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1 Sammendrag  

Denne utredningen inngår som en del av revisjon av kommuneplanens arealdel i samsvar 

med planprogrammet for kommuneplan 2022-2033 og fungerer som et kunnskapsgrunnlag. 

Dimensjoneringsgrunnlaget gir en anvisning for styring av fremtidig vekst til prioriterte 

vekstområder ved å definere en langsiktig vekstgrense i kommuneplanen.  

 

Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus (RATP) kom i 2015 og handler om 

hvordan areal og transport kan samordnes bedre i regionen. Den regionale planen legger 

føringer om at minimum 80% av bolig- og arbeidsplassveksten skal ligge innenfor prioriterte 

vekstområder, i nærhet til ulike handels- og tjenestetilbud og offentlig kommunikasjon. 

Gangavstand til ulike tjenester og til kollektivknutepunkt er et viktig kriterium. På bakgrunn av 

dette forventes det at kommunen utarbeider et dimensjoneringsgrunnlag for bolig- og 

arbeidsplassvekst i kommunen fram mot 2030, hvor det fastsettes en langsiktig vekstgrense 

rundt prioriterte vekstområder. Ved utarbeidelsen av dimensjoneringsgrunnlaget er det tatt 

utgangspunkt i metodikken, utarbeidet av Akershus fylkeskommune (Viken fylkeskommune). 

 

Dimensjoneringsgrunnlaget tar utgangspunkt i et tidsperspektiv på 12 år, som er tilsvarende 

kommuneplanperioden. Kommuneplanens arealdel har en tidshorisont frem til 2033. 

Utredningen viser hvilke arealer for utbygging det er aktuelt å legge inn for denne perioden. 

Ved neste revisjon av kommuneplanen vil utbyggingsbehovet vurderes på nytt. Den 

langsiktige vekstgrensen er ikke juridisk bindende, men gir en anvisning for styring av 

fremtidig vekst til prioriterte vekstområder. 

Etter kriteriene i regional plan for areal og transport er følgende områder analysert: 

Fjerdingby, Løvenstad og Rud. Disse områdene har beliggenhet nord i kommunen. I 

utgangspunktet skal det være ett prioritert vekstområde, men på bakgrunn av kriteriene som 

framgår i regional plan er det valgt å analysere flere områder. 

 

Statistikk som legges til grunn for beregning av framtidig utbyggingsbehov er kommunens 

prognoser. Fra 2020-2033 er det estimert at Rælingen vil ha en gjennomsnittsvekst på 1,9 

%. Basert på en gjennomsnittlig vekstprognose for befolkning på 1,9 % per år er det behov 

for 2306 boenheter i Rælingen innenfor kommuneplanens planperiode 2022-2033. Ved å 

legge 80/20 til grunn kan det tilrettelegges for 1845 boenheter innenfor prioriterte 

vekstområder og 461 boenheter utenfor.  

 

En langsiktig vekstgrense gir kommunen mulighet til å tilrettelegge for en konsentrert 

arealutvikling, hvor veksten skal komme og i hvilken grad et område kan utnyttes eller 

fortettes. 
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2 Innledning  

2.1 Bakgrunn 

Nasjonale føringer  
Hvert fjerde år legger regjeringen fram nasjonale forventninger til regional og kommunal 

planlegging for å fremme en bærekraftig utvikling i hele landet. I forventningene som ble 

vedtatt i 2019, fremheves FNs 17 bærekraftsmål som grunnlag for kommunal og regional 

planlegging. Kommunene skal planlegge for steder som skaper en bærekraftig areal- og 

transportutvikling i et miljømessig, økonomisk og sosialt perspektiv. 

I planleggingen forventes blant annet følgende: 

• Det skal skapes et samfunn med lave utslipp, som er trygt og tilpasset klimaendringene.  

• Knutepunktutviklingen skal styrkes. 

• Det skal tilrettelegges for en næringsutvikling som gir grunnlag for velferd. 

• Det skal sørges for en aktiv forvaltning av natur- og kulturminneverdier. 

• Det skal tilrettelegges for at byer og tettsteder er åpne, inkluderende, trygge og 

helsefremmende. 

• Det skal sørges for at det er kvalitet i våre fysiske omgivelser. 

• Det skal sørges for at det skapes levende sentrumsområder.   

 

Regionale føringer  
Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus kom i 2015 og handler om hvordan 

areal og transport kan samordnes bedre i regionen. Den regionale planen fastslår areal- og 

transportstrategier, samt retningslinjer som skal styre utviklingen i Oslo og Akershus.  

 

Noen viktige momenter ved planen:  

• Sterkere konsentrasjon av bolig- og arbeidsplassveksten 

skal legges til noen prioriterte vekstområder og 

begrensning av spredt vekst utenfor disse områdene.  

• Minimum 80% av bolig- og arbeidsplassvekst i kommunen 

skal ligge innenfor prioriterte vekstområder.  

• De resterende 20 % kan ligge utenfor de prioriterte 

vekstområdene, hvor det skal kunne tilrettelegges for noe 

utbygging (vedlikeholdsvekst for å kunne opprettholde 

stabile bomiljø).  

• Det skal legges til rette for høy vekst i nærhet til ulike 

handels- og tjenestetilbud og offentlig kommunikasjon 

• Gangavstand til ulike tjenester og til kollektivknutepunkt er 

et viktig kriterium.  

• Det forventes at kommunen utarbeider et dimensjoneringsgrunnlag for bolig- og 

arbeidsplassvekst i kommunen fram mot 2030, hvor det fastsettes en langsiktig 

vekstgrense rundt prioriterte vekstområder. Avgrensningen skal framgå av plankart eller 

temakart, og defineres på grunnlag av ønsket langsiktig utvikling av stedet.  

Hva betyr dette for oss? 

Minimum 80 % av bolig- og 

arbeidsplassveksten i 

kommunen skjer innenfor 

prioriterte vekstområder.  

Fjerdingby er i den 

regionale planen vist som 

prioritert vekstområde i 

kommunen.  
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Figur 1 Regional areal- og transportstruktur iht. Regional plan for areal- og transport. 
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Kommunale føringer  
I langsiktig arealstrategi mot 2060 er det gitt tydeligere føringer og rammer for hvilken 

arealutvikling det skal tilrettelegges for. Kommunen skal styre boligbyggingen innenfor 

prioriterte vekstområder og begrense fortetting i resten av kommunen. I tidligere arealstrategi 

(kommuneplanens arealdel 2014-2015) fremgikk det at utbygging i framtiden i hovedsak bør 

skje nord i kommunen. Samfunnsdelen med ny arealstrategi ble vedtatt 27.10.2021. 

 

Innenfor de prioriterte vekstområdene kan det tilrettelegges for en høyere arealutnyttelse, 

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

gange. Det skal sikres en helhetlig styring og forutsigbarhet over tid og det skal tilrettelegges 

for en utvikling i kommunen som tar hensyn til en regional samordnet areal- og 

transportutvikling. Dette innebærer at utbygging skal skje i nærhet til tjenestetilbud, 

arbeidsplasser, i områder med god kollektivdekning og hvor det tilrettelegges for gående og 

syklende. Kriterier i regional plan for areal og transport er lagt til grunn for hvor det skal 

tilrettelegges for vekst og fortetting. 

 

Fjerdingby er kommunens prioriterte vekstområde og skal utvikles til et attraktivt tettsted for 

hele kommunen med sentrumsfunksjoner. Løvenstad er en del av bybåndet mellom 

Lørenskog og Lillestrøm, og er et av våre utviklingsområder. Deler av Rud er også en del av 

bybåndet og grenser til Lillestrøm som er en regional by. Deler av Løvenstad og deler av 

Rud skal ta en høy andel av veksten i befolkning og arbeidsplasser. Dette er derfor områder 

hvor det også skal tilrettelegges for vekst og fortetting i tråd med premissene ovenfor.  

 

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. 

 

Grønn strek i kommuneplanens arealdel 2014-2025 

I kommuneplanen 2014-2025 er overordna arealstrategi synliggjort som grønn strek på 

plankartet. Denne fastsetter langsiktige grenser mellom byggeområder og landbruks-, natur- 

og friluftsområder. Videre tilrettelegger den for utbygging innenfor utbyggingssoner. Denne 

grønne streken vil utgå i ny kommuneplan. Dimensjoneringsgrunnlaget for langsiktig 

vekstgrense vil være det gjeldende grunnlaget for hvor utbyggingen skal prioriteres. 
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Boligutvikling i Rælingen 

Boligutviklingen i Rælingen har hovedsakelig foregått sør i 

kommunen, innenfor Smestad skolekrets. Hovedtyngden av 

boligmassen i kommunen består av eneboliger, men det er også 

områder der bygningsmassen stort sett består av blokkbebyggelse. I 

perioden 2012-2018 har det i Rælingen samlet vært en økning i 

andel eneboliger og rekkehus i forhold til blokkbebyggelse og 

tomannsboliger.  

 

Det har vært fokus på å endre utviklingen ved å legge til rette for 

fortetting og oppføring av blokkbebyggelse nord i kommunen. 

Framover planlegges det for en økning i andel blokkbebyggelse og 

rekkehus.  

 

Det er forventet at boligbyggingen vil øke vesentlig fra 2023. Frem 

mot 2033 er det anslått at det kan bli oppført opp mot 2580 nye 

boliger, noe som tilsvarer et gjennomsnitt på ca. 200 nye boliger per 

år. Det er forventet høyest utbygging på Fjerdingby. 

 

Revisjon av kommuneplanen 

Rælingen kommune startet i 2020 med revisjon av kommuneplanens arealdel. Planperioden 

for ny kommuneplan er 2022-2033. Arbeidet med dimensjoneringsgrunnlaget inngår som en 

del av grunnlaget for revisjon av kommuneplanens arealdel.  

 

2.2 Veileder - Grønn grense  

For å følge opp intensjonene i den regionale planen, har Akershus 

fylkeskommune (Viken fylkeskommune) utarbeidet en veileder for grønn 

grense. Veilederen viser hvordan kommunene kan styre framtidig utbygging 

til prioriterte vekstområder ved å definere en langsiktig grønn grense i 

kommuneplanens arealdel. Metodikken for å fastsette grønn grense er 

beskrevet i kapittel 2.  

 

Begrepet grønn grense 

Begrepet grønn grense skal ifølge fylkeskommunen gi assosiasjoner til en grønnere og mer 

bærekraftig utvikling av utbyggingsmønsteret. Begrepet kan derimot fremstå noe uklart og gi 

assosiasjoner til andre arealformål, som landbruks-, natur- og friluftsformål (LNF) eller 

grønnstruktur. På bakgrunn av dette anses det som mer tydeligere og hensiktsmessig å 

bruke begrepet langsiktig vekstgrense. Denne begrepsbruken er derfor lagt til grunn videre i 

dokumentet. 
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Tidsperspektiv for langsiktig vekstgrense 

Dimensjoneringsgrunnlaget tar utgangspunkt i et tidsperspektiv på 12 år, som er tilsvarende 

kommuneplanperioden. Kommuneplanens arealdel har en tidshorisont frem til 2033. 

Utredningen viser hvilke arealer for utbygging det er aktuelt å legge inn for denne perioden. 

Ved neste revisjon av kommuneplanen vil utbyggingsbehovet vurderes på nytt.  

 

Virkning av den langsiktige vekstgrensen 

Den langsiktige vekstgrensen er ikke juridisk bindende, men gir en anvisning for styring av 

fremtidig vekst til prioriterte vekstområder. Det kan i bestemmelsene til kommuneplanens 

arealdel knyttes bestemmelser om krav og vilkår til utbygging til de arealformål som ligger 

innenfor den langsiktige vekstgrensen. 

 

Bruk av langsiktig vekstgrense  

En langsiktig vekstgrense gir kommunen mulighet til å tilrettelegge for en konsentrert 

arealutvikling, hvor veksten skal komme og i hvilken grad et område kan utnyttes eller 

fortettes. En konsentrert arealutvikling styrker tettstedene og gir bedre grunnlag for service 

og handel. Dermed kan innbyggere få et bedre tjenestetilbud, og flest mulig kan nå daglige 

aktiviteter innenfor gangavstand, samt ha lett tilgang til det regionale transporttilbudet.  

Prioritering og styring av boligvekst der kommunen investerer er også 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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2.3 Begrepsavklaring 

Langsiktig vekstgrense  

Er avgrensningen på det som er definert 

som et prioritert vekstområde, hvor 80% 

av veksten skal skje.  

 

Prioriterte vekstområder  

Områder som i regional plan blir definert 

som regionale byer, områder for 

arbeidsplassintensive virksomheter, 

bybåndet og lokale byer og tettsted.  

 

Analyseområdet 

Arealet i en sirkel med radius 1 km fra 

sentrum i et prioritert vekstområde. For 

regionale byer settes radius til 2 km.  

 

Områdeutnyttelse 

Mål for utnyttelse av areal. Bruksareal 

(BRA) i % av alt bebygd og ubebygd areal 

innenfor et nærmere avgrenset område 

blir ofte brukt som mål for 

områdeutnyttelse. Også omtalt som at 

områdeutnyttelse er totalt bruksareal i % 

av områdearealet.  

 

Regionale byer 

Sandvika, Asker, Lillestrøm, Jessheim, Ski 

og Ås.  

 

Bybåndet  

Det sammenhengende bebygde 

byområdet mellom Oslo, Lillestrøm, Ski og 

Asker.  

 

Tettsted 

Der det bor minst 200 personer, og 

avstand mellom husene normalt ikke 

overstiger 50 meter. Det er tillatt med et 

skjønnsmessig avvik utover 50 m i 

områder som ikke kan eller skal bebygges 

(SSB).  

Fortetting  

Økning i arealutnyttelsen i eksisterende 

bebyggelse, vanligvis i byer og andre 

tettbygde områder. Fortetting skjer ved at 

det bygges nye hus på ledige arealer, ved 

oppdeling av tomter og ved påbygg eller 

tilbygg (Store norske leksikon).   

 

Transformasjon 

Omforming eller omdannelse av allerede 

bebygde områder der det settes opp nye 

bygninger, og der arealbruken på 

eiendommen endres, for eksempel fra 

næring til bolig.  

 

Vedlikeholdsvekst  

Vekst med sikte på å opprettholde stabile 

bomiljø og utnytte etablert sosial og 

teknisk infrastruktur.  

 

Sosial infrastruktur  

Ulike bygg og anlegg, tjenester e.l. som er 

nødvendig for at et samfunn skal fungere 

sosialt. Omfatter blant annet skole, 

barnehage, sykehjem, rådhus, 

institusjoner, bibliotek og kultur. 

  

Teknisk infrastruktur  

De installasjoner og anlegg som er 

nødvendige for at et bebygd område skal 

fungere rent praktisk. Disse må som 

hovedregel være på plass før et område 

kan bygges ut. Omfatter blant annet vei, 

vann, avløp, energitilførsel og renovasjon. 
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3 Metode 

Dimensjoneringsgrunnlaget for prioriterte vekstområder og langsiktig vekstgrense er 

utarbeidet i samsvar med veileder – grønn grense, som er utarbeidet av Akershus 

fylkeskommune (Viken fylkeskommune). For å definere en langsiktig vekstgrense er det i 

veilederen presentert fem trinn, som det er anbefalt å følge. 

 

Opptegning av langsiktig vekstgrense gjøres etter en analyse av dagens situasjon i hvert av 

de prioriterte vekstområdene og det realistiske utbyggingsbehov kommunen vil planlegge for. 

 

Målet er at minst 80% av bolig- og arbeidsplassveksten skal skje innenfor prioriterte 

vekstområder, i nærhet til ulike handels- og tjenestetilbud og offentlig kommunikasjon. De 

resterende 20 % kan ligge utenfor de prioriterte vekstområdene, hvor det skal kunne 

tilrettelegges for en vedlikeholdsvekst for å opprettholde stabile bomiljø innenfor allerede 

etablerte byggeområder.   

 

De fem trinnene i metodikken er følgende: 

1. Finn analyseområder 

2. Regne ut hvor mye som er bygd ut  

3. Anslå hvor mye utbyggingsareal som trengs  

4. Vurder potensialet for videre utbygging 

5. Tegne opp langsiktig vekstgrense på kart  

 

Trinn 1 

I første trinn skal analyseområder avgrenses. Analyseområdet avgrenses teoretisk med 1 km 

radius. Dette har sammenheng med teoretisk gangavstand. Sentralpunktet i analyseområdet 

skal være det punktet som har det beste kollektivtilbudet. For regionale byer kan 

analyseområdet ha en radius på 2 km. I bybåndet kan det defineres flere analyseområder 

med utgangspunkt i et sentralpunkt med god kollektivdekning.   

 

Kriterier for analyseområdet 

Regional plan for areal og transport har fastsatt kriterier for hvor det 

skal tilrettelegges for en høyere vekst. Veileder – Grønn grense tar 

også utgangspunkt i de samme kriteriene: 

• Gangavstand til sentrumsfunksjoner (500-1000 meter – 10 min) 

• Nærhet til kollektivknutepunkt og busstilbud 

• Tilknytning til handels- og tjenestetilbud  

• Beliggenhet innenfor bybåndet 

• Tilknytning til regionale byer  

Det framgår også at det i områder innenfor bybåndet kan defineres 

flere analyseområder med utgangspunkt i et sentralpunkt med god 

kollektivdekning. 
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Trinn 2 

I andre trinn kal det regnes ut hvor mye som er bygd ut innenfor analyseområdet for å få den 

nåværende områdeutnyttelsen og boligtettheten. Analyseområdet deles opp i delområder 

som gir et bedre grunnlag for å anslå nåværende boligtetthet og områdeutnyttelse. 

Delområdene er delt inn etter det som anses som en naturlig avgrensning, for eksempel 

boligtypologi, ensartede områder, sentrumsbebyggelse, næringsbebyggelse osv. Deretter 

regnes nåværende utnyttelse for hvert enkelt delområde, hvor data fra matrikkelen legges til 

grunn for beregningene. Delområder som ikke er bygd ut har tetthet lik null. Vannflater, store 

skogarealer, jordbruksarealer og tung infrastruktur holdes utenom beregningene. 

Boligtettheten for hvert enkelt delområde og samlet for hele analyseområdet er vist som 

antall boenheter pr dekar (daa). 

 

Trinn 3 

I tredje trinn skal det foretas en realistisk vurdering av framtidig utbyggingsbehov i hele 

kommunen. Det fremtidige utbyggingsbehovet vurderes ut ifra behov for:  

• Boligarealer 

• Næringsarealer 

• Arealer til teknisk og sosial infrastruktur 

 

 

Bolig 

For å finne det fremtidige utbyggingsbehovet for bolig må dette baseres på foreliggende 

vekstprognoser for antall innbyggere. Dette kan være framskrivninger fra SSB, 

fylkeskommunen eller kommunen. I denne analysen er det tatt utgangspunkt i kommunens 

prognoser. Statistikk som legges til grunn for beregning av fremtidig utbyggingsbehov og 

begrunnelse for dette er videre beskrevet i kapittel 6. Utbyggingsbehov for bolig er fremvist 

som m2 BRA.  

 

Næring 

Veilederen angir ingen konkret metodikk for næringsprognoser, men foreslår blant annet at 

samlet utbyggingsbehov til næring kan beregnes ved å benytte samme veksttakt som for 

boliger og at næringsutviklingen de siste 5-10 årene kan brukes som en anslått årlig 

vekstprognose for kommende planperiode. Rælingen kommune har ingen prognoser for 

næringsliv på samme måte som befolkningsutviklingen eller total oversikt over den historiske 

næringsutviklingen i kommunen. I analysen er det derfor kun vist tall for dagens situasjon, 

det vil si antall næringsbygg og samlet næringsareal (m2 BRA) innenfor analyseområdene. 

 

Teknisk og sosial infrastruktur 

Teknisk og sosial infrastruktur inngår også i det totale utbyggingsbehovet. Sosial infrastruktur 

omfatter blant annet skoler, barnehager, sykehjem, rådhus, institusjoner, bibliotek og kultur. 

Teknisk infrastruktur omfatter blant annet vei, vann, avløp, energitilførsel og renovasjon. 

Utbyggingsbehov for teknisk og sosial infrastruktur er fremvist som m2 BRA. 
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Trinn 4  

I fjerde trinn skal potensialet for videre utbygging vurderes innenfor analyseområdet og ny 

områdeutnyttelse skal regnes ut og vises i % BRA. Potensialet i hvert enkelt delområde skal 

vurderes og deretter summeres det samlede potensialet.  

 

Vurderingen er foretatt slik: 

▪ Ikke aktuelt for noe utbygging 

▪ Potensial for utbygging  

▪ Potensial for fortetting 

▪ Potensial for transformasjon eller fullstendig utbygging 

 

Områder som ikke er aktuelt for utbygging kan for eksempel være bevaringsområder, 

fareområder, vannområder, marka etc. Etter at uaktuelle delområder er streket ut i skjemaet 

for vurdering av utbyggingspotensial, er det gjort en vurdering av hvor lite eller stort 

potensialet for videre utbygging er innenfor de aktuelle delområdene. Potensialet avhenger 

av en rekke forhold i delområdet som blant annet:   

 

▪ Omfanget av dagens bebyggelse  

▪ Kvalitet på dagens bebyggelse 

▪ Delområdets beliggenhet og attraktivitet  

▪ Planstatus og eiendomsstruktur.  

 

Eiendommer som er regulerte, men ikke er utbygd eller har en påstartet byggesak, inngår i 

utregningen av potensial for utbygging. Dette er med bakgrunn i at arealene ikke er bebygde, 

og at veksten dermed vil skje i senere tid i kommuneplanperioden.   

 

Ved vurdering av fortettingspotensial er det lagt til grunn minimum 500 m2 pr. eneboligtomt 

for utregning av utbyggingsareal.  

 

Beregning av områdeutnyttelse 

For å beregne områdeutnyttelsen i % bruksareal (BRA) må eventuell ny utbygging og 

eksisterende bebyggelse (som skal bestå), deles på delområdets størrelse. Ettersom 

datagrunnlaget for BRA på eksisterende bebyggelse er mangelfull i matrikkelen og at det 

krever en del bearbeidelse av uthentet data, er det kun gjort beregninger av 

områdeutnyttelse i % BRA for de mest sentrale delområdene. Delområdene det er gjort en 

mer detaljert beregning av områdeutnyttelsen er:  

 

▪ Fjerdingby – delområde 3, 5, 6, 7, 8 og 14 

▪ Rud – delområde 1, 3, 4, 8, 13 og 15  

▪ Løvenstad – delområde 1, 4, 5 og 9  

 

Samlet utbyggingsareal (BRA) er kun oppgitt for de mest sentrale områdene som ligger 

innenfor den langsiktige vekstgrensen.  
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Der kun antall nye boenheter er kjent, er det lagt til grunn en gjennomsnittlig boligstørrelse 

på 85 m2, som er benyttet for å regne ut ca. nytt utbyggingsareal.   

 

Trinn 5  

I femte trinn skal den langsiktige vekstgrensen tegnes opp rundt det mest sentrale 

knutepunktet/sentrum innenfor analyseområdet, i henhold til kriteriene. Opptegning av 

langsiktig vekstgrense gjøres etter en analyse av dagens situasjon i hvert av de prioriterte 

vekstområdene og skal samsvare med det realistiske utbyggingsbehovet i den aktuelle 

kommuneplanperioden. 

 

Feilkilder og avvik fra fremgangsmåte i veilederen  

Ved utarbeidelse av dimensjoneringsgrunnlaget har det vært noen utfordringer knyttet til 

mangelfull matrikkeldata. Dette er data som er nødvendig for å kunne følge metodikken i 

veilederen for utarbeidelse av dimensjoneringsgrunnlaget.  

 

Nedenfor følger en liste over mindre avvik fra fremgangsmåten i veilederen og en samlet liste 

over feilkilder.  

 

Fremgangsmåte for beregning av BRA og BYA på boliger og forretningsbygg  

På bakgrunn av mangel av matrikkeldata er følgende fremgangsmåte for beregning av BRA 

og BYA brukt: 

- Mange av byggene mangler bebygd areal (BYA). Der er tallene for BRA i 1. etasjen 

brukt for å finne ca. fotavtrykk.  

- Det er noen eiendommer som det er forskjellig fotavtrykk på, ift. det som måles i 

kartet, og det som står i matrikkelen. Derfor er det målt fotavtrykk i kartet for flere av 

bygningene, men samlet BRA er hentet fra matrikkelen.  

 

Avvik fra fremgangsmåte i trinn 4 

- Det er mangelfull data på BRA i matrikkelen.  

- Konverteringsfeil fra SOSI til Shape-fil for å kunne analysere matrikkeldataene i 

QGIS. Dette førte til at oversikten over oppgitt BRA ble delt opp og ufullstendig, og 

krevde en del bearbeiding for å finne BRA.    

 

Feilkilder  

- Mangelfull data på BYA og BRA i matrikkelen. 

- Enkelte forretninger er registrert som boligbebyggelse eller annen bebyggelse.  
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4 Trinn 1 - Analyseområder  

Etter kriteriene i den regionale planen fremmes det forslag til tre analyseområder:  

Fjerdingby, Løvenstad og Rud. Disse områdene har beliggenhet nord i kommunen. I 

utgangspunktet skal det være ett prioritert vekstområde, men på bakgrunn av kriteriene som 

framgår i Regional plan for areal og transport fra 2015 (RATP) er det valgt å analysere flere 

områder. Det framgår også at det i områder innenfor bybåndet kan defineres flere 

analyseområder med utgangspunkt i et sentralpunkt med god kollektivdekning. 

 

Rælingen grenser blant annet til Lillestrøm og Lørenskog kommuner. Deler av Løvenstad og 

deler av Rud ligger i tilknytning til bybåndet, som skal ta en høy andel av veksten i befolkning 

og arbeidsplasser. Deler av Rud grenser også til Lillestrøm som er en regional by. Dette er 

derfor områder hvor det er ønskelig å tilrettelegge for vekst og fortetting i tråd med kriteriene 

nedenfor.  

 

Følgende kriterier ligger til grunn for valg av analyseområdene: 

• Gangavstand til sentrumsfunksjoner (500-1000 meter – 10 min) 

• Nærhet til kollektivknutepunkt og busstilbud 

• Tilknytning til handels- og tjenestetilbud  

• Beliggenhet innenfor bybåndet 

• Tilknytning til regionale byer (Lillestrøm) 

 

Figur 2 Analyseområdene - Fjerdingby, Løvenstad og Rud 
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Fjerdingby  

Fjerdingby er administrasjonssenteret i Rælingen kommune og er kommunens prioriterte 

tettsted. Dette er også sammenfallende med regional plan for areal og transport, hvor 

Fjerdingby er utpekt som prioritert vekstområde. Analyseområdet har en radius på 1 km fra 

Fjerdingby bussholdeplass. Det er ca. 5 km til Lillestrøm fra Fjerdingby med bil. 

 

Analyseområdet består av boligbebyggelse i form av blant annet eneboliger, to- til 

firemannsboliger og rekkehus. På Fjerdingby ligger rådhuset, Rælingen videregående, 

Marikollen ungdomsskole, Fjerdingby skole, sykehjem, bibliotek, Marikollen idrettspark med 

mer. 

 

Kommunedelplan for Fjerdingby og områdereguleringsplan for Fjerdingby legger opp til en 

sentrumsutvikling og fortetting av området. Fjerdingby sentrum skal ha en kombinasjon av 

næringsliv, boliger, offentlige tjenestetilbud, aktivitets- og idrettstilbud, møteplasser og 

grøntområder. Arbeid med å få områdereguleringsplan for Fjerdingby realisert har høy 

prioritet og det er forventet at utbyggingstakten fremover vil øke vesentlig innenfor området.  

 

Fjerdingby har god kollektivdekning og det går buss til Lillestrøm på både Øvre og Nedre 

Rælingsveg. Det er avganger hvert 10. minutt i rushtiden. Fra Fjerdingby bussholdeplass tar 

det ca. 10 minutter med buss til Lillestrøm.  

 

Figur 3 Analyseområdet Fjerdingby 
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Løvenstad 

Deler Løvenstad ligger i tilknytning til bybåndet og grenser til Lørenskog og Lillestrøm 

kommuner. Analyseområdet har en radius på 1 km fra bussholdeplassen ved Løvenstad 

torg. Det er ca. 1,3 km til Strømmen fra Løvenstad senter bussholdeplass med bil. 

Analyseområdet består boligbebyggelse i form av blant annet blokkbebyggelse, rekkehus, 

tomannsboliger og eneboliger.  

På Løvenstad er det tilgjengelighet til handels- og tjenestetilbud. Her ligger det ulike 

næringslokaler og dagligvarebutikk. Innenfor området ligger blant annet også barnehager, 

Løvenstad barneskole, Sandbekken ungdomsskole, Sandbekkhallen og Løvenstadtunet 

omsorgssenter. 

Det er planer om å videreutvikle Løvenstad som en del av bybåndet, hvor det blant annet er 

ønske om å tilrettelegge for en høyere arealutnyttelse og flerfunksjonell arealbruk.  

 

Løvenstad har god kollektivdekning med hyppige avganger. Det går buss fra Løvenstad til 

Oslo, som tar ca. 29 minutter. Det går også buss som stopper både på Strømmen og i 

Lillestrøm. Det tar ca. 4 minutter med buss til Strømmen og ca. 11 minutter med buss til 

Lillestrøm.  

 

Figur 4 Analyseområdet Løvenstad 
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Rud  

Deler av Rud ligger i tilknytning til bybåndet og grenser til Lillestrøm som er en Regional by. 

For dette analyseområdet er det tatt utgangspunkt i Lillestrøm stasjon som regional by med 

en radius på 2 km. Det er gå- og sykkelavstand til Lillestrøm stasjon fra deler av Rud som 

ligger i tilknytning til Lillestrøm.  

Rud består av en del eneboligbebyggelse fra ulike tidsepoker. Innenfor området er det 

registrert flere kulturminner og kulturmiljøer, som er kategorisert som lokalt og regionalt viktig 

i kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer. Området har blitt fortettet opp gjennom 

årene med blant annet bolighus og noe blokkbebyggelse.  

 

Innenfor Rudområdet er det tilgjengelighet til handels- og tjenestetilbud på Buholen. Her 

ligger det ulike næringslokaler og dagligvarebutikker. Innenfor analyseområdet ligger blant 

annet også flere barnehager, Rud skole og omsorgsboliger. 

 

Rud har god kollektivdekning og det går buss til Lillestrøm på både Øvre og Nedre 

Rælingsveg. Det er avganger hvert 10. minutt i rushtiden. 

 

 

Figur 5 Analyseområdet Rud 
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5 Trinn 2 - Beregning av eksisterende bebyggelse   

I andre trinn er det regnet ut hvor mye som er bygd ut innenfor analyseområdet for å få den 

nåværende områdeutnyttelsen og boligtettheten. Analyseområdet er delt opp i delområder, 

som gir et bedre grunnlag for å anslå nåværende tetthet og områdeutnyttelse. Data fra 

matrikkelen er lagt til grunn for beregningene av den nåværende områdeutnyttelsen og 

boligtettheten. 

 

Delområdene er delt inn etter det som anses som en naturlig avgrensning, for eksempel 

boligtypologi, ensartede områder, sentrumsbebyggelse, næringsbebyggelse osv. 

Delområder som ikke er bygd ut har tetthet lik null. Vannflater, store skogarealer, 

jordbruksarealer og tung infrastruktur holdes utenom beregningene. 

Fjerdingby 

 

Figur 6 Delområende innenfor analyseområdet Fjerdingby. 
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Tabell 1: Boligtetthet og næringsareal pr. delområde 

Delområdenr. Antall 

boenheter 

Areal bolig 

(daa) 

Boligtetthet 

(boenheter 

pr. daa) 

Antall 

næringsby

gg 

Areal 

næring (m2 

BRA) 

1 75 105 0,7 1 291 

2 126 49 3   

3 0 20 0   

4 0 60 0   

5 3 124 0,02   

6 60 73 0,8   

7 115 73 1,6   

8 0 17 0   

9 49 282 0,1   

10 11 21 0,5   

11 128 102 1,2   

12 21 1025 0,02   

13 - 924 0   

14 0 36 0   

15 - 77 -   

Totalt 588 2988 0,19 1 291 

*strek (-) er områder som ikke er regulert eller avsatt til utbyggingsformål.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Vedlegg x – Prioriterte vekstområder og langsiktig vekstgrense 
 

 

 

  Side 20 av 47 

Løvenstad  

 

Figur 7 Delområende innenfor analyseområdet Løvenstad. Grått felt er Lillestrøm og Lørenskog 
kommuner. 
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Tabell 2: Boligtetthet og næringsareal pr. delområde 

Delområdenr. Antall 

boenheter 

Areal bolig 

(daa) 

Boligtetthet 

(boenheter 

pr. daa) 

Antall 

næringsby

gg 

Areal 

næring (m2 

BRA) 

1 274 76 3,6 2 355 

2 - 20 0   

3 - 27 0   

4 491 159 3   

5 33 20 1,6   

6 520 151 3,4   

7 156 88 1,7   

8 1 61 0,01   

9 670 65 10,3 2 1735 

10 - 15 0   

11 619 181 3,4   

12 - 34 0   

13 419 68 6,1   

14 - 477 0   

Totalt 3183 1442 2,2 4 2090 

*strek (-) er områder som ikke er regulert eller avsatt til utbyggingsformål. 
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Rud 

 

Figur 8 Delområende innenfor analyseområdet Rud. Grått felt er Lillestrøm kommune og 
analyseområdet Løvenstad.  
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Tabell 3: Boligtetthet og næringsareal pr. delområde 

Delområdenr. Antall 

boenheter 

Areal bolig 

(daa) 

Boligtetthet 

(boenheter 

pr. daa) 

Antall 

næringsbyg

g 

Areal 

næring (m2 

BRA) 

1 16 77 0,2 1 57 

2 - 61 0   

3 120 215 0,6   

4 69 91 0,8   

5 44 46 0,9   

6 9 84 0,1 9 12 837 

7 112 140 0,8   

8 45 105 0,4 1 744 

9 - 26 0   

10 112 233 0,5   

11 - 484 0   

12 168 195 0,9   

13 235 262 0,9 2 927 

14 190 273 0,7   

15 89 224 0,4 2 1150 

16 - 168 0   

Totalt 1209 2684 0,45 16 15 715 

*strek (-) er områder som ikke er regulert eller avsatt til utbyggingsformål 
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6 Trinn 3 - Framtidig utbyggingsbehov   

 

Det fremtidige utbyggingsbehovet vurderes ut ifra: 

• Behov for boligarealer 

• Behov for næringsarealer 

• Behov for arealer til teknisk og sosial infrastruktur 

 

For å finne det fremtidige utbyggingsbehovet for bolig må dette baseres på foreliggende 

vekstprognoser for antall innbyggere. Dette kan være framskrivninger fra SSB, 

fylkeskommunen eller kommunen.  

 

Det er i prosessen foretatt en vurdering på hvilke prognoser som skal legges til grunn for 

beregning av det fremtidige utbyggingsbehovet. Befolkningsprognoser fra fylkeskommunen 

er ikke oppdatert og anses dermed ikke som relevant å ta utgangspunkt i. Framskrivninger 

fra SSB er basert på en modell som er lik for hele landet og tar dermed ikke hensyn til lokale 

forhold. Kommunen forventer en annen utvikling enn de framskrivningene som gjøres 

sentralt, som er vurdert ut ifra lokale forhold og utbyggingstakten. Det er på bakgrunn av 

dette valgt å legge kommunens befolkningsprognoser til grunn.  

 

Lokale prognoser viser en høyere befolkningsvekst i Rælingen enn de sentrale 

befolkningsframskrivingene utarbeidet av SSB på kommunenivå. Rælingen kommune har 

estimert en gjennomsnittlig befolkningsvekst på ca. 1,9 % pr. år fra 2020-2033. Den 

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

 

Den viktigste faktoren som har påvirket befolkningsutviklingen er boligbyggingen. 

Boligmengde og boligtyper vil påvirke hvor mange som flytter til kommunen og hvilken 

alderssammensetning de har. Utbyggingstakten forventes å øke vesentlig fra ca. 2023, 

spesielt på Fjerdingby.  

 

Det er knyttet noe usikkerhet til prognosene. Erfaringsmessig tar utbyggingen noe lengre tid 

enn forventet. Med høy inn- og utflytting i Rælingen er det i tillegg utfordrende å forutse 

hvilke innbyggere som kommer til å bo i Rælingen i framtiden. 

 

Kommunens befolkningsprognoser 2020-2033 SSB befolkningsframskriving 2020-2033 

24 066 innbyggere i år 2033 21 865 innbyggere i år 2033 

5536 innbyggere i økning  3335 innbyggere i økning  

395 personer i gjennomsnittsvekst  238 personer i gjennomsnittsvekst 

1,9 % er gjennomsnittsvekst fra 2020-2033 1,2 % er gjennomsnittsvekst fra 2020-2033 

Viser en sammenlikning av kommunens prognoser og befolkningsframskriving fra SSB i forhold til 

gjennomsnittsvekst fra 2020-2033. 
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Bolig 

Statistikk som legges til grunn for beregning av framtidig utbyggingsbehov er som nevnt 

kommunens prognoser. Fra 2020-2033 er det estimert at Rælingen vil ha en 

gjennomsnittsvekst på 1,9 % pr. år. Denne prognosen viser at kommunen vil vokse med 

5536 innbyggere innenfor denne perioden. Ved å legge til grunn denne 

gjennomsnittsveksten og kommunens botetthet på 2,4 utgjør dette et behov for 2306 

boenheter innenfor perioden 2020-2033.  

 

Ved å legge 80/20 til grunn kan det tilrettelegges for 1845 boenheter innenfor prioriterte 

vekstområder og 461 boenheter utenfor. Dersom 1845 boenheter som ligger innenfor 

fordeles likt på de prioriterte vekstområdene, tilsvarer dette 615 boenheter innenfor hvert 

område.  

 

80% boenheter innenfor prioriterte 

vekstområder 

20% boenheter utenfor prioriterte 

vekstområder 

1845 boenheter 461 boenheter 

Viser antall boenheter som kan tilrettelegges for innenfor og utenfor prioriterte vekstområder ved å 

legge 80/20 til grunn. 

 

Næring 

I veileder for grønn grense er det foreslått at samlet utbyggingsbehov til næring kan 

beregnes ved å benytte samme veksttakt som for boliger og at næringsutviklingen de siste 5-

10 årene kan brukes som en anslått årlig vekstprognose for kommende planperiode. 

Rælingen kommune har som nevnt i metoden ingen prognoser for næringsliv på samme 

måte som befolkningsutviklingen eller total oversikt over den historiske næringsutviklingen i 

kommunen. I analysen er det derfor kun vist tall for dagens situasjon, det vil si antall 

næringsbygg og samlet næringsareal (m2 BRA) innenfor analyseområdene. 

 

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.   

 

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. Kort avstand til 

kollektivtilbud er et viktig kriterium for lokalisering. 

 

Teknisk og sosial infrastruktur 

Teknisk og sosial infrastruktur inngår også i det totale utbyggingsbehovet, men beregningen 

for 80/20 er kun gjort i forhold til boligbyggebehovet.  
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Det er ikke avdekket noe utbyggingsbehov for større teknisk infrastrukturtiltak innenfor denne 

perioden. Generelt vil det være krav til opparbeidelse av nødvendig teknisk infrastruktur ved 

utbygging.  

 

Når det gjelder utbyggingsbehov for sosial infrastruktur er det blant annet avdekket behov for 

utvidelse av Rud skole og Sandbekkhallen, samt ny lokasjon for omsorgsboliger. Disse er 

vist i oversikten nedenfor over samlet utbyggingsbehov i kommunen. Det er noe usikkerhet 

når det gjelder eksakt antall m2 BRA det er behov for i utvidelse.  

 

Bygging av ny Fjerdingby skole startet opp i 2020 og det er planer om at skolen skal stå 

ferdig i løpet av 2022. Ravinen kultur- og familiesenter ble også igangsatt i 2020 og ventes 

også ferdig i 2022. Ravinen kultur- og familiesenter vil bli et kombinasjonsbygg for mange av 

kommunens primærtjenester som helsestasjon, barnevern og pedagogisk psykologisk 

tjeneste. Det skal også tilrettelegges for bibliotek, kulturskole, ungdomsklubb med mer. Da 

utbygging av Fjerdingby skole og Ravinen kultur- og familiesenter allerede er startet opp 

medtas ikke dette i beregningen.  

 

Oversikt over samlet utbyggingsbehov i kommunen 

 

Type utbyggingsbehov 

 

Utbyggingsbehov 

 

Utbyggingsbehov i m2 BRA 

Bolig Forventet befolkningsvekst frem 

til år 2033 er 5536 innbyggere. 

Dette tilsvarer 2306 antall 

boenheter x 85 m2 pr. bolig. 

 

 

196 010 m2 

Sum boligbygging  196 010 m2 

Teknisk og sosial 

infrastruktur 

Utvidelse av Rud skole 

 

Utvidelse av Sandbekkhallen 

 

Ny lokasjon for omsorgsboliger 

4700 m2 

 

4000 m2 

 

900 m2 

Sum teknisk og sosial 

infrastruktur 

 9600 m2  

Total sum  205 610 m2 

80 % som skal bygges 

innenfor de prioriterte 

vekstområdene 

 156 808 m2 BRA er 80 % av 

totalsum boligbehov  

(tilsvarer ca. 1845 boenheter) 

*Utbyggingsbehovet knyttet til teknisk og sosial infrastruktur er ikke med i beregningen 80/20 da disse 

er knyttet til prosjekter innenfor samme område.  
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7 Trinn 4 - Vurdering av potensialet for videre utbygging   

I trinn 4 skal potensialet for videre utbygging innenfor analyseområdene vurderes. 

Potensialet i hvert enkelt delområde skal vurderes og deretter summeres det samlede 

potensialet. Vurderingen er foretatt slik:  

▪ Ikke aktuelt for utbygging 

▪ Potensial for utbygging 

▪ Potensial for fortetting 

▪ Potensial for transformasjon eller fullstendig utbygging 

 

Det er oppgitt utbyggingsareal og eksisterende bebyggelse, samt regnet ut ny 

områdeutnyttelse for de mest sentrale delområdene, som er helt eller delvis innenfor 

avgrensningen av den langsiktige vekstgrensen. Innenfor de andre delområdene er det kun 

gitt en beskrivende tekst av områdets potensial under kolonnen «vurderinger». Områder som 

ikke er aktuelle for utbygging nå eller i fremtiden, er merket med (–) i tabellene.   

 

Etter at uaktuelle delområder er streket ut i skjemaet for vurdering av utbyggingspotensial, er 

det gjort en vurdering av hvor lite eller stort potensialet for videre utbygging er innenfor de 

aktuelle delområdene. Potensialet avhenger av en rekke forhold i delområdet som blant 

annet:   

▪ Omfanget av dagens bebyggelse  

▪ Kvalitet på dagens bebyggelse 

▪ Delområdets beliggenhet og attraktivitet  

▪ Planstatus og eiendomsstruktur  

 

Eiendommer som er regulerte, men ikke er utbygd eller har en påstartet byggesak, inngår i 

utregningen av potensial for utbygging. Dette er med bakgrunn i at arealene ikke er bebygde, 

og at veksten dermed vil skje i senere tid i kommuneplanperioden.   
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Fjerdingby 

Tabell 4: Utbyggingspotensial og samlet områdeutnyttelse for de mest sentrale delområdene  

Delområde

nr. 

Vurderinger Utbyggingsa

real  

(m2 BRA) 

Eksisterende 

bebyggelse 

(m2 BRA) 

Områdeutn

yttelse  

(% BRA) 

1 

(76 daa) 

Potensial for fortetting   

▪ Småhusbebyggelse med 

fortettingspotensial på noen 

større tomter. 

   

2 

(20 daa) 

Ikke aktuelt for utbygging 

▪ Etablert boligområde som 

vurderes som ferdig utnyttet.  

   

3 

(64 daa) 

Potensial for utbygging  

▪ Ny Fjerdingby barneskole 

flyttes hit iht. reguleringsplan.  

▪ Ellers er området regulert til 

offentlig tjenesteyting.  

15 000 m2 

(barneskole) 
17 114 m2 50 % 

4 

(60 daa)  

Ikke aktuelt for utbygging 

▪ Marikollen idrettsanlegg.  

_ _ _ 

5 

(152 daa) 

Potensial for utbygging  

▪ Områderegulering – regulert til 

boligbebyggelse, barnehage 

og kombinert bebyggelse og 

anlegg.  

▪ Deler av området må 

detaljreguleres.  

AC-feltet:  

7400 m2 

(med 

helsebygg)  

 

B-feltet:  

12 600 m2 

 

BA-feltet:  

800 m2 

 

C-feltet:  

15 200 m2 

 

D-feltet:  

3700 m2 

 

Totalt:  

39 700 m2 

 

 

 

 

1015 m2 

 

 

 

 

 

 

27 % 

6 

(73 daa) 

Ikke aktuell for utbygging innenfor 

denne kommuneplanperioden  

▪ Etablert boligområde som 

vurderes som ferdig utnyttet. 

▪ Småhusbebyggelse.  

▪ Eldre reguleringsplan fra 1973. 
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Delområde

nr. 

Vurderinger Utbyggingsa

real  

(m2 BRA) 

Eksisterende 

bebyggelse 

(m2 BRA) 

Områdeutn

yttelse  

(% BRA) 

7 

(73 daa) 

Potensial for 

transformasjon/utbygging 

▪ Kombinert område med 

boliger, helsetun, skole og 

kollektivknutepunkt.  

▪ Fjerdingby skole – avsatt til 

kombinert bebyggelse i 

arealdelen. Potensial for ca. 

125 boenheter. 

▪ Skoletomta er ca. 21,8 dekar. 

 

10 637 m2 

(bolig) 

 

2070 m2 

(næring) 

 

Totalt:  

12 707 m2 

5459 m2 25 % 

8 

(17 daa) 

Potensial for transformasjon, men 

ikke innenfor denne 

kommuneplanperioden 

▪ Avsatt til offentlig eller privat 

tjenesteyting i arealdelen 

▪ Eldre reguleringsplan fra 1975 

(offentlige bygninger) 

 

 

 

 

 

 

 

9 

(282 daa) 

Potensial for utbygging 

▪ Områdeplan Hansefellåsen – 

potensial for ca. 270 

boliger/boenheter. 

- Detaljreguleringsplan for 

Hansefellåsen sør (110-

120 boliger er i sør).  

▪ Småhusbebyggelse på en 

mindre del av delområdet.  

▪ Potensial for noe fortetting (ca. 

6 stk boliger) utenfor 

områdeplanen.   

 

 

 

 

 

 

 

10 

(21 daa) 

Potensial for fortetting  

▪ Området er avsatt til 

boligbebyggelse i arealdelen.  

▪ Potensial for fortetting av 3-4 

boliger på allerede fradelte 

tomter.   

 

 

 

 
 

11 

(102 daa) 

Ikke aktuelt for utbygging  

▪ Eksisterende boligområde som 

vurderes som ferdig utnyttet.  

▪ Bratte arealer, raviner etc.     

   

12 

(1025 daa) 

Potensial for utbygging  

▪ Området er stort sett LNF-

område, men et mindre 

område i sørøst er under 

regulering (Haugen gård).    

 

 

 

  



 

Vedlegg x – Prioriterte vekstområder og langsiktig vekstgrense 
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Delområde

nr. 

Vurderinger Utbyggingsa

real  

(m2 BRA) 

Eksisterende 

bebyggelse 

(m2 BRA) 

Områdeutn

yttelse  

(% BRA) 

▪ Haugen gård – et område er 

avsatt til bolig i arealdelen, litt 

nord for gården. Potensial for 8 

nye boliger.  

13 

(924 daa) 

Ikke aktuell for utbygging  

▪ Marka/LNF  

_ _ _ 

14 

(36 daa) 

Potensial for utbygging  

▪ Sentrumsområde.  

▪ Områdereguleringsplan 

Fjerdingby. Området er 

regulert til kombinert 

bebyggelse, friområde, 

idrettsanlegg, og offentlig og 

privat tjenesteyting.   

Områdeplanen er inndelt i 

utbyggingsfelt, med krav om 

detaljregulering på noen av 

feltene.  

▪ 60 leiligheter på Marikollen torg 

(Felt AA).   

▪ Ravinen med kultur, helse, 

bibliotek, ungdomsklubb m.m. 

(Felt AB).   

Sentrum AA:  

6237 m2 

(bolig) 

 

3036 m2 

(næring) 

 

Ravinen AB: 

5400 m2 

 

Totalt:  

14 682 m2 

 

 

12 018 m2  

 

 

74 % 

15 

(77 daa) 

Ikke aktuell for utbygging 

▪ Vann 
_ _ _ 

SUM BRA   

 
82 089 m2 35 606 m2 _ 

*Samlet utbyggingsareal (BRA) er kun oppgitt for de mest sentrale områdene som ligger innenfor den 

langsiktige vekstgrensen. 
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Løvenstad  
 

Tabell 5: Utbyggingspotensial og samlet områdeutnyttelse for de mest sentrale delområdene 

Delområde

nr. 

Vurderinger Utbyggingsa

real (kvm 

BRA) 

Eksisterende 

bebyggelse 

(kvm BRA) 

Områdeutnytt

else i % BRA 

1 

(76 daa) 

Potensial for fortetting og/eller 

transformasjon 

▪ Avsatt til bolig i arealdelen.  

▪ Eldre reguleringsplan fra 

1939 – boligformål.   

▪ Småhusbebyggelse med 

mulighet for noe mindre 

fortetting – ca. 5-7 boliger.  

▪ Den nordre og østre delen 

av Torgenholtet ligger 

innenfor områdeplan for 

Løvenstad.   

Potensial for forretning i 1. 

etasje og ca. 4 etasjer. 

BRA er vist medregnet i 

Bårlijordet-prosjektet, som 

ligger innenfor delområde 

2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 571 m2 

 

2 

(20 daa) 

Potensial for utbygging 

▪ Eksisterende 

reguleringsplan for 

Bårlijordet (kontor, industri, 

lager), men ønskelig å 

omregulere ifm. Løvenstad 

områdeplan.  

▪ Litt over 10 dekar som 

ligger utenfor rød 

støysone.  

▪ Potensial for ca. 100 

boenheter (4 etasjer).  

 

 

 

8500 m2 

(bolig) 

 

11 700 m2  

(til næring) 

 

Totalt: 

20 200 m2 

 

 

 

0 m2 

 

 

 

101 % 

3 

(27 daa) 

Ikke aktuell for utbygging   

▪ Infrastruktur (tunnelåpning, 

Rv. 159 og avkjørsler)  

 

_ 

 

_ 

 

_ 

4 

(159 daa)  

Potensial for fortetting  

▪ Avsatt til bolig i arealdelen 

▪ Mulighet for noe fortetting 

– ca. 4-6 boliger 

 

 

 

680 m2 

 

 

 

34 451 m2 

 

 

 

22 % 
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Delområde

nr. 

Vurderinger Utbyggingsa

real (kvm 

BRA) 

Eksisterende 

bebyggelse 

(kvm BRA) 

Områdeutnytt

else i % BRA 

▪ Mindre del er innenfor 

områdeplan for Løvenstad. 

Muligheter for 

transformasjon.  

Muligens 8 boenheter.   

5 

(20 daa) 

Potensial for transformasjon  

▪ Mulighet for 

transformasjon (sentrum).  

▪ Noe areal skal settes av til 

fri-/aktivitetsområde.   

25 500 m2 

6511 m2 

(næring) 

 

Totalt:  

32 011 m2 

 

  

0 m2 

 

 

160 % 

6 

(151 daa) 

Potensial for fortetting   

▪ Avsatt til bolig i arealdelen  

▪ Sammenhengende 

boligfelt med forholdsvis lik 

bebyggelse. Hovedsakelig 

eneboliger. Ikke aktuelt å 

transformere.  

▪ Ferdig utbygd, men 

muligens noe potensial for 

fortetting av 3-5 boliger.  

   

7 

(88 daa) 

Ikke aktuelt for utbygging 

• Avsatt til bolig i arealdelen 

• Avsatt til bolig i 

reguleringsplan – 

Løvenstad reguleringsplan 

og reguleringsplan for del 

av eiendommen Kroken 

106/7 mm. 

• Sammenhengende 

boligfelt med forholdsvis lik 

bebyggelse. Hovedsakelig 

eneboliger. Ikke aktuelt å 

transformere.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

(61 daa) 

Ikke aktuelt for utbygging  

▪ Kirkegård  

▪ Gang- og sykkelveien i 

Strømsdalen 

▪ Ravinerest 

 

_ 

 

_ 

 

9 

(65 daa) 

Potensial for 

transformasjon/fortetting  

▪ Avsatt til sentrumsformål 

og bolig i kommuneplanen.  
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Delområde

nr. 

Vurderinger Utbyggingsa

real (kvm 

BRA) 

Eksisterende 

bebyggelse 

(kvm BRA) 

Områdeutnytt

else i % BRA 

▪ Muligheter for 

transformasjon innenfor 

sentrumsformålet. 

Potensial for ca. 18 

boenheter.  

▪ Regulert til bolig, torg og 

parkering.  

▪ Enhetlig blokkbebyggelse.  

1500 m2 

 

27 216 m2 44 % 

10 

(15 daa) 

Ikke aktuelt for utbygging  

▪ Regulert til institusjon  

- Bo- og 

behandlingssenter; 

aldershjem. 

 

 

 

 

 

11 

(181 daa) 

Potensial for fortetting 

▪ Avsatt til bolig, offentlig og 

privat tjenesteyting i 

kommuneplan.  

▪ Regulert til offentlig bygg – 

skole, barnehage og 

institusjon  

▪ Eldre reguleringsplaner - 

Felt C Sandbekken del av 

gnr. 106 bnr. 2 og 7 

Løvenstad/Rælingen og 

reguleringsplan for endret 

felt C ungdomsskole.   

▪ Området består av 

blokker, 2 stk barnehager, 

barneskole, ungdomsskole 

og Sandbekkhallen.  

▪ Mulighet for fortetting av 

ca. 30 boenheter.  

   

12 

(34 daa) 

Ikke aktuelt for utbygging  

▪ Eldre reg-plan fra 1977 – 

idrettsplass ved 

Sandbekken 

 

_ 

 

_ 

 

13 

(68 daa) 

Potensial for utbygging 

▪ Deler av området er 

blokkbebyggelse i 

Blystadringen og 

boligområde i Elgtråkket. 

▪ Resterende arealer er 

skogområde avsatt til 

fremtidig boligbebyggelse i 
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Delområde

nr. 

Vurderinger Utbyggingsa

real (kvm 

BRA) 

Eksisterende 

bebyggelse 

(kvm BRA) 

Områdeutnytt

else i % BRA 

arealdelen. Her er det 

utfordringer med bratt 

terreng.  

Potensial for ca. 45 nye 

boenheter. 

14 

(477 daa) 

Ikke aktuelt for utbygging  

▪ LNF (Marka, Rælingsåsen) 

 

_ 

 

_ 

 

SUM BRA    

47 073 m2 

 

80 238 m2 

 

 

*Samlet utbyggingsareal (BRA) er kun oppgitt for de mest sentrale områdene som ligger innenfor den 

langsiktige vekstgrensen. 
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Rud 

Tabell 6: Utbyggingspotensial og samlet områdeutnyttelse for delområdene 

Delområde

nr. 

Vurderinger Utbyggings

areal (m2 

BRA) 

Eksisterende 

bebyggelse  

(kvm BRA) 

Områdeut

nyttelse 

(% BRA) 

1 

(77 daa) 

Potensial for transformasjon  

▪ Er avsatt til kombinert 

bebyggelse og 

anleggsformål, boligformål 

og næring i 

kommuneplanen.  

▪ Pågående 

reguleringsplanprosess – 

Reguleringsplan for 

Strandveien. Legges opp til 

bygging av 156 leiligheter. 

Området i Rælingen 

kommune er siste 

byggetrinn i planen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

(61 daa) 

Ikke aktuelt for utbygging 

▪ Infrastruktur (fylkesvei og 

jernbane).  

 

_ 

 

_ 

 

_ 

3 

(215 daa) 

Potensial for utbygging 

▪ Pågående arbeid med 

reguleringsplan for 

Strømsdalen søndre 

(boligformål) – Legges opp 

til bygging av 32 leiligheter. 

▪ Strømsdalen nordre – 

Avsatt til næringsformål i 

kommuneplanen.   

▪ Deler av området er et 

kulturmiljø – 

Kardemommeby – 

verneverdi kategori 2.  

▪ Mindre del av området er 

grav og urnelund.  

 

 

  

4 

(91 daa)  

Potensial for transformasjon 

▪ Avsatt til boligformål, 

friområde og vei i 

kommuneplanen.   

▪ Reguleringsplan i forfase – 

Eikelivegen. Mulighet for ca. 

150-200 boliger.  

 

 

 

14 875 m2 

 

400 m2  

(næring)  

 

 

 

 

14 607 m2 

 

 

 

 

33 % 
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Delområde

nr. 

Vurderinger Utbyggings

areal (m2 

BRA) 

Eksisterende 

bebyggelse  

(kvm BRA) 

Områdeut

nyttelse 

(% BRA) 

▪ Det er registrert flere 

kulturminner innenfor 

delområdet.  

Totalt: 

15 275 m2 

5 

(46 daa) 

Ikke aktuelt for utbygging 

▪ Avsatt til boligformål og 

friområde i arealdelen 

▪ Ikke mulighet for fortetting 

▪ Kartlagt friluftslivsområde 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

(84 daa) 

Potensial for utbygging 

▪ Avsatt til boligformål, 

sentrumsformål, 

offentlig/privat tjenesteyting, 

kombinert bebyggelse og 

anleggsformål, næring, 

friområde i kommuneplan.  

▪ Utbygging kan skje i 

henhold til gjeldende 

reguleringsplan 

 

 

 

  

 

 

7 

(140 daa) 

Ikke aktuelt for utbygging 

▪ Avsatt til offentlig 

tjenesteyting, boligformål, 

friområde i kommuneplanen 

▪ Det er registrert flere 

kulturminner og 

kulturmiljøer innenfor 

delområdet. 

▪ Er avsatt med hensynssone 

– bevaring kulturmiljø 

H570_7 i kommuneplan.  

▪ Etablert boligområde som 

vurderes som henholdsvis 

ferdig utnyttet. 

   

 

 

 

 

 

8 

(105 daa) 

Potensial for transformasjon  

▪ Avsatt til bolig, kombinert 

bolig og anleggsformål, vei, 

friområde, næring i 

kommuneplanen.  

▪ Dammensvika – 

områderegulert. Tilrettelagt 

for opptil 300 boliger. 51 

dekar.  

▪ Påstartet planarbeid for 

detaljregulering av 

Dammensvika.  

 

 

 

17 300 m2  

(til bolig) 

 

21 300 m2  

(til kombinert 

bolig og 

næring) 

 

 

 

 

11 702 

 

 

 

 

48 % 
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Delområde

nr. 

Vurderinger Utbyggings

areal (m2 

BRA) 

Eksisterende 

bebyggelse  

(kvm BRA) 

Områdeut

nyttelse 

(% BRA) 

▪ Det er registrert flere 

kulturminner og 

kulturmiljøer innenfor 

delområdet.  

▪ Er avsatt med hensynssone 

– bevaring kulturmiljø 

H570_7 i kommuneplan.   

Totalt: 

38 600 m2 

 

9 

(26 daa) 

Ikke aktuelt for utbygging 

▪ Delvis regulert til 

naturområde/grønnstruktur. 

▪ Avsatt til friområde i 

kommuneplanen.  

 

_ 

 

_ 

 

_ 

10 

(233 daa) 

Potensial for utbygging 

▪ Avsatt til boligformål, 

friområde og offentlig/privat 

tjenesteyting. 

▪ Deler av området er avsatt 

til fremtidig boligformål, er 

eventuelt mulighet for noe 

utbygging. Stormyra ligger 

inne med 20 boliger i 

boligbyggeprognosene (må 

deles på delområde 12). 

▪ Etablert boligområde som 

vurderes som henholdsvis 

ferdig utnyttet. 

   

 

 

 

11 

(484 daa) 

Ikke aktuelt for utbygging 

▪ Marka – LNF-formål 

 

_ 

 

_ 

 

_ 

12 

(195 daa) 

Potensial for utbygging 

▪ Avsatt til boligformål, 

offentlig/privat tjenesteyting, 

friområde i kommuneplanen 

▪ Etablert boligområde som 

vurderes som henholdsvis 

ferdig utnyttet. Potensial for 

fortetting, ca. 4-6 boenheter. 

▪ Stormyra ligger inne med 20 

boliger i 

boligbyggeprognosene (må 

deles på delområde 10). 

 

 

 

  

 

 

 

13 

(262 daa) 

Potensial for 

utbygging/transformasjon 
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Delområde

nr. 

Vurderinger Utbyggings

areal (m2 

BRA) 

Eksisterende 

bebyggelse  

(kvm BRA) 

Områdeut

nyttelse 

(% BRA) 

▪ Avsatt til boligformål, 

offentlig tjenesteyting, 

friområde, vei i 

kommuneplanen.  

▪ 2 høyspentledninger 

gjennom hele delområdet.  

▪ Flere registrerte 

kulturminner/kulturmiljøer.   

▪ Reguleringsplan Sør for 

tunnelen – ca. 100 

boenheter.  

▪ Utvidelse Rud skole  

 

11 300 m2 

(sør for 

tunnelen) 

 

4700 m2 

(barneskole) 

 

Totalt: 

16 000 m2 

 

51 080 m2 

 

26 % 

14 

(273 daa) 

Ikke aktuelt for utbygging 

▪ Avsatt til boligformål, mindre 

del friområde og LNF-formål 

i kommuneplanen 

▪ Er et etablert boligområde 

som vurderes som 

henholdsvis ferdig utnyttet.  

▪ Det er registrert flere 

kulturminner.  

   

 

 

15 

(224 daa) 

Potensial for transformasjon 

▪ Avsatt til boligformål, 

offentlig/privat tjenesteyting, 

friområde og småbåthavn. 

▪ Hensynssone – faresone 

flom. 

▪ Detaljreguleringsplan for 

Østagløtt – 16 leiligheter. 

▪ Detaljreguleringsplan for 

Borgen – 112 leiligheter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 

(168 daa) 

Ikke aktuelt for utbygging 

▪ Vann  

_ _ _ 

SUM BRA    

69 875 m2 

 

77 389 m2 

 

 

*Samlet utbyggingsareal (BRA) er kun oppgitt for de mest sentrale områdene som ligger innenfor den 

langsiktige vekstgrensen. 
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8 Trinn 5 - Identifisering og avgrensning av langsiktig 

vekstgrense 

Langsiktig vekstgrense er tegnet opp innenfor analyseområdene til de prioriterte 

vekstområdene, slik at det omslutter knutepunktet/sentrum. Utregningene i trinn 3 viser et 

utbyggingsbehov på ca. 156 808 m2 innenfor de prioriterte vekstområdene, som er 80 % av 

det totale boligbehovet i kommunen frem til år 2033. Dette tilsvarer ca. 1845 boenheter.  

 

Analyseområdenes utbyggingspotensial viser et større potensial for utbygging enn det som 

er beregnet som nødvendig innenfor ny kommuneplanperiode 2022-2033.  

 

Plankartet 

Den langsiktige vekstgrensen for de ulike områdene bør vises på plankartet som en påskrift, 

for å tydeliggjøre områdene i kommunen hvor det er ønskelig at størsteparten av 

utbyggingen skal skje og hvor det bør prioriteres høy arealutnyttelse. Ifølge tegnereglene for 

plankart, er ikke påskrift å regne som juridisk bindende. Juridisk virkning gis gjennom et eller 

flere arealformål med tilhørende bestemmelser. I bestemmelsene kan det knyttes krav og 

vilkår til utbyggingen som samsvarer med intensjonene i dimensjoneringsgrunnlaget.       

 

 

Nedenfor følger en oversikt over anslått boligpotensial for de tre prioriterte vekstområdene i 

kommunen.  
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Fjerdingby 

Områdereguleringsplan for Fjerdingby legger føringer for avgrensningen av den langsiktige 

vekstgrensen i Fjerdingby sentrum. Kartutsnittet og tabellen nedenfor viser den langsiktige 

vekstgrensen og boligpotensialet.  

 

Figur 9 Langsiktig vekstgrense Fjerdingby 

 

Boligpotensial (antall boenheter)  

Innenfor langsiktig vekstgrense 574 
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Løvenstad  

Kommuneplanen og avgrensningen av fremtidig områdereguleringsplan for Løvenstad legger 

føringer for avgrensningen av den langsiktige vekstgrensen på Løvenstad. Kartutsnittet og 

tabellen nedenfor viser den langsiktige vekstgrensen og boligpotensialet. 

 

 

Figur 10 Langsiktig vekstgrense Løvenstad 

 

Boligpotensial (antall boenheter)  

Innenfor langsiktig vekstgrense 400 
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Rud 

Den langsiktige vekstgrensen på Rud er satt ut ifra nærhet til Lillestrøm togstasjon.  

Områdereguleringsplan for Dammensvika og fremtidige reguleringsplaner legger føringer for 

avgrensningen av den langsiktige vekstgrensen på Rud. Kartutsnittet og tabellen nedenfor 

viser den langsiktige vekstgrensen og boligpotensialet. 

 

 

Figur 11 Langsiktig vekstgrense Rud 

 

Boligpotensial (antall boenheter)  

Innenfor langsiktig vekstgrense 575 
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10 Vedlegg 

Vedlegg 1 Fjerdingby 
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Vedlegg 2 Løvenstad 

 
 



 

Vedlegg x – Prioriterte vekstområder og langsiktig vekstgrense 
 

 

 

  Side 46 av 47 

Vedlegg 3 Rud 
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