørende uteoppholdsarealer.  

 

Utredningstema Verdi Omfang Konsekvens Beskrivelse 
 

Natur og miljø 

Landskap  
* 

 
0 

 Det er ikke registrert landskap av 
lokal, regional eller nasjonal 
verdi. Landskapet er preget av 
inngrep. 

Jord- og 
skogressurser 

   Ikke relevant. 

Kulturminner og 
kulturmiljøer 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

Ikke registrerte kulturminner eller 
kulturmiljøer innenfor selve 
området.  

Naturverdier og 
biologisk 
mangfold 

 
 

* 

 
 

- 

 
 

- - 

Det er foretatt søk i Naturbasen til 
Miljødirektoratet og 
Artsdatabankens Artskart. Det 
framkommer av søket at det ikke 
er registrert verdifullt 
naturmangfold innenfor området. 
 
Det er foretatt en 
naturmangfoldkartlegging i 2017, 
i forbindelse med 
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områdereguleringsplan for 
Hansefellåsen. Det er ifølge 
naturmangfoldrapporten ikke 
avdekket noen verdifull natur 
innenfor området. 
 
En arealbruksendring kan derimot 
medføre negativ konsekvens for 
vilt. Fylkesveien nedenfor 
foreslått område fungerer i dag 
som et viktig krysningspunkt for 
hjortevilt og opp til marka. Det ble 
i områdereguleringsplan for 
Hansefellåsen blant annet derfor 
avsatt et område ovenfor 
Kirkebyvegen til naturområde – 
grønnstruktur. Spesielt rådyr er 
aktive brukere av skogområdene i 
marka og landbruksområdene 
ned mot Øyeren. De klart mest 
brukte krysningspunktene er der 
hvor dyrene har vegetasjon og 
skjul på begge sider av veien. Det 
nevnte krysningspunktet har, på 
tross av mange krysninger, lav 
andel påkjørsler og er derfor et 
godt alternativ av hensyn til 
trafikksikkerhet.  
 
Det er begrenset med naturlige 
krysningspunkter videre sørover 
og nærmeste alternativ er 
svingene mellom Holt skole og 
Sørlidalen. Her er antallet 
påkjørsler i dag større og det vil 
kunne forventes en uheldig effekt 
dersom antallet krysninger her 
økes. 

Vann og vassdrag  
** 

 
0 

 Området er påvirket av 
bekkelukking. Bekk som renner 
gjennom området er lagt i rør. 

Forurensning 
(luft, vann, jord) 

 
 

*** 

 
 

0 

 Ikke registrert grunnforurensning. 
 
Moderat til lav aktsomhetsgrad 
for radon. 
 
Potensielt noe dårlig luftkvalitet 
da området grenser til fv. 120, 
som er en svært trafikkert vei. 
Strekningen langs området har 
en ÅDT på 10 426 og ligger over 
grenseverdiene for kartlegging av 
luftkvalitet i henhold til 
kommuneplanen. For områder 
som har ÅDT over 8000 er det 
krav om at luftkvaliteten skal 
vurderes og dokumenteres. Dette 
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må gjøres i en 
reguleringsplanprosess.  

Støy  
 
 

** 
 

 
 
 

0 

 
 
 

- - 

Området ligger langs fv. 120 og 
er svært støyutsatt. Området 
ligger hovedsakelig innenfor gul 
støysone og en mindre del 
innenfor rød støysone.  
 
Støyeksponering kan ha negativ 
virkning for helse og trivsel. Det 
vil være behov for 
støyutredninger ved eventuell 
reguleringsplanprosess.  

Klimautslipp 
(energi og 
transport) 

 
**** 

 
0 

 Utbygging vil ikke ha noen 
påvirkning på karbonrike arealer 
og bygger opp under kommunens 
mål om å redusere 
klimagassutslipp. 

Overvann  
** 

 
- 

 
- 

Området ovenfor er regulert til 
boligformål. Framtidig utbygging 
kan potensielt få påvirkning for 
overvann nedstrøms. Store 
terrengendringer og fjerning av 
vegetasjon som følge av 
utbygging ovenfor kan også 
endre avrenningsmønsteret. Det 
er viktig at foreslått areal ses i 
sammenheng med området 
ovenfor (Hansefellåsen). Det er 
ingen system for 
overvannshåndtering oppstrøms i 
dag. 
 
Overvann må utredes og ivaretas 
i en eventuell 
reguleringsplanprosess. 
Overvann håndteres på egen 
grunn og skal ikke gi økt påslipp 
på kommunens nett. 

Skred- og 
flomfare 

 
 

** 

 
 

- 

 
 

- 

Området ligger under marin 
grense og består ifølge NGU av 
fyllmasse og fjell.  
Det er ikke registrert tidligere 
skredhendelser. 
 
Det er i forbindelse med 
områdereguleringsplan for 
Hansefellåsen foretatt en 
geoteknisk vurdering for området 
ovenfor. Det er vurdert dithen at 
det er lav risiko for skred- og 
flomfare. 
 
Det er også i forbindelse med 
reguleringsplan for gang og 
sykkelvei for 
Kirkebyvegen/Fjerdingby foretatt 
en grunnundersøkelse og 
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utarbeidet et geoteknisk notat 
(2006), hvor det er foretatt flere 
boringer i nærheten av området, 
men ikke innenfor det foreslåtte 
arealet. Det geotekniske notatet 
fra 2006 viser til at det på 
oversiden av fylkesveien er 
registrert fjell i dagen på deler av 
strekningen.  
 
Det stilles likevel krav om 
geotekniske utredninger for selve 
området i en 
reguleringsplanprosess.  

Samfunn 

Barn og unge  
 

 
0 

 
 

Det er tidligere utført 
barnetråkksregisteringer i 2016 
for Fjerdingby-området. Gjennom 
denne registreringen er det ikke 
kartlagt noen bruk av det 
foreslåtte området. Det anses at 
foreslått arealbruk ikke vil få noen 
innvirkning for dette temaet. 

Universell 
utforming 

 
* 

 
+ 

 
+ 

Området har et bratt skrånende 
terreng og er ikke et tilrettelagt 
område. Det er potensial for å 
forbedre dette noe. 

Bomiljø/ 
bokvalitet 

 
* 

 
+ 

 
+ 

Det er ikke bo- og 
uteoppholdsarealer i dag. Det må 
tilrettelegges for dette dersom det 
skal bygges ut innenfor området. 

Friluftsliv, idrett 
og grønnstruktur 

   Ikke relevant. 

Tjeneste-
funksjoner 

 
*** 

 
0 

 Det er ca. 750 meter 
gangavstand til Fjerdingby via 
Kirkebyvegen, hvor det er 
tilgjengelighet til ulike 
tjenestefunksjoner. 

Næring og  
sysselsetting 

 
 

 
 

 Ikke relevant. 

Forbindelseslinjer 
(stier, løyper, 
gang- og 
sykkelveier) 

 
*** 

 
0 

 
 

Det er kort avstand til gang- og 
sykkelveinett langs fylkesveien. 
Gang- og sykkelveien har 
funksjon som viktig 
forbindelseslinje i området. 

Kollektiv-
tilgjengelighet 

 
*** 

 
0 

 
 

Det er kort avstand til 
bussholdeplass (ca. 250 m) og 
det er gang- og sykkelavstand til 
Fjerdingby. Det er hyppig 
frekvens i rushtiden. Det er 
avganger hvert 10. minutt i 
rushtiden, ellers går bussen hver 
halvtime. 

Trafikksikkerhet  
** 

 
-   

 
-  
 

Det mangler anlegg for myke 
trafikanter i Kirkebyvegen.  
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De trafikale konsekvensene av 
planlagt utbygging må vurderes 
ved regulering av området. Det vil 
være behov for en trafikkanalyse. 

Vei/adkomst  
** 

 
- 

 
- - 

Kirkebyvegen tilfredsstiller ikke 
dagens krav i veinormen. 
Kirkebyvegen har adkomst via 
Nedre og Øvre Rælingsveg, som 
begge har høy trafikkmengde. 

Vann og spillvann *** 0  Kommunalt vann og spillvann er 
tilgjengelig. Det er tilstrekkelig 
kapasitet for vann og spillvann 
ved Nedre Rælingsveg.  
Løsninger ift. VA må avklares ved 
en reguleringsplanprosess. 

 

Samlet vurdering: 
I følge fremskrivningene 2021-2031 vil behovet for heldøgnsbemannede omsorgsboliger øke 
fra 29 til 48. Det er behov for å relokalisere virksomheten ved Bjørnholthagan og det har 
pågått en lang prosess med å finne egnende arealer til ny plassering i henhold til de krav 
som stilles. Et nytt byggeprosjekt vil gi en nødvendig kapasitetsøkning samtidig som det vil 
muliggjøre bedre og mer tilrettelagte boliger for de brukere som i dag bor i Bjørnholthagan. 
 
Området har nærhet til Fjerdingby sentrum, gangavstand til buss, ulike tjenestefunksjoner 
med mer. Det er derimot noen utfordringer når det gjelder arealet, tomten er bratt, støyutsatt, 
Kirkebyvegen tilfredsstiller ikke dagens krav i veinormen og området fungerer også som 
viltkorridor. Utbygging både i området ovenfor og innenfor området kan muligens få 
påvirkning for overvann og i så fall medføre endring av flomveier. Det ovennevnte er blant 
annet noen av temaene som må utredes videre i en reguleringsplanprosess.  

Konklusjon:  
Arealbruksendring tilrås. Området avsettes til offentlig tjenesteyting.  
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Konsekvensutredning 

Nr. 3 - Snødeponi - Lognsdalen  

Forslagsstiller: Rælingen kommune  
Gnr./bnr.: 103/74 
Nåværende formål: Kombinert 
bebyggelse og anleggsformål 
Foreslått formål: Andre typer nærmere 
angitt bebyggelse og anlegg 
Arealstørrelse (daa): 6,2 
 
 

Foreslått avgrensning 

  
Flyfoto av eksisterende situasjon  

 
 
 
 
 
 

Utsnitt av kommuneplan 2014-2025 
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Konsekvensutredning  

Utsnitt av gjeldende reguleringsplaner 

Øvre Rælingsvei Alt. 4 forskjøvet. Nygårdsveien – Blomsterveien, vedtatt 29.08.1983 (planid 096) 

Reguleringsplan for veg i Lognsdalen - Øvre del, vedtatt 19.06.1996 (planid 139) 

 

Beskrivelse av området:  
Det er tidligere gitt midlertidig tillatelse for deponering av overskuddssnø i Lognsdalen 
(gnr./bnr. 103/74). Tillatelsen gjelder frem til 01.06.2022. Det er behov for å få på plass en 
permanent løsning for snødeponi og avsette areal for dette i kommuneplanen. Området har 
fra 2009 blitt benyttet som snødeponi. Behovet for snølagring er økende på grunn av stor 
utbygging og fortetting i kommunen. Det er på bakgrunn av dette estimert at 
snølagringsbehovet vil øke mot 30.000 m3.  
 
Det fremmes derfor forslag om å endre del av gnr./bnr. 103/74 fra kombinert bebyggelse og 
anleggsformål til andre typer nærmere angitt bebyggelse og anlegg.  
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Konsekvensutredning 

 

Utredningstema Verdi Omfang Konsekvens Beskrivelse 
 

Natur og miljø 

Landskap    Ikke relevant. 

Jord- og 
skogressurser 

   Ikke relevant. 

Kulturminner og 
kulturmiljøer 

   Ikke relevant. 

Naturverdier og 
biologisk 
mangfold 

 
*** 

 
- - 

 
- - - 

Det er foretatt søk i Naturbasen til 
Miljødirektoratet og 
Artsdatabankens Artskart. Det 
framkommer av søket at det er 
registrert to viktige naturtyper, et 
som er innenfor området og et 
som grenser til. Dette er rik 
edellauvskog og gråor-
heggeskog. Naturtypene har B-
verdi (viktig) og C-verdi (lokalt 
viktig).  
 
Deponering av snø kan ødelegge 
vegetasjon i og ved området. 
 
Natur må utredes videre ved 
reguleringsplanprosess. 

Vann og vassdrag  
*** 

 
- - 

 
- - - 

Det renner en bekk gjennom 
området (sørlibekken). 
Vassdraget er en del av de verna 
Oslomarksvassdragene.  
 
Smeltevannet som når bekken i 
Lognsdalen påvirker 
vannkvaliteten i bekken. Tidligere 
vannprøver viser at bekken har 
fått dårligere vannkvalitet. 

Forurensning 
(luft, vann, jord) 

 
** 

 
- - 

 
- - - 

Snødeponi medfører økt 
forurensning og forsøpling. Dette 
påvirker bekkens vannkvalitet. 
 
Det er behov for etablering av 
rensetiltak. Renseløsninger må 
sikre minimalt med utslipp av 
forurensende stoffer til 
bekk/Nitelva. 
 
Det må også etableres rutiner for 
rydding av forsøpling. Rydding av 
forsøpling er utfordrende på 
grunn av det bratte terrenget. 

Støy  
 

*** 

 
 

- 

 
 

- 

Deponering av snø medfører 
støy. 
Det er satt grenseverdier på 
maks 65 dB på dagtid (07-19), 
kveld (19-23) helligdager og 
søndager er det det satt til 60 dB 
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Konsekvensutredning  

og natt (23-07) er det satt til 45 
dB. 
 
Det må vurderes tiltak for å 
redusere støy. Det vil være 
behov for videre støyutredninger 
ved reguleringsplanprosess. 

Klimautslipp 
(energi og 
transport) 

   Arealbruksendring vil ikke ha 
noen påvirkning på karbonrike 
arealer og bygger delvis opp 
under 
kommunens mål om å 
redusere klimagassutslipp. Det er 
vurdert å etablere to arealer for 
deponering av snø, i nord og sør. 
Årsaken til dette er for å 
minimere utslipp av forurensning 
ved at det blir kortere 
transportlengde. 

Overvann  
 

 
- 

 
- - 
 

Er en naturlig flomvei og kan 
medføre økt avrenning ved rask 
snøsmelting.   

Skred- og 
flomfare 

 
** 

 
0 

 
- 

Området ligger under marin 
grense og består ifølge NGU av 
fyllmasse og marine 
havavsetninger. Det er kartlagt at 
området kan ha mulighet for 
sammenhengende forekomster 
av marin leire (NVE).  
 
Lognsdalen har et bratt terreng. 
Deponering av snø over lengre 
tid kan potensielt føre til økt 
erosjon.  
 
Det stilles krav om geotekniske 
utredninger ved 
reguleringsplanprosess. 

Samfunn 

Barn og unge    Ikke relevant. 

Universell 
utforming 

   Ikke relevant. 

Bomiljø/ 
bokvalitet 

   Ikke relevant. 

Friluftsliv, idrett 
og grønnstruktur 

 
*** 

 
0 

 Lognsdalen er kartlagt som viktig 
friluftslivsområde og er definert 
som grønnkorridor i naturbase. 
Det er i friluftlivskartleggingen 
registrert at grønnkorridoren har 
liten brukerfrekvens. 
Brukerfrekvensen kan skyldes 
gang- og sykkelveien som 
grenser til grønnkorridoren.  
 

Tjeneste-
funksjoner 

   Ikke relevant. 
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Næring og  
sysselsetting 

   Ikke relevant. 

Forbindelseslinjer 
(stier, løyper, 
gang- og 
sykkelveier) 

   Ikke relevant. 

Kollektiv-
tilgjengelighet 

   Ikke relevant. 

Trafikksikkerhet  
* 

 
- 

 
- 

Dersom området i framtiden skal 
benyttes som snødeponi må det 
tilrettelegges for trafikksikkerhet. 
Det må derfor være snumulighet 
inne på området, slik at rygging 
ut i vei unngås. 
 
De trafikale konsekvensene må 
utredes ved regulering av 
området. Det vil være behov for 
en trafikkanalyse. 

Vei/adkomst  
* 

 
- 

 
- 

Det vil være behov for ny 
adkomst fra Øvre Rælingsveg. 
Avkjørsel vil krysse gang- og 
sykkelvei.  

Vann og avløp    Det må tas hensyn til evt. VA-
ledninger og kummer innenfor 
området. 

 

Samlet vurdering:  
Det er behov for å få på plass en permanent løsning for snødeponi og avsette areal for dette i 
kommuneplanen. Veinettet er kritisk infrastruktur. Det må kjøres bort snø fra det kommunale 
veinettet for å opprettholde fremkommelighet for utrykningskjøretøy, annen biltrafikk og myke 
trafikanter. Ved store snømengder vil veiene og spesielt fortauene bare etter få snøfall bli 
smale. For å opprettholde en veibredde som er akseptabel med tanke på fremkommelighet 
og trafikksikkerhet må snøen kjøres bort. Spesielt gjelder dette i veikryss hvor kommunen har 
ansvar for å opprettholde gode siktlinjer for trafikantene for å unngå trafikkfarlige situasjoner 
og ulykker. 
 
Det er foretatt en vurdering av mulige alternativer for områder for å deponere snø i 
kommunen. Åsvang og Lognsdalen har blitt vurdert som mulige områder, dvs. et areal som 
dekker den nordre del av kommunen og et areal som dekker den søndre del av kommunen. 
Årsaken til dette er for å minimere utslipp av forurensning ved at det blir kortere 
transportlengde, samt at det er mer kostnadseffektivt. Lognsdalen er ansett som å være et 
egnet sted for snø som kommer fra den nordre del av kommunen og det er estimert at det 
kan lagres ca. 20 000 m3 snø innenfor arealet. 
 
Det er flere utfordringer når det gjelder bruk av arealet som snødeponi. En arealbruksendring 
kan få negativ konsekvens for natur, bekk som renner gjennom området, overvann og vil 
medføre økt forurensning. Dette er temaer som blir spesielt viktig å utrede og vurdere videre i 
en reguleringsplanprosess. Det må blant annet sikres tilrettelegging av løsninger som 
forhindrer forurensning og utslipp i størst mulig grad. 

Konklusjon:  
Arealbruksendring tilrås. 
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Nr. 4 - Snødeponi - Åsvang  

Forslagsstiller: Rælingen kommune  
Gnr./bnr.: 84/11 
Nåværende formål: LNF-formål 
Foreslått formål: Andre typer 
nærmere angitt bebyggelse og anlegg 
Arealstørrelse (daa): 0,925 
 
 

Foreslått avgrensning 

  
Flyfoto av eksisterende situasjon  

 
 

Utsnitt av kommuneplan 2014-2015 

 
 

Utsnitt av evt. gjeldende reguleringsplaner 
 
 

Beskrivelse av området:  
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Det er behov for å få på plass en permanent løsning for snødeponi og avsette areal for dette i 
kommuneplanen. Behovet for snølagring er økende på grunn av stor utbygging og fortetting i 
kommunen. Det er på bakgrunn av dette estimert at snølagringsbehovet vil øke mot 30.000 
m3. Arealet brukes i dag som lagring til strøsiloer (grus).  
 
Det fremmes derfor forslag om å endre del av gnr./bnr. 84/11 fra LNF-formål til andre typer 
nærmere angitt bebyggelse og anlegg.  

 

Utredningstema Verdi Omfang Konsekvens Beskrivelse 
 

Natur og miljø 

Landskap    Ikke relevant. 

Jord- og 
skogressurser 

   Ikke relevant. 

Kulturminner og 
kulturmiljøer 

   Ikke relevant. 

Naturverdier og 
biologisk 
mangfold 

 
* 

 
0 

 Det er foretatt søk i Naturbasen til 
Miljødirektoratet og 
Artsdatabankens Artskart. Det 
framkommer av søket at det ikke 
er registrert verdifullt 
naturmangfold innenfor det 
avgrensede arealet. Åsvang 
ligger i nærheten av Neshagan-
ravinen, som er kartlagt som 
svært viktig (A-verdi). 
 
Artsdatabankens artskart viser at 
det er registrert funn av en art av 
nasjonal forvaltningsinteresse i 
nærheten av området, Musvåk. 
Arten er klassifisert som 
livskraftig.  

Vann og vassdrag  
** 

 
- 

 
-  

Det ligger en bekk i nærheten av 
Åsvang. Dersom smeltevann når 
bekken kan dette påvirke 
vannkvaliteten og medføre 
dårligere vannkvalitet.  
 
Hvis området skal benyttes som 
snødeponi må det foretas 
vannprøver i henhold til 
gjeldende regelverk. 

Forurensning 
(luft, vann, jord) 

 
 

 
- 

 
- - 

Snødeponi medfører økt 
forurensning og kan påvirke 
vannkvalitet i nærliggende bekker 
og tilgrensende jordbruksareal.  
 
Det må tilrettelegges for 
renseløsninger, som sikrer 
minimalt med utslipp av 
forurensede stoffer. 

Støy   
0 

 Deponering av snø medfører 
støy. 
Det er ingen tilgrensende 
boligeiendommer til området og 
påvirkning når det gjelder støy for 
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omkringliggende områder anses 
som lav. 
 

Klimautslipp 
(energi og 
transport) 

 
**** 

 
0 

 Arealbruksendring vil ikke ha 
noen påvirkning på karbonrike 
arealer og bygger delvis opp 
under 
kommunens mål om å 
redusere klimagassutslipp. Det er 
vurdert å etablere to arealer for 
deponering av snø, i nord og sør. 
Årsaken til dette er for å 
minimere utslipp av forurensning 
ved at det blir kortere 
transportlengde.  

Overvann  0 - Kan medføre økt avrenning og 
føre til mer overvann ved rask 
snøsmelting. 

Skred- og 
flomfare 

 
** 

 
0 

 
 

Området ligger under marin 
grense og består ifølge NGU av 
marine havavsetninger. Det er 
kartlagt at området kan ha 
mulighet for sammenhengende 
forekomster av marin leire (NVE).  

Samfunn 

Barn og unge    Ikke relevant. 

Universell 
utforming 

   Ikke relevant. 

Bomiljø/ 
bokvalitet 

   Ikke relevant. 

Friluftsliv, idrett 
og grønnstruktur 

 
**** 

 
0 

 Området er kartlagt som svært 
viktig friluftslivsområde og er 
registrert som jordbrukslandskap. 
Det er i friluftslivskartleggingen 
registrert at området har liten 
brukerfrekvens. Det ligger en 
fotballbane ved området, som 
ikke lengre er i bruk. 
 

Tjeneste-
funksjoner 

   Ikke relevant. 

Næring og  
sysselsetting 

   Ikke relevant. 

Forbindelseslinjer 
(stier, løyper, 
gang- og 
sykkelveier) 

   Ikke relevant. 

Kollektiv-
tilgjengelighet 

   Ikke relevant. 
 
 

Trafikksikkerhet  
*** 

 
- 

 
- 

Adkomst til Åsvang er en del av 
gang- og sykkelveien langs 
Nedre Rælingsveg. 
Gang- og sykkelvei bør skilles fra 
adkomstvei for å ivareta 
trafikksikkerhet. Dette må 
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vurderes videre i en 
reguleringsplanprosess. 

Vei/adkomst  
** 

 
0 

 Det er adkomst til området fra 
Nedre Rælingsveg.  

Vann og avløp    Det må tas hensyn til evt. VA-
ledninger og kummer innenfor 
området. 

 

Samlet vurdering:  
Det er behov for å få på plass en permanent løsning for snødeponi og avsette areal for dette i 
kommuneplanen. Veinettet er kritisk infrastruktur. Det må kjøres bort snø fra det kommunale 
veinettet for å opprettholde fremkommelighet for utrykningskjøretøy, annen biltrafikk og myke 
trafikanter. Ved store snømengder vil veiene og spesielt fortauene bare etter få snøfall bli 
smale. For å opprettholde en veibredde som er akseptabel med tanke på fremkommelighet 
og trafikksikkerhet må snøen kjøres bort. Spesielt gjelder dette i veikryss hvor kommunen har 
ansvar for å opprettholde gode siktlinjer for trafikantene for å unngå trafikkfarlige situasjoner 
og ulykker. 
 
Det er foretatt en vurdering av mulige alternativer for områder for å deponere snø i 
kommunen. Åsvang og Lognsdalen har blitt vurdert som mulige områder, dvs. et areal som 
dekker den nordre del av kommunen og et areal som dekker den søndre del av kommunen. 
Årsaken til dette er for å minimere utslipp av forurensning ved at det blir kortere 
transportlengde, samt at det er mer kostnadseffektivt. Åsvang er ansett å være et egnet sted 
for snø som kommer fra den sørlige del av kommunen og det er overordnet estimert at det 
kan lagres mellom ca. 4000 – 5000 m3 snø innenfor arealet.  
 
En arealbruksendring kan få negativ konsekvens for nærliggende bekker, overvann og vil 
medføre økt forurensning. Dette er temaer som blir spesielt viktig å utrede og vurdere videre i 
en reguleringsplanprosess. Det må blant annet sikres tilrettelegging av løsninger som 
forhindrer forurensning og utslipp i størst mulig grad. 

Konklusjon:  
Arealbruksendring tilrås. 
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Konsekvensutredning av private innspill 

Oversikt over innkomne innspill 
 

Det er foretatt konsekvensutredning av de private arealinnspill som ble vedtatt at skulle 

tas med videre i prosessen ved fastsetting av planprogrammet for kommuneplanen. 

Totalt 8 innspill er konsekvensutredet. Enkelte innspill er vurdert sammen med andre 

innspill der områder tilstøter hverandre. Nedenfor framgår en oversikt over de innspill 

som er konsekvensutredet med forslag til formål. 

 

Nr. Forslagsstiller Gnr./bnr. Nåværende 

formål 

Foreslått 

formål 

5 AT PLAN & Arkitektur 

AS på vegne av SBN 

AS 

Strømsdalen nord 

106/563, 106/562, 

106/814, 106/749, 

106/813, 106/138 

m.fl. 

Næringsformål Kombinert 

bebyggelse- 

og 

anleggsformål 

6 Eikeli Eiendom AS Eikelivegen 

105/34, 106/175, 

106/159, 120/1, 

106/2, 

106/74,106/229, 

106/160, 106/231, 

106/57, 106/53, 

106/490, 106/491 

Boligformål Kombinert 

bebyggelse og 

anleggsformål 

7 STIMA AS Strandvegen 

104/33, 60, 73, 

81, 82, 122 m.fl. 

Boligformål Videreføring 

av boligformål 

8 STIMA AS  Vipevegen og 

Hegrevegen - 

102/41, 102/61, 

102/68, 102/135, 

102/213, samt del 

av 102/52 

Gnr./bnr. 

102/135 

Kombinert 

bebyggelse og 

anleggsformål  

 

Resterende 

eiendommer 

boligformål 

Boligformål 

 

Resterende 

eiendommer 

videreføring av 

boligformål 

9 STIMA AS Tangerudvegen – 

99/58 99/128, 

99/129, 99/130 og 

99/131 

Boligformål Videreføring 

av boligformål 

10 Arealtips AS på vegne 

av Oppegaards 

arvinger  

Korsvegen – 

Del av gnr. 106 

bnr. 7, m.fl. 

Friområde Boligformål 
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11 Arealtips AS på vegne 

av Øvre Aamodt gård 

v/Finn Søbakken m.fl. 

Del av gnr./bnr. 

103/1 

LNF-formål Boligformål 

12 Akershus Energi 

Varme AS (AEV) og 

Nedre Romerike 

Avløpsselskap IKS 

(NRA) 

105/196 og 106/5 Veiformål og 

friområde 

Andre typer 

nærmere 

angitt 

bebyggelse og 

anlegg 

 

 

 

Konsekvensutredning 
 

 

Nr. 5 - Strømsdalen nord  

Forslagsstiller: SBN AS 
Gnr./bnr.: 106/563, 106/562, 106/814, 
106/749, 106/813, 106/138 m.fl. 
Nåværende formål: Næring 
Foreslått formål: Kombinert bebyggelse 
og anleggsformål 
Arealstørrelse (daa): 17 daa  
 
 

Foreslått avgrensning  
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Flyfoto av eksisterende situasjon  

 
 
 

Utsnitt av kommuneplan 2014-2025 

 

Utsnitt av gjeldende reguleringsplaner  
 

 
 
 
 
 

Reguleringsplan for Strømsdalen syd mellom 
Linjevegen og 106/2, vedtatt 12.10.1994 (planid 
135). 

Reguleringsplan for Gardermoenbanen 
dagsone Stalsberg – Nitelva, vedtatt 

01.06.1994 (planid 132). 
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Reguleringsplan for Linjevegen med omkringliggende områder, del av gnr. 106, vedtatt 
19.05.1983 (planid 089).  
 

Beskrivelse av området:  
Området ligger i nordre del av Strømsdalen og er på ca. 17 daa. Strømsdalen nord er avsatt 
til næringsformål i kommuneplanens arealdel. I dag består det foreslåtte arealet av to boliger, 
ellers er området stort sett bevokst med løvskog. Området grenser til fv. 1502 (Strømsdalen) i 
øst og Nedre Rælingsveg i nord. Mot vest ligger Vestre Strøm borettslag. 
 
Det fremmes forslag om å bygge ut området med ca. 150-200 boenheter i form av 
leilighetsbebyggelse. Det er også ønske om å tilrettelegge for noe nærings- og kontorarealer 
innenfor området. 

 

Utredningstema Verdi Omfang Konsekvens Beskrivelse 
 

Natur og miljø 

Landskap  
 

 
 

 Det er ikke registrert landskap av 
lokal, regional eller nasjonal verdi. 
Landskapet er preget av inngrep. 

Jord- og 
skogressurser 

   Ikke relevant. 

Kulturminner og 
kulturmiljøer 

   Ikke registrerte kulturminner eller 
kulturmiljøer innenfor området.  

Naturverdier og 
biologisk 
mangfold 

 
 
 
 

*** 

 
 
 
 

- -  

 
 
 
 

- - -   

Det er kartlagt utvalgt naturtype 
innenfor området. Det er flere hule 
eiker, som vil bli berørt av en 
eventuell utbygging. Hule eiker er 
beskyttet etter 
naturmangfoldloven.   

 
Det er også kartlagt lokalt viktig 
naturtype, rik edelløvskog. 
Lokaliteten består av en smal 
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stripe med eikeskog, som grenser 
til Vestre Strøm borettslag. 
 
Videre er området en rest av et 
gammelt ravinelandskap. Ravinen 
er sterkt påvirket av utbygging og 
er dermed vurdert til å ha 
begrenset verdi. Fylkesveien som 
går gjennom området ødelegger 
ravinedalen som geologisk system 
(Ravinekartlegging 2017).  
 
Foreslått arealbruk kan forringe de 
hule eiketrærne og edelløvskogen 
med den utnyttelsen som foreslås. 
Nedbygging av grønnkorridorer 
kan få negativ betydning for 
naturmangfoldet, dyre- og 
planteliv. Grønnkorridorer har en 
økologisk funksjon og 
fragmentering av grøntområder 
kan medføre dårligere livsvilkår for 
planter og dyr. Marksikringsplan 
må utarbeides for å sikre 
ivaretakelse av eiketrærne. I en 
reguleringsplanprosess må det 
foretas videre kartlegging og 
utredning av natur.  

Vann og vassdrag  
 

* 

 
 
0 

 
 

 

Området er påvirket av 
bekkelukking. Bekk som renner 
gjennom området er lagt i rør.  

Forurensning 
(luft, vann, jord) 

 
 
 
 
 

* 
 

 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 

- - 

Moderat til lav aktsomhetsgrad for 
radon. 
 
Ligger under grenseverdiene for 
kartlegging av luftkvalitet i henhold 
til kommuneplanen.   
 
Det er registrert 
grunnforurensning innenfor deler 
av området som ligger lengst nord 
mot Nedre Rælingsveg (gnr./bnr. 
106/563). Dette området har 
tidligere vært en søppelfylling og 
deponi for overskuddsmasser. Det 
skal unngås å bygge boliger, 
sosial infrastruktur eller 
næringsbygg på tidligere 
deponier. Det er risiko for at det 
danner seg og lekker ut helse- og 
miljøskadelig gass innenfor slike 
områder.  
 
Det er også registrert hageavfall 
innenfor området. Hageavfall 
regnes som forurensning og kan 
blant annet gjøre skade på 
naturmangfoldet ved å spre 
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fremmede arter, som kan true det 
biologiske mangfoldet. 

Støy  
 

*** 

 
 

0 

 
 

- - 

Området er støyutsatt. Store deler 
av området ligger innenfor gul 
støysone og mindre deler ligger 
innenfor rød støysone.  
 
Støyeksponering kan ha negativ 
virkning for helse og trivsel. Det vil 
være behov for støyutredninger 
og tiltak i en 
reguleringsplanprosess. 

Klimautslipp 
(energi og 
transport) 

 
*** 

 
0 

 Utbygging vil ikke ha noen 
påvirkning på karbonrike arealer 
og bygger delvis opp under 
kommunens mål om å redusere 
klimagassutslipp. 

Overvann  
 
 
 

*** 

 
 
 
 

- 

 
 
 
 

- - 

Det går en overvannsledning 
gjennom området. Det er ingen 
kjente problemer med 
overvannshåndtering, men det er 
usikkerheter knyttet til tilstand og 
kapasitet på overvannsledninger i 
området. 
 
Utbygging ovenfor kan få 
betydning for området nedenfor ift. 
overvann og kan medføre endret 
avrenningsmønster/flomveier. Det 
er viktig at hele Strømsdalen ses i 
sammenheng når det gjelder 
overvann.  
 
Overvann håndteres på egen 
grunn og skal ikke gi økt påslipp 
på kommunens nett. Overvann 
må utredes og ivaretas i en 
reguleringsplanprosess. 

Skred- og 
flomfare 

 
** 

 
- 

 
- 

Området ligger under marin 
grense og består av hav- og 
fjordavsetninger. Det er kartlagt at 
området kan ha mulighet for 
sammenhengende forekomster av 
marin leire (NVE).  
 
Deler av området ligger innenfor 
aktsomhetsområde for flom.  
 
Det stilles krav om geotekniske 
utredninger i en 
reguleringsplanprosess. 

Samfunn 

Barn og unge  
** 

 
0 

 
 

Området er ikke tilrettelagt for 
barn og unge. Det er dårlig 
tilgjengelighet til leke- og 
utearealer i nærheten.  
 
I en reguleringsplanprosess stilles 
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det krav om tilrettelegging av 
lekeplass- og uteoppholdsareal. 
På grunn av tomtens terreng, kan 
det bli utfordrende å tilrettelegge 
for gode leke- og utearealer med 
den utnyttelsen som foreslås. 

Universell 
utforming 

 
** 

 
0 

 
 
 

Området har variert terreng og er 
ikke universelt tilgjengelig. Det 
vurderes at det vil være mulig å 
tilrettelegge for universell 
utforming innenfor området. 

Bomiljø/ 
bokvalitet 

 
 
* 

 
 

0 
 

 
 
 

 

Området har et skrånende 
terreng, er støyutsatt og har dårlig 
solforhold. 

Friluftsliv, idrett 
og grønnstruktur 

 
 
 
 
 

**** 

 
 
 
 
 

- - 

 
 
 
 
 

- -   

Deler av området er kartlagt som 
svært viktig friluftslivsområde og 
er definert som grønnkorridor i 
naturbase. Det er i 
friluftlivskartleggingen registrert at 
grønnkorridoren har stor 
brukerfrekvens, men få 
opplevelseskvaliteter. Den høye 
brukerfrekvensen skyldes gang- 
og sykkelveien som grenser til 
grønnkorridoren. Gang- og 
sykkelveien har også funksjon 
som viktig forbindelseslinje i 
området. 
 
Grønnkorridoren innenfor dette 
området går tapt ved eventuell 
utbygging og vil samlet sett ha 
negativ konsekvens. 

Tjeneste-
funksjoner 

 
 

** 

 
 

- 

 
 

- - 

Området ligger i dag innenfor 
Løvenstad skolekrets. Det er ca. 2 
km gangavstand til Løvenstad 
barneskole. Løvenstad har dårlig 
skolekapasitet. 
 
Det er noe tilgjengelighet til 
handels- og tjenestetilbud på 
Buholen. Det er ca. 750 m 
gangavstand.  

Næring og  
sysselsetting 

** 0  Det er noe næring i nærheten av 
området på Buholen. 

Forbindelseslinjer 
(stier, løyper, 
gang- og 
sykkelveier) 

 
*** 

 
0 

 Det er direkte forbindelse til gang- 
og sykkelveinett langs fylkesveien. 
Veien har stor brukerfrekvens. 
Gang- og sykkelveien har 
funksjon som viktig 
forbindelseslinje i området. 

Kollektivdekning/ 
tilgjengelighet 

 
 

*** 

 
 

0 

 
 

 

Det er kort avstand til 
bussholdeplass, (ca. 200 m). Det 
er sykkelavstand til Lillestrøm 
stasjon (ca. 1,2 km). Det er også 
hyppig frekvens på buss i 
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rushtiden. Tog fra Lillestrøm til 
Oslo går hvert 10. minutt.  

Trafikksikkerhet  
** 

 
- - 

 
- - 

Det er tilrettelagt for gang- og 
sykkelvei langs Strømsdalen, men 
det er flere utrygge punkter langs 
Strømsdalen som ikke 
tilfredsstiller 
trafikksikkerhetskravene.  
 
Strømsdalen har fartsgrense 50 
km/t, og det er kryssing i gangfelt i 
nord og i sør av veien. Det er 
ellers ingen tilrettelagt kryssing i 
Strømsdalen. Det er ikke 
fotgjengerovergang i krysset ved 
Linjevegen. Gangvei til 
Buholen/Slynga ved Strømsdalen 
bussholdeplass munner ut midt i 
Strømsdalen og det er ikke 
tilrettelagt for kryssing over til 
gang- og sykkelveien langs 
Strømsdalen. Gangfelt og 
holdeplasser langs Strømsdalen 
er ikke universelt utformet. 
 
Området har utrygg skolevei til 
Løvenstad skole, både på grunn 
av høy ÅDT og utrygge 
krysningspunkter.  
 
Utbygging vil medføre økt 
trafikkbelastning på veinettet. ÅDT 
er i dag 4136. De trafikale 
konsekvensene av evt. planlagt 
utbygging må vurderes ved 
regulering av området. Det vil 
være behov for en trafikkanalyse. 

Vei/adkomst  
** 

 
- 

 
- - 

Det er adkomstvei til de to 
boligene som ligger der i dag. Ny 
adkomstvei må mest sannsynlig 
opparbeides fra fylkesveien. 
Fylkesveien har streng 
holdningsklasse og det kan bli 
utfordrende for en større 
utbygging ift. etablering av 
avkjørsel fra fylkesveien. 

Vann og spillvann  
 
 

*** 

 
 
 

- 

 
 
 

-  

Det er i dag ingen vannledning i 
nordre del av Strømsdalen og det 
er ikke tosidig vannforsyning i 
området.  
 
Det er tilfredsstillende kapasitet 
for spillvann ift. dagens situasjon, 
men det er behov for å øke 
fremtidig kapasitet på 
spillvannsledningen. Denne er 
avhengig av utbygging på 
Løvenstad. Fremtidig utbygging 
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oppstrøms vil medføre at det er 
for liten kapasitet på ledningen 
totalt. 
 
Løsninger ift. VA må avklares ved 
en eventuell 
reguleringsplanprosess. 

 

Samlet vurdering:  
Kommunen har en arealstrategi om at boligbyggingen skal styres innenfor prioriterte 
vekstområder (Fjerdingby sentrum, deler av Løvenstad og deler av Rud) og at fortetting skal 
begrenses i resten av kommunen. Området ligger ikke innenfor prioritert vekstområde. 
Kommunen har også boligpotensiale langt utover kommende planperiode. Skolekapasiteten 
er dårlig. 
 
Det er flere negative konsekvenser ved en eventuell arealbruksendring til boligformål. Dette 
gjelder grunnforurensning, støyforhold, tap av natur- og friluftslivsverdier, samt tomtens 
egnethet i forhold til ivaretakelse av bokvalitet. Deler av arealet er bratt og det er dårlig 
solforhold. Foreslått utnyttelse på 150-200 boenheter er for høy og er ikke egnet innenfor 
området. Det anses som utfordrende å få til en utbygging som ivaretar bokvalitet, samt sol- 
og støyforhold. Arealet vurderes derfor ikke til å være egnet for utbygging av boliger.  
 
Videre vil påvirkning på natur og friluftlivsverdier (grønnkorridor) vil få stor negativ 
konsekvens ved eventuell arealbruksendring. Nedbygging av grønnkorridorer kan få negativ 
betydning for naturmangfoldet, dyre- og planteliv og vil kunne forringe flere av de hule 
eiketrærne og edelløvskogen med den utnyttelsen som foreslås. De hule eiketrærne som 
ligger midt i området kan med stor sannsynlighet gå tapt som følge av eventuell utbygging.  
 
Når det gjelder den kartlagte grønnkorridoren må den også ses i sammenheng med hele den 
kartlagte grønnkorridoren for området, samt innspillet i Korsvegen som også vil påvirke 
grønnkorridoren. De samlede virkningene vil ha negativ konsekvens og kan ødelegge 
grønnkorridoren.  
 
I kommuneplanens arealdel 2014-2025 er det også vurdert at området er best egnet som 
næring på grunn av blant annet støy og dårlige solforhold. Strømsdalen nordre er også et av 
få områder i kommunen som er avsatt til etablering av næringsvirksomhet og dette bør 
fremdeles videreføres. 

Konklusjon:  
Arealbruksendring tilrås ikke. 
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Nr. 6 - Eikelivegen  

Forslagsstiller: Eikeli Eiendom AS 
Gnr./bnr.: 105/34, 106/175, 106/159, 120/1, 
106/2, 106/74, 
106/229, 106/160, 106/231, 106/57, 106/53, 
106/490, 106/491 
Nåværende formål: Boligformål, veiformål, 
friområde 
Foreslått formål: Kombinert bebyggelse og 
anleggsformål  
Arealstørrelse (daa): 15,2 
 
 

Foreslått avgrensning  

Flyfoto av eksisterende situasjon  Utsnitt av kommuneplan 2014-2025 

 

Utsnitt av gjeldende reguleringsplaner  
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Reguleringsplan for del av Østre Strøm – 
Sorenskrivervegen, vedtatt 13.03.1996 (planid 137). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reguleringsplan for Gardermoenbanen dagsone Stalsberg – Nitelva, vedtatt 01.06.1994 (planid 132). 

Beskrivelse av området:  
Området ligger vest for Rælingsbrua og i tilknytning til Eikelivegen. Området består av 
boligbebyggelse, småhusbebyggelse og en mindre blokk. Det er ca. 700 meter til Lillestrøm 
togstasjon og 4 km til Fjerdingby. Det er direkte forbindelse til gang- og sykkelveinett langs 
fylkesveien og over til Lillestrøm. Det ligger også bussholdeplass i nærheten.  
 
Det fremmes forslag om å bygge ut området med ca. 220 boenheter i form av 
leilighetsbebyggelse med underjordisk parkeringskjeller. Det er også ønske om å tilrettelegge 
for noe næring ved de mest støyutsatte områdene. 

 
 

Utredningstema Verdi Omfang Konsekvens Beskrivelse 
 

Natur og miljø 

Landskap  
 

 

 
 

 Det er ikke registrert landskap av 
lokal, regional eller nasjonal verdi. 
Landskapet er preget av inngrep i 
form av boligbebyggelse.  
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Jord- og 
skogressurser 

   Ikke relevant.  

Kulturminner og 
kulturmiljøer 

 
 
 

 

 
 
 

0 

 
 
 

 

Eikelivegen 3 er registrert som et 
kulturminne (villa fra 1980-tallet), 
og er i kommunedelplan for 
kulturminner og kulturmiljø vurdert 
til å ha vernekategori 2. 
Vernekategori 2 tilsvarer 
kulturminne/landskapselement 
som er viktig i lokal og regional 
sammenheng. Det er også to 
SEFRAK-registrerte bygg innenfor 
området. Ingen av bygningene har 
formelt vernestatus.  Dette må 
vurderes videre i en 
reguleringsplanprosess. 

Naturverdier og 
biologisk 
mangfold 

 
**** 

 
- 

 
- 

Det er kartlagt utvalgt naturtype i 
nærheten av området. Det er 
registrert 4 hule eiker og disse er 
beskyttet etter 
naturmangfoldloven.  
 
En arealbruksendring kan 
medføre konsekvenser for de hule 
eikene, da det er usikkerheter når 
det gjelder utbredelse av røtter til 
eiketrærne. Marksikringsplan må 
utarbeides og det må fastsettes et 
avstandskrav for å sikre 
ivaretakelse av eiketrærne. 
 
I en reguleringsplanprosess må 
det foretas videre kartlegging og 
utredning av natur. 

Vann og vassdrag  
* 

 
0 

 Området er påvirket av 
bekkelukking. Bekk som renner 
gjennom området er lagt i rør. 
Bekken er en del av en lengre 
bekkelukking, og er lukket fra 
Øvre Rælingsveg/Sleppenvegen 
og videre til Nitelva. 

Forurensning 
(luft, vann, jord) 

 
 

*** 

 
 

0 

 Det er ikke registrert 
grunnforurensning. 
 
Moderat til lav aktsomhetsgrad for 
radon.  
 
Ligger under grenseverdiene for 
kartlegging av luftkvalitet i henhold 
til kommuneplanen. 

Støy  
 
 

*** 

 
 
 

0 

 
 

 
- - 

Området ligger langs fv. 1506 og 
er støyutsatt. Deler av området 
ligger innenfor gul støysone og en 
mindre del ligger innenfor rød 
støysone.  
 
Støyeksponering kan ha negativ 
virkning for helse og trivsel. Det vil 
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være behov for støyutredninger i 
en reguleringsplanprosess. 

Klimautslipp 
(energi og 
transport) 

 
**** 

 
0 

 Utbygging vil ikke ha noen 
påvirkning på karbonrike arealer 
og bygger opp under kommunens 
mål om å redusere 
klimagassutslipp. 

Overvann  
 
 
 
 

** 

 
 
 
 
 
- 

 

 
 
 
 
 

-  

Området har et forsenket terreng. 
Potensielt kan vann samles i 
området ved store 
nedbørsmengder. Det foreligger 
ingen kjente overvannsproblemer 
innenfor selve området, men det 
er usikkerheter knyttet til tilstand 
og kapasitet på 
overvannsledninger i området.  
 
Overvann håndteres på egen 
grunn og skal ikke gi økt påslipp 
på kommunens nett. Overvann må 
utredes og ivaretas i en 
reguleringsplanprosess. 

Skred- og 
flomfare 

 
 

** 

 
 

- 

 
 

- 

Området ligger under marin 
grense og består av hav- og 
fjordavsetninger. Det er kartlagt at 
området kan ha mulighet for 
sammenhengende forekomster av 
marin leire (NVE). 
 
Ligger utenfor aktsomhetsområde 
for flom.  
 
Det stilles krav om geotekniske 
utredninger ved eventuell 
reguleringsplanprosess. 

Samfunn 

Barn og unge  
* 

 

 
+ 

 
+ 

Området er ikke tilrettelagt for 
barn og unge. Det er dårlig 
tilgjengelighet til leke- og 
utearealer i nærheten.  
 
I en reguleringsplanprosess stilles 
det krav om tilrettelegging av 
lekeplass- og uteoppholdsareal. 

Universell 
utforming 

 
** 

 
+ 

 
+ 

Området har noe variert terreng. 
Det vurderes at det vil være mulig 
å tilrettelegge for universell 
utforming innenfor området. 

Bomiljø/ 
bokvalitet 

** + + Det er begrenset bo- og 
uteoppholdsarealer i dag. Det må 
tilrettelegges for dette dersom det 
skal bygges ut innenfor området. 

Friluftsliv, idrett 
og grønnstruktur 

   Ikke kartlagt som 
friluftslivsområde. Deler av 
området som er avsatt til 
friområde i kommuneplanen 2014-
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2025 er grøfteareal og det er ikke 
kartlagt noen bruk av området. 

Tjeneste-
funksjoner 

 
 
 

** 

 
 
 

- 

 
 
 

- - 

Det er tilgjengelighet til handels- 
og tjenestetilbud i Lillestrøm og på 
Buholen. Det er ca. 800 m 
gangavstand til Lillestrøm og ca. 
800 m gangavstand til Buholen. 
Det er bratt stigning til Buholen.  
 
Området ligger innenfor Rud 
skolekrets, hvor det er dårlig 
skolekapasitet. Det er ca. 1,1 km 
til Rud skole.  

Næring og  
sysselsetting 

** 0  Det er næring i nærheten av 
området i Lillestrøm og på 
Buholen.  

Forbindelseslinjer 
(stier, løyper, 
gang- og 
sykkelveier) 

 
** 

 
- 

 
- 

Det er mulighet for direkte 
forbindelse til gang- og 
sykkelveinett langs fylkesveien og 
over til Lillestrøm. Området 
mangler anlegg for myke 
trafikanter (gang- og sykkelvei, 
fortau).  

Kollektiv-
tilgjengelighet 

 
**** 

 
0 

 Det er kort avstand til 
bussholdeplass, som grenser til 
området. Det er gå- og 
sykkelavstand til Lillestrøm stasjon 
(ca. 800 meter gangavstand). Det 
er også hyppig frekvens på 
kollektivtransport, både buss og 
tog. 

Trafikksikkerhet  
 
 
 

** 

 
 
 
 

- 

 
 
 
 

- 

Området har ikke trygg skolevei til 
Rud skole og er ikke tilrettelagt for 
myke trafikanter. Det er ingen 
fysiske fartsdempende tiltak i 
Eikelivegen eller 
Sorenskrivervegen.  
 
Eikelivegen har relativt lav ÅDT 
(150-200). Sorenskrivervegen er 
samlevei/adkomstvei med høyere 
ÅDT. Utbygging vil medføre en 
større endring fra dagens 
situasjon når det gjelder 
trafikkmengde.  
 
De trafikale konsekvensene av 
planlagt utbygging må vurderes 
ved regulering av området. Det vil 
være behov for en trafikkanalyse. 

Vei/adkomst  
** 

 
- 

 
- 

Det er adkomst til området via 
Eikelivegen. Veien tilfredsstiller i 
dag ikke kravene til veinormen, 
når det gjelder veibredde og 
grøfteareal.  
 
Det er dårlig sikt mot 
Sorenskrivervegen, samt i sving 
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ved Eikelivegen nr. 5 og i bakken 
mellom nr. 5 og 10. Det er også 
dårlig sikt ved krysset fra 
Eikelivegen/ 
Sorenskrivervegen og ut til 
fylkesveien. Det er også 
problemer med snøbrøyting. 

Vann og spillvann  
*** 

 

 
0 

 
 

Kommunalt vann og spillvann er 
tilgjengelig. Det er kapasitet i dag 
og tilstrekkelig kapasitet for 
fremtidige tiltak. Det er behov for 
rehabilitering av VA-ledninger i 
området. 
 
Løsninger ift. VA må avklares i en 
reguleringsplanprosess. 

 
 

Samlet vurdering:  
Området ligger innenfor kommunens prioriterte vekstområder og i nærheten av Lillestrøm. 
Det er kort avstand til handels- og tjenestetilbud, samt offentlig kommunikasjon. Det er gå- og 
sykkelavstand til Lillestrøm stasjon. På bakgrunn av dette anses området å være i tråd med 
kommunens langsiktige arealstrategi, samt regionale og nasjonale føringer.  
 
Det er påstartet en reguleringsplanprosess for området som er i tidlig fase. Egnet 
utnyttelsesgrad for området må vurderes videre i en reguleringsplanprosess. 
 
En arealbruksendring kan medføre konsekvenser for de hule eikene, men det anses at dette 
vil være mulig å ivareta i en reguleringsplanprosess, ved å blant annet legge inn 
hensynssone og avstandskrav i reguleringsplanen. I tillegg til dette er trafikksikkerhet, 
adkomst, overvann, støy blant annet noen av temaene som må utredes og vurderes videre i 
en reguleringsplanprosess.  
 
Videre er det dårlig skolekapasitet innenfor Rud skolekrets. Det framgår bestemmelse om 
utbyggingsrekkefølgekrav i kommuneplanen om at kapasitet på barnehage og skole skal 
være på plass før utbygging kan igangsettes. En mindre del av området er avsatt til friområde 
i kommuneplanen, men det vurderes at dette vil ha liten innvirkning, da denne delen i 
hovedsak består av grøfteareal og det ikke er kartlagt noen bruk. Området er støyutsatt og 
ligger i hovedsak innenfor gul støysone. Det er foreslått å legge området inn som 
avviksområde for støy i kommuneplanen. 

Konklusjon:  
Innspillet tilrås. Området avsettes til kombinert bebyggelse og anleggsformål.  
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Nr. 7 - Strandvegen  

Forslagsstiller: STIMA AS 
Gnr./bnr.: 104/33, 60, 73, 81, 82, 122, 172, 
302, 419, 517, 684, 734, 810, 38, 50, 51, 52, 
53, 59, 85, 104, 179, 195, 240, 301, 339, 
479, 520, 521, 773. 
Nåværende formål: Boligformål 
Foreslått formål: Boligformål 
Arealstørrelse (daa): 25,6 daa 
 
 

Foreslått avgrensning (innspill er slått 
sammen)  

Flyfoto av eksisterende situasjon  

 
 

Utsnitt av kommuneplan 2014-2025 

 

Utsnitt av gjeldende reguleringsplaner 
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Reguleringsplan for Rv 120 med tilstøtende vegnett på strekningen Skolevegen – Aamodt, vedtatt 
14.11.1983 (planid 101). 
 

Reguleringsplan for RV120 med tilstøtende vegnett Dammensvika – Nybak, vedtatt 
25.01.1980 (planid 076). 

Beskrivelse av området:  
Området ligger nord i kommunen, mellom Strandvegen og Nedre Rælingsveg (fv. 120). 
Foreslått areal for utbygging er ca. 25,6 daa. Området er avsatt til boligformål i 
kommuneplanens arealdel og består i dag av boligbebyggelse. Det er nærhet til offentlig 
kommunikasjon og gå- og sykkelavstand til Lillestrøm stasjon (ca. 950 meter til Lillestrøm 
stasjon). Det fremmes forslag om å bygge ut området med ca. 200 boenheter i form av 
leilighetsbebyggelse. 

 

Utredningstema Verdi Omfang Konsekvens Beskrivelse 
 

Natur og miljø 

Landskap  
 

  
 

Det er ikke registrert landskap av 
lokal, regional eller nasjonal verdi. 
Landskapet er preget av inngrep i 
form av boligbebyggelse.  
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Jord- og 
skogressurser 

   Ikke relevant. 

Kulturminner og 
kulturmiljøer 

 
 

 
0 

 Det er noen SEFRAK-registrerte 
bygg innenfor området, hvorav 2 
mindre bygg er meldepliktige. Det 
er ellers ikke registrert noen 
kulturminner eller kulturmiljøer 
innenfor området.  

Naturverdier og 
biologisk 
mangfold 

 
* 

 
0 

 Det er foretatt søk i Naturbasen til 
Miljødirektoratet og 
Artsdatabankens Artskart. Det 
framkommer av søket at det ikke 
er registrert verdifullt 
naturmangfold innenfor området. 
Utenfor området ved Nitelva, er 
det registrert flere arter av stor 
forvaltningsinteresse. 

Vann og vassdrag  
** 

 
0 

 Området er påvirket av 
bekkelukking. Bekk som renner 
gjennom området er lagt i rør.  

Forurensning 
(luft, vann, jord) 

 
** 

 
0 

 Ikke registrert grunnforurensning. 
 
Moderat til lav aktsomhetsgrad for 
radon. 
 
Potensielt noe dårlig luftkvalitet da 
området grenser til fv. 120, som er 
en svært trafikkert vei. 
Strekningen langs området har en 
ÅDT på 14107 og ligger over 
grenseverdiene for kartlegging av 
luftkvalitet i henhold til 
kommuneplanen. For områder 
som har ÅDT over 8000 er det 
krav om at luftkvaliteten skal 
vurderes og dokumenteres. Dette 
må gjøres i forbindelse med en 
reguleringsplanprosess. 

Støy  
*** 

 
0 

 
- - 

Området ligger langs fv. 120 og er 
støyutsatt. Omtrent hele området 
ligger innenfor gul støysone og 
mindre deler opp mot fylkesveien 
ligger innenfor rød støysone.  
 
Støyeksponering kan ha negativ 
virkning for helse og trivsel. Det vil 
være behov for støyutredninger i 
en reguleringsplanprosess.  

Klimautslipp 
(energi og 
transport) 

 
**** 

 
0 

 Utbygging vil ikke ha noen 
påvirkning på karbonrike arealer 
og bygger opp under kommunens 
mål om å redusere 
klimagassutslipp. 

Overvann  
*** 

 
0 

 
- 

Det foreligger ingen kjente 
overvannsproblemer innenfor 
selve området. Utbygging ovenfor 
Nedre Rælingsveg kan få 
betydning for området nedenfor ift. 



 
 

 63 

Konsekvensutredning  

overvann og kan medføre endret 
avrenningsmønster/flomveier. 
 
Overvann håndteres på egen 
grunn og skal ikke gi økt påslipp 
på kommunens nett. Overvann 
må utredes og ivaretas i en 
reguleringsplanprosess. 

Skred- og 
flomfare 

 
 

** 

 
 

- 
 
 
 

 
 

- 

Området ligger under marin 
grense og består av hav- og 
fjordavsetninger. Det er kartlagt at 
området kan ha mulighet for 
sammenhengende forekomster av 
marin leire (NVE).  
 
Deler av området ligger innenfor 
aktsomhetsområde for flom.  
 
Det stilles krav om geotekniske 
utredninger ved i en 
reguleringsplanprosess. 

Samfunn 

Barn og unge  
*** 

 
0 

 Området er ikke tilrettelagt for 
barn og unge, men det er god 
tilgjengelighet til leke- og 
utearealer i nærheten på Torva 
(<100 meter). 
 
I en reguleringsplanprosess stilles 
det krav om tilrettelegging av 
lekeplass- og uteoppholdsareal. 

Universell 
utforming 

** 0  Området har variert terreng, mot 
fylkesveien er det noen bratte 
partier. Det vurderes at det vil 
være mulig å tilrettelegge for 
universell utforming innenfor 
området. 

Bomiljø/ 
bokvalitet 

 
*** 

 
0 

 Det omkringliggende området 
består av variert 
småhusbebyggelse. Det er 
tilgjengelighet til natur- og 
friluftslivsområder langs Nitelva og 
på Torva. 

Friluftsliv, idrett 
og grønnstruktur 

 
 

 
 

 Ikke kartlagt som 
friluftslivsområde. 

Tjeneste-
funksjoner 

 
** 

 
- 

 
- - 

Området ligger innenfor Rud 
skolekrets, hvor det er dårlig 
skolekapasitet. Det er ca. 700 m til 
Rud skole. Det er bratt stigning til 
skolen. 
 
Det er tilgjengelighet til handels- 
og tjenestetilbud i Lillestrøm. Det 
er ca. 300 meter til nærmeste 
dagligvarehandel.  

Næring og  
sysselsetting 

** 0  Det er næring i nærheten av 
området i Lillestrøm. 
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Forbindelseslinjer 
(stier, løyper, 
gang- og 
sykkelveier) 

 
** 

 
0 

 Det er forbindelse til gang- og 
sykkelveinett langs Strandvegen 
og Torvavegen. Gang- og 
sykkelveien har funksjon som 
viktig forbindelseslinje.  

Kollektivdekning/ 
tilgjengelighet 

 
*** 

 
0 

 Det er kort avstand til 
bussholdeplass, som omtrent 
grenser til området  
(<200 meter). Det er 
sykkelavstand til Lillestrøm 
stasjon (ca. 1,2 km). Det er hyppig 
frekvens i rushtiden. Det er 
avganger hvert 10. minutt, ellers 
går bussen hver halvtime. 
  

Trafikksikkerhet  
** 

 
-  

 
- - 

Det er ikke trygg skolevei til Rud 
skole fra området og det er ikke 
tilrettelagt for myke trafikanter til 
skolen. Det er utrygge 
krysningspunkter flere steder.  
 
En eventuell utbygging vil 
medføre økt trafikkbelastning på 
veinettet. De trafikale 
konsekvensene av evt. planlagt 
utbygging må vurderes ved 
regulering av området. Det vil 
være behov for en trafikkanalyse. 

Vei/adkomst  
** 

 
- 

 
- 

Det er adkomst til området via 
Strandvegen. Nedre Rælingsveg 
har stor trafikkmengde, som gjør 
det utfordrende å kjøre inn og ut 
av Strandvegen, spesielt i 
rushtiden. 
 
Den del av Strandvegen som går 
gjennom boligområdet er i dårlig 
stand og tilfredsstiller ikke dagens 
veinorm. Det er lite sidearealer 
som gjør det utfordrende når det 
gjelder snølagring.   

Vann og spillvann  
*** 

 
- 

 
- 

Det er tosidig vannforsyning og 
tilstrekkelig kapasitet for dagens 
situasjon, men ikke for fremtidige 
tiltak. Vannkapasiteten må 
undersøkes videre.  
 
For spillvann er det tilstrekkelig 
kapasitet både i forhold til dagens 
situasjon og fremtidig situasjon. 
Det er behov for rehabilitering av 
VA-ledningene.  
 
Løsninger ift. VA må avklares i en 
reguleringsplanprosess. 
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Samlet vurdering:  
Kommunen har en arealstrategi om at boligbyggingen skal styres innenfor prioriterte 
vekstområder (Fjerdingby sentrum, deler av Løvenstad og deler av Rud) og at fortetting skal 
begrenses i resten av kommunen. Området ligger ikke innenfor prioritert vekstområde, men 
anses som et område med sentral beliggenhet når det gjelder gang- og sykkelavstand til 
Lillestrøm.  
 
Det er på nåværende tidspunkt ikke behov for å legge til rette for noen ytterligere utbygging 
innenfor området, da kommunen har et utbyggingspotensial langt utover kommende 
planperiode. Videre er det også dårlig skolekapasitet på Rud skole. Med flere pågående 
reguleringsprosesser innenfor Rud skolekrets frarådes det å legge inn nye byggeområder 
innenfor dette området i kommuneplanen. Innspill tilrås derfor ikke å legges inn i 
kommuneplanen. 
 
Innenfor deler av området som grenser til fylkesveien er det også vurdert mulighet for å få på 
plass et kollektivfelt langs Nedre Rælingsveg inn mot rundkjøringen ved utløpet av 
Rælingstunnelen. En mindre del av det foreslåtte området vil på bakgrunn av dette være 
uaktuelt for utbygging.  

Konklusjon:  
Innspill tilrås ikke. 

 

Nr. 8 - Hegrevegen og Vipevegen   

Forslagsstiller: STIMA AS 
Gnr./bnr.: 102/41, 102/61, 102/68, 102/135, 
102/213, samt del av 102/52 
Nåværende formål: Kombinert bebyggelse 
og anleggsformål og boligformål 
Foreslått formål: Boligformål 
Arealstørrelse (daa): 14,3 
 
 

Foreslått avgrensning (innspill er slått 
sammen)  
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Flyfoto av eksisterende situasjon  

 

Utsnitt av kommuneplan 2014-2025  

Utsnitt av gjeldende reguleringsplaner 
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Reguleringsplan for Aamodt senter, vedtatt 24.04.2002 (planid 152) 

 

Beskrivelse av området:  
Området er til sammen på ca. 14,3 daa og ligger på Aamodt, nord for Fjerdingby. Gnr. 102 
bnr. 135 (Aamodt grendehus) er avsatt til kombinert bebyggelse og anleggsformål og de 
resterende eiendommene er avsatt til boligformål i kommuneplanens arealdel 2014-2025. 
Området grenser til fv. 120 i vest. Innenfor det foreslåtte arealet ligger Aamodt grendehus, en 
tomannsbolig, et mindre næringsbygg, samt garasjer tilhørende boliger i Aamodtalleen.  
 
Det fremmes forslag om å bygge ut området med ca. 100 boenheter i form av 
leilighetsbebyggelse tilrettelagt for eldre og unge førstegangsetablerere.  

 

Utredningstema Verdi Omfang Konsekvens Beskrivelse 
 

Natur og miljø 

Landskap  
 

 
 

 Det er ikke registrert landskap av 
lokal, regional eller nasjonal verdi. 
Landskapet er preget av inngrep i 
form av bebyggelse. 

Jord- og 
skogressurser 

   Ikke relevant. 

Kulturminner og 
kulturmiljøer 

   Ikke registrerte kulturminner eller 
kulturmiljøer innenfor området. 

Naturverdier og 
biologisk 
mangfold 

 
**** 

 
0 

 
 

Det er foretatt søk i Naturbasen til 
Miljødirektoratet og 
Artsdatabankens Artskart. Det 
framkommer av søket at det er 
observert en art av nasjonal 
forvaltningsinteresse, slåttehumle 
som er registrert i 
Artsdatabanken. Denne arten er 
registrert som nær truet (NT). 

Vann og vassdrag  
* 

 
0 

 Området er påvirket av to 
bekkelukkinger, nord og sør for 
Aamodt grendehus. Bekker som 
renner gjennom området er lagt i 
rør. 

Reguleringsplan for området mellom Gressnebben og 
Hegrevn. Gnr. 102, Bnr. 6 m.fl., vedtatt 16.06.2010 
(planid 177) 

Reguleringsplan for Nedre Aamodt 
Byggefelter gnr. 102 bnr. 135 mm. TEIG 

1/2, vedtatt 19.06.1979 (planid 072) 
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Forurensning 
(luft, vann, jord) 

 
** 

 
0 

 Ikke registrert grunnforurensning. 
 
Moderat til lav aktsomhetsgrad for 
radon. 
 
Potensielt noe dårlig luftkvalitet da 
området grenser til fv. 120, som er 
en svært trafikkert vei. 
Strekningen langs området har en 
ÅDT på 11306 og ligger over 
grenseverdiene for kartlegging av 
luftkvalitet i henhold til 
kommuneplanen. For områder 
som har ÅDT over 8000 er det 
krav om at luftkvaliteten skal 
vurderes og dokumenteres. Dette 
må gjøres i forbindelse med en 
reguleringsplanprosess.  

Støy  
** 

 
0 

 
- - 

Området ligger langs fv. 120 og er 
svært støyutsatt. Området ligger 
innenfor rød og gul støysone.  
 
Støyeksponering kan ha negativ 
virkning for helse og trivsel. Det vil 
være behov for støyutredninger i 
en reguleringsplanprosess.  

Klimautslipp 
(energi og 
transport) 

 
*** 

 
0 

 Utbygging vil ikke ha noen 
påvirkning på karbonrike arealer 
og bygger delvis opp under 
kommunens mål om å redusere 
klimagassutslipp. 

Overvann  
*** 

 
- 

 
- 

Det er noen få kjente problemer 
knyttet til overvannshåndtering i 
overkant av området, dvs. 
eiendommene ovenfor fv. 120, 
samt ved undergangen under 
Hegrevegen.  
 
En arealbruksendring kan få 
betydning for området nedenfor ift. 
overvann og kan medføre endret 
avrenningsmønster/flomveier.  
 
Overvann håndteres på egen 
grunn og skal ikke gi økt påslipp 
på kommunens nett. Overvann 
må utredes og ivaretas i en 
reguleringsplanprosess. 

Skred- og 
flomfare 

 
 

** 

 
 

- 

 
 

- 

Området ligger under marin 
grense og består av hav- og 
fjordavsetninger. Det er kartlagt at 
området kan ha mulighet for 
sammenhengende forekomster av 
marin leire (NVE).  
 
Det stilles krav om geotekniske 
utredninger i en 
reguleringsplanprosess. 
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Samfunn 

Barn og unge  
*** 

 
- 

 
- 

Området er i dag noe tilrettelagt 
for barn og unge. Aamodt 
grendehus fungerer som 
møteplass for barn og unge. 
Uteområdet har funksjon som lek 
og opphold for barn og unge i 
nærområdet.  
 
Funksjonene i Aamodt grendehus 
skal flyttes til Fjerdingby sentrum, 
men utbygging kan likevel få noen 
konsekvenser for de utearealer 
som brukes av barn og unge i 
nærområdet i dag. Dette må 
vurderes videre i prosessen. 

Universell 
utforming 

 
*** 

 
+ 

 
+ 

Området har noe variert terreng 
og er universelt tilgjengelig 
enkelte steder. Det vurderes at 
det vil være mulig å tilrettelegge 
for universell utforming innenfor 
området. 
 

Bomiljø/ 
bokvalitet 

 
*** 

 
0 

 Det omkringliggende området 
består av variert 
småhusbebyggelse. Det er 
tilgjengelighet til natur- og 
friluftslivsområder.  

Friluftsliv, idrett 
og grønnstruktur 

   Ikke kartlagt som 
friluftslivsområde. 

Tjeneste-
funksjoner 

 
*** 

 
0 

 Området ligger innenfor 
Fjerdingby skolekrets. Det er ca. 
1,7 km gangavstand til Fjerdingby 
skole, samt andre 
tjenestefunksjoner på Fjerdingby. 

Næring og  
sysselsetting 

 
 

** 

 
 

0 

 Det er næring i nærheten av 
området.  Aamodt senter som 
ligger vest for fv. 120 består av 
dagligvarehandel, apotek med 
mer.  

Forbindelseslinjer 
(stier, løyper, 
gang- og 
sykkelveier) 

 
*** 

 
0 

 Det er direkte forbindelse til gang- 
og sykkelveinett langs fylkesveien. 
Gang- og sykkelveien har 
funksjon som viktig 
forbindelseslinje i området og har 
stor brukerfrekvens.  

Kollektiv-
tilgjengelighet 

 
*** 

 
0 

 Det er kort avstand til 
bussholdeplass, ca. 100-150 
meter. Det er hyppig frekvens i 
rushtiden. Det er avganger hvert 
10. minutt i rushtiden, ellers går 
bussen hver halvtime. Det tar 
ifølge Ruter ca. 8 minutter til 
Lillestrøm med buss. 

Trafikksikkerhet  
** 

 
- 

 
- 

Det er tilrettelagt for gang- og 
sykkelvei langs fylkesveien og 
gjennom området til Aamodtalleen 
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og opp til Vipevegen. Gang- og 
sykkelvei gjennom området er 
viktige forbindelseslinjer fra og til 
de omkringliggende 
boligområdene. Det er ikke 
tilrettelagt for myke trafikanter 
langs Hegrevegen.  
 
Utbygging vil medføre økt 
trafikkbelastning på veinettet. 
Hegrevegen har i dag en ÅDT på 
1400. og Nedre Rælingsveg har 
en ÅDT på 
10 966. De trafikale 
konsekvensene av planlagt 
utbygging må vurderes ved 
regulering av området. Det vil 
være behov for en trafikkanalyse. 

Vei/adkomst  
 

** 

 
 

+ 

 
 

+ 

Det er adkomst til området via 
Hegrevegen, som har høy 
trafikkmengde. Det er stor 
trafikkmengde på Nedre 
Rælingsveg og ingen 
venstresvingefelt. Eksisterende 
kryss er ikke i henhold til 
gjeldende utformingskrav.  
 
Løsning i forhold til adkomst og 
fremtidig trafikkbelastning må 
vurderes og kryss må bygges om.  

Vann og spillvann   
 
 

*** 

 
 
 

0 

 
 

Kommunalt vann og spillvann er 
tilgjengelig, og det er god 
kapasitet. 
Det er tilstrekkelig kapasitet ift. 
fremtidige tiltak, men det er behov 
for rehabilitering av VA-ledninger i 
området. 
 
Løsninger ift. VA må avklares i en 
reguleringsplanprosess. 

 

Samlet vurdering:  
Kommunen er per i dag hjemmelshaver av eiendommen gnr./bnr.102/135, hvor Aamodt 
grendehus ligger. Dette området er tidligere konsekvensutredet i kommuneplanens arealdel 
2014-2025. Funksjonene i Aamodt grendehus skal flyttes til Fjerdingby sentrum. Eiendom 
gnr./bnr. 102/135 (Aamodt grendehus) er foreslått endret til boligformål. 
 
Det er også påstartet reguleringsplanprosess for gnr./bnr. 102/135 (Aamodt grendehus) som 
er i tidlig fase. Trafikksikkerhet, adkomst, overvann, støy er blant annet noen av temaene 
som må utredes og vurderes videre i en reguleringsplanprosess. Området er svært støyutsatt 
og ligger innenfor rød og gul støysone. Det er foreslått å legge området inn som 
avviksområde for støy i kommuneplanen. 
 
Det anbefales ikke at området ved Aamodtalleen (gnr./bnr. 102/213) tas med. Området er en 
del av Nedre Aamodt selveierlag og er i gjeldende reguleringsplan avsatt til friområde og 
parkeringsformål.   

Konklusjon:  
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Arealbruksendring tilrås for følgende eiendommer: gnr./bnr. 102/41, 102/61 og 102/68.  
Arealbruksendring tilrås ikke for gnr./bnr. 102/213 (Aamodtalleen). 
 
Gnr./bnr. 102/135 (Aamodt grendehus) foreslås endret fra kombinert bebyggelse- og 
anleggsformål til boligformål.  

 

Nr. 9 - Tangerudvegen  

Forslagsstiller: STIMA AS 
Gnr./bnr.: 99/58, 99/128, 99/129, 99/130 
og 99/131 
Nåværende formål: Boligformål 
Foreslått formål: Boligformål 
Arealstørrelse (daa): 5,5  
 
 

Foreslått avgrensning  

Flyfoto av eksisterende situasjon  

 

Utsnitt av kommuneplan 2014-2025 
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Utsnitt av gjeldende reguleringsplaner 
 

Reguleringsplan for felt M1, vedtatt 27.09.1973 (planid 044) 

 

 
Områderegulering Fjerdingby, vedtatt 13.06.2018 (planid 216) 
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Beskrivelse av området:  
Området er på ca. 5,5 daa og ligger på Fjerdingby ved Marikollen. Eiendommene er i dag 
avsatt til boligformål i kommuneplanens arealdel 2014-2025. Det fremmes innspill om å 
beholde samme formål, men det foreslås å tilrettelegge for en høyere utnyttelse med 
terrassert blokkbebyggelse. I dag består eiendommene av eneboligbebyggelse. 
 
Det fremmes forslag om å bygge ut området med ca. 40 boenheter tilrettelagt for eldre og 
unge førstegangsetablerere.  

 

Utredningstema Verdi Omfang Konsekvens Beskrivelse 
 

Natur og miljø 

Landskap    Det er ikke registrert landskap av 
lokal, regional eller nasjonal verdi. 
Landskapet er preget av inngrep i 
form av bebyggelse. 

Jord- og 
skogressurser 

   Ikke relevant. 

Kulturminner og 
kulturmiljøer 

   Ikke registrerte kulturminner eller 
kulturmiljøer innenfor området. 

Naturverdier og 
biologisk 
mangfold 

 
 
* 

 
 

0 

 Det er foretatt søk i Naturbasen til 
Miljødirektoratet og 
Artsdatabankens Artskart. Det 
framkommer av søket at det ikke er 
registrert verdifullt naturmangfold 
innenfor området.  

Vann og 
vassdrag 

   Ikke relevant. 

Forurensning 
(luft, vann, jord) 

 
 

 
**** 

 
 
 

0 

 Ikke registrert grunnforurensning. 
 
Moderat til lav aktsomhetsgrad for 
radon. 
 
Ligger under grenseverdiene for 
kartlegging av luftkvalitet i henhold 
til kommuneplanen.   

Støy  
*** 

 
0 

 
- 

En mindre del av området ligger 
innenfor gul støysone. Det vil være 
behov for støyutredninger i en 
reguleringsplanprosess. 

Klimautslipp 
(energi og 
transport) 

 
**** 

 
0 

 Utbygging vil ikke ha noen 
påvirkning på karbonrike arealer og 
bygger opp under kommunens mål 
om å redusere klimagassutslipp. 

Overvann  
*** 

 
0 

 
- 

Det er ingen kjente problemer 
knyttet til overvann innenfor 
området i dag.  
 
En arealbruksendring kan få 
betydning for området nedenfor ift. 
overvann og kan medføre endret 
avrenningsmønster/flomveier.  
 
Overvann håndteres på egen grunn 
og skal ikke gi økt påslipp på 
kommunens nett. Overvann må 
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utredes og ivaretas i en 
reguleringsplanprosess. 

Skred- og 
flomfare 

 
 

** 

 
 

0 

 Området ligger under marin grense 
og består ifølge NGU av 
moreneavsetninger. Det er ikke 
registrert tidligere skredhendelser. 
 
Det stilles krav om geotekniske 
utredninger i en 
reguleringsplanprosess. 
 

Samfunn 

Barn og unge  
*** 

 
- 

 
- 

Deler av området brukes i dag av 
barn og unge som friområde og har 
en viktig betydning for beboere i 
nærområdet. Utbygging vil få 
konsekvenser for de arealer som 
brukes. 

Universell 
utforming 

 
*** 

 
0 

 Området har noe variert terreng. 
Det vurderes at det vil være mulig å 
tilrettelegge for universell utforming 
innenfor området. 

Bomiljø/ 
bokvalitet 

 
*** 

 
0 

 Det omkringliggende området 
består av variert 
småhusbebyggelse. Det er 
tilgjengelighet til natur- og 
friluftslivsområder. 

Friluftsliv, idrett 
og grønnstruktur 

  
- 

 
- 

Ikke kartlagt som friluftslivsområde, 
men deler av området som ligger 
innenfor foreslått avgrensning (del 
av gnr./bnr. 99/58) brukes i dag 
som friområde av Marikollen Vel’s 
beboere. En eventuell 
arealbruksendring kan få 
påvirkning for dette. 

Tjeneste-
funksjoner 

 
**** 

 
0 

 Området ligger på Fjerdingby og 
det er gangavstand til ulike 
tjenestefunksjoner. 

Næring og  
sysselsetting 

 
** 

 
0 

 Kommunedelplan for Fjerdingby og 
områdereguleringsplan for 
Fjerdingby legger opp til en 
sentrumsutvikling og fortetting av 
området, hvor det blant annet 
tilrettelegges for næring. 

Forbindelseslinjer 
(stier, løyper, 
gang- og 
sykkelveier) 

 
*** 

 
0 

 Det er kort avstand til gang- og 
sykkelveinett langs Øvre 
Rælingsveg.  
Gang- og sykkelveien har funksjon 
som viktig forbindelseslinje i 
området. 

Kollektiv-
tilgjengelighet 

 
*** 

 
0 

 Det er kort avstand til 
bussholdeplass (ca. 200 m). Det er 
hyppig frekvens i rushtiden. Det er 
avganger hvert 10. minutt i 
rushtiden. 

Trafikksikkerhet  
** 

 
- 

 
- 

Det er tilrettelagt for fortau langs 
Tangerudvegen frem til første 
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kryss, som vil bidra til å bedre 
trafikksikkerheten for gående og 
syklende. Det er også anbefalt 
fortau videre inn til skianlegget 
(Marikollen) i trafikkanalysen for 
Fjerdingby sentrum. 
 
Utbygging vil medføre økt 
trafikkbelastning på veinettet. 
Tangerudvegen har i dag en ÅDT 
på 657, men ÅDT vil også øke som 
følge av sentrumsutviklingen. De 
trafikale konsekvensene at planlagt 
utbygging må vurderes ved 
regulering av området. Det vil være 
behov for en trafikkanalyse. 

Vei/adkomst  
** 

 
- 

 
- 

Adkomst til området er via 
Tangerudvegen. Den del av 
Tangerudvegen som går inn til 
boligområdet er ikke i henhold til 
dagens veinorm og er ikke 
tilrettelagt for myke trafikanter. Det 
er lite sidearealer som gjør det 
utfordrende når det gjelder 
snølagring.   

Vann og spillvann  
 

*** 

 
 

0 

 
 

 

Det er tilstrekkelig kapasitet på 
vann og spillvann både i forhold til 
dagens situasjon og fremtidige 
tiltak.  
 
Løsninger ift. VA må avklares i en 
reguleringsplanprosess. 

 

Samlet vurdering:  
Området har en sentral beliggenhet og innspillet er i tråd med regionale og kommunale 
føringer. Det er derimot på nåværende tidspunkt ikke behov for å legge til rette for noen 
ytterligere utbygging innenfor området, da kommunen har et utbyggingspotensial langt utover 
kommende planperiode. I tillegg er framtidig utvikling av Fjerdingby sentrum planlagt innenfor 
området som er avsatt til sentrumsformål. 
 
Gnr./bnr. 99/58 er avsatt til friområde i reguleringsplan for felt M1 og foreslått 
arealbruksendring vil berøre del av friområdet. Dette friområdet er viktig og brukes i dag ofte 
av Marikollen Vel’s beboere. Det er viktig å bevare disse nærområdene og det er også et mål 
i kommuneplanens samfunnsdel om at grøntpreg i nærområder skal ivaretas. Innspill tilrås 
ikke å legges inn i kommuneplanen. 

Konklusjon:  
Innspill tilrås ikke. 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 76 

Konsekvensutredning 

 

Nr. 10 - Korsvegen  

Forslagsstiller: Arealtips AS på vegne 
av Oppegaards arvinger 
Gnr./bnr.: 106/7, 106/520 m.fl. 
Nåværende formål: Friområde 
Foreslått formål: Boligformål 
Arealstørrelse (daa): 10,3 daa  
 

Foreslått avgrensning  

Flyfoto av eksisterende situasjon  

 

Utsnitt av kommuneplan 2014-2025 

Utsnitt av gjeldende reguleringsplan 
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Detaljreguleringsplan for gang- og sykkelvei i Strømsdalen, vedtatt 12.06.2019 (planid 229) 

Beskrivelse av området:  
Området er på ca. 10,3 daa og ligger mellom gang- og sykkelvei Strømsdalen og 
Stalsberghagen kapell. Området er avsatt til friområde i kommuneplanen og i reguleringsplan 
for ny gang- og sykkelvei Strømsdalen. Det foreslåtte arealet er ikke bebygd og er bevokst 
med skog. Det er ønske om å avsette foreslått areal fra friområde til boligformål i 
kommuneplanen.  
 
Det er fremmes forslag om å bygge rekkehus og kjedede eneboliger. Det foreslås BYA 
(bebygd areal) på 50%, som tilsvarer ca. 60 boenheter.   
 

 

Utredningstema Verdi Omfang Konsekvens Beskrivelse 
 

Natur og miljø 

Landskap  
 

 
 

 
 
 

Det er ikke registrert landskap av 
lokal, regional eller nasjonal 
verdi. Deler av det 
omkringliggende området er 
preget av inngrep i form av 
bebyggelse.  

Jord- og 
skogressurser 

   Ikke relevant. 

Kulturminner og 
kulturmiljøer 

   Ikke relevant. 
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Naturverdier og 
biologisk 
mangfold 

 
* 

 
- 

 
- 

Det er foretatt søk i Naturbasen til 
Miljødirektoratet og 
Artsdatabankens Artskart. Det 
framkommer av søket at det ikke 
er registrert verdifullt 
naturmangfold innenfor området. 
Artsdatabankens artskart viser at 
det er registrert funn av en 
fremmed art innenfor området, 
parkslirekne. 
 
Videre er området en rest av et 
gammelt ravinelandskap. 
Ravinen er sterkt påvirket av 
utbygging og er dermed vurdert til 
å ha begrenset verdi. Fylkesveien 
som går gjennom området 
ødelegger ravinedalen som 
geologisk system 
(Ravinekartlegging 2017). 
 
Nedbygging av grønnkorridorer 
kan få negativ betydning for 
naturmangfoldet, dyre- og 
planteliv. Grønnkorridorer har en 
økologisk funksjon og 
fragmentering av grøntområder 
kan medføre dårligere livsvilkår 
for planter og dyr. Rådyr har blant 
annet blitt observert i området.   
 
I en reguleringsplanprosess må 
det foretas videre kartlegging og 
utredning av natur. 

Vann og vassdrag  
* 

 
0 

 
 

Området er påvirket av 
bekkelukking. Bekk som renner 
gjennom området er lagt i rør.  

Forurensning 
(luft, vann, jord) 

 
*** 

 
0 

 
 

Moderat til lav aktsomhetsgrad 
for radon. 
 
Ligger under grenseverdiene for 
kartlegging av luftkvalitet i 
henhold til kommuneplanen. 
 
Det er registrert hageavfall 
innenfor store deler av området. 
Hageavfall regnes som 
forurensning og kan blant annet 
gjøre skade på naturmangfoldet 
ved å spre fremmede arter, som 
kan true det biologiske 
mangfoldet. 

Støy  
*** 

 
0 

 Området ligger utenfor støysone. 

Klimautslipp 
(energi og 
transport) 

 
*** 

 
0 

 Utbygging vil ikke ha noen 
påvirkning på karbonrike arealer 
og bygger delvis opp under 
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kommunens mål om å redusere 
klimagassutslipp. 

Overvann  
 

*** 

 
 

- 

 
 

- 

Det foreligger få problemer 
knyttet til overvannshåndtering i 
forhold til dagens situasjon.  
 
Er antatt flomvei ved store 
nedbørsmengder. En 
arealbruksendring kan få 
betydning for Strømsdalen 
nedstrøms. Det er viktig at hele 
Strømsdalen ses i sammenheng 
når det gjelder overvann.  
 
Overvann håndteres på egen 
grunn og skal ikke gi økt påslipp 
på kommunens nett. Overvann 
må utredes og ivaretas i en 
reguleringsplanprosess. 

Skred- og 
flomfare 

 
** 

 
- 

 
- 

Området ligger under marin 
grense og består av hav- og 
fjordavsetninger. Det er kartlagt 
at området kan ha mulighet for 
sammenhengende forekomster 
av marin leire (NVE).  
 
Det er i forbindelse med 
reguleringsplan for gang- og 
sykkelvei Strømsdalen foretatt en 
geoteknisk vurdering i tilknytning 
til området. Det er vurdert dithen 
at det kan være sannsynligheter 
for et overflateskred fra 
tilgrensende skråninger. Det er 
videre vurdert at eksisterende 
vegetasjon i skråningene ikke bør 
fjernes da dette fungerer som 
sikring mot overflateskred. 
 
Det stilles krav om geotekniske 
utredninger i en 
reguleringsplanprosess. 

Samfunn 

Barn og unge  
* 

 
0 

 
 

Området er ikke tilrettelagt for 
barn og unge. Det er noe 
tilgjengelighet til utearealer i 
nærheten. Det ligger en grusbane 
på Løvenstad, som også fungerer 
som skøytebane om vinteren. 
 
I en reguleringsplanprosess 
stilles det krav om tilrettelegging 
av lekeplass- og 
uteoppholdsarealer. På grunn av 
tomtens bratte terreng, kan det bli 
utfordrende å tilrettelegge for 
gode leke- og utearealer med 
den utnyttelsen som foreslås. 
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Universell 
utforming 

 
* 
 

 
0 

 
 

Området har et svært bratt 
terreng og er ikke universelt 
tilgjengelig. Det kan bli 
utfordrende å få til en utbygging 
som ivaretar kravene. 

Bomiljø/ 
bokvalitet 

 
 

* 

 
 

0 

 
 

 

Det omkringliggende området 
består av variert 
småhusbebyggelse. Området har 
et skrånende østvendt terreng og 
har dårlig solforhold.  

Friluftsliv, idrett 
og grønnstruktur 

 
**** 

 
- -  

 
- -   

Deler av området er kartlagt som 
svært viktig friluftslivsområde og 
er definert som grønnkorridor i 
naturbase. Grønnkorridorer er 
ifølge Miljødirektoratet en del av 
transportsystemet for gående og 
syklende og fungerer blant annet 
som viktige forbindelseslinjer. Det 
er i friluftlivskartleggingen 
registrert at grønnkorridoren har 
stor brukerfrekvens, men få 
opplevelseskvaliteter. Den høye 
brukerfrekvensen skyldes gang- 
og sykkelveien som grenser til 
grønnkorridoren. Gang- og 
sykkelveien har også funksjon 
som viktig forbindelseslinje i 
området. 
 
En mindre del av området er 
også kartlagt som leke- og 
rekreasjonsområde med noe 
brukerfrekvens.  
 
Deler av den kartlagte 
grønnkorridoren innenfor dette 
området går tapt ved eventuell 
utbygging og vil samlet sett ha 
negativ konsekvens. 

Tjeneste-
funksjoner 

 
 

** 

 
 

- 

 
 

- - 

Området ligger i dag innenfor 
Løvenstad skolekrets. Det er ca. 
1,2 km til Løvenstad skole. 
Løvenstad har dårlig 
skolekapasitet.  
 
Det er noe tilgjengelighet til 
handels- og tjenestetilbud på 
Buholen. Det er ca. 600 m 
gangavstand. 

Næring og  
sysselsetting 

** 0  Det er noe næring i nærheten av 
området på Buholen. 

Forbindelseslinjer 
(stier, løyper, 
gang- og 
sykkelveier) 

 
*** 

 
0 

 Det går gang- og sykkelvei 
gjennom området, som har 
funksjon som viktig 
forbindelseslinje. Gang- og 
sykkelveien har stor 
brukerfrekvens. Korsvegen som 
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ligger ovenfor området benyttes 
også som gang- og sykkelvei. 

Kollektiv-
tilgjengelighet 

 
*** 

 
0 

 
 

Det er ca. 300 meter til nærmeste 
bussholdeplass (Øvre 
Strømsdalen). Det er 
sykkelavstand til Lillestrøm 
stasjon (ca. 2 km). Det er også 
hyppig frekvens på buss i 
rushtiden. 

Trafikksikkerhet  
 

** 

 
 

- 

 
 

- 

Det går gang- og sykkelvei 
gjennom Strømsdalen og til 
Løvenstad. Gang- og sykkelvei 
som grenser til området ble 
ferdigstilt i 2020. 
 
Kryssing av Øvre Rælingsveg via 
gangfelt er ikke en trafikksikker 
løsning. Gangfelt er ikke 
universelt utformet. Øvre 
Rælingsveg har høy ÅDT på 
8439. 
 
Eventuell utbygging vil medføre 
noe økt trafikkbelastning på 
veinettet. De trafikale 
konsekvensene av planlagt 
utbygging må vurderes i en 
reguleringplanprosess. Det vil 
være behov for en trafikkanalyse. 

Vei/adkomst  
** 

 
- - 

 
- - 

Deler av Korsvegen ligger i 
Lillestrøm kommune og fungerer 
som adkomstvei til boligene som 
ligger langs Korsvegen. Den del 
av Korsvegen som ligger i 
Rælingen har tidligere vært 
kjørevei, men fungerer i dag som 
gang- og sykkelvei. Veien er i 
dårlig stand og er ikke i henhold 
til dagens veinorm. 
 
Det er dårlig sikt i kryss fra 
Korsvegen og ut til Gamle 
Strømsvei. 

Vann og spillvann  
*** 

 
0 

 
 

Kommunalt vann og spillvann er 
tilgjengelig i nærheten av 
området. Det er kapasitet i dag, 
men det er ikke tilstrekkelig 
kapasitet for fremtidige tiltak. 
Utbygging ift. avløp kan få 
negativ virkning sett i 
sammenheng med utbygging i 
Strømsdalen og på Løvenstad. 
 
Løsninger ift. VA må avklares ved 
en eventuell 
reguleringsplanprosess. 

 

Samlet vurdering:  
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Kommunen har en arealstrategi om at boligbyggingen skal styres innenfor prioriterte 

vekstområder (Fjerdingby sentrum, deler av Løvenstad og deler av Rud) og at fortetting skal 

begrenses i resten av kommunen. Området ligger ikke innenfor prioritert vekstområde. 

Kommunen har også boligpotensiale langt utover kommende planperiode. Løvenstad har 

dårlig skolekapasitet. Det er foreslått å legge området inn som stilleområde i 

kommuneplanen.  

 

Det er flere negative konsekvenser ved en eventuell arealbruksendring fra friområde til 

boligformål. Dette gjelder tap av friområde, tap av svært viktig og kartlagt friluftslivsområde 

(grønnkorridor og rekreasjonsområde), påvirkning for natur, samt tomtens egnethet i forhold 

til ivaretakelse av bokvalitet. Arealet er smalt, ligger i en bratt østvendt skråning og har dårlig 

solforhold. Foreslått utnyttelse på 50% BYA er for høy og er ikke egnet innenfor området. Det 

anses som utfordrende å få til en utbygging som ivaretar krav til universell utforming og gode 

uteoppholdsarealer. Arealet vurderes derfor ikke til å være egnet for utbygging av boliger.  

 

Når det gjelder den kartlagte grønnkorridoren må den også ses i sammenheng med hele den 

kartlagte grønnkorridoren for området, samt innspillet i Strømsdalen som også vil påvirke 

grønnkorridoren. De samlede virkningene vil ha negativ konsekvens og kan ødelegge 

grønnkorridoren. 

 

Samlet vil en arealbruksendring medføre negativ konsekvens og det tilrås derfor ikke å endre 
området fra friområde til boligformål.  

Konklusjon:  
Arealbruksendring tilrås ikke. 
 
 

 
 
 

Nr. 11 - Del av gnr./bnr. 103/1  

Forslagsstiller: Arealtips AS på vegne av 
Øvre Aamodt gård v/Finn Søbakken m.fl 
Gnr./bnr.: del av 103/1 
Nåværende formål: LNF-formål 
Foreslått formål: Boligformål 
Arealstørrelse (daa): 8,4  
 
 

Foreslått avgrensning  
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Flyfoto av eksisterende situasjon  

 
 
 
 
 

Utsnitt av kommuneplan 2014-2025 

 

Utsnitt av evt. gjeldende reguleringsplaner 

Beskrivelse av området:  
Området er på ca. 8,4 daa og ligger ovenfor Øvre Rælingsveg i nærheten av Kvartsvegen, og 
grenser til marka. Det fremmes innspill om å avsette del av gnr./bnr. 103/1 fra LNF-formål til 
boligformål. Det er ønske om å bygge tomannsboliger og rekkehus på området, som i dag 
består av skog. Det foreslås BYA (bebygd areal) på minst 30%, som tilsvarer ca. 30 
boenheter. Adkomst til området er foreslått at skal gå via Granittvegen/Kvartsvegen. 

 
 

Utredningstema Verdi Omfang Konsekvens Beskrivelse 
 

Natur og miljø 

Landskap  
 

 
 

 Det er ikke registrert landskap 
av lokal, regional eller nasjonal 
verdi. Området grenser til 
marka. 

Jord- og 
skogressurser 

 
** 

 
0 

 
- 

Deler av arealet består av 
produktiv skog med middels 
bonitet og en mindre del av 
arealet har høy bonitet. Ved 
eventuell arealbruksendring er 
det kun en mindre del av den 
produktive skogen som blir 
berørt. Konsekvensen vurderes 
derfor som lav.  

Kulturminner og 
kulturmiljøer 

   Ikke registrerte kulturminner 
eller kulturmiljøer innenfor 
området. 

Naturverdier og 
biologisk 
mangfold 

 
**** 

 
- 

 
- 

Det er foretatt søk i Naturbasen 
til Miljødirektoratet og 
Artsdatabankens Artskart. Det 
framkommer av søket at det 
innenfor deler av området er 
registrert arter av nasjonal 
forvaltningsinteresse. Fuglearten 
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Konglebit er registrert som nær 
truet (NT) og fuglearten 
Granmeis er registrert som 
sårbar.  
 
Ved reguleringsplanprosess må 
det foretas videre kartlegging og 
utredning av natur. 

Vann og 
vassdrag 

 
**** 

 
- -  

 
- - -  

Det går en bekk gjennom 
området. Vassdraget er en del 
av de verna 
Oslomarkvassdragene. En 
arealbruksendring vil medføre 
inngrep i vassdraget. 
 
I kommuneplanen foreligger det 
bestemmelse om at det er 
forbudt med lukking av bekker. 
En eventuell utbygging vil med 
stor sannsynlighet medføre 
bekkelukking med den 
utnyttelsen som foreslås. Dette 
vil ha stor negativ konsekvens.   

Forurensning 
(luft, vann, jord) 

 
*** 

 
0 

 Ikke registrert 
grunnforurensning. 
 
Moderat til lav aktsomhetsgrad 
for radon. 
Ligger under grenseverdiene for 
kartlegging av luftkvalitet i 
henhold til kommuneplanen.   

Støy **** 0  Ligger utenfor støysone.  

Klimautslipp 
(energi og 
transport) 

 
*** 

 
0 

 Vil medføre nedbygging av et 
mindre areal med skog, men 
påvirkning av karbonrike arealer 
er lav. 

Overvann  
 

*** 

 
 

- 

 
 

- 

Området er ikke tilrettelagt for 
overvannshåndtering. Det er få 
problemer knyttet til 
overvannshåndtering i området.  
 
En arealbruksendring kan få 
betydning for området nedenfor 
ift. overvann og kan medføre 
endret 
avrenningsmønster/flomveier.  
 
Overvann håndteres på egen 
grunn og skal ikke gi økt påslipp 
på kommunens nett. Overvann 
må utredes og ivaretas i en 
reguleringsplanprosess. 

Skred- og 
flomfare 

 
**** 

 
0 

 
 

Området ligger over marin 
grense og består ifølge NGU av 
bart fjell. Området ligger utenfor 
aktsomhetsområder for skred og 
flom og det er ifølge NVE ikke 
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registrert skredhendelser 
innenfor området. 
 
Det stilles krav om geotekniske 
utredninger i en 
reguleringsplanprosess. 

Samfunn 

Barn og unge  
*** 

 
0 

 

 
 

Området er ikke tilrettelagt for 
barn og unge. Det er noe 
tilgjengelighet til leke- eller 
utearealer. Det ligger en mindre 
kvartalslekeplass tilgrensende 
området. 
 
I en reguleringsplanprosess 
stilles det krav om tilrettelegging 
av lekeplass- og 
uteoppholdsarealer. På grunn 
av tomtens bratte terreng, kan 
det bli utfordrende å tilrettelegge 
for gode leke- og utearealer med 
den utnyttelsen som foreslås. 

Universell 
utforming 

 
* 

 
0 

 Området har stedvis et bratt 
terreng og er ikke universelt 
tilgjengelig. Det kan bli 
utfordrende å få til en utbygging 
som ivaretar kravene. 

Bomiljø/ 
bokvalitet 

 
*** 

 
0 

 
 

Det omkringliggende området 
består av variert 
småhusbebyggelse. Det er 
tilgjengelighet til natur- og 
friluftslivsområder. Området har 
et skrånende terreng, som kan 
gjøre det utfordrende å 
tilrettelegge for gode 
uteoppholdsarealer innenfor 
området.  

Friluftsliv, idrett 
og 
grønnstruktur 

 
**** 

 
0 

 
 

Området grenser til marka og er 
kartlagt som svært viktig 
friluftslivsområde. Området er en 
del av Rælingsåsen og er 
registrert som 
nærturterrengområde med stor 
brukerfrekvens. Det går en sti 
innenfor en mindre del av 
området som må ivaretas. 

Tjeneste-
funksjoner 

 
** 

 
0 

 Området ligger innenfor 
Fjerdingby skolekrets. Det er ca. 
mellom 1,5-2 km gangavstand til 
Fjerdingby skole, samt andre 
tjenestefunksjoner på 
Fjerdingby. Det er 
skolekapasitet innenfor 
Fjerdingby skolekrets. 

Næring og  
sysselsetting 

 
* 

 
0 

 Kommunedelplan for Fjerdingby 
og områdereguleringsplan for 
Fjerdingby legger opp til en 
sentrumsutvikling og fortetting 
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av området, hvor det blant annet 
tilrettelegges for næring. 

Forbindelseslinj
er 
(stier, løyper, 
gang- og 
sykkelveier) 

 
**/*** 

 
0 

 Det går gang- og sykkelvei ned 
til Øvre Rælingsveg langs deler 
av Granittvegen. 
 
Langs Øvre Rælingsveg går det 
gang- og sykkelvei til Fjerdingby. 
Gang- og sykkelveien har 
funksjon som viktig 
forbindelseslinje i området.  

Kollektiv-
tilgjengelighet 

*** 0  Det er ca. 350 meter til 
nærmeste bussholdeplass. Det 
er avganger hvert 10. minutt i 
rushtiden.  

Trafikksikkerhet  
** 

 
- 

 
- 

Det er fortau/gang- og sykkelvei 
langs Granittvegen til 
barnehagen. Granittvegen er 
ellers dårlig tilrettelagt for myke 
trafikanter. 
 
Kryss ut til Øvre Rælingsveg har 
høy ÅDT, ca. 1200. Det er en 
del trafikk i forbindelse med 
henting/levering i barnehage. 
 
Utbygging vil medføre noe økt 
trafikkbelastning på veinettet. De 
trafikale konsekvensene av 
planlagt utbygging må vurderes 
ved eventuell regulering av 
området. Det vil være behov for 
en trafikkanalyse. 

Vei/adkomst  
** 

 
- 

 
- 

Det er ingen tilrettelagt 
adkomstvei til det foreslåtte 
arealet i dag. Adkomst foreslås 
via Granittvegen. Denne veien 
er ikke i henhold til veinormen. 
Det er lite sidearealer som gjør 
det utfordrende når det gjelder 
snølagring. Området er høyere 
enn 175 moh og det stilles 
derfor strengere krav til 
snølagring. 

Vann og 
spillvann 

 
*** 

 
- 

 
- 

Kommunalt vann og spillvann er 
tilgjengelig i nærheten av 
området og det er tilstrekkelig 
kapasitet for dagens situasjon. 
Det kan være utfordringer når 
det gjelder trykk for brannvann 
og det kan bli behov for ny 
trykkøkningsstasjon for vann.  
 
Løsninger ift. VA må avklares 
ved en eventuell 
reguleringsplanprosess. 

 

Samlet vurdering:  
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Kommunen har en arealstrategi om at boligbyggingen skal styres innenfor prioriterte 
vekstområder (Fjerdingby sentrum, deler av Løvenstad og deler av Rud) og at fortetting skal 
begrenses i resten av kommunen. Området ligger ikke innenfor prioritert vekstområde. 
Kommunen har også boligpotensiale langt utover kommende planperiode. 
 
Det er flere negative konsekvenser ved en eventuell arealbruksendring til boligformål. Dette 
gjelder mulig bekkelukking og tomtens egnethet i forhold til ivaretakelse av bokvalitet. Arealet 
er bratt og smalt, og foreslått utnyttelse på minst 30% BYA er for høy og ikke egnet innenfor 
området. Det anses også som utfordrende å få til en utbygging som ivaretar krav til universell 
utforming, gode uteoppholdsarealer, samt bekken. Arealet vurderes derfor ikke til å være 
egnet for utbygging av boliger. 

Konklusjon:  
Arealbruksendring tilrås ikke. 

 
 

Nr. 12 - Nedre Rælingsveg 100 (NRA og 
AEV) 

 

Forslagsstiller: Nedre Romerike 
Avløpsselskap IKS (NRA) og Akershus 
Energi Varme AS (AEV)  
Gnr./bnr.: 105/196, samt del av 106/5, 
120/1, 119/21 
Nåværende formål: veiformål og friområde 
Foreslått formål: Andre typer nærmere 
angitt bebyggelse og anlegg 
Arealstørrelse (daa): 3,6  
 
 

Foreslått avgrensning 

Flyfoto av eksisterende situasjon  

 
 
 

Utsnitt av kommuneplan 2014-2025 
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Utsnitt av gjeldende reguleringsplan 

Reguleringsplan for Gardermobanen dagsone Stalsberg – Nitelva, vedtatt 04.05.1994 (planid 132) 

 

Beskrivelse av området:  
Området ligger mellom fv. 1506 Nedre Rælingsveg og Nitelva, nordvest og sørøst for 
Rælingsbrua og er på ca. 3,6 daa. Arealet er avsatt til veiformål og friområde i 
kommuneplanens arealdel 2014-2025, og berøres delvis av hensynssone H320_1 Faresone 
– flomfare langs Nitelva og Øyeren. Arealet består i dag av bebyggelse for pumpestasjon 
PA1 (NRA) og energisentral (AEV), med tilhørende veiarealer. Utløpstunnelen for renset 
avløpsvann fra NRA munner ut i Nitelva ved Rælingsbrua. 
 
NRA har behov for å gjøre endringer på avløpssystemet i området for å sikre overføring av 
avløpsvann og unngå overløp. Dette innebærer endring på og/eller flytting av dagens PA1. 
AEV ønsker samtidig å øke energileveransen fra fjernvarme og fjernkjøling fra Brogata 
varmesentral med en ny varmepumpe, og dermed utvide kapasiteten i fjernvarmenettet. 
Framtidig utbygging og utvikling i området krever økt kapasitet på infrastruktur og det er 
derfor behov for å gjøre tiltak. Estimert behov for utvidelse av ny bebyggelse er foreløpig 
beregnet til å utgjøre ca. 500 m2. Det foreslås en arealbruksendring fra veiformål og 
friområde til andre typer nærmere angitt bebyggelse og anlegg. 

 
 

Utredningstema Verdi Omfang Konsekvens Beskrivelse 
 

Natur og miljø 

Landskap  
 

 
 

 Det er ikke registrert landskap av 
lokal, regional eller nasjonal 
verdi. Det omkringliggende 
området er preget av inngrep i 
form av infrastruktur. 

Jord- og 
skogressurser 

   Ikke relevant. 

Kulturminner og 
kulturmiljøer 

   Ikke relevant. 

Naturverdier og 
biologisk 
mangfold 

 
* 

 
0 

 
 
 
 
 

Det er foretatt søk i Naturbasen til 
Miljødirektoratet og 
Artsdatabankens Artskart. Det 
framkommer av søket at det ikke 
er registrert verdifullt 
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naturmangfold innenfor selve 
området, men i tilknytning til 
området (Nitelva) er det registrert 
arter av nasjonal 
forvaltningsinteresse, som er 
registrert som sårbar. Deler av 
Nitelva innenfor 
kommunegrensen til Lillestrøm er 
registrert som svært viktig 
naturtype, og er vurdert som 
viktig bekkedrag i Naturbase. 
 
I en reguleringsplanprosess må 
det foretas videre kartlegging og 
utredning av natur.  

Vann og vassdrag  
**** 

 
0 

 Området grenser til Nitelva, som 
er en del av de verna 
Oslomarksvassdragene. En 
arealbruksendring vil ikke 
medføre vesentlig inngrep i 
vassdraget i forhold til dagens 
situasjon. 

Forurensning 
(luft, vann, jord) 

 
*** 

 
0 

 Ikke registrert grunnforurensning. 
 
Moderat til lav aktsomhetsgrad 
for radon. 
 
Ligger under grenseverdiene for 
kartlegging av luftkvalitet i 
henhold til kommuneplanen.  

Støy  
 
* 

 
 

0 

 Området ligger innenfor rød 
støysone og berøres av støy fra 
nærliggende jernbane og vei.  
 
Bebyggelsen regnes ikke som 
støyfølsom bebyggelse, i henhold 
til T-1442. Foreslått arealformål 
er ikke forventet å øke 
støyverdiene utover dagens nivå 
og det er også avstand fra 
støyfølsom bebyggelse. 

Klimautslipp 
(energi og 
transport) 

 
**** 

 
0 

 Utbygging vil ikke ha noen 
påvirkning på karbonrike arealer 
og bygger opp under kommunens 
mål om å redusere 
klimagassutslipp. 

Overvann  
 

 
0 

 Overvann håndteres på egen 
grunn og skal ikke gi økt påslipp 
på kommunens nett. Overvann 
må utredes og ivaretas i en 
reguleringsplanprosess. 

Skred- og 
flomfare 

 
* 

 
- 

 
- 

Området ligger under marin 
grense og består av hav- og 
fjordavsetninger. Det er kartlagt 
at området kan ha mulighet for 
sammenhengende forekomster 
av marin leire (NVE).  
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En mindre del av området mot 
vannkanten til Nitelva ligger 
innenfor flomsone for 200-års 
flom. Hele området ligger 
innenfor aktsomhetsområde for 
flom. Flom må utredes videre i 
prosessen.  
 
Det stilles krav om geotekniske 
utredninger i en 
reguleringsplanprosess.  

Samfunn 

Barn og unge  
 

 
0 

 Det er tidligere utført 
barnetråkksregisteringer for Rud-
området. Gjennom denne 
registreringen er det ikke kartlagt 
noen bruk av det foreslåtte 
området.  

Universell 
utforming 

   Ikke relevant. 

Bomiljø/ 
bokvalitet 

   Ikke relevant. 

Friluftsliv, idrett 
og grønnstruktur 

  
 

0 

 Ikke kartlagt som friluftsområde. 
Den del av området som er 
avsatt til friområde i 
kommuneplanen 2014-2025 
brukes i hovedsak som 
kjøreareal. Det er ikke tilrettelagt 
for noen turvei eller sti langs 
området. 
 
Bebyggelsens utvidelse kan 
potensielt påvirke framtidig 
tilgang til ferdsel langs 
elvekanten, men mulig ferdsel er 
allerede begrenset av 
bebyggelsen som ligger der i 
dag. Større deler av området 
ligger også innenfor rød 
støysone, som bidrar til å 
redusere verdien for framtidig 
bruk og ferdsel i området. 

Tjeneste-
funksjoner 

   Ikke relevant. 

Næring og  
sysselsetting 

   Ikke relevant. 

Forbindelseslinjer 
(stier, løyper, 
gang- og 
sykkelveier) 

 
 

 
 

 Ikke relevant.  

Kollektiv-
tilgjengelighet 

 
 

 
 

 Ikke relevant. 

Trafikksikkerhet   
0 

 Området ligger i tilknytning til 
avkjøringsveg fra fv. 1506 Nedre 
Rælingsveg. Adkomstveien har 
gjennomsnittlig årlig døgntrafikk 
(ÅDT) på 1279. Nedre 
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Rælingsveg har ÅDT 7631 i 
sørøstlige kryss og ÅDT 4249 i 
nordvestlige kryss med 
tilkomstvegen til området.  
 
En utvidelse av bebyggelse antas 
å ikke medføre stor endring ift. 
dagens situasjon når det gjelder 
trafikkmengde.  
 
De trafikale konsekvensene av 
planlagt utbygging må vurderes 
ved regulering av området.  

Vei/adkomst   
0 

 
 

Området har i dag adkomst 
direkte fra avkjøringsveg fra 
Nedre Rælingsveg (fv. 1506).  
 
Det må ved regulering av 
området vurderes om 
eksisterende avkjørsler skal 
beholdes eller eventuelt endres 
for å bedre tilkomsten. 

Vann og avløp  
 

 
 

 
 

Kommunalt vann og spillvann er 
tilgjengelig, og det er tilstrekkelig 
kapasitet for fremtidige tiltak. 

 

Samlet vurdering:  
Framtidig utbygging og utvikling i området krever økt kapasitet på infrastruktur. Det er derfor 
behov for å gjøre endringer på avløpssystemet, samt øke kapasitet på fjernvarme. En 
arealbruksendring vil være i tråd med kommuneplanens overordnede føringer og 
retningslinjer. Regulering av dagens arealer for energisentralen og tilrettelegging for utvidelse 
av dagens fjernvarmeanlegg vil sikre økt produksjon av fornybar energi i henhold til angitte 
retningslinjer.  
 
En arealbruksendring vil medføre at friområdet som berøres tas ut. Det vurderes dithen at 
samfunnsnytten ved tilrettelegging for økt produksjon av fornybar energi og utvidelse av 
eksisterende pumpestasjon, samt energisentral kan forsvare en omdisponering av 
eksisterende friområde. Eksisterende friområde benyttes i hovedsak som trafikkareal og er 
ikke tilrettelagt som et rekreasjonsområde. Større deler av området ligger også innenfor rød 
støysone, som bidrar til å redusere verdien for framtidig bruk. 
 
En arealbruksendring anses ikke å medføre særlige store konsekvenser som tilsier at det 
ikke vil være mulig med en utvidelse av bebyggelsen. Det kan imidlertid være noen 
utfordringer når det gjelder flom. Flom må spesielt tas hensyn til og må utredes videre i en 
reguleringsplanprosess. 
 

Konklusjon:  
Arealbruksendring tilrås. 
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Oppsummering av innspill 
 

3 av 8 innspill tilrås å legges inn i kommuneplanen. Nedenfor framgår en oversikt over 

de innspill som tilrås og de som ikke tilrås. 

 

Innspill som tilrås 

Forslagsstiller Gnr./bnr. Nåværende 

formål 

Endres til 

følgende 

formål 

Eikeli Eiendom AS Eikelivegen 

105/34, 106/175, 

106/159, 120/1, 106/2, 

106/74,106/229, 

106/160, 106/231, 

106/57, 106/53, 

106/490, 106/491 

Boligformål Kombinert 

bebyggelse og 

anleggsformål 

STIMA AS  Vipevegen 16 og 18 – 

kun deler av innspill - 

gnr./bnr.  

102/41, 102/61 og 

102/68 

Gnr./bnr.  

102/41, 102/61 

og 102/68 -  

Boligformål 

Gnr./bnr.  

102/41, 102/61 

og 102/68 - 

Videreføring av 

boligformål 

 

 

Akershus Energi 

Varme AS (AEV) og 

Nedre Romerike 

Avløpsselskap IKS 

(NRA) 

105/196 og 106/5 Veiformål og 

friområde 

Andre typer 

nærmere angitt 

bebyggelse og 

anlegg 

 

 

 

 

Innspill som ikke tilrås 

Forslagsstiller Gnr./bnr. Nåværende 

formål 

Foreslått 

formål (endres 

ikke) 

AT PLAN & Arkitektur 

AS på vegne av SBN 

AS 

Strømsdalen nord 

106/563, 106/562, 

106/814, 106/749, 

106/813, 106/138 m.fl. 

Næringsformål Kombinert 

bebyggelse og 

anleggsformål 

STIMA AS Strandvegen 

104/33, 60, 73, 81, 82, 

122 m.fl. 

Boligformål Videreføring av 

boligformål 

STIMA AS Tangerudvegen – 

99/58 99/128, 99/129, 

99/130 og 99/131 

Boligformål Videreføring av 

boligformål  
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Arealtips AS på vegne 

av Oppegaards 

arvinger  

Korsvegen – 

Del av gnr. 106 bnr. 7, 

m.fl. 

Friområde Boligformål 

Arealtips AS på vegne 

av Øvre Aamodt gård 

v/Finn Søbakken m.fl. 

Del av gnr./bnr. 103/1 LNF-formål Boligformål 

 

Samlede konsekvenser av arealformål 
 

Offentlig tjenesteyting  
Forslagene som innebærer arealer til offentlig tjenesteyting sikrer kommunens 

framtidige kapasitetsbehov. Det må videre i en reguleringsplanprosess foretas 

utredninger. Trafikksikkerhet, adkomst, overvann, støy, kulturmiljø, universell utforming 

er blant annet noen av temaene som må utredes og vurderes videre i prosessen.  

 

Andre typer nærmere angitt bebyggelse og anlegg 

Det er behov for å få på plass en permanent løsning for snødeponi og avsette areal for 

dette i kommuneplanen. Åsvang og Lognsdalen er vurdert som mulige arealer. Det er 

avdekket noen negative konsekvenser for arealene som er foreslått, som må vurderes 

nærmere i en reguleringsplanprosess. Det er særlig knyttet utfordringer til Lognsdalen, 

dersom området skal tas i bruk som snødeponi. En arealbruksendring kan få negativ 

konsekvens for natur, bekk som renner gjennom området, overvann og vil medføre økt 

forurensning. Bruk av Åsvang som snødeponi anses ikke å medføre like stor 

konsekvens. En arealbruksendring på Åsvang kan få noe negativ konsekvens for 

nærliggende bekker, overvann og vil medføre økt forurensning. 

 

NRA har behov for å gjøre endringer på avløpssystemet for å sikre overføring av 

avløpsvann og unngå overløp. AEV vil samtidig øke kapasitet på fjernvarme. Framtidig 

utbygging og utvikling i Rælingen og Lillestrøm krever økt kapasitet på infrastruktur. En 

arealbruksendring anses ikke å medføre særlige store konsekvenser. Det kan 

imidlertid være noen utfordringer når det gjelder flom, som må tas spesielt hensyn til 

videre i en reguleringsplanprosess.  

 

Boligformål og kombinert bebyggelse og anleggsformål 
Med det som allerede ligger inne av utbyggingsarealer i kommuneplanen er det 

tilstrekkelig med utviklingsmuligheter langt utover kommende planperiode. Framtidig 

utbyggingspotensial er tillagt vekt i vurderingen av innspillene i 

konsekvensutredningen. Kun to av innspillene som tilrås å legge inn i kommuneplanen 

legger opp til boligbebyggelse og framgår av oversikten ovenfor. Det må videre i en 

reguleringsplanprosess foretas utredninger. Trafikksikkerhet, adkomst, overvann, støy 

er blant annet noen av temaene som må utredes og vurderes videre i prosessen.  
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Samlede virkninger etter utredningstemaer 
 

I henhold til forskrift om konsekvensutredninger skal det gis en beskrivelse og samlet 

vurdering av virkningene som planen kan få for miljø og samfunn. De samlede 

konsekvensene av alle forslag til endringer i kommuneplanen er beskrevet etter 

utredningstemaene nedenfor.  

 

Miljø og natur 

Landskap 

Det er ikke registrert landskap av lokal, regional eller nasjonal verdi innenfor de ulike 

områdene. Landskapet er stort sett preget av inngrep i form av boligbebyggelse eller 

infrastruktur for de fleste arealinnspillene. Arealbruksendringer innebærer i hovedsak 

en fortetting av bebyggelsen og vil ikke endre landskapsbilde vesentlig. 

Konsekvensene for landskapet vurderes dermed å være lav. I en 

reguleringsplanprosess stilles det blant annet krav om at bebyggelse skal ha god 

terrengtilpasning og tilpasses eksisterende bebyggelse og omgivelser. 

 

Jord- og skogressurser 

Planforslaget legger ikke opp til å bygge ut nye områder på dyrket mark. 

Konsekvensen for jord- og skogressurser anses dermed å ha ubetydelig konsekvens. 

 

Kulturminner og kulturmiljø 

Planforslaget medfører i liten grad negative konsekvenser for kulturminner og 

kulturmiljø. Innenfor to av innspillene, Rud skole og Eikelivegen 3 er registrert som 

kulturminner i kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer. Det er også SEFRAK-

registrerte bygninger innenfor 2 av innspillene: Rud skole og Eikelivegen. SEFRAK-

registrerte bygg er bygninger som er bygd før 1900. Bygningene som er SEFRAK-

registrerte bygninger er i utgangspunktet ikke tillagt spesielle restriksjoner, men det må 

i den enkelte sak foretas en vurdering av verneverdien før det gis tillatelse til å endre, 

flytte eller rive bygninger. Det er ikke registrert bygninger som har formelt vernestatus 

innenfor de tre innspillene. Hvordan kulturminner av spesielt viktig betydning skal 

hensyntas må vurderes videre i en reguleringsplanprosess.  

 

Rud skole 

Rud skole og gnr./bnr. 104/22 (SEFRAK-registrert) er avsatt med hensynssone for 

bevaring kulturmiljø i kommuneplanen og i kommunedelplan for kulturminner og 

kulturmiljøer. Skolen er Rælingens eldste skolebygning i drift. En utvidelse av Rud 

skole kan få betydning for de registrerte kulturminnene, men ettersom dette kun dreier 

seg om en utvidelse av skolen og det er mulig å ivareta omgivelsene, samt foreta 

tilpasninger vurderes det dithen at det vil være liten virkning for temaet. 

Skolebygningen er også utvidet flere ganger over tid. Hvordan kulturminner skal 

hensyntas må vurderes videre i prosessen. 

 



 
 

 95 

Konsekvensutredning  

Eikelivegen 

Eikelivegen 3 er registrert som et kulturminne (villa fra 1980-tallet) i kommunedelplan 

for kulturminner og kulturmiljø. Det er også to SEFRAK-registrerte bygg innenfor 

området. Ingen av bygningene har formelt vernestatus.  

 

Naturverdier og biologisk mangfold 

Totalt 4 av innspillene berører kartlagte naturmangfoldverdier og arealbruksendringer 

innenfor disse områdene kan medføre negative konsekvenser for naturmangfoldet. 

Innenfor disse områdene er det registrert viktige naturtyper og trekkrute for vilt. Dersom 

arealer berører naturverdier skal det i en reguleringsplanprosess foretas videre 

kartlegging og vurdering av natur. Samlet informasjon om de kartlagte naturverdiene 

for innspillene framgår nedenfor. 

 

Lognsdalen 

Det er registrert to viktige naturtyper, et som ligger innenfor området og et som grenser 

til. Dette er rik edellauvskog og gråor-heggeskog, som har B-verdi (viktig) og C-verdi 

(lokalt viktig). Arealet som grenser til har B-verdi og arealet som ligger delvis innenfor 

området har C-verdi. Bruk av arealet som snødeponi vil ha negativ konsekvens for 

naturmangfoldet. Deponering av snø kan ødelegge vegetasjon i og ved området. Ved 

reguleringsplanprosess må det foretas videre kartlegging og utredning av natur. 

 

Eikelivegen 

Det er kartlagt hule eiker i nærheten av området. Hule eiker er beskyttet etter 

naturmangfoldloven og skal ivaretas. Utbygging kan medføre konsekvenser for de hule 

eikene, da det er usikkerheter når det gjelder utbredelse av røtter til eiketrærne. I en 

reguleringsplanprosess må det foretas videre kartlegging og utredning av natur. 

 

Hegrevegen og Vipevegen 

Det er observert en art av nasjonal forvaltningsinteresse innenfor området, som er 

registrert som nær truet.  

 

Kirkebyvegen  

Det er kartlagt trekkrute for vilt innenfor området. Hjortevilt krysser i dag fylkesveien 

nedenfor det foreslåtte området og trekker videre innover mot marka. Det ble i 

områdereguleringsplan for Hansefellåsen blant annet derfor avsatt et område ovenfor 

Kirkebyvegen til naturområde – grønnstruktur. En arealbruksendring kan medføre 

negativ konsekvens for vilt. I en reguleringsplanprosess må dette vurderes videre. 

 

Innspill som grenser til eller ligger i nærheten av områder med naturverdier 

For de resterende innspillene som er vurdert er det ikke registrert verdifullt 

naturmangfold innenfor selve områdene, men 2 av innspillene grenser til eller ligger i 

nærheten av områder hvor det registrert naturverdier.  
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Nedre Rælingsveg 100 (NRA og AEV) ligger i nærheten av og grenser til Nitelva, hvor 

det er kartlagt flere arter av nasjonal forvaltningsinteresse. Åsvang ligger i nærheten av 

Neshagan-ravinen, som er kartlagt som svært viktig (A-verdi).  

 

Innspill som ikke berører eller grenser til naturverdier 

Det er ikke kartlagt naturverdier i nærheten av eller innenfor Rud skole. 

 

Samlet vurdering 
Flere av områdene som er foreslått å legge inn i kommuneplanen kan medføre 

negative konsekvenser for naturmangfoldet. Av de 7 innspillene som tilrås er det 

kartlagt naturmangfold innenfor 4 av områdene. Det må i en reguleringsplanprosess 

foretas videre kartlegging og vurdering av natur for de områder som berører kartlagte 

naturverdier og biologisk mangfold. 

De resterende innspill som berører natur tilrås å ikke legges inn i kommuneplan. Dette 

gjelder følgende områder:  

-Strømsdalen  

-Korsvegen 

-Del av gnr./bnr. 103/1 

 

Vann og vassdrag 

Totalt 3 av innspillene ligger innenfor de verna oslomarkvassdragene. Dette gjelder 

Eikelivegen, Nedre Rælingsveg 100 (PA1 og energisentralen) og Lognsdalen. 

En arealbruksendring kan få negativ konsekvens for områder hvor det er registrert 

bekker og grønnkorridorer, og hvor sannsynligheten er stor for bekkelukking.  

Arealbruksendring innenfor områder som allerede er påvirket av bekkelukking og ligger 

innenfor arealer som i stor grad er bebygd vil ha lav eller ubetydelig konsekvens. 

Eikelivegen er påvirket av bekkelukking. Både Eikelivegen og Nedre Rælingsveg 100 

(NRA og AEV) ligger innenfor et allerede bebygd område. 

Bruk av Lognsdalen som snødeponi har negativ konsekvens og medfører forurensning 

i bekken. Smeltevannet som når bekken påvirker vannkvaliteten i bekken. Tidligere 

vannprøver viser at bekken har fått dårligere vannkvalitet. I nærheten av Åsvang går 

det en bekk og bruk av området som snødeponi kan påvirke vannkvalitet i nærliggende 

bekker. 

 

Forurensning  

 

Grunnforurensning 

Det er ikke registrert grunnforurensning innenfor områdene som er foreslått å legge inn 

i kommuneplanen. 

 

Luftforurensning 

De innspill hvor det foreslått arealbruksendring til boligformål og offentlig tjenesteyting 

ligger i nærhet til fylkesvei. Det kan være risiko for at det er redusert luftkvalitet ved 
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disse områdene. I henhold til bestemmelsene i kommuneplanens arealdel er det krav 

om at luftkvaliteten skal vurderes og dokumenteres for områder som har ÅDT over 

8000. Det er to av områdene som har ÅDT over 8000. Kartlegging av luftkvalitet må 

gjøres i en reguleringsplanprosess. 

 

Støy 

Omtrent alle innspillene ligger innenfor støyutsatte områder, innenfor både gul og rød 

støysone. Det stilles krav om støyutredninger i en reguleringsplanprosess for de 

områder som avsettes til støyfølsomt bruksformål.  

Snødeponi medfører støybelastning for omkringliggende bebyggelse og det må 

vurderes tiltak for å redusere støy. 

For Hegrevegen og Vipevegen, samt Eikelivegen er det foreslått å legge inn områdene 

med avvikssone for støy.  

 

Klimautslipp (energi og transport) 

Ingen av innspillene vil medføre nedbygging av karbonrike arealer og de fleste 

innspillene bygger oppunder kommunens mål om å redusere klimagassutslipp. 

 

Overvann 

Det er kjente problemer med overvann innenfor enkelte av områdene. 

Innenfor de fleste områder er det foretatt bekkelukkinger.  

Overvann håndteres på egen grunn og skal ikke gi økt påslipp på kommunens nett. 

Overvann må utredes og ivaretas i en reguleringsplanprosess. 

Det er gjennomført en overvannsanalyse som viser vannveier og vannansamlinger i 

den nordre delen av kommunen. Disse områdene er viktig å holde fri og unngå 

utbygging i lavpunkter som er naturlige flomveier. 

 

Skred- og flomfare 

Alle innspillene ligger under marin grense. Det er ikke registrert skredhendelser 

innenfor noen av områdene. Det stilles krav om geotekniske utredninger i forbindelse 

med en reguleringsplanprosess.  

Deler av Nedre Rælingsveg 100 (NRA og AEV), området mot vannkanten til Nitelva 

ligger innenfor flomsone for 200-års flom. Hele området ligger innenfor 

aktsomhetsområde for flom. Flom må utredes videre i en reguleringsplanprosess. 

 

Samfunn 
 

Barn og unge 

Planforslaget vurderes til å ikke ha negativ konsekvens for barn og unge. Ved utvikling 

av nye boligområder skal det tas hensyn til nærområdenes kvaliteter og særpreg. 

Samtidig må det også tilrettelegges for gode møteplasser og uteoppholdsarealer med 

mulighet for ulike aktiviteter, som er tilrettelagt for barn og unge. Tilrettelegging for 



 
 

 98 

Konsekvensutredning 

lekeplasser og uteoppholdsarealer stilles som krav i en reguleringsplanprosess. 

 

Universell utforming 

Prinsippet om universell utforming skal ivaretas i planleggingen og kravene til det 

enkelte byggetiltak og for uteoppholdsarealer. I hvilken grad det er mulig å tilrettelegge 

for universell utforming varierer i forhold til områdets terreng, fysiske hindringer og 

adkomstforhold. 

 

Bomiljø/bokvalitet 

Utbygging kan bidra til å sikre økt bokvalitet innenfor de områder hvor det tilrettelegges 

for boliger. Tilrettelegging for blant annet variasjon i boligsammensetning, gode og 

trygge møteplasser for alle, tilgjengelighet til natur, friluftslivs- og uteområder, ulike 

tjenestefunksjoner, samt gode solforhold er viktige premisser for å oppnå dette. Dette 

sikres videre i en reguleringsplanprosess. 

 

Friluftsliv, idrett og grønnstruktur 

To av innspillene berører kartlagte friluftslivsområder som er kartlagt som viktig og 

svært viktig. Konsekvensen av en arealbruksendring anses som ubetydelig.   

Lognsdalen er kartlagt som viktig friluftslivsområde og er definert som grønnkorridor i 

naturbase. Det er i friluftlivskartleggingen registrert at grønnkorridoren har liten 

brukerfrekvens. Brukerfrekvensen kan skyldes gang- og sykkelveien som grenser til 

grønnkorridoren.  

 

Åsvang er kartlagt som svært viktig friluftslivsområde og er registrert som 

jordbrukslandskap. Det er i friluftslivskartleggingen registrert at området har liten 

brukerfrekvens. Det ligger en fotballbane ved området, som ikke lengre er i bruk. 

 

Videre berører to av innspillene arealer som er avsatt til friområde, innenfor 

Eikelivegen og Nedre Rælingsveg 100 (NRA og AEV). Eksisterende friområde innenfor 

Nedre Rælingsveg 100 benyttes i hovedsak som trafikkareal og er ikke tilrettelagt som 

et rekreasjonsområde. Større deler av området ligger også innenfor rød støysone, som 

bidrar til å redusere verdien for framtidig bruk. Deler av friområdet innenfor Eikelivegen 

består i hovedsak av grøfteareal. Det er ikke kartlagt bruk av områdene. 

Konsekvensen vurderes derfor som lav for begge innspillene. 

 

Tjenestefunksjoner 

God tilgjengelighet til tjenestefunksjoner gir mulighet til å nå hverdagsaktiviteter 

innenfor gangavstand og er en forutsetning for sosial deltakelse og trivsel.  

Det er noe varierende avstand til ulike tjenestefunksjoner fra de innspill hvor det er 

fremmes forslag om utbygging av boliger.  

 

Eikelivegen ligger innenfor Rud skolekrets, hvor det er begrenset skolekapasitet. Det 

framgår bestemmelse om utbyggingsrekkefølgekrav i kommuneplanen om at kapasitet 

på barnehage og skole skal være på plass før utbygging kan igangsettes. 
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Næring og sysselsetting 

Kommunen har en arealstrategi som tilsier at det skal legges til rette for flerfunksjonell 

arealbruk i vekstområdene, som sikrer nødvendig areal til næringsformål. Dette 

innebærer etablering arbeidsplassintensive virksomheter som handel og service. Det 

er ikke foreslått å legge inn nye næringsområder enn det som allerede ligger inne i 

kommuneplanen. Det tilrettelegges for arealer til næringsformål innenfor de prioriterte 

vekstområdene.  

 

Forbindelseslinjer  

Trygge og fremkommelige forbindelseslinjer er en forutsetning for å øke andelen 

gående og syklende. Det er tilgjengelighet til gang- og sykkelvei fra alle områdene, 

som stort sett er sammenhengende. Det må ivaretas og sikres trygge og 

fremkommelige forbindelseslinjer i en reguleringsplanprosess. 

 

Kollektivdekning/tilgjengelighet 

Hoveddelen av områdene ligger i gang- og sykkelavstand til tjenestefunksjoner og nær 

kollektivtransport. Alle områdene har avstand til bussholdeplass i nærheten. 

 

Trafikksikkerhet 

Utbygging vil generelt medføre økt press på eksisterende infrastruktur og kan påvirke 

trafikksikkerheten og fremkommeligheten. Dette må også ses i sammenheng med de 

arealer for utbyggingsområder som allerede ligger inne i kommuneplanen. 

Planforslaget foreslår ikke å legge inn mange nye boligområder. Kun to av innspillene 

som tilrås å legge inn i kommuneplanen legger opp til boligbebyggelse. 

For områder hvor det tilrettelegges for boligbygging med høy utnyttelse vil eksisterende 

trafikksituasjon og framtidig trafikkmengde påvirkes i større grad. Det må også 

påregnes noe økt trafikk ved utvidelse av Rud skole, bygging av omsorgsboliger og for 

de områder hvor det foreslås etablering av snødeponi. Alle områdene har utfordringer 

når det gjelder trafikksikkerhet. De trafikale konsekvensene for de ulike områdene må 

vurderes og utredes videre i en reguleringsplanprosess. 

 

Vei/adkomst 

Foreslåtte utbyggingsområder krever nye eller endrede adkomstløsninger, som må 

løses i en reguleringsplanprosess. Det er muligheter for adkomst til alle områdene. 

 

Vann og spillvann 

Utbygging belaster det kommunale vann-, spillvann- og overvannsnettet. Det er 

generelle utfordringer knyttet til kapasitet på vann, spillvann og overvann. Vann og 

avløp må utredes i en reguleringsplanprosess for de innspill hvor dette er relevant.  
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Vurdering av planforslaget i forhold til 
kommunens arealstrategi  
Dersom planen inneholder strategier for framtidig arealbruk, skal det vurderes hvordan 

disse vil påvirke miljø og samfunn. Dette vurderes i forhold til den langsiktige 

utviklingen som planen legger opp til på lang sikt.  

Arealstrategi 

Arealstrategien er bindeleddet mellom samfunnsdelen og arealdelen, og bygger opp 

under satsingsområdene i samfunnsdelen og kommunens visjon. Arealstrategien er et 

viktig styringsverktøy som angir hovedprinsipper og føringer for Rælingens langsiktige 

arealbruk og arealforvaltning.  

 

Framtidig boligutvikling og prioriterte vekstområder 

I arealstrategien mot 2060 er det gitt tydeligere føringer og rammer for hvilken 

arealutvikling det skal tilrettelegges for. Det er i større grad lagt vekt på konkrete 

premisser for hvor arealutviklingen i kommunen skal være og hvor utbyggingen skal 

være mer konsentrert, for å oppnå en samordnet areal- og transportutvikling, samt 

unngå nedbygging av dyrka mark og naturområder. 

Boligbyggingen skal styres innenfor prioriterte vekstområder og fortetting skal 

begrenses i resten av kommunen. Innenfor de prioriterte vekstområdene skal det 

tilrettelegges for en høyere arealutnyttelse, flerfunksjonell arealbruk og det skal være 

enkelt å nå alle daglige funksjoner med sykkel og gange. Den framtidige veksten skal 

prioriteres innenfor Fjerdingby, deler av Rud og deler av Løvenstad, som er 

kommunens prioriterte vekstområder. Utenfor de prioriterte vekstområdene skal det 

være en begrenset fortetting. 

 

Det er ikke foreslått å legge inn mange nye utbyggingsområder og av det som legges 

inn følger planforslaget hovedprinsippene i arealstrategien. Det legges heller ikke inn 

nye utbyggingsområder sør i kommunen. Det ligger allerede inne et potensiale som gir 

tilstrekkelig med utviklingsmuligheter langt utover kommende planperiode, både nord 

og sør i kommunen.  

 

Styre boligbyggingen innenfor prioriterte vekstområder og begrense fortetting i 

resten av kommunen. 

 

Legge til rette for flerfunksjonell arealbruk i vekstområdene, som sikrer 

nødvendig areal til næringsformål 

 

Tjenestefunksjoner  

Prioritering og styring av boligvekst der kommunen investerer er viktig for å oppnå 

helhetlig styring og forutsigbarhet over tid. Dette vil kunne danne grunnlag for en mer 

optimal dimensjonering av kommunale tjenester. Dette er viktig for å ha kontroll på når 

investeringsbehov og utgifter kommer. 
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Befolkningsveksten i Rælingen har konsekvenser for kommunens oppgaver og 

prioriteringer. Veksten krever økt kapasitet i de fleste av kommunens tjenester og store 

investeringer i sosial og teknisk infrastruktur. For å møte den fremtidige veksten er det 

blant annet viktig å sørge for at skole- og barnehagekapasiteten er tilstrekkelig. Som 

nevnt tilrettelegges det for at boligutvikling primært skal skje innenfor de prioriterte 

vekstområdene. En utfordring når det gjelder dette er at det er dårlig skolekapasitet 

nord i kommunen, spesielt på Rud skole.  

For å sikre at utviklingen ikke skjer før det er tilstrekkelig kapasitet framgår det en 

bestemmelse om utbyggingsrekkefølgekrav i kommuneplanen, om at kapasitet på 

barnehage og skole skal være på plass før utbygging kan igangsettes. Dette stilles 

som krav i alle reguleringsplaner. 

 

Klima og energi 

Gjennom arealutviklingen skal transportbehovet minimeres og det skal tilrettelegges for 

økt bruk av kollektiv, sykkel og gange. For å oppnå dette skal boligbyggingen som 

nevnt styres innenfor prioriterte vekstområder og fortetting i resten av kommunen skal 

begrenses. Dette er et viktig virkemiddel for å oppnå kommunens mål om reduksjon av 

klimagassutslipp. Planforslaget legger i hovedsak til rette for en boligutvikling innenfor 

prioriterte vekstområder, hvor det er nærhet til kollektivtilbud.  

 

 

Legge til rette for en arealutvikling som reduserer klimagassutslipp, begrenser 

transportomfanget, reduserer bilbruken og øker mulighetene for bedret 

kollektivtilbud. 

 

Naturmangfold, jord- og skogbruk 

Arealendringer medfører den største trusselen mot naturmangfoldet og 

jordbruksområder. Kulturlandskap, raviner, vassdrag, våtmark, elvesletter og dyre- og 

planteliv er viktige ressurser som må ivaretas. De gamle barskogområdene i Østmarka 

med sin varierte topografi og vegetasjon har et rikt naturmangfold. Planforslaget legger 

ikke opp til nedbygging av nye jordbruks- og skogsområder, eller større arealer med 

natur.  

 

 

Sikre bevaring av naturmangfold og kulturverdier, og et sterkt jordvern. 

 

Klimatilpasning 

Det forventes hyppigere tilfeller med intense nedbørshendelser innenfor korte tidsrom. 

Kraftig styrtregn over korte tidsrom kan føre til problemer med overvann, ved at 

eksisterende infrastruktur ikke klarer å ta unna overvannet. Dette kan føre til skader på 

omkringliggende bebyggelse og infrastruktur. Overvannshåndtering skal planlegges og 

tas høyde for så tidlig som mulig og det stilles krav til ivaretakelse av dette i 

bestemmelsene til kommuneplanen. 
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Planlegge for klimatilpasning ved å ta hensyn til konsekvensene av 

klimaendringene med hyppigere ekstremvær og mer nedbør 

 

Bokvalitet, boligsammensetning og estetikk 

De tre strategiene henger sammen og legger til rette for at det skal være variert 

boligsammensetning, tilrettelegges for bokvalitet og god estetikk, samt trygge 

møteplasser for alle aldersgrupper. Dette er viktige premisser for å oppnå gode 

bomiljøer og nærområder. Hvordan framtidig arealutvikling bidrar til å forme 

omgivelsene har også en betydning for folkehelse og trivsel. Det er derfor viktig at det 

tas gode valg i arealplanleggingen som bidrar til god folkehelse. Det ovennevnte sikres 

gjennom målene i samfunnsdelen, bestemmelsene til kommuneplanen og videre i 

reguleringsplanprosesser. 

 

 

Legge vekt på estetikk og bokvalitet ved planlegging og utforming av nye 

boområder 

Etablere gode møteplasser for alle aldersgrupper, som sikrer inkludering og 

trygghet 

Legge til rette for en variert boligsammensetning 

 

Trygg og grønn mobilitet 

Transportutviklingen har tydelige koblinger til kommunens arealdisponeringer. 

Utbygging vil generelt medføre økt press på eksisterende infrastruktur, som kan 

påvirke trafikksikkerheten og fremkommeligheten. Den framtidige arealutviklingen må 

også ses i sammenheng med de arealer for utbyggingsområder som allerede ligger 

inne i kommuneplanen. Det er et mål om at det skal tilrettelegges for grønn mobilitet, 

som sikrer at gående, syklende og kollektivtrafikk får høy prioritet. Det skal også blant 

annet sikres trygge gang- og sykkelveiforbindelser mellom boligområder og skoler. 

Mobilitet må sikres og ivaretas i reguleringsplaner, samt gjennom andre kommunale 

planer. 

 

Legge til rette for god adkomst til skog og vann og gode muligheter for friluftsliv 

og 

 fysisk aktivitet. 

 

Sikre trygg ferdsel og fremkommelighet for gående og syklende. 
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Vedlegg 

Datagrunnlag og kvalitetsvurdering 
 

Datagrunnlag 

Vurderingene er basert på nasjonale, regionale og lokale faglige kart- og 

databaseløsninger, samt ulike planer, veiledere og kartlegginger. Kilder framgår i 

tabellen nedenfor (tabellnr. 4). Deler av denne informasjonen er også tilgjengelig i 

kommunens kartsystem (kommunekart). I tillegg har kommuneadministrasjonen bidratt 

med fag- og lokalkunnskap i vurderingen av de ulike temaene.  

 

Kvalitetsvurdering 

En konsekvensutredning skal så langt det er mulig baseres på fakta og konkrete 

kartlegginger, men nødvendig data er ikke alltid tilgjengelig eller oppdatert. Dette 

gjelder spesielt for konsekvensutredninger som foretas på et mer overordnet nivå. Det 

vil dermed alltid være en viss usikkerhet, med mindre det foreligger mer detaljerte 

kartlegginger og utredninger. 

 

Kvaliteten på datagrunnlaget er vurdert skjønnsmessig ut ifra nødvendig 

detaljeringsgrad på et overordnet plannivå.  

 

Vurdering av kvalitet på datagrunnlaget er kategorisert slik:  

• Usikkert 

• Tilfredsstillende 

• Godt  

 

Usikkert datagrunnlag innebærer at informasjon er for overordnet eller at det mangler 

informasjon til at det kan foretas en konkret vurdering av temaet. Det kan f.eks være at 

det ikke er noen konkret informasjon eller målbare data. 

 

Tilfredsstillende datagrunnlag innebærer at det framgår informasjon om de ulike 

områdene på et mer overordna nivå og at det foreligger data om f.eks registrerte 

hendelser og fareområder. 

 

Godt datagrunnlag innebærer at det framgår informasjon på et mer detaljert nivå, det 

vil si mer detaljerte kartlegginger og nøyaktige data for de ulike områdene. Det kan 

f.eks være at det er foretatt grunnundersøkelse eller naturmangfoldkartlegging innenfor 

eller i tilknytning til området. 

 

For noen temaer kan datagrunnlaget både være usikkert og tilfredsstillende, som f.eks 

temaet skred. Der det er konkrete kartlegginger er temaet skred vurdert som 

tilfredsstillende, men vurdert som usikkert der det ikke foretatt kartlegging og det kun er 

aktsomhetskart. 

 

Generelt kan flere av de overordna kartgrunnlagene gi en indikasjon på hva som er 
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eller kan være i området, men de er ikke nødvendigvis dekkende for det aktuelle 

temaet. Dette innebærer da at temaet blir vurdert som tilfredsstillende på 

kommuneplannivå, men at det vil være behov for videre utredninger i en 

reguleringsplanprosess. Krav om videre utredninger på detaljnivå gjelder alltid.  

 
Tabell 4 Datagrunnlag og kvalitetsvurdering 

Utredningstema Datagrunnlag/kilder Kvalitet på 

datagrunnlaget 

Hva er vurdert 

Natur og miljø 

Landskap Statens vegvesens 
håndbok 
V712 
“Konsekvensanalyser” 
 
Metode for 
landskapsanalyse i 
kommuneplan 
 
Administrativ fagkunnskap 

 
Tilfredsstillende 

Vurdering av 
landskapets 
verdi/kvaliteter, 
konsekvenser for 
landskapet og 
inngrep i terreng 

Jord- og 
skogressurser 

NIBIO 
Gardskart 
 
Verdisetting og påvirkning 
av jordbruksareal ved 
konsekvensanalyser 
 
Kommunedelplan for 
landbruk 2016-2027 

 
Tilfredsstillende 

Vurdering av 
konsekvenser for  
jord- og 
skogressurser og 
om foreslått 
arealbruksendring 
medføre 
nedbygging av 
skog eller dyrka 
mark 

Kulturminner og 
kulturmiljø 

Askeladden 
Kulturminnesøk  
 
Kommunedelplan for 
kulturminner og 
kulturmiljøer 2017-2028 
 
Administrativ fagkunnskap 

 
Tilfredsstillende 
 
 
 
 

Registrerte 
kulturminner/ 
kulturmiljø, freda 
kulturminner, 
bygningsmiljø av 
arkitekturhistorisk 
betydning 
innenfor eller 
tilgrensende 
området og 
konsekvenser for 
dette. 
 
Vurdering av 
verdi for 
kulturminner og 
kulturmiljøer er 
hentet fra 
kommunedelplan 
fra kulturminner 
og kulturmiljøer.  

Naturverdier og 
biologisk mangfold 

Naturmangfoldloven 
Naturbase 
Artsdatabanken 
Fremmedartsbasen 

 
Tilfredsstillende/ 

Godt 

Kartlagte 
naturverdier i eller 
nærheten av 
området og 

https://nibio.brage.unit.no/nibio-xmlui/bitstream/handle/11250/2477995/NIBIO%20RAPPORT%203%28108%29%202017.pdf?sequence=6&isAllowed=y
https://nibio.brage.unit.no/nibio-xmlui/bitstream/handle/11250/2477995/NIBIO%20RAPPORT%203%28108%29%202017.pdf?sequence=6&isAllowed=y
https://nibio.brage.unit.no/nibio-xmlui/bitstream/handle/11250/2477995/NIBIO%20RAPPORT%203%28108%29%202017.pdf?sequence=6&isAllowed=y
https://www.ralingen.kommune.no/landbruksplan.326169.no.html
https://www.ralingen.kommune.no/landbruksplan.326169.no.html
https://www.ralingen.kommune.no/kulturminner-og-miljoeer.326478.no.html
https://www.ralingen.kommune.no/kulturminner-og-miljoeer.326478.no.html
https://www.ralingen.kommune.no/kulturminner-og-miljoeer.326478.no.html
https://www.miljodirektoratet.no/tjenester/naturbase/
https://www.artsdatabanken.no/
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Utredningstema Datagrunnlag/kilder Kvalitet på 

datagrunnlaget 

Hva er vurdert 

Natur i Norge - NIN 
 
Kartlegging av natur i 
Rælingen: 
Ravinekartlegging – 
felterfaringer 2012-2017 
med forslag til revidert 
faktaark for ravinedal.  
Kartlegging av hul eik 
Kartlegging av naturtyper 
og raviner, rapport fra 
2013 
 
Lokale kartlegginger 
(områdeplaner og 
reguleringsplaner) 

konsekvenser for 
dette.  

Vann og vassdrag Veileder 02:2018 
«Klassifisering av 
miljøtilstand i vann» 
 
Vann-Nett for miljømål og 
tilstandsklasser. 
 
Vannportalen 
Vannmiljø 
Miljødirektoratet  
 
Vassdragsovervåkning 
2020 
Vannområde Øyeren 
Vannområde Leira-Nitelva 
 
Verneplan for vassdrag 
Oslomarkvassdragene 

 
Tilfredsstillende 

Kartlagte 
vannforekomster i 
eller i nærheten 
av områder og 
konsekvenser for 
dette og om det 
er verna 
vassdrag. 
 
Økologisk tilstand 
for 
drikkevannskilde 
og 
vannforekomster 
vurderes etter 5 
tilstandsklasser 
(svært god, god, 
moderat, dårlig, 
svært dårlig) 
 
Kjemisk tilstand 
vurderes etter 2 
tilstandsklasser 
(god, ikke god) 

Forurensning (luft, 
vann, jord) 

Retningslinje for 
behandling av luftkvalitet i 
arealplanlegging - T-1520 
Luftkvalitet 
Miljøstatus 
 
Nettstedet 
Grunnforurensning 
(Miljødirektoratet) 

Usikkert/ 
Tilfredsstillende 

Om området er 
utsatt for 
forurensning og 
konsekvenser for 
dette. 

Støy Støysonekartlegging veg 
etter T-1442 – Statens 
vegvesen 
 
Støysoner for Bane Nors 
jernbanenett 

 
Godt 

Om området er 
støyutsatt og 
ligger innenfor gul 
eller rød støysone 
og evt. om 
arealbruksendring 

https://www.ralingen.kommune.no/kartlegging-av-natur.325244.no.html
https://www.ralingen.kommune.no/kartlegging-av-natur.325244.no.html
https://www.vannportalen.no/veiledning/klassifiserings/
https://www.vannportalen.no/veiledning/klassifiserings/
https://www.vannportalen.no/veiledning/klassifiserings/
https://www.vannportalen.no/veiledning/klassifiserings/
https://www.vann-nett.no/portal/#/
https://www.vannportalen.no/kunnskapsgrunnlaget/klassifisering/
https://www.vannportalen.no/kunnskapsgrunnlaget/klassifisering/
https://vannmiljo.miljodirektoratet.no/
https://vannmiljo.miljodirektoratet.no/
https://www.elveliv.no/filer/dokumenter/aktuellerapporter/2020_rsrapport_VO_Leira-Nitelva.pdf
https://www.elveliv.no/filer/dokumenter/aktuellerapporter/2020_rsrapport_VO_Leira-Nitelva.pdf
https://www.nve.no/vann-og-vassdrag/vassdragsforvaltning/verneplan-for-vassdrag/
https://www.nve.no/vann-og-vassdrag/vassdragsforvaltning/verneplan-for-vassdrag/oslo/006-1-oslomarkvassdragene/
https://www.luftkvalitet.info/
https://miljostatus.miljodirektoratet.no/


 
 

 106 

Konsekvensutredning 

Utredningstema Datagrunnlag/kilder Kvalitet på 

datagrunnlaget 

Hva er vurdert 

Handlingsplan mot støy i 
Oslo byområde 2018-
2033 
Støykartlegging Oslo 
byområde 2017 
 
Retningslinje for 
behandling av støy i 
arealplanleggingen (T-
1442) 
 
Lokale kartlegginger 
(områdeplaner og 
reguleringsplaner) 

vil medføre økt 
støy.  

Klimautslipp 
(energi og 
transport) 

Kommunedelplan for 
klima, energi og sirkulær 
økonomi 
 
Tilstandsrapport natur og 
miljø – del 2 klima og 
energi 
Klimagassregnskap 
Rælingen kommune 
 

 
Tilfredsstillende 

Om 
arealbruksendring 
bygger oppunder 
kommunens mål 
om å redusere 
klimagassutslipp. 
 
Om 
arealbruksendring 
medfører 
nedbygging av 
karbonrike arealer 
(myrer, 
våtmarksområder, 
skog). 

Overvann NVE Atlas – nedbørsfelt 
(REGINE), elvenett, 
aktsomhetskart flom 
Retningslinjer for 
overvannshåndtering 
 
Overvannsanalyse for 
Rælingen  
Administrativ fagkunnskap 

 
Tilfredsstillende 

Om det er 
problemer knyttet 
til overvanns-
håndtering, 
manglende 
system og 
tilrettelegging.  

Skred- og flomfare Skrednett – kvikkleirekart 
og marin grense  
 
NGU – kart: løsmasser, 
marin grense, marin leire 
 
NVE Atlas – naturfarer, 
jord- og flomskred 
aktsomhetsområder, 
kvikkleire, marin leire 
løsmasser, 
skredhendelser, snøskred 
aktsomhetsområder, 
steinsprang 
aktsomhetsområder, NVE 
bratthet 

 
Usikkert/ 

tilfredsstillende 

Om arealet 
berører kjente 
kartlagte 
faresoner eller 
aktsomhetsområd
er, som ligger 
over eller under 
marin grense, 
eller om det er 
registrert tidligere 
hendelser eller 
kartlagt. 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/retningslinje-for-behandling-av-stoy-i-arealplanlegging/id2857574/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/retningslinje-for-behandling-av-stoy-i-arealplanlegging/id2857574/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/retningslinje-for-behandling-av-stoy-i-arealplanlegging/id2857574/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/retningslinje-for-behandling-av-stoy-i-arealplanlegging/id2857574/
https://www.ralingen.kommune.no/tilstandsrapport-natur-og-miljoe.363248.no.html
https://www.ralingen.kommune.no/tilstandsrapport-natur-og-miljoe.363248.no.html
https://www.ralingen.kommune.no/tilstandsrapport-natur-og-miljoe.363248.no.html
https://www.ralingen.kommune.no/?id=6033020
https://www.ralingen.kommune.no/?id=6033020
https://atlas.nve.no/Html5Viewer/index.html?viewer=nveatlas
https://www.ralingen.kommune.no/retningslinjer-for-overvannshaandtering.463758.no.html
https://www.ralingen.kommune.no/retningslinjer-for-overvannshaandtering.463758.no.html
http://www.skrednett.no/
http://www.ngu.no/emne/kart-pa-nett
https://atlas.nve.no/Html5Viewer/index.html?viewer=nveatlas
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Utredningstema Datagrunnlag/kilder Kvalitet på 

datagrunnlaget 

Hva er vurdert 

 
Flaum- og skredfare i 
arealplanar, retningslinje 
2/2011 (rev. 2019), NVE  
 
Samfunnssikkerhet i 
arealplanleggingen, DSB  
 
Kommunens overordna 
ROS-analyse 
Lokale kartlegginger 
(områdeplaner og 
reguleringsplaner) 
Administrativ fagkunnskap 

Samfunn 

Barn og unge Rikspolitiske retningslinjer 
for barn og planlegging 
Veileder om barn og unge 
i plan og byggesak (2020)  
 
Barnetråkkregistreringer 
Temaplan for 
trafikksikkerhet med 
kartlegginger 
Mobilitetsanalyse for 
Rælingen 

Godt Vurdering av om 
området er 
tilrettelagt for barn 
og unge, brukes 
av barn og unge, 
samt konsekvens 
av 
arealbruksendring
.  

Universell 
utforming 

TEK17 
Administrativ fagkunnskap 

Godt Terrengforhold, 
stigning, adkomst, 
tilgjengelighet. 

Bomiljø/bokvalitet Veileder i estetikk og 
bokvalitet i plan- og 
byggesaker 
 
Administrativ fagkunnskap 

Godt Attraktivitet, 
tilgjengelighet, 
nærhet til 
grønnstruktur og 
friluftsliv, 
universell 
utforming, 
solforhold, utsikt 
osv 

Friluftsliv, idrett og 
grønnstruktur 

Veileder for kartlegging og 
verdsetting av 
friluftslivsområder 
(Miljødirektoratet) 
Statens vegvesens 
håndbok - V712 
“Konsekvensanalyser” 
 
Frilufts- og aktivitetskart 
for Rælingen 
Sykkelkart for Rælingen 
Kartlegging og 
verdisetting av 
friluftsområder i Rælingen 
kommune (naturbase) 

Godt Kartlagte 
friluftslivsområder 
og eventuell 
konsekvens for 
friluftslivsinteress
er. 
 
Betydning, 
kvalitet, 
brukerfrekvens, 
tilretteleggelse. 
 
 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/veileder-om-barn-og-unge-i-plan-og-byggesak/id2868855/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/veileder-om-barn-og-unge-i-plan-og-byggesak/id2868855/
https://www.ralingen.kommune.no/getfile.php/4544943.2185.wktbbabiunz7jw/Veileder%20i%20estetikk%20og%20bokvalitet%20i%20plan-%20og%20byggesaker.pdf
https://www.ralingen.kommune.no/getfile.php/4544943.2185.wktbbabiunz7jw/Veileder%20i%20estetikk%20og%20bokvalitet%20i%20plan-%20og%20byggesaker.pdf
https://www.ralingen.kommune.no/getfile.php/4544943.2185.wktbbabiunz7jw/Veileder%20i%20estetikk%20og%20bokvalitet%20i%20plan-%20og%20byggesaker.pdf
https://www.miljodirektoratet.no/globalassets/publikasjoner/M98/M98.pdf
https://www.miljodirektoratet.no/globalassets/publikasjoner/M98/M98.pdf
https://www.miljodirektoratet.no/globalassets/publikasjoner/M98/M98.pdf
https://www.miljodirektoratet.no/tjenester/naturbase/
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Utredningstema Datagrunnlag/kilder Kvalitet på 

datagrunnlaget 

Hva er vurdert 

Kommunedelplan idrett, 
fysisk aktivitet og friluftsliv 
2017-2028 
Mobilitetsanalyse for 
Rælingen 
Administrativ fagkunnskap 

Tjenestefunksjoner Kommunale strategier og 
planer 
Befolkningsprognoser 
Boligbyggeprognoser 
Administrativ fagkunnskap 
 
 
 
 

Godt Tilgjengelighet til 
tjenestefunksjone
r som skole, 
barnehage 
idrettsanlegg, 
bibliotek, kultur, 
sykehjem, 
rådhus, butikk 
osv., samt 
skolekapasitet. 

Næring og 
sysselsetting 

Kommunale strategier og 
planer 
Administrativ fagkunnskap 

Godt Etablert 
næringsområde, 
næring i eller i 
nærheten av 
området. 

Forbindelseslinjer 
(stier, løyper, gang- 
og sykkelveier) 

Temaplan for 
trafikksikkerhet med 
kartlegginger 
Mobilitetsanalyse for 
Rælingen 
Administrativ fagkunnskap 

 
Godt 

Gang- og 
sykkelveier, stier 
o.l. i området, 
tilgjengelighet/ 
sammenheng og 
avvik fra 
kommunal 
vegnorm.  

Kolletiv-
tilgjengelighet 

Mobilitetsanalyse for 
Rælingen  
ATP 
TØI – forskning 
Ruter.no  

 
Godt 

Vurdering av 
reisetid, bytter, 
frekvens og 
gangavstand 

Trafikksikkerhet Vegkart.no  
Temaplan for 
trafikksikkerhet med 
kartlegginger 
Mobilitetsanalyse for 
Rælingen 
Felles kommunal veinorm 
– retningslinjer for 
utforming og bygging av 
vei og gater 
 
Administrativ fagkunnskap 
om kommunens veinett 

 
Godt 

Tilretteleggelse, 
trygge og 
sammenhengend
e 
forbindelseslinjer, 
avvik fra 
kommunal 
veinorm, trygg 
skolevei 
 
 
 

Vei/adkomst Felles kommunal veinorm 
– retningslinjer for 
utforming og bygging av 
vei og gater 
 
Administrativ fagkunnskap 
om kommunens veinett 

 
Godt 

Tilgjengelighet til 
vei/adkomst og 
kapasitet 

https://www.ralingen.kommune.no/idrett-fysisk-aktivitet-og-friluftsliv.326165.no.html
https://www.ralingen.kommune.no/idrett-fysisk-aktivitet-og-friluftsliv.326165.no.html
https://www.ralingen.kommune.no/idrett-fysisk-aktivitet-og-friluftsliv.326165.no.html
https://www.ralingen.kommune.no/veinorm.485928.no.html
https://www.ralingen.kommune.no/veinorm.485928.no.html
https://www.ralingen.kommune.no/veinorm.485928.no.html
https://www.ralingen.kommune.no/veinorm.485928.no.html
https://www.ralingen.kommune.no/veinorm.485928.no.html
https://www.ralingen.kommune.no/veinorm.485928.no.html
https://www.ralingen.kommune.no/veinorm.485928.no.html
https://www.ralingen.kommune.no/veinorm.485928.no.html
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Utredningstema Datagrunnlag/kilder Kvalitet på 

datagrunnlaget 

Hva er vurdert 

Vann og avløp Hovedplan Vann og avløp 
2016-2026 
Administrativ fagkunnskap 
om kommunens vann- og 
avløpsnett 

Godt Tilgjengelighet til 
kommunalt vann 
og avløp, samt 
kapasitet  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.ralingen.kommune.no/vann-og-avloepsplan.326433.no.html
https://www.ralingen.kommune.no/vann-og-avloepsplan.326433.no.html
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Kartutsnitt – oversikt over arealinnspill 
 

 
Figur 1 1: Rud skole, 5: Strømsdalen nordre, 6: Eikelivegen, 7: Strandvegen, 10: Korsvegen, 12: NRA og 
AEV 
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Figur 2 2: Omsorgsboliger Kirkebyvegen, 3: Lognsdalen - snødeponi, 8: Hegrevegen og Vipevegen, 9: 
Tangerudvegen, 11: Del av gnr./bnr. 103/1 
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Figur 3 4: Åsvang 
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Rælingen kommune 
Postboks 100 
2025 Fjerdingby    
 
Besøksadresse:  
Bjørnholthagan 6 
2008 Fjerdingby    
 
Telefon: 63 83 50 00    
E-post: postmottak@ralingen.kommune.no 
 
www.ralingen.kommune.no 
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