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Detaljreguleringsplan for Strømsdalen søndre - andregangsbehandling 

Kommunedirektøren tilrår planutvalget å legge saken fram for kommunestyret med 
følgende forslag til vedtak: 
 
1. Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar kommunestyret 

detaljreguleringsplan for Strømsdalen søndre, med plankart og bestemmelser datert 
14.06.2022. 

 

Planutvalgets behandling av sak 24/2022 i møte den 29.08.2022: 

Behandling  
Jan Ole Enlid (AP)  fremmet følgende omforente forslag fra alle partier i planutvalget til 

endring av bestemmelser:  

Reguleringsbestemmelsen endres i 8.4.2: 

a) I første setning endres til: Uteoppholdsarealer, inkludert felles adkomst og lekeplasser 

med lekeapparater skal være ferdig opparbeidet før det gis brukstillatelser for nybygg.  

b)  Siste setning tas ut. 

Heidi Finstad (AP)  fremmet følgende omforente tilleggsforslag fra alle partier i planutvalget 

til innstillingen:  

Planutvalget vektlegger viktigheten av at alle tiltak i planen gjennomføres som forutsatt og i 

tide for å unngå unødvendig belastning på fremtidige beboere, naboer og kommunen. 

 

Votering: 
 Omforent forslag fra Jan Ole Enlid om endring av punkt 8.4.2 ble enstemmig vedtatt som 

utvalgets innstilling til kommunestyret. 

Innstilling med omforent tillegg fremmet av Heidi Finstad (Ap) ble enstemmig vedtatt som 

utvalgets innstilling til kommunestyret. 



 

 

Saksordfører: Simon Friis Larsen  

 

Vedtak 

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar kommunestyret detaljreguleringsplan 

for Strømsdalen søndre, med plankart og bestemmelser datert 14.06.2022, korrigert med 

følgende endringer vedtatt i møtet. 

Reguleringsbestemmelsen endres i 8.4.2: 

a) I første setning endres til: Uteoppholdsarealer, inkludert felles adkomst og lekeplasser 

med lekeapparater skal være ferdig opparbeidet før det gis brukstillatelser for nybygg.  

b)  Siste setning tas ut. 

Planutvalget vektlegger viktigheten av at alle tiltak i planen gjennomføres som forutsatt og i 

tide for å unngå unødvendig belastning på fremtidige beboere, naboer og kommunen. 

 

Kommunestyrets behandling av sak 62/2022 i møte den 14.09.2022: 

Behandling  
Heidi Finstad (AP) fremmet følgende endrings-/ tilleggsforslag til planutvalgets innstilling: 

Endringsforslag: 

a) I første setning endres til: Uteoppholdsarealer, inkludert felles adkomst og lekeplasser 

med lekeapparater skal være ferdig opparbeidet før det gis midlertidig brukstillatelser for 

nybygg.  

b)  Siste setning tas ut. 

 

Tilleggsforslag: 

Med bakgrunn i tidligere erfaringer bes Kommunedirektøren være ekstra bevisst for å påse 

at kommunens tilsynsplikt benyttes proaktivt ved at det sørges for tilsyn med aktuelle 

byggesaker knyttet til planen. Dette av forebyggende hensyn for å medvirke til at tiltak 

gjennomføres i samsvar med gitte tillatelser og bestemmelser. Dette slik at kommunen fører 

tilsyn i et slikt omfang at den kan forebygge ulemper for fremtidige beboere, naboer og 

kommunen 

 

Votering: 
Endringsforslag fra Finstad ble vedtatt mot én stemme, (KrF). 



Tilleggsforslag fra Finstad ble vedtatt mot fire stemmer (3FrP, KrF) 

Innstiling fra planutvalget med tilleggsforslag fra Finstad ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak 

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar kommunestyret detaljreguleringsplan 

for Strømsdalen søndre, med plankart og bestemmelser datert 14.06.2022, korrigert med 

følgende endringer vedtatt i møtet. 

 

Reguleringsbestemmelsen endres i 8.4.2: 

a) I første setning endres til: Uteoppholdsarealer, inkludert felles adkomst og lekeplasser 

med lekeapparater skal være ferdig opparbeidet før det gis brukstillatelser for nybygg.  

b)  Siste setning tas ut. 

 

Planutvalget vektlegger viktigheten av at alle tiltak i planen gjennomføres som forutsatt og i 

tide for å unngå unødvendig belastning på fremtidige beboere, naboer og kommunen. 

 

Med bakgrunn i tidligere erfaringer bes Kommunedirektøren være ekstra bevisst for å påse 

at kommunens tilsynsplikt benyttes proaktivt ved at det sørges for tilsyn med aktuelle 

byggesaker knyttet til planen. Dette av forebyggende hensyn for å medvirke til at tiltak 

gjennomføres i samsvar med gitte tillatelser og bestemmelser. Dette slik at kommunen fører 

tilsyn i et slikt omfang at den kan forebygge ulemper for fremtidige beboere, naboer og 

kommunen. 

 

 

Vedlegg 

1 Plankart, datert 14.06.2022 

2 Reguleringsbestemmelser, datert 14.06.2022 

3 Planbeskrivelse, datert 04.08.2022 

 

Ikke trykte vedlegg kan leses her eller klikk på de enkelte dokumentene nedenfor: 

 
4 Illustrasjonsprosjekt, datert 14.06.2022 
5 Risiko- og sårbarhetsanalyse, datert 13.06.2022 
6a Geoteknisk rapport, datert 14.01.2021 
6b Tidligere geotekniske rapporter 2016-2019 
7 Støyrapport, datert 25.02.2021 

https://www.ralingen.kommune.no/reguleringsplan-for-stroemsdalen-soendre.499190.no.html
https://ralingen.custompublish.com/getfile.php/5053254.2185.wbwiitqtsnuqsi/4+Illustrasjonsprosjekt%2C+14.06.2022.pdf
https://ralingen.custompublish.com/getfile.php/5053255.2185.l7uajmlbkqtkal/5+ROS-analyse%2C13.06.2022.pdf
https://ralingen.custompublish.com/getfile.php/5053256.2185.ssbbkpuqssnzmu/6a+Geoteknisk+rapport%2C+14.01.2021.pdf
https://ralingen.custompublish.com/getfile.php/5053257.2185.aaw77zu7tlubqs/6b+Geotekniske+rapporter+2016-2019.pdf
https://ralingen.custompublish.com/getfile.php/5053258.2185.spzani7jzmiwbl/7+St%C3%B8yrapport%2C+25.02.2021.pdf


8a Naturkartlegginger 2016-2018 
8b Vurdering av bekken, datert 03.04.2019 
8c Lavvannskart NVE, datert 04.02.2019 
9 Overordnet overvannsplan, datert 13.06.2022 
10 VA-plan, datert 17.06.2022 
11a Teknisk plan, revidert 16.05.2019 
11b Teknisk plan, revidert 27.04.2021 
12 Overordnet brannsikringsstrategi, datert 15.02.2021 
13 Miljøtekniske grunnundersøkelser, datert 10.10.2018 
14 Vurdering av lokal luftkvalitet, datert 24.03.2021 
15 DSA – godkjenning av utredningsplikt, datert 22.03.2019 
16 Sammendrag av innspill 
17 Varsel om mindre endring, datert 13.01.2021 
18 Innkomne innspill – samlet 
19 Presentasjon av løsningsforslag, datert 10.04.2022 
20 Beskrivelse av teknisk løsning 
21 Brev fra NVE, datert 05.05.2022 

 

Saksutredning 
 
1. Sammendrag 

På vegne av Eiendomsgruppen Oslo AS har Blå arkitektur landskap ab fremmet 
planforslag for området Strømsdalen. Forslagsstiller ønsker å legge til rette for 
oppføring av blokkbebyggelse med inntil 32 leiligheter. 
 
Planområdet ligger i Strømsdalen, nord i kommunen, langs fylkesvei 1502. Størrelsen 
på planområdet er på ca. 14,5 daa. Området er avsatt til boligformål i 
kommuneplanens arealdel. Planforslaget legger opp til etablering av tre leilighetsbygg 
på 4-5 etasjer og bygging av 32 leiligheter med parkeringsanlegg. Det legges opp til 
varierende størrelse på leilighetene, fra 50 m2 til 110 m2. Planen legger også til rette 
for uteoppholdsarealer, lekeplass, parkeringsplasser for bil og sykkel, samt 
avfallshåndtering. 

Maks høyde på bebyggelsen og byggegrenser er fastsatt på plankart. Bruksareal skal 
ikke overstige 5220 m2 BRA. Hver boenhet skal ha minste uteoppholdsareal (MUA) 
på 80 m2. Felles leke- og uteoppholdsareal, samt takterrasser inngår i MUA. Areal 
brattere enn 1:3 regnes ikke inn som minste uteoppholdsareal. 

Adkomst til området vil være fra fylkesvei 1502. Det tilrettelegges for 32 
parkeringsplasser, samt 7 gjesteparkeringsplasser. Det skal være minimum 2 
oppstillingsplasser for sykler per leilighet, som skal etableres på overdekt areal. 

Reguleringsplanen omfattes ikke av KU-forskriftens virkeområde og skal derfor ikke 
konsekvensutredes.  
 
Kommunedirektøren anbefaler planutvalget å legge planforslaget fram for 
kommunestyret for vedtak.  
 

2. Bakgrunn for at saken fremmes  

Blå arkitektur og landskap har på vegne av forslagsstiller Eiendomsgruppen Oslo AS 
utarbeidet et forslag til detaljregulering for Strømsdalen søndre. Planutvalget skal 
beslutte om planforslaget skal legges fram for kommunestyret for vedtak.  

https://ralingen.custompublish.com/getfile.php/5053259.2185.lkmtklanpiuplb/8a+Naturkartlegging+2016-2018.pdf
https://ralingen.custompublish.com/getfile.php/5053260.2185.wlbwpsiutazqlp/8b+Vurdering+av+bekken.pdf
https://ralingen.custompublish.com/getfile.php/5053261.2185.psjwtzktbjuuaz/8c+Lavvannskart+NVE%2C+datert+04.02.2019.pdf
https://ralingen.custompublish.com/getfile.php/5053262.2185.mbjtblmbmjzmuw/9+Overordnet+overvannsplan%2C+13.06.2022.pdf
https://ralingen.custompublish.com/getfile.php/5053263.2185.ttzlpjimklz7pk/10+VA-plan%2C+17.06.2022.pdf
https://ralingen.custompublish.com/getfile.php/5053264.2185.ultntktiuluwik/11a+Teknisk+plan%2C+revidert+16.05.2019.pdf
https://ralingen.custompublish.com/getfile.php/5053265.2185.zusmzunanzwbjt/11b+Teknisk+plan%2C+revidert+27.04.2021.pdf
https://ralingen.custompublish.com/getfile.php/5053266.2185.ajakaawspiqqwb/12+Overordnet+brannsikringsstrategi%2C+15.02.2021.pdf
https://ralingen.custompublish.com/getfile.php/5053267.2185.qqb7kiszjqzjjs/13+Milj%C3%B8tekn.+grunnunders%C3%B8kelser%2C+10.10.2018.pdf
https://ralingen.custompublish.com/getfile.php/5053268.2185.mbulqwpusapktw/14+Vurdering+av+lokal+luftkvalitet%2C+datert+24.03.2021.pdf
https://ralingen.custompublish.com/getfile.php/5053269.2185.m7jlkplzzuim7s/15+DSA+-+godkjenning+av+utredningsplikt.pdf
https://ralingen.custompublish.com/getfile.php/5053270.2185.lasqqzkwnkszia/16+Sammendrag+av+innspill.pdf
https://ralingen.custompublish.com/getfile.php/5053271.2185.puuiaziwzsb77z/17+Varsel+om+mindre+endring%2C+13.01.2021.pdf
https://ralingen.custompublish.com/getfile.php/5053272.2185.jqtkbmkpubpba7/18+Innkomne+innspill+-+samlet.pdf
https://ralingen.custompublish.com/getfile.php/5053273.2185.jambbazizqtwaz/19+Presentasjon+av+l%C3%B8sningsforslag%2C+10.04.2022.pdf
https://ralingen.custompublish.com/getfile.php/5053274.2185.7tikkmbmmbuqna/20+Beskrivelse+av+teknisk+l%C3%B8sning.pdf
https://ralingen.custompublish.com/getfile.php/5053275.2185.azsszikkmmnizt/21+Brev+fra+NVE%2C+05.05.2022.pdf


 
Figur 1 Figuren viser to av kommunens fem faser i behandlingen av reguleringsplansaker. Pilen angir 
status for detaljreguleringsplan for Strømsdalen søndre. 

 

3. Tidligere behandling og vedtak 

Tidligere vedtak i saken 
Planutvalget behandlet reguleringsplanen første gang den 04.06.2019 (sak PS 
26/2019). Kommunedirektøren innstilte på at planforslaget ikke skulle legges ut til 
offentlig ettersyn. Følgende ble vedtatt: 

1. Med hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 12-3 og 12-11 vedtar planutvalget å  
    ikke fremme planforslag for Strømsdalen søndre. 

2. Forslagsstiller anmodes om å redusere utnyttelsen og vurdere ett alternativ der       
    bebyggelsen tilpasses bedre til terrenget og omgivelsene, i henhold til   
    rådmannens vurdering i saken, slik at prosjektet bedre ivaretar krav til  
    bokvalitet, estetikk og til kvalitet på uteoppholdsarealene. 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

Ny førstegangsbehandling 
Planforslaget ble endret og behandlet på nytt i møte den 08.06.2021. 
Kommunedirektørens innstillingen om å legge planforslaget ut til offentlig ettersyn ble  
enstemmig vedtatt (sak PS 13/2021).  

 

4. Forhold til relevante styringsdokumenter 

Kommuneplanens arealdel 
Kommuneplanens bestemmelser og retningslinjer er lagt til grunn ved utarbeidelse av 
reguleringsplanen. Planområdet er avsatt til boligbebyggelse i kommuneplanens 
arealdel 2014-2025.  
 
Regional plan for areal og transport  
Ifølge regional plan for areal og transport ligger planområdet utenfor det som med all 
sannsynlighet blir definert som prioritert vekstområde(r) i Rælingen.  

For oversikt over andre overordnede føringer, samt gjeldende reguleringsplaner i 
området, vises det til planbeskrivelsen, kapittel 5. 

 

 

 

http://innsyn.ralingen.kommune.no/eInnsynRAL/DmbHandling/Details/17612?sourceDatabase=RALEPH
http://innsyn.ralingen.kommune.no/eInnsynRAL/DmbHandling/Details/17612?sourceDatabase=RALEPH
https://prod01.elementscloud.no/publikum/952540556/DmbMeeting/120


5. Sakens innhold  

4.1 Planprosess 
Det ble avholdt oppstartsmøte mellom forslagsstiller og kommunen 26.08.2016. Det 
ble deretter varslet oppstart av reguleringsplanarbeid 03.10.2016, med annonse i 
Romerikes Blad, kunngjøring på kommunens nettside og brev til naboer, lag og 
foreninger og offentlige myndigheter. Det kom inn 11 innspill til varsel om oppstart.  
 
Planforslaget ble førstegangsbehandlet i planutvalget den 08.06.2021 og det ble 
vedtatt at planen skulle legges ut til høring og offentlig ettersyn. Planforslaget lå ute til 
offentlig ettersyn i perioden 16.06.2021 - 01.09.2021. Det kom inn 9 merknader. Disse 
er oppsummert og kommentert under pkt. 4.5, Merknader til offentlig ettersyn.  

 
Varsel om mindre endring av planavgrensning 
Den 13.01.2021 ble det varslet mindre endring av planavgrensning, da det var behov 
for å utvide planområdet for å regulere et midlertidig bygge- og anleggsområde for 
bygging av adkomstvei til området. Planavgrensningen ble utvidet ca. 8 meter mot 
øst, totalt 550 m2 (se figur 2). Berørte grunneiere ble varslet, Viken fylkeskommune og 
hjemmelshavere av gnr./bnr. 106/575. Det kom inn innspill fra Viken fylkeskommune.  

 
Figur 2 Området markert med rødt viser mindre endring av planavgrensningen 

Endringer i planforslaget etter førstegangsbehandling 
Forslagsstiller ønsket planforslaget behandlet av planutvalget i møte 04.06.2019. 
Kommunedirektøren innstilte på at planforslaget måtte sendes tilbake for omarbeiding 
(se punkt 3 – Tidligere behandlinger og vedtak). I etterkant av dette har forslagsstiller 
omarbeidet planforslaget.  
 
Hovedendringene fra planforslaget som ble fremmet i 2019 og det som nå legges 
frem for politisk behandling er hovedsakelig følgende:  



• Utnyttelsen er redusert fra 49 til 32 leiligheter. Det skal etableres tre leilighetsbygg 
i stedet for seks leilighetsbygg.  

• Heis og trappeoppgang er plassert på innsiden av bygningene. Det tilrettelegges 
ikke for svalgangsløsninger. 

• Bebyggelsen er trukket noe lengre inn fra fylkesveien og lengre unna 
høyspenttraseene.  

 

Endringer i planforslaget etter offentlig ettersyn 
NVE fremmet innsigelse til planforslaget den 18.08.2021. Innsigelsen ble fremmet 
grunnet bekkelukking, berøring av vassdraget og grønnkorridorens funksjon. Det er i 
prosessen foretatt vurderinger av mulige løsninger og det er utarbeidet 
dokumentasjon som beskriver og viser foreslått løsning med snitt og illustrasjoner. 

I dialog med NVE er det kommet frem til en løsning som holder bekken åpen. NVE 
har med bakgrunn i dette trukket sin innsigelse i brev datert 07.05.2022. Se ytterligere 
beskrivelser under 4.6 Endringer etter offentlig ettersyn og løsning av innsigelse. 

Som følge av merknader om gangveiens plassering er det foretatt vurdering og 
foreslått å flytte gangveien 3 meter fra de tilgrensende eiendommene. Se ytterligere 
beskrivelser under pkt. 4.6.  

4.2 Beskrivelse av dagens situasjon  
Planområdet er på ca. 14,5 daa og ligger i Strømsdalen, nord i kommunen. Ovenfor 
planområdet mot vest ligger et boligområde og nedenfor mot øst grenser fylkesvei 
1502 til området. En mindre del av planområdet grenser også til Stalsberghagen 
Gravlund. Strømsdalen har sykkelavstand til kollektivknutepunkt for tog og buss i 
Lillestrøm og på Strømmen. Langs planområdet går fylkesvei 1502, hvor det ligger en 
gang- og sykkelvei. 
 
Del av eiendom gnr. 106, bnr. 31 skal sammenføyes med eiendom gnr. 106, bnr. 1 i 
sør. Det foreligger en opsjonsavtale på dette mellom Eiendomsgruppen og eiere av 
gnr. 106, bnr. 31. Del av gnr. 115, bnr. 1, som grenser til gnr. 106, bnr. 1, skal kjøpes 
fra Statens vegvesen. 

 
Figur 3 Flyfoto av planområdet med avgrensning 

Planområdet er i kommuneplanens arealdel avsatt til fremtidig boligbebyggelse og 
regulert til spesialområde – friluftsområde i gjeldende reguleringsplan (Plan-id 156), 



vedtatt 13.11.2002.  
 
Området er en rest av et gammelt ravinelandskap, er stort sett bevokst med skog og 
har et skrånende østvendt terreng. Gråor- og heggeskog dominerer i tresjiktet. Det 
renner også en bekk gjennom området. Videre går det to høyspenttraseer innenfor 
området, under disse er det ryddet for vegetasjon.  
 

 

 
 

Fylkesvei 1502 som går langs området genererer en del trafikk og støy. Fylkesveien 
har i dag en årsdøgntrafikk (ÅDT) på ca. 4316. I henhold til støysonekart beregnet 
frem mot år 2025, utarbeidet av Statens vegvesen, ligger store deler av området 
innenfor gul og rød støysone.  

Nærmeste bussholdeplass er langs Øvre Rælingsveg, i underkant av 200 meter 
gange fra planområdet.  

En mer detaljert beskrivelse av dagens situasjon og planområdet kan leses i kapittel 6 
i planbeskrivelsen. 
 
4.3 Beskrivelse av planforslaget 

Planens arealbruk og hensikt 
Området foreslås regulert til boligbebyggelse, uteoppholdsareal, lekeplass, 
kombinerte grønnstrukturformål, naturområde, friområde, kjørevei, kombinert kjørevei 
og gangvei, gang-/sykkelvei, annen veigrunn, renovasjonsanlegg, energianlegg, 
hensynssone for høyspenningsanlegg, samt midlertidig bygge- og anleggsområde. 

Figur 4 Viser deler av planområdet - dagens situasjon



 
Figur 5 Forslag til plankart, datert 06.05.2021 og revidert 14.06.2022. 

Planforslaget legger opp til bygging av 32 leiligheter med ulike størrelser, fra 50 til 110 
m2. Planen innebærer i tillegg opparbeidelse av uteområder med lekeplasser, 
sitteplasser, samt parkeringsplasser for bil, sykkel og avfallshåndtering. Det skal også 
etableres avkjørsel inn til planområdet fra fv. 1502. 



Utnyttelsesgrad er satt til maks BRA 5220 m2. Maks høyde på bebyggelsen og 
byggegrenser er fastsatt på plankart. Det tilrettelegges for ulike høyder på 
bygningene, fra 4-5 etasjer. I reguleringsbestemmelsene (5.1.2 bokstav b) er det 
fastsatt at minste tillatte leilighetsstørrelse er 45 m2 og at det skal være variasjon i 
leilighetsstørrelser. 

Hver boenhet skal ha minste uteoppholdsareal (MUA) på 80m2, i henhold til krav i 
kommuneplanens bestemmelser for blokk- og terrassert bebyggelse. Felles leke- og 
uteoppholdsareal, samt takterrasser inngår i MUA. 

 
Figur 6 Illustrasjonsplan fra planforslaget 

Estetikk, arkitektur og byggeskikk 
Planforslaget foreslår å etablere tre bygninger med heis og hovedtrapp på innsiden av 
bygningene. Det legges også opp til at det i hovedsak skal benyttes tremateriale, hvor 
blant annet fasader skal kles med trepanel med noe variert fargebruk. Alle leiligheter 
vil få innebygde balkonger vendt mot uteoppholdsarealene.  

I henhold til reguleringsbestemmelsene (4.1.3) skal planområdet fremstå som et 
arkitektonisk helhetlig område og ha god landskapstilpasning, samt estetisk 
utforming. Det skal legges vekt på høy arkitektonisk kvalitet i utforming, detaljering og 
materialbruk for all bebyggelse og uteoppholdsarealer. Det er stilt krav om at 
bebyggelsen skal ha variasjoner i utforming, fasader og høyder. 



Videre forutsetter bestemmelsene at fasader skal utformes med tremateriale og skal 
ha langt vedlikeholdsintervall. Det skal benyttes en dempet og noe variert fargebruk 
tilpasset bebyggelsen. Bebyggelsen skal oppføres med flate tak. For å redusere 
høydevirkning mot Strømsdalen skal fasade på garasjekjeller mot Strømsdalen gis en 
tiltalende utforming.  
 
På tak er det tillatt at det kan etableres takterrasser, hvor det stilles krav om at 
rekkverk på takterrasser skal være transparent. Takterrasser skal også være 
tilbaketrukne fra gesims fra fasader mot fylkesveien. 

 

 
Figur 7 Illustrasjonsperspektiv sett fra fv. 1502 

 
Figur 8 Illustrasjonsperspektiv sett fra fv. 1502 

Uteoppholdsarealer og lekeplasser 
På baksiden av bebyggelsen planlegges det å utforme støybeskyttende uteoppholds- 
og lekearealer. Det er foreslått etablering av lekeplasser i ulike størrelser. Samlet 
areal for lekeplasser er ca. 641 m2. Takterrasser vil også inngå som en del av 
uteoppholdsarealene. 

Det er i bestemmelsene (5.1.1 bokstav a) stilt krav om at uteoppholdsarealene skal 
utformes med estetiske kvaliteter. Videre skal det tilrettelegges for variasjon i 



utformingen, hvor det skal brukes ulike typer materialer, belegg og beplantning. Det er 
også krav om at minst ¼ av uteområdet skal være solbelyst 5 timer ved jevndøgn. 

Videre forutsetter bestemmelsene at det skal tilrettelegges for universell utforming, 
samt variert bruk for ulike brukergrupper. Blant annet stilles det krav om trappfri 
adkomst til utearealer og utgang fra plan 1. 
 

 
Figur 9 Illustrasjonsperspektiv av deler av uteoppholdsareal fra bygningenes bakside 

Solforhold 
Sol- og skyggediagram viser solforholdene fra 21. mars, 21. mai og 21. juni, gjennom 
ulike tider av døgnet. Soldiagrammene viser at minst ¼ av uteområdet vil være 
solbelyst ved jevndøgn. Uteområdet vil ikke få noe særlig kveldssol om sommeren, 
men det vil være sol på takterrasser noe lengre. Enkelte av de private balkongene vil 
få noe dårlig solforhold. Bygg 1 og 2 vil få best solforhold. 

 
Figur 10 Viser antall soltimer på uteoppholdsarealer og takterrasser 

 



Parkering 
Under bygningene tilrettelegges det for etablering av parkeringsanlegg. Det er 
foreslått å etablere 32 parkeringsplasser, samt 7 gjesteparkeringsplasser. 10% av 
parkeringsplassene skal etableres som HC-parkeringsplasser og minimum 50% av 
parkeringsplassene skal ha fremlagt mulighet for ladning av el-biler. Det skal være 
minimum 2 oppstillingsplasser for sykler per leilighet, som skal etableres på overdekt 
areal. Det ovennevnte er fastsatt i reguleringsbestemmelsene, 5.1.1 bokstav a -
parkering.  
 
Avfallshåndtering 
I henhold til bestemmelsene (5.1.4) skal det være nedgravde avfallsbeholdere, som 
skal være felles for bebyggelsen. Renovasjonsanlegg er foreslått plassert på areal 
avsatt til renovasjon mot fylkesveien. Oppstillingsplass for renovasjonsbil og 
nedgravde avfallsbeholdere er i samsvar med krav fra ROAF.  
 
Teknisk plan 
Teknisk plan er lagt ved som vedlegg og tar for seg arealer langs fv. 1502. Statens 
vegvesen uttalte i brev datert 07.06.2019 at den tekniske planen kan legges til grunn 
for regulering av nytt kryss mellom fv. 1502 og adkomstvei til planlagt boligområde. 
 
Snøhåndtering 
Det er krav om at det skal settes av areal til snøopplag for området. Plass for 
snøopplag er vist i illustrasjonsplanen vedlagt saken. 
 
Overvannshåndtering 
Det er utarbeidet en overordnet plan for overvannshåndtering. Prinsippet om lokal 
overvannshåndtering gjelder for planområdet. Det er foreslått å anlegge en åpen bekk 
gjennom planområdet, som sikrer at åpent bekkeløp blir ca. 35 meter lengre enn 
dagens situasjon. 

Avrenning fra tak samles via taknedløp og ledes via lokalt ledningsnett direkte til 
fordrøyningsanlegg som etableres under terrengoverflaten. Avrenning fra overflaten 
(skog, plen, vei) ledes enten på overflaten gjennom åpne grøfter eller via lokalt 
ledningsnett til fordrøyningsanleggene. Det vil være nødvendig med sluk og sandfang 
for håndtering av overvannet før det ledes inn i fordrøyningsanleggene. 
Mengderegulator etableres ved utløpet av fordrøyningsanleggene for å regulere 
videreført overvannsmengde slik at avrenningen ikke overstiger tillatt påslipp. Fra 
mengderegulatoren ledes overvannet i rør til utløp i bekken. Det er fastsatt krav om 
overvannshåndtering i reguleringsbestemmelsene, 4.1.5. 
 
Rekkefølgebestemmelser 
Det er lagt inn flere rekkefølgebestemmelser for utbyggingen på Strømsdalen søndre. 
De viktigste er blant annet: 

• Skole- og barnehagekapasitet skal være dokumentert. 
• Uteoppholdsarealer og lekeplasser skal være ferdig opparbeidet før det kan gis 

brukstillatelse. 
• Støyskjermingstiltak – det skal være dokumentert at det er utført 

støyskjermingstiltak før det kan gis brukstillatelse. 
• Ny adkomstvei fra fv. 1502 – byggeplan for nytt kryss skal være godkjent av Viken 

fylkeskommune før det kan gis rammetillatelse. 
• Miljøoppfølgingsplan skal utføres før det kan gis rammetillatelse og skal vise 

hvordan naturen og eksisterende bekkeløp skjermes i anleggsfasen. 
• Massehåndteringsplan skal utføres før det gis rammetillatelse. 



 

Detaljert beskrivelse av planforslaget kan leses i kapittel 7 i planbeskrivelsen. 

4.4 Konsekvenser av planforslaget 

Planforslaget er vurdert i henhold til plan- og bygningsloven § 12-10 første ledd, jf. § 
4-2 med tilhørende forskrift. Planforslaget faller ikke inn under forskriftens 
virkeområde og skal derfor ikke konsekvensutredes. Planområdet inngår i 
konsekvensutredning som ble gjennomført i forbindelse med kommuneplanens 
arealdel. 

Forslagsstiller plikter likevel å utrede virkning av temaer som berøres av planarbeidet. 
Følgende utredninger er utarbeidet: 

• Risiko- og sårbarhetsanalyse 
• Geoteknisk rapport  
• Støyrapport 
• Beregning av stråle- og magnetfelt 
• Naturmangfoldrapport 
• Overordnet overvannsplan 
• Overordnet brannsikringsstrategi 
• Miljøtekniske grunnundersøkelser 
• Rapport for vurdering av lokal luftkvalitet 

 

Risiko- og sårbarhetsanalyse 
Resultatet av ROS-analysen viser at det er identifisert 9 aktuelle risikoforhold og 
uønskede hendelser, som har betydning for om arealet er egnet til utbyggingsformål. 
Følgende temaer er utredet i ROS-analysen: 

• Geoteknisk stabilitet, setninger og masseutglidning 
• Overvannsflom og erosjon 
• Langvarig eksponering for helseskadelige radonkonsentrasjoner 
• Akutt forurensning 
• Høyspentkabler og elektromagnetiske felt 
• Trafikkulykker med kjøretøy 
• Risiko for myke trafikanter 
• Helseskadelig eksponering for støy (trafikk) 
• Brannrisiko 

 
ROS-analysen konkluderer med at det ikke er identifisert noen risikoforhold som 
vurderes som uakseptable, eller som vurderes å kunne påvirke foreslått bruk av plan 
på en slik måte at risikoen vurderes som uforsvarlig. En av hendelsene er vurdert til å 
utgjøre betydelig risiko og er kategorisert innenfor gult område, hvor konsekvensen 
kan medføre skader. Dette gjelder risiko for myke trafikanter. De resterende temaene 
er i ROS-analysen vurdert som akseptabel risiko, men det må for flere av disse 
gjennomføres tiltak. Det er foreslått ulike tiltak i ROS-analysen for å følge opp disse.  

Tiltak for hendelser tilknyttet overvannshåndtering, geoteknisk stabilitet, sikring mot 
radoninntrengning i bygninger, tilrettelegging for brannvesenet, samt støy- og 
trafikkforhold sikres blant annet i bestemmelsene.  

Utredningene og hvordan resultatet av disse er ivaretatt i planforslaget er beskrevet 
og vurdert videre under kommunedirektørens vurdering. 
 



 
Geoteknisk rapport og grunnundersøkelser 
Det er i forbindelse med reguleringsplanarbeidet foretatt geotekniske 
grunnundersøkelser og utarbeidet geoteknisk rapport.  

Eiendommen ligger ca. mellom kote +140 og +160 moh. Terrenget skråner jevnt mot 
øst, skråningshelning ca. ml. 1:2 til 1:4. Massene i grunnen består av fast 
overkonsolidert havavsatt siltig leire, under ca. 3 – 5 m tørrskorpe. Bergdybde ble 
målt mellom ca. 2 og 13 meter. Eiendommen ligger utenfor NVE’s registrerte 
kvikkleieresoner. Det ble verken funnet kvikkleire eller sprøbruddmateriale. Videre er 
det foretatt stabilitetsberegninger, hvor det konkluderes med at område‐ og 
terrengstabilitet er vurdert tilfredsstillende i henhold til gjeldende regelverk. 
Geoteknisk rapport og undersøkelser tilsier at foreliggende utbyggingsplaner er 
gjennomførbare ift. geoteknikk.  

Geotekniske forhold må følges opp videre i forbindelse med detaljprosjektering av 
bygg, samt i planleggingen av gravearbeider. Det er i reguleringsbestemmelsene 
(8.2.8) blant annet stilt krav om at tiltak fra geoteknisk rapport skal legges til grunn for 
videre detaljering og prosjektering før rammetillatelse. 
 
 
Støyrapport 
Det er utarbeidet støyrapport vedlagt saken, som viser beregninger av veitrafikkstøy. 
Beregninger viser at planområdet ligger innenfor gul og rød støysone etter 
retningslinje T-1442.  

Resultatet av rapporten viser: 

• Planområdet ligger delvis innenfor gul støysone og delvis innenfor rød støysone. 
Det forutsettes at arealer innenfor rød støysone ikke benyttes til boligformål eller 
medtas i beregningen av utendørs oppholdsareal for tiltaket. Planlagt ny 
bebyggelse ligger delvis innenfor gul sone med høyeste fasadenivå Lden 64 dB 
for bygg 1 og Lden 63 dB for bygg 2 og 3.  

• Alle bygg har tilgang til utendørs oppholdsareal på terreng og på takterrasser med 
Lden ≤ 55 dB med skjermingstiltak langs takterrasser. 

• Alle bygninger har gjennomgående planløsning og minst en stille side med Lden ≤ 
55 dB der det kan plasseres privat uteplass og støyfølsomme rom. 

• Med mottatt planløsning har alle boenheter stille side med vindu for lufting, 50 % 
av alle oppholdsrom og minst ett soverom mot stille side. 

• Dimensjonering av lydisolasjonskrav til fasade basert på endelig planløsning, må 
gjennomføres i en senere planfase av prosjekteringen for å sikre at innendørs 
støynivå fra vegtrafikk iht. NS8175, klasse C også er overholdt. 

 

Beregning av stråle- og magnetfelt 
DSA har satt krav om at det i byggeprosjekter der det forventes feltnivåer over 0,4 
mikrotesla i årsgjennomsnitt i bygninger skal gjennomføres utredninger. Det er foretatt 
beregninger av magnetfelt som viser at denne verdien (0,4 mikrotesla) vil ligge ca. 17 
meter fra senterlinjen. Bygninger har dermed tilstrekkelig avstand. Beregninger er 
avklart med netteier og Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA). DSA har 
vurdert at utredningsplikten for prosjektet er oppfylt. 
 
Naturmangfoldrapport 
Det er utarbeidet naturmangfoldrapport, samt tilleggsvurdering av bekken, hvor det er 
kartlagt naturverdier innenfor planområdet. Rapporten viser at området består av en 
ravinerest, som er sterkt påvirket av utbygging. Innenfor planområdet er det registrert 



at store deler av området består av gråor-heggeskog, med noe innslag av 
edelløvtrærne alm og lønn. Nederst i skråningen renner en mindre bekk, som 
karakteriseres som en ravinebekk. Det er kartlagt en rødlisteart i området, 
grøftelommemose (rødlistet som nært truet – NT). Det ble også registrert 
fremmedarter, rødhyll og kanadagullris.  
 
Det er i naturmangfoldrapporten vurdert at området har naturverdier og biologisk 
mangfold som tilsier at det er lokalt viktig (C-verdi). 
 

Overordnet brannsikringsstrategi 
Det er utarbeidet en overordnet brannsikringsstrategi som gir en angivelse av 
hovedprinsipp med alternative muligheter. I rapporten framgår en beskrivelse av 
overordnede branntekniske forhold som har betydning for bygningenes utforming. 
Krav i forhold til brann følges opp videre i detaljprosjekteringen.  

Det er også fastsatt bestemmelser i planforslaget som skal ivareta NRBR’s 
retningslinjer og krav, når det gjelder adkomst, tilgjengelighet, innsatsmuligheter, 
vannforsyning, slokkevannskapasitet med mer. 
 
Miljøtekniske grunnundersøkelser 
Det er gjennomført en miljøtekniske grunnundersøkelser, som viser at stort sett hele 
planområdet ligger innenfor tilstandsklasse 1 (meget god) og en mindre del i sør 
ligger innenfor tilstandsklasse 2 (god). Det vil si at det er påvist noe forurensning 
innenfor området. Masser hvor det påvises konsentrasjoner innenfor tilstandsklasse 1 
anses som rene. Masser med konsentrasjoner av ulike forbindelser over 
tilstandsklasse 1 anses som forurenset. 

Det er i bestemmelsene (pkt. 8.4.4) fastsatt krav i forhold til forurensning i grunn, om 
at det skal utarbeides en sluttrapport for tiltaket, som beskriver og dokumenterer 
hvordan masser ble avgrenset, håndtert og eventuelle sluttprøver håndtert og 
analysert. 
 

Rapport for vurdering av lokal luftkvalitet 
Det er foretatt en vurdering av lokal luftkvalitet ved planområdet. 
Luftkvalitetsberegninger er imidlertid forbundet med usikkerheter. 
Spredningsmodellering gir likevel en indikasjon på spredningsmønstre og områder 
som kan være utsatt for redusert luftkvalitet. 

Luftkvalitetsberegningene viser at det er noe spredning av luftforurensning ut fra 
Strømsdalen som går i øst, og særlig Øvre Rælingsveg i sør, som påvirker den lokale 
luftkvaliteten på de sørlige og østlige delene av planområdet. Nedre grense for 
Retningslinje T-1520 rød sone for PM10 overstiges kun ved mindre områder på selve 
vegbanen langs Øvre Rælingsveg. PM10 gul sone brer seg imidlertid ut over noe 
større deler av planområdet inkludert ved fasadene på planlagt ny bebyggelse i sør 
og i øst. Grenseverdier i forurensningsforskriften kap. 7 overholdes inne på 
planområdet og det er i rapporten anbefalt ulike tiltak for å sikre tilfredsstillende 
luftkvalitet. 

 

 

 

 



 

4.5 Merknader til offentlig ettersyn 

Forslag til detaljreguleringsplan for Strømsdalen søndre lå ute til offentlig ettersyn i 
perioden 16.06.2021 – 01.09.2021. Det har totalt kommet inn 9 merknader. 
Merknadene er oppsummert og kommentert nedenfor.  
 
Statsforvalteren i Oslo og Viken, 23.08.2021 

Statsforvalteren i Oslo og Viken har merknader vedrørende bekkelukking, barn og 
unge og støy. 

Bekkelukking 
Statsforvalteren er bekymret for at den foreslåtte bekkelukkingen forringer det 
biologiske mangfoldet og at det vil svekke naturlige renseprosesser i vassdraget. 
Statsforvalteren viser også til at lukking av bekker er negativt for 
overvannshåndtering. Det vises videre til innsigelse fra NVE, hvor det bes om at 
planen i større grad må ivareta vassdraget og vassdragets potensiale som flomvei og 
støtter innsigelsen fra NVE. Statsforvalteren er svært kritiske til bekkelukkingen og 
ber om at kommunen finner andre løsninger som gjør at bekken forblir åpen. Det 
frarådes sterkt at planen vedtas så lenge forslaget innebærer bekkelukking. 

Barn og unge 
Statsforvalteren viser til innspill som ble gitt ved varsel om oppstart, at barn og unges 
interesser måtte ivaretas i planleggingen og var bekymret for at barn og unge ville 
miste et viktig friluftsområde. Statsforvalteren anser innspillet som imøtekommet med 
bakgrunn i kommunens kommentarer og grønnkorridoren.  

Støy 
Statsforvalteren viser til at planforslagets bestemmelser bør henvise til siste 
oppdaterte støyretningslinje T-1442/2021, som har erstattet T-1442/2016. 

 
Kommunedirektørens kommentar 
Merknad tas til orientering. Bestemmelsene er justert ift. støyretningslinjen. 

I dialog med NVE er det kommet frem til en løsning som holder bekken åpen. Det er 
foreslått å anlegge en åpen bekk gjennom planområdet, som sikrer at åpent bekkeløp 
blir ca. 35 meter lengre enn dagens situasjon. Se ytterligere beskrivelser under 4.6 
Endringer etter offentlig ettersyn og løsning av innsigelse.  
 

Viken Fylkeskommune, 01.09.2021 

Viken fylkeskommune har merknader vedrørende vannforvaltning og 
overvannshåndtering, masseforvaltning, parkering, barn og unges interesser og 
kulturminner.  

Vannforvaltning og overvannshåndtering 
Fylkeskommunen viser til § i forskrift om fysiske tiltak i vassdrag, som sier at det er 
forbudt å gjennomføre fysiske tiltak som medfører eller kan medføre fare for 
forringelse av produksjonsmuligheter for fisk eller andre ferskvannsorganismer.  

Videre forutsetter fylkeskommunen at det gjøres en konkret vurdering av om 
planforslaget vil kunne påvirke miljømålene, jf. § 4 i vannforskriften og den regionale 
vannforvaltningsplanen. Dersom planforslaget vil kunne påvirke måloppnåelsen må 
det gjøres en egen vurdering etter vannforskriftens §12 om ny aktivitet eller nye 
inngrep. Fylkeskommunen viser videre til innsigelsen fra NVE om at bekkelukking kan 



påvirke de naturlige renselsesprosessene og kan ikke se at kommunen har gjort en 
konkret vurdering på påvirkning av vannforekomst nedstrøms. 

Masseforvaltning  
Fylkeskommunen påpeker at forslaget vil innebære flytting av større mengder masser 
og viser i denne sammenheng til regional plan for masseforvaltning i Akershus som 
inneholder retningslinjer som skal bidra til en mer langsiktig og helhetlig 
masseforvaltning i fylket.  

Fylkeskommunen ser det som positivt at det skal utarbeides en 
massehåndteringsplan som fremlegges ved søknad om rammetillatelse, og forutsetter 
at retningslinjer for massehåndtering legges til grunn videre i prosessen. 

Parkering 
Fylkeskommunen er positiv til at det fastsettes restriktive parkeringsbestemmelser. 

Barn og unges interesser 
Fylkeskommunen er positiv til at det er lagt inn bestemmelse om at 
uteoppholdsarealer inkludert lekeplasser skal være ferdig opparbeidet før det gis 
brukstillatelse. Videre er fylkeskommunen opptatt av at det legges vekt på å sikre god 
kvalitet for lek- og uteopphold og minner også om at uteoppholdsarealer og 
nærlekeplasser skal utformes slik at de appellerer til barn og unge, samt de andre 
beboerne av området. 

Kulturminner 
Fylkeskommunen viser til at området ikke er kjente automatisk fredete kulturminner 
innenfor planområdet. Undersøkelsesplikten etter kulturminneloven § 9 er oppfylt i 
forbindelse med regulering av Vestre Strøm (vedtatt 13.11.2002). 

Fylkeskommunen har ingen merknader når det gjelder hensynet til nyere tids 
kulturminner. 
 

Forslagsstillers kommentar  
Miljømålene § 4 og § 12 i vannforskriften tilfredsstilles ved at bekkeåpningen flyttes 
oppstrøms slik at bekkeløpet utvides og forlenges, og at overflatevann som beveger 
seg gjennom endrede områder innenfor prosjektområde ledes til sandfang eller 
regnbed før utløpet til bekken. 

Kommunedirektørens kommentar  
Merknad tas til orientering. I dialog med NVE er det kommet frem til en løsning som 
holder bekken åpen. Se ytterligere beskrivelser under 4.6 Endringer etter offentlig 
ettersyn og løsning av innsigelse, samt under kommunedirektørens vurdering vedr. 
bekken.  

 
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), 18.08.2021 

NVE viser til at de er en nasjonal sektormyndighet med innsigelseskompetanse 
innenfor saksområdene flom-, erosjon-, og skredfare, vassdrag og grunnvann, samt 
anlegg for energiproduksjon og framføring av elektrisk kraft. NVE viser til disse 
saksområdene og ber aktørene søke om råd og veiledning når det gjelder hvilket 
hensyn som skal tas i planleggingen. 

NVE viser til at planen er i strid med nasjonale og vesentlige regionale føringer for 
deres ansvarsområder knyttet til allmenne interesser i vassdrag og flomfare, da 
planforslaget vil medføre bekkelukking. Med hjemmel i vannressursloven §§ 7 og 8 og 
plan- og bygningsloven §§ 5-4 og 28-1 fremmer NVE innsigelse til planen inntil den i 



større grad ivaretar vassdraget og vassdragets potensiale som flomvei for håndtering 
av overvann fra areal oppstrøms.  
 
NVE viser til at planområdet berører en ravinedal og bekk og at vassdraget er en del 
av de vernede oslomarkvassdragene. Ravinedalen og bekken er en del av en 
sammenhengende grøntkorridor. Planområdet ligger plassert i midten av denne 
grøntkorridoren og vil således dele grøntstrukturen i to. 
 
NVE viser til at de prinsipielt er imot bekkelukkinger fordi slike lukkinger påvirker de 
naturlige renselsesprosessene og det biologiske mangfoldet i et vassdrag negativt, 
samt kan øke faren for flom. Det vises videre til at bekken allerede er lukket langs 
lengre strekk nedstrøms, og mener derfor at sum-effekten på vassdraget fra tidligere 
lukkinger og planlagt lukking må sees i sammenheng. NVE viser til at planen også 
legger opp til at det skal settes opp bebyggelse tett innpå den lukkede bekkestrengen, 
som vil utgjøre en viss mulig flomfare dersom innløpet til bekkelukkingen skulle gå tett 
eller kapasitet til lukkingen overgås. 
 
En lukking av bekken i planområdet vil i tillegg kunne legge begrensninger på hva 
som kan bygges lengre opp i nedbørsfeltet i fremtiden da vannføringskapasiteten til 
vassdraget begrenses av dimensjoneringen på lukkingen. 
 
For å løse innsigelsen ber NVE om at det utredes alternative løsninger til bruk av 
planområdet som i mindre grad berører vassdraget. NVE gir en sterk anbefaling om 
at det ses på løsninger som tillater at bekken holdes åpen, og hvor planlagt 
bebyggelse er trukket vekk fra vassdraget slik at et belte med kantvegetasjon kan 
beholdes og grønnkorridorens funksjon ikke forringes.  
 
Forslagsstillers kommentar  
Det er utarbeidet en alternativ løsning for bekken, som ivaretar de krav som stilles. I 
den nye løsningen er det foreslått å anlegge en åpen bekk gjennom planområdet. For 
å få til en god løsning skal eksisterende bekkeløp heves. Vannmengder tilsvarende 2-
års flom skal gå i det nyetablerte bekkeløpet. Langs bekken planlegges det å etablere 
stedstilpasset vegetasjon, samt forsterke de vegetasjonssonene som er der i dag. 
 

Kommunedirektørens kommentar  
Merknadene i innsigelsen er tatt til følge. I dialog med NVE er det kommet frem til en 
løsning som holder bekken åpen. NVE har med bakgrunn i dette trukket sin innsigelse 
i brev datert 05.05.2022. Se ytterligere beskrivelser under 4.6 Endringer etter offentlig 
ettersyn og løsning av innsigelse. 
 

Mattilsynet, 23.07.2021 

Mattilsynet viser til at de skal bidra til å sikre trygt drikkevann til befolkningen ved å 
påse at krav i drikkevannsregelverket blir ivaretatt. Videre skal Mattilsynet bidra, alene 
eller i samarbeid med andre etater, til å sikre vannressursene mot forurensning i 
henhold til kriterier og krav i vannforskriften.  

Mattilsynet forutsetter at kapasiteten i kommunens hovednett er tilstrekkelig, og om 
nødvendig økes, slik at utbyggingene ikke påvirker leveringssikkerheten i området og 
kommunen for øvrig. De forutsetter også at kommunen bør se den framtidige 
kapasiteten.  

Mattilsynet ber om at det legges inn rekkefølgebestemmelse som sikrer at teknisk 
infrastruktur, som vann- og avløpsanlegg, er opparbeidet og godkjent fram til tomta. 
Dette bør senest være dokumentert før igangsettingstillatelse gis. Det må sikres 



tilstrekkelig kapasitet til å gi en forsvarlig tilgang til hygienisk betryggende og 
tilstrekkelig mengder med drikkevann, samt slokkevann. 

Videre vises det til at det er viktig at den totale sikkerheten med hensyn til drikkevann 
blir ivaretatt ved gravearbeid og arbeid på ledningsnett, uavhengig av om 
drikkevannsledningene i planområdet er privat (stikkledning) eller kommunal 
(hovedledning). 

Avslutningsvis framgår at det kan være risiko for spredning av planteskadegjørere og 
floghavre i forbindelse med anleggsarbeid og at det er viktig at kommuner og 
entreprenører som skal planlegge og/eller utføre anleggsarbeid er bevisst på dette. 

Kommunedirektørens kommentar  
Merknad tas til orientering. Det stilles krav i reguleringsbestemmelsene som sikrer at 
teknisk infrastruktur, som vann- og avløpsanlegg, er opparbeidet og godkjent fram til 
tomta før igangsettelse gis.  

Det er i reguleringsbestemmelsene stilt krav om at fremmede arter ikke skal spres 
ved utbygging av planområdet og at det skal utarbeides en massehåndteringsplan.  
 

ROAF, 04.08.2021 

ROAF er positive til at det planlegges for fellesløsninger. ROAF viser til at de også må 
dimensjonere løsningen og se manøvreringsforhold som tilfredsstiller deres krav til 
snumulighet og stigningsforhold, og ønsker med det å bli tatt med på råd så tidlig i 
prosessen som mulig. 

ROAF viser også til at det er bestemt at mat skal i egen beholder og at prosjektet må 
planlegge for 4 fraksjoner.  

Kommunedirektørens kommentar  
Merknad tas til orientering. Dette er ivaretatt i planforslaget.  
 
 
Lillestrøm kommune, 30.08.2021 

Lillestrøm kommune har uttalelse vedrørende samferdsel og naturmiljø. 

Samferdsel 
Lillestrøm kommune viser til at gang- og sykkelveien er en viktig hovedforbindelse til 
Lillestrøm og at avkjørsel må utformes slik at kjørende har tydelig vikeplikt for gående 
og syklende. Lillestrøm kommune mener at avkjørselen ikke må markeres med f.eks 
kantstein tvers over gang- og sykkelveien, da dette vil oppleves som hindringer og 
kan medføre at transportsyklister velger å sykle i kjørebanen.  

Naturmiljø 
Lillestrøm kommune viser til at området er en del av et ravinesystem og at det i dag er 
kun små fragmenter av dette ravinesystemet. Ravinedaler er en rødlistet naturtype og 
Lillestrøm kommune har et høyt fokus på å ta vare på de gjenværende ravinene. Det 
vises til Lillestrøm kommunens plan for vern av raviner, som inkluderer A, B og C-
raviner, men også mindre raviner («U») hvor det fortsatt kan finnes ravineverdier av 
betydning. 

Lillestrøm kommune viser videre til at fjerning av vegetasjon og opparbeidelse av tette 
flater i en utbyggingssammenheng vil påvirke hvordan og hvor mye overvann som 
ledes til bekken. Lukking av bekker er et tiltak som ikke er ønsket i Lillestrøm og 
Lillestrøm kommune anbefaler å finne andre løsninger der det er mulig. Det vises 



videre til at det i planforslaget legges opp til en klimafaktor på 1,4 og at det 
bestemmelsene i Skedsmos kommuneplan opereres med en klimafaktor på 1,5.  

Avslutningsvis anbefaler Lillestrøm kommune å ha en plan med oppfølging for trygg 
fjerning av fremmede arter innenfor området som forhindrer spredning av fremmede 
arter. 

Kommunedirektørens kommentar  
Samferdsel 
De tiltak som må følges opp i forbindelse med trafikksikkerhet sikres blant annet 
gjennom reguleringsbestemmelsene. Adkomst/gang- og sykkelvei skal tilrettelegges i 
tråd med gjeldende normer/håndbøker, blant annet slik at det er tydelig at bilene har 
vikeplikt for gående og syklende.  

Det er blant annet fastsatt krav om at det ikke er tillatt med busker, gjerder eller andre 
sikthindre med høyde større enn 0,5 meter over veibanen til gang- og sykkelveien 
langs fv. 1502 (6.1.2). 
 

Naturmiljø 
Det er foretatt kartlegging av ravinen. Det er vurdert at ravinen er sterkt påvirket av 
utbygging og er dermed vurdert til å ha begrenset verdi. Fylkesveien som går 
gjennom området ødelegger ravinedalen som geologisk system.  
 
Bekken skal åpnes og det er i den reviderte overordna overvannsplanen benyttet 
klimafaktor 1,5. Det vises til ytterligere beskrivelser av løsningsprinsipp for bekken 
under 4.6 Endringer etter offentlig ettersyn og løsning av innsigelse. 

Når det gjelder fremmede arter er det i reguleringsbestemmelsene stilt krav til at 
fremmede arter ikke skal spres ved utbygging av planområdet og at det skal 
utarbeides en massehåndteringsplan.  
 

Arild Rode og Kari Arnesen, 26.08.2021 

Hjemmelshavere av Strømsdalen 3 viser til brev av 15.11.2016, som ble oversendt 
ved varsel om oppstart. 

Viser til at området Strømsdalen søndre er innenfor området og er klassifisert av NVE 
med havavsatt leiregrunn og at det under 1950-årende ble avdekket kvikkleireområde 
som førte til utglidning av masse i skjæringen mot Linjevegen. Hjemmelshavere av 
Strømsdalen 43 mener på bakgrunn av dette og med tanke på hendelsen i Gjerdrum 
at området er uegnet for bebyggelse. 

Kommunedirektørens kommentar  
Det er utarbeidet geoteknisk rapport og foretatt grunnundersøkelser av planområdet. 
Det ble verken ble funnet kvikkleire eller sprøbruddmateriale innenfor planområdet. 
Videre er det foretatt stabilitetsberegninger, hvor det konkluderes med at område‐ og 
terrengstabilitet er vurdert tilfredsstillende i henhold til gjeldende regelverk. 
Geoteknisk rapport og undersøkelser tilsier at foreliggende utbyggingsplaner er 
gjennomførbare ift. geoteknikk.  

Det er i reguleringsbestemmelsene (8.2.8) blant annet stilt krav om at tiltak fra 
geoteknisk rapport skal følges opp for videre detaljering og prosjektering, samt 
dokumenteres før rammetillatelse kan gis.  

 

 



Ole Jørgen Kolderup, 31.08.2021 

Hjemmelshavere av Bjerkelivegen 6 viser til tidligere reguleringsplan for området som 
ble vedtatt ca. midten av 1970-tallet, at området da ble ansett som uegnet som 
boligformål. Det vises til at det innenfor området krysser to høyspentlinjer, er svært 
bratt, trafikkert, støyutsatt og forurenset. 

Hjemmelshavere mener at kommunen ikke tar hensyn til grønne lunger og biologisk 
mangfold. Det vises at det er et rikt dyreliv med rådyr, fugler med mer innenfor 
området og at skogen bidrar til å rense luften og virker støydempende fra biltrafikken i 
Strømsdalen. De mener at fjerning av skogen vil være svært negativt, da trærne 
bidrar til å hindre erosjon og binder leirmassene sammen. Det vises til geoteknisk 
rapport hvor det framgår at det ikke er foretatt grunnboringer i skråningen og mener at 
dette er uheldig. Mener at det vil være fare for utglidninger dersom skogen fjernes og 
når det utføres gravearbeider. Vil på bakgrunn av dette holde kommunen ansvarlig 
ved setninger og utglidning på naboenes tomter.  

Hjemmelshavere mener videre at foreslått høyde på bebyggelse vil få påvirkning for 
flere av naboeiendommene og vil være til sjenanse for naboer, medføre innsyn og 
påvirke solforholdene spesielt når det gjelder morgen- og formiddagssol. Det vises til 
at det ikke er regulert inn et skogbelte av eksisterende skog langs gjerdelinjen, noe 
som burde vært foreslått for å hindre innsyn. Mener at dersom det ikke reguleres inn 
et skogbelte vil det senere medføre at vegetasjonen forsvinner. Ønsker videre at 
gangvei som er foreslått langs gjerdelinjen mot naboeiendommene anlegges lengre 
bort fra eiendommene og at det bør løses på en annen måte. Hjemmelshavere mener 
også at illustrasjoner av prosjektet ikke viser et reelt bilde av situasjonen, at det er 
mangler og utelatelser som gjør det vanskelig å vurdere prosjektet.   

På bakgrunn av det ovennevnte protesterer hjemmelshavere av Bjerkelivegen 6 på 
den foreslåtte utbyggingen. 

Kommunedirektørens kommentar  
Planforslaget er vurdert etter naturmangfoldloven kapittel II §§ 8-12, hvor det i 
forbindelse med utarbeidelse av reguleringsplanen er gjort vurdering av de 
miljørettslige prinsipper. Når det gjelder bestanden av rådyr i Rælingen er denne som 
tidligere nevnt stor. Deler av skogen vil bli berørt som følge av utbygging, men 
området som er regulert til naturområde skal beholdes som naturområde.  
Bekk som går gjennom området skal åpnes og langs bekken skal det etableres 
stedstilpasset vegetasjon.  

I forbindelse med grunnundersøkelsen ble det verken ble funnet kvikkleire eller 
sprøbruddmateriale innenfor planområdet. Videre er det foretatt 
stabilitetsberegninger, hvor det konkluderes med at område‐ og terrengstabilitet er 
vurdert tilfredsstillende i henhold til gjeldende regelverk. Det er i geoteknisk rapport og 
undersøkelser vurdert at foreliggende utbyggingsplaner er gjennomførbare ift. 
geoteknikk. Dette vil følges opp videre i prosessen. Det er i 
reguleringsbestemmelsene (8.2.8) blant annet stilt krav om at tiltak fra geoteknisk 
rapport skal legges til grunn for videre detaljering og prosjektering før rammetillatelse. 
Det stilles krav om reetablering av vegetasjon som berøres langs naboeiendommer 
og det skal også etableres vegetasjon innenfor uteoppholdsarealene.  

I følge sol- og skyggediagram vil ny bebyggelse i liten grad påvirke solforholdene for 
den eksisterende nabobebyggelse.   

Når det gjelder gangveien er det foreslått å flytte gangveien 3 meter fra de 
tilgrensende eiendommene og at det skal være et vegetasjonsbelte på minimum 3 
meter mellom gangvei og naboeiendommer for å tilrettelegge for bedre skjerming. For 
å sikre dette er det foreslått bestemmelser om avstand og vegetasjon mellom gangvei 



og naboer under 5.1.5 (bokstav d og h). Det stilles også krav om reetablering av 
vegetasjonen dersom denne berøres innenfor området. Planlagt vegetasjon vil også 
etter hvert skjerme bedre for eksisterende bebyggelse.   

 

Rasmus Huss på vegne av flere beboere, 01.09.2021 

Har sendt inn merknad på vegne av flere beboere i Bjerkelivegen. Det er fremmet 
merknader vedrørende luftforurensning, grunnforhold (utglidning og ras), 
trafikksikkerhet, konsekvenser for naboer, barn og unge, friluftsliv og lek, 
naturmangfold, kulturminne/kulturlandskap, vann og avløp, skole- og 
barnehagekapasitet.  

Viser til tidligere merknader til detaljreguleringsplan for Bjerkelivegen – Vestre Strøm, 
hvor et friområde ble regulert til boligområde og vedlegg 1 om historikken med 
utbyggingen i Bjerkelivegen. Viser videre til brev fra Fylkesmannen, datert 
22.10.2015, hvor det legges vekt på bevaring av grønnstruktur for områder som ligger 
utenfor planavgrensningen, samt rapporten Registrering av naturverdier Stalsberg 
(2013), hvor det er kartlagt viktige naturverdier. Mener blant annet at en omregulering 
av området i stor grad vil ødelegge det verdifulle naturmangfoldet, og at nedbygging 
av naturområde og friområder som Vestre Strøm ikke ivaretar barn og unges 
interesser.  

Luftforurensning 
I merknaden vises det til rapport for vurdering av lokal luftkvalitet, datert 24.03.2021 
og de vurderinger ift. luftkvalitet som er foretatt i rapporten. Mener at på bakgrunn av 
beregningsmodellenes usikkerhet og økt trafikk i Strømsdalen vil verdiene for 
luftforurensning øke ytterligere og at dette er et alvorlig brudd på plikten kommunen 
har til å sikre helsemessige trygge omgivelser til sine innbyggere. Viser til at 
luftkvalitet og luftforurensning allerede er et problem og vil øke som problem. 

Grunnforhold 
I merknaden stilles det spørsmål ved resultatet av den miljøtekniske 
grunnundersøkelsen utført av Sweco, samt geotekniske rapporter. Viser til at det 
framgår at det i liten grad er observert leire i undersøkelsen utført av Sweco, da 
grunnboringen kun er foretatt ned til 1 meter. Viser videre til merknad fra Arild Rode 
og Kari Arnesen, datert 15.11.2016 hvor det framgår at det under bygging av 
Linjevegen ble avdekket et kvikkleirebelte i grunnen som resulterte i masseutglidning.  

Henviser også til tidligere innspill fra Statsforvalteren, datert 18.11.2016 hvor det er 
vist til at området består av tykke marine havavsetninger. Mener at det er fare for 
ras/utglidning på grunn den store høydeforskjellen mellom naboeiendommer og 
bekken. Viser også til geoteknisk rapport og ROS-analysen hvor det framgår at det 
ikke er foretatt grunnboringer i skråningen pga. at det var for bratt å komme til med 
grunnboringsrigg, og mener at dette viser at faren for ras og utglidning er reel.  

Videre framgår det i merknad at flere av landskapssnittene i geoteknisk rapport og 
geoteknisk notat ikke viser riktig forhold mellom høyde og lengde. Mener at snittene 
er forvrengt og at høyde på snittet er komprimert ca. 30 % i forhold til lengde på 
snittet. Viser til at figur 2 i merknad viser snittet slik det faktisk er og at dette også 
gjelder landskapssnitt 1,2,3 og 4 vist i vedlegg 4 - Illustrasjonsprosjekt. 

Trafikksikkerhet 
Viser til at området er trafikkert og at trafikksikkerheten i området ikke er ivaretatt. 
Viser til at krysset i Strømsdalen er farlig å krysse og at gangveien opp til Buholen blir 
hyppig brukt av små barn. Viser også til at Strømsdalen er skolevei til Løvenstad for 



barn som bor i området og at krysset fra Øvre Rælingsveg når man kommer fra 
Løvenstad er trafikkfarlig grunnet mye trafikk og dårlig sikt. 

Mener at den økte trafikken som følge av byggeprosjektet vil føre til at 
trafikksikkerheten for skolebarna ikke blir ivaretatt.  

Konsekvenser for tilgrensende naboer 
Henviser til planbeskrivelsen kapittel 9.3, hvor det framgår en vurdering av 
fjernvirkning og forholdet til nabobebyggelse. Er uenig i vurderingen og mener at 
foreslått høyde på bebyggelsen vil få negativ påvirkning for naboeiendommene og 
viser til at bygningene vil gå 10 meter over hagenivå til naboene. Viser videre til 
kommunedirektørens vurdering under punkt om fjernvirkning, hvor det framgår at det 
er viktig at området revegeteres i etterkant, slik at vegetasjon etter hvert vil skjerme 
for innsyn. Mener at ingen vegetasjon vil få til å oppnå skjerming for innsyn, da 
bygningene vil gå 10 meter over hagenivå til naboene. Mener at foreslått utbygging vil 
være svært invaderende når det gjelder innsyn, at bebyggelsen kommer for tett på og 
at det også er sjenerende at uteoppholdsarealer er vendt mot deres eiendommer. 
Påpeker at utbyggingens volum vil påvirke deres markedsverdi negativt. 

Videre vises det til at det ikke er regulert inn et skogbelte av eksisterende skog langs 
gjerdelinjen, noe som burde vært foreslått for å hindre innsyn. Mener at dersom det 
ikke reguleres inn et skogbelte vil det senere medføre at vegetasjonen forsvinner. 
Ønsker videre at gangvei som er foreslått langs gjerdelinjen mot naboeiendommene 
anlegges lengre bort fra eiendommene og at den bør legges nærmere den foreslåtte 
bebyggelsen. Mener også at illustrasjoner av prosjektet ikke viser et reelt bilde av 
situasjonen, som gjør det vanskelig å vurdere prosjektet.   

Barns rettigheter og behov 
Viser til de rikspolitiske retningslinjer for barn og unge og mener at utbyggingen er i 
strid med retningslinjene, at det ikke er grunnlag for å omdisponere området og at det 
er krav om fullverdig erstatning ved nedbygging av friområder. Viser også til at 
reguleringsplanforslaget strider imot plan- og bygningsloven, barnekonvensjonen 
artikkel 12, Grunnlovens § 104 og forvaltningsloven § 17 første ledd. Mener at det er 
manglende medvirkning fra barn og unge og at det er foretatt saksbehandlingsfeil. 
Mener blant annet at barna skulle vært spurt om hva de synes om fremtidig situasjon.  

Stiller videre en rekke spørsmål om pkt. 9.10 i planbeskrivelsen vedrørende barn og 
unges interesser, om trafikksikkerheten, planområdets tilknytning til flere 
naturområder med mer. Viser til Vestre Strøm hvor det ble avsatt arealer for lek som 
en erstatning for tap av friområde, som ikke er opparbeidet. 

Friluftsliv, lek og grønnstruktur 
Viser til at området er et grønt drag mellom boligbebyggelse, som gir et klimabidrag i 
området og bidrar til å redusere støy fra trafikken. 

Naturmangfold 
Viser til at det er registrert viktige naturverdier og at området fungerer som 
grønnkorridor for planter og dyr. Mener at det er viktig at det ved regulering vurderes 
hvordan disse verdiene kan innarbeides i planen. 

Kulturminne, kulturmiljø og kulturlandskap 
Viser til at området er en gammel ravine, og rester av den gamle veien i Strømsdalen 
kan ha verdi som kulturlandskap i dag. 

Vann og avløp 
Viser til at det ikke er noen vann eller avløpsledning i nordre del av Strømsdalen og at 
lukking av bekken gir begrenset kapasitet for håndtering av overvann. 



Bekk som går gjennom området skal åpnes og langs bekken skal det etableres 
stedstilpasset vegetasjon. 

Skole- og barnehagekapasitet 
Viser til at det er begrenset kapasitet på skoler og barnehager i området. 

Mener også at det bør utføres en konsekvensutredning i forbindelse med 
reguleringen. 
 
Kommunedirektørens kommentar  

Luftforurensning 
Kravene i Retningslinje T-1520 er at for følsomt bruksformål som boliger og 
utendørs oppholdsarealer som havner inn under rød sone skal avbøtende tiltak 
gjennomføres, mens i gul sone skal luftforurensningssituasjonen vurderes nærmere. 
Rapporten viser at nedre grense for Retningslinje T-1520 rød sone for PM10 
overstiges kun på mindre områder på selve veibanen langs Øvre Rælingsveg. PM10 
gul sone brer seg imidlertid ut over noe større deler av planområdet inkludert ved 
fasadene på planlagt ny bebyggelse i sør og i øst. Grenseverdier i 
forurensningsforskriften kap. 7 overholdes inne på planområdet og det er i rapporten 
anbefalt ulike tiltak for å sikre tilfredsstillende luftkvalitet. Dette vurderes dermed som 
ivaretatt.  

Grunnforhold 
Det vises til kommentar under merknad fra Ole Jørgen Kolderup. I forbindelse med 
grunnundersøkelsen ble det verken funnet kvikkleire eller sprøbruddmateriale 
innenfor planområdet. Videre er det foretatt stabilitetsberegninger, hvor det 
konkluderes med at område‐ og terrengstabilitet er vurdert tilfredsstillende i henhold til 
gjeldende regelverk. Det er i geoteknisk rapport og undersøkelser vurdert at 
foreliggende utbyggingsplaner er gjennomførbare ift. geoteknikk. Dette vil følges opp 
videre i prosessen. Det er i reguleringsbestemmelsene (8.2.8) blant annet stilt krav 
om at tiltak fra geoteknisk rapport skal legges til grunn for videre detaljering og 
prosjektering før rammetillatelse. Det stilles også krav om reetablering av vegetasjon 
som berøres langs naboeiendommer og at det skal etableres vegetasjon innenfor 
uteoppholdsarealene.  

Miljøteknisk grunnundersøkelse har som formål å kartlegge forurensning i grunnen og 
vurderer blant annet forurensning ift. tiltak og arealbruk. Geoteknisk rapport kartlegger 
grunnforhold ift. planlagt utbygging. I den geotekniske grunnundersøkelsen er det 
foretatt boringer på mer enn 1 meter. Det vises til vedlegg 6b – Tidligere geotekniske 
rapporter 2016-2019. Det er foretatt revideringer av de geotekniske rapportene i 
planprosessen, som følge av at prosjektets utnyttelse ble endret. Siste reviderte 
rapport er vedlegg 6a – Geoteknisk rapport, datert 14.06.2021, som også konkluderer 
med at område‐ og terrengstabilitet er vurdert tilfredsstillende i henhold til gjeldende 
regelverk.  

Når det gjelder snitt og størrelsesforhold så er det lagt inn et utklipp i den geotekniske 
rapporten og de vil dermed ikke har riktig størrelsesforhold ift. illustrasjonsprosjektet 
som er det gjeldende. Siste gjeldende illustrasjonsprosjekt er datert 14.06.2022, og er 
oppdatert ift. bekken, gangvei, parkering, areal for snøopplag og renovasjon.  

Trafikksikkerhet 
Det stilles krav om ivaretakelse av trafikksikkerhet. Det er i bestemmelsene blant 
annet fastsatt krav om at det ikke er tillatt med busker, gjerder eller andre sikthindre 
med høyde større enn 0,5 meter over vegbanen til gang- og sykkelvegen langs fv. 
1502 (6.1.2). Adkomst/gang- og sykkelvei skal tilrettelegges i tråd med gjeldende 
normer/håndbøker.  



 
Konsekvenser for tilgrensende naboer 
Utbygging av leilighetsbebyggelse innenfor et område som i dag består av et 
grøntområde og eneboliger vil få innvirkning på omgivelsene. Det er tidligere vurdert 
at det ikke anses som mulig med utbygging innenfor området uten at det vil kunne 
endre naboers nærmiljø. 

Når det gjelder gangveien vises det til kommentar under merknad fra Ole Jørgen 
Kolderup. Det er foreslått å flytte gangveien 3 meter fra de tilgrensende 
eiendommene og at det skal være et vegetasjonsbelte på minimum 3 meter mellom 
gangvei og naboeiendommer for å tilrettelegge for bedre skjerming. For å sikre dette 
er det foreslått bestemmelser om avstand og vegetasjon mellom gangvei og naboer 
under 5.1.5 (bokstav d og h). Det stilles også krav om reetablering av vegetasjonen 
dersom denne berøres innenfor området. Planlagt vegetasjon vil også etter hvert 
skjerme bedre for eksisterende bebyggelse.   

 
Barns rettigheter 
Det er vurdert at det ikke foreligger krav om erstatningsareal, da området ikke er 
avsatt til friområde, ikke er i bruk eller egnet for lek. Det er tidligere utført 
barnetråkksregisteringer for Løvenstad skolekrets i 2016, hvor det ikke ble registrert 
bruk av området. Området er også svært bratt og utilgjengelig. Registreringene er 
utført i samsvar med metodikk for barnetråkk, hvor barn fra 4-7 trinn har deltatt.  

Gjennomføring av planen vil tilrettelegge for barn med lekeplasser og uteområder. 
Det er i bestemmelsene (5.1.1 bokstav a) stilt krav om at uteoppholdsarealene skal 
utformes med estetiske kvaliteter. Det stilles også krav til universell tilgjengelighet, 
variasjon i utformingen, samt variert bruk for ulike brukergrupper. 

På bakgrunn av det ovennevnte vurderes den gjennomførte medvirkningen som 
tilstrekkelig for planen og anses ikke å være i strid med loven eller retningslinjer. Barn 
og unges interesser sikres også gjennom bestemmelsene.  
 
Friluftsliv, lek og grønnstruktur 
Det vises kommunedirektørens vurdering om grønnkorridor.  
 
Naturmangfold 
Planforslaget er vurdert etter naturmangfoldloven kapittel II §§ 8-12, hvor det i 
forbindelse med utarbeidelse av reguleringsplanen er gjort vurdering av de 
miljørettslige prinsipper. Deler av skogen vil bli berørt som følge av utbygging, men 
området som er regulert til naturområde skal beholdes som naturområde. Bekk som 
går gjennom området skal åpnes og langs bekken skal det etableres stedstilpasset 
vegetasjon. Når det gjelder bestanden av rådyr i Rælingen er denne som tidligere 
nevnt stor. 

Kulturminne, kulturmiljø og kulturlandskap 
Det vises til kommunedirektørens kommentar under merknad fra Lillestrøm 
kommune, samt kommunedirektørens vurdering under naturmangfold.   

Vann og avløp 
Det stilles krav i reguleringsbestemmelsene som sikrer at teknisk infrastruktur, som 
vann- og avløpsanlegg er opparbeidet og godkjent fram til tomta før igangsettelse gis. 
Bekk som går gjennom området skal åpnes og det er fastsatt krav om 
overvannshåndtering i reguleringsbestemmelsene, 4.1.5. 



Skole- og barnehagekapasitet 
Det foreligger rekkefølgekrav i bestemmelsene om at skolekapasitet skal 
dokumenteres før det gis igangsettingstillatelse for utbygging av boliger. 

Når det gjelder konsekvensutredning faller planforslaget ikke inn under forskriftens 
virkeområde og skal derfor ikke konsekvensutredes. Planområdet inngår i 
konsekvensutredning som ble gjennomført i forbindelse med kommuneplanens 
arealdel 2014-2025.  
 

4.6 Endringer etter offentlig ettersyn og løsning av innsigelse 
 

Innsigelse og løsningsforslag 
NVE fremmet innsigelse til planforslaget den 18.08.2021. Innsigelsen ble fremmet 
grunnet bekkelukking, berøring av vassdraget og grønnkorridorens funksjon. Det ble 
gitt en anbefaling om at det må ses på løsninger som tillater at bekken holdes åpen 
og hvor planlagt bebyggelse trekkes vekk fra vassdraget, slik at et belte med 
kantvegetasjon kan beholdes og at grønnkorridorens funksjon ikke forringes. 

Det er foretatt vurderinger av mulige løsninger og foreslått å anlegge en åpen bekk 
gjennom planområdet, som sikrer at åpent bekkeløp blir ca. 35 meter lengre enn 
dagens situasjon. Bekken ligger i dag 3-4 meter under gang- og sykkelveiens nivå. 
For å få til en god løsning i sammenheng med planlagt bebyggelse er det foreslått at 
eksisterende bekkeløp heves og tilpasses nivå på gang- og sykkelveien. Langs 
bekken planlegges det å etablere stedstilpasset vegetasjon og forsterke de 
vegetasjonssonene som er der i dag. Løsningen vil også sikre større kapasitet som 
flomvei fra arealer oppstrøms, da kapasiteten gjennom Øvre Rælingsveg fordobles. 

I følgende dokumenter Presentasjon av ny bekk (vedlegg 19) og Beskrivelse av 
teknisk løsning (vedlegg 20) framgår beskrivelser av løsningen med snitt og 
illustrasjoner. I plan- og profiltegning vises løsningsprinsippet og forslag til nytt utløp til 
bekken. 

 
Figur 11 Løsningsprinsipp 

På bakgrunn av denne løsningen ble NVE anmodet om å trekke innsigelsen, noe de 
har gjort. NVE forutsetter at løsningen ikke øker flomfaren for eksisterende 
bebyggelse nedstrøms planområdet. Videre detaljering ift. løsningsforslag skal gjøres 
før rammetillatelse. Det er stilt krav om utarbeidelse av detaljplan av alle tiltak ift. 



åpen løsning for bekken som skal godkjennes av kommunen før det gis 
rammetillatelse (8.2.5).  

Følgende dokumenter er endret: 
-Plankart 
-Bestemmelser 
-Planbeskrivelse  
-ROS-analyse 
-Overordnet overvannsplan og VA-plan 
-Illustrasjonsprosjekt 

Nye dokumenter:  
-Dokumentasjon av løsningsforslag (teknisk løsning) 
-Beskrivelse av løsningsforslag 
 

Plankart 
-Kombinerte grønnstrukturformål er utvidet i sør for å tilrettelegge for åpen 
bekkeløsning. 
-Parkeringsformål (gjesteparkering) er flyttet mellom Hus 2 og 3 for å sikre plass til 
bekken. 
-Renovasjonsanlegg er flyttet noe lengre nord fra adkomsten. 
 
Bestemmelser  
Følgende bestemmelser nedenfor er endret: 
5.3.3 Kombinerte grønnstrukturformål 
8.2.5 Overvannshåndtering 
8.2.7 Miljøoppfølgingsplan 
5.3.1 Naturområde  
5.1.5 Uteoppholdsareal (bokstav d og h) 
8.2.8 Geoteknikk (bokstav b) 
4.1.10 Bekkelukking (bestemmelse er tatt ut) 
 
For å sikre løsningsforslaget er bestemmelse 5.3.3 Kombinerte grønnstrukturformål 
endret slik: Bekken skal gå åpen gjennom området iht. prinsipp vist i illustrasjonsplan, 
datert 14.06.2022. Dette skal gjøres i samråd med relevante fagområder, som f.eks 
VA-konsulent, landskapsarkitekt og/eller biolog.  
 
Det skal etableres en kantsone (vegetasjonssone) langs bekken med stedegen 
vegetasjon. Kantsoner langs bekken skal utvikles til mest mulig naturlig biotop. 
 
Følgende setning er lagt til under 8.2.5 Overvannshåndtering: Det må utarbeides en 
detaljplan av alle tiltak ift. åpen løsning for bekken som skal godkjennes av 
kommunen før rammetillatelse. 
 
Bestemmelse 8.2.7 om miljøoppfølgingsplan er tydeliggjort: 
Før det gis rammetillatelse skal det utarbeides en miljøoppfølgningsplan som 
blant annet inkluderer et overvåkingsprogram for vannmiljø. Den skal blant 
annet vise hvordan naturen og eksisterende bekk skjermes i anleggsfasen 
for å unngå forurensing. 
 
Ved utarbeidelse av miljøoppfølgingsplan og overvåkingsprogram skal prinsippene i 
NS 3466 Miljøprogram og miljøoppfølgingsplan for ytre miljø for bygg- og anleggs- og 
eiendomsnæring legges til grunn for beskyttelse av omgivelsene, støy, støv, 
forurensning og for andre ulemper i bygge- og anleggsfasen. Miljøoppfølgingsplan 
skal godkjennes av kommunen.   



 
For å sikre at vegetasjon langs bekken reetableres dersom utbygging vil 
påvirke dette er følgende er lagt til under 5.3.1 Naturområde – felt GN: 
Dersom eksisterende vegetasjon berøres skal denne reetableres 
innenfor området. 
 
For å sikre avstand og vegetasjon mellom gangvei og naboer er følgende lagt inn 
under 5.1.5 Uteoppholdsareal – felt f_BUT (bokstav d og h): 
 
d) Gangvei skal minimum ligge 3 meter fra nabogrensen.  
h) Det skal være et vegetasjonsbelte på minimum 3 meter mellom gangvei og 
naboeiendommer. Vegetasjonen skal bevares så langt det er mulig. Dersom 
vegetasjon berøres skal denne reetableres innenfor området. Felling av trær, busker 
og liknende mellom gangvei og naboeiendommer tillates i forbindelse med nødvendig 
skjøtsel og vedlikehold. 
 
Bestemmelse 8.2.8 geoteknikk bokstav b er tydeliggjort: 
b) Tiltak fra geoteknisk rapport skal legges til grunn for videre 
detaljering og prosjektering.  
 
Følgende bestemmelse 4.1.10 om bekkelukking er tatt ut: 
Det er tillatt å legge deler av bekk i rør gjennom planområdet frem til 
fordrøyningsanlegg.  
 
Planbeskrivelse 
Deler av planbeskrivelsen er endret i henhold til justeringer. Det er 
utarbeidet et nytt kapittel (11), som beskriver endringer foretatt etter 
førstegangsbehandling og løsning av innsigelsen, samt virkninger av 
endringer i planforslaget.  
 
ROS-analyse 
ROS-analysen er oppdatert under tema om overvannsflom og erosjon, iht. endret 
overvannsløsning. 
 
Overordnet overvannsplan og VA-plan 
Overordnet overvannsplan og VA-plan er revidert iht. ny løsning. Overordnet 
overvannsplan beskriver også foreslått bekkeløsning. 

Illustrasjonsprosjekt 
Illustrasjonsprosjekt er endret i henhold til justeringer: 
-Gangveien er flyttet, slik at avstand fra naboeiendommer er minimum 3 meter. 
-Gjesteparkering er flyttet mellom hus 2 og 3 for å sikre plass til bekken. 
-Areal for snøopplag er justert og flyttet noe. 
-Renovasjonsanlegg er flyttet noe lengre nord fra adkomsten.  

 

 

 

 

 



 

6. Kommunedirektørens vurdering 

Nedenfor følger en vurdering av hvordan kommunens overordnede hensyn er 
ivaretatt i detaljreguleringsplanen.  
 

6.1  Sosial bærekraft (helse, oppvekst, kultur, lokalmiljø) 

Barn og unges interesser og friluftsliv 
Det er tidligere utført barnetråkkregistreringer for Løvenstad skolekrets i 2016. 
Gjennom denne registreringen er det ikke kartlagt noen bruk av området. 
Gjennomføring av planen vil tilrettelegge for barn med lekeplasser og uteområder. 
Det er i bestemmelsene (5.1.1 bokstav a) stilt krav om at uteoppholdsarealene skal 
utformes med estetiske kvaliteter. Det er også fastsatt krav variasjon i utformingen. 
Videre forutsetter bestemmelsene at det skal tilrettelegges for universell utforming, 
samt variert bruk for ulike brukergrupper. Blant annet stilles det krav om trappfri 
adkomst til utearealer og utgang fra plan 1. 
 
5.1.5 og 5.1.6 i bestemmelsene fastsetter krav til uteoppholdsarealer og lekeplasser. 
 
Planområdet er også en del av et større område som er kartlagt som grønnkorridor, 
hvor områdeverdien er fastsatt som svært viktig friluftslivsområde. Kartleggingen er 
gjort i forbindelse med friluftlivskartleggingen i Rælingen kommune. Det er i 
friluftlivskartleggingen registrert at grønnkorridoren har stor brukerfrekvens, men få 
opplevelseskvaliteter. Det antas brukerfrekvensen skyldes gang- og sykkelveien som 
grenser til grønnkorridoren. Gang- og sykkelveien har også en funksjon som viktig 
forbindelseslinje i området. Som tidligere nevnt ovenfor er det gjennom 
barnetråkksregisteringer ikke kartlagt noen bruk av området. Dette kan skyldes at 
området i dag har et bratt terreng og er lite tilgjengelig. 

Kommunedirektøren vurderer det dithen at barn og unges interesser er ivaretatt i 
planforslaget. 
 
Elektromagnetisk stråling 
Det er foretatt beregninger av magnetfelt som er avklart med netteier og Direktoratet 
for strålevern og atomsikkerhet (DSA). Beregninger av magnetfelt viser at verdien 
(0,4 mikrotesla) vil ligge ca. 17 meter fra senterlinjen. Bygninger har dermed 
tilstrekkelig avstand. DSA har vurdert at utredningsplikten for prosjektet er oppfylt.  

Kommunedirektøren vurderer det dithen at dette er tilstrekkelig ivaretatt i 
planforslaget. 
 
Veileder i estetikk og bokvalitet 
I kommuneplanens arealdel har kommunen seks bestemmelser omhandler estetikk 
(§6.1). Bestemmelsene om estetikk er videre utdypet i Veileder i estetikk og bokvalitet 
i plan- og byggesaker. Kommunedirektøren har vurdert planforslaget etter 
kommunens veileder i estetikk og bokvalitet kapittel 6, 8 og 9, som blant annet 
omhandler solforhold, samt kvalitet i arkitektur og bygningsutforming.  
 
Terrengtilpasning 
Planområdet har et østvendt bratt skrånende terreng og det vil være behov for 
terrengbearbeidinger. Illustrasjon over terrengbearbeidinger viser at det må fylles noe 
mer enn det tas ut, ca. 3000 m3 tas ut og ca. 7000 m3 skal fylles. Retningslinjer for 
masseforvaltning må følges opp videre i prosjekteringsfasen. Det er i bestemmelsene 
(4.1.4) stilt krav om at terrenginngrep skal utføres på skånsom måte og at det skal 
legges vekt på god landskapstilpasning. 



 
Figur 12 Viser terrengbearbeidinger 

 
Fjernvirkning 
Bebyggelsen vil være synlig for deler av de omkringliggende områder. Det 
tilrettelegges for ulike høyder på bygningene, fra 4-5 etasjer. Bebyggelsen vil bli 
synlig fra fylkesveien og vil ses fra nabobebyggelsen som ligger vest for planområdet. 
Illustrasjoner av bebyggelsens plassering viser at bygningene vil ligge 2 til 3 etasjer 
over hagenivået til eneboligene på vestsiden. 
 
I dag består det nærliggende området stort sett av eneboligbebyggelse. Utbygging av 
leilighetsbebyggelse innenfor et område som i dag består av et grøntområde og 
eneboliger vil få noe innvirkning på omgivelsene, da deler av gråor-heggeskogen vil 
forsvinne.  

Det anses ikke som mulig med utbygging innenfor området uten at det vil kunne 
endre naboers nærmiljø. Det er derfor viktig at området revegeteres i etterkant av 
utbygging, slik at vegetasjon etter hvert vil skjerme for innsyn. Det vil også være viktig 
at bygningene planlegges med høy vekt på estetikk i utforming og materialbruk, hvor 
bygningene tilpasses omgivelsene for å ta hensyn til naboene. Det er fastsatt 
bestemmelse som blant annet skal sikre god estetisk utforming, samt bestemmelse 
om at det skal være et vegetasjonsbelte på minimum 3 meter mellom gangvei og 
naboeiendommer. 

 

 



Bebyggelsens utforming og estetikk  
Planforslaget foreslår å etablere tre bygninger med heis og hovedtrapp på innsiden av 
bygningene. Alle leiligheter vil få innebygde balkonger vendt mot 
uteoppholdsarealene, som gir mer skjerming mot innsyn. 

I henhold til reguleringsbestemmelsene (4.1.3) skal planområdet fremstå som et 
arkitektonisk helhetlig område og ha god landskapstilpasning, samt estetisk 
utforming. Det skal legges vekt på høy arkitektonisk kvalitet i utforming, detaljering og 
materialbruk for all bebyggelse og uteoppholdsarealer. Det er stilt krav om at 
bebyggelsen skal ha variasjoner i utforming, fasader og høyder. 

Materialbruk 
I bestemmelsene (5.1.2) er det fastsatt at fasader skal utformes med tremateriale og 
skal ha langt vedlikeholdsintervall. Det skal benyttes en dempet og noe variert 
fargebruk tilpasset bebyggelsen. Kommunedirektøren mener at planforslaget sikrer 
oppfølging av kommunens vedtak om bruk av trematerialer og sikrer variasjon i 
samsvar med kommunens veileder i estetikk og bokvalitet. 

Sol- og skyggeforhold 
Soldiagrammene viser at minst ¼ av uteområdet vil være solbelyst 5 timer ved 
jevndøgn. Uteområdet vil ikke få noe særlig kveldssol om sommeren, men det vil 
være sol på takterrasser noe lengre. Enkelte av de private balkongene vil få noe 
dårlig solforhold. Bygg 1 og 2 vil få best solforhold. 
 
På grunn av tomtens beliggenhet vil det være utfordrende å oppnå optimale 
solforhold. For å oppnå ytterligere sol er det stilt krav om etablering av takterrasser, 
som et kompenserende tiltak. 
 
I følge sol- og skyggediagram vil ny bebyggelse i liten grad påvirke solforholdene for 
den eksisterende nabobebyggelse.  
 
 

6.2  Bærekraftig miljø- og klimautvikling  

Området har nærhet til Strømmen og Lillestrøm. Dette er positivt for en bærekraftig 
miljø- og klimautvikling, da det kan bidra til lavere transportbehov og sannsynligvis en 
vridning mot mer miljøvennlige reisemidler. Langs fylkesveien går det en gang- og 
sykkelvei, hvor det er gode forbindelseslinjer til omkringliggende områder. Det er også 
god kollektivdekning i området.  

Det er i planen foreslått å etablere 1 parkeringsplass for bil per boenhet, samt 7 
gjesteparkeringsplasser. Det tilrettelegges for 2 oppstillingsplasser for sykler i 
prosjektet og for at minimum 50% av parkeringsplassene skal ha fremlagt mulighet for 
ladning av el-biler. 

Naturmangfold 
Rapport utarbeidet av BioFokus viser at området består av en ravinerest, som er 
sterkt påvirket av utbygging. Innenfor planområdet er det registrert at store deler av 
området består av gråor-heggeskog, med noe innslag av edelløvtrærne alm og lønn. 
Nederst i skråningen renner en mindre bekk, som karakteriseres som en ravinebekk. 
Det er kartlagt en rødlisteart i området, grøftelommemose (rødlistet som nært truet – 
NT). Det ble også registrert fremmedarter, rødhyll og kanadagullris. Det er i 
naturmangfoldrapporten vurdert at området har naturverdier og biologisk mangfold 
som tilsier at det er lokalt viktig (C-verdi). 
 



Planforslaget er vurdert etter naturmangfoldloven kapittel II §§ 8-12, hvor det i 
forbindelse med utarbeidelse av reguleringsplanen er gjort vurdering av de 
miljørettslige prinsipper:  
 
Kravet i § 8 om at saken skal baseres på eksisterende og tilgjengelig kunnskap anses 
som oppfylt. Det er foretatt flere registreringer av naturen og tilleggsvurdering av 
bekken. Planforslaget medfører at deler av naturtypen gråor-heggeskog vil forsvinne 
og denne naturtypelokaliteten blir dermed borte. 

§ 9 stiller krav om bruk av føre-var-prinsippet der det foreligger risiko for alvorlig eller 
irreversibel skade på naturmangfoldet. Kunnskapsgrunnlaget anses som godt. Når 
det gjelder hensynet til svartelistede arter skal føre-var-prinsippet legges til grunn og 
det er i reguleringsbestemmelsene stilt krav til at fremmede arter ikke skal spres ved 
utbygging av planområdet og at det skal utarbeides en massehåndteringsplan. I 
tillegg stilles det krav om forsvarlig håndtering av bekken i anleggsperioden og at det 
skal utarbeides en miljøoppfølgingsplan. 

I § 10 skal det vurderes utbyggingens påvirkning på økosystemet ut fra samlet 
belastning. Utbyggingens påvirkning på økosystem ut fra samlet belastning anses 
som forholdsvis liten, da ravinen med tilhørende økosystem i dag er sterkt påvirket av 
utbygging og dermed har begrenset verdi. Naturtypen ravinedal er i utgangspunktet 
vurdert som sårbar på norsk rødliste for naturtyper, men ravinen i dette området er for 
sterkt påvirket av utbygging. Fylkesveien som går gjennom området ødelegger 
ravinedalen som geologisk system. Deler av bekken er også gravd i og lagt i rør.  
 
§ 11 stiller krav om at tiltakshaver skal dekke kostnadene ved å hindre eller begrense 
skade på naturmangfoldet som tiltaket volder. Opparbeiding av ny vegetasjon, samt 
endring og «reparasjon» av eksisterende bekk vil bli bekostet av tiltakshaver.  
 
§ 12 skal det vurderes alternativ plassering, avbøtende tiltak innenfor planområdet og 
eventuelle teknikker og driftsmetoder. Det er viktig å skjerme naturen og eksisterende 
bekkeløp i anleggsfasen og forurensning under anleggsarbeid. Det er vurdert tiltak for 
bekken og håndtering av fremmede arter.  
 
For å unngå at bekken ikke forringes stilles det krav om i reguleringsbestemmelsene 
at det skal utarbeides en miljøoppfølgingsplan for å sikre dette. 
Miljøoppfølgingsplanen skal vise hvordan naturen og eksisterende bekkeløp skjermes 
i anleggsfasen, for å unngå forurensning under anleggsarbeid. 

For å unngå spredning av fremmede arter stilles det krav om at det ved 
masseforflytning skal treffes egnede tiltak. Videre er det stilt krav til at det skal 
utarbeides en massehåndteringsplan for prosjektet. Det er også satt krav om at 
planting av fremmede arter i henhold til artsdatabankens svarteliste ikke skal 
forekomme. 

Som følge av innsigelse fra NVE er det foreslått å anlegge en åpen bekk gjennom 
planområdet, som sikrer at åpent bekkeløp blir ca. 35 meter lengre enn dagens 
situasjon. Langs bekken planlegges det å etablere stedstilpasset vegetasjon. For å 
sikre dette er lagt inn bestemmelse om at bekk skal gå åpen gjennom området iht. 
prinsipp vist i illustrasjonsplan. Det stilles også krav om etablering av kantsone langs 
bekken med stedegen vegetasjon.  
 
Som tidligere nevnt ovenfor er området i dag sterkt påvirket av utbygging, som 
medfører at deler av ravinen får redusert verdi. Avbøtende tiltak som bør gjøres i 
forhold til bevaring av bekken og for å unngå spredning av fremmede arter blir 
ivaretatt i planen. Dette sikres gjennom bestemmelsene, 5.3.3, 8.2.5, 8.2.7 og 8.2.9.  



 
Ut ifra de krav som stilles om tiltak i bestemmelsene anser kommunedirektøren at 
områdets naturverdier blir delvis ivaretatt i planforslaget. Det vurderes også dithen at 
naturmangfold er tilstrekkelig kartlagt. 

Vurdering av bekk etter vannforskriften §12  
Vannforskriften §12 skal vurderes dersom tilstandsklassen i en vannforekomst 
forventes å bli forringet eller det er risiko for at tiltaket medfører at miljømålet for 
vannforekomsten ikke nås. BioFokus har foretatt en vurdering av om bekken i 
Strømsdalen omfattes av forskriftens krav i et eget notat. Det er vurdert at bekken 
ikke er en bekk med årssikker vannføring og at å legge strekningen i rør trolig ikke vil 
påvirke vannforekomstens tilstand i så stor grad at det vil medføre endring i 
tilstandsklasse, og at det derfor ikke er nødvendig å vurdere bekken etter 
vannforskriften § 12. Belastningen tiltaket medfører på natur, herunder bekken, er 
også vurdert i henhold til de miljørettslige prinsippene i naturmangfoldloven.  
 
På bakgrunn av innsigelsen fra NVE og merknad fra Viken fylkeskommune er det 
foretatt en overordnet vurdering av vannforskriften. Utbygging innenfor området 
dersom det foretas en bekkelukking kan få negativ konsekvens for bekken og 
medføre at miljømålet for vannforekomsten ikke nås. Ettersom det nå tilrettelegges for 
en åpning av bekken og gjennomføring av tiltak vurderes det dithen at miljømålene i 
vannforskriften § 4 og § 12 kan oppfylles.  

Bekkeåpningen flyttes oppstrøms slik at bekkeløpet utvides og forlenges. 
Overflatevann som beveger seg gjennom endrede områder innenfor prosjektområde 
ledes til sandfang eller regnbed før utløpet til bekken. Dette vil sannsynligvis 
begrense negativ utvikling i vannforekomstens tilstand enn dersom bekken lukkes. 
Ved å anlegge en åpen bekk med kantsone og gjennomføre tiltak som forhindrer 
forurensning vil det være mindre sannsynlighet for at miljøtilstanden i 
vannforekomsten endres.  

For å sikre løsningen er det i bestemmelsene stilt krav om at løsningsprinsipp for 
åpning av bekken skal legges til grunn, og at det må utarbeides en detaljplan av alle 
tiltak ift. åpen løsning for bekken. Dette skal godkjennes av kommunen før 
rammetillatelse. 

Kommunedirektøren mener denne løsningen bedre vil ivareta bekken i større grad 
enn tidligere. 
 
Energiløsning 
Prosjektet planlegges med miljøvennlige energiløsninger og fasadematerialer med 
langt vedlikeholdsintervall. Det legges til rette for el-billading ved 50% av 
parkeringsplassene. Prosjektet tilkobles fjernvarmenettet. 

 

6.3  Økonomisk bærekraft, langsiktig forvaltning av kommunens ressurser 

Kapasitetsvurderinger for skole og barnehage 
Området ligger innenfor Løvenstad skolekrets. Det er tidligere gjort en vurdering av 
behov i skole- og barnehagebygg med tanke på kapasitet. Det er vurdert at det er 
behov for en kapasitetsøkning på både Løvenstad og Rud skole frem mot 2030. At 
det er liten kapasitet på skolene, særlig på Rud og Løvenstad, er i denne forbindelse 
en utfordring.  



Det er derfor lagt inn rekkefølgekrav i reguleringsbestemmelsene om at det skal 
dokumenteres at skolen har kapasitet før det gis igangsettingstillatelse for utbygging 
av boliger. 

6.4  Andre relevante vurderinger og prinsipielle avklaringer  

Trygt og sikkert lokalsamfunn  
ROS-analyse 
I ROS-analysen er det identifisert 9 mulige uønskede hendelser knyttet til geoteknikk, 
overvann, eksponering av radon, akutt forurensning, elektromagnetiske felt, 
trafikksikkerhet/trafikkulykker, støy og brannrisiko. 

Rapporten konkluderer med at det ikke er identifisert noen risikoforhold som vurderes 
som uakseptable, eller som vurderes å kunne påvirke foreslått bruk av plan på en slik 
måte at risikoen vurderes som uforsvarlig. En av hendelsene er vurdert til å utgjøre 
betydelig risiko og er kategorisert innenfor gult område, hvor konsekvensen kan 
medføre skader. Dette gjelder risiko for mye trafikanter. De resterende temaene er i 
ROS-analysen vurdert som akseptabel risiko, men det må for flere av disse 
gjennomføres tiltak. Det er foreslått ulike tiltak i ROS-analysen for å følge opp disse 
og er også blant annet sikret i bestemmelsene.   
 
Nedenfor redegjøres det for geoteknikk, overvann, trafikksikkerhet, støy og 
brannrisiko. 
 
Geoteknikk 
Det er i geoteknisk rapport avdekket at det verken er funnet kvikkleire eller 
sprøbruddmateriale innenfor planområdet. Videre er det foretatt 
stabilitetsberegninger, hvor det konkluderes med at område‐ og terrengstabilitet er 
vurdert tilfredsstillende i henhold til gjeldende regelverk. Geoteknisk rapport og 
undersøkelser tilsier at foreliggende utbyggingsplaner er gjennomførbare ift. 
geoteknikk.  

Det er i reguleringsbestemmelsene (8.2.8) blant annet stilt krav om at tiltak fra 
geoteknisk rapport skal legges til grunn for videre detaljering og prosjektering før 
rammetillatelse. 
 
Overvannshåndtering  
Prinsippet om lokal overvannshåndtering gjelder for planområdet. Avrenning fra tak 
samles via taknedløp og ledes via lokalt ledningsnett direkte til fordrøyningsanlegg 
som etableres under terrengoverflaten. Avrenning fra overflaten (skog, plen, vei) 
ledes enten på overflaten gjennom åpne grøfter eller via lokalt ledningsnett til 
fordrøyningsanleggene. Det vil være nødvendig med sluk og sandfang for håndtering 
av overvannet før det ledes inn i fordrøyningsanleggene. Mengderegulator etableres 
ved utløpet av fordrøyningsanleggene for å regulere videreført overvannsmengde slik 
at avrenningen ikke overstiger tillatt påslipp. Fra mengderegulatoren ledes overvannet 
i rør til utløp i bekken.  
 
Det er fastsatt krav om overvannshåndtering i reguleringsbestemmelsene (4.1.5), 
som vil følges opp videre i prosjekteringsfasen og i byggesak. Bestemmelsene sikrer 
at lokal overvannshåndtering skal legges til grunn ved detaljutforming og prosjektering 
av tiltak. Det skal redegjøres for behandling av overvann, både takvann, 
overflatevann og drensvann. Overvann skal håndteres på egen eiendom og skal ikke 
tilføres terreng raskere enn i dag. 
 
Kommunedirektøren vurderer at prinsippet for håndtering av overvann er tilstrekkelig 
redegjort for i overordnet overvannsplan. 



 
Trafikksikkerhet og trafikkulykker 
Det er estimert at utbygging av 32 leiligheter sannsynligvis vil utgjøre ca. 160 
kjørebevegelser ekstra per døgn. Den fremtidige adkomst til planområdet vil krysse 
gang- og sykkelveien, det må derfor antas at ulykke for myke trafikanter forventes å 
øke noe.  

Det er i bestemmelsene fastsatt krav til at trafikksikkerhet for gående og syklende skal 
ivaretas under utbygging (8.1.1), samt krav om at det må utarbeides en plan for 
anleggsperioden, som blant annet redegjør for trafikkavvikling og kjøremønster for 
anleggstrafikk. Det er også fastsatt krav om at det ikke er tillatt med busker, gjerder 
eller andre sikthindre med høyde større enn 0,5 meter over vegbanen til gang- og 
sykkelvegen langs fv. 1502 (6.1.2). 

 
Støy 
Det er utarbeidet støyrapport som viser at planområdet ligger innenfor gul og delvis 
innenfor rød støysone. Det er videre satt krav i bestemmelsene (4.4.1) om at 
bebyggelse skal utformes i henhold til Retningslinje for behandling av støy T-1442. 

Støynivå på private uteoppholdsarealer og felles uteoppholdsareal skal ikke overstige 
Lden 55 dB fra veitrafikk og minimum halvparten av antall rom til støyfølsomt 
bruksformål (soverom og stue) i hver boenhet skal ha vindu mot en stille fasade. 
Minst ett soverom skal også ligge mot en stille fasade (under Lden 55 dB utenfor 
fasade).  

Videre må det utføres støyskjermingstiltak langs uteområder og takterrasser. Det er 
fastsatt bestemmelse om at det skal være dokumentert at det er utført 
støyskjermingstiltak som sikrer at utendørs og innendørs støynivå ikke overskrider 
grenseverdiene før det kan gis brukstillatelse for boliger (8.4.3). 
 
Brannrisiko 
Det er fastsatt bestemmelser i planforslaget som skal ivareta NRBR’s retningslinjer og 
krav, når det gjelder adkomst, tilgjengelighet, innsatsmuligheter, vannforsyning, 
slokkevannskapasitet med mer. Det er også utarbeidet plan som viser løsning for 
innsatsveier og oppstillingsplasser for brannvesenet (tegning X1a – Sporing brann og 
renovasjon). Plan som viser oppstillingsplass, brannslangeføring og etablering av 
brannhydrant kan ses i illustrasjonsprosjektet. 

Kommunedirektøren mener at hensynet er tilstrekkelig ivaretatt i 
detaljreguleringsplanen. 
 

Prinsipielle avklaringer  
Området ligger ca. 1,5 km fra Lillestrøm sentrum og togstasjon, med gang- og 
sykkelforbindelser til stasjonen. Det er også god kollektivdekning i området, med 
hyppige avganger i rushtiden. Det er kort avstand til dagligvarebutikker og andre 
handelsfunksjoner. God tilgjengelighet til buss, samt gang- og sykkelveiforbindelser 
kan bidra til økt bruk av sykkel og gange, som er et viktig mål i regional plan for areal 
og transport.  

Planforslaget viser en bebyggelse som er bedre tilpasset terrenget og omgivelsene 
enn det som det første planinitiativet la opp til. Bebyggelsen er trukket noe lengre inn 
fra fylkesveien og lengre unna høyspenttraseene. Utnyttelsen er redusert fra 49 til 32 
leiligheter, det etableres tre leilighetsbygg i stedet for seks leilighetsbygg. Heis og 
trappeoppgang er plassert på innsiden av bygningene og det tilrettelegges ikke for 
svalgangsløsninger.  



Kommunedirektøren mener det endrede planforslaget bedre ivaretar krav til 
bokvalitet, estetikk og kvalitet på uteoppholdsarealer. 
 
Som følge av innsigelse fra NVE vedr. bekkelukking og merknad om gangvei er det 
etter offentlig ettersyn foretatt mindre endringer i planforslaget. Dette er også 
beskrevet under 4.6 Endringer etter offentlig ettersyn og løsning av innsigelse.  
 
Det er som nevnt foreslått å anlegge en åpen bekk gjennom planområdet, som sikrer 
at åpent bekkeløp blir ca. 35 meter lengre enn dagens situasjon. Langs bekken 
planlegges det å etablere stedstilpasset vegetasjon. Kommunedirektøren mener at 
dette vil ivareta bekken i større grad enn tidligere.  
 
Som følge av merknader om gangveiens plassering er det foretatt vurdering og 
foreslått å flytte gangveien 3 meter fra de tilgrensende eiendommene og at det skal 
være et vegetasjonsbelte på minimum 3 meter mellom gangvei og naboeiendommer 
for å tilrettelegge for bedre skjerming. For å sikre dette er det foreslått bestemmelser 
om avstand og vegetasjon mellom gangvei og naboer under 5.1.5 (bokstav d og h). 
Kommunedirektøren mener at foreslått løsning i større grad vil hindre innsyn. 

 

7. Oppsummering og konklusjon 

Kommunedirektøren anbefaler planutvalget å legge detaljreguleringsplan for 
Strømsdalen søndre frem for kommunestyret for vedtak.  

 
 

 

Rælingen, 15.08.2022 

 

Eivind Glemmestad 

kommunedirektør 
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