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1. Innledning  

1.1 Forslagsstiller  

OBOS Block Watne AS er forslagsstiller og eier av tomten. 

 

1.2 Kontaktinformasjon 

Forslagsstiller og reguleringsarkitekt 

OBOS Block Watne AS avd Viken Nord 

Hvamstubben 17 

2013 Skjetten 

v/Anne-Synnøve K. Thorenfeldt 

Mobil: 90 86 48 47  

Mail: anne-synnove.thorenfeldt@obos.no 

 

1.3 Plannavn  

Hansefell BKB1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:anne-synnove.thorenfeldt@obos.no
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2. Overordna føringer 

2.1 Gjeldende plansituasjon 

Arealet er avsatt til bolig i kommuneplanens arealdel 2014-2025, og bolig/barnehage i 

områdereguleringen for 210 Hansefellåsen.  Areal ca 11,8 daa. 
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Planområdet ligger ca 1 km fra satsningsområdet Fjerdingby, der det planlegges fortetting 

med sentrumsformål og boliger. Fjerdingby er prioritert i regional plan for areal og transport. 

Med områdeplan fra 2019 og nærhet til Fjerdingby, vil Hansefellåsen og felt BKB1 ligge godt 

til rette for utbygging. 

Førende for utbygging i kommunen er å styre boligbyggingen innenfor prioritert 

vekstområder; Rud, Løvenstad og Fjerdingby, og begrense fortetting i resten av kommunen. 

Det skal legges vekt på en sterkere konsentrasjon av bolig- og arbeidsplassvekst i de 

prioriterte områdene. 

Hansefellåsen ligger 500m gange fra Fjerdingby sentrum, og Felt BKB1 ligger ca 1km fra. 

Hansefellåsen er en del av det prioriterte vekstområdet Fjerdingby. 

Det er gode gang- og sykkelforbindelser, og mindre enn 100m til busstopp i Nedre 

Rælingsveg. Planområdet ligger fint til mht transportbehov og muligheten for begrenset 

bilbruk. 

Hansefellåsen grenser til Rælingsmarka/Østmarka i vest, og i områdeplanen er det lagt opp 

til flere grønne korridorer ut i marka. Felt BKB1 ligger ca 300m fra marka, og vil dermed bidra 

til fremming av helse, miljø og livskvalitet. 

BKB1 ønskes utbygd med leiligheter, for effektiv arealutnyttelse. 

 

2.2 Statlige planretningslinjer  

Statlige retningslinjer handler i stor grad om transportbehov, effektiv ressursutnyttelse og 

fremming av helse, miljø og livskvalitet.  

Retningslinjene skal bidra til samordning av bolig-, areal- og transportplanlegging. Utvikling 

av nye boligområder skal legges til vekstområder, der behovet for privat bilbruk er redusert, 

daglige funksjoner kan nås med gange og sykkel, og det er kort vei til kollektivtransport.  

De statlige retningslinje er nedfelt i de regionale planene og innlemmet i Rælingen 

kommunens planstrategi. 

Områdeplanen for Hansefellåsen er i tråd med disse strategiene og videreføres i detaljplan 

for felt BKB1. 
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3. Viktige innledende vurderinger 

3.1 Historikk 

Områdeplanen for Hansefellåsen ble godkjent i juni 2019. Detaljplaner kan utvikles 

etappevis. Detaljplan for søndre del er i innspurten. Hovedanlegget med påkobling til Nedre 

Rælingsveg og internveier oppover i lia er snart klare for igangsetting. 

Felt BKB1 er avsatt til blandingsformål bolig/tjenesteyting (barnehage). Etter vurdering i 

kommunen er det besluttet at det ikke er behov for barnehage. Feltet vil derfor i sin helhet bli 

utviklet til boligbebyggelse. 

 

3.2 Steds- og tomteanalyse 

Planområdet ligger ovenfor Nedre Rælingsvei, i et østvendt, skrånende terreng. Terrenget 

har en helning på 1:3 til 1:6. 

Området grenser mot eksisterende eneboliger og Nedre Rælingsveg i øst. Eneboligene er 

stort sett i én etasje med enten underetasje eller loftsetasje. Boligene har saltak, og ble stort 

sett oppført på 60- og 70-tallet. 

Mot nord grenser tomten mot skog/grøntareal. Fremtidig vei o_SKV1 ligger i sørvest, hvor 

feltet vil få sin adkomst. I vest er det i dag natur/hogstfelt, etter hvert vil det bli boliger. 300m 

lenger vest går markagrensen og Rælingsmarka.  

Fra tomten er det god utsikt over Leira og Svelle mot øst. Tomten har gode lysforhold. Det er 

støy fra Nedre Rælingsveg, store deler av tomten ligger i gul støysone. 

 

Felt BKB1 midt i bildet, ovenfor eksisterende boliger.  

3.3 Tomtens egnethet 

Tomten er allerede regulert til bolig (og barnehage), og vurdert egnet for bolig. Beliggenheten 

er svært god mht utsikt, lys, infrastruktur og nærhet til Fjerdingby.  

Utfordringer som må løses er bratt terreng og støy.  
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3.4 Vurdering av viktige hensyn 

Områdeplanen er allerede vurdert i forhold til f.eks naturmangfold, kulturminner, barn og 

unges interesser, teknisk infrastruktur, universell utforming, grunnforhold, friluftsliv osv. 

Ved utarbeidelse av detaljplan må spesielt overvann og flom, universell utforming, 

trafikksikkerhet og barn og unges interesser vurderes. Disse temaene må løses både internt i 

planområde, men også sett i forhold til nabofelt. Det vil tilstrebes god tilgjengelighet ut i 

grøntareal og gjennomgang mellom Nedre Rælingsveg og Hansefellåsen for øvrig.  

Det ligger allerede nedfelt krav i bestemmelsene for områdeplanen, om nødvendige 

redegjørelser og dokumentasjon. Disse vil videreføres til detaljplanens bestemmelser.  
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4. Planforslaget 

4.1 Formål 

Det planlegges for boligformål - blokkbebyggelse. 

Kapasitetsstudien viser 3 leilighetsbygg, med til sammen 38 leiligheter. Det er også vist 3 

eneboliger. 

4.2 Avgrensning  

Plangrense følger områdeplanens grenser for felt BKB1. Innenfor feltet ligger vei SKV5 og 

fortau SF1, disse ønskes justert. Adkomst fra vei SKV1 vil bli opprettholdt som i 

områdeplanen. Gangvei ned til Nedre Rælingsveg ønskes også noe justert. 

 

 

 

4.3 Forventede problemstillinger 

Ved bratt terreng og ønske om å legge bebyggelsen inn i terrenget med opptil flere 

underetasjer, vil nødvendigvis bygningene bli mye høyere over terreng mot øst enn mot vest. 

Det kan medføre en diskusjon om antall etasjer, samtidig som noen leiligheter kan bli ensidig 

belyst fra øst. Det må i prosessen vurderes fordeler og ulemper med leiligheter ensidig vendt 

mot øst, kontra terrengtilpasninger. Også støy vil påvirke utforming av leiligheter og spesielt 
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utearealer. Støy må utredes, og støyskjermer må påberegnes. Terreng, lys og støy vil være 

aktuelle tema. 

4.4 Virkninger 

Planlagt bebyggelse vil kaste skygge mot øst, på eksisterende boligbebyggelse. 

Denne bebyggelsen hadde tidligere skygge fra skogen. Skogen er nå hugget og husene har 

fått mer kveldssol. Dette vil det bli mindre av igjen når planområdet er utbygget, men 

sannsynligvis vil solforholdene bli bedre enn når det var tett skog i vest. 

 

4.5 Alternativer 

Det har vært utredet mulighet for barnehage. Det viser seg å ikke være behov for barnehage, 

tomten vil derfor utnyttes kun til bolig.  

Kommunen ønsker småhus pga bratt terreng og støy fra riksveien. Områdeplanene tillater 

både småhus og blokk. 

Terrenget kan utnyttes minst like godt med blokkbebyggelse, som med småhus. Ved å bruke 

blokk, vil parkering og bodanlegg legges til underetasje, og man vil lettere få oppholdsrom 

mot vest og stille side. Ved bruk av blokk får man også større felles utearealer. Andel 

veiareal vil bli det samme for begge alternativer. Blokkbebyggelse gir bedre utnyttelse av 

tomten og bedre konsentrasjon av bebyggelsen. Det er sannsynlig at leiligheter vil være 

mest populært på denne tomten.  

Terreng og støyforhold vil ikke automatisk begrense mulighetene til kun småhus.  

 

 

Blokk 30-40 boenheter    Småhus 14-17 boenheter 
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Enkel sammenstilling som viser forholdet mellom blokk og småhus.  

  

4.6 Planområdets omfang 

Planområdet er på 11,8 dekar. 

Antall boenheter er 38, fordelt på 3 bygg. Leilighetstørrelser ca 55-90m2. 

2-3 etasjer over terreng mot øst, 3-4 etasjer over terreng mot vest, med øverste etasje 

tilbaketrukket. Parkering legges til underetasje. Fotavtrykk ca 2300m2 inkludert 

gjesteparkering på terreng og lokk over p-kjeller (kan muligens trekkes fra, må detaljeres 

mer). BYA ca 24%, basert på tomteareal med fratrekk av areal for samferdsel. 

Det kan med fordel skilles ut 2 eneboligtomter nederst i øst, med adkomst fra f_SKV9. 

Boligene her kan ligge på samme høyde som de eksisterende eneboligene i øst. 
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4.7 Skisser av forslag 

 

Illustrasjon som viser 3 leilighetsbygg med til sammen 38 leiligheter, samt 3 eneboliger.  

Gangveiforbindelse ned til Kirkebyvegen og Nedre Rælingsveg   
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Det er i forslaget lagt vekt på forhold til naboer, lys, støy og terrengbearbeiding. Bebyggelsen 

er trukket mot vest, for å få avstand til naboer og riksveien, og for lettere å plassere internvei 

i terrenget.  

Det vil fortsatt være areal i vest, som blir fint for opphold med gode lysforhold og stille side.  

Det blir også felles uteareal på lokk over garasjekjeller. Med skjerm mot øst, vil disse 

arealene bli skjermet mot støy fra riksveien. Det vil bli direkte adkomst fra heis og trapperom, 

samt terrengtrapper. 

Bebyggelsen er også trukket nordover, for å få litt avstand til vei SKV1 i områdeplanen. 

Universelt utformet sti legges opp til innganger på vestsiden av byggene. Det blir også 

inngang fra fortau langs internvei SKV2 og garasjeplan. Gjesteparkering legges langs 

internvei SKV2.  

Det store grønne arealet i sør, mellom SKV1 og SKV2 er utenfor støysone fra riksveien, og 

godt egnet for lek og opphold, dette er derfor avsatt som et stort felles uteareal. 

 

 
 

Snitt gjennom området. Det er valgt en dyb blokk, slik at man får lenger fasade mot sør, 

kortere mot naboer i øst, og store mellomrom mellom byggene. 
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Enkel volum-modell. Området sett fra sørøst 

 

 
Området sett fra sørvest.  

 

 

 
Området sett fra nordøst. 

 

 

 

 

 

4.8 Samfunnssikkerhet  

Bebyggelsen i seg selv utgjør ingen farer. Infrastruktur frem til planområdet med slokkevann 

og vei er nabovarslet og skal snart igangsettes.  

Det bratte terrenget kan medføre fare under bygging, for naboer i øst. Graveskråninger og 

fyllinger må sikres i byggeperioden. Overvann må sikres i byggeperioden.  
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5. Om planprosessen 

5.1 Forslag til fremdrift  

Oppstartsmøte ønskes gjennomført så snart som mulig. Varsling rett etter oppstartsmøte.  

Innlevering av reguleringsforslag til intern gjennomgang i kommunen august 2022. 

 

5.2 Varsel om oppstart 

Statlige, regionale, kommunale og andre offentlige organer m.m. som blir berørt må varsles, 

samt private organisasjoner, institusjoner og naboeiendommer. 

Det tas utgangspunkt i kommunens varslingsliste. 

 

5.3 Medvirkning  

Planen forutsetter samarbeid med flere aktører: 

- Nedre Romerike Brann og Redningsvesen i forbindelse med oppstillingsplass for brannbil 

- Romerike avfallsforedling (ROAF) vedr RTP 

- Elvia i forbindelse med trafo og kapasitet 

- Naboer i forbindelse med gangvei og høyde på bebyggelse. 

- Eventuelt andre som kommer med innspill i planprosessen. 

 

Samarbeid med offentlige instanser tas direkte med de aktuelle aktørene 

Eventuelle kommentarer fra naboer blir svart ut via i planprosessen. Ved behov inviteres 

naboer til informasjonsmøte. 
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6. Vurdering av konsekvensutredning  
 

§ 6 Planer og tiltak som alltid skal konsekvensutredes og ha planprogram eller 

melding 

Vurdering:  

Boligformål faller ikke inn under tiltak som alltid skal konsekvensutredes, når disse er i 

samsvar med overordnet plan. Planen er i samsvar med overordnet plan. 

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

melding  

Vurdering:  

Tiltaket skal ikke behandles etter energi-, vannressurs- eller vassdragsreguleringsloven, ei 

heller vedtas av et departement. 

§ 8 Planer og tiltak som skal konsekvensutredes hvis de kan få vesentlige virkninger 

for miljø eller samfunn (etter § 10) 

Vurdering:  

Tiltaket vil ikke få vesentlige virkninger for miljø eller samfunn.  

Planområdet er utredet i forbindelse med områdeplanen. Planområdet er begrenset i 

størrelse og omfang. Tomten har ingen verdi mht kulturminner, naturressurser, vann eller 

biologiske ressurser. Boligbyggingen vil ikke medføre nevneverdig avfallsproduksjon eller 

utslipp. Det vil ikke være risiko for alvorlige ulykker eller katastrofer. 

 

Konklusjon:  

Planen omfattes ikke av kravet om konsekvensutredning.  

 

7. Annet 
 

Skisser her dersom det er særlige spørsmål til oppstartmøte 

 


