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Hei
 
På vegne av forslagstiller, SBN AS, oversendes herved innspill til rullering av kommuneplanens arealdel for
Rælingen kommune.
Oversendelsen består av tre dokumenter:
Innspill til kommuneplanens arealdel
Skjema for innspill
Mulighetsstudie for området som omfattes av innspillet.
 
Vi ber om at alle dokumenter følger den videre innledende behandlingen.
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Skjema for innspill til kommuneplanens arealdel 
 

 

 
 

Kontaktinformasjon og adresse (gnr./bnr.) for gjeldende eiendommer 
Forslagsstiller  
 

SBN	AS,	orgnr	923	851	518		

Adresse FR.	Nansens	plass	11,	9008	Tromsø	
	

Gårds- og bruksnummer 
 

106/563, 106/562, 106/814, 106/749, 106/813, 106/138 mfl. 
Se vedlagte utfyllende innspills kartillustrasjon. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Generelle opplysninger – Fakta om arealinnspill 
 
Tema 
 

Kommentarer til temaene 

Eksisterende arealbruk, 
formål i gjeldende 
kommuneplan, evt. 
reguleringsstatus for 
området, evt. om det 
foreligger hensynssoner 
 

Arealet som søkes omregulert i kommuneplanens rullering er i 
dag avsatt til rent næringsformål og ligger som en kile mellom 
regulerte og realiserte boligområder. 
 
 
 

Gi en beskrivelse av 
beliggenhet og dagens bruk 
av området, samt redegjør for 
arealer området grenser til og 
evt. tilstøtende 
reguleringsplaner 
 
 

Planområdet er i dag stort sett ubebygget landskap med unntak 
av to mindre boligeiendommer. Planområdet grenser til etablerte 
boligområder mot vest og øst. Mot nord grenser planområdet til 
Nedre Rælingsvei. Boligområdene mot vest er adskilt fra 
planområdet i nord-sør retning langs veien Strømsdalen. 

Areal på området (størrelse i 
daa) 
 

Planområdet er på ca. 17daa og sammenfaller med areal avsatt 
til næringsformål i gjeldende KPA 
 
 

Nytt forslag til arealformål og 
formål med endring 

Planområdet foreslås utlagt til kombinert bebyggelse inkludert 
boligbebyggelse i ny KPA 



 
Tenkt utbyggingspotensial, 
omfang, utnyttelse, antall 
boenheter 
 

Det er i forbindelse med innspillet utarbeidet en mulighetsstudie 
hvor en skissert tenkt utvikling vil minst kunne representere inntil 
13 000m2 BRA kombinert bebyggelse med 150-200 boliger i 
tillegg til nærings og kontorarealer. 
Det vises til innspillets egne vedlegg i form av hoveddokument 
og vedlagte mulighetsstudie.  
Det forventes at endelig utforming, utnyttelse og 
formålssammensetting vil klargjøres i en eller flere framtidige 
detaljreguleringer som igjen vil ha sine hovedrammer i en 
revidert KPA. 

Fortetting av eksisterende 
bebyggelse eller 
transformasjon av et område 
 

Foreslått arealendring vil kunne transformere området fra 
ubebygget areal på samme tid som ønsket utvikling også kan 
anses som en generell byutvikling hvor eksiterende 
boligområder sammen-veves i en ny utvikling med kombinert 
bebyggelse med mer sammensatte funksjoner og tilbud enn det 
som er tilfelle dagens situasjon  

Forhold til nasjonale og 
regionale føringer og 
retningslinjer 
 

Innspillet og arealendring i ny KPA vurderes til å være i tråd med 
nasjonale og regionale føringer for byutviklingen i Rælingen. 
Den reelle fortetningen en tenkt utvikling av planområdet 
representerer anses å være særlig i tråd med kravene om 
strategiene tilknyttet samordnet areal- og transportplanlegging. 
Planområdet er sentral plassert i byggesonen og nært større 
knutepunkt samt service- og handelsfunksjoner. Nærheten til 
eksisterende boligområder, barnehager og skoler samt 
planområdet s beskaffenhet og dermed potensiale som relativt 
beskyttet og lunt område anses som å være et potensial for barn 
og unges oppvekstsvilkår. Oppsummert anses forslaget til 
arealendring i KPA som å være mer i tråd med overordnete 
nasjonale føringer enn dagens monofunksjonelle arealbruk, 
fastsatt i gjeldende KPA. 

Gi en beskrivelse av hvordan 
innspillet er i tråd med 
arealstrategiene i gjeldende 
kommuneplan 
 

Innspillet anses å være i tråd med kommunens arealstrategier. 
En arealendring som foreslått vil videre også representere en 
økt fleksibilitet som både vil kunne sikre en kommende 
funksjonsblanding og dermed gi både planområdet og 
nærområdet et preg av «bydel». Samme fleksibilitet og utvidelse 
av arealbruksløsninger vil også gjøre sjansene større for at en 
utvikling og oppgradering av arealene hurtigere vil kunne finne 
sted. 

Eventuell annen relevant 
informasjon 
 
 
 

Det vises til utdypende innspill og vedlagte mulighetsstudie.  
Forslagstiller og plankonsulent stiller gjerne opp hos kommune 
for en ytterligere gjennomgang av disse dokumentene og en 
grundigere diskusjon av mulighetsrommet en arealendring kan 
bety. 

 

 

 

 

 



 
Natur, klima, miljø, samfunnssikkerhet 

 
Tema Kommentarer til temaene Relevante nettsider 

og planer 
Naturverdier – Er det 
naturverdier i området? Er 
det viktige/truede 
naturtyper eller arter? 
Skriv inn hvilken verdi. 
Ligger området i et 
ravinelandskap? 
Berøres vann- og 
vassdrag? Ligger det 
innenfor verna område 
eller i marka? Skriv inn 
hvor stort areal som 
berøres. 
 

Planområdet består i dag av forholdvis 
gjengrodd løvskog. Det er ikke registrert truete 
eller viktige flora og fauna. Det er dog registrert 
enkelte større eiketrær spredt innenfor 
planområdet. Det er ikke registrert vernet 
vassdrag eller naturområder innenfor 
planområdet. 
En avstikker fra Nitelva/Glomma-vassdraget 
følger planområdets ytterkant mot veien 
Strømsdalen. 
Oppsummert anses planområdet som 
konfliktfritt i forhold til naturverdier. en videre 
detaljregulering av planområdet vil kunne 
tilpasses eventuelle mindre lokale viktige 
kvaliteter. Kvaliteter som vil kunne integreres 
og styrkes i en kommende utvikling av 
planområdet. 

Naturbase 
 
Artsdatabanken 
 
Kartlegging av natur i 
Rælingen 

Landskap – Vil tiltaket gi 
endringer i landskapet og 
medføre store inngrep i 
terreng? 

En endring fra ubebygget areal avsatt til 
næringsområde til en fremtidig sammensatt 
mindre «bydel» vil representere en 
landskapsmessig endring, men det vurderes 
som en positiv endring. En endring hvor 
landskapskvaliteter i større grad enn i dag ens 
bruk eller ved dagens avsatte formål vil kunne 
utnyttes og understrekes. 
Landskapsformen vil i hovedsak beholdes slik 
den er i dag, ,en det forventes og anbefales 
mindre bearbeiding av landskapet på 
vestsiden av planområdet for letter å integrere 
den nye utviklingen inn i eksiterende byvev og 
boligområder. 

 

Jord- og skogressurser 
– Berøres dyrket mark, 
beitemark? Berøres 
skogressurser? Skriv inn 
hvor stort areal som 
berøres. 

Nei - se også punktet om naturverdier. Gardskart 
 
Kilden NIBIO 
 
Kommunedelplan for 
landbruk 

Forurensning/spesielle 
miljøforhold – Er 
området støyutsatt, ligger 
området nær 
høyspentlinje, er det evt. 
forurenset grunn, 
luftforurensning? Evt. om 
forslag til arealformål vil 
medføre økt støy eller 
luftforurensning? 

Det er ikke registrert fare for forurensing i 
grunnen eller i form av virksomheter i 
nærheten som utfordrer luftkvaliteten utover 
nærheten til trafikkårene nord for planområdet. 
Nærheten til Nedre Rælingvei og toglinjen nord 
for denne igjen representerer den største 
utfordringen rent miljømessig. Det er registrert 
gradert støybelastning fra en mindre rød sone 
helt nord i planområde til avtagende mot hvit 
sone sørover i planområdet. Landskapets 

Miljøstatus 
 
Kommunens 
kartløsning   
(støykart) 



beskaffenhet som dalbunn gir noe større soner 
med gule støyverdier enn tilstøtende 
boligområder.  
Støysituasjonen, med unntak av den røde 
sonen helt nord, vurderes til å være av en 
løsbar og akseptabel karakter. Dette ved 
støyutredninger med beskrevne avbøtende 
tiltak samt planmessige grep tilknyttet 
bebyggelsesstruktur i kommende 
detaljreguleringer.  
 
Areal tidligere benyttet til søppelfylling i 
planområdets nedre del mot Nedre Rælingens 
vei forventes utredet i forbindelse med 
kommende detaljregulering.  

Klimautslipp – Vil forslag 
til arealformål få 
konsekvens for 
klimagassutslipp? 

Det vurderes at en fortetting langs 
knutepunkter og gode byplangrep med vekt på 
kollektivreiser, gående og syklende i bidrar til å 
senke klimagassutslipp. både lokalt og i 
regional sammenheng. Den utviklingen av 
området som er beskrevet og planlagt anses å 
falle inn under en slik kategori av 
byutviklingsgrep.  

Miljøstatus 
 

Samfunnssikkerhet - 
(Skred- og flomfare, 
grunnforhold) – 
Er området flom- eller 
rasutsatt? Ligger det 
innenfor 
aktsomhetssoner for ulike 
skredtyper? Har det vært 
skredhendelser innenfor 
området tidligere? Hva 
slags løsmasser består 
grunnen av? Ligger 
området under marin 
grense? 

Det er ikke registrert skred- eller flomfare 
innenfor planområdet. Det er heller ikke 
registret som aktsomhetsområde for flom. Hele 
planområdet ligger dog under marin grense. 
Det er ikke registrert kvikkleire innenfor 
planområdet. Det forventes at geoteknisk 
vurdering og/eller undersøkelse vil være 
tilknyttet kommende detaljregulering(er). 
Denne og disse vil avdekke behov for 
eventuelle særskilte avbøtende tiltak for 
utvikling av området tilknytte geotekniske 
forhold og grunnen beskaffenhet som 
byggeområde. 

Miljøstatus 
 
Skredatlas 
 
NGU – Geologiske 
kart 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Kulturminner, kulturmiljø, friluftsliv 

 
Tema Kommentarer til temaene Relevante nettsider 

og planer 
Kulturminner/ 
kulturmiljø – Er det 
registrert 
kulturminner/kulturmiljø 
innenfor området? Er det 

Det er ikke registrert kulturminner eller 
kulturmiljø med none vernestatus innenfor 
planområdet. Det er heller ikke registrert 
enkeltminner/objekter som er fredet eller avsatt 
til bevaring. 

Kulturminnesøk 
 
Kommunedelplan for 
kulturminner og 
kulturmiljøer 



freda kulturminner 
innenfor området eller 
tilgrensende området? 
Beskriv hva slags type 
kulturminner/kulturmiljø 
 
Friluftsliv/ 
grønnstruktur – Ligger 
området innenfor 
kartlagte 
friluftslivsområder? Evt. 
hvilken verdi er fastsatt? 
Vil forslaget få innvirkning 
på turområder/ 
grønnstruktur? Vil 
forslaget gi økt/redusert 
mulighet for 
rekreasjon/friluftsliv? 

Planområdet er registrert som lite brukt grønt-
korridor, men likefullt også beskrevet som 
viktig lokalt friluftsareal. 
 
Planområdet er allerede avsatt til 
næringsbebyggelse. Foreslått endring til bolig- 
og næringsområde antas og i større grad 
kunne sikre deler av planområdet som 
friluftsarealer med opparbeidete arealer til 
rekreasjon, lek og gjennomgående årer for 
myke trafikanter. 
 
 

Naturbase 
 
Kommunedelplan for 
idrett, fysisk aktivitet 
og friluftsliv 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Barn og unge, universell utforming, tjenestefunksjoner, kollektivdekning, 

forbindelseslinjer 
 

Tema Kommentarer til temaene Relevante nettsider 
og planer 

Barn og unge 
– Beskriv avstand til 
barne- og ungdomsskole, 
videregående skole, leke- 
og aktivitetsområder i 
nærheten 

Det er skoler og barnehager innenfor en radius 
på under 1000meter fra planområdet.  
 
Leke- og aktivitetsarealer finnes i tilknytning til 
disse samt i nærhet til allerede eksiterende 
byvev bestående av boligområder med sitt 
lokale nettverk av mindre veier, fortau, stier og 
gangveier. 
 
Det forventes at nødvendige tiltak for å binde 
ny utvikling av planområdet sammen med den 

Kommunens 
kartløsning   
(Her kan man evt. måle 
avstander i kart, men 
det finnes også andre 
steder man kan gjøre 
dette, f.eks google 
maps) 
 
 



eksisterende situasjon vil følge som sentrale 
deltemaer i kommende detaljreguleringer.  

Friluftsliv/rekreasjon/ 
idrett – Beskriv avstand 
til idrettsanlegg, 
nærmiljøanlegg, 
turområder 

Planområdet ligger sentralt i registrerte 
friluftsområder, nært etablerte 
rekreasjonsarealer og idrettsanlegg.  

Kommunens 
kartløsning   
(Måling av avstander i 
kart) 
 
 

Universell utforming - 
Mulighet for å tilrettelegge 
for universell 
utforming? Er det tilgang 
til offentlige friområder? 

Bunnen av Strømsdalen anses ikke å være til 
hinder for en utvikling av bolig- og 
næringsområder som tilfredsstiller kravene til 
universell utforming og tilgjengelighet. Kobling 
til omkringliggende boligområder vil av rene 
landskapsmessige forhold og høydeforskjeller 
utgjøre en større utfordring for tematikken. Det 
vurderes likefullt som at planområdet er 
velegnet til tiltenkt utvikling også innenfor 
temaet. 

Kommunens 
kartløsning   
(Måling av avstander i 
kart) 
 
 

Tjenestefunksjoner – 
Beskriv avstand til ulike 
tjenestefunksjoner, som 
f.eks, offentlige 
tjenestefunksjoner, 
handelsfunksjoner, 
etablerte møteplasser, 
osv. Er det gang- og 
sykkelavstand? 
 

Planområdet anses som å ligge i nærhet til 
daglige service og handelstilbud. Det anses 
videre at nytt tiltak som med tematikken over, 
vil knytte seg til og bidra til en forbedret 
situasjon for lokale nettverk av og stier for 
gående og syklende. 

Kommunens 
kartløsning   
(Måling av avstander i 
kart) 
 

Kollektivdekning/ 
tilgjengelighet – Ligger 
området nær 
kollektivknutepunkter? Er 
det god 
kollektivdekning/bra 
kollektivtilbud i tilknytning 
til området? Er det 
gangavstand/ 
tilgjengelighet til 
holdeplasser? Skriv inn 
avstanden. 

Det er bussholdeplasser både nord og sør for 
planområdet. De mest sentrale ligger mot nord 
og i tilknytning til Nedre Rælingvei. 
Det er fra 2-300 meter fra planområdet til 
nevnte kollektivholdeplasser. 

Kommunens 
kartløsning   
(Måling av avstander i 
kart) 
 
Ruter 
(kollektivtilbud kan evt. 
sjekkes her) 

Forbindelseslinjer – 
Ligger området i 
tilknytning til eller i 
nærheten av gang- og 
sykkelvei? Skriv inn 
avstanden. 

Ja, se kolonner over. Kommunens 
kartløsning   
(Måling av avstander i 
kart) 
 

 
 

 
Trafikksikkerhet, adkomst og teknisk infrastruktur 

 



Tema Kommentarer til temaene Relevante nettsider 
og planer 

Trafikksikkerhet – Er 
området trafikkutsatt? Er 
det registrert ulykker? 
Medfører forslaget økning 
i trafikkmengde og behov 
for trafikksikring? 

Planområdet i dag er ikke preget av stor 
trafikkbelastning. Det er større trafikkarealer 
nord for planområdet.  
en utvikling av området vil medføre en økning 
av trafikk, men det vurderes dithen at en 
utvikling som beskrevet i innspillet ikke vil 
medføre store nye belastninger for 
nærområdet. Kommende detaljregulering vil 
kunne legge klare føringer for trafikk og 
mobilitetsløsninger som sikrer trygge 
omgivelser for særlig gående og syklende. 

Vegkart 
 
 

Vei (privat/offentlig)/ 
adkomst – Beskriv mulig 
adkomstløsning og 
avstand til 
fylkesvei/kommunal vei? 

Det forventes at prosjekter og bebyggelse i 
planområdet vil knytte seg til Strømsdalen som 
adkomstvei og vider tilknytte seg det 
overordnete trafikknettverket via øvre og særlig 
nedre Rælingvei 

Kommunens 
kartløsning   
(Måling av avstander i 
kart) 
 
 

Vann og avløp – Er det 
tilgjengelighet til slik 
infrastruktur? 

Planområdet ligger i nærheten av eksiterende 
bolig og næringsområder og det forventes at 
nye detaljreguleringer vil inneholde rammer og 
føringer for nye vann- avløps og 
overvannsløsninger. Tematikken anses som 
lite konfliktfylt og vil følge av kommende 
detaljregulering og konkrete byggesaker. 
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Rælingen	kommune	
Utbyggingsservice	
Postboks	100	
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INNSPILL	TIL	REVISJON	AV	KOMMUNEPLANENS	AREALDEL	FOR	RÆLINGEN	KOMMUNE	
- STRØMSDALEN	NORD	
	
På	vegne	av	Strømsdalen	Bolig-	og	næringspark	AS	(SBN	AS)	fremmes	innspill	til	revisjon	av	
kommuneplanens	arealdel.	
	
Innspillet	og	dermed	forslag	til	overordnet	arealbruksendring	består	i	en	endring	av	
Strømsdalen	nord,	fra	rent	næringsområde	til	en	mer	fleksibel	arealbruk	som	også	innebærer	
muligheten	for	boligutvikling.	Det	foreslås	dermed	en	endring	fra	næringsformål	til	kombinerte	
formål,	alternativt	sentrumsformål,	hvor	arealsammensetning	og	fremtidig	konkretisering	av	
utviklingen	vil	fremmes	i	en	eller	flere	detaljreguleringsplaner.	
	

	
Utsnitt	gjeldende	KPA	–	arealene	merket	med	rød	stiplet	linje.	(kartet	er	rotert,	med	nord	mot	høyre)	
	

	
	

Sted:	 	 Oslo	
Dato:	 	 20.08.2020	
Deres	ref:	 	 	
Saksbeh:	 	 Christian	Kjellsen	
E-post:	 	 cfk@atpa.no	
Tel:	 	 +47	92089739	
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Bakgrunn	og	forutgående	prosess	mot	kommunen.	
Planutvalget	behandlet	28.11.2017	planinitiativ	fra	Eiendomsgruppen	Oslo	for	omregulering	av	
arealene	i	Strømsdalen	nord.	Dette	etter	et	konkluderende	møte	med	administrasjonen	den	
09.08.2017,	hvor	det	ble	enighet	om	å	fremme	en	prinsippsak	om	formålsendring.	Utvalget	fattet	
vedtak	om	ikke	å	igangsette	omregulering	i	inneværende	planperiode,	men	ønsker	å	vurdere	
formålsendringen	ved	neste	revisjon	av	kommuneplanens	arealdel.		
I	denne	sammenhengen	vises	det	også	til	et	tidligere	møte,	den	22.05.2017	med	leder	og	
nestleder	i	planutvalget	hvor	en	tidlig	mulighetsstudie	ble	vist	og	tilbakemeldingen	ble	oppfattet	
som	positiv.			
Etter	disse	møtene	er	flere	av	eiendommene	i	Strømsdalen	Nord	nå	overdratt	til	selskapet	SBN	
AS,	der	de	største	aksjonærene	er	Strømsdalen	Boligutvikling	As	og	Eiendomsgruppen	Oslo	AS.	
	
Bane	NOR	eier	106/563	lengst	nord	i	Strømsdalen	mot	Nedre	Rælingsveg.	Det	er	opprettet	
kontakt	mellom	partene	med	formål	om	et	samarbeid	mellom	Bane	NOR	og	SBN	om	utviklingen	
av	denne	del	av	området.	
	
Oversendt	tidligere	innspill	og	med	vedtaket	som	bakteppe	spiller	SBN	AS	med	dette,	inn	forslag	
om	å	endre	arealbruken	i	nordre	del	av	Strømsdalen	fra	næring	til	kombinasjonsformål,	slik	at	
det	er	mulig	å	realisere	et	eller	flere	prosjekter	med	sammensatte	funksjoner,	fremfor	rene	
næringsområder.	
	
Innspillet	ledsages	av	et	mulighetsstudie	som	ligger	vedlagt.	
	
Sammendrag	
Rælingen	kommunen	ønsker	å	legge	til	rette	for	vekst	og	nye	arbeidsplasser.	Strømsdalen	er	i	
kommuneplanen	avsatt	til	næringsbebyggelse.	Området	har	tidligere	vært	regulert	til	bolig	og	
friområde.	SBN	AS	ønsker	å	utvikle	disse	arealene	til	en	kombinert	bolig-	og	næringspark.	Dette	
vil	etter	vår	oppfatning	gi	det	beste	grunnlaget	for	å	realisere	kommunens	ønsker	om	økt	
næringsvirksomhet.	Det	er	også	en	slik	løsning	som	treffer	markedet	best,	både	når	det	gjelder	
trender	i	boligmarked	og	markedet	for	leie	av	næringsarealer.	Prosjektet	og	vedlagte	innledende	
mulighetsstudie	har	arbeidstittel	Strømsdalen	bolig-	og	næringspark.		
	
Mulighetsstudien	viser	en	forholdvis	moderat	utnyttelse	av	planområdet	med	13-14000m2	BRA	
kombinerte	formål	og	150-200	boenheter.	
	
Vi	mener	prosjektet	kan	gi	et	viktig	bidrag	til	å	oppfylle	kommunens	målsettinger	om	økt	
næringsvekst,	kombinert	med	redusert	biltrafikk,	fortetting	rundt	kollektivknutepunkt	og	lavere	
klimagassutslipp.	
	
Befolkningsvekst	og	flytting		
Kommunens	sentrale	beliggenhet	i	landets	raskest	voksende	bo-	og	arbeidsmarkedet,	gir	gode	
muligheter	for	både	økt	næringsvirksomhet	og	flere	tilflyttere	til	kommunen.		
	
Folketallet	i	Oslo	og	Akershus	forventes	å	øke	med	over	350	000	i	løpet	av	de	neste	20	årene.	
Nedre	Romerike	er	den	regionen	i	Akershus	som	forventes	å	få	høyest	vekst	i	antall	innbyggere	
fram	mot	2040,	med	72	000	nye	innbyggere.	Akershus	tiltrekker	seg	mange	personer	i	alderen	
30-39	år,	både	fra	andre	fylker	og	fra	utlandet.	Dette	flyttemønsteret	har	vært	stabilt	over	flere	
år.	
	
Rælingen	er	den	kommunen	som	per	i	dag	har	minst	relativ	andel	av	befolkningsveksten	i	
Akershus,	særlig	gjelder	det	tilflyttere	fra	andre	kommuner.	Det	er	ingen	grunn	til	at	det	skal	
være	slik	fremover.	Utvikling	av	sentrumsnære	områder	som	Strømsdalen	er	godt	egnet	for	å	
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øke	tilflyttingen	til	Rælingen.	Det	er	en	kombinasjon	av	nye	arbeidsplasser	og	boliger	som	er	
avgjørende	for	vekst.	
Området	har	potensial	for	å	bli	en	attraktiv	bydel	som	kan	tiltrekke	folk	som	ønsker	å	flytte	
internt	eller	til	kommunen,	med	sentralt	plasserte	boliger	for	pendlere	og	småbarnsfamilier.	
Næringsarealer	i	samme	bygningskompleks	gjør	at	mange	kan	bo	i	umiddelbar	nærhet	til	sin	
arbeidsplass.	Et	presset	boligmarked	i	Oslo	gjør	at	mange	søker	bolig	utenfor	sentrumskjernen,	
samtidig	som	de	vil	fortsette	å	jobbe	og	benytte	kulturliv	i	sentrum.	
	
For	mange	pendlere	inn	til	Oslo	sentrum	vil	det	målt	i	antall	minutter	være	kortere	arbeidsvei	
fra	Strømsdalen	til	Oslo	sentrum	enn	fra	Nordstrand,	Bjerke	eller	andre	sentrumsnære	bydeler	i	
Oslo.	
	
	
Prosjektet	-	Strømsdalen	bolig-	og	næringspark	
Strømsdalen	ligger	tett	på	kollektivknutepunkt,	handelssentra	og	servicetilbud.	Det	er	også	nært	
til	marka	og	Øyeren	og	kombinerer	urbane	kvaliteter	med	rike	rekreasjonsmuligheter.	Området	
har	god	offentlig	infrastruktur,	flere	barnehager	og	gangavstand	til	grunnskole.	Tomtestudien	
viser	også	at	arealet	egner	seg	godt	for	boliger.	
	
Vedlagt	tomtestudie	viser	et	mulig	utbyggingsscenario.	Størrelsen	på	prosjektet,	antall	
leiligheter	og	andelen	næringsareal	utvikles	i	en	påfølgende	reguleringsprosess.	Foreliggende	
tomtestudie	er	på	et	skissemessig	nivå	i	forhold	til	grad	av	utnytting,	fordeling	av	funksjoner	og	
størrelsen	på	leke-	og	uteoppholdsareal.	
	
Intensjonen	er	å	tilrettelegge	for	en	tetthet	som	gir	gode	bokvaliteter	samtidig	som	det	er	viktig	
å	få	til	et	samspill	som	kan	gi	tilstrekkelig	grunnlaget	for	etablering	av	næring	og	
servicefunksjoner.	
	
		
Næring	
Plassering	av	næringsbygg	lengst	nord	i	området	er	begrunnet	med	god	adkomst	fra	Nedre	
Rælingsveg	og	muligheten	for	å	skjerme	bakenforliggende	boliger	mot	støy	fra	veg	og	bane.		
Bygg	nærmest	Nedre	Rælingsveg	foreslås	som	kombinert	formål	med	handel	i	1.	etasje,	og	
kontorer	i	øvrige	etasjer.	Beliggenheten	medfører	at	første-etasje	passer	til	dagligvare,	mens	2-3.	
etasje	kan	huse	servicefunksjoner	som	lege,	frisør	og	lignende.	Øvrige	etasjer	egner	seg	som	
kontorarealer.		
Parkering	etableres	i	garasjeanlegg	og	på	bakkenivå	til	dagligvarehandel.	Ny	avkjørsel	
planlegges	med	atkomst	fra	Strømsdalen.	Samme	avkjørsel	brukes	som	atkomstvei	til	
underjordisk	garasje	for	tre	nye	blokker	i	skråningen	mellom	Strømsdalen	og	Solvegen.	Dette	
grepet	effektiviserer	avkjørselsplan	for	området	og	øker	trafikksikkerhet.			
	
En	del	av	første-etasjene	i	de	øvrige	byggene	kan	også	brukes	til	næringsvirksomhet,	for	
eksempel	kafe,	butikk	eller	sykkelverksted.	For	å	bedre	tilrettelegge	området	for	barnefamilier	
er	det	aktuelt	å	kombinere	et	av	byggene	med	barnehage	i	1.	etasje	og	f.eks.	boliger	for	
førstegangsetablerere	/	utleieboliger	i	de	øvrige	etasjene.		
	
Boliger	
Bebyggelsen	sørover	og	oppover	mot	vest	i	skråningen	vil	bestå	av	blokker	i	kombinasjon	med	
punkthus	med	varierende	høyder.	Dette	gir	gode	sol-	og	lysforhold	for	både	leiligheter	og	
uteoppholdsområder.	Arealer	mellom	boligblokker	brukes	til	felles	lekeplass	og	park,	med	
innslag	av	parsellhage	for	beboere.	
Trappet	og	terrassert	utforming	av	volumene	er	tilpasset	terreng,	og	solens	gang	for	å	oppnå	
gode	solforhold	på	utearealene	(se	soldiagram	datert	14.08.2020).		
Garasjeanlegg	legges	i	delvis	nedgravd	kjeller.		
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For	boligblokkene	i	skråningen	mot	Solvegen	er	kjøreatkomst	tenkt	fra	Strømsdalen	med	
mulighet	for	gangatkomst	også	fra	Solvegen.	
Eksisterende	garasjer	på	østsiden	av	Solveien	flyttes	til	vestsiden	av	Solvegen	sammen	med	
allerede	eksisterende	garasjeanlegg.	Dette	samler	parkeringen	og	gjør	Solvegen	tryggere	for	
myke	trafikanter.	
	
Strømsdalen	bolig-	og	næringspark	rommer	anslagsvis	vel	150-200	leiligheter	tilpasset	flere	
kjøpegrupper.	Sammen	med	den	eksisterende	boligmassen	i	området,	vurderes	dette	som	et	
bærekraftig	befolkningsgrunnlag	for	etablering	av	servicetjenester.		
	
Miljø	og	Transport		
I	2016	ble	det	utarbeidet	et	klimagassregnskap	og	-budsjett	for	Rælingen	kommune	med	basis	i	
2015-tall.	Regnskapet	viser	at	utslipp	fra	transport	er	den	største	utslippskilden.	2/3	av	alle	
reisene	på	Romerike	skjer	med	bil.	
	
Omlandet	til	Strømsdalen	består	av	etablerte	bomiljøer.	Dersom	det	etableres	et	rent	
næringsområde	med	kjøpesenter	eller	større	handelsvirksomhet,	vil	det	trekke	mye	ekstra	
biltrafikk	tett	på	dagens	boligområder.	
	
Parkeringsløsninger	og	parkeringsdekning	vil	følge	av	de	føringene	som	vil	legges	i	ny	
kommuneplan.		Det	er	i	mulighetsstudien	lagt	opp	til	felles	parkeringsanlegg	under	bakken.	
Parkeringsanleggene	kan	også	inneholde	og	fasilitere	moderne	el-sykkel-	og	bildelingsordninger	
etc.		
	
Den	mest	effektive	måten	å	redusere	biltrafikk	på,	er	å	ha	de	vesentlige	funksjoner	som	
barnehage,	butikk	og	boligrelaterte	servicefunksjoner	i	gangavstand	til	boligen.	Planområdet	
som	sådan	representerer	en	god	mulighet	for	å	oppnå	en	økt	bymessighet	med	større	vekt	på	
lokal	mobilitet	i	form	av	gange	og	sykkel.	En	utvikling	av	området	vil	også	kunne	styrke	
integreringen	av	eksisterende	byvev	på	begge	sider	av	Strømsdalen.		
	
Dersom	Strømsdalen	bolig-	og	næringspark	realiseres,	vil	beboerne	og	de	ansatte	ha	svært	enkel	
tilgang	til	kollektive	transportløsninger,	da	det	kun	er	en	kort	gåtur	over	broa	til	Lillestrøm	
stasjon.	Det	er	gode	bussforbindelser	og	sykkeltraseer	som	naturlig	knytter	Strømsdalen	til	de	to	
kollektivknutepunktene.	Det	er	også	enkelt	å	ta	seg	kollektivt	til	Fjerdingby.		
	
Planstatus	og	kommunens	regionale	og	kommunale	ambisjoner		
Rælingen	kommunen	skisserer	gjennom	kommuneplanen	et	framtidig	utbyggingsmønster	som	
begrenser	det	totale	transportomfanget,	reduserer	bilbruken	og	får	flere	til	å	reise	kollektivt.	
Kollektivtilgjengelighet	ligger,	ifølge	kommuneplanen,	til	grunn	som	et	vesentlig	kriterium	i	
forbindelse	med	utbygging	og	lokalisering	av	nye	boliger,	arbeidsplasser	samt	offentlige	bygg	og	
arealer.	
	
Regional	areal-	og	transportplan	for	Oslo	og	Akershus	legger	opp	til	at	arealer	som	ligger	i	
nærheten	av	eksisterende	sentra	og	med	god	tilgang	til	kollektivknutepunkter	er	prioriterte	
vekstområder	som	bør	utvikles.	
	
Markedet	for	næringsbygg		
Nærheten	til	Strømmen	og	Lillestrøm	reduserer	behovet	for	plasskrevende	næringsareal	som	
større	handelsbygg,	lagerarealer	eller	store	kontorbygg.	Det	er	heller	ingen	etterspørsel	etter	
store	kontorlokaler	utenfor	sentrum.		
		
I	denne	sentrumsnære	delen	av	Rælingen	er	det	imidlertid	behov	for	arealer	til	fleksible,	mindre	
kontorarealer,	og	næringsarealer	tilpasset	mindre	virksomheter.	I	tillegg	er	det	behov	for	lokaler	
til	servicefunksjoner	tilknyttet	boligområdene.	
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Den	kombinerte	bolig-	og	næringsparken	er	en	realistisk	måte	å	øke	næringsvirksomhet	i	denne	
delen	av	kommunen,	i	tråd	med	kommunens	strategier.	
	
	
Oppsummering	
Vi	vurderer	en	endring	og	utvidelse	av	overordnet	arealbruk	i	revidert	kommuneplan	for	
Strømsdalen	nord	som	et	viktig	og	nødvendig	grep	for	en	raskere	og	mer	bærekraftig	utvikling	
av	arealene.	En	utvikling	som	igjen	forstås	som	å	være	i	tråd	med	de	overordnete	
utviklingsstrategier	formulert	i	Rælingen	kommunes	prinsipielle	visjoner.	
	
En	arealbruksendring	vil	fortsatt	sikre	kommunens	behov	for	næringsarealer,	men	vil	ved	en	
utvidelse	til	også	å	omfatte	boligutvikling	lettere	kunne	realiseres	og	tilpasses	et	sammensatt	
markedsbilde	og	dermed	raskere	muliggjøre	en	bærekraftig	fornyelse	og	utvikling	innenfor	
Strømsdalen	nord.	
	
Det	vies	avslutningsvis	til	vedlagte	og	supplerende	mulighetsstudie	samt	utfylt	innspillskjema	til	
rullering	av	kommuneplanens	arealdel.	
	
Forslagstiller	og	plankonsulent	stiller	gjerne	opp	med	ytterligere	presentasjon	og	gjennomgang	
av	mulighetsstudie	for	kommunen	i	forbindelse	med	arbeidet	med	ny	kommuneplan.	
	
	
	
	
Med	vennlig	hilsen,	
På	vegne	av	forslagstiller,	SBN	A/S	
	

	
Christian	Falch	Kjellsen	
Sivilarkitekt,	Fagansvarlig	Plan	
AT	Plan	&	arkitektur	AS	
	
Vedlegg:	Presentasjon	av	foreliggende	innledende	mulighetsstudie/prosjektpresentasjon.	
	
Kontaktpersoner:	
Forslagsstiller	
SBN	AS		v/	lorentz@eiendomsgruppen.no,	tlf	91	66	07	71.		
Plankonsulent	
AT	Plan	&	arkitektur	AS	v/	Christian	Falch	Kjellsen.	cfk@atpa.no,	tlf	92	08	97	39	
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Skjema for innspill til kommuneplanens 
arealdel

Kontaktinformasjon og adresse (gnr./bnr.) for gjeldende eiendommer
Forslagsstiller 

Adresse

Gårds- og bruksnummer 

Generelle opplysninger – Fakta om arealinnspill

Tema Kommentarer til temaene

Eksisterende arealbruk, 
formål i gjeldende 
kommuneplan, evt. 
reguleringsstatus for 
området, evt. om det 
foreligger hensynssoner

Gi en beskrivelse av 
beliggenhet og dagens bruk 
av området, samt redegjør for 
arealer området grenser til og 
evt. tilstøtende 
reguleringsplaner

Areal på området (størrelse i 
daa)

Nytt forslag til arealformål og 
formål med endring 

Gnr/bnr 120/1 er regulert til veiareal, del av dette bør endres 
til Kombinert bebyggelse og anleggsformål (kode 1800/1900).

Dagens regulering av arealene er boligareal og veiareal 
i samsvar med kommuneplanen.
Planidentifikasjon er 137.

Aktuelt planområde ca 12 daa.

Det aktuelle arealet ligger syd for Nedre Rælingsveg og 
jernbanen, like vest for Rælingsbrua.

Dagens bruk er boliger og Eikeliveien.  
Det regulerte veiarealet er i dag grønn veikant.

Syd og øst for området er et regulert grøntområde.

Kombinert bebyggelse og anleggsformål (kode 1800/1900).

Eikeliveien 1, 3, 5 og 2, 4, 6, 8, 10, 12.

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  

Eikeli Eiendom AS



Tenkt utbyggingspotensial, 
omfang, utnyttelse, antall 
boenheter

Fortetting av eksisterende 
bebyggelse eller 
transformasjon av et område

Forhold til nasjonale og 
regionale føringer og 
retningslinjer

Gi en beskrivelse av hvordan 
innspillet er i tråd med 
arealstrategiene i gjeldende 
kommuneplan

Eventuell annen relevant 
informasjon

Natur, klima, miljø, samfunnssikkerhet

Tema Kommentarer til temaene Relevante nettsider 
og planer

Naturverdier – Er det 
naturverdier i området? Er
det viktige/truede 
naturtyper eller arter? 
Skriv inn hvilken verdi. 
Ligger området i et 
ravinelandskap?
Berøres vann- og 
vassdrag? Ligger det 
innenfor verna område 
eller i marka? Skriv inn 
hvor stort areal som 
berøres.

Naturbase

Artsdatabanken

Kartlegging av natur i
Rælingen

Landskap – Vil tiltaket gi 
endringer i landskapet og 
medføre store inngrep i 
terreng? 
Jord- og skogressurser 
– Berøres dyrket mark, 
beitemark? Berøres 

Gardskart

Kilden NIBIO

Transformasjon av eksisterende område.

Planforslaget vil være i samsvar med nasjonale og regionale 
føringer, både ved høy arealutnyttelse rundt kollektivknutepunkt 
og ved at utbyggingen skjer nord i kommunen. 

Innspillet vil legge til rette for at areal som i dag er regulert til 
veiareal kan benyttes som del av boligutbygging i sentral del av 
nordre del av kommunen, som er i samsvar med arealstrategien
i kommuneplanen.

Det er ikke naturverdier innenfor det aktuelle 
planområdet.

Syd og øst for området er et regulert 
grøntområde, hvor det er fredede hule eiketrær.

Dyrket mark eller beitemark berøres ikke.

ca 250 boliger.
ca 20.000 m2 BRA.
ca 3000 m2 under terreng. 

Ny bebyggelse ved den nordvendte skråningen
i området legges mest mulig inn i terrenget. 
Uberørte deler av skråningen vil beholde sin 
grønne karakter.

https://kart.naturbase.no/
https://kilden.nibio.no/?X=6650026.05&Y=283182.76&zoom=8.029452348803229&lang=nb&topic=arealinformasjon&bgLayer=graatone_cache&layers_opacity=0.75&catalogNodes=13,25,325
https://www.nibio.no/tjenester/gardskart
https://www.ralingen.kommune.no/kartlegging-av-natur.325244.no.html
https://www.ralingen.kommune.no/kartlegging-av-natur.325244.no.html
https://artskart.artsdatabanken.no/app/#map/427864,7623020/3/background/greyMap/filter/%7B%22IncludeSubTaxonIds%22%3Atrue%2C%22Found%22%3A%5B2%5D%2C%22CenterPoints%22%3Atrue%2C%22Style%22%3A1%7D


skogressurser? Skriv inn 
hvor stort areal som 
berøres. 

Kommunedelplan for 
landbruk

Forurensning/spesielle 
miljøforhold – Er 
området støyutsatt, ligger 
området nær 
høyspentlinje, er det evt. 
forurenset grunn, 
luftforurensning? Evt. om 
forslag til arealformål vil 
medføre økt støy eller 
luftforurensning?

Miljøstatus

Kommunens 
kartløsning  
(støykart)

Klimautslipp – Vil forslag
til arealformål få 
konsekvens for 
klimagassutslipp?

Miljøstatus

Samfunnssikkerhet -
(Skred- og flomfare, 
grunnforhold) – 
Er området flom- eller 
rasutsatt? Ligger det 
innenfor
aktsomhetssoner for ulike
skredtyper? Har det vært 
skredhendelser innenfor 
området tidligere? Hva 
slags løsmasser består 
grunnen av? Ligger 
området under marin 
grense?

Miljøstatus

Skredatlas

NGU – Geologiske 
kart 

Kulturminner, kulturmiljø, friluftsliv

Tema Kommentarer til temaene Relevante nettsider
og planer

Kulturminner/
kulturmiljø – Er det 
registrert 
kulturminner/kulturmiljø 
innenfor området? Er det 
freda kulturminner 
innenfor området eller 
tilgrensende området? 
Beskriv hva slags type 
kulturminner/kulturmiljø

Kulturminnesøk

Kommunedelplan for
kulturminner og 
kulturmiljøer

Friluftsliv/ Naturbase

Fremtidig reguleringsformål boliger/næring vil
ikke medføre økt støy eller luftforurensning.

Nordre fasade til nordre del av bebyggelse vil 
ligge innenfor gul støysone.  
Det forutsettes godkjent ved avbøtende tiltak 
i sentralt beliggende område, iht T-1442 
Retningslinje for behandling av støy i 
arealplanlegging.

Nei, ikke utover normal konsekvens for 
boligbygging. 

Planområdet ligger utenfor hensynssone 
for flom.

Eikelivegen 3 er registert som kulturminne,
villa fra 1980-tallet, vernekategori 2.

Forslagsstiller mener bygningen ikke har 
verneverdi.

https://kart.naturbase.no/
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://kulturminnesok.no/search?lat=59.944728399999995&lng=11.0584426
https://www.ngu.no/emne/kartinnsyn
https://www.ngu.no/emne/kartinnsyn
https://atlas.nve.no/Html5Viewer/index.html?viewer=nveatlas
https://miljoatlas.miljodirektoratet.no/MAKartWeb/KlientFull.htm?
https://miljoatlas.miljodirektoratet.no/MAKartWeb/KlientFull.htm?
http://www.kommunekart.com/klient/r%C3%A6lingen/r%C3%A6lingen
http://www.kommunekart.com/klient/r%C3%A6lingen/r%C3%A6lingen
https://miljoatlas.miljodirektoratet.no/MAKartWeb/KlientFull.htm?
https://www.ralingen.kommune.no/landbruksplan.326169.no.html
https://www.ralingen.kommune.no/landbruksplan.326169.no.html


grønnstruktur – Ligger 
området innenfor 
kartlagte 
friluftslivsområder? Evt. 
hvilken verdi er fastsatt? 
Vil forslaget få innvirkning
på turområder/
grønnstruktur? Vil 
forslaget gi økt/redusert 
mulighet for 
rekreasjon/friluftsliv?

Kommunedelplan for
idrett, fysisk aktivitet 
og friluftsliv

Barn og unge, universell utforming, tjenestefunksjoner, kollektivdekning,
forbindelseslinjer

Tema Kommentarer til temaene Relevante nettsider
og planer

Barn og unge
– Beskriv avstand til 
barne- og ungdomsskole, 
videregående skole, leke-
og aktivitetsområder i 
nærheten

Kommunens 
kartløsning  
(Her kan man evt. 
måle avstander i kart, 
men det finnes også 
andre steder man kan 
gjøre dette, f.eks 
google maps)

Friluftsliv/rekreasjon/
idrett – Beskriv avstand 
til idrettsanlegg, 
nærmiljøanlegg, 
turområder 

Kommunens 
kartløsning  
(Måling av avstander i 
kart)

Universell utforming - 
Mulighet for å tilrettelegge
for universell
utforming? Er det tilgang 

Kommunens 
kartløsning  
(Måling av avstander i 
kart)

Fremtidig planforslag vil føre til at flere naboer 
vil benytte regulert grøntområde i syd, dvs en 
økt mulighet for friluftsliv for flere personer.

Boliger legges til rette for universell utforming.
Turvei ved Nitelva er egnet for rullestolbrukere.
Det er kort vei over til Rådhusparken i Lillestrøm.

Rud skole, 
gangavstand ca 1 km.

Sandbekken ungdomsskole,
gangavstand ca 3 km.

Rælingen videregående skole, Fjerdingby
avstand ca 4,5 km.

Det er idrettsbane Torva ved Nitelva. 
Det er aktivitetsarealer ved og på Nitelva.
Det er idrettshaller og -baner i tilknytning til 
skoler.

http://www.kommunekart.com/klient/r%C3%A6lingen/r%C3%A6lingen
http://www.kommunekart.com/klient/r%C3%A6lingen/r%C3%A6lingen
http://www.kommunekart.com/klient/r%C3%A6lingen/r%C3%A6lingen
http://www.kommunekart.com/klient/r%C3%A6lingen/r%C3%A6lingen
http://www.kommunekart.com/klient/r%C3%A6lingen/r%C3%A6lingen
http://www.kommunekart.com/klient/r%C3%A6lingen/r%C3%A6lingen
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


til offentlige friområder?
Tjenestefunksjoner – 
Beskriv avstand til ulike 
tjenestefunksjoner, som 
f.eks, offentlige 
tjenestefunksjoner, 
handelsfunksjoner, 
etablerte møteplasser, 
osv. Er det gang- og 
sykkelavstand?

Kommunens 
kartløsning  
(Måling av avstander i 
kart)

Kollektivdekning/
tilgjengelighet – Ligger 
området nær 
kollektivknutepunkter? Er 
det god 
kollektivdekning/bra 
kollektivtilbud i tilknytning 
til området? Er det 
gangavstand/
tilgjengelighet til 
holdeplasser? Skriv inn 
avstanden.

Kommunens 
kartløsning  
(Måling av avstander i 
kart)

Ruter
(kollektivtilbud kan evt. 
sjekkes her)

Forbindelseslinjer – 
Ligger området i 
tilknytning til eller i 
nærheten av gang- og 
sykkelvei? Skriv inn 
avstanden.

Kommunens 
kartløsning  
(Måling av avstander i 
kart)

Trafikksikkerhet, adkomst og teknisk infrastruktur

Tema Kommentarer til temaene Relevante nettsider
og planer

Trafikksikkerhet – Er 
området trafikkutsatt? Er 
det registrert ulykker? 
Medfører forslaget økning
i trafikkmengde og behov 
for trafikksikring? 

Vegkart

Vei (privat/offentlig)/
adkomst – Beskriv mulig 
adkomstløsning og 
avstand til 
fylkesvei/kommunal vei? 

Kommunens 
kartløsning  
(Måling av avstander i 
kart)

Vann og avløp – Er det 
tilgjengelighet til slik 
infrastruktur? 

Rælingen rådhus, Fjerdingby,
avstand ca 4 km (sykkelavstand).

Handelssted og byfunksjoner 
i Lillestrøm sentrum, avstand ca 1 km. 

Det er direkte forbindelse til gang- og sykkelvei 
som går langs Nitelva og over til Lillestrøm.
Det er også direkte tilknytning til boligveinettet.

Området ligger nær Lillstrøm jernbanestasjon,
avstand ca 700 meter.

Det er bussholdeplass 'Eikeliveien' ved 
eiendommen og bussholdeplass 'Lillestrøm bru' 
med avstand 200-300 meter, 
med bussforbindelse til bl a Fjerdingby.

http://www.kommunekart.com/klient/r%C3%A6lingen/r%C3%A6lingen
http://www.kommunekart.com/klient/r%C3%A6lingen/r%C3%A6lingen
https://www.vegvesen.no/nvdb/vegkart/v2/#kartlag:geodata/@600000,7225000,3
http://www.kommunekart.com/klient/r%C3%A6lingen/r%C3%A6lingen
http://www.kommunekart.com/klient/r%C3%A6lingen/r%C3%A6lingen
https://ruter.no/
http://www.kommunekart.com/klient/r%C3%A6lingen/r%C3%A6lingen
http://www.kommunekart.com/klient/r%C3%A6lingen/r%C3%A6lingen
http://www.kommunekart.com/klient/r%C3%A6lingen/r%C3%A6lingen
http://www.kommunekart.com/klient/r%C3%A6lingen/r%C3%A6lingen
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Skjema for innspill til kommuneplanens arealdel 
 
 
 

 
 

Kontaktinformasjon og adresse (gnr./bnr.) for gjeldende eiendommer 
Forslagsstiller  Stima AS 

Adresse Vipevegen 16, 2008 Fjerdingby – Del 1 

Gårds- og bruksnummer 104 / 33, 60, 73, 81, 82, 122, 172, 302, 419, 517, 684, 734, 
810 
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Generelle opplysninger – Fakta om arealinnspill 

Tema Kommentarer til temaene 

Eksisterende arealbruk, 
formål i gjeldende 
kommuneplan, evt. 
reguleringsstatus for 
området, evt. om det 
foreligger hensynssoner 

I gjeldende kommuneplan for Rælingen (kommunekart.com) 
er de gjeldende eiendommene avsatt til Boligbebyggelse – 
nåværende.  

Gi en beskrivelse av 
beliggenhet og dagens bruk 
av området, samt redegjør for 
arealer området grenser til og 
evt. tilstøtende 
reguleringsplaner 

Planområdet ligger nord for Fjerdingby i Rælingen kommune 
og består av blandet småhusbebyggelse. Planområdet 
grenser mot Torva, et LNFR/friluftsområde. I Torva ligger 
Torva Barnehage og Torva Gressbane. 

Areal på området (størrelse i 
daa) 

Tomta utgjør et totalt areal på ca. 10 500 m2 

Nytt forslag til arealformål og 
formål med endring 

Ingen ønskede endringer av arealformål utover at man ser 
for seg en fortetning med blokkbebyggelse.   

Tenkt utbyggingspotensial, 
omfang, utnyttelse, antall 
boenheter 

Det foreslås blokkbebyggelse og forholdene vil ytterligere 
belyses når planarbeidet igangsettes. 
 

Fortetting av eksisterende 
bebyggelse eller 
transformasjon av et område 

Ny bebyggelse vil blir tilpasset og ta hensyn til eksisterende 
bebyggelse.  

Forhold til nasjonale og 
regionale føringer og 
retningslinjer 

Nasjonale føringer og statlige plantretningslinjer relevant for 
planarbeidet:  

- Plan- og bygningsloven 2008 
- Rikspolitiske retningslinjer, styrke barn og unges 

interesser i planleggingen (Miljødepartementet, 1995) 
- Statlige planretningslinjer for samordnet bolig, areal 

og transportplanleggingen (2014) 
- Retningslinjer for støy T-1442/2016 
- Regional plan for masseforvaltning i Akershus, 

vedtatt 24-10-16 
- Regional plan for areal og transport (RATP) 
- Fylkesmannens forventningsbrev for 2019 
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Gi en beskrivelse av hvordan 
innspillet er i tråd med 
arealstrategiene i gjeldende 
kommuneplan 

Innspillet antas å være i tråd med overordnede 
planstrategier. Det vises til nasjonale og regionale føringer i 
forhold til arealbruk, hvor det er økt fokus på tetthet innenfor 
prioriterte vekstområder (nord i Rælingen kommune) med 
nærhet til handels- og tjenestetilbud og offentlig 
kommunikasjon.  
 
Innspillet antas heller ikke å medføre vesentlige negative 
virkninger for miljøet og samfunnet.  
 
 

Eventuell annen relevant 
informasjon 

Planområde ligger 900 meter i luftlinje fra Lillestrøm stasjon 
og vil kunne kategoriseres for et ikke skinnegående 
knutepunkt.   
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Natur, klima, miljø, samfunnssikkerhet 

Tema Kommentarer til temaene Relevante nettsider 
og planer 

Naturverdier – Er det 
naturverdier i området? Er 
det viktige/truede 
naturtyper eller arter? 
Skriv inn hvilken verdi. 
Ligger området i et 
ravinelandskap? 
Berøres vann- og 
vassdrag? Ligger det 
innenfor verna område 
eller i marka? Skriv inn 
hvor stort areal som 
berøres. 

Planområdet berører ikke naturverdier i 
området, men faller innenfor hensynssone 
for flom.  
 
Det er registrert arter av nasjonal 
forvaltningsinteresse utenfor planområdets 
grenser, langs Nedre Rælingsveg Fv120.  
 
Fremmede arter merket med svært høy 
risiko er blant annet kjempebjørnekjeks og 
kanadagullris. Hestehov og grevling er to 
rødlistede arter kategorisert under livskraftig 
som også forekommer i nærområdet.  
  

Naturbase 
Artsdatabanken 
Kartlegging av natur i 
Rælingen 

Landskap – Vil tiltaket gi 
endringer i landskapet og 
medføre store inngrep i 
terreng? 

Tiltaket anses å ikke medføre vesentlige 
virkninger for miljø og terreng. 

 

Jord- og skogressurser 
– Berøres dyrket mark, 
beitemark? Berøres 
skogressurser? Skriv inn 
hvor stort areal som 
berøres. 

Nei. Gardskart 
 
Kilden NIBIO 

 
Kommunedelplan for 
landbruk 

Forurensning/spesielle 
miljøforhold – Er 
området støyutsatt, ligger 
området nær 
høyspentlinje, er det evt. 
forurenset grunn, 
luftforurensning? Evt. om 
forslag til arealformål vil 
medføre økt støy eller 
luftforurensning? 

Planområdet grenser til en trafikkert vei 
(Torvavegen Kv13752) langs den nordlige 
halvdelen av planområdet. Støynivået i 
planområdet strekker seg fra 55 til 65 dB 
(gul sone) og det vil være behov for 
støyreduserende tiltak. Tiltaket vil trolig bidra 
til økt trafikk. 

Miljøstatus 
 
Kommunens 
kartløsning 
(støykart) 

Klimautslipp – Vil forslag 
til arealformål få 
konsekvens for 
klimagassutslipp? 

Nei. Miljøstatus 
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Samfunnssikkerhet - 
(Skred- og flomfare, 
grunnforhold) – 
Er området flom- eller 
rasutsatt? Ligger det 
innenfor 
aktsomhetssoner for ulike 
skredtyper? Har det vært 
skredhendelser innenfor 
området tidligere? Hva 
slags løsmasser består 
grunnen av? Ligger 
området under marin 
grense? 

Berggrunnen innenfor planområdet består av 
granat-biotittgneis, biotitt-muskovittgneis, 
stedvis amfibolitt og kalksilikatlinser og 
stedvis migmatittisk (NGU.no).  
 
Planområdet ligger delvis innenfor 
hensynssonen for flom og vil derfor være 
flomutsatt, men er ikke rasutsatt og befinner 
seg ikke innenfor skred- og ras 
aktsomhetssoner.  
 
Planområdet ligger ikke under marin grense.  

Miljøstatus 
Skredatlas 
NGU – Geologiske 
kart 

 
 

 
Kulturminner, kulturmiljø, friluftsliv 

Tema Kommentarer til temaene Relevante nettsider 
og planer 

Kulturminner/ 
kulturmiljø – Er det 
registrert 
kulturminner/kulturmiljø 
innenfor området? Er det 
freda kulturminner 
innenfor området eller 
tilgrensende området? 
Beskriv hva slags type 
kulturminner/kulturmiljø 

Det er ikke registrert kulturminner innenfor 
planområdet.  

Kulturminnesøk 
 

Kommunedelplan for 
kulturminner og 
kulturmiljøer 

Friluftsliv/ Torva, nordøst for planområdet, er et kartlagt 
friluftslivsområde som faller under kategorien 
som svært viktig. 
 

Naturbase 

Grønnstruktur – Ligger 
området innenfor 
kartlagte 
friluftslivsområder? Evt. 
hvilken verdi er fastsatt? 
Vil forslaget få innvirkning 
på turområder/ 
grønnstruktur? Vil 
forslaget gi økt/redusert 
mulighet for 
rekreasjon/friluftsliv? 

Nei.   
Kommunedelplan for 
idrett, fysisk aktivitet 
og friluftsliv 
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Barn og unge, universell utforming, tjenestefunksjoner, kollektivdekning, 

forbindelseslinjer 

Tema Kommentarer til temaene Relevante nettsider 
og planer 

Barn og unge 
– Beskriv avstand til 
barne- og ungdomsskole, 
videregående skole, leke- 
og aktivitetsområder i 
nærheten 

Planområdet ligger i nærheten av både 
barnehage og skole-tjenester. Torva 
barnehage ligger under 100 m nord for 
planområde og Rud skole ligger ca. 500 m 
sørvest for planområde. 
 
Fjerdingby skole, Marikollen ungdomsskole 
og Rælingen Videregående skole, ligger ca. 
3,6 km sør-øst for planområdet.  
 

Kommunens 
kartløsning 
(Her kan man evt. 
måle avstander i kart, 
men det finnes også 
andre steder man kan 
gjøre dette, f.eks 
google maps) 

Friluftsliv/rekreasjon/ 
idrett – Beskriv avstand 
til idrettsanlegg, 
nærmiljøanlegg, 
turområder 

Torva gressbane ligger i umiddelbar nærhet 
til planområdet med muligheter for fotball og 
sand-volleyball osv. Dette er en populær 
aktivitetsfremmende samlingsplass. Ca. 3,6 
km sør-øst for planområdet ligger Marikollen 
idrettspark med alpin- og hoppanlegg, med 
enkel tilgang til sammenhengende 
grøntområder (turområder i marka). 
 

Kommunens 
kartløsning 
(Måling av avstander i 
kart) 

Universell utforming - 
Mulighet for å tilrettelegge 
for universell 
utforming? Er det tilgang 
til offentlige friområder? 

Forholdene vil ytterligere belyses når 
planarbeidet igangsettes. 
 

Kommunens 
kartløsning 
(Måling av avstander i 
kart) 

Tjenestefunksjoner – 
Beskriv avstand til ulike 
tjenestefunksjoner, som 
f.eks, offentlige 
tjenestefunksjoner, 
handelsfunksjoner, 
etablerte møteplasser, 
osv. Er det gang- og 
sykkelavstand? 

Planområdet ligger nord i Rælingen og ca. 
1,6 km sør for Lillestrøm. Det er ca.170 m til 
dagligvare butikk (Joker Rælingen). 

Kommunens 
kartløsning 
(Måling av avstander i 
kart) 
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Kollektivdekning/ 
tilgjengelighet – Ligger 
området nær 
kollektivknutepunkter? Er 
det god 
kollektivdekning/bra 
kollektivtilbud i tilknytning 
til området? Er det 
gangavstand/ 
tilgjengelighet til 
holdeplasser? Skriv inn 
avstanden. 

Det er ca. 90 m gange til Orderud-
bussholdeplass fra planområdet. Det er god 
kollektivdekning hvor rute-buss går hver 
halvtime til Lillestrøm sentrum og omegn.  

Kommunens 
kartløsning 
(Måling av avstander i 
kart) 

 
Ruter 
(kollektivtilbud kan evt. 
sjekkes her) 

Forbindelseslinjer – 
Ligger området i 
tilknytning til eller i 
nærheten av gang- og 
sykkelvei? Skriv inn 
avstanden. 

Gang- og sykkelvei omkranser planområdet 
men det kan bli behov for utbedring.  

Kommunens 
kartløsning 
(Måling av avstander i 
kart) 

 
 
 
 

Trafikksikkerhet, adkomst og teknisk infrastruktur 

Tema Kommentarer til temaene Relevante nettsider 
og planer 

Trafikksikkerhet – Er 
området trafikkutsatt? Er 
det registrert ulykker? 
Medfører forslaget økning 
i trafikkmengde og behov 
for trafikksikring? 

Nedre Rælingsvei, Fv120, er en tungt 
trafikkert vei og det er registrert 29 
trafikkulykker i nærområdet.  
 
Tiltaket vil trolig bidra til økt trafikk, og det 
kan være behov for utbedring av vei.  
 

Vegkart 

Vei (privat/offentlig)/ 
adkomst – Beskriv mulig 
adkomstløsning og 
avstand til 
fylkesvei/kommunal vei? 

Adkomst til tomten blir via Torvavegen og 
må eventuelt utbedres. 

Kommunens 
kartløsning 
(Måling av avstander i 
kart) 

Vann og avløp – Er det 
tilgjengelighet til slik 
infrastruktur? 

Det er tilgjengelig infrastruktur for vann og 
avløp i planområde.    
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Skjema for innspill til kommuneplanens arealdel 
 
 
 

 
 

Kontaktinformasjon og adresse (gnr./bnr.) for gjeldende eiendommer 
Forslagsstiller  Stima AS 

Adresse Vipevegen 16, 2008 Fjerdingby – Del 2 

Gårds- og bruksnummer 104 / 38, 50, 51, 52, 53, 59, 85, 104, 179, 195, 240, 301, 
339, 479, 520, 521, 773,  
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Generelle opplysninger – Fakta om arealinnspill 

Tema Kommentarer til temaene 

Eksisterende arealbruk, 
formål i gjeldende 
kommuneplan, evt. 
reguleringsstatus for 
området, evt. om det 
foreligger hensynssoner 

I gjeldende kommuneplan for Rælingen (kommunekart.com) 
er de gjeldende eiendommene avsatt til Boligbebyggelse – 
nåværende. 

Gi en beskrivelse av 
beliggenhet og dagens bruk 
av området, samt redegjør for 
arealer området grenser til og 
evt. tilstøtende 
reguleringsplaner 

Planområdet ligger nord for Fjerdingby i Rælingen kommune 
og består av blandet småhusbebyggelse. Planområdet 
grenser mot Torva, et LNFR/friluftsområde. I Torva ligger 
Torva Barnehage og Torva Gressbane. 

Areal på området (størrelse i 
daa) 

Tomta utgjør et totalt areal på ca. 15 110 m2 

Nytt forslag til arealformål og 
formål med endring 

Ingen ønskede endringer av arealformål utover at man ser 
for seg en fortetning med blokkbebyggelse.   

Tenkt utbyggingspotensial, 
omfang, utnyttelse, antall 
boenheter 

Det foreslås blokkbebyggelse og forholdene vil ytterligere 
belyses når planarbeidet igangsettes. 
 
 

Fortetting av eksisterende 
bebyggelse eller 
transformasjon av et område 

Ny bebyggelse vil blir tilpasset og ta hensyn til eksisterende 
bebyggelse. 

Forhold til nasjonale og 
regionale føringer og 
retningslinjer 

Nasjonale føringer og statlige plantretningslinjer relevant for 
planarbeidet:  

- Plan- og bygningsloven 2008 
- Rikspolitiske retningslinjer, styrke barn og unges 

interesser i planleggingen (Miljødepartementet, 1995) 
- Statlige planretningslinjer for samordnet bolig, areal 

og transportplanleggingen (2014) 
- Retningslinjer for støy T-1442/2016 
- Regional plan for masseforvaltning i Akershus, 

vedtatt 24-10-16 
- Regional plan for areal og transport (RATP) 
- Fylkesmannens forventningsbrev for 2019 
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Gi en beskrivelse av hvordan 
innspillet er i tråd med 
arealstrategiene i gjeldende 
kommuneplan 

Innspillet antas å være i tråd med overordnede 
planstrategier. Det vises til nasjonale og regionale føringer i 
forhold til arealbruk, hvor det er økt fokus på tetthet innenfor 
prioriterte vekstområder (nord i Rælingen kommune) med 
nærhet til handels- og tjenestetilbud og offentlig 
kommunikasjon.  
 
Innspillet antas heller ikke å medføre vesentlige negative 
virkninger for miljøet og samfunnet.  
 

Eventuell annen relevant 
informasjon 

Planområde ligger 750 meter i luftlinje fra Lillestrøm stasjon 
og vil kunne kategoriseres for et ikke skinnegående 
knutepunkt.   
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Natur, klima, miljø, samfunnssikkerhet 

Tema Kommentarer til temaene Relevante nettsider 
og planer 

Naturverdier – Er det 
naturverdier i området? Er 
det viktige/truede 
naturtyper eller arter? 
Skriv inn hvilken verdi. 
Ligger området i et 
ravinelandskap? 
Berøres vann- og 
vassdrag? Ligger det 
innenfor verna område 
eller i marka? Skriv inn 
hvor stort areal som 
berøres. 

Planområdet berører ikke naturverdier i 
området, men faller innenfor hensynssone 
for flom i den nordlige halvdelen av 
planområdet.  
 
Det er registrert arter av nasjonal 
forvaltningsinteresse utenfor planområdets 
grenser, langs Nedre Rælingsveg Fv120.  
 
Fremmede arter merket med svært høy 
risiko er blant annet kjempebjørnekjeks og 
kanadagullris. Hestehov og grevling er to 
rødlistede arter kategorisert under livskraftig 
som også forekommer i nærområdet.  
 

Naturbase 
Artsdatabanken 
Kartlegging av natur i 
Rælingen 

Landskap – Vil tiltaket gi 
endringer i landskapet og 
medføre store inngrep i 
terreng? 

Tiltaket anses å ikke medføre vesentlige 
virkninger for miljø og terreng. 

 

Jord- og skogressurser 
– Berøres dyrket mark, 
beitemark? Berøres 
skogressurser? Skriv inn 
hvor stort areal som 
berøres. 

Nei. Gardskart 
 
Kilden NIBIO 

 
Kommunedelplan for 
landbruk 

Forurensning/spesielle 
miljøforhold – Er 
området støyutsatt, ligger 
området nær 
høyspentlinje, er det evt. 
forurenset grunn, 
luftforurensning? Evt. om 
forslag til arealformål vil 
medføre økt støy eller 
luftforurensning? 

Planområdet grenser til en tungt trafikkert vei 
(Nedre Rælingsvei, Fv120) og kritisk utsatt 
for støy. Støynivået i planområdet strekker 
seg fra 55 til 75 dB, hvor den vestlige 
halvdelen av planområdet er mest kritisk 
utsatt og vil ha behov for støyreduserende 
tiltak. Tiltaket vil trolig bidra til økt trafikk. 

Miljøstatus 
 
Kommunens 
kartløsning 
(støykart) 

Klimautslipp – Vil forslag 
til arealformål få 
konsekvens for 
klimagassutslipp? 

Nei. Miljøstatus 
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Samfunnssikkerhet - 
(Skred- og flomfare, 
grunnforhold) – 
Er området flom- eller 
rasutsatt? Ligger det 
innenfor 
aktsomhetssoner for ulike 
skredtyper? Har det vært 
skredhendelser innenfor 
området tidligere? Hva 
slags løsmasser består 
grunnen av? Ligger 
området under marin 
grense? 

Berggrunnen innenfor planområdet består av 
granat-biotittgneis, biotitt-muskovittgneis, 
stedvis amfibolitt og kalksilikatlinser og 
stedvis migmatittisk (NGU.no).  
 
Planområdet ligger delvis innenfor 
hensynssonen for flom og vil derfor være 
flomutsatt, men er ikke rasutsatt og befinner 
seg ikke innenfor skred- og ras 
aktsomhetssoner.  
 
Planområdet ligger ikke under marin grense.  

Miljøstatus 
Skredatlas 
NGU – Geologiske 
kart 

 
 

 
Kulturminner, kulturmiljø, friluftsliv 

Tema Kommentarer til temaene Relevante nettsider 
og planer 

Kulturminner/ 
kulturmiljø – Er det 
registrert 
kulturminner/kulturmiljø 
innenfor området? Er det 
freda kulturminner 
innenfor området eller 
tilgrensende området? 
Beskriv hva slags type 
kulturminner/kulturmiljø 

Det er ikke registrert kulturminner innenfor 
planområdet.  

Kulturminnesøk 
 

Kommunedelplan for 
kulturminner og 
kulturmiljøer 

Friluftsliv/ Torva, nordøst for planområdet, er et kartlagt 
friluftslivsområde som faller under kategorien 
som svært viktig. 
 

Naturbase 

Grønnstruktur – Ligger 
området innenfor 
kartlagte 
friluftslivsområder? Evt. 
hvilken verdi er fastsatt? 
Vil forslaget få innvirkning 
på turområder/ 
grønnstruktur? Vil 
forslaget gi økt/redusert 
mulighet for 
rekreasjon/friluftsliv? 

Nei.   
Kommunedelplan for 
idrett, fysisk aktivitet 
og friluftsliv 
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Barn og unge, universell utforming, tjenestefunksjoner, kollektivdekning, 

forbindelseslinjer 

Tema Kommentarer til temaene Relevante nettsider 
og planer 

Barn og unge 
– Beskriv avstand til 
barne- og ungdomsskole, 
videregående skole, leke- 
og aktivitetsområder i 
nærheten 

Planområdet befinner seg med nærhet til 
både barnehage og skole-tjenester. Torva 
barnehage ligger nord for planområdet med 
under 100 m gange, og Rud skole ligger ca. 
440 m gange sørvest for planområde. 
 
Fjerdingby skole, Marikollen ungdomsskole 
og Rælingen Videregående skole, ligger 3,6 
km sør-øst for planområdet.  
 

Kommunens 
kartløsning 
(Her kan man evt. 
måle avstander i kart, 
men det finnes også 
andre steder man kan 
gjøre dette, f.eks 
google maps) 

Friluftsliv/rekreasjon/ 
idrett – Beskriv avstand 
til idrettsanlegg, 
nærmiljøanlegg, 
turområder 

Torva gressbane ligger i umiddelbar nærhet 
til planområdet med muligheter for fotball og 
sand-volleyball osv. Dette er en populær 
aktivitetsfremmende samlingsplass. Ca. 3,6 
km sør-øst for planområdet ligger Marikollen 
idrettspark med alpin- og hoppanlegg, med 
enkel tilgang til sammenhengende 
grøntområder (turområder i marka). 
 

Kommunens 
kartløsning 
(Måling av avstander i 
kart) 

Universell utforming - 
Mulighet for å tilrettelegge 
for universell 
utforming? Er det tilgang 
til offentlige friområder? 

Forholdene vil ytterligere belyses når 
planarbeidet igangsettes. 

Kommunens 
kartløsning 
(Måling av avstander i 
kart) 

Tjenestefunksjoner – 
Beskriv avstand til ulike 
tjenestefunksjoner, som 
f.eks, offentlige 
tjenestefunksjoner, 
handelsfunksjoner, 
etablerte møteplasser, 
osv. Er det gang- og 
sykkelavstand? 

Planområdet nord i Rælingen kommune og 
ca. 1,6 km sør for Lillestrøm. Det er ca.125 
m til dagligvare butikk (Joker Rælingen). 

Kommunens 
kartløsning 
(Måling av avstander i 
kart) 
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Kollektivdekning/ 
tilgjengelighet – Ligger 
området nær 
kollektivknutepunkter? Er 
det god 
kollektivdekning/bra 
kollektivtilbud i tilknytning 
til området? Er det 
gangavstand/ 
tilgjengelighet til 
holdeplasser? Skriv inn 
avstanden. 

Det er under 50 m til Orderud-
bussholdeplass fra planområdet. Det er god 
kollektivdekning hvor ruter-buss går hver 
halvtime til Lillestrøm sentrum og omegn.  

Kommunens 
kartløsning 
(Måling av avstander i 
kart) 

 
Ruter 
(kollektivtilbud kan evt. 
sjekkes her) 

Forbindelseslinjer – 
Ligger området i 
tilknytning til eller i 
nærheten av gang- og 
sykkelvei? Skriv inn 
avstanden. 

Gang- og sykkelvei omkranser planområdet 
men det kan bli behov for utbedring.  

Kommunens 
kartløsning 
(Måling av avstander i 
kart) 

 
 
 
 

Trafikksikkerhet, adkomst og teknisk infrastruktur 

Tema Kommentarer til temaene Relevante nettsider 
og planer 

Trafikksikkerhet – Er 
området trafikkutsatt? Er 
det registrert ulykker? 
Medfører forslaget økning 
i trafikkmengde og behov 
for trafikksikring? 

Nedre Rælingsvei, Fv120, er en tungt 
trafikkert vei og det er registrert 8 
trafikkulykker vest for planområdets grenser.  
 
Tiltaket vil trolig bidra til økt trafikk, og det 
kan være behov for utbedring av vei.  
 

Vegkart 

Vei (privat/offentlig)/ 
adkomst – Beskriv mulig 
adkomstløsning og 
avstand til 
fylkesvei/kommunal vei? 

Adkomst til tomten blir via Torvavegen og 
må eventuelt utbedres. 

Kommunens 
kartløsning 
(Måling av avstander i 
kart) 

Vann og avløp – Er det 
tilgjengelighet til slik 
infrastruktur? 

Det er tilgjengelig infrastruktur for vann og 
avløp i planområde.    
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Skjema for innspill til kommuneplanens arealdel 
 
 
 

 
 

Kontaktinformasjon og adresse (gnr./bnr.) for gjeldende eiendommer 
Forslagsstiller Stima AS, Vipevegen 16, 2008 Fjerdingby – Del 1 

Adresse Vipevegen 16 og 18, 2008 Fjerdingby  

Gårds- og bruksnummer 102 / 41, 61, 68 
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Generelle opplysninger – Fakta om arealinnspill 

Tema Kommentarer til temaene 

Eksisterende arealbruk, 
formål i gjeldende 
kommuneplan, evt. 
reguleringsstatus for 
området, evt. om det 
foreligger hensynssoner 

Eiendommen er avsatt til boligformål i gjeldende 
kommuneplan for Rælingen kommune (kommuneplanens 
arealdel 2014-2025, Plankart).  

Gi en beskrivelse av 
beliggenhet og dagens bruk 
av området, samt redegjør for 
arealer området grenser til og 
evt. tilstøtende 
reguleringsplaner 

Eiendommen ligger nord for Fjerdingby i Rælingen 
kommune og benyttes i dag til kontor og bolig. Planområdet 
grenser mot Tangen Barnehage i øst, samt Aamodt Senter 
og Esso bensinstasjon mot Vest.  

Areal på området (størrelse i 
daa) 

De tre gjeldende tomtene utgjør et samlet areal på ca. 2 565 
m2 

Nytt forslag til arealformål og 
formål med endring 

Ingen endring av formål men endring til fremtidig utnyttelse 
blokkbebyggelse.   

Tenkt utbyggingspotensial, 
omfang, utnyttelse, antall 
boenheter 

Dette vil belyses ytterligere når planarbeidet iverksettes med 
utarbeidelse av planmateriell og volumskisser for den 
fremtidige bebyggelsen. 
 

Fortetting av eksisterende 
bebyggelse eller 
transformasjon av et område 

Bebyggelsen vil bli nært knyttet til og tilpasset for å være en 
del av fortettingsområdet rundt Aamodt senter. 

Forhold til nasjonale og 
regionale føringer og 
retningslinjer 

Nasjonale føringer og statlige plantretningslinjer relevant for 
planarbeidet:  

- Plan- og bygningsloven 2008 
- Rikspolitiske retningslinjer, styrke barn og unges 

interesser i planleggingen (Miljødepartementet, 1995) 
- Statlige planretningslinjer for samordnet bolig, areal 

og transportplanleggingen (2014) 
- Retningslinjer for støy T-1442/2016 
- Regional plan for masseforvaltning i Akershus, 

vedtatt 24-10-16 
- Regional plan for areal og transport (RATP) 
- Fylkesmannens forventningsbrev for 2019 

Gi en beskrivelse av hvordan 
innspillet er i tråd med 
arealstrategiene i gjeldende 
kommuneplan 

Innspillet antas å være i tråd med overordnede 
planstrategier. Det vises til nasjonale og regionale føringer i 
forhold til arealbruk, hvor det er økt fokus på tetthet innenfor 
prioriterte vekstområder (nord i Rælingen kommune) med 
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nærhet til handels- og tjenestetilbud og offentlig 
kommunikasjon.  
 
Innspillet antas heller ikke å medføre vesentlige negative 
virkninger for miljøet og samfunnet.  
 

Eventuell annen relevant 
informasjon 

Rælingen kommune mangler «lettstelte» boliger for eldre 
som ønsker å flytte fra enebolig til leilighet, samt boliger for 
yngre som skal inn i boligmarkedet. Mange av disse vil – om 
ikke man øker bostedsattraktiviteten i kommunen ved å 
bygge flere boliger for å «betjene» etterspørselen fra 
kommunens beboere og andre tilflyttende – ellers velge å 
flytte til nabokommuner.   
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Natur, klima, miljø, samfunnssikkerhet 

Tema Kommentarer til temaene Relevante nettsider 
og planer 

Naturverdier – Er det 
naturverdier i området? Er 
det viktige/truede 
naturtyper eller arter? 
Skriv inn hvilken verdi. 
Ligger området i et 
ravinelandskap? 
Berøres vann- og 
vassdrag? Ligger det 
innenfor verna område 
eller i marka? Skriv inn 
hvor stort areal som 
berøres. 

Planområdet berører ikke naturverdier i 
området.  
 
I artsdatabanken er det registrert arter av 
nasjonal forvaltningsinteresse i nærområdet 
for planområdet.  
 
Sør-vest for planområde er det registrert to 
livskraftige rødlistede arter, fjellvåk og 
skogselje. Sør-øst for planområde er det 
registrert storjordbie også merket som 
livskraftig og rødlistet art og slåttehumle en 
nær truet rødlistet art. Nord for planområde 
finnes blant annet kanadagulris, lokkrust, 
hagelupin, hvitveis og andemusling langs 
Nedre Rælingsveg Fv120).  
 

Naturbase 
Artsdatabanken 
Kartlegging av natur i 
Rælingen 

Landskap – Vil tiltaket gi 
endringer i landskapet og 
medføre store inngrep i 
terreng? 

Tiltaket anses å ikke medføre vesentlige 
virkninger for miljø og terreng. 

 

Jord- og skogressurser 
– Berøres dyrket mark, 
beitemark? Berøres 
skogressurser? Skriv inn 
hvor stort areal som 
berøres. 

Nei. Gardskart 
 
Kilden NIBIO 

 
Kommunedelplan for 
landbruk 

Forurensning/spesielle 
miljøforhold – Er 
området støyutsatt, ligger 
området nær 
høyspentlinje, er det evt. 
forurenset grunn, 
luftforurensning? Evt. om 
forslag til arealformål vil 
medføre økt støy eller 
luftforurensning? 

Planområdet grenser til en tungt trafikkert vei 
(Nedre Rælingsvei, Fv120) og er kritisk 
utsatt for støy.  
 
Støynivået i planområdet strekker seg fra 55 
til 75 dB, hvor den vestlige halvdelen av 
planområdet er mest utsatt. Det vil derfor 
være behov for støyreduserende tiltak. 
 
Tiltaket vil trolig bidra til økt trafikk. 
 

Miljøstatus 
 
Kommunens 
kartløsning 
(støykart) 

Klimautslipp – Vil forslag 
til arealformål få 
konsekvens for 
klimagassutslipp? 

Nei. Miljøstatus 
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Samfunnssikkerhet - 
(Skred- og flomfare, 
grunnforhold) – 
Er området flom- eller 
rasutsatt? Ligger det 
innenfor 
aktsomhetssoner for ulike 
skredtyper? Har det vært 
skredhendelser innenfor 
området tidligere? Hva 
slags løsmasser består 
grunnen av? Ligger 
området under marin 
grense? 

Berggrunnen innenfor planområdet består av 
granat-biotittgneis, biotitt-muskovittgneis, 
stedvis amfibolitt og kalksilikatlinser og 
stedvis migmatittisk (NGU.no).  
 
Planområdet er ikke flom- eller rasutsatt og 
befinner seg ikke innenfor aktsomhetssone 
for ras- og skred fare.  
 
Planområdet ligger ikke under marin grense.  

Miljøstatus 
Skredatlas 
NGU – Geologiske 
kart 

 
 

 
Kulturminner, kulturmiljø, friluftsliv 

Tema Kommentarer til temaene Relevante nettsider 
og planer 

Kulturminner/ 
kulturmiljø – Er det 
registrert 
kulturminner/kulturmiljø 
innenfor området? Er det 
freda kulturminner 
innenfor området eller 
tilgrensende området? 
Beskriv hva slags type 
kulturminner/kulturmiljø 

Det er ikke registrert kulturminner innenfor 
planområdet.  

Kulturminnesøk 
 

Kommunedelplan for 
kulturminner og 
kulturmiljøer 

Friluftsliv/ Tangen langs Nitelva, er et kartlagt 
friluftslivsområde og ligger ca.500 m nordøst 
for planområdet.  
 
Det kartlagte friluftslivsområdet faller under 
kategorien som svært viktig. 
 

Naturbase 

grønnstruktur – Ligger 
området innenfor 
kartlagte 
friluftslivsområder? Evt. 
hvilken verdi er fastsatt? 
Vil forslaget få innvirkning 
på turområder/ 
grønnstruktur? Vil 
forslaget gi økt/redusert 
mulighet for 
rekreasjon/friluftsliv? 

Nei.  Kommunedelplan for 
idrett, fysisk aktivitet 
og friluftsliv 
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Barn og unge, universell utforming, tjenestefunksjoner, kollektivdekning, 

forbindelseslinjer 

Tema Kommentarer til temaene Relevante nettsider 
og planer 

Barn og unge 
– Beskriv avstand til 
barne- og ungdomsskole, 
videregående skole, leke- 
og aktivitetsområder i 
nærheten 

Planområdet grenser mot Tangen 
barnehage i øst og Aamodt grendehus 
(aktivitetshus for ungdom mellom 13 og 20 
år) i sør. 
 
Fjerdingby skole, Marikollen ungdomsskole 
og Rælingen Videregående skole, ligger 2 
km sør-vest for planområdet.  
 
 

Kommunens 
kartløsning 
(Her kan man evt. 
måle avstander i kart, 
men det finnes også 
andre steder man kan 
gjøre dette, f.eks 
google maps) 

Friluftsliv/rekreasjon/ 
idrett – Beskriv avstand 
til idrettsanlegg, 
nærmiljøanlegg, 
turområder 

Ca. 2,5 km sør-vest for planområde ligger 
Marikollen idrettspark med alpin- og 
hoppanlegg, med enkel tilgang til 
sammenhengende grøntområder. 

Kommunens 
kartløsning 
(Måling av avstander i 
kart) 

Universell utforming - 
Mulighet for å tilrettelegge 
for universell 
utforming? Er det tilgang 
til offentlige friområder? 

Forholdene vil belyses ytterligere når 
planarbeidet igangsettes.  

Kommunens 
kartløsning 
(Måling av avstander i 
kart) 

Tjenestefunksjoner – 
Beskriv avstand til ulike 
tjenestefunksjoner, som 
f.eks, offentlige 
tjenestefunksjoner, 
handelsfunksjoner, 
etablerte møteplasser, 
osv. Er det gang- og 
sykkelavstand? 

Planområdet ligger nord i Rælingen og ca. 
3.7 km sør for Lillestrøm. Det er kort veg 
(gangavstand) til dagligvarebutikk, apotek, 
bensinstasjon, bussholdeplass og 
barnehage.  

Kommunens 
kartløsning 
(Måling av avstander i 
kart) 
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Kollektivdekning/ 
tilgjengelighet – Ligger 
området nær 
kollektivknutepunkter? Er 
det god 
kollektivdekning/bra 
kollektivtilbud i tilknytning 
til området? Er det 
gangavstand/ 
tilgjengelighet til 
holdeplasser? Skriv inn 
avstanden. 

Det er ca.20 m til Aamodt toppen-
bussholdeplass fra planområdet. Det er god 
kollektivdekning hvor ruter-buss går hver 
halvtime til Lillestrøm sentrum og omegn. 

Kommunens 
kartløsning 
(Måling av avstander i 
kart) 

 
Ruter 
(kollektivtilbud kan evt. 
sjekkes her) 

Forbindelseslinjer – 
Ligger området i 
tilknytning til eller i 
nærheten av gang- og 
sykkelvei? Skriv inn 
avstanden. 

Gang- og sykkelvei omkranser planområdet.  Kommunens 
kartløsning 
(Måling av avstander i 
kart) 

 
 
 
 

Trafikksikkerhet, adkomst og teknisk infrastruktur 

Tema Kommentarer til temaene Relevante nettsider 
og planer 

Trafikksikkerhet – Er 
området trafikkutsatt? Er 
det registrert ulykker? 
Medfører forslaget økning 
i trafikkmengde og behov 
for trafikksikring? 

Nedre Rælingsvei, Fv120, er en tungt 
trafikkert vei og har 27 registrerte 
trafikkulykker i nærområdet (vegkart.no). 
Tiltaket vil trolig bidra til økt trafikk, og det 
kan være behov for utbedring av vei.  
 

Vegkart 

Vei (privat/offentlig)/ 
adkomst – Beskriv mulig 
adkomstløsning og 
avstand til 
fylkesvei/kommunal vei? 

Adkomst til tomten blir via Vipevegen i øst og 
må eventuelt oppgraderes. 

Kommunens 
kartløsning 
(Måling av avstander i 
kart) 

Vann og avløp – Er det 
tilgjengelighet til slik 
infrastruktur? 

Det er tilgjengelig infrastruktur for vann og 
avløp til planområdet.  
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Skjema for innspill til kommuneplanens arealdel 
 
 
 

 
 

Kontaktinformasjon og adresse (gnr./bnr.) for gjeldende eiendommer 
Forslagsstiller Stima AS, Vipevegen 16, 2008 Fjerdingby 

Adresse Hegrevegen 2, 2008 Fjerdingby  

Gårds- og bruksnummer 102 / 135 
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Generelle opplysninger – Fakta om arealinnspill 

Tema Kommentarer til temaene 

Eksisterende arealbruk, 
formål i gjeldende 
kommuneplan, evt. 
reguleringsstatus for 
området, evt. om det 
foreligger hensynssoner 

Eiendommen gnr.102 bnr. 135 (KF8) er avsatt til kombinert 
bebyggelse og anleggsformål-fremtidig i gjeldende 
kommuneplan for Rælingen kommune.  

Gi en beskrivelse av 
beliggenhet og dagens bruk 
av området, samt redegjør for 
arealer området grenser til og 
evt. tilstøtende 
reguleringsplaner 

Eiendommen KF8 ligger nord for Fjerdingby i Rælingen 
kommune og benyttes til aktivitetshus for ungdom. 
Planområdet grenser mot Tangen Barnehage i Nord, samt 
Aamodt Senter og Esso bensinstasjon mot Vest.  

Areal på området (størrelse i 
daa) 

Tomta utgjør et totalt areal på ca. 7.500 m2 

Nytt forslag til arealformål og 
formål med endring 

Forslagsstiller foreslår endring av gjeldende arealformål i 
planområdet fra kombinert bebyggelse- og anleggsformål til 
fremtidig boligbebyggelse/blokkbebyggelse.  
 

Tenkt utbyggingspotensial, 
omfang, utnyttelse, antall 
boenheter 

Dette vil belyses ytterligere når planarbeidet iverksettes med 
utarbeidelse av planmateriell og volumskisser for den 
fremtidige bebyggelsen. 

Fortetting av eksisterende 
bebyggelse eller 
transformasjon av et område 

Bebyggelsen vil bli nært knyttet til og tilpasset for å være en 
del av fortettingsområdet rundt Aamodt senter. 

Forhold til nasjonale og 
regionale føringer og 
retningslinjer 

Nasjonale føringer og statlige plantretningslinjer relevant for 
planarbeidet:  

- Plan- og bygningsloven 2008 
- Rikspolitiske retningslinjer, styrke barn og unges 

interesser i planleggingen (Miljødepartementet, 1995) 
- Statlige planretningslinjer for samordnet bolig, areal 

og transportplanleggingen (2014) 
- Retningslinjer for støy T-1442/2016 
- Regional plan for masseforvaltning i Akershus, 

vedtatt 24-10-16 
- Regional plan for areal og transport (RATP) 
- Fylkesmannens forventningsbrev for 2019 
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Gi en beskrivelse av hvordan 
innspillet er i tråd med 
arealstrategiene i gjeldende 
kommuneplan 

Innspillet antas å være i tråd med overordnede 
planstrategier. Det vises til nasjonale og regionale føringer i 
forhold til arealbruk, hvor det er økt fokus på tetthet innenfor 
prioriterte vekstområder (nord i Rælingen kommune) med 
nærhet til handels- og tjenestetilbud og offentlig 
kommunikasjon.  
 
Innspillet antas heller ikke å medføre vesentlige negative 
virkninger for miljøet og samfunnet.  
 

Eventuell annen relevant 
informasjon 

Rælingen kommune mangler «lettstelte» boliger for eldre 
som ønsker å flytte fra enebolig til leilighet, samt boliger for 
yngre som skal inn i boligmarkedet. Mange av disse vil – om 
ikke man øker bostedsattraktiviteten i kommunen ved å 
bygge flere boliger for å «betjene» etterspørselen fra 
kommunens beboere og andre tilflyttende – ellers velge å 
flytte til nabokommuner.   
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Natur, klima, miljø, samfunnssikkerhet 

Tema Kommentarer til temaene Relevante nettsider 
og planer 

Naturverdier – Er det 
naturverdier i området? Er 
det viktige/truede 
naturtyper eller arter? 
Skriv inn hvilken verdi. 
Ligger området i et 
ravinelandskap? 
Berøres vann- og 
vassdrag? Ligger det 
innenfor verna område 
eller i marka? Skriv inn 
hvor stort areal som 
berøres. 

Planområdet (KF8) berører ikke naturverdier 
i området, men det er registrert arter av 
nasjonal forvaltningsinteresse innenfor 
planområdets grenser og nærområde.  
 
Sør-vest for planområde er det registrert to 
livskraftige rødlistede arter, fjellvåk og 
skogselje. Sør-øst i planområde er det 
registrert storjordbie også merket som 
livskraftig og rødlistet art og slåttehumle en 
nær truet rødlistet art. Nord for planområde 
finnes blant annet kanadagulris, lokkrust, 
hagelupin, hvitveis og andemusling langs 
Nedre Rælingsveg Fv120).  
 

Naturbase 
Artsdatabanken 
Kartlegging av natur i 
Rælingen 

Landskap – Vil tiltaket gi 
endringer i landskapet og 
medføre store inngrep i 
terreng? 

Tiltaket anses å ikke medføre vesentlige 
virkninger for miljø og terreng. 

 

Jord- og skogressurser 
– Berøres dyrket mark, 
beitemark? Berøres 
skogressurser? Skriv inn 
hvor stort areal som 
berøres. 

Nei. Gardskart 
 
Kilden NIBIO 

 
Kommunedelplan for 
landbruk 

Forurensning/spesielle 
miljøforhold – Er 
området støyutsatt, ligger 
området nær 
høyspentlinje, er det evt. 
forurenset grunn, 
luftforurensning? Evt. om 
forslag til arealformål vil 
medføre økt støy eller 
luftforurensning? 

Planområdet grenser til en tungt trafikkert vei 
(Nedre Rælingsvei, Fv120) og er kritisk 
utsatt for støy.  
 
Støynivået i planområdet strekker seg fra 55 
til 75 dB, hvor den vestlige halvdelen av 
planområdet er mest utsatt. Det vil derfor 
være behov for støyreduserende tiltak. 
 
Tiltaket vil trolig bidra til økt trafikk. 
 

Miljøstatus 
 
Kommunens 
kartløsning 
(støykart) 

Klimautslipp – Vil forslag 
til arealformål få 
konsekvens for 
klimagassutslipp? 

Nei. Miljøstatus 
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Samfunnssikkerhet - 
(Skred- og flomfare, 
grunnforhold) – 
Er området flom- eller 
rasutsatt? Ligger det 
innenfor 
aktsomhetssoner for ulike 
skredtyper? Har det vært 
skredhendelser innenfor 
området tidligere? Hva 
slags løsmasser består 
grunnen av? Ligger 
området under marin 
grense? 

Berggrunnen innenfor planområdet består av 
granat-biotittgneis, biotitt-muskovittgneis, 
stedvis amfibolitt og kalksilikatlinser og 
stedvis migmatittisk (NGU.no).  
 
Planområdet er ikke flom- eller rasutsatt og 
befinner seg ikke innenfor skred og 
aktsomhetssoner.  
 
Planområdet ligger ikke under marin grense.  

Miljøstatus 
Skredatlas 
NGU – Geologiske 
kart 

 
 

 
Kulturminner, kulturmiljø, friluftsliv 

Tema Kommentarer til temaene Relevante nettsider 
og planer 

Kulturminner/ 
kulturmiljø – Er det 
registrert 
kulturminner/kulturmiljø 
innenfor området? Er det 
freda kulturminner 
innenfor området eller 
tilgrensende området? 
Beskriv hva slags type 
kulturminner/kulturmiljø 

Det er ikke registrert kulturminner innenfor 
planområdet.  

Kulturminnesøk 
 

Kommunedelplan for 
kulturminner og 
kulturmiljøer 

Friluftsliv/ Tangen langs Nitelva, er et kartlagt 
friluftslivsområde og ligger ca.500m nordøst 
for planområdet.  
 
Det kartlagte friluftslivsområdet faller under 
kategorien som svært viktig. 
 

Naturbase 

Grønnstruktur – Ligger 
området innenfor 
kartlagte 
friluftslivsområder? Evt. 
hvilken verdi er fastsatt? 
Vil forslaget få innvirkning 
på turområder/ 
grønnstruktur? Vil 
forslaget gi økt/redusert 
mulighet for 
rekreasjon/friluftsliv? 

Nei.  Kommunedelplan for 
idrett, fysisk aktivitet 
og friluftsliv 
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Barn og unge, universell utforming, tjenestefunksjoner, kollektivdekning, 

forbindelseslinjer 

Tema Kommentarer til temaene Relevante nettsider 
og planer 

Barn og unge 
– Beskriv avstand til 
barne- og ungdomsskole, 
videregående skole, leke- 
og aktivitetsområder i 
nærheten 

Planområdet grenser mot Tangen 
barnehage i Øs og Aamodt grendehus (et 
aktivitetshus for ungdom mellom 13 og 20 
år) er i dag en del av eiendommen. 
 
Fjerdingby skole, Marikollen ungdomsskole 
og Rælingen Videregående skole, befinner 
seg 2km sør-vest for planområdet.  
 
 

Kommunens 
kartløsning 
(Her kan man evt. 
måle avstander i kart, 
men det finnes også 
andre steder man kan 
gjøre dette, f.eks 
google maps) 

Friluftsliv/rekreasjon/ 
idrett – Beskriv avstand 
til idrettsanlegg, 
nærmiljøanlegg, 
turområder 

Ca. 2,5 km sør-vest for planområdet ligger 
Marikollen idrettspark med alpin- og 
hoppanlegg, med enkel tilgang til 
sammenhengende grøntområder. 

Kommunens 
kartløsning 
(Måling av avstander i 
kart) 

Universell utforming - 
Mulighet for å tilrettelegge 
for universell 
utforming? Er det tilgang 
til offentlige friområder? 

Forholdene vil ytterligere belyses når 
planmaterialet igangsettes. 

Kommunens 
kartløsning 
(Måling av avstander i 
kart) 

Tjenestefunksjoner – 
Beskriv avstand til ulike 
tjenestefunksjoner, som 
f.eks, offentlige 
tjenestefunksjoner, 
handelsfunksjoner, 
etablerte møteplasser, 
osv. Er det gang- og 
sykkelavstand? 

Planområdet befinner seg nord for Rælingen 
og ca. 3.7km sør for Lillestrøm. Det er kort 
gange til dagligvare butikk, apotek, 
bensinstasjon, bussholdeplass og 
barnehage.  

Kommunens 
kartløsning 
(Måling av avstander i 
kart) 
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Kollektivdekning/ 
tilgjengelighet – Ligger 
området nær 
kollektivknutepunkter? Er 
det god 
kollektivdekning/bra 
kollektivtilbud i tilknytning 
til området? Er det 
gangavstand/ 
tilgjengelighet til 
holdeplasser? Skriv inn 
avstanden. 

Det er ca.100 m gange til Aamodt toppen-
bussholdeplass fra planområdet. Det er god 
kollektivdekning hvor ruter-buss går hver 
halvtime til Lillestrøm sentrum og omegn.  

Kommunens 
kartløsning 
(Måling av avstander i 
kart) 

 
Ruter 
(kollektivtilbud kan evt. 
sjekkes her) 

Forbindelseslinjer – 
Ligger området i 
tilknytning til eller i 
nærheten av gang- og 
sykkelvei? Skriv inn 
avstanden. 

Gang- og sykkelvei omkranser planområdet.  Kommunens 
kartløsning 
(Måling av avstander i 
kart) 

 
 
 
 

Trafikksikkerhet, adkomst og teknisk infrastruktur 

Tema Kommentarer til temaene Relevante nettsider 
og planer 

Trafikksikkerhet – Er 
området trafikkutsatt? Er 
det registrert ulykker? 
Medfører forslaget økning 
i trafikkmengde og behov 
for trafikksikring? 

Nedre Rælingsvei, Fv120, er en tungt 
trafikkert vei og har 29 registrerte 
trafikkulykker i nærområdet (vegkart.no). 
Tiltaket vil trolig bidra til økt trafikk, og det 
kan være behov for utbedring av vei.  

Vegkart 

Vei (privat/offentlig)/ 
adkomst – Beskriv mulig 
adkomstløsning og 
avstand til 
fylkesvei/kommunal vei? 

Adkomst til tomten blir via Hegreveien i sør. Kommunens 
kartløsning 
(Måling av avstander i 
kart) 

Vann og avløp – Er det 
tilgjengelighet til slik 
infrastruktur? 

Det er tilgjengelig infrastruktur for vann og 
avløp til planområdet. 
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Skjema for innspill til kommuneplanens arealdel 
 
 
 

 
 

Kontaktinformasjon og adresse (gnr./bnr.) for gjeldende eiendommer 
Forslagsstiller Stima AS, Vipevegen 16, 2008 Fjerdingby 

Adresse Hegrevegen/Aamodtalleen, 2008 Fjerdingby  

Gårds- og bruksnummer 102 / 213 og deler av 52 
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Generelle opplysninger – Fakta om arealinnspill 

Tema Kommentarer til temaene 

Eksisterende arealbruk, 
formål i gjeldende 
kommuneplan, evt. 
reguleringsstatus for 
området, evt. om det 
foreligger hensynssoner 

Eiendommen gnr.102 bnr. 213 og deler av 52 er avsatt til 
bolig bebyggelse i gjeldende kommuneplan for Rælingen 
kommune.  

Gi en beskrivelse av 
beliggenhet og dagens bruk 
av området, samt redegjør for 
arealer området grenser til og 
evt. tilstøtende 
reguleringsplaner 

Eiendommen ligger nord for Fjerdingby i Rælingen 
kommune og benyttes i dag til parkeringsarealer for Nedre 
Aamodt Selveierlag. Planområdet grenser mot Tangen 
Barnehage i Nord, samt Aamodt Senter og Esso 
bensinstasjon mot Vest.  

Areal på området (størrelse i 
daa) 

Tomta utgjør et totalt areal på ca. 4.300 m2 

Nytt forslag til arealformål og 
formål med endring 

Forslagsstiller foreslår ingen endring av formål, men at 
fremtidig utnyttelse for eiendommen blir 
boligbebyggelse/blokkbebyggelse.  
 

Tenkt utbyggingspotensial, 
omfang, utnyttelse, antall 
boenheter 

Dette vil belyses ytterligere når planarbeidet iverksettes med 
utarbeidelse av planmateriell og volumskisser for den 
fremtidige bebyggelsen. 

Fortetting av eksisterende 
bebyggelse eller 
transformasjon av et område 

Bebyggelsen vil bli nært knyttet til og tilpasset for å være en 
del av fortettingsområdet rundt Aamodt senter. 

Forhold til nasjonale og 
regionale føringer og 
retningslinjer 

Nasjonale føringer og statlige plantretningslinjer relevant for 
planarbeidet:  

- Plan- og bygningsloven 2008 
- Rikspolitiske retningslinjer, styrke barn og unges 

interesser i planleggingen (Miljødepartementet, 1995) 
- Statlige planretningslinjer for samordnet bolig, areal 

og transportplanleggingen (2014) 
- Retningslinjer for støy T-1442/2016 
- Regional plan for masseforvaltning i Akershus, 

vedtatt 24-10-16 
- Regional plan for areal og transport (RATP) 
- Fylkesmannens forventningsbrev for 2019 
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Gi en beskrivelse av hvordan 
innspillet er i tråd med 
arealstrategiene i gjeldende 
kommuneplan 

Innspillet antas å være i tråd med overordnede 
planstrategier. Det vises til nasjonale og regionale føringer i 
forhold til arealbruk, hvor det er økt fokus på tetthet innenfor 
prioriterte vekstområder (nord i Rælingen kommune) med 
nærhet til handels- og tjenestetilbud og offentlig 
kommunikasjon.  
 
Innspillet antas heller ikke å medføre vesentlige negative 
virkninger for miljøet og samfunnet.  
 

Eventuell annen relevant 
informasjon 

Rælingen kommune mangler «lettstelte» boliger for eldre 
som ønsker å flytte fra enebolig til leilighet, samt boliger for 
yngre som skal inn i boligmarkedet. Mange av disse vil – om 
ikke man øker bostedsattraktiviteten i kommunen ved å 
bygge flere boliger for å «betjene» etterspørselen fra 
kommunens beboere og andre tilflyttende – ellers velge å 
flytte til nabokommuner.   
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Natur, klima, miljø, samfunnssikkerhet 

Tema Kommentarer til temaene Relevante nettsider 
og planer 

Naturverdier – Er det 
naturverdier i området? Er 
det viktige/truede 
naturtyper eller arter? 
Skriv inn hvilken verdi. 
Ligger området i et 
ravinelandskap? 
Berøres vann- og 
vassdrag? Ligger det 
innenfor verna område 
eller i marka? Skriv inn 
hvor stort areal som 
berøres. 

Planområdet berører ikke naturverdier i 
området, men det er registrert arter av 
nasjonal forvaltningsinteresse innenfor 
planområdets grenser og nærområde.  
 
Sør-vest for planområde er det registrert to 
livskraftige rødlistede arter, fjellvåk og 
skogselje. Sør-øst i planområde er det 
registrert storjordbie også merket som 
livskraftig og rødlistet art og slåttehumle en 
nær truet rødlistet art. Nord for planområde 
finnes blant annet kanadagulris, lokkrust, 
hagelupin, hvitveis og andemusling langs 
Nedre Rælingsveg Fv120).  
 

Naturbase 
Artsdatabanken 
Kartlegging av natur i 
Rælingen 

Landskap – Vil tiltaket gi 
endringer i landskapet og 
medføre store inngrep i 
terreng? 

Tiltaket anses å ikke medføre vesentlige 
virkninger for miljø og terreng. 

 

Jord- og skogressurser 
– Berøres dyrket mark, 
beitemark? Berøres 
skogressurser? Skriv inn 
hvor stort areal som 
berøres. 

Nei. Gardskart 
 
Kilden NIBIO 

 
Kommunedelplan for 
landbruk 

Forurensning/spesielle 
miljøforhold – Er 
området støyutsatt, ligger 
området nær 
høyspentlinje, er det evt. 
forurenset grunn, 
luftforurensning? Evt. om 
forslag til arealformål vil 
medføre økt støy eller 
luftforurensning? 

Planområdet grenser til en tungt trafikkert vei 
(Nedre Rælingsvei, Fv120) og er kritisk 
utsatt for støy.  
 
Støynivået i planområdet strekker seg fra 55 
til 75 dB, hvor den vestlige halvdelen av 
planområdet er mest utsatt. Det vil derfor 
være behov for støyreduserende tiltak. 
 
Tiltaket vil trolig bidra til økt trafikk. 
 

Miljøstatus 
 
Kommunens 
kartløsning 
(støykart) 

Klimautslipp – Vil forslag 
til arealformål få 
konsekvens for 
klimagassutslipp? 

Nei. Miljøstatus 
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Samfunnssikkerhet - 
(Skred- og flomfare, 
grunnforhold) – 
Er området flom- eller 
rasutsatt? Ligger det 
innenfor 
aktsomhetssoner for ulike 
skredtyper? Har det vært 
skredhendelser innenfor 
området tidligere? Hva 
slags løsmasser består 
grunnen av? Ligger 
området under marin 
grense? 

Berggrunnen innenfor planområdet består av 
granat-biotittgneis, biotitt-muskovittgneis, 
stedvis amfibolitt og kalksilikatlinser og 
stedvis migmatittisk (NGU.no).  
 
Planområdet er ikke flom- eller rasutsatt og 
befinner seg ikke innenfor skred og 
aktsomhetssoner.  
 
Planområdet ligger ikke under marin grense.  

Miljøstatus 
Skredatlas 
NGU – Geologiske 
kart 

 
 

 
Kulturminner, kulturmiljø, friluftsliv 

Tema Kommentarer til temaene Relevante nettsider 
og planer 

Kulturminner/ 
kulturmiljø – Er det 
registrert 
kulturminner/kulturmiljø 
innenfor området? Er det 
freda kulturminner 
innenfor området eller 
tilgrensende området? 
Beskriv hva slags type 
kulturminner/kulturmiljø 

Det er ikke registrert kulturminner innenfor 
planområdet.  

Kulturminnesøk 
 

Kommunedelplan for 
kulturminner og 
kulturmiljøer 

Friluftsliv/ Tangen langs Nitelva, er et kartlagt 
friluftslivsområde og ligger ca. 500 m nordøst 
for planområdet.  
 
Det kartlagte friluftslivsområdet faller under 
kategorien som svært viktig. 
 

Naturbase 

Grønnstruktur – Ligger 
området innenfor 
kartlagte 
friluftslivsområder? Evt. 
hvilken verdi er fastsatt? 
Vil forslaget få innvirkning 
på turområder/ 
grønnstruktur? Vil 
forslaget gi økt/redusert 
mulighet for 
rekreasjon/friluftsliv? 

Nei.  Kommunedelplan for 
idrett, fysisk aktivitet 
og friluftsliv 
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Barn og unge, universell utforming, tjenestefunksjoner, kollektivdekning, 

forbindelseslinjer 

Tema Kommentarer til temaene Relevante nettsider 
og planer 

Barn og unge 
– Beskriv avstand til 
barne- og ungdomsskole, 
videregående skole, leke- 
og aktivitetsområder i 
nærheten 

Planområdet grenser mot Tangen 
barnehage i Øs og Aamodt grendehus som i 
dag er en del av eiendommen. 
 
Fjerdingby skole, Marikollen ungdomsskole 
og Rælingen Videregående skole, befinner 
seg 2km sør-vest for planområdet.  
 
 

Kommunens 
kartløsning 
(Her kan man evt. 
måle avstander i kart, 
men det finnes også 
andre steder man kan 
gjøre dette, f.eks 
google maps) 

Friluftsliv/rekreasjon/ 
idrett – Beskriv avstand 
til idrettsanlegg, 
nærmiljøanlegg, 
turområder 

Ca. 2,5 km sør-vest for planområdet ligger 
Marikollen idrettspark med alpin- og 
hoppanlegg, med enkel tilgang til 
sammenhengende grøntområder. 

Kommunens 
kartløsning 
(Måling av avstander i 
kart) 

Universell utforming - 
Mulighet for å tilrettelegge 
for universell 
utforming? Er det tilgang 
til offentlige friområder? 

Forholdene vil ytterligere belyses når 
planmaterialet igangsettes. 

Kommunens 
kartløsning 
(Måling av avstander i 
kart) 

Tjenestefunksjoner – 
Beskriv avstand til ulike 
tjenestefunksjoner, som 
f.eks, offentlige 
tjenestefunksjoner, 
handelsfunksjoner, 
etablerte møteplasser, 
osv. Er det gang- og 
sykkelavstand? 

Planområdet befinner seg nord for Rælingen 
og ca. 3.7km sør for Lillestrøm. Det er kort 
gange til dagligvare butikk, apotek, 
bensinstasjon, bussholdeplass og 
barnehage.  

Kommunens 
kartløsning 
(Måling av avstander i 
kart) 
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Kollektivdekning/ 
tilgjengelighet – Ligger 
området nær 
kollektivknutepunkter? Er 
det god 
kollektivdekning/bra 
kollektivtilbud i tilknytning 
til området? Er det 
gangavstand/ 
tilgjengelighet til 
holdeplasser? Skriv inn 
avstanden. 

Det er ca.100 m gange til Aamodt toppen-
bussholdeplass fra planområdet. Det er god 
kollektivdekning hvor ruter-buss går hver 
halvtime til Lillestrøm sentrum og omegn.  

Kommunens 
kartløsning 
(Måling av avstander i 
kart) 

 
Ruter 
(kollektivtilbud kan evt. 
sjekkes her) 

Forbindelseslinjer – 
Ligger området i 
tilknytning til eller i 
nærheten av gang- og 
sykkelvei? Skriv inn 
avstanden. 

Gang- og sykkelvei omkranser planområdet.  Kommunens 
kartløsning 
(Måling av avstander i 
kart) 

 
 
 
 

Trafikksikkerhet, adkomst og teknisk infrastruktur 

Tema Kommentarer til temaene Relevante nettsider 
og planer 

Trafikksikkerhet – Er 
området trafikkutsatt? Er 
det registrert ulykker? 
Medfører forslaget økning 
i trafikkmengde og behov 
for trafikksikring? 

Nedre Rælingsvei, Fv120, er en tungt 
trafikkert vei og har 29 registrerte 
trafikkulykker i nærområdet (vegkart.no). 
Tiltaket vil trolig bidra til økt trafikk, og det 
kan være behov for utbedring av vei.  

Vegkart 

Vei (privat/offentlig)/ 
adkomst – Beskriv mulig 
adkomstløsning og 
avstand til 
fylkesvei/kommunal vei? 

Adkomst til tomten blir via Hegreveien i sør. Kommunens 
kartløsning 
(Måling av avstander i 
kart) 

Vann og avløp – Er det 
tilgjengelighet til slik 
infrastruktur? 

Det er tilgjengelig infrastruktur for vann og 
avløp til planområdet. 
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Skjema for innspill til kommuneplanens arealdel 
 

 

 

Kontaktinformasjon og adresse (gnr./bnr.) for gjeldende eiendommer 

Forslagsstiller Stima AS, Vipevegen 16, 2008 Fjerdingby  

Adresse Tangerudvegen 2,4,6 og 8, 2008 Fjerdingby  

Gårds- og bruksnummer 99/ 58(del) 128,129,130 og 131 
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Generelle opplysninger – Fakta om arealinnspill 

Tema Kommentarer til temaene 

Eksisterende arealbruk, 

formål i gjeldende 

kommuneplan, evt. 

reguleringsstatus for 

området, evt. om det 

foreligger hensynssoner 

Eiendommen er avsatt til boligformål i gjeldende 

kommuneplan for Rælingen kommune (kommuneplanens 

arealdel 2014-2025, Plankart).  

Gi en beskrivelse av 

beliggenhet og dagens bruk 

av området, samt redegjør for 

arealer området grenser til og 

evt. tilstøtende 

reguleringsplaner 

Eiendommen ligger nordvest for Fjerdingby i Rælingen 

kommune og benyttes i dag til bolig. Planområdet grenser 

mot Marikollen idrettsanlegg, skole, butikk, blokkbebyggelse 

mot sør.   

Areal på området (størrelse i 

daa) 

De 5 gjeldende tomtene utgjør et samlet areal på ca. 5 500 

m2 

Nytt forslag til arealformål og 

formål med endring 

Ingen endring av formål, men endring til fremtidig utnyttelse 

Terrassert blokkbebyggelse.   

Tenkt utbyggingspotensial, 

omfang, utnyttelse, antall 

boenheter 

Dette vil belyses ytterligere når planarbeidet iverksettes med 

utarbeidelse av planmateriell og volumskisser for den 

fremtidige bebyggelsen. 

 

Fortetting av eksisterende 

bebyggelse eller 

transformasjon av et område 

Bebyggelsen vil bli nært knyttet til og tilpasset for å være en 

del av fortettingsområdet rundt Marikollen. 

Forhold til nasjonale og 

regionale føringer og 

retningslinjer 

Nasjonale føringer og statlige plantretningslinjer relevant for 

planarbeidet:  

- Plan- og bygningsloven 2008 

- Rikspolitiske retningslinjer, styrke barn og unges 

interesser i planleggingen (Miljødepartementet, 1995) 

- Statlige planretningslinjer for samordnet bolig, areal 

og transportplanleggingen (2014) 

- Retningslinjer for støy T-1442/2016 

- Regional plan for masseforvaltning i Akershus, 

vedtatt 24-10-16 

- Regional plan for areal og transport (RATP) 

- Fylkesmannens forventningsbrev for 2019 

Gi en beskrivelse av hvordan 

innspillet er i tråd med 

arealstrategiene i gjeldende 

kommuneplan 

Innspillet antas å være i tråd med overordnede 

planstrategier. Det vises til nasjonale og regionale føringer i 

forhold til arealbruk, hvor det er økt fokus på tetthet innenfor 

prioriterte vekstområder (nord i Rælingen kommune) med 

umiddelbar nærhet til handels- og tjenestetilbud og offentlig 

kommunikasjon.  
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Innspillet antas heller ikke å medføre vesentlige negative 

virkninger for miljøet og samfunnet.  

 

Eventuell annen relevant 

informasjon 

Rælingen kommune mangler «lettstelte» boliger for eldre 

som ønsker å flytte fra enebolig til leilighet, samt boliger for 

yngre som skal inn i boligmarkedet. Mange av disse vil – om 

ikke man øker bostedsattraktiviteten i kommunen ved å 

bygge flere boliger for å «betjene» etterspørselen fra 

kommunens beboere og andre tilflyttende – ellers velge å 

flytte til nabokommuner.   
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Natur, klima, miljø, samfunnssikkerhet 

Tema Kommentarer til temaene Relevante nettsider 

og planer 

Naturverdier – Er det 

naturverdier i området? Er 

det viktige/truede 

naturtyper eller arter? 

Skriv inn hvilken verdi. 

Ligger området i et 

ravinelandskap? 

Berøres vann- og 

vassdrag? Ligger det 

innenfor verna område 

eller i marka? Skriv inn 

hvor stort areal som 

berøres. 

Planområdet berører ikke omkringliggende 

naturverdier.  

 

I artsdatabanken er det registrert arter av 

nasjonal forvaltningsinteresse i nærområdet. 

 

Den østlige halvdelen av planområdet 

forekommer det arter kategorisert som 

rødlistet LC-intakt (livskraftig). Arter som er 

registrert i nærområdet er blant annet 

blåmeis, bokfink, og skjære. 

 

Naturbase 

Artsdatabanken 

Kartlegging av natur i 

Rælingen 

Landskap – Vil tiltaket gi 

endringer i landskapet og 

medføre store inngrep i 

terreng? 

Tiltaket anses å ikke medføre vesentlige 

virkninger for miljø og terreng. 

 

Jord- og skogressurser 

– Berøres dyrket mark, 

beitemark? Berøres 

skogressurser? Skriv inn 

hvor stort areal som 

berøres. 

Nei. Gardskart 

 
Kilden NIBIO 

 

Kommunedelplan for 

landbruk 

Forurensning/spesielle 

miljøforhold – Er 

området støyutsatt, ligger 

området nær 

høyspentlinje, er det evt. 

forurenset grunn, 

luftforurensning? Evt. om 

forslag til arealformål vil 

medføre økt støy eller 

luftforurensning? 

Planområdet grenser til en tungt trafikkert vei 

Øvre Rælingsveg Fv120 og er utsatt for 

støy.  

 

Støynivået i planområdet strekker seg fra 55 

til 65 dB, hvor den nordlige halvdelen av 

planområdet er mest utsatt. Det vil derfor 

være behov for støyreduserende tiltak. 

 

Tiltaket vil trolig bidra til økt trafikk. 

 

Miljøstatus 

 
Kommunens 

kartløsning 

(støykart) 

Klimautslipp – Vil forslag 

til arealformål få 

konsekvens for 

klimagassutslipp? 

Nei. Miljøstatus 

https://kart.naturbase.no/
https://artskart.artsdatabanken.no/app/%23map/427864%2C7623020/3/background/greyMap/filter/%7B%22IncludeSubTaxonIds%22%3Atrue%2C%22Found%22%3A%5B2%5D%2C%22CenterPoints%22%3Atrue%2C%22Style%22%3A1%7D
https://www.ralingen.kommune.no/kartlegging-av-natur.325244.no.html
https://www.ralingen.kommune.no/kartlegging-av-natur.325244.no.html
https://www.nibio.no/tjenester/gardskart
https://kilden.nibio.no/?X=6650026.05&Y=283182.76&zoom=8.029452348803229&lang=nb&topic=arealinformasjon&bgLayer=graatone_cache&layers_opacity=0.75&catalogNodes=13%2C25%2C325
https://www.ralingen.kommune.no/landbruksplan.326169.no.html
https://www.ralingen.kommune.no/landbruksplan.326169.no.html
https://miljoatlas.miljodirektoratet.no/MAKartWeb/KlientFull.htm
http://www.kommunekart.com/klient/r%C3%A6lingen/r%C3%A6lingen
http://www.kommunekart.com/klient/r%C3%A6lingen/r%C3%A6lingen
https://miljoatlas.miljodirektoratet.no/MAKartWeb/KlientFull.htm
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Samfunnssikkerhet - 

(Skred- og flomfare, 

grunnforhold) – 

Er området flom- eller 

rasutsatt? Ligger det 

innenfor 

aktsomhetssoner for ulike 

skredtyper? Har det vært 

skredhendelser innenfor 

området tidligere? Hva 

slags løsmasser består 

grunnen av? Ligger 

området under marin 

grense? 

Berggrunnen innenfor planområdet består av 

granat-biotittgneis, biotitt-muskovittgneis, 

stedvis amfibolitt og kalksilikatlinser og 

stedvis migmatittisk (NGU.no).  

 

Planområdet er ikke flom- eller rasutsatt og 

befinner seg ikke innenfor aktsomhetssone 

for ras- og skred fare.  

 

Planområdet ligger ikke under marin grense.  

Miljøstatus 

Skredatlas 

NGU – Geologiske 

kart 

 
 

 

Kulturminner, kulturmiljø, friluftsliv 

Tema Kommentarer til temaene Relevante nettsider 

og planer 

Kulturminner/ 

kulturmiljø – Er det 

registrert 

kulturminner/kulturmiljø 

innenfor området? Er det 

freda kulturminner 

innenfor området eller 

tilgrensende området? 

Beskriv hva slags type 

kulturminner/kulturmiljø 

Det er ikke registrert kulturminner innenfor 

planområdet.  

Kulturminnesøk 

 
Kommunedelplan for 

kulturminner og 

kulturmiljøer 

Friluftsliv/ Planområde ligger med umiddelbar nærhet 

til marikollhallen, idrettspark, fotballbane og 

skisenter.  

 

Naturbase 

grønnstruktur – Ligger 

området innenfor 

kartlagte 

friluftslivsområder? Evt. 

hvilken verdi er fastsatt? 

Vil forslaget få innvirkning 

på turområder/ 

grønnstruktur? Vil 

forslaget gi økt/redusert 

mulighet for 

rekreasjon/friluftsliv? 

Nei.  Kommunedelplan for 

idrett, fysisk aktivitet 

og friluftsliv 

 

 

 

 

 

 

https://miljoatlas.miljodirektoratet.no/MAKartWeb/KlientFull.htm
https://atlas.nve.no/Html5Viewer/index.html?viewer=nveatlas
https://www.ngu.no/emne/kartinnsyn
https://www.ngu.no/emne/kartinnsyn
https://kulturminnesok.no/search?lat=59.944728399999995&lng=11.0584426
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://kart.naturbase.no/
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
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Barn og unge, universell utforming, tjenestefunksjoner, kollektivdekning, 

forbindelseslinjer 

Tema Kommentarer til temaene Relevante nettsider 

og planer 

Barn og unge 

– Beskriv avstand til 

barne- og ungdomsskole, 

videregående skole, leke- 

og aktivitetsområder i 

nærheten 

Planområdet grenser mot Marikollen 

idrettsanlegg med alle aktiviteter  

 

Marikollen ungdomsskole og Rælingen 

Videregående skole, ligger i kort 

gangavstand sør-vest for planområdet.  

 

 

Kommunens 

kartløsning 

(Her kan man evt. 

måle avstander i kart, 

men det finnes også 

andre steder man kan 

gjøre dette, f.eks 

google maps) 

Friluftsliv/rekreasjon/ 

idrett – Beskriv avstand 

til idrettsanlegg, 

nærmiljøanlegg, 

turområder 

Ca. 2,5 km sør-vest for planområde ligger 

Marikollen idrettspark med alpin- og 

hoppanlegg, samt enkel tilgang til 

sammenhengende grøntområder. 

Kommunens 

kartløsning 

(Måling av avstander i 

kart) 

Universell utforming - 

Mulighet for å tilrettelegge 

for universell 

utforming? Er det tilgang 

til offentlige friområder? 

Forholdene vil belyses ytterligere når 

planarbeidet igangsettes.  

Kommunens 

kartløsning 

(Måling av avstander i 

kart) 

Tjenestefunksjoner – 

Beskriv avstand til ulike 

tjenestefunksjoner, som 

f.eks, offentlige 

tjenestefunksjoner, 

handelsfunksjoner, 

etablerte møteplasser, 

osv. Er det gang- og 

sykkelavstand? 

Det er kort gangavstand (ca.400m) til 

Fjerdingby trivsel- og omsorgssenter og 

Fjerdinby bussholdeplass. Dagligvare butikk 

ligger ca. 700m nord for planområdet. 

Kommunens 

kartløsning 

(Måling av avstander i 

kart) 

Kollektivdekning/ 

tilgjengelighet – Ligger 

området nær 

kollektivknutepunkter? Er 

det god 

kollektivdekning/bra 

kollektivtilbud i tilknytning 

til området? Er det 

gangavstand/ 

tilgjengelighet til 

holdeplasser? Skriv inn 

avstanden. 

Det er ca. 400m Fjerdingby bussholdeplass 

fra planområdet. Det er god kollektivdekning 

hvor ruter-buss går hvert kvarter til Lillestrøm 

sentrum og omegn. 

Kommunens 

kartløsning 

(Måling av avstander i 

kart) 

 

Ruter 

(kollektivtilbud kan evt. 

sjekkes her) 

http://www.kommunekart.com/klient/r%C3%A6lingen/r%C3%A6lingen
http://www.kommunekart.com/klient/r%C3%A6lingen/r%C3%A6lingen
http://www.kommunekart.com/klient/r%C3%A6lingen/r%C3%A6lingen
http://www.kommunekart.com/klient/r%C3%A6lingen/r%C3%A6lingen
http://www.kommunekart.com/klient/r%C3%A6lingen/r%C3%A6lingen
http://www.kommunekart.com/klient/r%C3%A6lingen/r%C3%A6lingen
http://www.kommunekart.com/klient/r%C3%A6lingen/r%C3%A6lingen
http://www.kommunekart.com/klient/r%C3%A6lingen/r%C3%A6lingen
http://www.kommunekart.com/klient/r%C3%A6lingen/r%C3%A6lingen
http://www.kommunekart.com/klient/r%C3%A6lingen/r%C3%A6lingen
https://ruter.no/
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Forbindelseslinjer – 

Ligger området i 

tilknytning til eller i 

nærheten av gang- og 

sykkelvei? Skriv inn 

avstanden. 

Gang- og sykkelvei omkranser planområdet.  Kommunens 

kartløsning 

(Måling av avstander i 

kart) 

 

 

 

 

Trafikksikkerhet, adkomst og teknisk infrastruktur 

Tema Kommentarer til temaene Relevante nettsider 

og planer 

Trafikksikkerhet – Er 

området trafikkutsatt? Er 

det registrert ulykker? 

Medfører forslaget økning 

i trafikkmengde og behov 

for trafikksikring? 

Nedre Rælingsvei, Fv120, er en tungt 

trafikkert vei og har 5 registrerte 

trafikkulykker i nærområdet (vegkart.no). 

Tiltaket vil trolig bidra til økt trafikk, og det 

kan være behov for utbedring av vei.  

 

Vegkart 

Vei (privat/offentlig)/ 

adkomst – Beskriv mulig 

adkomstløsning og 

avstand til 

fylkesvei/kommunal vei? 

Adkomst til tomten blir via Tangerudvegen Kommunens 

kartløsning 

(Måling av avstander i 

kart) 

Vann og avløp – Er det 

tilgjengelighet til slik 

infrastruktur? 

Det er tilgjengelig infrastruktur for vann og 

avløp til planområdet.  

 

 

http://www.kommunekart.com/klient/r%C3%A6lingen/r%C3%A6lingen
http://www.kommunekart.com/klient/r%C3%A6lingen/r%C3%A6lingen
http://www.kommunekart.com/klient/r%C3%A6lingen/r%C3%A6lingen
http://www.kommunekart.com/klient/r%C3%A6lingen/r%C3%A6lingen
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Skjema for innspill til kommuneplanens 
arealdel 

 

Korsvegen 
Del av gnr/bnr 106/7, m.fl.  
 
 
 

Kontaktinformasjon og adresse (gnr./bnr.) for gjeldende eiendommer 
 Forslagsstiller Arealtips AS v/Kjell Bjørke  

 Grunneier Oppegaards arvinger AS, Torbjørn Lofstad, Arnt Olsen 
(punktfester),   

Adresse  Korsvegen    

Gårds- og bruksnummer  106/7, 106/520 m. fl.  

Tlf/e-post Mob. 90823017, e-post: kjbbjoer@online.no  

Dato, sted  24.08.2020, Rælingen  

 
Kartutsnitt  

  
 
 

Deler av o_GF2 – 10,3 daa mellom korsvegen og ny g/s-veg.  
  

Kapell 

mailto:kjbbjoer@online.no
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Generelle opplysninger – Fakta om arealinnspill 

Tema Kommentarer til temaene 

Eksisterende arealbruk, 
formål i gjeldende 
kommuneplan, evt. 
reguleringsstatus for 
området, evt. om det 
foreligger hensynssoner 

 

Gi en beskrivelse av 
beliggenhet og dagens bruk 
av området, samt redegjør for 
arealer området grenser til og 
evt. tilstøtende 
reguleringsplaner   

Areal på området (størrelse i 
daa) 

 
Nytt forslag til arealformål og 
formål med endring 

 
 

 

 
Tenkt utbyggingspotensial, 
omfang, utnyttelse, antall 
boenheter 

 
Fortetting av eksisterende 
bebyggelse eller 
transformasjon av et område 

 
Forhold til nasjonale og 
regionale føringer og 
retningslinjer 

 

Friområde, utilgjengelig for bruk i dag.   
Gjengrodd med busker og trær.  
Hageavfall.    

 

Småhusbebyggelse  
Rekkehus og kjedet enebolig med carport fra 
Korsvegen. Større trær kombinert med nye stier 
mellom korte husrekker hensyntas for å gi mulighet 
for bevegelse på tvers av området og beholde et 
grønt preg.  

50% BYA av markert byggeområdet. Høyder inntil 3 
etasje over Korsvegen. Tilbaketrukket 3. et. med 
takterrasse mot vest i 2. eller 3. etasje.  
Området oppleves utrygt og er lite brukt i dag.  
Ny tilpasset bebyggelse vil gi et nødvendig løft ift. 
trygghet og trivsel.  Fyllplassene og den mørke og tette 
skogen i Korsvegen blir delvis erstattet med trivelige 
bomiljø med småhus, nytt fortau og bedre gatelys.   

Nytt byggeområde utvikles og rendyrkes til glede for 
eksisterende og nye innbyggere.   

Området ligger mellom etablerte bebyggelsesområder i 
en presskommune. Ravinens form samt g/s-veg 
beholdes og suppleres med en tilpasset 
boligbebyggelse i skråningen mellom de største 
trærne.  

Ca. 10,3 daa avmerket området.  

Østvendt gjengrodd og utilgjengelig grøntområde langs 
østsiden av Korsvegen/gravsted regulert ifm. ny gangs-
/sykkelveg/fjernvarme i bunnen av ravinen i 2019.    

 



Side 3 av 8 
 

Gi en beskrivelse av hvordan 
innspillet er i tråd med 
arealstrategiene i gjeldende 
kommuneplan 

 
Eventuell annen relevant 
informasjon 

 
 
 
 
 
  

Dette innspillet vil bli en naturlig supplering av boliger i 
et etablert bo- og næringsområde sentralt i kommunen. 
Det er stor etterspørsel etter nye boliger med kort vei til 
transport, service og daglige behov. Området står i dag 
ubrukt og lite attraktivt med fyllplass for hageavfall. 
Dagens tilstand/inntrykket av området bør ryddes opp 
snarest og gi kommunen et nytt grønt boligområde med 
stier og gode uteoppholdsarealer.  
En viktig skoleveg, pendlerveg for syklister og trimveg 
blir oppgradert til en trygg transportåre for alle i 
nærområdet.   

Tidligere midlertidig disponering av området bør endres 
og gi grunneierne tilbake rådigheten over sine 
eiendommer.  
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Natur, klima, miljø, samfunnssikkerhet 

Tema Kommentarer til temaene Relevante nettsider 
og planer 

Naturverdier – Er det 
naturverdier i området? Er 
det viktige/truede 
naturtyper eller arter? 
Skriv inn hvilken verdi. 
Ligger området i et 
ravinelandskap? 
Berøres vann- og 
vassdrag? Ligger det 
innenfor verna område 
eller i marka? Skriv inn 
hvor stort areal som 
berøres. 

 

Naturbase 

Artsdatabanken 

Kartlegging av natur i 
Rælingen 

Landskap – Vil tiltaket gi 
endringer i landskapet og 
medføre store inngrep i 
terreng? 

 

 

Jord- og skogressurser 
– Berøres dyrket mark, 
beitemark? Berøres 

 

Gardskart 
 
Kilden NIBIO 

 
Skogressurser? Skriv inn 
hvor stort areal som 
berøres. 

 

 
Kommunedelplan for 
landbruk 

Tidligere ravine som kan bli 
oppgradert/reparert til et positivt 
element for alle i nærområdet.   

Ikke kjent  

Ikke kjent  

Lauvtrær. Ca. 5 daa.  
Større trær skal registreres og 
boligprosjekt tilpasses.  

https://kart.naturbase.no/
https://artskart.artsdatabanken.no/app/%23map/427864%2C7623020/3/background/greyMap/filter/%7B%22IncludeSubTaxonIds%22%3Atrue%2C%22Found%22%3A%5B2%5D%2C%22CenterPoints%22%3Atrue%2C%22Style%22%3A1%7D
https://www.ralingen.kommune.no/kartlegging-av-natur.325244.no.html
https://www.ralingen.kommune.no/kartlegging-av-natur.325244.no.html
https://www.nibio.no/tjenester/gardskart
https://kilden.nibio.no/?X=6650026.05&Y=283182.76&zoom=8.029452348803229&lang=nb&topic=arealinformasjon&bgLayer=graatone_cache&layers_opacity=0.75&catalogNodes=13%2C25%2C325
https://www.ralingen.kommune.no/landbruksplan.326169.no.html
https://www.ralingen.kommune.no/landbruksplan.326169.no.html
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Forurensning/spesielle 
miljøforhold – Er 
området støyutsatt, ligger 
området nær 
høyspentlinje, er det evt. 
forurenset grunn, 
luftforurensning? Evt. om 
forslag til arealformål vil 
medføre økt støy eller 
luftforurensning?  

Miljøstatus 
 
Kommunens 
kartløsning 
(støykart) 

Klimautslipp – Vil forslag 
til arealformål få 
konsekvens for 
klimagassutslipp? 

  

Miljøstatus 

Samfunnssikkerhet - 
(Skred- og flomfare, 
grunnforhold) – 
Er området flom- eller 
rasutsatt? Ligger det 
innenfor 
aktsomhetssoner for ulike 
skredtyper? Har det vært 
skredhendelser innenfor 
området tidligere? Hva 
slags løsmasser består 
grunnen av? Ligger 
området under marin 
grense? 

 

Miljøstatus 

Skredatlas 

NGU – Geologiske 
kart 

 
  

Ikke kjent 

Ikke mer enn vanlig fra nye boliger  

Opprinnelig fyllmasse fra gravstedet og 
marine avsetninger i bunnen av ravinen.  
Ingen kjente skredfarer el.l.  

https://miljoatlas.miljodirektoratet.no/MAKartWeb/KlientFull.htm
http://www.kommunekart.com/klient/r%C3%A6lingen/r%C3%A6lingen
http://www.kommunekart.com/klient/r%C3%A6lingen/r%C3%A6lingen
https://miljoatlas.miljodirektoratet.no/MAKartWeb/KlientFull.htm
https://miljoatlas.miljodirektoratet.no/MAKartWeb/KlientFull.htm
https://atlas.nve.no/Html5Viewer/index.html?viewer=nveatlas
https://www.ngu.no/emne/kartinnsyn
https://www.ngu.no/emne/kartinnsyn


Side 6 av 8 
 

 
 

 
Kulturminner, kulturmiljø, friluftsliv 

Tema Kommentarer til temaene Relevante nettsider 
og planer 

Kulturminner/ 
kulturmiljø –  
Er det registrert 
kulturminner/kulturmiljø 
innenfor området? Er det 
freda kulturminner 
innenfor området eller 
tilgrensende området? 
Beskriv hva slags type 
kulturminner/kulturmiljø 

 

Kulturminnesøk 
 

Kommunedelplan for 
kulturminner og 
kulturmiljøer 

Grønnstruktur –  
Ligger 
området innenfor 
kartlagte 
friluftslivsområder? Evt. 
hvilken verdi er fastsatt? 
Vil forslaget få innvirkning 
på turområder/ 
grønnstruktur? Vil 
forslaget gi økt/redusert 
mulighet for 
rekreasjon/friluftsliv? 

 

Kommunedelplan for 
idrett, fysisk aktivitet 
og friluftsliv 

Ingen kjente  

Ingen kjente  
Forslaget vil åpne opp for ferdsel i 
grønne omgivelser og bevarte større 
trær på tvers av ravinene mellom ny 
bebyggelse.  

https://kulturminnesok.no/search?lat=59.944728399999995&lng=11.0584426
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.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


Side 7 av 8 
 

 
 

Barn og unge, universell utforming, tjenestefunksjoner, kollektivdekning, 
forbindelseslinjer 

Tema Kommentarer til temaene Relevante nettsider 
og planer 

Barn og unge 

 

Kommunens 
– Beskriv avstand til kartløsning 
barne- og ungdomsskole, (Her kan man evt. 
videregående skole, leke- måle avstander i kart, 

og aktivitetsområder i 
nærheten 

men det finnes også 
andre steder man kan 
gjøre dette, f.eks 

 google maps) 

Friluftsliv/rekreasjon/ 

 

Kommunens 
idrett – Beskriv avstand kartløsning 
til idrettsanlegg, (Måling av avstander i 
nærmiljøanlegg, kart) 

turområder  

Universell utforming - 

 

Kommunens 
Mulighet for å tilrettelegge kartløsning 
for universell (Måling av avstander i 
utforming? Er det tilgang 
til offentlige friområder? 

kart) 

Tjenestefunksjoner – 

 

Kommunens 
Beskriv avstand til ulike kartløsning 
tjenestefunksjoner, som (Måling av avstander i 
f.eks, offentlige kart) 
tjenestefunksjoner,  
handelsfunksjoner,  
etablerte møteplasser,  
osv. Er det gang- og  
sykkelavstand?  

Kollektivdekning/ 
tilgjengelighet – Ligger 
området nær 
kollektivknutepunkter? Er 
det god 
kollektivdekning/bra 
kollektivtilbud i tilknytning 
til området? Er det 
gangavstand/ 
tilgjengelighet til 
holdeplasser? Skriv inn 
avstanden. 

 

Kommunens 
kartløsning 
(Måling av avstander i 
kart) 

 
Ruter 
(kollektivtilbud kan evt. 
sjekkes her) 

Rud skole 1-7 kl, 1300 m  
Løvenstad 1-7 kl, 800 m (ny gangveg) 
Rælingen VGS, 3,7 km  
Sandbekken US 1,6 km 
Marikollen US 3,7 km  
Barnehage Østre Strøm 600 m  
Barnehage Petrine 800 m 

Idrettsanlegg  
Marikollen 3,7 km  
Torva 2 km  
Rud skole 1300 m  
Turområde med gapahuk mm. 400 m  
 

Deler av boligbebyggelsen kan 
tilrettelegges for UU.  
Tilgang via Stormyra eller Sandbekken  
 

Offentlige tjenester: 3,7 km sykkelavst. 
Handel, lege mm: Stallbakken 400 m  
Møteplasser: 400 m  
 

Busslomme «Øvre Strømsdal» 150 m.  
Rute 310 og 330 til Fjerdingby og 
Lillestrøm m.fl.  
 

http://www.kommunekart.com/klient/r%C3%A6lingen/r%C3%A6lingen
http://www.kommunekart.com/klient/r%C3%A6lingen/r%C3%A6lingen
http://www.kommunekart.com/klient/r%C3%A6lingen/r%C3%A6lingen
http://www.kommunekart.com/klient/r%C3%A6lingen/r%C3%A6lingen
http://www.kommunekart.com/klient/r%C3%A6lingen/r%C3%A6lingen
http://www.kommunekart.com/klient/r%C3%A6lingen/r%C3%A6lingen
http://www.kommunekart.com/klient/r%C3%A6lingen/r%C3%A6lingen
http://www.kommunekart.com/klient/r%C3%A6lingen/r%C3%A6lingen
http://www.kommunekart.com/klient/r%C3%A6lingen/r%C3%A6lingen
http://www.kommunekart.com/klient/r%C3%A6lingen/r%C3%A6lingen
https://ruter.no/
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Forbindelseslinjer – 

 

Kommunens 
Ligger området i kartløsning 
tilknytning til eller i (Måling av avstander i 
nærheten av gang- og kart) 
sykkelvei? Skriv inn  
avstanden.  

 
 
 
 
 

Trafikksikkerhet, adkomst og teknisk infrastruktur 

Tema Kommentarer til temaene Relevante nettsider 
og planer 

Trafikksikkerhet – Er 
området trafikkutsatt? Er 
det registrert ulykker? 
Medfører forslaget økning 
i trafikkmengde og behov 
for trafikksikring? 

 

Vegkart 

Vei (privat/offentlig)/ 

 

Kommunens 
adkomst – Beskriv mulig kartløsning 
adkomstløsning og (Måling av avstander i 
avstand til kart) 

fylkesvei/kommunal vei?  

Vann og avløp – Er det 
tilgjengelighet til slik 
infrastruktur? 

 

 

 
Rælingen den ..... se side 1.  
 

50 meter i ØRV 
260 meter til Gamle Strøms vei  

Avkjørsel Furukollveien lettere bilskade i 
2008.  
Sykkelulykke, krysset kjørebane lettere 
skade i 2009.  
Vurdere behov for lysregulering av 
fotgjengerovergang i ØRV.  
 

Fra kommunale Korsvegen evt. med 
mulighet nedenfra via ny g/s veg i 
ravinen.  

Ja, i samme trasse som g/s-vegen.  

http://www.kommunekart.com/klient/r%C3%A6lingen/r%C3%A6lingen
http://www.kommunekart.com/klient/r%C3%A6lingen/r%C3%A6lingen
http://www.kommunekart.com/klient/r%C3%A6lingen/r%C3%A6lingen
http://www.kommunekart.com/klient/r%C3%A6lingen/r%C3%A6lingen
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Skjema for innspill til kommuneplanens 
arealdel 

 

Øvre Åmot gård 
Del av gnr/bnr 103/1-2, m.fl.  
 
 
 

Kontaktinformasjon og adresse (gnr./bnr.) for gjeldende eiendommer 
 Forslagsstiller Arealtips AS v/Kjell Bjørke  

 Grunneier Øvre Åmot gård v/Finn Søbakken m. fl.  

Adresse Skogsteig vest for Kvartsvegen mot/delvis over markagrensa 

Gårds- og bruksnummer 103/1-2, del av  

Tlf/e-post forlagsstiller Mob. 90823017, e-post: kjbbjoer@online.no  

Dato, sted  31.08.2020, Rælingen  

 
Kartutsnitt  

 
Utsnitt fra www.kommunekart.com   
 
 
 

Kommunal 
parsell 

mailto:kjbbjoer@online.no
http://www.kommunekart.com/
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Generelle opplysninger – Fakta om arealinnspill 

Tema Kommentarer til temaene 

Eksisterende arealbruk, 
formål i gjeldende 
kommuneplan, evt. 
reguleringsstatus for 
området, evt. om det 
foreligger hensynssoner  

Gi en beskrivelse av 
beliggenhet og dagens bruk 
av området, samt redegjør for 
arealer området grenser til og 
evt. tilstøtende 
reguleringsplaner  

 
Areal på området (størrelse i 
daa) 

 
Nytt forslag til arealformål og 
formål med endring 

 
 

 

 

Tenkt utbyggingspotensial, 
omfang, utnyttelse, antall 
boenheter 

 
Fortetting av eksisterende 
bebyggelse eller 
transformasjon av et område 

 
Forhold til nasjonale og 
regionale føringer og 
retningslinjer 

 

LNRF. 
Uregulert.   
Naturlig å ta med en trekantet kommunal parsell på 1,7 
daa. i nord i en felles reguleringsplan.  

 

Småhusbebyggelse.  
Naturlig supplering av eksisterende boligområde i 
sentralt strøk.  
 

BYA min. 30%  2-mannsboliger og rekkehus. Høyde 
ca. 9 meter over snitt terreng.  

Supplering av eksisterende bebyggelse på stedet.  
Delvis transformasjon av skogteig.  

Forslaget er en supplering til et etablert 
småhusområde og ligger i sin helhet utenfor 
Markagrensen.  

Ca. 8,4 daa avmarkert området.  

Nordøstvendt skogområde.  
Beliggende mellom markagrensa og Kvartsvegen med 
rekkehus, garasjer og lekeplasser.  
Kort vei til barnehage, offentlig transport, næring og 
tjenesteyting.  
  
 

 



Side 3 av 7 
 

Gi en beskrivelse av hvordan 
innspillet er i tråd med 
arealstrategiene i gjeldende 
kommuneplan 

 
Eventuell annen relevant 
informasjon.  
 
Adkomst  

 
 
 
 
 
 

Natur, klima, miljø, samfunnssikkerhet 

Tema Kommentarer til temaene Relevante nettsider 
og planer 

Naturverdier – Er det 
naturverdier i området? Er 
det viktige/truede 
naturtyper eller arter? 
Skriv inn hvilken verdi. 
Ligger området i et 
ravinelandskap? 
Berøres vann- og 
vassdrag? Ligger det 
innenfor verna område 
eller i marka? Skriv inn 
hvor stort areal som 
berøres. 

 

Naturbase 

Artsdatabanken 

Kartlegging av natur i 
Rælingen 

Landskap – Vil tiltaket gi 
endringer i landskapet og 
medføre store inngrep i 
terreng? 

 

 

Jord- og skogressurser 
– Berøres dyrket mark, 
beitemark?  

 

Gardskart 
 
Kilden NIBIO 

 

Hele Øgardshøgda (boligområdet) 
mellom ØRV og Markagrensa er 
innefor et område med arter av 
nasjonal forvaltninginteresse. 
Størsteparten av dette planinnspillet 
ligger vest for interesseområdet.  
Ca. 2000 m2 berøres.  
Furukorsnebb ble observert på 
Øgardhøgda i 1992. (Ikke truet).  
Raviner, vann og vassdrag berøres 
ikke.  

Ikke planlagt store inngrep, men 
tilpasset småhusbebyggelse.   

Ikke kjent  

Dette innspillet er en mindre fortetting av eksisterende 
småhusområde i samme stil. Enkel tilkobling til allerede 
opparbeidet infrastruktur fra ca. år 2000 via 
Granittveien. Kort vei til service og offentlig 
kommunikasjon.  

  
 
 
Adkomst fra nord via Granittvegen/Kvartsvegen.  

https://kart.naturbase.no/
https://artskart.artsdatabanken.no/app/%23map/427864%2C7623020/3/background/greyMap/filter/%7B%22IncludeSubTaxonIds%22%3Atrue%2C%22Found%22%3A%5B2%5D%2C%22CenterPoints%22%3Atrue%2C%22Style%22%3A1%7D
https://www.ralingen.kommune.no/kartlegging-av-natur.325244.no.html
https://www.ralingen.kommune.no/kartlegging-av-natur.325244.no.html
https://www.nibio.no/tjenester/gardskart
https://kilden.nibio.no/?X=6650026.05&Y=283182.76&zoom=8.029452348803229&lang=nb&topic=arealinformasjon&bgLayer=graatone_cache&layers_opacity=0.75&catalogNodes=13%2C25%2C325
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Skogressurser? Skriv inn 
hvor stort areal som 
berøres. 

 

 
Kommunedelplan for 
landbruk 

Forurensning/spesielle 
miljøforhold – Er 
området støyutsatt, ligger 
området nær 
høyspentlinje, er det evt. 
forurenset grunn, 
luftforurensning? Evt. om 
forslag til arealformål vil 
medføre økt støy eller 
luftforurensning? 
 

 

Miljøstatus 
 
Kommunens 
kartløsning 
(støykart) 

Klimautslipp – Vil forslag 
til arealformål få 
konsekvens for 
klimagassutslipp? 

  

Miljøstatus 

Samfunnssikkerhet - 
(Skred- og flomfare, 
grunnforhold) – 
Er området flom- eller 
rasutsatt? Ligger det 
innenfor 
aktsomhetssoner for ulike 
skredtyper? Har det vært 
skredhendelser innenfor 
området tidligere? Hva 
slags løsmasser består 
grunnen av? Ligger 
området under marin 
grense? 
 

 

Miljøstatus 

Skredatlas 

NGU – Geologiske 
kart 

 
 
  

50% Furuskog i meget ulendt terreng, 
middels bonitet vestre del. Ikke vernet.   

Ikke kjent.   

Vanlig bruk av bolig med vedfyring, 
gass ol.  

Ikke kjent.  
Ingen skredhendelser.  
Ingen flomsoner  

https://www.ralingen.kommune.no/landbruksplan.326169.no.html
https://www.ralingen.kommune.no/landbruksplan.326169.no.html
https://miljoatlas.miljodirektoratet.no/MAKartWeb/KlientFull.htm
http://www.kommunekart.com/klient/r%C3%A6lingen/r%C3%A6lingen
http://www.kommunekart.com/klient/r%C3%A6lingen/r%C3%A6lingen
https://miljoatlas.miljodirektoratet.no/MAKartWeb/KlientFull.htm
https://miljoatlas.miljodirektoratet.no/MAKartWeb/KlientFull.htm
https://atlas.nve.no/Html5Viewer/index.html?viewer=nveatlas
https://www.ngu.no/emne/kartinnsyn
https://www.ngu.no/emne/kartinnsyn
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Kulturminner, kulturmiljø, friluftsliv 

Tema Kommentarer til temaene Relevante nettsider 
og planer 

Kulturminner/ 
kulturmiljø –  
Er det registrert 
kulturminner/kulturmiljø 
innenfor området? Er det 
freda kulturminner 
innenfor området eller 
tilgrensende området? 
Beskriv hva slags type 
kulturminner/kulturmiljø  

Kulturminnesøk 
 

Kommunedelplan for 
kulturminner og 
kulturmiljøer 

Grønnstruktur –  
Ligger 
området innenfor 
kartlagte 
friluftslivsområder? Evt. 
hvilken verdi er fastsatt? 
Vil forslaget få innvirkning 
på turområder/ 
grønnstruktur? Vil 
forslaget gi økt/redusert 
mulighet for 
rekreasjon/friluftsliv? 

 

Kommunedelplan for 
idrett, fysisk aktivitet 
og friluftsliv 

 
  

Ikke kjent.  

Det går en turstier helt sør i området 
som skal sikres i ny plan.  

https://kulturminnesok.no/search?lat=59.944728399999995&lng=11.0584426
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.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
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Barn og unge, universell utforming, tjenestefunksjoner, kollektivdekning, 
forbindelseslinjer 

Tema Kommentarer til temaene Relevante nettsider 
og planer 

Barn og unge 

 

Kommunens 
– Beskriv avstand til kartløsning 
barne- og ungdomsskole, (Her kan man evt. 
videregående skole, leke- måle avstander i kart, 

og aktivitetsområder i 
nærheten 

men det finnes også 
andre steder man kan 
gjøre dette, f.eks 

 google maps) 

Friluftsliv/rekreasjon/ 

 

Kommunens 
idrett – Beskriv avstand kartløsning 
til idrettsanlegg, (Måling av avstander i 
nærmiljøanlegg, kart) 

turområder  

Universell utforming - 

 

Kommunens 
Mulighet for å tilrettelegge kartløsning 
for universell (Måling av avstander i 
utforming? Er det tilgang 
til offentlige friområder? 

kart) 

Tjenestefunksjoner – 

 

Kommunens 
Beskriv avstand til ulike kartløsning 
tjenestefunksjoner, som (Måling av avstander i 
f.eks, offentlige kart) 
tjenestefunksjoner,  
handelsfunksjoner,  
etablerte møteplasser,  
osv. Er det gang- og  
sykkelavstand?  

Kollektivdekning/ 
tilgjengelighet – Ligger 
området nær 
kollektivknutepunkter? Er 
det god 
kollektivdekning/bra 
kollektivtilbud i tilknytning 
til området? Er det 
gangavstand/ 
tilgjengelighet til 
holdeplasser? Skriv inn 
avstanden. 
 

 

Kommunens 
kartløsning 
(Måling av avstander i 
kart) 

 
Ruter 
(kollektivtilbud kan evt. 
sjekkes her) 

Fjerdingby skole 1-7 kl, 1,2 km  
Rud skole 1-7 kl, 1,4 km 
Rælingen VGS, 1,2 km  
Marikollen US 1,3 km  
Barnehage Blåbærgrenda 50 m  
Lekeplass i Kvartsvegen  

Idrettsanlegg  
Marikollen 1,3 km  
Rud skole 1,4 km  
Turområde med gapahuk mm. 0 meter  

Deler av boligbebyggelsen kan 
tilrettelegges for UU.  
Lett og direkte adgang til Østmarka.  
 

Offentlige tjenester: 1,3 km  
Åmot handel, apotek, post, grendehus, 
mm. 1,3 km 
 

Busslomme «Øgardshøgda» 350 meter.  
Rute 310 og 330 til Fjerdingby og 
Lillestrøm m.fl.  

http://www.kommunekart.com/klient/r%C3%A6lingen/r%C3%A6lingen
http://www.kommunekart.com/klient/r%C3%A6lingen/r%C3%A6lingen
http://www.kommunekart.com/klient/r%C3%A6lingen/r%C3%A6lingen
http://www.kommunekart.com/klient/r%C3%A6lingen/r%C3%A6lingen
http://www.kommunekart.com/klient/r%C3%A6lingen/r%C3%A6lingen
http://www.kommunekart.com/klient/r%C3%A6lingen/r%C3%A6lingen
http://www.kommunekart.com/klient/r%C3%A6lingen/r%C3%A6lingen
http://www.kommunekart.com/klient/r%C3%A6lingen/r%C3%A6lingen
http://www.kommunekart.com/klient/r%C3%A6lingen/r%C3%A6lingen
http://www.kommunekart.com/klient/r%C3%A6lingen/r%C3%A6lingen
https://ruter.no/
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Forbindelseslinjer – 

 

Kommunens 
Ligger området i kartløsning 
tilknytning til eller i (Måling av avstander i 
nærheten av gang- og kart) 
sykkelvei? Skriv inn  
avstanden.  

 
 
 
 

Trafikksikkerhet, adkomst og teknisk infrastruktur 

Tema Kommentarer til temaene Relevante nettsider 
og planer 

Trafikksikkerhet – Er 
området trafikkutsatt? Er 
det registrert ulykker? 
Medfører forslaget økning 
i trafikkmengde og behov 
for trafikksikring? 

 

Vegkart 

Vei (privat/offentlig)/ 

 

Kommunens 
adkomst – Beskriv mulig kartløsning 
adkomstløsning og (Måling av avstander i 
avstand til kart) 

fylkesvei/kommunal vei?  

Vann og avløp – Er det 
tilgjengelighet til slik 
infrastruktur? 

 

 

 
Rælingen den ..... se side 1   
 

250 meter i ØRV.  

Avkjørsel Furukollveien lettere bilskade i 
2008.  
Sykkelulykke, krysset kjørebane lettere 
skade i 2009.  
Vurdere behov for lysregulering av 
fotgjengerovergang.  

Forslag til avkjørsler markert på kart i 
nordvest (P. O. Veg og sørvest via R. 
Jølsend veg) Kommunale veger.  

Det ligger ledningsnett i nærheten fra 
veger i nord og øst.  

http://www.kommunekart.com/klient/r%C3%A6lingen/r%C3%A6lingen
http://www.kommunekart.com/klient/r%C3%A6lingen/r%C3%A6lingen
http://www.kommunekart.com/klient/r%C3%A6lingen/r%C3%A6lingen
http://www.kommunekart.com/klient/r%C3%A6lingen/r%C3%A6lingen


Innspill til kommuneplanens arealdel 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kontaktinformasjon og adresse (gnr./bnr.) for gjeldende eiendommer 
Forslagsstiller  
 

Akershus Energi Varme AS (AEV) 
Nedre Romerike Avløpsselskap IKS (NRA) 

Adresse Nedre Rælingsveg 100, 2005 Rælingen 
 

Gårds- og bruksnummer  
 

105/196 og 106/5 

Hjemmelshaver 
 

Bane NOR Eiendom AS, org. nr. 980 374 505 (105/196) 
Bane NOR SF, org. nr. 917 082 308 (106/105) 



 
Generelle opplysninger – Fakta om arealinnspill 
 
Tema 
 

Kommentarer til temaene 

Eksisterende arealbruk, 
formål i gjeldende 
kommuneplan, evt. 
reguleringsstatus for området, 
evt. om det foreligger 
hensynssoner 
 

Området består hovedsakelig av gbnr. 105/196 og en 
mindre del av gbnr. 106/5. Det foreslås også å avsette en 
mindre del av gbnr. 120/1 og 119/21 for å gi en 
hensiktsmessig avgrensning mot fv. 1506 Nedre 
Rælingsveg. 
 
Arealet består i dag av eksisterende bebyggelse for 
pumpestasjon (NRA) og energisentral (AEV), med 
tilhørende vegarealer.  
 
Området er i gjeldende kommuneplan avsatt til formål 
nåværende veg og nåværende friområde, med avgrensning 
sørøst for Rælingsbrua. Området berøres delvis av 
hensynssone H320_1 Faresone – flomfare langs Nitelva og 
Øyeren.  

 
Figur 1: Utsnitt fra kommunekart som viser arealformål samt hensynssone. 
 



 
Figur 2: Utsnitt fra kommunekart som viser reguleringsplan for 
Gardermobanen markert med lilla. 
 
Deler av eksisterende bygningsmasse ligger innenfor 
planavgrensningen for Gardermobanen dagsone Stalsberg 
– Nitelva. 
 

Gi en beskrivelse av 
beliggenhet og dagens bruk 
av området, samt redegjør for 
arealer området grenser til og 
evt. tilstøtende 
reguleringsplaner 
 
 

Området ligger mellom fv. 1506 Nedre Rælingsveg og 
Nitelva, nordvest og sørøst for Rælingsbrua. 
 
Arealet er i dag bebygd og består av bebyggelse og 
vegarealer for NRA sin pumpestasjon PA1 og utløp for 
renset avløpsvann. I tillegg munner utløpstunnelen for 
renset avløpsvann fra NRA ut i Nitelva ved Rælingsbrua. 
 
Området som i gjeldende kommuneplan er avsatt til 
nåværende friområde er i hovedsak benyttet til kjøreareal.    
 
Akershus Energi Varme drifter Brogata Energisentral som 
leier lokaler i tilknytning til pumpestasjonen. AEV leverer 
fjernvarme og fjernkjøling til konsesjonsområdet 
Lillestrøm som strekker seg fra Kjeller til Skjetten og 
Løvenstad. Dagens varmepumpe står i eksisterende 
pumpestasjon under/ved Rælingsbrua. Varmepumpen 
henter overskuddsenergien fra renset avløpsvann, og 
bruker denne til oppvarming i fjernvarmenettet. 
 



Arealet grenser til Nitelva i øst og infrastruktur med veg i 
vest og jernbane i nord. Rælingsbrua går over deler av 
området. 
 
Arealet både grenser til og ligger delvis innenfor 
reguleringsplan for Gardermobanen dagsone Stalsberg – 
Nitelva (plan-id 132). Mot øst grenser arealet til en 
tidligere opphevet del av reguleringsplan for Østre Strøm 
og Lillestrøm gård (plan-id 086). 
 
Avgrensningen mot jernbanen i nord foreslås til å samsvare 
med formålsgrense for trafikkområde jernbane i gjeldende 
regulering for Gardermobanen. Arealet innenfor gjeldende 
regulering er foreslått å kun berøre arealer avsatt til 
trafikkområde annet vegområde. Det planlegges at det i en 
senere regulering vil måtte hensyntas avstand til bane mht. 
planens avgrensning. 
 

 
Figur 3: Utsnitt fra kartportalen til Lillestrøm kommune som viser avgrensning 
av formål Jernbane i tilstøtende reguleringsplan. 
 

Areal på området (størrelse i 
daa) 

Området utgjør totalt ca. 3,6 daa og planlegges å 
hovedsakelig omfatte gbnr. 105/96 som utgjør ca. 2,5 daa. 
Det planlegges også å regulere ca. 0,8 daa av gbnr. 106/5 
for å oppdatere formålet til å samsvare med dagens bruk.  
Det foreslås også å avsette en mindre del av gbnr. 120/1 og 
119/21 for å få en hensiktsmessig avgrensning mot fv. 



1506 Nedre Rælingsveg. Del av 120/1 er estimert til å 
utgjøre ca. 0,1 daa og 119/21 ca. 0,2 daa. 
 

 
Figur 4: Utsnitt fra kommunekart som viser foreslått avgrensning. 
 

Nytt forslag til arealformål og 
formål med endring  
 

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. Mulighetsstudien er pågående og forventes 
ferdigstilt Q2 2021.  
 
NRA skal å søke ny utslippstillatelse hos Statsforvalteren i 
Oslo og Viken innen 30.06.2021. Ved utforming av ny 
utslippstillatelse kan det komme pålegg om endring eller 
flytting av dagens utslipp ved Rælingsbrua. Alternative 
løsninger er under utredning Q2 2021. Evt. pålegg om 
endring av utløpssystemet kan forventes i løpet av 2022.   
 
AEV ønsker samtidig å øke energileveransen fra 
fjernvarme og fjernkjøling fra Brogata varmesentral med 
en ny varmepumpe, og dermed utvide kapasiteten i 
fjernvarmenettet. Tiltakene er som følge av stadig større 
utvikling og utbygging i området, som krever økt kapasitet 
på infrastruktur. 
 
Norsk Energi har vurdert en mulig utvidelse av Brogata 
varmesentral og peker på at en stor fordel med denne 
lokasjonen er tilgangen til infrastruktur for renset 
avløpsvann, fjernvarme og fjernkjøling.  
 



Det er allerede tilgang til eksisterende infrastruktur for 
renset avløpsvann, fjernvarme og fjernkjøling på området i 
dag og en bedre utnyttelse av energipotensialet ansees som 
viktig for å sørge for tilgjengelig grønn energi i forbindelse 
med videre utbygging innen konsesjonsområdet. 
 
For å kunne utvide sentralen må arealet omdisponeres og 
reguleres til egnet formål. Det foreslås derfor å endre 
markert område til nåværende/fremtidig bebyggelse og 
anlegg – pumpestasjon/energisentral med det formål at 
arealet skal detaljreguleres. 
 

Tenkt utbyggingspotensial, 
omfang, utnyttelse, antall 
boenheter 
 

I og med NRA er på et tidlig stadium, både mht. ny 
pumpestasjonsløsning og nytt utløpssystem, er det 
vanskelig for NRA på nåværende tidspunkt å gi en presis 
beskrivelse av våre fremtidige behov. Forprosjektering 
forventes igangsatt Q3 2021. 
 
Det er behov for å øke kapasiteten til varmesentralen og 
behov for en utvidelse av bebyggelse. Norsk energi foreslår 
en utvidelse av sentralen med en ny 8 MW varmepumpe 
med røranlegg. 
 
Totalt er ny bygningsmasse beregnet til å utgjøre ca. 500 
m2 med høyde inntil 7 meter. I tillegg planlegges det for 
pipe utover denne høyden, som må ivaretas i videre 
planarbeid. Det vil også være behov for bygg for teknisk 
infrastruktur under bakkenivå. 
 
Ut over areal for ny bygningsmasse vil det være behov for 
tilstrekkelige arealer til blant annet veg, parkering, 
manøvrering av tunge kjøretøy og grønnstruktur. 
 

Fortetting av eksisterende 
bebyggelse eller 
transformasjon av et område 
 

Ikke relevant 

Forhold til nasjonale og 
regionale føringer og 
retningslinjer 
 

Nasjonale forventningene til regional og kommunal 
planlegging 2019-2023 (15.05.2019), fremholder at en 
aktiv fylkeskommunal og kommunal planlegging kan bidra 
til å redusere klimagassutslippene. Planlagt tiltak legger til 
rette for målet om å redusere klimagassutslippene gjennom 
en bærekraftig utvikling ved at det tilrettelegges for 



redusert energibruk og klimagassutslipp ved 
energieffektivisering og utbygging av fornybar energi.  
 
Statlige planretningslinjer for klima- og 
energiplanlegging og klimatilpasning (28.09 2018), skal 
sikre at kommunene prioriterer helhetlig og langsiktig 
klima- og energiplanlegging som omfatter alle deler av 
kommunens virksomhet og ansvarsområder. Planlagt tiltak 
er i tråd med formålet om å sikre reduksjon av 
klimagassutslipp, bidra til klimatilpasning, mer effektiv 
energibruk og økt miljøvennlig energiomlegging. 
 
Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og 
transportplanlegging (26.09 2014), skal blant annet sikre 
at transportbehovet reduseres. Planlagt tiltak ligger i 
gangavstand til nærmeste kollektivknutepunkt og det ligger 
derfor til rette for at persontransport kan foregå ved 
kollektivtransport, sykkel eller gange. 
 
Statsforvalterens forventningsbrev for 2021 (29.01.2021), 
setter søkelys på prioriterte kommunale oppgaver som 
regjeringen har klare forventninger til. Planlagt tiltak vil 
legge til rette for forventningen om en bærekraftig 
utvikling og reduksjon av klimagassutslipp. 
 
Regional plan for klima og energi i Akershus, 
(10.06.2018), har vedtatt et mål om at Akershus skal ha 
redusert sine direkte klimagassutslipp med 85–90 prosent i 
2050 og med 55 prosent i 2030 sammenlignet med 1991-
nivå. Planlagt tiltak vil bidra til en utvidelse av 
produksjonen av fornybar energi og dermed stimulere til en 
økt bruk av fornybare energikilder.  
 
Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus 
(desember 2015) 
Strategi A2 angir at kommunene skal konsentrere 
hoveddelen av veksten i boliger og arbeidsplasser til 
prioriterte vekstområder. Retningslinje R3 legger til rette 
for at minimum 80% av bolig- og arbeidsplassveksten i 
kommunen skjer innenfor prioriterte vekstområder (90% i 
kommuner med regionale byer). Planlagt tiltak ligger i 
nærhet til prioritert vekstområde og det ligger derfor godt 
til rette for potensiell tilkobling for nye boligprosjekter. 
 



Statsforvalteren i Oslo og Viken vil gjennom nye 
utslippstillatelser til NRA, Lillestrøm og Rælingen 
kommuner legge føringer for håndtering av avløpsvann i 
nedre del av nedslagsfeltet til Nitelva. Utslippstillatelsene 
vil gi føringer for oppgradering av avløpssystemet, 
ledninger og pumpestasjoner, langs Nitelva. 
 

Gi en beskrivelse av hvordan 
innspillet er i tråd med 
arealstrategiene i gjeldende 
kommuneplan 
 

Kommuneplanens arealstrategiske retningslinjer påpeker 
blant annet at kommunen skal bidra til en bærekraftig 
samfunnsutvikling. Kommuneplanen angir videre at 
hensynet til reduksjon av klimagassutslipp og mer effektiv 
miljøvennlig energibruk skal legges til grunn i all 
planlegging.  
 
Det angis blant annet følgende strategi om klimahensyn: 

- Samordne virkemidler for og investere i 
energisparende løsninger i den kommunale 
bygningsmassen samt øke bruken av fornybare 
energikilder.  

- Påvirke og stimulere til at bruk av fornybar energi 
og energisparende løsninger ved all ny utbygging 
øker, samt legge til rette for dette ved eksisterende 
bebyggelse.  
 

Det er i dag et økt behov for utvidelse av kommunens 
tilgang på fornybar energi. En regulering av dagens arealer 
for energisentralen og tilrettelegging av arealer for 
utvidelse av dagens fjernvarmeanlegg vil sikre økt 
produksjon av fornybar energi i henhold til angitte 
retningslinjer.  
 
Både NRA og eierkommunene Rælingen og Lillestrøm har 
sterkt fokus på å bygge ut avløpssystemet langs Nitelva 
frem mot renseanlegget i Strandveien på Strømmen. Stor 
befolkningsvekst og eldre anlegg som ikke tilfredsstiller 
dagens krav tilsier behov for et nytt avløpssystem med 
ledningsnett og pumpestasjoner. De tre nevnte partene 
arbeider derfor med felles utredning av fremtidens 
avløpssystem, ref. foran gitt informasjon og pågående 
mulighetsstudie.    
 

Eventuell annen relevant 
informasjon 
 

Forslaget innebærer omdisponering av blant annet 
friområder til areal for pumpestasjon og energisentral. En 
omdisponering til slikt formål vil komme alle eksisterende 



 
 
 

 
 

og fremtidige tilknyttede innbyggere til gode, i tillegg til at 
det er bra for miljøet. 
 
Det er spesielt med hensyn til klima og miljø viktig å legge 
til rette for bruk av fornybar energi. Nødvendig 
infrastruktur ligger allerede tilgjengelig i tilknytning til 
dagens anlegg. En utvidelse av dagens anlegg for å øke 
kapasitet i fjernvarmenettet vil legge til rette for økt bruk 
av fornybar energi i forbindelse med utbygging i 
konsesjonsområdet. 
 
Grøntarealet som berøres er en del av en større 
sammenhengende grøntstruktur, men det vurderes at 
friområdets kvaliteter i sin helhet ikke vil bli vesentlig 
redusert som følge av at pumpestasjon og energisentral 
utvides.  
 
Det vurderes at de samfunnsmessige fordelene ved 
tilrettelegging for øk produksjon av fornybar energi og 
utvidelse av eksisterende pumpestasjon og energisentral 
kan forsvare en omdisponering av eksisterende friområde. 
Eksisterende friområde benyttes per i dag også i hovedsak 
til trafikkareal og synes ikke å ha en høy verdi som 
rekreasjonsområde. Området er også støyutsatt fra 
omkringliggende veg og bane. 
 



 
Natur, klima, miljø, samfunnssikkerhet 
 
Tema Kommentarer til temaene Kilder 
Naturverdier – Er det 
naturverdier i området? 
Er det viktige/truede 
naturtyper eller arter? 
Skriv inn hvilken verdi. 
Ligger området i et 
ravinelandskap? 
Berøres vann- og 
vassdrag? Ligger det 
innenfor verna område 
eller i marka? Skriv inn 
hvor stort areal som 
berøres. 
 

Det er ikke registrert viktige naturtyper 
innenfor området. Området grenser til 
Nitelva, som innenfor kommunegrensen til 
Lillestrøm er registrert som naturtype 
viktig bekkedrag med verdi svært viktig iht. 
DN-håndbok 13. Nitelva er ikke registrert 
som viktig naturtype innenfor 
kommunegrensen til Rælingen.  
 
Det er ikke registrert arter av 
nasjonalforvaltningsinteresser innenfor 
området. Området grenser til Nitelva som 
er kartlagt som leveområde for flere arter 
av nasjonal forvaltningsinteresse herunder 
ansvarsarter, nær trua og trua arter samt en 
fremmed art.  
 
Øvrige forhold knyttet til naturverdier 
blant annet rovvilt og utvalgte 
kulturlandskap anses som ikke relevant for 
arealinnspillet.   
 
Det ansees at foreslått nytt formål ikke vil 
gi noen nevneverdig negativ konsekvens 
knyttet til naturverdier i eller rundt 
området. 
 

 
Naturbase 
 
Artsdatabanken 

Landskap – Vil tiltaket 
gi endringer i 
landskapet og medføre 
store inngrep i terreng?  

Området består av hovedsakelig 
bebyggelse og vegareal og en utvidelse av 
bebyggelse er ventet å ikke medføre store 
inngrep i terreng eller gi nevneverdige 
endringer til landskapet ut over det en kan 
forvente seg av foreslått formål.  
 

Kommunekart 
 
 

Jord- og 
skogressurser – 
Berøres dyrket mark, 
beitemark? Berøres 
skogressurser? Skriv 

Området omfatter ikke dyrket mark, 
beitemark eller skogressurser. Det er ikke 
registrert dyrkbar jord innen området. 
Området består i dag av bebygd areal og 
åpen fastmark (Ar5). 
 

Naturbase 
 
Kilden NIBIO 
 

https://kart.naturbase.no/
https://artskart.artsdatabanken.no/app/#map/278752,6652686/17/background/topo2/filter/%7B%22IncludeSubTaxonIds%22%3Atrue%2C%22Found%22%3A%5B2%5D%2C%22BoundingBox%22%3A%22POLYGON%20((278572.01710263477%206652588.691167319%2C278931.50806943164%206652588.691167319%2C278931.50806943164%206652783.3947806%2C278572.01710263477%206652783.3947806%2C278572.01710263477%206652588.691167319))%22%2C%22Style%22%3A1%7D
https://www.kommunekart.com/
https://geocortex01.miljodirektoratet.no/Html5Viewer/?viewer=naturbase
https://kilden.nibio.no/?X=6650026.05&Y=283182.76&zoom=8.029452348803229&lang=nb&topic=arealinformasjon&bgLayer=graatone_cache&layers_opacity=0.75&catalogNodes=13,25,325


inn hvor stort areal som 
berøres.  
Forurensning/spesielle 
miljøforhold – Er 
området støyutsatt, 
ligger området nær 
høyspentlinje, er det 
evt. forurenset grunn, 
luftforurensning? Evt. 
om forslag til 
arealformål vil medføre 
økt støy eller 
luftforurensning? 

Området berøres av støy fra nærliggende 
bane og veg og ligger hovedsakelig 
innenfor rød støysone. Foreslått 
arealformål er ikke forventet å øke 
støyverdiene ut over dagens nivå. Foreslått 
formål er ikke et støyømfintlig formål og 
er derfor ikke i konflikt med støy fra bane 
eller veg. 
 
Det er ikke registrert forurenset grunn i 
området. Foreslått arealformål er ikke 
forventet å medføre økning av 
luftforurensing ut over dagens nivå. 
 

Miljøstatus 
 
Kommunekart 
(støykart) 
 

Klimautslipp – Vil 
forslag til arealformål 
få konsekvens for 
klimagassutslipp? 

En utvidelse av dagens kapasitet og 
oppføring av ny bebyggelse er ventet å, 
samlet sett, ha en positiv konsekvens for 
det samlede utslippet av klimagasser 
innenfor dagens konsesjonsområde. 
 

Miljødirektoratet 

Samfunnssikkerhet - 
(Skred- og flomfare, 
grunnforhold) –  
Er området flom- eller 
rasutsatt? Ligger det 
innenfor 
aktsomhetssoner for 
ulike skredtyper? Har 
det vært skredhendelser 
innenfor området 
tidligere? Hva slags 
løsmasser består 
grunnen av? Ligger 
området under marin 
grense? 

Området ligger delvis innenfor 
aktsomhetsområde for flom, hovedsakelig 
flomsone 200-års flom i 2100 (gitt 
forventede klimaendringer). En mindre del 
av området mot vannkanten til Nitelva 
ligger innenfor aktsomhetsområde for 20-
års flom. 
 
Området ligger ikke innenfor 
aktsomhetssoner eller faresoner for 
skred/ras. 
 
Grunnen består av hav- og fjordavsetning 
med sannsynlig finkornige marine 
avsetninger med stor mektighet. Området 
ligger under marin grense, hovedsakelig på 
kotehøyde 106-110, og innenfor et område 
med svært stor mulighet for marin leire.  
 
Området ligger innenfor 
aktsomhetsområde for Radon med 

Miljøstatus 
 
NGU – 
Arealinformasjon 
 
NVE Atlas 
 
 
  
 
 
 

https://miljoatlas.miljodirektoratet.no/MAKartWeb/KlientFull.htm?
http://www.kommunekart.com/klient/r%C3%A6lingen/r%C3%A6lingen
https://www.miljodirektoratet.no/tjenester/klimagassutslipp-kommuner/beregne-effekt-av-ulike-klimatiltak/
https://miljoatlas.miljodirektoratet.no/KlientFull.htm?
http://geo.ngu.no/kart/arealis_mobil/
http://geo.ngu.no/kart/arealis_mobil/
https://atlas.nve.no/Html5Viewer/index.html?viewer=nveatlas


 
 
 
 
 
 
Kulturminner, kulturmiljø, friluftsliv 
 
Tema Kommentarer til temaene Kilder 
Kulturminner/ 
kulturmiljø – Er det 
registrert 
kulturminner/kulturmilj
ø innenfor området? Er 
det freda kulturminner 
innenfor området eller 
tilgrensende området? 
Beskriv hva slags type 
kulturminner/kulturmilj
ø 
 

Det er ikke registrert fredede kulturminner 
innenfor området. Området ligger ikke i 
nærheten av kartlagte kulturmiljø. Det 
finnes ingen SEFRAK-registrerte 
bygninger innenfor området. 

Kulturminnesøk 
 
Kommunedelplan 
for kulturminner 
og kulturmiljøer 
 

Friluftsliv/ 
grønnstruktur – 
Ligger området 
innenfor kartlagte 
friluftslivsområder? 
Evt. hvilken verdi er 
fastsatt? Vil forslaget få 
innvirkning på 
turområder/ 
grønnstruktur? Vil 
forslaget gi økt/redusert 
mulighet for 
rekreasjon/friluftsliv? 

Området ligger ikke innenfor eller i 
umiddelbar nærhet til kartlagte 
friluftsområder. 
 
Det er ikke registrerte tur- eller friluftsruter 
innenfor området. 
 
Avhengig av detaljregulering 
reguleringsarbeidet og videre utbygging vil 
tilgangen til ferdsel langs elvekanten kunne 
påvirkes. Større deler av området ligger 
innenfor rød støysone og verdien av 

Naturbase 
 
Kommunedelplan 
for idrett, fysisk 
aktivitet og 
friluftsliv 
 
 Norgeskart 
 

aktsomhetsgrad 1 – moderat til lav 
aktsomhet. 
 
Ny bebyggelse må planlegges iht. TEK17 
med tanke på flomsikring og radonsikring. 
Det må som en del av fremtidig 
detaljregulering gjennomføres geoteknisk 
vurdering av området og eventuelle 
avbøtende tiltak. 

https://kulturminnesok.no/search?lat=59.95199751217347&lng=11.036659617379076&north=59.953814981580095&west=11.02945174166235&south=59.95017994309874&east=11.04386749309584
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://kart.naturbase.no/
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/idrett-fysisk-aktivitet-og-friluftsliv.326165.no.html
https://norgeskart.no/#!?project=norgeskart&layers=1002,1013,1014,1015,1016&zoom=15&lat=6652691.41&lon=278700.06&panel=searchOptionsPanel


elvekanten langs planområdet som 
rekreasjonsområde er ansett som lav. 

 
 
 
 
 
Barn og unge, universell utforming, tjenestefunksjoner, kollektivdekning, forbindelseslinjer 
 
Tema Kommentarer til temaene Kilder 
Barn og unge 
– Beskriv avstand til 
barne- og 
ungdomsskole, 
videregående skole, 
leke- og 
aktivitetsområder i 
nærheten 

Ikke relevant.  
 

Friluftsliv/rekreasjon/ 
idrett – Beskriv 
avstand til 
idrettsanlegg, 
nærmiljøanlegg, 
turområder  

Områdets sørlige avgrensning ligger ca. 50 
meter fra Dammensvika og ca. 200 meter 
fra Rudsberget som begge er kartlagte 
friluftsområder. Dammensvika er 
kategorisert som et viktig friluftsområde og 
henger sammen med friluftsområdet 
Rudsberget som er kategorisert som svært 
viktig. 
 
Friluftsområdene er av typen strandsone 
med tilhørende sjø og vassdrag.  
 

Kommunens 
kartløsning   
 
Naturbase 

 

Universell utforming - 
Mulighet for å 
tilrettelegge for 
universell 
utforming? Er det 
tilgang til offentlige 
friområder? 
 

Det vil være mulig å 
tilretteleggebebyggelse og utearealer for 
universell utforming, men dette anses som 
lite relevant da planlagt bebyggelse / tiltak 
er å anse som teknisk infrastruktur og ikke 
fast arbeidsplass. 

 
 

Tjenestefunksjoner – 
Beskriv avstand til 
ulike 
tjenestefunksjoner, som 
f.eks, offentlige 

Ikke relevant  

http://www.kommunekart.com/klient/r%C3%A6lingen/r%C3%A6lingen
http://www.kommunekart.com/klient/r%C3%A6lingen/r%C3%A6lingen
https://geocortex01.miljodirektoratet.no/Html5Viewer/?viewer=naturbase


tjenestefunksjoner, 
handelsfunksjoner, 
etablerte møteplasser, 
osv. Er det gang- og 
sykkelavstand? 
 
Kollektivdekning/ 
tilgjengelighet – 
Ligger området nær 
kollektivknutepunkter? 
Er det god 
kollektivdekning/bra 
kollektivtilbud i 
tilknytning til området? 
Er det gangavstand/ 
tilgjengelighet til 
holdeplasser? Skriv inn 
avstanden. 

Området ligger ca. 700-750 meter fra 
Lillestrøm stasjon. Avstanden utgjør ca. 16 
minutters gange og 4 minutter med sykkel.  
 
Det er sammenhengende gang- og 
sykkelfelt frem til Lillestrøm stasjon.  
 
Det er gangavstand (under 100 meter, målt 
fra områdets adkomstveg). til holdeplass 
Eikeliveien og holdeplass Rælingsbrua, 
som begge frekventeres hyppig av buss til 
og fra Lillestrøm stasjon.  
 

Ruter 
 
Kommunens 
kartløsning 
 

Forbindelseslinjer – 
Ligger området i 
tilknytning til eller i 
nærheten av gang- og 
sykkelvei? Skriv inn 
avstanden. 

Områdets ligger i kort avstand til 
eksisterende gang- og sykkelvegnett. Gang 
og sykkelveg er tilgjengelig langs fv. 1506 
Nedre Rælingsvegen. 

Kommunens 
kartløsning 
 

 
 
 
Trafikksikkerhet, adkomst og teknisk infrastruktur 
 
Tema Kommentarer til temaene Relevante nettsider 

og planer 
Trafikksikkerhet – Er 
området trafikkutsatt? 
Er det registrert 
ulykker? Medfører 
forslaget økning i 
trafikkmengde og 
behov for 
trafikksikring?  

Området ligger i tilknytning til 
avkjøringsveg fra fv. 1506 Nedre 
Rælingsveg, også kalt Nedre Rælingsveg. 
Tilkomstvegen har gjennomsnittlig årlig 
døgntrafikk (ÅDT) på 1279. Nedre 
Rælingsveg har ÅDT 7631 i sørøstlige 
kryss og ÅDT 4249 i nordvestlige kryss 
med tilkomstvegen til området. 
 

Vegkart 
 

https://ruter.no/reiseplanlegger/?from=%7B%22id%22%3A%22NSR%3AStopPlace%3A451%22%2C%22name%22%3A%22Lillestr%C3%B8m+stasjon%22%2C%22county%22%3A%22Viken%22%2C%22locality%22%3A%22Lillestr%C3%B8m%22%2C%22coordinates%22%3A%7B%22x%22%3A11.044676%2C%22y%22%3A59.953221%7D%2C%22category%22%3A%5B%22railStation%22%5D%7D&to=%7B%22id%22%3A%22477787363%22%2C%22name%22%3A%22Nedre+R%C3%A6lingsveg+100%22%2C%22county%22%3A%22Viken%22%2C%22locality%22%3A%22R%C3%A6lingen%22%2C%22coordinates%22%3A%7B%22x%22%3A11.036539181579233%2C%22y%22%3A59.95197333511749%7D%2C%22category%22%3A%5B%22vegadresse%22%5D%7D
http://www.kommunekart.com/klient/r%C3%A6lingen/r%C3%A6lingen
http://www.kommunekart.com/klient/r%C3%A6lingen/r%C3%A6lingen
http://www.kommunekart.com/klient/r%C3%A6lingen/r%C3%A6lingen
http://www.kommunekart.com/klient/r%C3%A6lingen/r%C3%A6lingen
https://www.vegvesen.no/nvdb/vegkart/v2/#kartlag:geodata/@600000,7225000,3


Nedre Rælingsveg har fartsgrense 60 km/t 
forbi området og 50 km/t ved hovedvegen. 
Hovedvegen er forkjørsveg.  
 
Det er ikke registrert noen spesielt 
ulykkesbelastede strekninger i nærheten av, 
eller i tilknytning til området. Det har 
forekommet enkeltulykker på hovedvegen 
Nedre Rælingsveg i henhold til data fra 
Vegkart, men de fleste av disse på 70- og 
80- tallet. 
 
Forslaget forventes å medføre svært 
begrenset økning i trafikkmengde og 
forventes å ikke utløse behov for 
trafikksikring. Vegarealer innenfor 
området planlegges opparbeidet i henhold 
til felles kommunal vegnorm. 

Vei (privat/offentlig)/ 
adkomst – Beskriv 
mulig adkomstløsning 
og avstand til 
fylkesvei/kommunal 
vei?  

Området har i dag adkomst direkte fra 
avkjøringsveg fra fv. 1506 Nedre 
Rælingsveg. Det vurderes om eksisterende 
avkjørsler skal beholdes eller eventuelt 
justeres noe for å bedre tilkomsten. 

Kommunens 
kartløsning   
 
 

Vann og avløp – Er det 
tilgjengelighet til slik 
infrastruktur?  

Bebyggelsen på området er i dag tilknyttet 
kommunalt vann- og avløpsnett. En 
utvidelse an dagens anlegg bygger på å 
utnytte allerede eksisterende/tilgjengelig 
infrastruktur. 

Kommunens 
kartløsning   
 

 
 

http://www.kommunekart.com/klient/r%C3%A6lingen/r%C3%A6lingen
http://www.kommunekart.com/klient/r%C3%A6lingen/r%C3%A6lingen
http://www.kommunekart.com/klient/r%C3%A6lingen/r%C3%A6lingen
http://www.kommunekart.com/klient/r%C3%A6lingen/r%C3%A6lingen
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Kommuneplanen 2022 - 2033 
INNSPILL TIL KOMMUNEPLANENS AREALDEL 
 
I sammenheng med varsel om oppstart og offentlig ettersyn av planprogram fremmes forslag 
til endring av §2.1.1 i gjeldende kommuneplan som angir krav om ny reguleringsplan ved 
boligfortetting i småhusbebyggelse. Med gjeldende bestemmelse vil en boligfortetting med 
med mer enn to boenheter på en tomt utløse krav om ny regulering.   

Vi foreslår at §2.1.1 endres slik at det tillates å bygge inntil fem boenheter på en tomt, uten 
krav om ny reguleringsplan.  
 
Begrunnelse: 

• Dagens bestemmelse tar ikke hensyn til tomtestørrelse og for større tomter kan 
bestemmelsen i praksis føre til et bygge og deleforbud. 

• Utnyttelsen av eiendommen vil uansett reguleres av §4.3 som angir maksimal BYA på 
25%BYA for frittliggende enebolig og 30%BYA for tomannsbolig samt minste størrelse 
på tomt for enebolig og tomannsbolig.    

• I Oslo kommune gis unntak fra plankrav for inntil 9 nye boenheter (§4 i 
småhusplanen).  

• I Lørenskog kommune gis unntak fra plankrav for inntil 4 nye boenheter (§3.2.c) i 
kommuneplanen).  

 
 
Forslag til endring: 
 
Gjeldende bestemmelse: 

§2.1.1 Krav om ny reguleringsplan ved boligfortetting i småhusbebyggelse (pbl § 11-9, nr. 1) 
Ved boligfortetting med konsentrert småhusbebyggelse med mer enn to boenheter i stedet for 
frittliggende småhusbebyggelse, skal det utarbeides ny reguleringsplan – detaljregulering. 
 
Endres til: 

§2.1.1 Krav om ny reguleringsplan ved boligfortetting i småhusbebyggelse (pbl § 11-9, nr. 1) 
Ved boligfortetting med konsentrert/ åpen småhusbebyggelse med mer enn fem boenheter i 
stedet for frittliggende småhusbebyggelse, skal det utarbeides ny reguleringsplan – 
detaljregulering. 

 

Med vennlig hilsen 

Arkitektene MNAL Fosse og Aasen AS 
Skippergata 33 
0154 Oslo 



usbl@usbl.no NO 950 285 680 MVA
22 98 38 00 Autorisert regnskapsførerselskap

Rælingen kommune  
 
 
        Oslo, 06.09.21 
 
        Vår ref. Ole Bråten 
 
 
Innspill til Kommuneplanen 2022-33 samfunnsdelen – offentlig 
ettersyn 
 

Vi viser til den pågående prosessen med revisjon av kommuneplanens 
samfunnsdel i Rælingen kommune og har innspill til denne.  

Først litt informasjon om Usbl: Usbl er et boligbyggelag som er eid av sine ca. 
110 000 medlemmer. Usbl har ca. 70 000 boliger til forvaltning og har 12 
kontorer med bl.a. avdelingskontor i Lillestrøm og Nittedal. 

Kommuneplanen i Rælingen kommune er godt gjennomarbeidet som gir mange 
gode føringer.  
 
Innspill til kommuneplan vedrørende mulig uteareal «MUA»  
Ut fra en miljømessig betraktning mener Usbl det er det riktig å transformere 
bebygde områder nær kommunikasjonsknutepunkter og tilrettelegge disse for 
tett boligbygging. Slike type fortetninger av eksisterende næringsbebyggelse og 
eneboligbebyggelse bidrar både til reduksjon av klimagassen C02 da man blir 
mindre bilavhengig samt gir mindre press på jordbruksarealer ellers i 
kommunen. For å kunne forsvare en slik type utvikling ved at man kjøper opp og 
transformerer eksisterende bebyggelse til tett boligbebyggelse, må man kunne 
tilrettelegge for en høy utnyttelse. For å gjennomføre en slik ønsket 
transformasjon så bør Rælingen kommune redusere kravet til MUA. 
Nabokommunene Lørenskog og Lillestrøm har lavere krav til MUA og dette gir 
større fleksibilitet til å bygge flere leiligheter på eiendommene med 
leilighetsstørrelser som gjør at større deler av befolkningen gis mulighet til å 
kjøpe disse.  
 
Regional plan for areal og transport: 
I prioriterte vekstområder legges det til rette for høy arealutnyttelse. I 
sentrumsområder, områder ved regionale kollektivknutepunkt og områder 
tilrettelagt for arbeidsplassintensive virksomheter forventes det særlig høy 
arealutnyttelse. RATP definerer Lillestrøm som en regional by, se illustrasjon 
neste side. 
 
I regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus, vedtatt desember 2015, 
står det følgende på side 28 under illustrasjonen om gangavstand: 
 



usbl@usbl.no NO 950 285 680 MVA
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Boliger: c 1 km til sentralt kollektivknutepunkt, c 2 km i regionale byer. 
 
Dette tilsier at kommunen burde kunne redusere kravet til MUA i sine prioriterte  
sentrumsområder og innenfor 2km fra Lillestrøm.  
 

Illustrasjon fra regional plan for 
areal og transport 
side 28 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Illustrasjon viser at Lillestrøm er definert som regional by. 
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Avviksområde støy: 
Rælingen kommune bør gjennomgå og definere områder som ønskes fortettet  
som et avviksområder for støy. De fleste områder som ligger nær 
kommunikasjonssentre vil ha utfordringer rundt støy som må løses. 
 
Boliger for nyetablerte/førstegangskjøpere: 
Terskelen for å komme inn på boligmarkedet for nyetablerte familier og 
førstegangskjøpere bør senkes. Dette betyr enten at prisen må senkes på nye 
leiligheter eller at det gis mulighet for drahjelp ved betjening av lån, for 
eksempel ved å legge til rette for utleie av en hybel, inntil familien vokser og 
familien selv har behov for utleiearealet.  
 
Boligpris henger tett sammen med produksjonskost, som igjen refererer seg til 
bygget leilighetsareal. For å få prisen ned må arealet reduseres.   
Arealet kan effektiviseres og reduseres, og allikevel opprettholde full 
funksjonalitet, for eksempel ved; 
 

1.  «Laila»- løsninger på soverom, som er en arealeffektiv utnyttelse med 
universell utforming.  
 

2. Krav til klesbod i leiligheten har utgått, klær oppbevares i klesskap 
 
På denne bakgrunn bør minsteareal for leiligheter senkes til godt under 40 kvm. 
 
Etablering av leiligheter med utleiedel (hybel) er svært samfunnsnyttig, det 
dekker et behov for hybler for studenter, pendlere, gjestearbeidere m.v. Samtidig 
gir det inntekter for nyetablerte familier, som kan «ta tilbake» hybelen ved 
familieforøkelse og de selv har behov for mer plass. Dette innebærer ikke flere 
beboere pr. leilighet, leietakerne byttes ut ved familieforøkelse/nye 
familiemedlemmer.   
 
Det er viktig å ha et velfungerende boligmarked med god fleksibilitet, det har alle 
alt å vinne på. 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
Boligbyggelaget Usbl  
 
Ole Johnny Bråten 
Prosjektsjef









 

Marikollen VEL forening.  
 

Plansjefen John Hage, Rælingen kommune  

kopi: kommunedirektør Eivind Glemmestad, Senterpartiet, Høyre og Arbeiderpartiet 

 

Undertegnede er leder og representerer VEL foreningen i Marikollen.  

Velforeningen består av ca. 55 stk. villaer bygget på 1970 tallet. Området er et flott nabolag til 

kommende nye Fjerdingby sentrum med sine kvaliteter og særpreg. 

Fakta: 
Privat aktør STIMA AS ønsker å omregulere fire eneboliger for terrassert blokkbebyggelse ved å 

omregulere et grønt-/friområde til flerhusbebyggelse kamuflert som «enebolig».  

Gnr og br.nr 99/128, 99/129, 99/130 og 99/131 er i dag regulert til frittliggende småhusbebyggelse 

med villamessigpreg. Gnr og Br. nr. 99/58 er et grønt- og friområde mellom eneboliger og har ingen 

bebyggelse.  

Innspillet fra privat aktør STIMA AS er tatt med videre i vurdering i revisjon av kommuneplanens 

arealdel, til info. 

Utfordring/problem: 
Vårt grønne belte som vi kaller friområdet er vår grønne lunge som benyttes av barn, ungdom og 

voksne. I friområdet arrangeres sommerfest, snekring av fuglekasser hver vår, bærplukking og trygg 

lek av småbarn. Friområdet er vårt samlingssted for barnefamilier.  

En sti/passasje gjennom friområdet brukes daglig på vei til barne-, ungdom- og videregående skole.  

Når nye Fjerdingby sentrum er ferdig vil traseen lede oss til vårt nye sentrum. Ved å tillate ønsket fra 

STIMA AS vil bevegelsesmønsteret for siste 50 år bli sperret da 

traseen vil bli sperret/forsvinne! 

Friområdet har vært vår grønne lunge i mange ti-år og særlig fint 

å ha under Covid 19 pandemien, da ble området flittig brukt.  

Å innlemme terrasseblokker mellom villaene i området, samt 

fjerne grønt- og friområder synes vi ikke er et godt plangrep.  

 

 

 

 

 

Eksisterende villabebyggelse er en del av 

nærområdets kvaliteter og særpreg.  

Blokker etablert mellom husene vil 

ødelegge et attraktivt bomiljø for oss som 

bor her. Valg av tomter bør heller være 

der området i Rælingen trenger et løft!   

 

Figur 1 Fuglekassesnekring, hele 36 fuglekasser ble montert sammen 
og Marikollen  fikk garantert flere flussnappere, → mindre mygg… 



Figur 4  I friområdet gjenskapes gamle vennskap  
              og nye etableres! 

 

Marikollen VEL foreningens ønske: 
Vi ønsker ikke dette innspillet videreført.  

Vi erkjenner at Fjerdingby anses som et prioritert 

vekstområde. Vi ser likevel at det ikke er gjort en vurdering 

av en rekke andre hensyn som må vektlegges.  

Utbygger vil (i første omgang) overta 1100 m2 fra Rælingen 

kommune 99/58.  

 

 

Friområde Vs. terrasseblokker: 
Kommunens samfunnsdel forteller oss at det er viktig å beholde 

gode nærområder med kvaliteter, ta vare på det som er bra i 

Rælingen og gjøre klimavennlige valg. Vi kan ikke se at å rive disse 

eneboligene i et etablert villa område, særegent for område, er 

med på å underbygge disse målene.  

I nåværende kommuneplan er ikke dette forslaget medtatt for å 

dekke Rælingen kommune vekstbehov. 

Rælingen kommune vekstbehov blir dekket i mange år fremover 

med allerede vedtatte byggetillatelser. 

 

Utbyggeren skriver at leilighetene skal selges til eldre og unge. Utbyggers kostnad for aktuelle 

eiendommene blir høy som igjen resulterer høy kvadratmeter pris → ekskluderer nyetablerte. 

Hvorfor tillate nye objekter på markedet når det allerede etableres hundrevis andre objekter? 

Utbyggeren forleder kommunen når det står at eiendommene allerede er avsatt til boligformål og 

det blir ikke en vesentlig endring.  

Dette er totalt feil og ettersom det er fire eiendommer og ikke fem.  

Den femte eiendommen (99/58) er vårt fri- og grøntareal som benyttes av alle Marikollen VEL`s 

beboere.  

Vi håper at Rælingen kommune ikke tar 

forslaget til STIMA AS videre da dette inngriper 

i manges hverdag og nærområde på en negativ 

måte. 

 

Mvh Jørgen Høydahl 

Leder Marikollen VEL forening 

Figur 2 Alltid koselig med grilling av pølser 

Figur 3 Nøye nøye! 



Til Kommuneplanutvalget        Nordby, 09.04.2021. 

 

 

Nordby Bruk, innspill/justering av grense arealdelen kommuneplan 2022-33. 

 

Dette innspillet/justering av grense fremmes direkte til medlemmene av Kommuneplanutvalget i håp 
om at det kan tas opp til behandling. Dessverre gikk det meg hus forbi at det var frist for innspill i fjor 
høst. 

Justering av grense gjelder 82/1 og 83/17 på Nordby Bruk hvor allerede deler av området er merket 
gult for boligbygging. Det er ønske om å utvide dette området i størrelsesorden 3,1 dekar på 
flaten/området nord på tomten mot Øyeren og småbåthavnen. Dette for å kunne utnytte området 
mer fornuftig og få noen flere enheter å fordele grunninvesteringene på. Dessverre har det gått tregt 
å få med seg seriøse utbyggere pga store grunninvesteringer som arbeid med regulering, anlegge 
fortau og annen infrastruktur som skal fordeles på et forholdsvis lavt antall enheter. Det viser seg 
også at det er vanskelig å få utbyggere til å kjøpe eller ta på seg ansvaret for bygningene med stor 
historisk verdi. Det er i alles interesse at det blir fortgang i arbeidet med å få satt i stand 
Velferdsbygget og Kraftstasjonen. Spesielt Kraftstasjonen krever store investeringer for å komme 
tilbake til sin fordumsprakt. Det positive er at taket på Velferdsbygget ble reparert/utbedret 
senhøsten 2020. 

Nordby Bruk er et viktig kulturminne i Rælingen. Som grunneier ønsker vi å ta vår del av ansvaret for 
å ta vare på og utbedre bygningene. Vår visjon er å lage en triangel/trekant hvor det er frie siktlinjer 
mellom Velferdsbygget, Kraftstasjonen og en replika av Arbeiderboligen. På folkemunne ble 
Arbeiderboligen som lå rett over vika med utsikt mot teglverket kalt for Brakka. Restene av 
steinmuren etter Arbeiderboligen ligger på eiendommen 83/13. En justering av grensen for boliger 
og etableringen av en replika av arbeiderboligen vil sette oss i stand til å fullføre istandsetting av 
Velferdsbygget, Kraftstasjonen og oppgradere resten av området ned mot Øyeren og Nordre Øyeren 
Naturreservat. Tilrettelegging av turstier og informasjonstavler om historien rundt Nordby Bruk vil 
være en naturlig del av denne oppgraderingen. 

Det er ønskelig å komme i gang med reguleringsplanarbeidene så raskt som mulig. Hovedgrunnen 
bak dette er å kunne berge kulturminnene. Disse er allerede preget av tidens forfall og tåler ikke 
mange flere år uten totalt forfall. Uten godkjent reguleringsplan vil dette ikke være økonomisk mulig 
å få til.   

Ta gjerne kontakt for mer informasjon og eventuell befaring av området. 

Vedlagt kart som viser dagens status i kommuneplanen og vårt forslag til justering. 

 

 
Med vennlig hilsen  
Håvard Lillehaug 
Tomterstien 32 
2009 Nordby 
Mobil 47 35 96 49 



 

 

  

 

 

 

 



 

Bilde 1: Kraftstasjon slik den fremstår i dag 

Bilde 2 :Velferdsbygget med nytt tak



Skjema for innspill til kommuneplanens arealdel 
 

 

 

 

Kontaktinformasjon og adresse (gnr./bnr.) for gjeldende eiendommer 

Forslagsstiller  

 

Ulrik Pettersen 

Adresse Burvegen 9, 2008 Fjerdingby 

 

Gårds- og bruksnummer 

 

93/6 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Generelle opplysninger – Fakta om arealinnspill 
 

Tema 

 

Kommentarer til temaene 

Eksisterende arealbruk, 

formål i gjeldende 

kommuneplan, evt. 

reguleringsstatus for 

området, evt. om det 

foreligger hensynssoner 

 

 

I dagens arealplan er deler av nevnte eiendom regulert til 

Friområdet, uten at dette er en del av «buffersonen» mot 

vassdraget. Mine undersøkelser av tidligere arbeider med 

gjeldende reguleringsplan og arealplan viser at årsaken til at 

dette området er regulert til friområde og ikke bygeområdet for 

bolig er at eiendomsgrensen ikke var fastsatt. Når 

eiendomsgrensen i ettertid er fastsatt og ikke samsvarende med 

grensen i regulering og arealplan medfører dette at deler av 

tomten mot sør(jf vedlagt kartutsnitt hvor det omtalte området er 

farget rødt) er regulert til  friområdet og ikke bygeområde for 

bolig. 

 

 

Gi en beskrivelse av 

beliggenhet og dagens bruk 

av området, samt redegjør for 

arealer området grenser til og 

evt. tilstøtende 

reguleringsplaner 

 

Eiendommen ligger i et område som er regulert til bolig og 

friluftsområdet i henhold til reguleringsplan 174 for Buret 

godkjent 28.11.07. 

 

Hensikten med bestemmelse om forbud med terrenginngrep og 

oppfyllinger i friluftsområdet er å sikre ferdsel og mulighet til 

friluft og rekreasjon for allmennheten samt å ivareta sikker 



 vannføring, vannkvalitet, dyre- og plante liv. Området det her er 

snakk om er mot skogen og berører ikke området mot vannet. 

Området er på ca 100m2 og ligger innenfor eiendomsgrensen 

En endring av området fra friområde til bygeområde vil ikke 

være til hinder for ferdsel og friluft langs strandlinja. Hverken 

vannlivet eller dyre- og planteliv blir berørt. En endring vil etter 

vårt skjønn være i tråd med intensjonen til planmyndigheten på 

tidspunktet at planen ble vedtatt all den tid at intensjonen var at 

formålsgrensen skulle følge eiendomsgrensen 

Areal på området (størrelse i 

daa) 

 

 

0,1 daa 

 

Nytt forslag til arealformål og 

formål med endring 

 

Bygeområde bolig- slik at formålsgrenser følger 

eiendomsgrense 

Tenkt utbyggingspotensial, 

omfang, utnyttelse, antall 

boenheter 

 

Ikke relevant da eiendommen allerede er bebygget, dette er kun 

snakk om en grensejustering 

Fortetting av eksisterende 

bebyggelse eller 

transformasjon av et område 

 

Ikke relevant da eiendommen allerede er bebygget, dette er kun 

snakk om en grensejustering 

Forhold til nasjonale og 

regionale føringer og 

retningslinjer 

 

Vil ikke være i konflikt med nasjonale og regionale føringer da 

det endringen ikke vil føre til flytting av byggegrense mot 

vassdrag 

Gi en beskrivelse av hvordan 

innspillet er i tråd med 

arealstrategiene i gjeldende 

kommuneplan 

 

Justering av formålsgrenser slik at den følger tomtegrense noe 

som var intensjon til arealplanen da tomtegrense ikke var 

fastsatt 

Eventuell annen relevant 

informasjon 

 

 

 

 

 

 

 

 

Natur, klima, miljø, samfunnssikkerhet 

 

Tema Kommentarer til temaene Relevante nettsider 

og planer 

Naturverdier – Er det 

naturverdier i området? Er 

det viktige/truede 

naturtyper eller arter? 

Skriv inn hvilken verdi. 

Jf vedtak i sak 2018/2017- 16/KATNYB er det : 

«Tiltaket er ikke til hinder for ferdsel og friluft 

langs strandlinja. Hverken vannlivet eller dyre- 

og planteliv blir berørt» 

Naturbase 

 

Artsdatabanken 

https://kart.naturbase.no/
https://artskart.artsdatabanken.no/app/#map/427864,7623020/3/background/greyMap/filter/%7B%22IncludeSubTaxonIds%22%3Atrue%2C%22Found%22%3A%5B2%5D%2C%22CenterPoints%22%3Atrue%2C%22Style%22%3A1%7D


Ligger området i et 

ravinelandskap? 

Berøres vann- og 

vassdrag? Ligger det 

innenfor verna område 

eller i marka? Skriv inn 

hvor stort areal som 

berøres. 

 

Det er ca 100m2 som blir berørt av den 

omtalte omreguelringen.  Etter vår vurdering 

berører dette ikke vann og vassdrag. Området 

er ei heller vernet 

 

Kartlegging av natur i 

Rælingen 

Landskap – Vil tiltaket gi 

endringer i landskapet og 

medføre store inngrep i 

terreng? 

Nei  

Jord- og skogressurser 

– Berøres dyrket mark, 

beitemark? Berøres 

skogressurser? Skriv inn 

hvor stort areal som 

berøres. 

nei Gardskart 

 

Kilden NIBIO 

 

Kommunedelplan for 

landbruk 

Forurensning/spesielle 

miljøforhold – Er 

området støyutsatt, ligger 

området nær 

høyspentlinje, er det evt. 

forurenset grunn, 

luftforurensning? Evt. om 

forslag til arealformål vil 

medføre økt støy eller 

luftforurensning? 

nei Miljøstatus 

 

Kommunens 

kartløsning   

(støykart) 

Klimautslipp – Vil forslag 

til arealformål få 

konsekvens for 

klimagassutslipp? 

 Miljøstatus 

 

Samfunnssikkerhet - 

(Skred- og flomfare, 

grunnforhold) – 

Er området flom- eller 

rasutsatt? Ligger det 

innenfor 

aktsomhetssoner for ulike 

skredtyper? Har det vært 

skredhendelser innenfor 

området tidligere? Hva 

slags løsmasser består 

grunnen av? Ligger 

området under marin 

grense? 

Nei- da området ikke skal bebygges, kun 

endre formål 

Miljøstatus 

 

Skredatlas 

 

NGU – Geologiske 

kart 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ralingen.kommune.no/kartlegging-av-natur.325244.no.html
https://www.ralingen.kommune.no/kartlegging-av-natur.325244.no.html
https://www.nibio.no/tjenester/gardskart
https://kilden.nibio.no/?X=6650026.05&Y=283182.76&zoom=8.029452348803229&lang=nb&topic=arealinformasjon&bgLayer=graatone_cache&layers_opacity=0.75&catalogNodes=13,25,325
https://www.ralingen.kommune.no/landbruksplan.326169.no.html
https://www.ralingen.kommune.no/landbruksplan.326169.no.html
https://miljoatlas.miljodirektoratet.no/MAKartWeb/KlientFull.htm?
http://www.kommunekart.com/klient/rælingen/rælingen
http://www.kommunekart.com/klient/rælingen/rælingen
https://miljoatlas.miljodirektoratet.no/MAKartWeb/KlientFull.htm?
https://miljoatlas.miljodirektoratet.no/MAKartWeb/KlientFull.htm?
https://atlas.nve.no/Html5Viewer/index.html?viewer=nveatlas
https://www.ngu.no/emne/kartinnsyn
https://www.ngu.no/emne/kartinnsyn


 

Kulturminner, kulturmiljø, friluftsliv 

 

Tema Kommentarer til temaene Relevante nettsider 

og planer 

Kulturminner/ 

kulturmiljø – Er det 

registrert 

kulturminner/kulturmiljø 

innenfor området? Er det 

freda kulturminner 

innenfor området eller 

tilgrensende området? 

Beskriv hva slags type 

kulturminner/kulturmiljø 

 

nei Kulturminnesøk 

 

Kommunedelplan for 

kulturminner og 

kulturmiljøer 

Friluftsliv/ 

grønnstruktur – Ligger 

området innenfor 

kartlagte 

friluftslivsområder? Evt. 

hvilken verdi er fastsatt? 

Vil forslaget få innvirkning 

på turområder/ 

grønnstruktur? Vil 

forslaget gi økt/redusert 

mulighet for 

rekreasjon/friluftsliv? 

Friluftsområde- jf kommunens i sak 2018/2017- 

16/KATNYB: 

«Tiltaket er ikke til hinder for ferdsel og friluft 

langs strandlinja. Hverken vannlivet eller dyre- 

og planteliv blir berørt» 

 

Naturbase 

 

Kommunedelplan for 

idrett, fysisk aktivitet 

og friluftsliv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barn og unge, universell utforming, tjenestefunksjoner, kollektivdekning, 

forbindelseslinjer 

 

Tema Kommentarer til temaene Relevante nettsider 

og planer 

https://kulturminnesok.no/search?lat=59.944728399999995&lng=11.0584426
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://kart.naturbase.no/
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


Barn og unge 

– Beskriv avstand til 

barne- og ungdomsskole, 

videregående skole, leke- 

og aktivitetsområder i 

nærheten 

na Kommunens 

kartløsning   

(Her kan man evt. måle 

avstander i kart, men 

det finnes også andre 

steder man kan gjøre 

dette, f.eks google 

maps) 

 

 

Friluftsliv/rekreasjon/ 

idrett – Beskriv avstand 

til idrettsanlegg, 

nærmiljøanlegg, 

turområder 

na Kommunens 

kartløsning   

(Måling av avstander i 

kart) 

 

 

Universell utforming - 

Mulighet for å tilrettelegge 

for universell 

utforming? Er det tilgang 

til offentlige friområder? 

na Kommunens 

kartløsning   

(Måling av avstander i 

kart) 

 

 

Tjenestefunksjoner – 

Beskriv avstand til ulike 

tjenestefunksjoner, som 

f.eks, offentlige 

tjenestefunksjoner, 

handelsfunksjoner, 

etablerte møteplasser, 

osv. Er det gang- og 

sykkelavstand? 

 

na Kommunens 

kartløsning   

(Måling av avstander i 

kart) 

 

Kollektivdekning/ 

tilgjengelighet – Ligger 

området nær 

kollektivknutepunkter? Er 

det god 

kollektivdekning/bra 

kollektivtilbud i tilknytning 

til området? Er det 

gangavstand/ 

tilgjengelighet til 

holdeplasser? Skriv inn 

avstanden. 

na Kommunens 

kartløsning   

(Måling av avstander i 

kart) 

 

Ruter 

(kollektivtilbud kan evt. 

sjekkes her) 

Forbindelseslinjer – 

Ligger området i 

tilknytning til eller i 

nærheten av gang- og 

sykkelvei? Skriv inn 

avstanden. 

na Kommunens 

kartløsning   

(Måling av avstander i 

kart) 

 

 

 

http://www.kommunekart.com/klient/rælingen/rælingen
http://www.kommunekart.com/klient/rælingen/rælingen
http://www.kommunekart.com/klient/rælingen/rælingen
http://www.kommunekart.com/klient/rælingen/rælingen
http://www.kommunekart.com/klient/rælingen/rælingen
http://www.kommunekart.com/klient/rælingen/rælingen
http://www.kommunekart.com/klient/rælingen/rælingen
http://www.kommunekart.com/klient/rælingen/rælingen
http://www.kommunekart.com/klient/rælingen/rælingen
http://www.kommunekart.com/klient/rælingen/rælingen
https://ruter.no/
http://www.kommunekart.com/klient/rælingen/rælingen
http://www.kommunekart.com/klient/rælingen/rælingen


 

Trafikksikkerhet, adkomst og teknisk infrastruktur 

 

Tema Kommentarer til temaene Relevante nettsider 

og planer 

Trafikksikkerhet – Er 

området trafikkutsatt? Er 

det registrert ulykker? 

Medfører forslaget økning 

i trafikkmengde og behov 

for trafikksikring? 

na Vegkart 

 

 

Vei (privat/offentlig)/ 

adkomst – Beskriv mulig 

adkomstløsning og 

avstand til 

fylkesvei/kommunal vei? 

na Kommunens 

kartløsning   

(Måling av avstander i 

kart) 

 

 

Vann og avløp – Er det 

tilgjengelighet til slik 

infrastruktur? 

na  

 
 

https://www.vegvesen.no/nvdb/vegkart/v2/#kartlag:geodata/@600000,7225000,3
http://www.kommunekart.com/klient/rælingen/rælingen
http://www.kommunekart.com/klient/rælingen/rælingen




Stormyra vel

Rælingen kommune,

Postboks 100,

2025 Fjerdingby.

Deres ref. Saksnummer 2A2O{L876

Klage/innsigelse til Rælingen kommune angående Kommuneplanen2O22-2033 - Varsel om
oppstart og offentlig ettersyn av planprogram.

Område 22: Del av Gnr/Bnr fi4lto1t0fil7 Område mellom Stormyra og Skogveien.

Stormyra Vel i samarbeid med beboere i utbyggingsområdet Stormyr ll har i forbindelse med
kommunens prosess angående Komr4uneplanen 2014-2025 protestert mot Rælingen Kommunes

endring av Stormyr ll 's friområde til boligutbyggingsområde.

Stormyra vel mener at Rælingen kommune ikkg har en lovlig kommuneplan for 2AL4-2A25 for
Område 22.

Det er viktig for oss at feilen som Rælingen kommune har gjort på Stormyr ll's friområde (Område 22)
ikke videreføres til Kommuneplanen for 2022-2033.lsteden forventer vi at Rælingen kommune
rydder opp i forholdene.

Stormyra vels rettigheter til en del av Område 22 er godt begrunnet gjennom inngåtte kontrakter og
kart underskrevet at Rælingen Tomteselskap på vegne av Rælingen kommune og hus- og tomte
kjøperne iStormyr ll.

Til tross for den grundige dokumentasjonen som ble fremlagt til kommunen fra Stormyra vel, valgte
rådmannen ikke å realitetsbehandle klagen/innsigelsen vår:

- Da rådmannen lovte å legge fram saken for Formannskapet, unnlot han å fremføre våre

dokumenterte argumenter (i et åpent møte).
- Da rådmannen lovte å fremlegge saken for Fylkesmannen, argumenterte han med at vi ikke

hadde innsigelsesmyndighet.

- Fylkesmannen anførte at kommunen hadde gjennomført en ROS analyse og en

konsekvensutredning. Derfor var det ikke grunnlag for å vurdere kommunens vedtak. Dette
til tross for at ingen av våre innsigelser var en del av RoS/konsekvensutredning.

- lnnenfor Stormyr ll's bebyggelsesplan finnes flere uklarheter (les: forhold som kommunen
ikke har vært klar over). Rådmannen har innrømmet at kommunen har mangelfull oversikt

Lav3



over beboernes eiendomsgrenser, over Stormyr ll's avtalefestede parkeringsrettigheter,

interne stier etc. (fremført i åpent Formannskapsmøte).

Vi mener det bør være unødvendig å måtte kjempe mot vår egen kommune for å beholde våre

kontra ktfestede rettigheter.

Når det gjaldt beboernes parkeringsplasser, som kommunen ønsket å endre til offentlig parkering,

kunne vi iet møte med kommunen legge fram dokumentasjon som kommunens representanter

aksepterte.

På samme måte ønsker vi å møte representanter for kommunen igjen, slik at denne saken blir belyst

og eventuell dokumentasjon som kommunen ikke lenger besitter kan legges fram av oss,

Denne klage/innsigelse er utarbeidet av en arbeidsgruppe nedsatt av Stormyra vel, og sendes

Rælingen kommune på vegne av Stormyra vel.

Rælingen, L7.O8.202O

Hilsen,

$'u"Qan,n&*t'^
Sina Sonne Eriksen, hjemmelshaver, Karupvegen 60

Fardal, Stormyra vel, styremedlem

Robert ldland, hjemmelshaver, Karupvegen 58

hjemmelshaver, Karupvegen 54
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Anders Harviken Kulblik, hjemmelshaver, Kyrkslettvegen 19

i nsmo G ri m srud, hjem mels[/ver, Kyrkslettvege n ].7

fr,*r-"t Ad*-".
Frank Andersen, hjemmelshaver, Kyrkslettvegen 36

Svar sendes:

a ngell.thomas@ hotmail.com ;

ma ri ushoberg(a hotma i l.com ;

robe rsio h n (asma i l.co m

BjØrn Harald Christiansen, hjemmelshaver, Kyrkslettvegen 32

Kristiansen, tidligere hjemmelshaver, Ka rupvegen 62
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Innspill til samfunnsdel med langsiktig arealstrategi, saksnummer 2021/5737  

Det kom innspill til arealdelen om tilretteleggelse for terrassert blokkbebyggelse fra STIMA AS på 

utvikling av gnr og bnr 99/58, 99/128, 99/129, 99/130 og 99/131 som i dag ligger regulert til 

frittliggende småhusbebyggelse med villamessig preg og fellesareal med lekeplass. Innspillet er tatt 

med for videre vurdering i revisjon av kommuneplanens arealdel.  

Området er i dag strengt regulert til villamessig bebyggelse med arkitektonisk utforming som virker 

tiltalende i seg selv og i forhold til omgivelsene med et grønt preg godt tilpasset terrenget, med 

bevaring av eksisterende vegetasjon. 

Under følger argumenter fra hjemmelshaverne av gnr/bnr 99/139, Bergerudvegen 8, mot utvikling av 

Tangerudvegen 2, 4, 6, 8 samt område avsatt til fellesareal med lekeplass for beboere i felt M1 til 

konsentrert bebyggelse ved terrasseblokker.  

Vi ønsker ikke dette innspillet videreført. Vi erkjenner selvfølgelig nasjonale og regionale føringer, og 

at Fjerdingby anses som et prioritert vekstområde. Vi ser likevel at det ikke er gjort en vurdering av 

en rekke andre hensyn som må vektlegges.  

Det er, som det fremkommer av kommunens samfunnsdel, viktig å beholde gode nærområder med 

kvaliteter og ta vare på det som er bra i Rælingen og gjøre klimavennlige valg. Vi kan ikke se at å rive 

disse eneboligene i et etablert villaområde, særegent for område, er med på å underbygge disse 

målene. Vi har forståelse for utviklingen av tettstedet Fjerdingby, som prioritert vekstområde, men å 

rive eneboliger for erstatning av blokk i ett grønt belte synes vi ikke er en god ide. Dette er et 

anerkjent godt og trygt boligmiljø. 

Natur og grøntområder er en viktig del av kommunens identitet og vi kan ikke forstå at man vil 

ødelegge en naturlig avgrensning med grønt og villabebyggelse på østsiden av Tangerudvegen opp 

mot skogen i sør. Et naturlig skille mot fortetting, og urbanutvikling i vest og nord. Vi mener skille bør 

gå i en naturlig avgrensning i Tangerudvegen med frittliggende eneboliger i øst mot 

sentrumsutvikling i vest og nord.  Å innlemme blokk mellom villaene og spise seg innover et grønt 

villaområde synes vi ikke er et godt plangrep. Eksisterende villabebyggelse er en del av nærområdets 

kvaliteter og særpreg. Her er det ikke tatt hensyn til stedets identitetsskapende karakter. Det er lagt 

opp til boligutvikling som vil ødelegge den siste eksisterende villabebyggelsen strøket har. Variasjon 

av boligtyper og boligstørrelser bør i varetas, som det også nevnes i samfunnsdelen. Vi mener den 

siste villabebyggelsen bør beholdes som en variasjon til nye funkislignende hus, rekkehus og blokker. 

Blokker etablert mellom husene vil ødelegge et attraktivt bomiljø for oss som bor her. Valg av tomter 

bør heller være der området trenger et løft!   

Det er allerede lagt opp til 140 leiligheter på Utfarten prosjektet og 100 leiligheter på Marikollen 

torg, der det fortsatt er mange ledige leiligheter igjen. I Utfarten er det til eksempel, 2 år etter 

salgsstart, en fjerdedel av leilighetene som fortsatt ikke er solgt. Det minnes om at kommuneplanen 

rulleres hvert 4 år og vi kan ikke se at disse tomtene bør endres i nåværende rullering.  

Vi viser også til trygg god oppvekst for barn og minner om at det går et barnetråkk i den foreslåtte 

utviklingen på areal avsatt til fellesareal med lekeplass. Dette mener vi bør bevares.    

Vi ber på det sterkeste at disse tomtene tas ut i det videre planarbeidet.  Vi ber om et stabilt og 

attraktivt bomiljø ikke ødelegges!   

Blir ikke innspillet imøtekommet i denne runden, bes innspillet tas med i behandlingen av arealdelen.  



Med vennlig hilsen 

Marianne Bergh og Erik N. Slettvold 

Hjemmelshavere av gnr/bnr 99/139 



Hej,
Så flott att man kan komma med inspill på kommunens planer! Mycket fina ord här!
  Jag tänkte komma med några inspill. Jag hoppas det tas seriöst även om det är skriva på svorsk: Det 
finns en hel del misstag som är gjorda i Sverige, som jag ikke önskar att det görs i Norge.
Ett av de absolut största utmaningarna, menar jag, är att samhället blir mer och mer segregerat: Det slår 
framför allt mot barn och ungas framtid och muligheter.
Detta ser jag alltför lite om i Kommuneplanen med tanke på de stora planer som finnes med tanke på 
utbygning: Så jag önskar att komma med några innspill runt detta.

Kapitel 1:
Skolekretsar skall planeras så att de främjar integration  och inte bidrar till segration och utanförskap. (här 
har min hemstad (med ca 10 000 invånare) gjort ett stort misstag. De sänder nu elever med buss mellan 
olika skolar för att lösa detta. Här är det mycket bättre att tänka på det vid planering och utbyggning och 
inte riskera att hamna i samma situation)

Skolorna skall ha likvärdig standard på uteområde för att främja fysisk aktivetet i friminuterna för alla barn 
i kommunen.

Kapitel 7 och 8:
Här är det viktigt att verkligen förtydliga  att man i samband med förtättning även skall utöka goda 
mötes/aktivitetsplatser och inte minska muilgheter för aktivitet och spontana möten mellan människor. Här 
får det inte vara något tvivel om att man i samband med förtättning inte kan ta bort existerande 
mötes/aktivitetsplatser utan att ersätta det med någon likvärdig eller bättre!

Förtättning skall planeras så att de bidrar till integration och inte ökar segration och utanförskap

m.v.h.
Anders Westlund
Lökkevegen 11C
2006 Lövenstad
47915861
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