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Detaljreguleringsplan for Tjonåsen - 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 Tjonåsen med plankart datert 05.01.2022 og tilhørende 
bestemmelser datert 09.08.2022. 

 

Planutvalgets behandling av sak 25/2022 i møte den 29.08.2022: 

Behandling  
Representanten Bjørg Granerud meldte seg inhabil ved behandlingen av saken ettersom 

forslagsstiller er klient i advokatkontoret hun er ansatt i. 

Planutvalget aksepterte Graneruds inhabilitet og hun fratrådte før saken ble tatt opp til 

behandling. 

Marit Selman tiltrådte møtet under behandling av sak 22/25 . 

 

Innstilling fra kommunedirektøren ble enstemmig vedtatt som utvalgets innstilling til 

kommunestyret. 

 

Saksordfører: Heidi Finstad 

 

Vedtak 

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

for Tjonåsen med plankart datert 05.01.2022 og tilhørende bestemmelser datert 09.08.2022. 

 



Kommunestyrets behandling av sak 61/2022 i møte den 14.09.2022: 

Behandling  
Ole Jakob Holt (SP) fremmet følgende forslag som tilleggspunkt til planutvalgets innstilling: 

Administrasjonen bes om å finne en bedre løsning for jordflytting enn det som foreligger. Det 

bes spesielt om på nytt å se på å benytte fordypningen mellom de to jordene syd for 

planområdet og turveien mot Myrdammen. 

  

Lene Skovholt (H) fremmet følgende forslag som tillegg til planutvalgets innstilling: 

Navnet bør skrives Kjonåsen. Kjone er Norsk, Tjone er Gammeldansk. 

  

Stephen Meinich-Bache (V) fremmet følgende forslag: 

Saken utsettes til neste kommunestyremøte. Forslaget til SP oversendes til administrasjonen 

for vurdering og deretter tilbake til planutvalget og landbruksutvalget. 

 

Heidi Finstad (AP) fremmet følgende forslag som tillegg til planutvalgets innstilling: 

Administrasjonen bes vurdere å finne en bedre løsning for jordflytting enn det som foreligger. 

Det bes spesielt om på nytt å se på å benytte fordypningen mellom de to jordene syd for 

planområdet og turveien mot Myrdammen. 

 

 

Votering: 
Forslag fra Meinich-Bache falt, forslaget fikk 8 stemmer, (V, 7H) 

Forslag fra Holt  ble satt opp mot forslag fra Finstad. Forslaget fra Holt ble vedtatt med 19 

stemmer mot 16. (16 AP) 

Forslag fra Skovholt ble vedtatt med 21 stemmer ( 7H, 3FRP, 2SP, 2SV, Rødt, 2MDG, V, 

3AP (Rogndalen, K. F. Olsen, Langerud)) 

 

Innstilling fra planutvalget ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak 

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

for Tjonåsen med plankart datert 05.01.2022 og tilhørende bestemmelser datert 09.08.2022. 

Administrasjonen bes om å finne en bedre løsning for jordflytting enn det som foreligger. Det 

bes spesielt om på nytt å se på å benytte fordypningen mellom de to jordene syd for 

planområdet og turveien mot Myrdammen. 



Navnet bør skrives Kjonåsen. Kjone er Norsk, Tjone er Gammeldansk. 

 

 

Vedlegg 

1 Detaljreguleringsplan for Tjonåsen, datert 05.01.2022 

2 Bestemmelser, datert 09.08.2022 

3 Planbeskrivelse, datert 12.08.2022 

 

Ikke trykte vedlegg kan leses her eller klikk på det enkelte dokumentet under.  

Lenke til dokumentene på kommunens hjemmeside: 

1 Detaljreguleringsplan for Tjonåsen, datert 05.01.2022 
2 Reguleringsbestemmelser, datert 09.08.2022 
3 Planbeskrivelse, datert 12.08.2022 
4 Informasjonskart, datert 25.10.2021 
5 Illustrasjonsplan, datert 25.10.2021 
6 ROS-analyse for Tjonåsen 21.12.2021 
7 Matjordplan for Tjonåsen, datert 10.08.2022 
8 Plan - erstatning - jordbruksareal, 23.06.2021 
9 Illustrasjonsperspektiver nær- og fjernvirkning 
10 Sol- og skygge-studie 
11 Skråningsanalyse - kart 
12 Tomtetabell - MUA, datert 03.01.2022 
13 Snitt gjennom boligfelt 
14 Støyrapport - Tjonåsen, datert 28.09.2021 
15 Vedlegg til støyrapport - støykart 
16 VVA-notat for Tjonåsen, datert 04.01.2022 
17 Tekniske planer - Tjonåsen, datert 20.12.2021 
18 Trafikkutredning fra COWI, datert 20.09.2019 
19 Teknisk plan - fylkesveien, 20.12.2021 
20 Overvannshåndtering - notat, datert 04.01.2022 
21 Bekkevurdering - erosjonssikring, datert 04.01.2022 
22 Geoteknisk notat - områdestabilitet - RIG02,  datert 29.09.2021 
23 Geoteknisk datarapport, datert 04.01.2019 
24 Arkeologisk registreringsrapport, datert 08.01.2019 
25 Kartlegging biologisk mangfold - notat, datert 07.01.2022 
26 Geoteknisk notat RIG01 for kulvert under fv. 120, datert 28.04.2022 
27 Resyme av merknader med kommentarer fra forslagsstiller, datert 12.08.2022 
28 Sammenstilling av merknadene til offentlig ettersyn 

 

Saksutredning 
 
1. Sammendrag 

Planområdet ligger på Nordby sør i Rælingen kommune og utgjør totalt ca. 175 
dekar. Tjonåsen ligger vest for Nordby barneskole og fv. 120 Nedre Rælingsveg.  

https://ralingen.custompublish.com/detaljreguleringsplan-for-tjonaasen.569221.no.html
https://ralingen.custompublish.com/getfile.php/4952890.2185.mwuktskzwqknmb/1+Detaljreguleringsplan+for+Tjon%C3%A5sen%2C+datert+05.01.2022.pdf
https://ralingen.custompublish.com/getfile.php/5054513.2185.salultwmbpsmwa/2+Bestemmelser%2C+datert+09.08.2022.pdf
https://ralingen.custompublish.com/getfile.php/5054514.2185.7tajkjnnlupwsi/3+Planbeskrivelse%2C+datert+12.08.2022.pdf
https://ralingen.custompublish.com/getfile.php/4952894.2185.aabltmwbwkup7u/4+Informasjonskart%2C+datert+25.10.2021.pdf
https://ralingen.custompublish.com/getfile.php/4952895.2185.batjtaiqlkaims/5+Illustrasjonsplan%2C+datert+25.10.2021.pdf
https://ralingen.custompublish.com/getfile.php/4952896.2185.ntajslqsszaswa/6+ROS-analyse+for+Tjon%C3%A5sen+21.12.2021.pdf
https://ralingen.custompublish.com/getfile.php/5054518.2185.7zaim7kmjajkzt/7+Matjordplan%2C+datert+10.08.2022.pdf
https://ralingen.custompublish.com/getfile.php/4952898.2185.7kbnpbbssjlmtl/8+Plan+-+erstatning+-+jordbruksareal%2C+23.06.2021.pdf
https://ralingen.custompublish.com/getfile.php/4952899.2185.jkssjzmkaslb7t/9+Illustrasjonsperspektiver+n%C3%A6r-+og+fjernvirkning.pdf
https://ralingen.custompublish.com/getfile.php/4952901.2185.twaaqttiblqatn/10+Sol-+og+skygge-studie.pdf
https://ralingen.custompublish.com/getfile.php/4952872.2185.lbb7jwkqztt7zl/11+Skr%C3%A5ningsanalyse+-+kart.pdf
https://ralingen.custompublish.com/getfile.php/4952873.2185.7suiwskpkbswml/12+Tomtetabell+-+MUA%2C+datert+03.01.2022.pdf
https://ralingen.custompublish.com/getfile.php/4952874.2185.ttqliwballzksb/13+Snitt+gjennom+boligfelt.pdf
https://ralingen.custompublish.com/getfile.php/4952875.2185.tql7lajuipuil7/14+St%C3%B8yrapport+-+Tjon%C3%A5sen%2C+datert+28.09.2021.pdf
https://ralingen.custompublish.com/getfile.php/4952876.2185.spspjqtujkz7ln/15+Vedlegg+til+st%C3%B8yrapport+-+st%C3%B8ykart.pdf
https://ralingen.custompublish.com/getfile.php/4952877.2185.lmqwmkpawwklsj/16+VVA-notat+for+Tjon%C3%A5sen%2C+datert+04.01.2022.pdf
https://ralingen.custompublish.com/getfile.php/4952878.2185.lbjli7qqblam7u/17+Tekniske+planer+-+Tjon%C3%A5sen%2C+datert+20.12.2021.pdf
https://ralingen.custompublish.com/getfile.php/4952879.2185.uwjsbz7wqtmnb7/18+Trafikkutredning+fra+COWI%2C+datert+20.09.2019.pdf
https://ralingen.custompublish.com/getfile.php/4952880.2185.sumklbjzbibazn/19+Teknisk+plan+-+fylkesveien%2C+20.12.2021.pdf
https://ralingen.custompublish.com/getfile.php/4952881.2185.ubazumlskptwqb/20+Overvannsh%C3%A5ndtering+-+notat%2C+datert+04.01.2022.pdf
https://ralingen.custompublish.com/getfile.php/4952882.2185.izlkmusnsqmwkt/21+Bekkevurdering+-+erosjonssikring%2C+datert+04.01.2022.pdf
https://ralingen.custompublish.com/getfile.php/4952883.2185.ijb7ua7mwiuwnn/22+Geoteknisk+notat+-+omr%C3%A5destabilitet+-+RIG02%2C++datert+29.09.2021.pdf
https://ralingen.custompublish.com/getfile.php/4952884.2185.7ninzuqizkuwqp/23+Geoteknisk+datarapport%2C+datert+04.01.2019.pdf
https://ralingen.custompublish.com/getfile.php/4952885.2185.zzlt7wlzbltqm7/24+Arkeologisk+registreringsrapport%2C+datert+08.01.2019.pdf
https://ralingen.custompublish.com/getfile.php/4952886.2185.allkumtjabntuj/25+Kartlegging+biologisk+mangfold+-+notat%2C+datert+07.01.2022.pdf
https://ralingen.custompublish.com/getfile.php/4952886.2185.allkumtjabntuj/25+Kartlegging+biologisk+mangfold+-+notat%2C+datert+07.01.2022.pdf
https://ralingen.custompublish.com/getfile.php/5054509.2185.kmbbjkjikmplln/26+Geoteknisk+notat+RIG01+for+kulvert+under+fv.+120%2C+datert+28.04.2022.pdf
https://ralingen.custompublish.com/getfile.php/5054509.2185.kmbbjkjikmplln/26+Geoteknisk+notat+RIG01+for+kulvert+under+fv.+120%2C+datert+28.04.2022.pdf
https://ralingen.custompublish.com/getfile.php/5054510.2185.qupwpsmjbasttz/27+Resyme+av+merknader+med+kommentarer+fra+forslagsstiller%2C+datert+12.08.2022.pdf
https://ralingen.custompublish.com/getfile.php/5054510.2185.qupwpsmjbasttz/27+Resyme+av+merknader+med+kommentarer+fra+forslagsstiller%2C+datert+12.08.2022.pdf
https://ralingen.custompublish.com/getfile.php/5054511.2185.bzpqwswitqapbw/28+Sammenstilling+av+merknadene+til+offentlig+ettersyn.pdf


Forslaget til detaljreguleringsplan for Tjonåsen legger til rette for utbygging av 
frittliggende småhusbebyggelse med 67 eneboliger og 28 boenheter i 
tomannsboliger, totalt 95 boenheter, med tilhørende grønt/fellesarealer og teknisk 
infrastruktur. Det reguleres undergang under fv. 120 mot Nordby skole, samt 
samlevei med fortau opp til boligområdet på Tjonåsen og nytt kryss med fv. 120. 

Forslaget til detaljreguleringsplan er i samsvar med arealdelen til kommuneplanen og 
meklingsresultat med fylkesmannen (nå statsforvalteren) om at det kan bygges inntil 
95 boenheter i Tjonåsen med forutsetning av at før området kan bygges ut skal det 
etableres undergang under fv. 120 Nedre Rælingsveg. 

Utbyggingen på Tjonåsen vil gi flere elever til Nordby barneskole og styrke 
opprettholdelse av skoletilbudet her. Den helhetlige reguleringen av trafikkforholdene 
i forbindelse med undergangen under fv. 120 løser eksisterende og fremtidige 
utfordringer for skolen, idrettsanlegg, klubbhus og boligområdene. Undergangen 
bidrar bl.a. til en trygg og trafikksikker forbindelse mellom boligområder og skole i øst, 
og Myrdammen og friluftsområder vest for fv. 120. 

Under er en lenke til video på YouTube som viser Tjonåsen og kryssområdet: 

https://www.youtube.com/watch?v=TOAsPJ7pWqo 
 

 
Bildet over viser foreslått utbygging i Tjonåsen sett fra nordøst mot Myrdammen. 

 
Utbyggingen av adkomstvei til Tjonåsen og undergangen under fv. 120 vil berøre 
fulldyrket matjord. Det stilles krav i bestemmelsene til Detaljreguleringsplanen for 
Tjonåsen at matjordplanen skal være godkjent før det kan gis igangsettingstillatelse 
for kryss eller undergang ved fv. 120.  
Det ble til førstegangsbehandlingen utarbeidet en jordflyttingsplan for matjord som blir 
berørt og som er revidert til andregangsbehandling av reguleringssaken for Tjonåsen 
ved at et foreslått tilleggsareal i en ravine er tatt ut. 
Revidert matjordplan blir sendt til Regionkontor landbruk slik at matjordplanen kan bli 
godkjent før igangsettingstillatelse gis for de ovennevnte tiltakene. 
 
 

2. Bakgrunn for at saken fremmes  

https://www.youtube.com/watch?v=TOAsPJ7pWqo


Tjonåsen utvikling AS har utarbeidet et forslag til detaljreguleringsplan for Tjonåsen. 
Planutvalget skal avgjøre om planforslaget legges fram for kommunestyret for vedtak, 
i henhold til plan- og bygningsloven § 12-12. 

 

 
Figuren over viser to av kommunens fem faser i behandlingen av reguleringsplansaker. Status for 
detaljreguleringsplan for Tjonåsen er at saken andregangsbehandles i planutvalget før den evt. 
oversendes til kommunestyret for vedtak. 

 

3. Tidligere behandling og vedtak 

Vedtak ved behandling av gjeldende arealdel til kommuneplanen: 

Med bakgrunn i meklingsresultat med Fylkesmannen (nå Statsforvalteren) ble det 
gjort vedtak i kommunestyret 26.08.2015 om følgende for område omtalt som 
«Område 32: Del av gnr/bnr 82/2 og 82/49 Tjonåsen», jfr. § 8.2 i bestemmelsene til 
K-planen: 

• Det kan bygges inntil 95 boenheter på området Tjonåsen. 
• Før området kan bygges ut, skal det etableres en undergang under fv. 120 

Nedre Rælingsveg. 
 

3.1 Forhold til relevante styringsdokumenter 

Overordnede føringer: 

- Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging,   
  26.09.2014  
-Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging, 2019-2023.   
-Regionalplan for areal og transport i Oslo og Akershus, desember 2015  
-Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen,  
 20.09.1995  
-Retningslinjer for behandling av støy i arealplanleggingen T-1442/2021 
 

Gjeldende planer 

-Kommuneplan for Rælingen 2014-2025, vedtatt 26.08.2015  
-Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer 2017-2028, vedtatt 08.11.2017  
-Kommunedelplan for klima og energi 2022-2033, vedtatt 15.06.2021  
-Kommunedelplan for landbruk 2016-2027, vedtatt 16.11.2016  
-Temaplan trafikksikkerhet, 2021-2026, vedtatt 18.10.2021 
-Reguleringsplan for gang- og sykkelveien fra Nordbyveien til Nordby skole, gnr.119, 
bnr. 6 m.fl., vedtatt 16.10.2013 



 
Planområdet ligger på Nordby og er avsatt til boligformål i kommuneplanen (utsnitt av 
kommuneplan for Rælingen 2014-2025, vedtatt 26.08.2015).  

 
Veileder: 
- Veileder for jordflytting i plan- og bygningslovsaker 2020 
 
Pågående planarbeide  
-Detaljreguleringsplan for Nordby idrettsanlegg, varslet oppstart av planarbeid, 
05.07.2017 
 

 

4. Sakens innhold  

4.1 Planprosessen 

Varsling av planoppstart: 

Oppstart av planarbeidet ble varslet 03.10.2018 og med en tilleggsvarsling av to 
mindre arealer 30.03.2019 med bakgrunn i innspill fra Statens vegvesen (nå Viken 
fylkeskommune) vedr. ny busslomme og undergang under fv. 120. Det kom inn totalt 
14 innspill til varslingen og som ble vurdert ved førstegangsbehandling av 
Detaljreguleringsplanen for Tjonåsen. 

Vurdering av forskrift om konsekvensutredning: 

Planforslaget er vurdert i henhold til plan- og bygningsloven (pbl.) §12-10 første ledd, 
jf.  § 4-2 med tilhørende forskrift om konsekvensutredning gjeldende fra 1. juli 2017.    

Detaljreguleringen som er utarbeidet er i tråd med overordnet plan. Området ble 
konsekvensutredet i forbindelse med at det ble lagt inn i arealdelen til 
kommuneplanen høsten 2015. Planforslaget er vurdert å ikke være utredningspliktig 
etter forskrift om konsekvensutredninger §§ 6-7. Tiltaket er vurdert å ikke gi 
vesentlige virkninger på miljø og samfunn, etter forskriftens § 10, og kommer derfor 
ikke innenfor krav om konsekvensutredning etter forskriftens §8. 

Tiltaket er dermed vurdert til ikke å utløse krav om konsekvensutredning. 



Høring/offentlig ettersyn: 

Planutvalget vedtok den 25.01.2022 å legge Detaljreguleringsplanen for Tjonåsen ut 
til offentlig ettersyn. Planen lå ute til offentlig ettersyn i tidsrommet 04.02.2022 til 
21.03.2022 og med frist for merknader 21.03.2022. Det kom inn 11 merknader ved 
offentlig ettersyn. Resymé av merknadene og forslagsstillers og 
kommunaldirektørens kommentarer fremgår i kapittel 4.5 under. 

 

Samordning av planer på Nordby: 

Trafikkutredning: 

I 2017 ble det varslet oppstart av planarbeid for Nordby idrettsanlegg for 
tilrettelegging for bygging av klubbhus og fotballbane ved Nordby skole. For å få en 
god samordning av planen for Tjonåsen og Nordby idrettsanlegg bestilte kommunen 
en trafikkutredning fra Cowi. Utredningen viste 3 mulige løsninger for å ivareta 
trafikkavvikling med venstresvingefelt, samt at busstopp for sørgående buss flyttes 
tilbake til vestsiden av fylkesveien. Statens vegvesen godkjente alternativ 2 og 3, og 
videre har kommunen bestemt at trafikkløsningen i området skal baseres på 
alternativ 2, og at dette skulle innarbeides i planforslaget for Tjonåsen. 

Plan for erstatning av tap av matjord: 

For oppfølging av krav stilt ved oppstart av planarbeidet om landbruksregnskap og 
forslag til erstatningsareal for tap av matjord varslet kommunen i 2019 forslagsstiller 
om at det skulle benyttes en veileder for jordflytting som var under utarbeidelse. 
Veilederen ble ferdigstilt og godkjent av politikerne i 2020. Det har vært dialog mellom 
utbygger, Regionkontor landbruk og Rælingen kommune om utarbeidelse av en 
jordflyttingsplan med grunnlag i nevnte veileder. På grunn av at det er floghavre i 
matjorda kan ikke jorda flyttes til andre eiendommer. En mulig felles løsning for de to 
planområdene på Nordby var å flytte jord til en mindre ravinedal sør for Tjonåsen. 
Ravinen ligger utenfor planområdet ca. 200 m sør for parkeringsplassen ved Nordby 
skole, på vestsiden av fylkesveien, se utsnitt under. 
 



 
Areal med rødt omriss viser del av nevnte ravine som tenkt mulighet for å skape 
sammenheng mellom tilgrensende jorder nord og sør for ravinen. 
 
Foreløpig rapport fra Biofokus, og som var under utarbeidelse før 
førstegangsbehandling av Detaljreguleringsplanen for Tjonåsen, gikk ikke inn i detalj 
på hvilket omfang en mulig bruk av ravinen til erstatningsareal for tap av matjord har 
på naturmangfoldet. Men den foreløpige rapporten beskrev klart at bruk av deler av 
ravinesystemet med lokal verdi C vil medføre tap av de naturverdier som er kartlagt i 
området som foreslås brukt. I tillegg ville en skoglokalitet med lokal verdi også gå 
tapt. Videre er ravinen registret som en beiteravine. 
 
Forslagsstiller for Tjonåsen forsøkte med bakgrunn i den foreløpige rapporten fra 
Biofokus å finne andre arealer innenfor den samme eiendommen som 
erstatningsareal, og som resulterte i en foreløpig matjordplan som var vedlagt 
reguleringssaken ved førstegangsbehandling. I denne matjordplanen tok 
forslagsstiller også med et mulig tilleggsareal for erstatning av tap av matjord. Dette 
arealet er en mindre del av en ravine som også er skjært gjennom av fv. 120 og ligger 
rett sør for dagens vei til Myrdammen. 
 
Et areal som foreslås i matjordplanen kan være mindre lettdrevet på grunn av formen 
på arealet, samt at det fortsatt vil være behov for erstatningsareal i forbindelse med 
fremtidig utbygging av klubbhus og fotballbane ved Nordby skole. Administrasjonen i 
kommunen ville derfor før andregangsbehandling av Detaljreguleringsplanen for 
Tjonåsen påse at det ble gjort en nærmere utredning av den samlete belastningen på 
naturmangfold ved bruk av den større ravinen, samt den mindre delen av en ravine 
som forslagsstiller hadde foreslått, for erstatning for tap av matjord på Nordby.    
 
Forslagstiller fikk tilbakemelding fra kommunen ved Regionkontor landbruk i brev 
datert 16.11.2021 at man innser at jordflyttingsplanen som er utarbeidet for Tjonåsen-
planen er det eneste alternativet dersom det konkluderes med at ravinen ikke kan 
benyttes for jordflytting. Konklusjonen i brevet var at: «Avklaring om ravinen er et 
alternativ må gjøres før andre gangsbehandling av detaljreguleringsplanen for 



Tjonåsen.» Her siktes det til den større ravinen som det kunne vært et samarbeid om 
for de to planen som er under utarbeidelse av på Nordby. 
 
Vurdering etter offentlig ettersyn om bruk av raviner: 
Administrasjonen i kommunen har etter offentlig ettersyn av Detaljreguleringsplanen 
for Tjonåsen vurdert på nytt mulighet for utredning av den store og den lille ravinen 
for naturmangfold m.m. med tanke på å veie hensynet med naturmangfold opp mot 
hensynet om å kunne benytte raviner til å kompensere for tap av landbruksjord i 
forbindelse med Tjonåsen og Nordby idrettsanlegg. 
Ferdigstilt rapport fra Biofokus i mars 2022 konkluderer med at samlet belastning på 
naturtypene ravinedal og ravineskog er stor, både på nasjonalt/regionalt og lokalt nivå 
og at all nedbygging av de gjenværende ravinedalene derfor er negativ. Videre er det 
avklart at det ikke er behov for en tilleggskartlegging på artsnivå i den store ravinen 
da dette ble gjort i tillegg til kartleggingen av landskapsfunksjonen som ravinen har i 
forbindelse med kartleggingen som var grunnlag for utredningen fra Biofokus. 
Videre sier Fylkeskommunen i sine merknader ved offentlig ettersyn av 
Detaljreguleringsplanen for Tjonåsen at de vil sterkt fraråde at en mindre ravinedal 
benyttes som erstatningsareal for tap av landbruksjord på Nordby. Statsforvalteren 
fraråder også den samme bruken av ravinen.  
Administrasjonen i kommunen har kommet til den konklusjon at det ikke gås videre 
med å utrede de to ovennevnte hensynene opp mot hverandre både for den store og 
den lille ravinen.  
Administrasjonen i kommunen har anmodet forslagsstiller om å revidere 
Matjordplanen for Tjonåsen slik at den ikke lenger inneholder forslaget om 
tilleggsområde 3 i en mindre ravine. Forslagsstiller har revidert Matjordplanen i 
forhold til dette og som er vedlagt reguleringssaken ved andregangsbehandling. Den 
reviderte matjordplanen blir sendt til Regionkontor landbruk for godkjenning, samt at 
det er lagt inn et nytt rekkefølgekrav i §9.11 i bestemmelsene om godkjenning av 
Matjordplanen før det gis igangsettingstillatelse for nytt kryss eller undergang.  
 
4.2 Beskrivelse av dagens situasjon 

Beliggenhet og eksisterende arealbruk 

Planområdet ligger på Nordby sør i Rælingen kommune og utgjør totalt ca. 175 
dekar. Tjonåsen, der det foreslås utbygging av boliger, ligger vest for Nordby 
barneskole og fv. 120 Nedre Rælingsveg. 
Planavgrensningen foreslås i hovedsak å følge avgrensning av formålsgrensen i 
kommuneplanen, samt å inkludere nødvendig arealer for undergang under 
fylkesveien. For å sikre plass til midlertidig omkjøringsvei, gangvei og riggplass under 
anleggsfasen, er arealer for nytt klubbhus/grendehus på østsiden av fv. 120 tatt med i 
planforslaget. Det forutsettes at planen for idrettsanlegget og klubbhus vedtas etter 
planvedtak for Tjonåsen og som fastsetter den permanente arealbruken mer detaljert. 
 
Selve Tjonåsen og landbruksjorda på begge sider av fv. 120 eies av den samme 
private grunneier. Resten av arealene eies av Rælingen kommune og 
Fylkeskommunen. 
 



 
Flyfoto over Tjonåsen som viser nåværende arealbruk. 
 

Landskaps-/stedsanalyse: 
Byggeområdet ligger på en skogkledt bergrygg mellom Myrdammen og fylkesvei 120 
Nedre Rælingsvei. Mot fylkesveien ligger et mindre jorde sørøst i planområdet. I 
tillegg finnes det i dag en felles avkjørsel fra fylkesveien til noen eksisterende boliger 
sør for planområdet. Terrenget er kupert, og laveste nivå ved fylkesveien er på kote 
+175, og høyeste terrengnivå ligger mot vest og er på kote +232. 
 
Landbruk:    
Planområdet har i henhold til Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) barskog av lav, 
middels og høy bonitet. Det er kartlagt barblandingsskog på deler av det bratteste 
arealet mot sørøst. 
I følge NIBIO arealressurskart er jordet i sørøst kategorisert som fulldyrket jord. Jorda 
har dreneringsbehov. Deler av den dyrkede jorda går med til adkomstvei, nytt kryss 
med fylkesveien, gangvei til undergang og behov for utvidelse av eksisterende vei for 
venstresvingfelt til skolen og idrettsanlegget. Selve boligområdet beslaglegger ikke 
dyrket mark.  
Adkomstvei til tømmervelteplass innover mot Myrdammen går gjennom planområdet i 
sør. 
 
Naturmangfold og naturmiljø: 
I henhold til Arealis, miljøstatus.no, Naturbase eller Artsdatabanken er det ikke gjort 
registreringer av sårbar natur eller dyreliv innenfor planområdet.   
  
Natur og Samfunn AS har på oppdrag fra Tjonåsen Utvikling AS gjennomført en 
kartlegging og utredning av natur innenfor varslet planområde, se vedlagt 
naturmangfoldrapport; «Kartlegging av biologisk mangfold, Tjonåsen Rælingen». I 
rapporten er det registrert en li med mer verdifull barblandingsskog som har mange 
dødvedhabitater for blant annet sjeldnere sopparter. Det er ikke registrert andre 
verdifulle naturtyper eller enkeltarter, biologisk og geologisk mangfold, raviner eller 
andre landskapsmessige forhold innenfor varslet område. Den aktuelle lia ligger 
innenfor planavgrensningen, og foreslås regulert til LNF-formål, med hensynssone for 
bevaring av naturmiljø.  
Følgende vurdering av Natur og Samfunn AS er foretatt for Lia: «Vi kan ikke se at 
viktige naturverdier blir berørt i en slik grad at det er nødvendig å gjøre spesielle tiltak 



dette prosjektet. Området består overveiende av triviell bærlyngskog uten 
kontinuitetspreg og liten verdi i sammenheng med naturmangfold. Mot sør og sørøst 
er det en brattere li med mer verdifull barblandingskog som har mange 
dødvedhabitater for blant annet sjeldnere sopparter. Utfra plankartet synes denne å 
ikke bli berørt av boliger eller infrastruktur som adkomstveier innfor planforslaget. Lia 
bør få stå urørt for hogst.» 
 

 
En li med verdifull barblandingsskog og sjeldne sopparter er registrert like utenfor 
planlagt byggeområde, se avgrensing av dette området i kartet over. 
 
Det er ikke registrert fremmede arter i området, bortsett fra hagelupin langs fv. 120 
ved Nordby skole. Planområdet ligger imidlertid innenfor forvaltningsområde for 
gaupe og ulv. Planområdet ligger i nærheten av Myrdammen. Myrdammen med 
hensynssone er registrert som en «svært viktig» naturtype. Planområdet berører ikke 
denne hensynssonen. 
 
Kulturminner og kulturmiljø: 
Det er ikke registrert kulturminner eller viktige kulturhistoriske elementer innenfor 
planområdet. Arkeologisk registrering ble gjennomført av Akershus fylkeskommune i 
desember i 2018, jfr. rapport datert 08.01.2019.  
  
Øst for planområdet, på østsiden av fylkesveien, er det registrert noen viktige 
kulturminner, bl.a. eiendommen Kikut i Tomterstien 32, som er en kulturhistorisk viktig 
plass, og flere beiteraviner. Vest for planområdet er det kulturhistorisk viktige gamle 
damanlegg og veifar. Siktlinjer mot Nordby skole og Nordby gård er nevnt i 
«Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer 2017-2028», under vernekategori 
2, altså er disse viktige landskapselementer i lokal og regional sammenheng. 
 
Estetikk, arkitektur og byggeskikk: 
Det er ingen eksisterende bygninger innenfor planområdet i dag som krever 
tilpasning eller arkitektoniske hensyn. Det mest fremtredende elementet i dag er 
landskapet. Viktige estetiske elementer som karakteriserer området er fjell, skog og 
utsikten over Øyeren. 
 
Barn- og unge, universell tilgjengelighet og friluftsliv: 
I nærområdet er det badeplass med sandvolleyballbane og turstier ved Myrdammen. 
Mellom Tjonåsen og Myrdammen er det anlagt en frisbeegolfbane. Om vinteren er 



det oppkjørte skiløyper. Ved Nordby skole er det uteområder tilrettelagt for lek og 
opphold for barn og unge. Myrdammen-området er godt tilrettelagt med universell 
utforming og god standard på turveiene. For å komme fra Nordby skole og opp til 
Myrdammen-området, må man imidlertid krysse fv. 120 i plan. 
 
Tjenestestruktur: 
Planområdet sogner til Nordby barneskole som ligger like ved og som har stor 
betydning for nærmiljøet. Sør for skolen ligger Tomter barnehage.   
Framtidig kapasitet på Nordby skole er beskrevet i vedlegg til sak om «Skolekapasitet 
nord i kommunen» til kommunestyrets behandling den 17. februar 2021: «Dersom 
kjente byggeprosjekter realiseres til antatt tid vil skolen i 2030 ikke lenger ha ledig 
kapasitet men en hensiktsmessig kapasitetsutnyttelse». Når det gjelder barnehager i 
Rælingen er det kapasitet i dag, men på grunn av framtidig boligutbygging, er det 
sannsynlig at kapasiteten må økes ved utbygging av nye barnehager, bl.a. på 
Fjerdingby. Kapasiteten på Nordby skole, samt kapasitet på barnehager i Rælingen, 
må dermed vurderes på utbyggingstidspunktet. 
Kommunen planlegger nå grendehus/klubbhus og en fotballbane i området tilknyttet 
skolen.  
Det er bussholdeplass ved Nordby skole på østsiden av fv. 120, med forbindelse mot 
Lillestrøm og Fjerdingby mot nord, og mot Flateby og Enebakk mot sør.  
Nærmeste butikk er på Hektnersletta der det er en Jokerbutikk på bensinstasjonen, 
samt at det er butikk i lokalsenteret på Flateby i Enebakk som ligger 5,5 km sør for 
Tjonåsen. Det er videre planlagt bygging av dagligvarebutikk på Hektneråsen i 
Rælingen som ligger 4.5 km nord for Tjonåsen, samt at det er oppført ny bebyggelse i 
nye Fjerdingby sentrum som blant annet inneholder dagligvarebutikk. 
 
Støy fra vei: 
Fv. 120 Nedre Rælingsveg har en trafikkmengde på 7872 ÅDT (2019), jf. Vegkart fra 
Statens vegvesen. Støyvarselkart fra Statens vegvesen viser at byggeområdet totalt 
sett i liten grad berøres av støy fra fv. 120 Nedre Rælingsvei, men at randområdene 
av planlagt bebyggelse kan være støyutsatt. 
 
Grunnforhold: 
I følge løsmassekart utarbeidet av NGU er det bart berg på selve Tjonåsen. Sør for 
planområdet er det morene. Ved Nordby skole og fylkesveien er det hav- og 
fjordavsetninger. 
Løvlien Georåd har gjort en vurdering av områdestabiliteten, se vedlagt geoteknisk 
notat datert 29.09.2021 og geoteknisk rapport, datert 04.01.2019. Vurderingene er 
basert på befaring og grunnundersøkelser. Notatet konkluderer med at planene kan 
gjennomføres med tilfredsstillende områdestabilitet. Boligområdene legges i helhet 
utenfor områdene med marine avsetninger. 
Vedrørende jordflytting til det sørligste erstatningsarealet, må det før tilførsel av jord 
fjernes masser slik at vektbalansen ikke økes. 
 
Flom: 
Innenfor planområdet er det tre forskjellige bekkefar som går ut av 
reguleringsområdet. En liten bekk starter i områdets sørvestre del og renner sørover, 
kilden for bekken vil med utbyggingen bli drenert i nordlig retning og bekkens 
nedslagsfelt blir derfor noe redusert. Bekk langs områdets vestre grense, berøres i 
svært begrenset grad. Eksisterende bekk som starter sentralt i reguleringsområdet og 
renner nordover vil bli berørt, dette beskrives nærmere i avsnitt under beskrivelse av 
planforslaget.  
Østre del av planområdet dreneres av 2 bekker som går østover mot Øyeren, hhv 
nord og sør for Nordby skole. Overvannsløsningene for trafikkarealene vil måtte 
utarbeides slik at de ivaretar hensyn til vannføring i disse bekkene.   



 
Trafikk og trafikksikkerhet: 
Som beskrevet over under kapittelet om planprosessen ble det bestilt en 
trafikkutredning av kommunen for å samordne de to planprosessene i området 
vedrørende trafikk og trafikksikkerhet. 
Det er i dag bare bussholdeplass på den ene siden av fylkesveien ved Nordby skole. 
Denne benyttes av reisende i begge retninger med forbindelse mot Fjerdingby og 
Lillestrøm med togstasjon i nord, samt mot Flateby og Enebakk i sør. 
I dag krysser gående og syklende fylkesveien i plan mellom skole og parkeringsplass 
på østsiden av fylkesveien, og turområdene på vestsiden mot Myrdammen. 
Trafikken på østsiden av fv. 120 karakteriseres i trafikkutredningen som «kaotisk» 
ved at busser på vei ut fra holdeplassen møter bilister som skal parkere på p-plassen 
ved skolen, sette av skolebarn eller som skal forbi til skolen, samt til bakenforliggende 
boliger. Videre kommer myke trafikanter både nordfra og vestfra. 
 
For en mer detaljert beskrivelse av planområdet vises det til kapittel 8 i 
planbeskrivelsen. 
 
4.3 Beskrivelse av planforslaget 
 
Planens arealbruk og hensikt:  
Forslaget til detaljreguleringsplan for Tjonåsen legger til rette for utbygging av 
frittliggende småhusbebyggelse – eneboliger og tomannsboliger. 
Det reguleres undergang under fv. 120 mot Nordby skole, samt samlevei med fortau 
opp til boligområdet på Tjonåsen og nytt kryss med fv. 120. 
Arealer som ikke foreslås til utbygging reguleres til LNF-område eller grønnstruktur, 
samt at i del av LNF-området reguleres en hensynssone for bevaring av naturmiljø. 
Arealer som benyttes for omkjøringsvei, midlertidig gangvei og riggplass reguleres 
med bestemmelsesområde – midlertidig anleggsområde.   
Planområdet utgjør totalt ca. 175 dekar. 
 



 
Forslag til detaljreguleringsplan for Tjonåsen, datert 05.01.2022. 
 
Boligbebyggelse: 
Innenfor planområdet legges det til rette for frittliggende småhusbebyggelse i 9 felter, 
med inndeling i enkelttomter for selvbyggere. Illustrasjonsplanen viser hvordan 
utbyggingen i planområdet kan se ut. 
Det tilrettelegges for 67 eneboligtomter og 14 tomter for tomannsboliger, totalt 95 
boenheter. 
Utnyttelsesgrad foreslås i tråd med kommuneplanen, med %BYA=25% for 
eneboligene, og %BYA=30% for tomannsboligene. Tomtestørrelsene varierer mellom 
ca. 554 – 1298 kvm. Maks gesimshøyde er satt til 8 meter og maks mønehøyde til 
9,5 m over gjennomsnittlig planert terreng.  
For å få god terrengtilpasning og sammenheng mellom boligområder og infrastruktur, 
er det utarbeidet et informasjonskart som viser hvilke boliger som kan opparbeides 
med plate på mark, og hvilke som kan oppføres med sokkeletasje. Det er også 
presisert hvilken etasje som er inngangsetasje for sokkelboligene, samt takform for 



de ulike feltene. Videre er det i bestemmelsene stilt krav om at prinsippene i 
illustrasjonsplanen skal legges til grunn for utforming av boligtomtene. 
 

 
Illustrasjonsplan for Tjonåsen, datert 25.10.2021.  
 
Utnyttelsesgrad og maks. 95 boenheter: 
For å sikre at det ikke blir flere boenheter enn 95 i henhold til krav i bestemmelsene til 
kommuneplanen, er det lagt inn følgende bestemmelse i § 5.1.2 om utnyttelsesgrad: 
«Det tillates maksimalt 95 boenheter innenfor planområdet og det tillates ikke 
sekundærleiligheter». Det understrekes at følgende også vil bli definert som 
sekundærleilighet: Et selvstendig område i bolig som har alle hovedfunksjoner, slik 
som stue, kjøkken, soveplass og bad/toalett, men som likevel ikke er en egen 
boenhet fordi området (jfr. saksbehandlingsforskriften § 2-2): a) Mangler egen 
inngang og/eller b) Ikke er fysisk atskilt fra øvrige deler av boligen. 
 



 
Illustrasjon av boligområdet. Boligene som er vist er boligmodeller som viser hvordan 
området som planlegges kan bli seende ut. Området er sett fra nord mot sør. 
 
Parkering: 
Bestemmelsene foreslås i samsvar med kommuneplanens parkeringsnormer. Det 
skal avsettes areal for 2 biloppstillingsplasser per bolig. Alle boenheter skal ha minst 
én parkeringsplass i garasje/carport. 
Det skal i tillegg settes av plass til 2 sykkelparkeringsplasser per boenhet. 
Illustrasjonsplanen viser hvordan feltene kan tilrettelegges, bl.a. er det i planen vist 
mulighet for dobbel garasje på tomter med stiplet omriss der dette ikke er vist ellers i 
illustrasjonsplanen.   
 
Uteoppholdsareal og lekeplasser: 
Kravet i arealdelen til kommuneplanen om uteoppholdsarealer på minimum 300 m2 
og 250 m2 pr boenhet på egen tomt for hhv. Eneboliger og tomannsboliger oppfylles, 
jfr. tomtetabell som viser hvor mye overskytende minste uteoppholdsareal (MUA) det 
vil bli for hver tomt. 
Det foreslås ca. 4 da lekeplassareal, dobbelt så mye som det som stilles krav om i 
arealdelen til kommuneplanen som er 20 kvm pr. boenhet. Kvartalslekeplassen BKL3 
og de andre nærlekeplassene vil få noe areal som er brattere en 1:3 og som i 
utgangspunktet ikke skal regnes inn. I og med at totalt areal for lekeplasser blir det 
dobbelte av kravet, ansees hensynet til barns lekearealer likevel å være oppfylt. 
I tillegg til regulerte lekeplasser reguleres det flere felles grøntområder (f_GN1-6) som 
også gir mulighet for forbindelser mellom delområdene. Grøntområdet f_GN6 gir 
mulighet til forbindelse mot Myrdammen og det omkringliggende stisystem. 
 
Vei og trafikkforhold: 
Adkomst inn til Tjonåsen kobles til fv. 120 med nytt kryss med Nedre Rælingsveg 
(o_SKV1). Veikrysset vil få venstresvingefelt på fylkesveien. Kryssets avkjøring 
plasseres nord for eksisterende avkjøring til skolen og dimensjoneres for vogntog, da 
tilkomst til tømmervelteplass skal sikres. Dagens avkjørsel fra fylkesveien til 
eksisterende boligeiendommer vest for fylkesveien (gnr/bnr 82/13, 82/10, 82/30, 
82/31 og 82/14) legges om og ny adkomstvei (f_SKV4) legges via det nye veikrysset. 
 
Krysset med avkjørselen til Nordby skole foreslås oppgradert, med venstresvingefelt, 
nye busslommer, fortau og gangveier. Undergangen under fylkesveien vil fungere 
som tilkomst til skolen fra boligområdet på Tjonåsen og som adkomst til Myrdammen-
området fra skolen, samt å gjøre det mulig å ha bussholdeplassene på begge sider 
av fylkesveien slik som det foreslås. 



Ved nedleggelse av bussrundkjøringen vil avkjøringen til skolen bli mer trafikksikker 
og gi mulighet for en mer trafikksikker utforming av parkeringsplassen ved skolen, 
samt at det blir mulighet for utvidelse for sambruk med nytt klubbhus/idrettsanlegg. 

 
Konfliktpunkter ved bussrundkjøring og p-plass ved Nordby skole. Flyfoto hentet fra 
trafikkutredningen som er utarbeidet av Cowi. 
 

Arealer i tilknytning til krysset med fv. 120 (bestemmelsesområder #1 - #3) er foreslått 
regulert til midlertidige bygge- og anleggsområder for å ivareta behovet for midlertidig 
veiomlegging i forbindelse med opparbeidelse av nytt kryss, gangkulvert og 
busslomme vest for fv. 120, samt gang-/sykkelvei og vann-/avløpsledninger. Etter at 
anleggene er ferdig opparbeidet, skal de midlertidige anleggsområdene tilbakeføres 
til underliggende arealformål og i henhold til godkjent matjordplan. 

 



Utsnitt av teknisk plan for ny undergang, kryss og busslomme langs fv. 120, med 
midlertidige veiløsninger og riggområde. 

Tekniske anlegg: 
Ny trafo: Innenfor areal for energianlegg, o_BE1, skal det etableres en ny nettstasjon 
for energiforsyning til planlagt bebyggelse. 
 
VA-anlegg: På grunn av oppgradering av eksisterende veikryss til skolen og 
nærmiljøanlegget og etablering av kulvert under fv. 120, må vann- og avløpsledninger 
legges om, og det må etableres ny overvannshåndtering for kryssområdet. 
 
Overvannshåndtering: Planforslaget medfører oppfylling av eksisterende dalsøkk 
innenfor del av område som foreslås bebygget med boliger. Det innebærer at bekken 
som renner nordover innenfor planområdet, blir lagt i rør. Nedslagsfeltet vil etter 
utbygging økes noe sammenlignet med i dag, og alt overflatevann vil bli fordrøyd i 
deler av fyllingen. Utløpet fra denne vil bli regulert ved en tett terskel med redusert 
utløpsrør. På denne måten vil bekkens belastning nedstrøms bli begrenset til 
maksimalt å bli belastet med normalvannføring. 
 
I etterkant av at teknisk plan for kryssområdet ble godkjent av Viken fylkeskommune i 
mai 2021, har det i dialog med kommunen vært gjort justering av størrelsen og 
plassering på løsning for fordrøyning og overvannshåndtering ifm. undergang og 
kryssområdet. Administrasjonen i kommunen antar at dette ikke har noen 
konsekvenser for reguleringsplankartet da dette gjelder løsninger under bakken langs 
fylkesveien. 
For overvann fra undergangen under fv. 120 planlegges det for struping/fordrøyning 
før vannet ledes i nytt rør som vil ende i bekk nord for Nordby skole. Det er utarbeidet 
en rapport som utreder hvor mye av overvannet fra undergangen som kan slippes på 
bekken som går ned til Øyeren, datert 04.01.2022. Det ble av administrasjonen i 
kommunen stilt krav om en mer detaljert rapport før andregangsbehandling av 
detaljreguleringsplanen for Tjonåsen. Det måtte bl.a. beskrives mer nøyaktig hvor i 
bekken det evt. må erosjonssikres eller benyttes hastighetsreduserende tiltak. Det er 
utarbeidet en mer detaljert rapport, men i og med at denne rapporten bl.a. ikke var 
justert i forhold til tiltak i Detaljreguleringsplan for Nordby idrettsanlegg har denne 
rapporten ikke blitt ferdigstilt til andregangsbehandling av Detaljreguleringsplanen for 
Tjonåsen. Det må også vurderes om mer overvann skal førdrøyes oppe ved 
fylkesveien før kommunen kan godkjenne rapporten for bekken. 
I rekkefølgebestemmelsene er det dermed tilføyd at rapporten må være godkjent før 
det gis igangsettingstillatelse for infrastrukturtiltak. 
 
Avfallshåndtering: 
Det reguleres 4 renovasjonsarealer, hver på 8 x 3 meter. Avhengig av brønnenes 
størrelse vil det være plass til 4 til 6 avfallsbrønner på hvert av arealene. Adkomst, 
snumulighet og stigningsforhold tilfredsstiller krav til lastebil (L). ROAF har i e-post 
den 08.04.2022 godkjent de planlagte renovasjonsløsningene. 

 

Rekkefølgekrav: 
Det er tatt inn rekkefølgekrav i bestemmelsene knyttet til utarbeidelse av planer og 
bygging av teknisk infrastruktur som veiadkomst, vannforsyning og avløp og 
lekeplasser. Detaljplaner for infrastrukturen skal godkjennes av Viken fylkeskommune 
eller kommunen.  
Rekkefølgebestemmelsene sikrer at undergang under fv. 120, gang- og sykkelveier 
frem til undergangen, kryss med fv. 120 og bussholdeplasser skal være bygget før 
kommunen kan gi igangsettingstillatelse til oppføring av boliger innenfor planområdet. 



Felles lekeplasser og uteoppholdsarealer skal være ferdig opparbeidet før det kan gis 
brukstillatelse for tilknyttede boliger innenfor planområdet. Dersom brukstillatelse gis i 
vinterhalvåret, utsettes kravet om ferdigstillelse til påfølgende vår/sommer for 
sesongavhengige arbeider.   
Rekkefølgebestemmelsene stiller krav om at skole- og barnehagekapasitet skal være 
på plass før igangsettingstillatelse gis til bygging av undergang under fv. 120 og 
teknisk infrastruktur i Tjonåsen. 
Det er til andregangsbehandling av detaljreguleringsplanen lagt inn en 
rekkefølgebestemmelse om at matjordplan for erstatningsareal for tap av matjord skal 
være godkjent før tiltak langs fylkesveien igangsettes. 
 
 
Jordvern- og landbruk 
Avgang av jordbruksareal som følge av tilrettelegging for undergang med tilhørende 
universelle gangveier og snarveier, estimeres på til sammen 4173 m2 på vestsiden + 
1270 m2 på østsiden, totalt 5443 m2. Noe av disse arealene går med til å forbedre 
eksisterende kryss-situasjon til Nordby skole, mens det på vestsiden går med noe 
større areal til adkomstvei og gang- og sykkelvei/undergang til byggeområdet på 
Tjonåsen. Selve boligområdet på Tjonåsen beslaglegger ikke dyrket mark. 
 

 
Over vises foreslåtte erstatningsarealer for dyrka mark med grønn farge, og som 
utgjør ca. 5,3 dekar. Skravert areal er dyrka mark som beslaglegges. 

 

Adkomstvei og gang- og sykkelvei til Tjonåsen, samt undergangen under fv. 120 vil 
berøre fulldyrket matjord, og det er utarbeidet en jordflyttingsplan for matjorden som 
blir berørt. Det foreslås 3 arealer på vestsiden av fylkesveien som erstatningsarealer 
som tilnærmet i areal erstatter tap av matjord.  
 

Naturmangfold: 
Planavgrensningen er lagt slik at kommuneplanens hensynssoner ikke blir berørt.  
Videre konkluderes det i vedlagte naturmangfoldrapport at registrert 
barblandingsskog med habitat for sjeldene sopparter ikke berøres av den foreslåtte 
utbyggingen av boliger. I den samme rapporten vurderes det at områdene som blir 
berørt består av trivielle naturtyper som er vanlig forekommende i regionen.  



Hensynsone for barblandingsskogen er lagt inn i henhold til registrering av 
avgrensingen i rapporten og det er tilknyttet bestemmelser om bevaring av 
naturmiljøet innenfor hensynssonen. 
 
Kulturminner og kulturmiljø:   
Utbygging på Tjonåsen vil ikke berøre registrerte kulturminner i nærområdet eller 
viktige siktlinjer mot Nordby skole og Nordby gård. Kulturlandskap som blir berørt er 
noe dyrket mark som beslaglegges på grunn av tilrettelegging for undergang under 
fylkesveien og plassering av kryss og busslommer, samt kjøre- og gangvei opp mot 
Tjonåsen. Se nærmere redegjørelse i avsnitt om beskrivelse av området i dag. 
 
Estetikk, arkitektur og byggeskikk: 
Bebyggelsen planlegges som eneboliger og tomannsboliger i småhusbebyggelse 
med inndeling i 9 felter. Eneboligtomtene vil i hovedsak bli selvbyggertomter. 
Det er foreslått bestemmelser som setter krav til felles takform innenfor feltene, noe 
som vil gi en arkitektonisk helhet. Bestemmelser om at høyder angitt i 
informasjonskart skal legges til grunn for etablering av bl.a. inngangsparti og 
avkjørsel på den enkelte tomt vil medvirke til at boligene vil bygges tilpasset planlagt 
terreng og omkringliggende boligbebyggelse og veier. 

De ovennevnte kravene om likhet i takform og kravene om høyder for de ulike 
boligene gir god tilpasning mellom boenheter som ligger nær hverandre og en god 
tilpasning til det varierte terrenget i området. Retningslinjer i Veileder i estetikk og 
bokvalitet i plan- og byggesaker for Rælingen kommune synes dermed å være 
oppfylt. 

 
Utsnitt av Informasjonskart, datert 25.10.2021. 
 
Det er lagt vekt på terrengtilpasning og modellering av terrenget for å tilpasse 
infrastrukturen og bebyggelsen i et relativt kupert terreng, slik at det blir gode og 
universelt tilgjengelige adkomstområder til boliger og uteområder. 



Viktige estetiske elementer som karakteriserer området er fjell, skog og utsikten over 
Øyeren. Disse elementene er tenkt ivaretatt blant annet ved å regulere store områder 
med grønnstruktur med stiforbindelser, og sikre utsiktspunkter i grøntområdene. 

 
Oversiktsperspektiver viser utbyggingen på Tjonåsen (tv.). Illustrasjon fra fylkesveien 
nord for området (th.) 
 
Sol- og utsikt: 
Byggeområdet ligger slik til at det er blir gode sol- og utsiktsforhold for store deler av 
bebyggelsen, samt at det blir gode solforhold på lekeplasser og uteområder. Ut over 
de tider av året der solen står veldig lavt, vil bebyggelsen i liten grad kaste skygge på 
omkringliggende bebyggelse. På sommeren vil de fleste boligene kunne ha sol til kl. 
21.00 på kvelden, se vedlagte sol- og skyggekart.  
 
Støy: 
Støyforholdene er redegjort for i egen støyrapport som følger som vedlegg til saken. 
Med avbøtende tiltak som vist til i støyrapporten, oppnås tilfredsstillende støyforhold 
for planlagt, ny bebyggelse i tråd med føringer og anbefalinger i T-1442/2021. 
Støyskjermen er innarbeidet i plankartet. 

 
For en mer detaljert beskrivelse av planforslaget vises det til kapittel 9 i 
planbeskrivelsen. Planbeskrivelsen fra forslagsstiller er ikke endret i henhold til at 
tilleggsarealet i den mindre ravinen nå er tatt ut av Matjordplanen. 
 

4.4 Konsekvenser av planforslaget 

Mekling og RATP: 
Planforslaget er i tråd med kommuneplanvedtak den 26.08.2015. Kommuneplanens 
bestemmelse § 8.2 baserer seg på meklingsresultatet, og fastslår at Tjonåsen kan 
bygges ut med inntil 95 boenheter. Før området kan bygges ut, skal det etableres en 
undergang under fv. 120 Nedre Rælingsvei. Planforslaget er utarbeidet i samsvar 
kommuneplanvedtaket og innebærer dermed ingen vesentlige konsekvenser ut over 
det som er nedfelt i gjeldende planer for øvrig. 
 
Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus (RATP), desember 2015, ble 
vedtatt like etter kommuneplanen, og hovedinnholdet og grepene i regionalplanen 
var kjent for partene, særlig regionale myndigheter, under meklingen i forbindelse 
med kommuneplanbehandlingen. Regionale myndigheter må antas å ha foretatt sine 
vurderinger i kommuneplanbehandlingen med grunnlag i den kommende regionale 
planen, jfr. vekstfordelingsprinsippet i RATP ligger Tjonåsen utenfor prioritert 
vekstområde og innenfor de områdene som kan bygges ut med 20 % vekst. 
 
Planområdet ligger i tilknytning til tettstedet Nordby, hvor det er en etablert skole og 
et nærmiljøanlegg, og hvor både stat og kommune nylig har gjort flere investeringer i 
infrastrukturen (ny gang- og sykkelvei, vann og avløp), samt at det er igangsatt 



planarbeid for nytt idrettsanlegg med klubbhus/grendehus. Utbyggingen vil fylle opp 
ledig skolekapasitet, som antas å ville oppstå i fremtiden om det ikke legges til rette 
for vedlikeholdsvekst. Utbyggingen vurderes å bidra til god ressurs-utnyttelse av 
allerede etablert infrastruktur i området. Etableringen av undergangen kan gi 
mulighet for andre positive tiltak i området, som å løse ferdselen fra skole og 
idrettsanlegg til Myrdammenområdet uten å måtte krysse fv. 120 i plan, og ved å 
skape tryggere trafikkstrøm for myke trafikanter inn til skolen og idrettsanlegget. 
 
Erstatning for tap av matjord: 
Detaljreguleringsplanen for Tjonåsen vil komme inn under målpunkt III «I 
reguleringsprosesser vurdere muligheten til å kunne etablere erstatningsareal for 
dyrket areal som går ut som landbruksformål.» i kommunedelplan for landbruk 2016-
2027, vedtatt 16.11.2016. 
I Veileder for jordflytting i plan- og bygningslovsaker i Rælingen fra 2020 konstateres 
det at jordlovens §§1 og 9 fastslår «at dyrka mark kun skal brukes til 
jordbruksformål, og at dyrkbar mark ikke skal gjøres uegnet til fremtidig 
jordbruksproduksjon.» og at «dersom kommunen likevel åpner for omdisponering 
gjennom kommuneplan eller reguleringsplan, skal flytting av jordsmonn til et 
erstatningsareal kompensere for tap av matjorda.»   
Kommunedelplan for landbruk og veileder for jordflytting er kommet til i etterkant av 
vedtak av arealdelen til kommuneplanen der Tjonåsen ble lagt inn som 
byggeområde. 
Som en del av planforslaget foreslås det likevel erstatningsarealer for den andel 
beslaglagt dyrka mark som berøres, både for nødvendige trafikkarealer til nytt kryss 
til Tjonåsen, men også for å ivareta det foreslåtte krysset og trafikkløsningen for 
adkomst til skolen og nytt idrettsanlegg, se redegjøres i annet avsnitt i saken.   
Det anses at planforslaget er i tråd med overordnede føringer og gjeldende planer og 
ikke innebærer vesentlige konsekvenser ut over det som var kjent ved vedtaket av 
disse planene. 
 
Landskap og terrengtilpasning/universellutforming: 
Området vil bli endret fra å være et ubebygget område til å bli et nytt boligområde. 
Planområdet består av selve Tjonåsen som er en definert åsrygg, samt 
lavereliggende flatt terreng i sørøstre del. 
 

 



Utbyggingsområdet består av en åsrygg. Området er sett fra nord mot sør. 
 
Byggeområdene plasseres slik at de underordner seg landskapet og fjernvirkning 
reduseres. Åsenes profil og dagens silhuett mot himmelen vil i liten grad bli endret, 
da mestedelen av bebyggelsen vil bli liggende avskjermet blant eksisterende koller i 
landskapet. Landskapskarakteren i området vil dermed i liten grad bli endret. 
 

 
Illustrasjoner av byggeområdet sett fra Myrdammen (tv) og Nordby skole på 
bakkenivå. 
 
Bebyggelsen vil være synlig fra Nordby skole og fylkesveien mot øst. Det er ikke 
planlagt bebyggelse i åssiden mot Myrdammen, og fjernvirkningen av boligområdet 
sett fra denne kanten blir skånsom. Adkomstveien tilpasses terrenget i så stor grad 
som mulig, og innenfor prinsippene for universell utforming. Stigningsforholdene er 
foreslått på mellom 5-7 % og for å få til dette må veien stedvis etableres i skjæring i 
åssiden opp til Tjonåsen. Fjellskjæring varierer langs veien, fra 0 til ca. 5m høyde. 
 
Massebalanse: 
Eksisterende bergmasser og jordmasser vil bli benyttet ved etablering av felles veier 
og ute- og lekearealer internt i planområdet. Plassering av veier, boligene, utearealer 
og parkering tilpasset terrenget så godt som mulig og underordener seg landskapet, 
men også iht. krav til universell utforming. Masseoverskudd fra veiskjæringer, VA, 
grøfter og tomteopparbeidelser disponeres lokalt til fylling i bunn mellom åsene. 
Massebalanse tilstrebes for feltet og massene vil i all hovedsak bli håndtert lokalt. 
 
Naturmangfold: 
Området er vurdert ut fra naturmangfoldloven av 19. juni 2009 kapittel 2, §§ 8-12. 
Det er en li med artsregistreringer som er tatt med i planområdet og er foreslått 
regulert med hensynssone for bevaring av naturmiljø. 
Kunnskapsgrunnlaget anses tilstrekkelig ut fra sakens karakter. Føre-var-prinsippet 
(iht. §9) viser dermed ikke behov for handleplikt, jfr. vedlagt naturmangfoldrapport: 
«Kartlegging av biologisk mangfold, Tjonåsen Rælingen», Natur og Samfunn AS. 
Tiltak i henhold til planen vil ikke gi negative virkninger for naturmangfold, heller ikke 
vurdert ut fra en samlet belastning på økosystemet (iht. nml. § 10). I henhold til 
loven skal imidlertid tiltakshaver sørge for at driften av uteområdet ikke legger opp til 
bruk av fremmede arter som har høy risiko for skade på naturmangfoldet, de såkalte 
svartelisteartene. Dette er sikret i bestemmelsene.    
Det er ikke aktuelt med særlige tiltak for å hindre eller begrense skade på 
naturmangfoldet (iht. nml § 11), og det vurderes dermed ikke som nødvendig med 
igangsetting av avbøtende tiltak vedrørende tiltakets konsekvenser for naturens 
mangfold (iht. nml. § 12). Det må imidlertid gjøres tiltak i forbindelse med at det er 
funnet svartlistet art ved fv. 120. Det stilles derfor krav i bestemmelse om at 
svartelistearter skal håndteres slik at de ikke spres.   
 



Det vurderes at det ikke gir konsekvenser for naturmiljøet å flytte matjord til tre 
mindre areal, der det ene arealet ligger utenfor planområdet, men på tidligere dyrket 
mark som utvidelse av landbruksjorda her, se matjordplanen.  
 
Vurdering av adkomst til Myrdammen:   
Det har vært vurdert å tilrettelegge for bedre gangforbindelser med universell 
tilgjengelighet mot f.eks. Myrdammen, men på grunn av det bratte terrenget og at 
disse arealene ligger innenfor kommuneplanens hensynssoner og Marka har man ikke 
gått videre med dette. Det foreslås tilrettelagt for stiadkomst fra boligområdet, som 
kobler seg til eksisterende stiforbindelse mot Myrdammen i sør. 
 
Risiko og sårbarhet, ROS-analyse:   
Byggeområdet utgjøres i dag av mer enn 50% fjell i dagen. Området anses å ha 
tilfredsstillende områdestabilitet.  
Grunnundersøkelser er gjort for løsmasseområdene mot fylkesveien der det kan 
forekomme usikkerhet med hensyn til grunnforholdene. Rapporten viser at det er 
tilfredsstillende områdestabilitet. 
Før det gis igangsettingstillatelse for infrastrukturtiltak langs fylkesveien må det 
utredes mer i detalj hvor i bekken fra Nordby skole og ned mot Øyeren det evt. kan 
bli nødvendig med erosjons- eller hastighetsreduserende tiltak.    
ROS-analysen viser at det generelt er liten sannsynlighet for uønskede hendelser ved 
gjennomføring av planen, forutsatt at foreslåtte forebyggende tiltak ivaretas.  
 
      
For en mer detaljert beskrivelse av konsekvenser av planforslaget, samt 
forslagsstillers argumentasjon vises det til kapittel 10 og 11 i planbeskrivelsen. 
 
 

4.5 Vurdering av merknader ved høring/offentlig ettersyn: 

I forbindelse med offentlig ettersyn av Detaljreguleringsplanen for Tjonåsen har det 
kommet inn 11 merknader:  

Statsforvalteren i Oslo og Viken, datert 25.03.2022 

Viken fylkeskommune, datert 21.03.2021 

FAU – Nordby skole, datert 17.03.2022, mottatt 20.03.2022 

Ruter AS, datert 25.02.2022 

Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne, datert 03.03.2022 

Direktoratet for mineralforvaltning (DMF), datert 02.02.2022 

Mattilsynet, datert 22.03.2022 

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), datert 11.02.2022 

Romerike Avfallsforedling (ROAF), datert 07.02.2022 

Nedre Romerike brann- og redningsvesen (NRBR), datert 08.03.2022 

Østmarkas venner (ØV), datert 21.03.2022 

 
Nedenfor følger resymé fra merknadene, samt forslagsstiller og kommunedirektørens 
kommentarer til merknadene: 



 
Statsforvalteren i Oslo og Viken, 25.03.2022 
Statsforvalteren viser til at eiendommen er avsatt til boligformål i kommuneplanen. I 
forbindelse med kommuneplanen hadde Statsforvalteren (daværende Fylkesmannen 
i Oslo og Viken) innsigelse til området. I mekling ble det besluttet at det kan bygges 
inntil 95 boenheter på området. 
Det ble gitt innspill til planarbeidet i deres brev 25.10.2018. 
Statsforvalteren skal bidra til at planer ivaretar nasjonale og vesentlige regionale 
interesser innen landbruk, klima og miljøvern, folkehelse, barn og unges interesser, 
samfunnssikkerhet og gravplasser. 
 
Statsforvalteren har følgende konkrete merknader til planforslaget for Tjonåsen 
knyttet til nasjonale og viktige regionale interesser: 
 
Samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging:  
Ved varsel om oppstart av planarbeidet anbefalte de kommunen om å avvente 
planlegging av dette området, med bakgrunn i at planforslaget er i strid med Regional 
plan for areal- og transport i Oslo og Akershus (RP-ATP). Statsforvalteren viser til at 
planområdet ligger 7 km fra det prioriterte vekstområdet i kommunen og har relativt 
dårlig kollektivtilbud. Trafikk til og fra planområdet vil i stor grad være bilbasert. I følge 
RP-ATP bør Rælingen kommune tilrettelegge for at 80 % av veksten i kommunen 
kommer til Fjerdingby. De resterende 20 % kan komme utenfor. Det vil si at 
planforslaget representerer en betydelig del av vekst som kan komme utenfor 
Fjerdingby. 
Statsforvalteren fraråder kommunen fra å vedta planforslaget og ber om at man 
vurderer området på nytt i forbindelse med revisjon av kommuneplanens arealdel. 
 
Naturmangfold:  
Statsforvalteren viser til at det ved førstegangsbehandling i planutvalget ble stilt 
spørsmål om en mindre ravinedal kan benyttes som erstatningsareal for tap av 
landbruksjord på Nordby. De fraråder at ravinen bygges ned og ber om at man finner 
andre alternativer. 
 
Jordvern, matsikkerhet og kulturlandskap: 
Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus har retningslinjer for 
utbyggingsrekkefølge og om at vern går foran vekst utenfor prioriterte tettsteder, og 
statsforvalteren mener at utbygging i dette området bør utsettes av hensyn til areal og 
transport og forsterkete nasjonale og regionale jordvernmål. 
Etter Statsforvalterens vurdering vil mer enn det opplyste arealbeslaget på ca. 5,5 
dekar dyrka jord gå tapt på grunn av at veitiltakene vil splitte og fragmentere de 
berørte jordbruksarealene på begge sider av fv 120. Det er vanskelig å drive rasjonell 
landbruksdrift/matproduksjon på små inneklemte arealer. Statsforvalteren mener at til 
sammen på øst og vest siden av fv 120 vil ca. 14 dekar dyrka jord kunne gå ut av 
produksjon. 
Statsforvalteren viser til at Oppdatert nasjonal jordvernstrategi ble vedtatt av 
Stortinget i 2021 og at mål for jordvern og om økt bærekraftig matproduksjon ble 
ytterligere forsterket og er forankret i FNs bærekraftmål. Ifølge jordvernstrategien skal 
tap av dyrka jord først og fremst unngås og reduseres. De viser også til nytt 
jordvernbrev av 23.03.2022 til kommunene fra kommunal- og distrikts- ministeren og 
landbruks- og matministeren. 
Statsforvalteren er derfor svært kritiske til at atkomstvei og gang- og sykkelveier 
foreslås lagt tvers over jordbruksarealene. Alternativer for å redusere arealinngrep, 
fragmentering og utbyggingspress på dyrka jord må være reelt vurdert. For eksempel 
bør eksisterende vei vurderes brukt, og de andre tiltakene bør vurderes lagt utenom 
jordbruksareal. 



Tiltaket matjordplan for bevaring av jordressursene og flytting til foreslått areal er 
viktig mener Statsforvalteren, men at dette først blir aktuelt dersom det ikke er mulig å 
unngå tap av dyrka jord. Statsforvalteren mener at langt mer dyrka jord enn opplyst 
berøres. Behovet for erstatningsareal i matjordplanen bør derfor reflektere reelle tap 
av areal for matproduksjon. De understreker at det er positivt at berørte jordressurser 
bevares for videre matproduksjon. 
 
Konklusjon: 
Statsforvalteren fraråder kommunen å vedta planforslaget med bakgrunn i at planen 
er i strid med regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus. 
Nye og forsterkede nasjonale og regionale føringer for jordvern og om økt bærekraftig 
matproduksjon tilsier at kommunen først og fremst må unngå tap av dyrka jord i 
planen. Alternativer for atkomstvei og gang- og sykkelvei bør vurderes for å unngå 
arealinngrep, fragmentering og økt utbyggingspress på dyrka jord. Matjordplanen og 
erstatningsareal må kompensere/avbøte for reelle tap av jordressurser og 
matproduksjonsareal. 
Ellers viser Statsforvalteren til lenke til forventlingsbrev til kommunal planlegging for 
2022, m.m. 
 
Forslagstillers kommentar: 
Samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging  
Statsforvalterens vurdering bærer preg av å være en omkamp fra 
kommuneplanprosessen i 2015. Også ved kommentar til oppstartsvarselet, i brev av 
25. oktober 2018, var Statsforvalteren negativ og ønsket ikke at meklingsresultatet 
skulle opprettholdes. Planområdet er i gjeldende kommuneplan avsatt til boligformål, 
etter mekling 28. juni 2015, der det ble satt vilkår om etablering av maksimalt 95 
boenheter, samt etablering av undergang under fv. 120. Dette er fulgt opp både i 
kommuneplan-bestemmelsene og i forslag til detaljregulering for området. Forslag til 
ny kommuneplan i Rælingen har vært ute til offentlig ettersyn våren 2022, og 
planområdet er fortsatt avsatt til boligformål. Gjennom denne prosessen, samt 
utleggelsen av forslag til detaljregulering av Tjonåsen til offentlig ettersyn, har 
kommunen tatt konkret stilling til spørsmålet om disponering av arealet. 
 
Regional plan for areal og transport ble vedtatt senere i 2015, og hovedinnholdet var 
kjent under meklingen i juni 2015. Regional plan for areal og transport bringer derfor 
ikke noe nytt, som gjør at vi kan se bort fra meklingsresultatet. Samtlige parter har 
behov for forutsigbarhet, og behov for at også Statsforvalteren lojalt forholder seg til 
meklingsresultater i ettertid. 
 
Statsforvalteren viser til at planområdet ligger 7 km fra det prioriterte vekstområdet i 
Rælingen, og har relativt dårlig kollektivtilbud. Forslagsstiller viser til at selv om 
Tjonåsen ligger sør i Rælingen kommune, er beliggenheten mer sentral enn 
områdene som skal ha 80 % av utbyggingen i nabokommunen Enebakk. Dersom 
man skal fra Enebakk og til Lillestrøm, eller videre til Oslo den veien, vil man reise 
forbi Tjonåsen. Samtlige busser som går mellom Lillestrøm og Flateby i Enebakk, går 
forbi Tjonåsen. Utbygging av Tjonåsen medfører mindre transportarbeid, og mindre 
bilkjøring, enn utbygging av prioriterte områder i Enebakk. 
 
Naturmangfold  
Det tas til etterretning at Statsforvalteren fraråder at ravinen fylles opp. Også Viken 
fylkeskommunen har frarådet oppfylling av denne ravinen.  
 
Oppfylling og oppdyrking av ravinen var et tema som ble tatt opp av kommunen. 
Regionkontor Landbruk har i Ny tilbakemelding til matjordplan og jordflyttingsplan for 
Tjonåsen, brev datert 16.11.2021, konkludert med følgende: 



«Vi innser at denne jordflyttingsplanen er det eneste alternativet dersom det 
konkluderes med at ravinen ikke kan benyttes for jordflytting.» 
 
I revidert Matjordplan er mulig bruk av ravinen fjernet. 
 
Jordvern, matsikkerhet og kulturlandskap.  
Selve beslaget av dyrka mark vurderes som marginalt, på 5,5 dekar, hvorav 
vesentlige deler utgjøres av foreslåtte trafikksikkerhetstiltak som løsning på 
trafikksituasjonen ved Nordby skole. Den adkomstløsningen som er innarbeidet i 
planforslaget er gjennomarbeidet, og alternativer har vært konkret vurdert. fv 120 har 
en slik trafikkbelastning at trafikksikkerhet utgjør et vesentlig hensyn i saken. Dette 
medfører at kryssområder utformes med kanalisering og myke trafikanter må 
hensyntas spesielt. Dette innebærer løsninger som krever mer areal, og dermed flere 
samfunnshensyn som må veies opp mot hverandre. I planforslaget er krysset med 
adkomsten til planområdet anlagt i en viss avstand fra krysset mot Nordby skole, for å 
tilrettelegge for venstresvingefelter i begge kryss. Løsningen er godkjent av Viken 
fylkeskommune. 
 
Ugresset floghavre er registrert på den dyrka marka som blir berørt, og dette 
medfører at det må tas spesielle hensyn i forbindelse med å foreslå 
erstatningsarealer. Det er ikke tillatt å flytte matjord fra eiendommer hvor det er 
registrert floghavre til arealer uten floghavre. I dette tilfellet er det foreslått å flytte 
matjord internt på samme eiendom, men på grunn av terrengforhold er 
erstatningsarealene begrenset. 
 
Statsforvalteren har rett i at eksisterende jorde fragmenteres, og dette er ikke 
optimalt, men det vurderes likevel at det kan gi en løsning som er mulig å drive 
jordene på grunnlag av. Dette blant på grunn av kort avstand mellom jorder som er 
tilknyttet samme gårdsbruk. 
 
Statsforvalteren går for langt i sin påstand om hvor store arealer med dyrka mark som 
går tapt. Jordloven § 8 fastsetter driveplikt for jordbruksareal, så det er ikke opp til 
eier å unnlate å drive restarealene. På vestsiden av fv. 120 vil gjenværende areal sør 
for adkomstvegen, inkludert foreslått erstatningsareal, utgjør 6,5 dekar med god 
arrondering. Selv det minste av de oppsplittede arealene, nord for adkomstvegen vil 
utgjøre ca 2,3 dekar, og vurderes å være drivverdig. Til sammenligning er 
jordparsellen like sør for eksisterende adkomst til boligene vest for fv. 120 på ca. 2 
dekar og er i full drift. 
 
Når det gjelder det potensielle tilleggsareal omtalt som alternativ 3 i Matjordplanen, 
ville dette ha bidratt til å sammenføye dyrka mark nord og sør for bekken, og derved 
et større sammenhengende jordbruksareal. En slik sammenføyning vil imidlertid 
kreve en bekkelukking og oppfylling av terreng. Dette vil ikke være i tråd 
kommuneplanens bestemmelse §9.2, som sier følgende: 
«Det er ikke tillatt med bekkelukking og bakkeplanering, eller å sette i verk bygge- og 
anleggstiltak som kan medføre negative konsekvenser for landskapet, vannføring, 
vannkvalitet eller dyre- og planteliv.» 
Dette var kun foreslått som et potensielt tillegg, og er fjernet i revidert matjordplan. 
Det er kun areal nr 1, 2 og 4 (nå 3) som utgjør de aktuelle erstatningsarealene for 
tiltaket. 
 
De 4 dekar dyrka mark som Statsforvalteren mener går tapt øst for fv120, omfattes 
også av en annen reguleringsprosess, som det utarbeides separat matjordplan for. 
Deler av de omfattende trafikkarealene som foreslås regulert i tilknytning til fv. 120 er 



krevet tatt med i denne planen, gjennom rekkefølgebestemmelser i kommuneplanen, 
og representerer løsning på trafikksikkerhetsproblemer som finnes allerede i dag. 
 
Arealene på østsiden som berøres av rekkefølgekrav til denne reguleringsplanen, vil 
uansett gå med til utbygging av klubb- og grendehus på Nordby, som reguleres i 
egen plan. 
 
Kommunedirektørens kommentarer: 
 
Samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging: 
Både Fylkeskommunen og Fylkesmannen (nå Statsforvalteren) mente ved oppstart 
av planarbeidet at kommunen burde avvente å regulere området Tjonåsen. 
Fylkesmannen mente at dette planforslaget vil gjøre det vanskeligere å oppnå en slik 
fordeling som det stilles krav om i RATP om en 80/20-fordeling av veksten innenfor 
de nærmeste årene.  
Ved offentlig ettersyn av plansaken for Tjonåsen sier Fylkeskommunen at de 
anerkjenner kommunens merknader knyttet til utviklingen av Tjonåsen. 
Statsforvalteren fraråder kommunen fra å vedta planforslaget og ber om at man 
vurderer området på nytt i forbindelse med revisjon av kommuneplanens arealdel. 
Dette på bakgrunn av at de mener at planforslaget representerer en betydelig del av 
veksten på 20 % innenfor område som ligger utenfor prioritert vekstområdet 
Fjerdingby. 
 
Området ligger inne i arealdelen som byggeområde etter mekling med Fylkesmannen 
i 2015 og med forutsetning om at det ikke skulle bygges flere enn 95 boenheter, samt 
at det skal bygges undergang. Det var også kjent at RATP skulle vedtas ved slutten 
av året og innholdet i denne var kjent. Videre vil det være vanskelig for kommunen å 
avvise reguleringsforslaget ettersom det er i samsvar med gjeldende arealdel til 
kommuneplanen. Reguleringsplanprosessen har også vært pågående helt fra før 
arbeidet med ny arealdel til kommuneplan ble startet opp og Tjonåsen er dermed 
vurdert til at ikke skal tas ut av ny arealdelen til kommuneplanen som byggeområde. 
Ny arealdel til kommuneplanen har ligget ute til offentlig ettersyn/høring og vil bli 
vedtatt i høst. 
Selv om Tjonåsen ligger et stykke unna sentrale kollektivknutepunkt går det i rush-tid 
på morgen og kveld 10 min. bussruter fra/til bussholdeplassen på Nordby, noe som 
vil være positivt for de som kan ta buss til jobb og skole. Videre er det 
sammenhengende gang- og sykkelvei langs fylkesveien slik at man f.eks. kan sykle 
fra Tjonåsen til Marikollen ungdomsskole der det er større fotballbaner og Tufte-park, 
m.m. Dette vil kunne føre til at bruk av bil kan reduseres noe for de som vil bo på 
Tjonåsen. 
 
Naturmangfold: 
Matjordplanen er endret av forslagsstiller slik at den lille ravinen som var foreslått 
som tilleggsareal ikke lenger inngår i denne planen, samt at det ikke gås videre med 
å utrede den større ravinen for bruk til erstatningsareal for både Tjonåsen planen og 
Nordby idrettsanlegg planen. 
 
Jordvern, matsikkerhet og kulturlandskap: 
Byggeområdet for Tjonåsen har ligget inne i arealdelen til kommuneplanen siden 
2015 og med grunnlag i meklingsresultat som sier at det skal bygges undergang 
under fylkesveien.  
Ved varsel om oppstart sa Statens vegvesen (nå Viken fylkeskommune) i sitt innspill 
at «Undergangen for gående og syklende må reguleres med plassering rett ved 
adkomstvegen til Nordby skole slik at det ikke blir en omveg å bruke undergangen på 
veg til og fra skolen.» Statens vegvesen mente videre at det er viktig at undergangen 



blir plassert på sted der det blir naturlig for gående å krysse veien slik at barn ikke 
krysser fv. 120 i plan.  
I forbindelse med reguleringsplanarbeidet har det blitt utarbeidet en trafikkanalyse 
som viser at det vil bli behov for venstresvingefelt inn mot Nordby skole på grunn av 
at trafikken på fv. 120 ligger opp mot grensen til kravet om venstresvingefelt. Det er 
videre stor sannsynlighet for at antall kjøretøy vil øke på fylkesveien og at bl.a. dette 
utløser krav til venstresvingefelt.  
Venstresvingefelt medfører at dagens vei mot Myrdammen ikke kan opprettholdes 
som kjørevei, men at den blir en gangvei fra den nye undergangen og mot 
Myrdammen. Avkjørselen mot Tjonåsen må på grunn av plasseringen av 
undergangen også legges lengre nord og det planlegges også her venstresvingefelt 
fra sør for trafikksikkerhet for de som skal svinge inn fra sør mot Tjonåsen. 
For at trafikksikkerheten skal kunne ivaretas i området ved en utbygging av Tjonåsen, 
så er det dermed ingen andre alternativer som kan velges for utformingen av veier. 
Dette fører dermed til tap av matjord. For å kompensere for denne matjorden som blir 
berørt er det da valgt å utarbeide en plan for flytting av matjorda til erstatningsareal.  
 
Regionkontor Landbruk konkluderer i tilbakemelding i brev datert 16.11.2021 til 
forslagsstiller følgende om de arealene som forslagsstiller foreslår som erstatning for 
tap av matjord: 
«Vi innser at denne jordflyttingsplanen er det eneste alternativet dersom det 
konkluderes med at ravinen ikke kan benyttes for jordflytting.» 
Dette er med bakgrunn i at det er floghavre i matjorda og som dermed ikke kan flyttes 
til andre eiendommer.  
I og med at Statsforvalteren og Fylkeskommunen fraråder at en ravine som ligger sør 
for Tjonåsen bygges ned har Matjordplanen som forslagsstiller utarbeidet til 
førstegangsbehandlingen tatt ut forslaget om et tilleggsareal i en annen mindre 
ravine.  
 
Arealet som foreslås som erstatningsareal er litt mindre enn arealet som blir berørt av 
utbyggingen i forbindelse med Tjonåsen-planen. Tap av matjord ved bygging av 
kryss, veier, undergang og gangveier på vest- og østsiden av fv. 120 blir ca. 5.4 
dekar. Arealene som i matjordplanen foreslås som erstatningsareal blir ca. 5.3 dekar 
ifølge vedlagt matjordplan. Det vil si at det mangler ca. 100 kvm for at det skal bli en 
full erstatning for tapt matjord. På bakgrunn av dette og fordi en full erstatning kvm for 
kvm ofte heller ikke gir den samme produktiviteten som på eksisterende matjord 
ønsket administrasjonen i kommunen å få vurdert hensynet til naturmangfold opp mot 
hensynet til matjord ved å se på muligheten for å benytte en ravinedal sør for 
Tjonåsen som erstatningsareal. På grunn av at det er floghavre på arealet der 
matjorden skal flyttes fra vil det ikke finnes andre arealer enn det som foreslås i 
vedlagt matjordplan når ikke ravinedaler som ligger innenfor samme eiendom kan 
benyttes for erstatningsareal for tap av matjord.  
 
Detaljreguleringsplanen for Nordby idrettsanlegg er under utarbeidelse der det også 
vil være behov for erstatningsareal for tap av matjord. I denne planen foreslås klubb-
/forsamlingshus for befolkningen på Nordby på arealet som er merket som rødt areal, 
BOP, i detaljreguleringsplanen for Tjonåsen og som ligger øst for fv. 120. Dette 
arealet foreslås som midlertidig anleggsområde for bygging av bl.a. undergangen 
under fv. 120 i forbindelse med utbyggingen av boligene på Tjonåsen. 
 
Viken fylkeskommune, 21.03.2021 
Viken fylkeskommune har vurdert planforslaget på bakgrunn av fylkeskommunes rolle 
som regional planmyndighet, forvalter av fylkesvei, fagmyndighet for kulturminnevern 
og prosessmyndighet etter vannforskriften. 



Viken fylkeskommune viser til uttalelse fra Akershus fylkeskommune til varsel om 
planoppstart, og har følgende merknader og vurderinger: 
 
Samordnet areal- og transportplanlegging: 
Et av hovedmålene i regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus (RP-ATP) 
er at utbyggingsmønsteret skal være arealeffektivt, basert på prinsipper om flerkjernet 
utvikling og bevaring av overordnet grønnstruktur. 
Fylkeskommunen viser til at området ligger over 7 kilometer sør for Fjerdingby, 
prioritert tettsted i Rælingen kommune. I uttalelse til varsel om oppstart anbefalte 
fylkeskommunen at kommunen avveide dimensjonene av den planlagte 
boligutbyggingen opp mot målet om at hoveddelen av boligveksten skal skje i 
Fjerdingby. Det ble også anbefalt å avvente regulering av Tjonåsen til 
kommuneplanen for Rælingen rulleres. Fylkeskommunen viser til at kommunen i sin 
vurdering påpeker at området er avsatt som byggeområde i arealdelen etter mekling 
med Statsforvalteren 28.6.2015. I meklingen ble det stilt krav om at det ikke skulle 
bygges flere enn 95 boenheter, samt at det skulles bygges en undergang under 
fylkesvei 120 Nedre Rælingsvei. Kommunedirektøren påpeker også at innholdet av 
RP-ATP var kjent ettersom planen skulle vedtas mot slutten av 2015, og «vurderer 
det som lite realistisk å ta Tjonåsen ut igjen som byggeområde ved revisjon av 
arealdelen til kommuneplanen, ettersom det er lagt ned mye ressurser og kostnader 
på planutforming og utredninger i perioden som har gått siden planoppstart i 2018».   
Fylkeskommunen anerkjenner kommunens merknader knyttet til utviklingen av 
Tjonåsen. Fylkeskommunen sier videre at det bør utarbeides et 
dimensjoneringsgrunnlag for kommunens fremtidige bo- og arbeidsplassvekst i 
kommunen i arbeidet med rullering av kommuneplanen for å sikre at hovedtyngden 
av kommunens vekst skjer i det prioriterte vekstområdet og bidrar til god tettsted- og 
sentrumsutvikling i Rælingen. 
 
Friluftsliv:  
Fylkeskommune viser til at området er knyttet til Rælingsmarka og ligger helt inntil 
Myrdammen friluftslivsområdet, som er vurdert av kommunen som svært viktig for 
friluftsliv og at det er viktig å ivareta disse opplevelseskvalitetene. Det er positivt at 
planforslaget ivaretar allmenn adkomst til marka på naturlige innfallsporter i 
planområdet.  
Enkelte felter med eksisterende småskog ivaretas, og lekeområdene er tilpasset og 
utnytter naturlige kvaliteter i området med blant annet akebakke og buldrevegg. 
Fylkeskommunen viser til krav om universell utforming av uteområder, som også er 
viktig for lekeområdene.  
Fylkeskommunen mener det bør vurderes en snarvei fra boligfeltet ned mot skole og 
bussholdeplass, i form av en enkel sti gjennom skogholtet, på tross av bratt terreng.  
Reguleringsplanen ser ut til å gi bedre tilrettelegging for bussholdeplassen med 
kobling mot Myrdammen turvei, som kan gjøre dette til en mer attraktiv adkomst til 
friluftslivsområdet for flere. Fylkeskommunen mener kommunen bør prioritere en 
direkte adkomst fra boligfeltet til Myrdammen turvei/skiløype, for å begrense 
unødvendig kjøring til starten av skiløypa. De mener at dette eventuelt kan 
innarbeides i forvaltningsplan for det statlig sikrede friluftslivsområdet, slik at traseen 
kan legges i mindre bratt terreng. 
 
Dyrka mark og naturmangfold:  
Ivaretakelse av dyrka mark er viktig for matsikkerheten. Nasjonalt er det mål om at 
omdisponering ikke skal overstige 3000 dekar per år. Viken fylkesting vedtok 18. 
desember 2020 Regional planstrategi 2020-2024, hvor det er satt mål om en 
nullvisjon for nedbygging av matjord i Viken. Fylkeskommunen mener det er viktig at 
jordbruksareal ikke omdisponeres unødvendig. Adkomstvei og gang- og sykkelvei til 
Tjonåsen vil berøre totalt 5443 m2 fulldyrket matjord. Det er utarbeidet en 



jordflyttingsplan for matjorden som blir berørt, og planen foreslår 3 arealer på 
vestsiden av fylkesveien som erstatningsareal for samferdselstiltakene. I 
saksframlegget for planutvalgets møte 25.1.2022 påpekes det at noe av arealet som 
foreslås som erstatningsareal anses å bli mindre lettdrevet arronderingsmessig og 
det må derfor avklares om en mindre ravine kan benyttes som erstatningsareal. 
Fylkeskommunen vil påpeke at selv om ravinen har en lavere verdi i forhold til 
naturmangfold, så er det rettet økt fokus på ivaretagelse av denne type sårbar natur. 
Fylkeskommunen vil sterkt fraråde at ravinen bygges ned, og vil gi et sterkt faglig råd 
om at det ses på andre alternative plasseringer av erstatningsareal i kommunen 
dersom foreslåtte arealer ikke er tilfredsstillende. 
 
Friluftsliv og barn og unges interesser:  
Det er positivt at det er en rekkefølgebestemmelse som stiller krav om at lekeplasser 
skal være ferdig opparbeidet innenfor planområdet før brukstillatelse gis for nybygg. 
Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen slår 
fast at det er et viktig nasjonalt mål å sikre barn og unges oppvekstmiljø og at det 
legges vekt på å sikre god kvalitet for lek- og opphold. Det er videre positivt at 
områdets nærhet til friluftsområder og grønnstruktur, ved Rælingsmarka, ivaretas. 
 
Parkering:  
Fylkeskommunen er positiv til at det fastsettes parkeringsbestemmelser som er 
restriktive. 
 
Vannforvaltning:  
Regional plan for vannforvaltning i Innlandet og Viken vannregion 2022-2027 har 
fastsatt mål for vannmiljøet i alle vannforekomstene i vannregionen. 
Fylkeskommunen forutsetter at det gjøres en konkret vurdering av om tiltaket vil 
kunne påvirke fastsatte miljømål, jf. §4 i vannforskriften og den regionale 
vannforvaltningsplanen. 
 
Masseforvaltning:  
Fylkeskommunen viser til at forslaget vil innebære omdisponering og flytting av større 
mengder masser. Regional plan for masseforvaltning i Akershus inneholder 
retningslinjer som skal bidra til en mer langsiktig og helhetlig masseforvaltning i fylket. 
Det er positivt at det skal utarbeides en massehåndteringsplan som skal fremlegges 
ved søknad om rammetillatelse. Det forutsettes at retningslinjene for håndtering av 
masser legges til grunn i det videre arbeidet. 
 
Kulturminner – bygningsmiljø og landskap:  
Fylkeskommunen viser til sin uttalelse til varsel om oppstart, og har ingen merknader 
til planforslaget når det gjelder nyere tids kulturminner.  
 
Kulturminner – automatisk fredete kulturminner:  
Fylkeskommunen viser til at det er gjennomført arkeologiske registreringer i 
forbindelse med planarbeidet og at det ikke ble påvist funn av automatisk fredete 
kulturminner. Det kan likevel ved graving dukke opp arkeologiske funn som ikke er 
oppdaget i forbindelse med en slik registrering og fylkeskommunen anbefaler å ta inn 
følgende tekst fra kulturminneloven § 8 i reguleringsplanens fellesbestemmelser: 
«Dersom det under anleggsarbeider treffes på automatisk fredete kulturminner, 
eksempelvis i form av helleristninger, brent leire, keramikk, flint, groper med trekull 
og/eller brent stein, slagg etter jernfremstilling etc., skal arbeidet øyeblikkelig stanses 
og fylkeskommunen varsles, jf. lov om kulturminner av 9. juni 1978 nr. 50, 
(kulturminneloven) § 8.».  
 
Forslagstillers kommentar: 



Forslagsstiller tar til etterretning at Viken fylkeskommune aksepterer kommunens 
vurderinger om utbygging av Tjonåsen, og ikke lenger er negativ til den. 
 
Det er vurdert å tilrettelegge for en mulig snarvei utenom gang-/sykkelvegen langs 
adkomstvegen til boligområdet, men på grunn av det bratte terrenget er det ikke 
funnet en tilfredsstillende løsning på dette behovet. Derfor henvises det foreløpig til 
den regulerte gang-/sykkelvegen.  
 
Det tas til etterretning at fylkeskommunen sterkt fraråder at ravinen bygges ned. 
Dette var kun foreslått som et potensielt tillegg, og er fjernet i revidert matjordplan. 
 
Reguleringsbestemmelsenes fellesbestemmelser kompletteres slik fylkeskommunen 
tilråder. 
 
Det er gjort supplerende utredning av overvannshåndtering, med beregninger av 
erosjonsrisiko og vannhastighet i bekker. Tiltak i forbindelse med dette bidrar til at 
miljømål i vannforskriften og regional vannforvaltningsplan kan innfris: 
 
1.  
Under anleggsfasen og etter ferdig etablert boligfelt, vil tilrenning til Nordbyåa bli 
regulert via steinmagasin A, som er planlagt kombinert med dreneringsmagasin før et 
kontrollerbart utslipp til bekk som renner til Nordbyåa. Dette utslippet vil via 
steinfyllingen, drensmagasinet og utløpsledningen, fordrøyet og de maksimale 
utslippsmengdene vesentlig redusert. Denne fordrøyningen vil redusere 
maksimalutslippet og fordele dette over lengre perioder i forhold til dagens situasjon. 
Etablering av steinfylling og fordrøyningsmagasin vil være første tiltak som 
gjennomføres inne på boligfeltet, da dette også er vesentlig for massehåndteringen 
ved anlegget. 
 
Ved anleggsperioden og fram til overflatene er etablert, føres utløpet fra 
fordrøyningen til et Geotube filter for å unngå finstoff til nedstrøms bekk.  
 
Vannkvaliteten til Nordbyåa skal som en følge av dette ikke bli påvirket av arbeidene 
inne på boligfeltet, og med lavere avrenningsmengde fra feltet vil dette bidra til 
redusert erosjonsfare nedstrøms for Nordbyåa. 
 

 



Utsnitt fra tegning 1397_GH1011, snitt av Steinmagasin A 
 

 
Utsnitt fra tegning 1397_GH1011, oversiktsplan av Steinmagasin A 
 
2. 
Overvann fra kryssområdet skal fordrøyes i magasin og OV anlegg vest for Fv.120 i 
hht tegning 1397_GH001_revC, og utslippet begrenses ved hjelp av virvelkammer til 
30 l/s OV ledning mot bekk.  
Ved anleggsperioden og fram til overflatene er etablert, føres utløpet fra 
fordrøyningen til et Geotube filter for å unngå finstoff til nedstrøms bekk.  
Vannkvaliteten til bekkesystemet skal som en følge av dette ikke bli tilført økt mengde 
finpartikler og slam av arbeidene ved kryssområdet og med lavere maksimale 
avrenningsmengde fra området vil dette bidra til redusert erosjonsfare nedstrøms. 
 
Bekkeløpet nord for Nordby skole er likevel utredet, og VSO har utarbeidet en rapport 
med vurdering av aktuelle tiltak for å sikre bekkeløpet mot erosjonsfare. 
 



 
Utsnitt fra tegning 1397_GH001_revC, oversiktsplan av VA ved kryssområdet Fv.120 
 
3. 
Ved anleggsperioden og fram til overflatene er etablert, føres utløpet fra 
fordrøyningen til et Geotube filter for å unngå finstoff til nedstrøms bekk. 
 
Kommunedirektørens kommentarer: 
 
Samordnet areal- og transportplanlegging: 
Fylkeskommunen viser til kommunedirektørens vurdering av at det er lite realistisk å 
ta Tjonåsen ut igjen som byggeområde ved revisjon av arealdelen til kommuneplanen 
ettersom det er lagt ned mye ressurser og kostnader på planutforming og utredninger 
i perioden som har gått siden planoppstart i 2018. Videre anerkjenner 
Fylkeskommunen disse merknadene knyttet til utviklingen av Tjonåsen. 
Kommunen har i forbindelse med rulleringen av arealdelen til kommuneplanen 
utarbeidet et dimensjoneringsgrunnlag for kommunens fremtidige boligvekst for å 
sikre at kommunens vekst skjer i de prioriterte vekstområdene nord i kommunen. Det 
finnes ingen prognoser for næringsliv i kommunen og det er derfor i 
dimensjoneringsgrunnlaget kun vist tall for dagens situasjon med antall næringsbygg 
og samlet næringsareal innenfor analyseområdene.   
 
Friluftsliv: 
Det er vurdert muligheten for opparbeiding av en snarvei/sti ned mot skole og 
bussholdeplasser. Administrasjonen i kommunen har funnet at det ikke er heldig å 
opparbeide sti for å lede folk ned i dette bratte og farlige terrenget. 
Administrasjonen i kommunen har også vurdert Fylkeskommunens forslag om å 
opparbeide en direkte adkomst fra boligområdet på Tjonåsen til sti/skiløype ved 
Myrdammen. En opparbeiding her ville gitt store inngrep i dette bratte terrenget med 
mye fjellpartier og synes derfor ikke aktuelt. Det går en sti ned mot Myrdammen i dag 
og som vil knyttes til sti som blir opparbeidet ved lekeplassen på Tjonåsen som vil 
ligge nærmest Marka.   



 
Dyrka mark og naturmangfold: 
Vedrørende nedbygging av dyrka mark og at Fylkeskommunen, som Statsforvalteren, 
frarår at en ravine benyttes for erstatning for tap av matjord, vises det til 
kommunedirektørens kommentarer til Statsforvalterens merknader til planforslaget. 
 
Vannforvaltning: 
Det vises her til forslagsstillers supplerende utredning over som beskriver og viser 
tiltak ved utbyggingen av Tjonåsen som bidrar til at fastsatte miljømål, jfr. §4 i 
vannforskriften og den regionale vannforvaltningsplanen kan innfris. Tiltak som vil bli 
utført er bygging av fordrøyning av overvann både fra boligområdet og fra 
undergangen langs fylkesveien. Dette, samt energidreperbasseng i bekken 
nedstrøms undergangen, er vurdert til at ikke gir erosjon i bekk/elv nedstrøms. 
Videre vil det bli benyttet filtre for å unngå at finstoff renner ut til bekk/elv under 
anleggsperioden ved bygging av fylling på Tjonåsen og ved bygging av undergang. 
 
Kulturminner – automatisk fredete kulturminner: 
På bakgrunn av Fylkeskommunens anbefaling er det i bestemmelsene til Tjonåsen-
planen lagt inn en bestemmelse om at arbeider skal stanses dersom det påtreffes 
automatisk fredete kulturminner. 
 
FAU – Nordby skole, datert 17.03.2022, mottatt 20.03.2022 
FAU har hatt saken til diskusjon på Nordby skole og viser til at de også tidligere har 
meldt om at de er særlig opptatt av trafikksikkerhet for barna på skolen under 
utbygging av Tjonåsen. De er positive til at undergangen planlegges slik at man kan 
krysse veien og komme rett til skolen da de har vært bekymret for at dersom 
undergangen plasseres lenger unna, vil det være fare for at mange likevel krysser 
veien og ikke bruker undergangen. 
De viser til at de har meldt inn bekymring for trafikksikkerhet for skolebarna ved 
innspill til trafikksikkerhetsplanen da det stadig oppstår farlige situasjoner ved levering 
og henting av barna, siden det i dag ikke er lagt opp til drop-off-sone og at minibuss 
står parkert der det ville være naturlig å kjøre ved levering/ henting. 
De ser at det planlegges endring av skolens parkeringsplass og plassering av 
busstopp, samt bygging av undergang i forbindelse med utbygging på Tjonåsen og at 
dette ivaretar trafikksikkerheten for barna. Men da de mener at utbygging vil gi økt 
trafikk i området rundt skolen og at det allerede i dag til stadighet er farlige situasjoner 
trafikksikkerhetsmessig er deres tilbakemelding følgende:  
 
De ønsker at utbygging og forbedring av parkeringsområde ved skolen, bygging av 
undergang og endring av kjøremønster blir prioritert og utarbeidet før utbygging av 
Tjonåsen starter. 
 
Forslagstillers kommentar: 
Faremomentene FAU ved Nordby skole tar opp, gjelder først og fremst dagens 
situasjon ved trafikk til skolen. Fordi krysset både til Tjonåsen og 
skolen/grendehuset/idrettsanlegget reguleres samtidig, vil Tjonåsen-reguleringen 
løse de problemene som i dag foreligger for myke trafikanter ved skolen. 
 
Vedrørende rekkefølge for opparbeidelse, sier bestemmelsenes pkt. 9.3 følgende: 
«Veikrysset o_SKV1/o_SKV5, med nye avkjøringsfiler, undergang under fv 120, 
gang- / sykkelveger frem til undergangen samt busslommer, skal være bygget og 
driftsklart før kommunen kan gi igangsettingstillatelse til bygging av boliger innenfor 
planområdet. P-plass for skolen skal opparbeides etter at undergangen er ferdig 
bygget.» 



Dette tilsier at endring av kjøremønster og bussløsning, samt fotgjengerundergang vil 
anlegges før boligbebyggelsen kan påbegynnes. 
 
Kommunaldirektørens kommentarer: 
Det vises til forslagsstillers kommentarer over om at undergang, gangveier, 
ombygging av bussholdeplasser m.v. er stilt rekkefølgekrav om at skal bygges før 
utbyggingen av boliger på Tjonåsen kan starte. P-plassen for skolen vil bli 
opparbeidet som en flate, av utbygger av Tjonåsen når undergangen under fv. 120 er 
ferdig bygget. Det er utarbeidet en illustrasjon som viser at det i tillegg til p-lass ved 
skolen kan være plass til «kiss & ride» der foreldre kan sette av barn og hente barn 
uavhengig av inn og ut kjøring til p-plassen. Arealet vil være en større flate inntil det 
er midler til å opparbeide en slik «kiss & ride» ved Nordby skole. Det er ikke vurdert 
avstand fra p-plassen til bekken sør for p-plassen ennå. 
 

 
Illustrasjon av p-plassen ved Nordby skole hentet fra Teknisk plan for fv. 120.    
 
Ruter AS, datert 25.02.2022 



Ruter er positiv til at man legger opp til en ny løsning for bussen. Dette indikerer at 
Ruter ikke finner dagens løsning optimal. 
Ruter vil opplyse om at Statens vegvesen tillater at det kan bygges busslomme med 
utbedringsstandard med en lengde på 54 m. Normal lengde er 70 meter. Ut fra 
tegningene mener de at det er vanskelig å vurdere om utbedringsstandard er 
tilfredsstilt, men at det ser ut som om busslommen i den ene retningen er noe kort. 
De mener at utbedringsstandard gir noe dårlig tilgjengelighet ved av- og påstigning, 
og at man bør få til en løsning som er noe bedre enn utbedringsstandarden. I det 
minste må man ikke legge seg under utbedringsstandarden. 
 
Forslagstillers kommentar: 
Busslommene på fylkesvegen er prosjektert iht utbedringsstandard gitt i Statens 
vegvesens håndbok N100. 
 
Figur fra håndbok N100: 

 
 
Prosjektert løsning, vist med målsetting av busslommene: 

 
Planforslaget bygger på løsning som er innarbeidet i teknisk plan for veganlegget, 
som er godkjent av Viken fylkeskommune. Økt størrelse på busslommen vil skape 
ytterligere arealbehov. 
 
Kommunaldirektørens kommentarer: 
Som forslagsstiller viser til over er det benyttet utbedringsstandard med en lengde på 
hver av de to busslommene med 54 meter og videre er Teknisk plan som viser disse 
to plassene godkjent av Viken fylkeskommune. En eventuell utvidelse av 
bussholdeplassene hadde ført til ytterligere reduksjon av dyrka mark og konflikt med 
en nærliggende ravine. 



 
Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne, datert 03.03.2022 
Rådet har i sak 4/2022 i møte den 01.03.2022 vedtatt følgende: Rådet oppfordrer til 
at nærmiljøet utformes med hensyn til mennesker med ulik type nedsatt 
funksjonsevne. 
 
Forslagstillers kommentar: 
Da planområdet omfatter landskap med vesentlige terrengforskjeller, vil ikke 
nærmiljøet kunne utformes fullt ut med hensyn til mennesker med nedsatt 
funksjonsevne, men det vil kunne gjøres så langt det er mulig. 
 
Kommunedirektørens kommentarer: 
Ifølge bestemmelsene § 5.1.11 stilles krav om at lekeplassene skal opparbeides etter 
prinsippene for universell utforming, med universelt utformet adkomst fra tilstøtende 
veier. Videre skal den største lekeplassen f_BLK3, og som blir felles for alle boligene 
på Tjonåsen, opparbeides med aktivitetsplass for alle aldersgrupper, dvs. for 
eksempel for eldre som kan ha funksjonsnedsettelse. 
 
Direktoratet for mineralforvaltning (DMF), datert 02.02.2022 
DMF har ikke merknader til høring av reguleringsplanen for Tjonåsen. 
 
Forslagstillers kommentar: 
Tas til etterretning. 
 
Mattilsynet, datert 22.03.2022 
(Merknaden ble mottatt en dag etter fristen, som de selv viser til, men tas med 
sammen med de andre merknadene for vurdering.) Mattilsynet er en statlig 
sektormyndighet for drikkevann med ansvar for å ta vare på nasjonale og regionale 
føringer i plansaker som kan påvirke drikkevann. 
Mattilsynet viser til at det i VVA notatet kommer frem at det er tosidig forsyning til 
området, og at dette er bra. De forutsetter at kapasiteten på drikkevann i kommunens 
hovednett er tilstrekkelig, og om nødvendig økes, slik at utbyggingene ikke påvirker 
leveringssikkerheten i området og kommunen ellers. Uavhengig av om 
drikkevannsledningene i planområdet er privat (stikkledning) eller kommunal 
(hovedledning), er det viktig at den totale sikkerheten med hensyn til drikkevann blir 
ivaretatt ved gravearbeid og arbeid på ledningsnett. Trykkløse tilstander i 
ledningsnettet kan medføre innlekking av forurenset vann fra omgivelsene. Det er 
viktig å etablere rutiner for dette, og ha tett dialog med ansvarlig etat for 
drikkevannsforsyningen i kommunen. 
 
Forslagsstillers kommentar: 
Tas til etterretning. 
 
Kommunedirektørens kommentarer: 
Leveringssikkerhet for vann skal være ivaretatt ved en utbygging av Tjonåsen. 
 
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), datert 11.02.2022 
NVE gir en generell tilbakemelding til offentlig ettersyn i denne saken. 
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) er nasjonal sektormyndighet med 
innsigelseskompetanse bl.a. innenfor saksområdene flom-, erosjons- og skredfare, 
allmenne interesser knyttet til vassdrag og grunnvann. NVE har også ansvar for å 
bistå kommunene med å forebygge skader fra overvann gjennom kunnskap om 
avrenning i tettbygde strøk (urbanhydrologi). 
På grunn av stor saksmengde i forhold til tilgjengelige ressurser har ikke NVE 
kapasitet til å gå konkret inn i alle reguleringsplaner som kommer på høring, men kan 



gi konkrete innspill og uttalelser etter en faglig prioritering til de kommuner som har 
størst behov. 
NVE minner om at det er kommunen som har ansvaret for at det blir tatt nødvendig 
hensyn til flom- og skredfare, overvann, vassdrag og energianlegg i arealplaner, 
byggetillatelser og dispensasjoner. Det vises videre til Kartbasert veileder for 
reguleringsplaner og at kommunen må vurdere om planen ivaretar nasjonale og 
vesentlige regionale interesser, jf. NVEs veileder 2/2017 Nasjonale og vesentlige 
regionale interesser innen NVEs saksområder i arealplanlegging.  NVE viser også til 
deres internettsider, https://www.nve.no/arealplanlegging/  
 
Forslagstillers kommentar: 
Planforslagets konsekvenser for flom- og skredfare, overvannshensyn, vassdrag og 
energianlegg er søkt ivaretatt, og det er utarbeidet flere ulike utredninger for å belyse 
disse forholdene i tillegg til at det er utarbeidet risiko- og sårbarhetsanalyse. 
 
Kommunedirektørens kommentarer: 
Som forslagsstiller viser til er det utarbeidet ulike rapporter i forbindelse med 
planarbeidet for Tjonåsen både med hensyn til erosjons- og skredfare og med hensyn 
til overvann og flom. Disse rapportene viser at det er mulig å bygge ut Tjonåsen og 
bygge undergang uten at dette skal gi fare for områdestabilitet eller fare for flom og 
erosjon i bekk/elv på nedsiden av Tjonåsen. I bestemmelsene § 9.2 stilles det krav 
om Viken fylkeskommune skal godkjenne tiltakene ved fv. 120 før boligbyggingen kan 
igangsettes, og at det «Som grunnlag for utarbeidelse av byggeplan for tiltakene må 
gjennomføres detaljerte geotekniske undersøkelser.» 
Videre må det for opparbeiding av erstatningsareal 3 sør for planområdet og som 
ligger på kanten av en ravine, fjernes jordmasser før utlegging av omdisponert 
matjord, jfr. vedlagt rapport om områdestabilitet og som også er omtalt i vedlagt 
matjordplan.  
 
Romerike Avfallsforedling (ROAF), datert 07.02.2022 
ROAF viser til at de ble kontaktet av konsulent for utbygger i august 2020 og at den 
siste dialogen var desember 2020, samt at de gjerne kan kontaktes for mer 
informasjon. 
 
Forslagstillers kommentar: 
Dialogen vedrørende renovasjonsløsningen har vesentligst dreid seg om 
stigningsforhold ved renovasjonspunktene, samt fremkommelighet forbi 
renovasjonspunktet ved tømming. De hensyn som er blitt påpekt, er innarbeidet i 
planforslaget. 
Det har blitt kontrollert at de foreslåtte renovasjonspunktene er store nok til fire 
fraksjoner og mengder avfall, og sjekket sporingskurver, noe som ROAF i e-post den 
08.04 2022 har godkjent. 
 
Kommunedirektørens kommentarer: 
Administrasjonen i kommunen har i tillegg til ROAF godkjent de nye tegningene som 
viser sporingskurver og stigningsforhold for brannvesenets biler ved de foreslått 
renovasjonsplassene i Tjonåsen-planen. 
 
Nedre Romerike brann- og redningsvesen (NRBR), datert 08.03.2022 
NRBR viser til deres innspill i forbindelse med oppstart av planarbeidet, samt deres 
svar på e-posthenvendelser fra konsulent for forslagsstiller/utbygger gitt 24.09.2019 
og 08.01.2020. NRBR har ikke mottatt noe tilbakemelding på disse e-postene og som 
er vedlagt NRBR sin merknad. 
 

https://nve.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=66271d2e94014aff80fc065a18ad1f50
https://nve.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=66271d2e94014aff80fc065a18ad1f50
http://publikasjoner.nve.no/veileder/2017/veileder2017_02.pdf
http://publikasjoner.nve.no/veileder/2017/veileder2017_02.pdf
https://www.nve.no/arealplanlegging/


NRBR viser til VA-plan (tegning GH1001 i Tekniske planer – Tjonåsen, vedlegg 17) 
og som viser plassering av brannhydranter. NRBR mener at det ut fra tegningen kan 
synes som at det er enkelte arealer som ikke er tilstrekkelig dekket med hydranter og 
at enkelte hydranter er plassert ugunstig med hensyn til brannvesenets innsats. 
 
Utdrag av svar i e-post fra NRBR gitt 24.09.2019 og 08.01.20220: 
NRBR viser til henvendelse fra konsulent for forslagsstiller/utbygger der det bes om 
en forhåndsuttalelse på at slukkevannsdekningen og adkomsten på internveiene er 
akseptable.  
  
NRBR sier at forutsatt at all bebyggelse faller inn under definisjonen 
småhusbebyggelse, vil en slokkevannskapasitet på minimum 20 l/s, som beskrevet i 
VVA‐notat, være akseptabelt.  
Da det ikke fremkommer tydelig av mottatte tegninger, ønsker NRBR en bekreftelse 
på at stigning og svingradius på alle kjøreveier for brannvesenet og vendhammere er 
i henhold til Nedre Romerike brann‐ og redningsvesen IKS(NRBR) sin veiledning om 
tilrettelegging for rednings‐ og slokkemannskap. Rygging skal i størst mulig grad 
unngås. Blindveier skal derfor utstyres med vendehammer eller snuplass tilpasset 
deres kjøretøyer (for utforming se skisse i veiledningen), men for rette strekninger 
kan blindvei på inntil 50 m aksepteres uten vendehammer eller snuplass.  
NRBR mener det kan se ut som at ikke alle områder vil være dekket med 50 + 50 m 
slangeutlegg. Det vil si 50 meter fra brannvannsuttak til brannbil og 50 meter fra 
brannbil til alle byggets fasader. Avstander måles i brøytet vei. De ber om at 
konsulent for forslagsstiller kontrollmåler dette og ber om en bekreftelse på at dette 
kravet vil bli ivaretatt. NRBR ønsker brannhydranter fremfor brannkummer da disse er 
enklere å lokalisere, mer pålitelige samt raskere og tryggere å betjene for 
mannskapene. Eventuelle brannkummer må ligge i brøytet vei/areal. 
NRBR viser til at det til alle bebygde areal bør være to uavhengige 
adkomstmuligheter for brannvesenets utrykningskjøretøy. Ved å utvide kjørebanen 
på sykkelveien opp til Tjonåsen fra 3 m til 3,5 m pluss planlagte 25 cm fri bredde på 
hver side, vil den kunne fungere som en beredskapsvei. 
Kun én kjørbar adkomstvei gjør brann‐ og ulykkesberedskapen til et område svært 
sårbar. Stengt vei samtidig som det skjer en alvorlig ulykke der det er behov for akutt 
bistand utenfra vil kunne være et mulig scenario.  
 
Forslagstillers kommentar: 
Det fremgår av planbeskrivelsen som fulgte planmaterialet til offentlig ettersyn, 
hvordan tidligere innspill i planprosessen er blitt vurdert og håndtert. 
Antall og plassering av brannhydranter skal avklares i forbindelse med 
detaljprosjekteringen knyttet til byggesaken, og skal godkjennes av kommunen og 
NRBR. 
 
Kommunedirektørens kommentarer: 
Det er riktig som forslagsstiller viser til at antall og plassering av brannhydranter ikke 
er avklart i den overordnete VA-planen som er vedlagt til andregangsbehandlingen av 
Detaljreguleringsplanen. Jfr. § 9.9 i bestemmelsene til Tjonåsen-planen stilles det 
krav om at VA-rammeplan skal være godkjent av NRBR før igangsettingstillatelse gis. 
Videre står det at som en hovedregel stilles det krav til brannhydranter ved etablering 
av nye brannvannsuttak. Eventuelle avvik fra dette må være avklart med 
brannvesenet og kommunen. 
NRBR har i e-post 23.06.2022 godkjent vendehammere på området iht. til deres 
dimensjoneringskrav for svingradiuser og stigningsforhold. Det finnes tre blindveier 
som er 50 m eller mindre som ikke har vendehammer. Dette er innenfor kravene som 
NRBR har. 



Det er avklart med NRBR at dersom hovedveien opp til Tjonåsen er stengt på grunn 
av en ulykke er det mulig for brannvesenet å kjøre delvis oppå tilliggende fortau slik 
at de ved et slikt tilfelle har adkomst til området. 
Tjonåsen vil bli bygget bare med eneboliger og tomannsboliger slik at 
slokkevannskapasitet på minimum 20 l/s, som beskrevet i VVA‐notat, er akseptabelt. 
I området hvor trykkøkningsstasjon planlegges vurderes det i notatet til at det er 
kapasitet for 50 l/s. 
 
Østmarkas venner (ØV), datert 21.03.2022 
(Merknaden ble mottatt 22.03.2022, en dag etter fristen, men tas med sammen med 
de andre merknadene for vurdering.) 
ØV har som formål å bidra til å bevare Østmarka som natur- og friluftsområde for 
dagens og kommende generasjoner. 
I ØV sitt innspill ved varsel om oppstart av planarbeidet var de opptatt av 
tilgjengeligheten til Marka gjennom boligområdet og at viktig natur tas vare på. De 
viser til at registrerte verdifulle naturområder er foreslått regulert til LNF-formål, med 
hensynssone bevaring av naturmiljø. Det er foreslått flere grøntområder som gir 
området et grønt preg og som sikrer tilknytning mellom utbyggingsområdet og 
friluftsområdene og eksisterende stier i marka. Dette vil gi mulighet for friluftsliv 
innenfor og utenfor boligområdet for både beboere og andre. Boligene på Tjonåsen 
vil bli lite synlige fra Myrdammen. Grensen for byggeområdet /plangrensen for 
Tjonåsen ligger mellom ca. 7 m og 16 m fra Markagrensen. Bygging av undergang 
tilrettelegger for trygg adkomst til Myrdammen-området fra p-plass ved Nordby skole, 
i tillegg til at det i dag er P-plasser langs vei inn mot Myrdammen. 
ØV er glad for at viktige natur- og friluftslivshensyn tas vare på. Det framgår at det har 
vært vurdert å tilrettelegge for bedre gangforbindelser med universell tilgjengelighet 
mot for eksempel Myrdammen, men på grunn av det bratte terrenget og at disse 
arealene ligger innenfor kommuneplanens hensynssoner og Marka har utbygger ikke 
gått videre med dette. Det foreslås tilrettelagt for stiadkomst fra boligområdet, som 
kobler seg til eksisterende stiforbindelse mot Myrdammen i sør.  
 
ØV vil til slutt påpeke at bekkekløften til Myrdambekken i nordvest er et viktig 
naturområde og viltbiotop og må skånes mot alle inngrep. 
 
Forslagstillers kommentar: 
Det bekreftes at hensyn til naturmiljø og tilgang til omkringliggende natur-områder er 
søkt ivaretatt i planarbeidet. Bekken ut av Myrdammen mot nord ligger utenfor 
planområdet, og planen innebærer ikke tiltak som berører denne. 
 
Kommunedirektørens kommentarer: 
Som forslagsstiller viser til ligger bekken som går ut av Myrdammen, som Østmarkas 
venner viser til, mot nord og utenfor planområdet for Tjonåsen. Området som er vist i 
Naturbase som område med arter av nasjonal forvaltningsinteresse ligger i sin helhet 
utenfor planavgrensningen for Tjonåsen.   
 
 
Endring av bestemmelser etter førstegangsbehandling: 
 
I § 4.9 om kulturminner er følgende bestemmelser lagt inn: 
 
Dersom det under anleggsarbeider treffes på automatisk fredete kulturminner, 
eksempelvis i form av helleristninger, brent leire, keramikk, flint, groper med trekull 
og/eller brent stein, slagg etter jernfremstilling etc., skal arbeidet øyeblikkelig stanses 
og fylkeskommunen varsles, jf. lov om kulturminner av 9. juni 1978 nr. 50, 
(kulturminneloven) § 8.  



 
Bestemmelsen er lagt inn på bakgrunn av kommentarer fra Viken Fylkeskommune. 
 
I § 9.3 om teknisk infrastruktur er siste avsnitt tatt ut av bestemmelsene: 
  
Det kan ikke gis brukstillatelse til tiltak utenfor planområdet, eller på arealet BOP, 
som benytter Tomterstien (o_SKV2-3) som adkomst, før disse vegene er etablert slik 
reguleringsplanen viser. 
 
Bestemmelsene er tatt ut da det uansett vil gjelde en 50 m byggegrense fra fv. 120 
før detaljreguleringsplanen for Nordby idrettsanlegg er vedtatt og der det vil foreslås 
bygging av klubb-/forsamlingshus på området BOP. 
  
I § 9.10 om teknisk infrastruktur til byggeområdene er det lagt til følgende i setning i 
avsnitt to, andre setning: 
 
…….., samt rapport for erosjonssikring av bekk ved Nordby skole og ned mot 
Øyeren. 
 
Denne bestemmelsen er lagt inn i rekkefølgebestemmelsene på grunn av at rapport 
for bekken ved Nordby skole er bare foreløpig. Endelig godkjent rapport skal dermed 
ifølge rekkefølgekrav være på plass før igangsettingstillatelse gis for infrastrukturen. 
 
I § 9.11 om Matjordplan er det følgende bestemmelse lagt inn: 
 
Matjordplan for erstatningsareal for tap av matjord skal være utarbeidet og godkjent 
før krysset med fv. 120 eller undergang under fv. 120 kan igangsettes. 
 
Denne bestemmelsen er lagt inn på grunn av at matjordplanen skal godkjennes av 
Regionkontor landbruk før arbeidene langs fv. 120 kan igangsettes. 
 
Vedlegg listet opp nederst i bestemmelsene:  
 
Matjordplanen er tatt ut som vedlegg i bestemmelsene da planen ennå ikke er 
godkjent av Regionkontor landbruk og dermed ikke er et juridisk dokument i 
bestemmelsene. 
 
 
 

5. Kommunedirektørens vurdering 

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

 

5.1  God folkehelse i befolkningen  

Planforslaget legger til rette for forbindelser gjennom regulering av fortau og 
gangveier til offentlige friområder, turveier og nærmiljøanlegg ved skolen. Interne 
gangveier gir tilgjengelighet og kobling til eksisterende stier i friluftsområdene rundt. 
Ved Myrdammen er det badeplass med sandvolleyballbane, frisbeegolf og turstier, og 
oppkjørte skiløyper om vinteren. 



Ved Nordby skole er det uteområder tilrettelagt for lek og opphold for barn og unge. 
Det planlegges for å bygge klubbhus/ grendehus i tilknytning til Nordby skole, samt 
en ny og større fotballbane. 

5.2  Trygt og sikkert lokalsamfunn  

Økt bruk av området ved Nordby skole på grunn av fremtidig utbygging av klubbhus 
og idrettsanlegg, i tillegg til utbyggingen av Tjonåsen, gjør det viktig å få etablert 
undergangen under fylkesveien for gående og syklende. Gangvei fra undergangen 
mot skolen er planlagt slik at myke trafikanter ikke må krysse kjørevei før rett ved 
skolen der det vil være mindre trafikk. Parkering for fremtidig klubbhus planlegges 
samordnet på p-plassen for skolen sør for Tomterstien. 
Ved at rundkjøringen for busser blir fjernet vest for p-plassen for skolen blir det bedre  
plass til å skille innkjøring til parkeringen og areal for avsetting av skolebarn (kiss & 
ride). Alle disse tiltakene vil gi en mer trafikksikkerløsning for myke trafikanter. 

5.3  Bærekraftig miljø- og klimautvikling  

Byggeområdet ligger langt sør i Rælingen og vil kunne føre til mer bruk av bil og 
dermed økt klimagassutslipp. Det bygges nye bussholdeplasser på hver side av fv. 
120 og undergang under fylkesveien. Videre bygges det gang- og sykkelveier mot 
Nordby skole og framtidig idrettsanlegg og klubbhus, samt at det bygges gode gang- 
og sykkelveier og fortau opp mot og inn i nytt byggeområde på Tjonåsen. Dette vil gi 
mulighet for at fremtidige beboere i Tjonåsen kan benytte buss til og fra jobb, gå til 
barneskolen og idrettsanlegget, samt at flere kan velge å gå eller sykle fra områdene 
på Nordby til Myrdammen-området.  
 
Håndtering av overvann er utredet for selve byggeområdet på Tjonåsen og det gjøres 
tiltak med fordrøyning slik at utbyggingen her ikke skal gi større vannføring i bekker 
fra området også ved større nedbørsmengder. 
For overvann fra undergangen under fv. 120 planlegges det for struping/fordrøyning 
før vannet ledes i nytt rør som vil ende i bekk nord for Nordby skole. Det er utarbeidet 
en rapport som utreder hvor mye vann som kan slippes på bekken som går ned til 
Øyeren. Før igangsettingstillatelse gis for infrastruktur langs fylkesveien må det 
utredes mer nøyaktig hvor i bekken det evt. må erosjonssikres eller benyttes 
hastighetsregulerende tiltak, samt at dette må tilpasses tiltak som kommer i 
Detaljreguleringsplanen for Nordby idrettsanlegg. 

5.4  Langsiktig forvaltning av kommunens ressurser 

Utbyggingen baserer seg på store steinfyllinger som boligene plasseres på og som 
samtidig skal fungere som fordrøyning av overvann. Fordrøyning av overvannet 
ender i et inspiserbart magasin i nord og som kommunen må ta eierskapet for etter 
utbygging. Dette anlegget og andre tekniske anlegg, som vei og vann og avløp som 
kommunen skal ta over, vil bli del av utbyggingsavtale som vil bli 
førstegangsbehandlet etter sluttbehandling av detaljreguleringsplanen for Tjonåsen. 
P-plassen ved Nordby skole vil bli benyttet delvis for areal til omkjøringsvei i 
forbindelse med bygging av undergangen. Denne plassen vil bli tilbakeført til en 
større parkeringsflate av utbygger etter at undergangen er ferdig. Opparbeidelsen av 
«kiss & ride» på arealet er ikke utbyggers ansvar.  
 

5.5  Prinsipielle avklaringer og avveiing mellom hensyn  

Både Fylkeskommunen og Fylkesmannen (nå Statsforvalteren) mente ved oppstart 
av planarbeidet at kommunen burde avvente å regulere området Tjonåsen. 
Fylkesmannen mente at dette planforslaget vil gjøre det vanskeligere å oppnå en slik 



fordeling som det stilles krav om i RATP om en 80/20-fordeling av veksten innenfor 
de nærmeste årene.  
Ved offentlig ettersyn av plansaken for Tjonåsen sier Fylkeskommunen at de 
anerkjenner kommunens merknader knyttet til utviklingen av Tjonåsen. 
Statsforvalteren fraråder kommunen å vedta planforslaget og ber om at man vurderer 
området på nytt i forbindelse med revisjon av kommuneplanens arealdel. Dette på 
bakgrunn av at de mener at planforslaget representerer en betydelig del av veksten 
på 20 % som ligger utenfor prioritert vekstområdet Fjerdingby. 
 
Kommunedirektøren viser til at området ligger inne i arealdelen som byggeområde 
etter mekling med Fylkesmannen i 2015 og med forutsetning om at det ikke skulle 
bygges flere enn 95 boenheter, samt at det skal bygges undergang. Det var også 
kjent at RATP skulle vedtas ved slutten av året og innholdet i denne var kjent. Videre 
vil det være vanskelig for kommunen å avvise reguleringsforslaget ettersom det er i 
samsvar med gjeldende arealdel til kommuneplanen. Reguleringsplanprosessen har 
også vært pågående helt fra før arbeidet med ny arealdel til kommuneplan ble startet 
opp og Tjonåsen er dermed vurdert til at ikke skal tas ut av ny arealdelen til 
kommuneplanen som byggeområde. 

Kommunedirektøren har vurdert at det ikke gås videre med utredning av raviner som 
erstatningsareal for tap av landbruksjord på bakgrunn av konklusjon i ferdigstilt 
rapport fra Biofokus som sier at samlet belastning på naturtypene ravinedal og 
ravineskog er stor, både på nasjonalt/regionalt og lokalt nivå og at all nedbygging av 
de gjenværende ravinedalene derfor er negativ, samt på bakgrunn av tilbakemelding 
fra Statsforvalteren og Fylkeskommunen om at de fraråder å benytte ravinedaler til 
dette formålet da det er rettet økt fokus på ivaretagelse av denne sårbare naturen. 

 

6. Oppsummering og konklusjon 

Kommunedirektøren anbefaler at Detaljreguleringsplanen for Tjonåsen vedtas. 

 

Rælingen, 16.08.2022 

 

Eivind Glemmestad 

kommunedirektør 
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