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Fylkesmannens uttalelse-Rælingen kommune - Offentlig ettersyn av
områderegulering - Fjerdingby - gbnr 101/51 m.fl.
Vi viser til brev fra Rælingen kommune av 07.04.2017.
Overordnede føringer som skal vurderes og ivaretas i kommunal planlegging er listet opp i
Fylkesmannens forventningsbrev til kommunene av 1. mars 2017 (www.fmoa.no, under ”plan og
bygg, arealforvaltning”) samt ”Nasjonale forventninger til kommunal og regional planlegging”
av 12.6.2015 (se www.planlegging.no).
Fylkesmannen har med fokus på prioriterte politikkområder vurdert planforslaget, og har
følgende innsigelse og konkrete merknader knyttet til nasjonale og viktige regionale interesser.
Fylkesmannens innsigelse
Parkering
Det er et nasjonalt mål at transportveksten i byområdene skal tas med kollektivtransport, sykkel
og gange, jf. Stortingets klimaforlik fra 2012, og at det skal legges til rette for klima- og
miljøvennlige transportformer, jfr. Statlige plantretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og
transportplanlegging, punkt 4.2.
I planforslaget er det foreslått en egen bestemmelse for dagligvareforretninger. Bestemmelsen
sier at det kan etableres maksimalt 3,4 parkeringsplasser per 100 m2 dagligvareforretning. For
øvrige forretninger foreslås det en bestemmelse på maksimalt 1,7 plasser per 100 m2. I
kommuneplanens arealdel er det kun fastsatt parkeringsbestemmelser for forretninger og den er
satt til 1,7 plasser per 100 m2 BRA. Ettersom det ikke er spesifisert egne bestemmelser for
dagligvareforretninger i kommuneplanens arealdel anser vi at bestemmelsen om 3,4 plasser per
100 m2 er i strid med bestemmelsene i kommuneplanens arealdel.
Fylkesmannen mener det er svært uheldig å åpne for så mange flere parkeringsplasser tilknyttet
dagligvareforretninger i denne planen, sammenlignet med kommuneplanens bestemmelser for
forretning. Denne planen skal legge til rette for tettstedsutvikling og fortetting i det som i
henhold til regionalt plan for areal og transport i Oslo og Akershus er det prioriterte vekstområdet
i kommunen. Planen skal dermed også legge til rette for mindre transportarbeid og da må det
også settes restriktive parkeringsbestemmelser slik at det legges til rette for at transport til og
innad i Fjerdingby skjer ved gange, sykkel eller kollektiv.

Vi mener at parkeringsbestemmelsen for dagligvareforretninger er i strid med det nasjonale målet
om at veksten i transportarbeidet skal skje ved kollektiv, sykkel og gange og at det skal legges til
rette for klima- og miljøvennlige transportformer. En lite restriktiv norm vil legge til rette for at
transport til dagligvareforretningene vil skje ved bruk av biltransport fremfor ved kollektiv,
sykkel eller gange. Vi kan heller ikke se at kommunen som en del av plansaken har gitt gode og
konkrete argumenter for hvorfor bestemmelsen for dagligvareforretninger må være mindre
restriktiv enn for andre forretninger. Derfor ser vi ikke at de lokale hensyn gjør seg sterkt
gjeldende i saken. Fylkesmannen fremmer derfor innsigelse til parkeringsbestemmelsen for
dagligvareforretning jfr. plan- og bygningslovens § 5-4. Innsigelsen kan imidlertid frafalles
dersom kommunen endrer bestemmelsen i tråd med kommuneplanens parkeringsbestemmelser
for forretning.
Fylkesmannens øvrige merknader
Parkering
Felt D med arealformål kombinert bebyggelse og anlegg består i dag av en
overflateparkeringsplass som ser ut til å være tilknyttet skole og rådhuset. I bestemmelsene til
formålet står det at arealet tillates benyttet til parkering og at endelig bruk av området avklares
ved detaljregulering.
Vi mener at bestemmelsen er uheldig ettersom bestemmelsen åpner for at arealformålet også i
fremtiden kan bli benyttet til parkering. Vi råder kommunen til å fjerne bestemmelsen om at
området også tillates benyttet til parkering. Ved fremtidig utvikling av Fjerdingby bør ikke dette
området benyttes til overflateparkering ettersom parkeringsmulighetene generelt bør begrenses
og for å sikre en god utnyttelse av planområdet.
Jordvern og kulturlandskap
Det bør innarbeides i bestemmelsene at jordressursene som blir omdisponert i form av matjordlag
og øvrig jordsmonn fra arealet tas av og brukes til matproduksjon.
Med hilsen

Anne-Marie Vikla
fylkesmiljøvernsjef

Ellen Lien
seksjonssjef
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Innsigelse og merknader til forslag til områdereguleringsplan for Fjerdingby
Vi viser til brev datert 07.04.2017 fra Rælingen kommune.
Beskrivelse av saken
Rælingen kommune har lagt ut til offentlig ettersyn forslag til områdereguleringsplan for
Fjerdingby.
Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for bygging av forretninger, kontor,
offentlig/privat tjenesteyting, bevertning og boliger.
Forslag til reguleringsbestemmelse setter krav om detaljregulering av deler av
planområdet.
Reguleringsplanen viser bl.a. forslag til ombygging av to eksisterende kryss mellom
kommunal veg og fv. 301 (Øvre Rælingsveg), ombygging av eksisterende gang- og
sykkelveg og bygging av fortau langs fv. 301, fjerning av undergang under kommunal
veg Tangerudvegen, fjerning av undergang under fv. 301 og bygging av to busslommer
langs fv. 301 ved krysset med Bjørnholthagan.
Uttalelse fra Statens vegvesen til forslag til områdereguleringsplan for Fjerdingby
Generelt om planforslaget
Statens vegvesen er positiv til at kommunen legger til rette for bygging av boliger,
forretninger, tjenesteyting og bevertning i Fjerdingby. Utbyggingsformålene i forslaget til
reguleringsplan er i tråd med regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus.
Reguleringsplanen må sørge for god trafikksikkerhet for syklister og fotgjengere med
dagens fartsgrense som er 60 km/t. Reguleringsplanen må vise at forslag til ny gang- og
sykkelveg og fortau langs fv. 301 vil henge sammen med eksisterende gang- og
sykkelveg langs fv. 301 slik at syklister og fotgjengere får et sammenhengende og
trafikksikkert tilbud gjennom planområdet og videre frem til Fjerdingbykrysset.
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I trafikkanalysen som følger som vedlegg til planforslaget står det at ved gjennomføring
av planforslaget foreslås redusert fartsgrense i fv. 301 (Øvre Rælingsveg) som avbøtende
tiltak. Kommunen kan regulere inn tiltak langs fylkesvegen som er tilpasset en veg med
redusert fartsgrense 50 km/t eller 40 km/t, men det må da komme tydelig frem av
reguleringsbestemmelsene at tiltakene først kan gjennomføres etter at fartsgrensen
er redusert. Statens vegvesen følger statlige fartsgrensekriterier ved fastsettelse av
fartsgrenser.
Innsigelse til forslaget til områdereguleringsplan
Statens vegvesen fremmer som statlig sektormyndighet for trafikksikkerhet innsigelse til
forslaget til områdereregulering fordi gjennomføring av planforslaget vil kunne føre til
redusert trafikksikkerhet for fotgjengere og syklister lang fv. 301.
Planforslaget er i strid med «Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og
transportplanlegging» som sier at planlegging av arealbruk og transportsystem skal
fremme god trafikksikkerhet.
Under punktene 1, 2, 3, 4 og 5 nedenfor redegjør vi nærmere for hvorfor vi fremmer
innsigelse til planforslaget.
1. Teknisk plan for regulerte tiltak langs fv. 301
Statens vegvesen fremmer innsigelse til planforslaget fordi vi ikke har mottatt
teknisk plan for kryss med fv. 301, busslommer og gang- og sykkelveg/fortau
langs fv. 301 for godkjenning/vurdering.
Formålet med teknisk plan er å dokumentere at det er fysisk mulig å bygge de
regulerte tiltakene langs fylkesvegen. Videre er det nødvendig med teknisk plan for
at Statens vegvesen skal kunne vurdere om gjennomføring av reguleringsplanen
vil sikre trafikksikre løsninger for fotgjengere og syklister, og tilstrekkelig
fremkommelighet for busser.
2. Rekkefølgebestemmelse om byggeplan for tiltak langs fv. 301
Statens vegvesen fremmer innsigelse fordi planforslaget mangler en rekkefølgebestemmelse som sier at byggeplan for utbedring av krysset mellom fv. 301 og
Bjørnholthagan, krysset mellom fv. 301 og Tangerudvegen og andre regulerte tiltak
som berører fv. 301 skal godkjennes av Statens vegvesen før det kan gis
igangsettingstillatelse for tiltakene.
Formålet med denne rekkefølgebestemmelsen er å sikre at kryssene og andre tiltak
som berører fylkesvegen blir bygget med krav til utforming gitt i Statens vegvesens
håndbøker. Kravene i Statens vegvesens håndbøker skal bl.a. sørge for at planlagte
tiltak gir god trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper, og fremkommelighet for busser
gjennom kryss.
3. Regulering av gang- og sykkelveg langs fv. 301
Statens vegvesen fremmer innsigelse til forslag til regulering av løsninger for syklister
og fotgjengere langs fv. 301 fordi gjennomføring av tiltakene kan føre til redusert
trafikksikkerhet og fremkommelighet for fotgjengere og syklister.
Både av hensyn til trafikksikkerhet og fremkommelighet må samme løsning for
syklister velges over lengere strekning.
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Det vil være nødvendig å utvide planens begrensning noe for å regulere inn
en sammenhengende gang- og sykkelveg langs fv. 301 på strekningen rett før
planområdet, gjennom planområdet og rett etter planområdet.
Reguleringsplanen må tydelig vise hvordan eksisterende gang- og sykkelveg og
planlagt gang- og sykkelveg henger sammen. Eksisterende gang- og sykkelveg lang
fv. 301 på området F3 må reguleres.
Dersom planen regulerer vekk fotgjengerundergangen under kommunal veg
Tangerudvegen, må det reguleres inn sted for kryssing for fotgjengere og syklister
i Tangerudvegen. Det må reguleres inn en forbindelse for fotgjenger og syklister fra
krysningsstedet i Tangerudvegen til gang- og sykkelvegen på området F3.
Anlegg for syklister må reguleres med utforming som beskrevet i Statens vegvesen
håndbok N100 (vegnormal) og håndbok V122 Sykkelhåndboka. Av hensyn til drift av
gang- og sykkelvegen må det reguleres grøft med bredde 3,0 m mellom gang- og
sykkelvegen og fylkesvegen.
4. Regulering av tilrettelagt kryssing for fotgjengere
Statens vegvesen fremmer innsigelse fordi reguleringsplanen legger til rette for
kryssing av fv. 301 i plan ved krysse med Bjørnholthagan, på et sted der det ikke er
regulert tilrettelagt kryssing for fotgjengere. Forslag til regulert løsning kan føre til
trafikkfarlige situasjoner for fotgjengere som krysser fylkesvegen i plan.
Det må reguleres inn tilrettelagt kryssing for fotgjengere over fv. 301 ved stedet der
gang- og sykkelvegen (V6) langs Bjørnholthagan møter fylkesvegen.
I fv. 301 må det reguleres inn en minst 2 m bred trafikkøy. Formålet med anlegg av
trafikkøy er å forkorte kryssingsavstanden og dempe hastigheten til kjørende og med
dette øke trafikksikkerheten til fotgjengere.
Vi vurdere at utbygging av områdene AA, AB og bygging av torget vil føre til at
fotgjengere som kommer fra Bjørnholthagan vil velge å kryss fv. 301 i plan der gangog sykkelvegen møter fylkesvegen. Dette fordi bruk av undergangen under fv. 301 og
gangbruen over fv. 301 vil føre til omveg.
5. Rekkefølgebestemmelse om bygging av tilrettelagt kryssing for fotgjenger
Statens vegvesen fremmer innsigelse fordi reguleringsplanen mangler
rekkefølgebestemmelse som skal sikre at det blir anlagt tilrettelagt kryssing for
fotgjengere med trafikkøy i fv. 301 ved krysset med Bjørnholthagan før utbygging av
områdene AA og AB. Vi vurderer at tilrettelagt kryssing er et tiltak som er nødvendig
å anlegge av hensyn til trafikksikkerheten til fotgjengere.
Det må fremgå av rekkefølgebestemmelse at regulert kryssing for fotgjengere over
fv. 301 ved planlagt torg må være bygget før kommunen kan gi igangsettingstillatelse
for oppføring av bygninger på områdene AA og AB. Dette av hensyn til
trafikksikkerheten til fotgjengere og syklister.
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Merknader til forslaget til reguleringsplan
Under punktene 6, 7, 8, 9 og 10 nedenfor redegjør vi for våre merknader til planforslaget.
6. Byggegrense langs fv. 301 ved områdene EC og ED
På planforslaget er det ikke vist byggegrense langs fv. 301 ved områdene EC og ED.
I forslag til reguleringsbestemmelse § 7.2 Plassering står det at der byggegrense
ikke er vist, er byggegrense lik formålsgrensen. Dersom byggegrensen langs
områdene EC og ED skal følge formålsgrensen, så må det reguleres gang- og
sykkelveg/fortau langs fv. 301 for å sikre areal til å kunne bygge gang- og
sykkelveg/fortau forbi områdene EC og ED.
7. Undergang under fv. 301 og fortau langs fv. 301 ved områdene F2 og F3
Vi fraråder å regulere bort undergangen under fv. 301 fordi undergangen sikrer
fotgjenger og syklister et trafikksikkert sted å krysse fylkesvegen.
Videre fraråder vi å regulere fortau langs fv. 301 ved områdene F2 og F3, som vil lede
fotgjengere til å krysse fylkesvegen i plan.
Dersom man ønsker å regulere fortau langs fv. 301 og regulere vekk undergangen,
må det reguleres tilrettelagt kryssing for fotgjenger i fv. 301 ved områdene F2 og F3,
som beskrevet under punkt 4, s. 3. I fv. 301 må det reguleres inn en minst 2 m bred
trafikkøy. Videre må det reguleres en forbindelse mellom planlagt fortau og
eksisterende gang- og sykkelveg på området F3.
I reguleringsplanen må det tas med en rekkefølgebestemmelse som sikrer at
tilrettelagt kryssing blir anlagt samtidig med anlegg av fortau langs fv. 301 ved
områdene F2 og F3.
Fortau er ikke et anlegg for syklende, men på visse betingelser er det tillatt å sykle på
fortau.
Statens vegvesen vurderer at det med dagens fartsgrense 60 km/t ikke vil være
forsvarlig av hensyn til trafikksikkerheten til fotgjengere og syklister å fjerne
undergangen under fv. 301.
8. Regulering av bussholdeplasser/busslommer
På planforslaget er det vist regulert bussholdeplasser/busslommer langs begge sider
av fv. 301 ved krysset med Bjørnholthagan. På dette stedet er det en eksisterende
busslomme øst for fv. 301.
Kommunen må avklare med Ruter om planlagt ny busslomme nord for fv. 301 ved
Bjørnholthagan skal erstatte eksisterende bussholdeplass ved Fjerdingby skole.
Busslommene må reguleres med utforming som beskrevet i Statens vegvesens
håndbok N100, kapittel E3 Holdeplass for buss. Busslommene kan utformes som
beskrevet i figur E.3.3.2 Utforming av busslomme med utbedringsstandard.
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9. Rekkefølgebestemmelse om støyskjerming i avviksområde for støy
Retningslinje T-1442/2016 sier at reguleringsbestemmelsene til planer som berører
støysonen skal gjøre rede for de restriksjoner og krav som gjelder for bygging i
sonen, og at reguleringsbestemmelsene bør være så konkrete som mulig.
For å sikre at grenseverdiene for utendørs støynivå i T-1442/2016 blir tilfredsstilt må
ordlyden i reguleringsbestemmelse § 5.3 Støy endres til følgende ordlyd:

«Kommunen kan ikke gi ferdigattest/brukstillatelse for boliger/leiligheter i
avviksområdet (rød sone/gul sone) før følgende er dokumentert:


Alle leilighetene skal ha minst et soverom der støy utenfor vindu er Lden 55dB eller
lavere.



Minimum 50% av antall rom til støyfølsom bruksformål (stue og soverom) i hver
leilighet skal ha vindu mot side der støyen er Lden 55dB eller lavere.



Alle leiligheter hvor ett eller flere rom til støyfølsom bruksformål kun har vinduer
mot støyutsatt side (gul sone eller rød sone) må ha balansert ventilasjon.



Alle leiligheter skal ha tilgang til både privat uteplass og felles uteplass der støyen
er Lden 55dB eller lavere. Støyskjermet balkong/veranda/takterrasse kan
godkjennes som en del av uteplass.»

10. Rekkefølgebestemmelse om støyskjerming i gul sone
For å sikre at grenseverdiene for utendørs støynivå i T-1442/2016 blir tilfredsstilt i
gul sone må ordlyden i reguleringsbestemmelse § 5.3 Støy endres til følgende ordlyd:

«Det skal være dokumentert at det er utført støyskjermingstiltak som sikrer at
støynivå utenfor vinduer til alle soverom og stuer og støynivå på felles
uteoppholdsareal, privat uteoppholdsareal/balkonger er Lden 55 dB eller lavere før
kommunen kan gi ferdigattest/brukstillatelse for boliger som ligger i gul støysone.»
Informasjon om innhold i teknisk plan
Vi legger ved et notat datert 01.10.2014 med informasjon om krav Statens vegvesen
stiller til innhold i teknisk plan når reguleringsplan omfatter tiltak som berører fylkesveger
i Akershus.
Statens vegvesens håndbøker
Statens vegvesens håndbøker ligger på nettsiden www.vegvesen.no under området fag
og håndbøker.
Vegavdeling Akershus
Med hilsen
Nils Audun Karbø
Avdelingsdirektør

Inga-Elisabeth Gjerdalen

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer.
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Statens vegvesen

Notat
Saksbehandler/innvalgsnr:

Til:
Fra:

Statens vegvesen, Region øst,
Vegavdeling Akershus

Planseksjonen
Vår dato:

01.10.2014

Vår referanse:

Kopi:

Reguleringsplaner som omfatter tiltak som berører riks- og fylkesvegnettet
i Akershus. Orientering om krav til teknisk plan.
Hensikten med dette notatet er å informere kommunen og private utbyggere om de krav vi stiller til
teknisk planlegging når reguleringsplan omfatter tiltak som berører riks- og fylkesvegnettet i Akershus
og forutsetter/legger opp til tiltak på disse vegene.
Generell orientering om ansvarsforhold og gjennomføring
For utbyggingsprosjekter som berører riks- og fylkesvegnettet skal tiltakshaver utarbeide en teknisk
plan som grunnlag for reguleringen etter gjeldende krav og retningslinjer. Statens vegvesen sin
håndbok R700 «Tegningsgrunnlag» skal legges til grunn. Teknisk plan bør være godkjent av Statens
vegvesen før reguleringsplanen legges ut til offentlig ettersyn. Teknisk plan skal være godkjent før
endelig planvedtak.
Kvaliteten på den tekniske planen som sendes Statens vegvesen for godkjenning er helt avgjørende for
hvor lang tid prosessen med godkjenning av planen tar. Det anbefales derfor å bruke profesjonelle
rådgivere til å utarbeide planen.
En vedtatt reguleringsplan med reguleringsbestemmelser gir retter for det berørte, men også plikter
ved tiltak/gjennomføring. For Statens vegvesen er det et krav at planen ikke er i strid med
vegnormalene og andre retningslinjer for bygging og drift av riks- og fylkesveger. Behovet for
detaljering er ulikt i ulike områder og ved ulike tiltak. Det er viktig at reguleringsplanen gir grunnlag
for nødvendig grunnerverv med hensyn til bygging (inkludert trafikkavvikling og midlertidige
omlegginger/anleggsveger/områder for gjennomføring) samt drift og vedlikehold.
Krav til teknisk plan
Teknisk plan skal inneholde alle tekniske tegninger og beskrivelser som er nødvendige for å
dokumentere at tiltaket er gjennomførbart og at der er avsatt tilstrekkelig areal til tiltaket i
reguleringsplanen. Krav til utforming og kvalitet for riks- og fylkesveger er beskrevet i Statens
vegvesen sine håndbøker, retningslinjer, veiledninger
(http://www.vegvesen.no/Fag/Publikasjoner/Handboker), NA-rundskriv, Norsk standard etc. Det
anbefales å sjekke disse løpende da endringer blir gjort elektronisk uten forhåndsvarsling
Alle tegninger skal ha god lesbarhet og generelt være i målestokk som beskrevet i Håndbok R700
«Tegningsgrunnlag». All overflødig tekst på de enkelte tegninger skal fjernes.
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Utarbeidelse av teknisk plan
Teknisk plan skal tilpasses prosjektets størrelse og vanskelighetsgrad. Omfang av tekniske detaljer vil
bli noe forskjellig, men generelt vil teknisk plan omfatte:
1. A-tegninger omfatter forside og tegningsliste. Forside hvor venstre del gir opplysninger om
vegnummer, hovedparsell og stedsangivelse, kommune, fra profil til profil, fra km til km
innmålt etter vegens kilometrering i marka, standardklasse, gjeldende hastighet, Ådt osv.
Høyre del av forsiden skal inneholde et kart i stor målestokk hvor prosjektområdet er vist gjerne med rød ring.
2. Tegningsliste.
3. B-tegning. Oversiktstegning (plan og profil).
4. C-tegning for primærveg (plan og profil).
5. D-tegning for sekundærveg (plan og profil).
6. E-tegning for vegkryss, avkjørsler, busslommer etc. Høyder skal påføres for å vise hvordan
overvannet er ivaretatt samt.
7. F-tegning som skal vise målsatte normalprofiler.
8. G-tegning. Drensplanen skal vise både eksisterende og nytt drenssystem.
9. H-tegning skal vise alle eksisterende private og offentlige VA-ledninger.
10. I-tegning. Alle eksisterende og nye master, kabler og ledninger skal vises.
11. K-tegning. Forprosjekt for konstruksjoner som underganger, bruer, store støttemurer etc.
Konstruksjonen skal prosjekteres i henhold til Statens vegvesen sin håndbok N400
«Bruprosjektering».
12. U-tegning. Tverrprofiler utarbeides.
13. V-tegning. Det er utbyggers ansvar at de geotekniske forholdene blir vurdert og kontrollert av
geoteknisk sakkyndig. Må geotekniske tiltak utføres skal disse vises på egen tegning.
14. X-tegning. Utarbeides i de tilfeller hvor støy og luftforurensing er tema
I enkelte tilfeller kan det være aktuelt å kreve ytterligere tegninger for å vurdere arealbehovet, f.eks.
tegninger som viser rekkverk, støyskjermer, lysstolper, plassering av skilt etc. Utvidelser for dette må
vises på F-tegning og U-tegninger. I tillegg må nødvendig areal til grøfter, fyllinger, skjæringer og
snøopplag reguleres til vegformål.
Oversendelse av teknisk plan
Teknisk plan sendes Statens vegvesen, Region Øst, postboks 1010, 2605 Lillehammer. Teknisk plan
oversendes elektronisk i PDF-format (ved behov også papirformat).
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Uttalelse til arbeid med områdereguleringsplan for Fjerdingby
- frafall av innsigelse
Vi viser til brev datert 18.04.2018 fra Rælingen kommune.
Beskrivelse av saken
Rælingen kommune ber Statens vegvesen frafalle innsigelse, og redegjør i brev datert 18.04.2018
hvordan kommunen har arbeidet med å følge opp Statens vegvesens innsigelse og merknader til
forslag til områdereguleringsplan for Fjerdingby.
Rælingen kommune har fått utarbeidet teknisk plan for planlagte tiltak langs fv. 301, som skal
være grunnlag for revidert forslag til områdereguleringsplan for Fjerdingby.
Uttalelse fra Statens vegvesen – frafall av innsigelse på vilkår
Statens vegvesen kan frafalle vår innsigelse av 02.06.2017 til forslag til områdereguleringsplan for
Fjerdingby på følgende vilkår:
1. Teknisk plan som grunnlag for regulering
Teknisk plan datert 16.03.2018 skal danne grunnlag for områdereguleringsplan for Fjerdingby.
Tiltakene vist på tegning C001 i teknisk plan må reguleres i reguleringsplanen for Fjerdingby,
med unntak av gangfeltene. Fartsdempende tiltak som opphøyde gangfelt skal ikke reguleres.
Det må reguleres midlertidig anleggsområde på området der fv. 301 og gang- og
sykkelvegen langs fv. 301 skal omlegges for å gjøre det mulig å gjennomføre planlagte tiltak
ved fv. 301. Vi viser her til tegning Y001 (fase 2) i teknisk plan.
2. Rekkefølgebestemmelse om byggeplan for tiltak langs fv. 301
Det må i reguleringsplanen tas med en rekkefølgebestemmelse som sier at Statens vegvesen
skal godkjenne byggeplan for alle planlagte tiltak som berører fv. 301 slik som bygging av
ny gang- og sykkelveg/fortau, stoppesteder for buss, endring av fv. 301 og kryss med fv. 301,
midlertidig omlegging av fv. 301 og gang- og sykkelveg langs fv. 301 i anleggsfasen før
kommunen kan gi igangsettingstillatelse for tiltakene.
Formålet med rekkefølgebestemmelsen er å sikre at tiltak som berører fv. 301 blir bygget
etter kravene i Statens vegvesens håndbøker.
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Andre merknader fra Statens vegvesen til planarbeidet
I faseplanen for gjennomføring av tiltakene ved fv. 301 er det foreslått å etablere et midlertidig
lysregulert opphøyd gangfelt over fv. 301 ved Fjerdingby skole. Det er mulig at det på nevnte
sted kan anlegges et midlertidig opphøyd gangfelt, men at gangfeltet ikke blir lysregulert.
Statens vegvesen kommer til å vurdere løsninger for fotgjengerkryssinger i anleggsfasen når vi
mottar byggeplan for tiltakene langs fv. 301.
I teknisk plan er det vist forslag til endring av dagens fv. 301. Tiltakshaver/kommunen må
utarbeide geoteknisk og geologisk rapport og V-tegninger (geoteknikk og geologi) som
en del av byggeplanen for endring av fv. 301. Vi viser her til Statens vegvesens håndbok R700
Tegningsgrunnlag.

Vegavdeling Akershus
Med hilsen

Nils Audun Karbø
Avdelingsdirektør

Inga-Elisabeth Gjerdalen

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer.
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Rælingen kommune - Områderegulering Fjerdingby - Uttalelse til offentlig ettersyn av
planforslag
Det vises til kommunens oversendelse datert 7. april 2017 av reguleringsplan til offentlig ettersyn i
henhold til plan- og bygningsloven § 12-10 samt til e-post datert 6. juni 2017 der fylkeskommunen
fikk utsatt frist for uttalelse til 9. juni 2017.
Formålet med områdereguleringen er å utvikle sentrumsområdet på Fjerdingby med forretninger,
tjenesteyting, bevertning og boliger. Planen bygger på kommunedelplan for Fjerdingby, vedtatt
4. november 2009.
Tiltaket er vurdert ut fra fylkeskommunens rolle som regional planmyndighet og som
fagmyndighet for kulturminnevern. Fylkesrådmannen viser til uttalelser datert 28. august 2015 til
varsel om igangsatt reguleringsarbeid for området og 18. august 2016 til varsel om utvidet
planområde, og har følgende merknader til planforslaget:
Viktige regionale interesser
Samordnet areal- og transportplanlegging
Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus ble vedtatt av fylkestinget 14. desember
2015. Et av planens hovedmål er at utbyggingsmønsteret skal være arealeffektivt, basert på
prinsipper om flerkjernet utvikling og bevaring av overordnet grønnstruktur. Planen skal bidra til å
nå det felles målet for Oslo og Akershus, fastsatt gjennom Stortingets klimaforlik og Oslopakke 3,
om at persontransportveksten i området skal tas med kollektivtransport, gange og sykkel. Den
regionale planen legger til rette for at minimum 80 % av bolig- og arbeidsplassveksten i kommunen
skjer innenfor prioriterte vekstområder. Funksjonsblanding av arealbruk vektlegges.
Fylkesrådmannen vurderer at den foreslåtte områdereguleringsplanen for Fjerdingby kan være med
å bygge opp under målsetningene i den regionale planen.
Parkering
Fylkesrådmannen mener begrensning i parkeringsdekning er et egnet virkemiddel for å stimulere til
bruk av gange-, sykkel- og kollektivtransport fremfor bilbruk. Dette er særlig viktig for arbeids- og
kundeintensive virksomheter, som genererer mye transport.
Fylkesrådmannen registrerer at de foreslåtte parkeringsbestemmelsene avviker noe fra
parkeringsnormene fastsatt i kommuneplanen. I kommuneplanen er det en generell norm for
parkering for forretning (detaljhandel) på 1,7 per 100 m2 BRA. I forslaget til områderegulering er
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det gitt egne bestemmelser for dagligvareforretning, og det legges til opp til maksimalt 3,4
parkeringsplasser per 100 m2 BRA for dagligvareforretning og 1,7 for øvrig forretningsvirksomhet.
For kontor stiller områdereguleringsplanen krav om minimum 1 sykkelparkeringsplass per 100 m2
BRA, mot en generell norm på 2 sykkelparkeringsplasser per 100 m2 BRA i kommuneplanen.
Fylkesrådmannen kan ikke se at behovet for å avvike kommuneplanbestemmelsene verken er
drøftet eller godtgjort og forventer at områdereguleringsplanen følger opp kommuneplanens
bestemmelser. Det er positivt at parkeringsbestemmelsene for bil er utformet som maksimumskrav,
mens det for sykkel er minimumskrav.
Fylkesvei
For forhold som gjelder fylkesvei viser fylkesrådmannen til uttalelse fra Statens vegvesen Region
øst.
Automatisk fredete kulturminner
I forbindelse med uttalelse til varsel krevde fylkesrådmannen at det, iht. kulturminneloven § 9,
skulle gjennomføres en arkeologisk registrering av planområdet. Den arkeologiske registreringen
ble foretatt høsten 2015. Det ble ikke påvist automatisk fredete kulturminner innenfor plangrensen,
men deler av kongeveien krysser planområdet i sør. Kongeveien har id nummer 42045 i
Askeladden, som er Riksantikvarens database over kulturminner. Den har uavklart vernestatus.
Veien skal ha vært en hovedvei mellom Oslo og Fredrikshald, i dag Halden. Strekningen som
ligger innenfor planområdet følger det som i dag er Øvre Rælingsvei, og må her regnes som tapt.
Det bemerkes at planområdet ved offentlig ettersyn er noe endret siden registreringstidspunktet,
slik at et lite område i nordøst og et lite område i sør ikke er registrert. Potensialet for å gjøre funn
av automatisk fredet kulturminner i disse områdene anses som lavt grunnet topografien, og
endringen av plangrensen utløser således ikke et krav om ytterligere undersøkelser.
Undersøkelsesplikten er å anse som oppfylt.
Nyere tids kulturminner
Fylkesrådmannen viser til uttalelse til varsel av 28. august 2015. Vi registrerer at Bjørnholt gård
med omkringliggende områder nå er tatt ut av planforslaget, noe som er i tråd med vår tidligere
uttalelse. Det er svært positivt at planen legger opp til at kollen med vegetasjon nord for Bjørnholt
gård, sydøst i felt CB, skal bevares som del av utearealet. Dette vil også kunne fungere som en
buffer inn mot kulturmiljøet på Bjørnholt gård. Det er videre positivt at vegetasjonen som er tegnet
inn i illustrasjonsplanen skal være retningsgivende som et minimum i den videre utviklingen av
området. Av hensyn til kulturlandskapet er vi av den oppfatning at det kunne ha vært tegnet inn
mer vegetasjon innenfor felt CB, ned mot Bjørnholt.
Universell utforming
Det er et nasjonalt mål å sikre at planleggingen virker inkluderende, slik at alle kan benytte
bebyggelse og uterom på en likestilt måte. Fylkesrådmannen viser til føringene for universell
utforming i kommuneplanens bestemmelser § 4.9 og forutsetter at disse følges opp i det videre
planarbeidet.
Vassdrag
For å sikre god økologisk og kjemisk vannkvalitet i overflatevann setter EUs rammedirektiv for
vann, gjennom vannforskriften, strenge krav til forvaltning av vannressursene våre. I tråd med
vannforskriften § 1, er det utarbeidet en regional plan for vannforvaltning i vannregion Glomma
(inkludert Akershus). Planen finnes på http://www.vannportalen.no/vannregioner/glomma/
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Den regionale vannforvaltningsplanen fastsetter miljømål for alt vann, både elver, innsjøer,
kystvann og grunnvann. Miljømålene er det viktigste i forvaltningsplanen, og skal sikre en
helhetlig beskyttelse og bærekraftig bruk av vannet.
Planområdet ligger innenfor vannområdet Leira-Nitelva. Vannområdet har ambisjon om å innfri
vannkvalitetsmålene innen 2021. Fylkesrådmannen forutsetter at tiltakene områdereguleringen
legger til rette for ikke reduserer muligheten for å oppfylle kravene i vannforskriften.
Med vennlig hilsen
Margaret Andrea Mortensen
rådgiver plan

Marianne Johansson
rådgiver arkeologi

Dokumentet er elektronisk godkjent.
Kopi:
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UTTALELSE TIL FORSLAG TIL OMRÅDEREGULERING FOR FJERDINGBY, RÆLINGEN KOMMUNE
Hafslund Nett AS («HN») viser til utsendt varsel om oppstart av planarbeid for forslag til
områderegulering for Fjerdingby i Rælingen kommune. Høringsfristen er 2017-06-06 og uttalelsen er
dermed innen fristen.
HN har etter energiloven områdekonsesjon i Rælingen kommune. Dette innebærer at nettselskapet etablerer
og drifter strømnettet i kommunen (høyspent og lavspent fordelingsnett).

1
Elektriske anlegg i planområdet
HN har elektriske anlegg i det aktuelle planområdet som vist på vedlagt kart. Planforslaget må ta høyde
for og hensyn til de anlegg som det er nødvendig for nettselskapet å drifte og etablere. Det er også
viktig at det ikke iverksettes tiltak som medfører forringelse av adkomst til nettselskapet sine anlegg.
2
Anlegg etablert etter områdekonsesjon (normalt distribusjonsnett)
Anlegg med spenning til og med 22 kV inngår i distribusjonsnettet for elektrisk energi og er bygget i
medhold av områdekonsesjon.
2.1 Eksisterende høyspenningskabler
HN har flere kabelanlegg innenfor og tett opptil det aktuelle planområdet.
Normalt kan det iverksettes tiltak (inkludert planting av trær) så nært inntil kabelgrøften som 1 meter
målt horisontalt fra kabelgrøftens ytterkant. Det er imidlertid viktig at fremtidig tilkomst til kabelgrøftene ikke
hindres, og det må heller ikke gjøres inngripen i terrenget som medfører endring av overdekningen over
kabler. Det må bestilles kabelpåvisning for å få en nøyaktig kartfesting av kabelens plassering i
terrenget. Vedlagt kart viser kun omtrentlig beliggenhet, og det må bestilles kabelpåvisning for å
få lokalisert kablenes omtrentlige plassering i terrenget
2.2 Behov for ny nettstasjon – samt forhold til eksisterende nettstasjon
HN har følgende nettstasjoner som berøres av det aktuelle planområdet:
Nr. R0240 – Rom i bygg (Gnr. 99 Bnr. 94)

Nr. R0171 – Kiosk (Gnr. 102 Bnr. 169)

Nr. R0241 – Kiosk (Gnr. 99 Bnr. 58)

Nr. R0165 – Kiosk (Gnr. 100 Bnr. 1)

Nr. R0173 – Rom i bygg (Gnr. 100 Bnr. 35)
For å sikre strøm til fremtidig bebyggelse ber nettselskapet om at det i reguleringsbestemmelsen tilføres en
bestemmelse om etablering av nettstasjoner i reguleringsbestemmelsene:
«Detaljreguleringsplaner skal redegjøre for behov og lokalisering av nettstasjoner»
Arealet som avsettes i planen til frittliggende nettstasjon må være av en slik størrelse at det er
plass og adkomst til nettstasjonen med kranbil (med støttebein). Dette innebærer at det kan bli
behov for et areal på inntil 35 kvm (ca. 5,5 m x 6,5 m). Nettstasjonen skal stå minst 5 meter fra
bygning med brennbare overflater, og avstanden gjelder også til terrasser og lignende brennbare
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utstikk som er direkte knyttet til bygget. Av hensyn til blant annet trafikksikkerheten ønskes
frittliggende nettstasjoner plassert minimum tre meter fra veikant og utenfor veiens frisiktsoner.
Fortau, gang- og sykkelvei regnes også som veikant. For å sikre optimal strømforsyning, ønskes
nettstasjonen plassert sentralt i planområdet. Av hensyn til støy, anbefaler nettselskapet at ny
nettstasjon plasseres minimum 10 meter fra ny bebyggelse.
HN ser at det ofte ikke blir tatt hensyn til avstandskravene når nye bygninger planlegges og oppføres. Dette skaper
problemer både for grunneiere og for nettselskapet.
Nettselskapet ber derfor om at følgende ivaretas i planbestemmelsene:



Nettstasjoner tillates oppført inntil 1 m fra eiendomsgrense og at det generelt er 5 m byggegrense
rundt nettstasjoner.
Nettstasjoner tillates oppført også utenfor regulerte byggegrenser og kommer i tillegg til tillatt
utnyttelsesgrad.

Nettstasjoner kan også etableres i egne rom i bygg. Størrelse på rommet må være minimum 16 kvm, og det
stilles særskilte krav til utforming av rommet, samt til adkomst og ventilasjon m.v.
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Andre forhold

3.1 Vedlagt kart
Vedlagt kart kan brukes under følgende forutsetninger:
- Brukes kun som underlag for forespurt planarbeid
- Bør slettes etter bruk - husk at nettet endrer seg kontinuerlig
- Må ikke oversendes andre uten netteiers samtykke eller offentliggjøres
- Må ikke anses som kabelpåvisning. Forespørsel om kabelpåvisning rettes til Geomatikk, tlf: 09146
3.2 Inntegning på plankart
Nettselskapet gjør oppmerksom på at spenningsnivået for ledningsanleggene ikke må påføres i
planen, herunder plankartet. Høyspenningskabler under bakken tegnes ikke inn på kartet. Selskapet
viser i denne sammenheng til Forskrift om forebyggende sikkerhet og beredskap i energiforsyningen
(beredskapsforskriften) § 6-2, og NVEs Veiledning til forskrift om forebyggende sikkerhet og
beredskap i energiforsyningen, pkt 6.2.9
Arealer som brukes til, eller i fremtiden skal brukes til nettstasjoner avsettes i planen til arealformål
bebyggelse og anlegg, underformål «Andre typer bebyggelse og anlegg», energianlegg kode 1510, jf
vedlegg I til kart- og planforskriften.
3.3 Strømforsyning og omlegging/flytting av eksisterende nett
Den eller de som utløser tiltak i strømforsyningsnettet, både flytting, nyanlegg og forsterkning, må som
hovedregel dekke kostnadene med tiltaket. Kostnadene inkluderer eventuelle kostnader til erverv av nye
stedsevarige (evigvarende) bruksrettigheter.
Det må avklares i hvilken grad eksisterende kabler eventuelt kan benyttes, og om nye kabler må
legges. Det er viktig at det planlegges slik at ny bebyggelse og anlegg ikke kommer i konflikt med
nettselskapet sine anlegg, dette gjelder særlig høyspenningsanlegg. Dersom planen forutsetter at
eksisterende høyspenningsanlegg må flyttes eller legges om, må det settes av arealer til ny(e) traséer
og/eller nettstasjon(er). Nye traséer må gis rettigheter med minst like gode vilkår som det
nettselskapet har til de eksisterende traséene/nettstasjonen.
For henvendelser om omlegging/flytting av eksisterende nett ber nettselskapet om at det sendes en
henvendelse til Teknisk kundesenter:
https://www.hafslundnett.no/byggegrave/bygge_nytt__rive_eller_forandre_/12299
3.4 Videre reguleringsarbeid knyttet til planområdet
Ved utarbeidelse av detaljregulering for planområdet ber nettselskapet om å få forslag oversendt, slik at HN
kan planlegge energiforsyning, nettstasjoner og kabelanlegg i området i samråd med forslagsstiller.

Dersom det skulle være noen spørsmål til vår uttalelse ber vi om at disse rettes skriftlig.
Kontaktinformasjon: firmapost@hafslundnett.no
Med hilsen
Hafslund Nett AS

Avd. Rettigheter

Fra: Hilde Bjørkeng[Hilde.Bjorkeng@nrbr.no]
Sendt: 18.04.2017 16:27:50
Til: postmottak@ralingen.kommune.no[postmottak@ralingen.kommune.no]
Tittel: Offentlig ettersyn av forslag til områderegulering for Fjerdingby

Hei!
Nedre Romerike brann‐ og redningsvesen har ingen ytterligere kommentarer utover dem vi allerede har gitt i vår
uttalelse datert 1. juli 2015 i forbindelse med oppstart av områderegulering for Fjerdingby.
Vi ønsker for øvrig å bli holdt orientert i fremtidige byggesaker og gis mulighet til å komme med innspill og uttale
oss om tilrettelegging for brannvesenets slokke‐ og redningsinnsats.
Med vennlig hilsen
Hilde Bjørkeng
branningeniør
Forebyggende avdeling
Nedre Romerike brann‐ og redningsvesen IKS
NRBR Sentralbord (Dagtid): +47 67910400
Mobil: +47 402 16 748
Hilde.Bjorkeng@nrbr.no

www.nrbr.no
Følg oss på facebook
Følg oss på twitter

Denne meldingen er bare ment for mottakeren, og kan inneholde fortrolige opplysninger eller annen privat informasjon. Hvis du
mottar denne ved en feil, vær så vennlig å melde fra til avsenderen og slett originalen. All annen bruk av innholdet i e-posten er
forbudt.

P Tenk på miljøet før du skriver ut denne e‐posten.
This message is for the designated recipient only, and may contain privileged proprietary or otherwise private information. If you
have received it in error, please notify the sender immediately and delete the original. Any other use of the e-mail by you is
prohibited.
Please consider the environment before printing this email
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Rælingen kommune
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2025 FJERDINGBY

Innspill til: Offentlig ettersyn av forsalg til områderegulering for Fjerdingby
Vi viser til brev datert 07.04.2017 vedrørende ovennevnte sak.
ROAF fremholder anbefalingen om å etablere stasjonært avfallssug for dette området fremfor
etablering av flere mobile avfallssug for feltene Aa og Ab. Bakgrunnen for denne anbefalingen er at
den mobile sugebilen som betjener de mobile avfallssugene har et svært høyt drivstofforbruk og et
høyt støynivå under tømming. ROAF begrunnet i brev datert 11.04.2017 Vedrørende anbefaling av
mobilt avfallssug som renovasjonsløsning i ROAF sine eierkommuner – varsel om endring i
anbefaling vårt endrede syn på mobile avfallssug.
Hvis det for dette området ikke er aktuelt med stasjonært avfallssug mener ROAF at det bør
etableres en gjennomgående renovasjonsløsning i form av avfallsbrønner for hele området i stedet
for mobilt avfallssug. Avfallsbrønner kan betjene dette området på en god og estetisk måte, og det er
en miljøvennlig renovasjonsløsing som er billigere å etablere. Tømming i forbindelse med
avfallsbrønner står også for mindre utslipp av CO2 og forbruk av diesel enn et mobilt avfallssug.
Sugebilen som betjener mobile avfallssug veier omkring 23 tonn og belaster derfor vei og trafikk i
større grad enn en ordinær renovasjonsbil med krokløfter for avfallsbrønner.
ROAF yter fri konsulenthjelp relatert til renovasjon av husholdningsavfall i saker som berører våre
eierkommuner. Vi må bli tatt med på råd så tidlig i prosessen som mulig.

Romerike Avfallsforedling IKS | Postadresse: Postboks 98, NO-2021 Skedsmokorset | Besøksadresse: Bølerveien 93, Skedsmokorset
www.roaf.no | Telefon: +47 07623 | E-post: firmapost@roaf.no | Organisasjonsnr: 965 075 364 mva

Med vennlig hilsen,

Andreas Andresen
Avdelingsdirektør

Hans Martin Haugen
Miljørådgiver

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og ekspedert uten underskrift
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RÆLINGEN KOMMUNE
Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Rælingen kommune v/utbyggingsservice
Postboks 100
2025 FJERDINGBY

Deres ref.:/deres dato:
/

Vår ref.:
2015/4818-67/WENRUS

Arkivkode:
033

Dato:
28.04.2017

Uttalelse - Offentlig ettersyn av forslag til områderegulering for Fjerdingby

Saksprotokoll i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 25.04.2017
Behandling:
Rådet fremmet følgende omforente forslag til vedtak:
Se vedtak:
Vedtak:
Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne synes det er positivt at Planutvalget legger
opp til en minimums leilighetsstørrelse på 45 m2. Rådet synes det er viktig at det bygges
mindre leiligheter som har en lavere pris, men at man legger minimumsstørrelsen på
leiligheten på et nivå der alle, uavhengig av funksjonsevne, kan bo over en lengre periode uten
store problemer. Leiligheter ned mot 30 m2 blir så trange at det er svært vanskelig for
personer med nedsatt funksjonsevne å bo der med tilstrekkelig bokvalitet. Slike små leiligheter
utnyttes arealmessig ved at oppbevaring o.l. bygges i høyden, noe som er utilgjengelig for
personer i rullestol. I tillegg har personer med funksjonsnedsettelser ofte behov for
hjelpemidler som det er vanskelig å få plass til i veldig trange leiligheter. Rådet er derfor
fornøyd med at Planutvalget legger opp til at alle i kommunen skal få tilstrekkelig bokvalitet,
uavhengig av økonomi og evt. funksjonsnedsettelser.
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Rælingen kommune,
utbyggingsservice

Fjerdingby 1. juni 2017

Marikollen Velforening representerer huseierne i Tangerudvegen, Skovengvegen,
Bergerudvegen og Tajevegen 10 A-D, 12, 14, 16 og 18.
Vi har følgende innspill til reguleringsplaner for Fjerdingby sentrum
Marikollen velforening takker for mottatt informasjon om reguleringsplaner som vi ser er
svært godt og grundig gjennomarbeidet. Vi ser at alle husstandene vil bli berørt av
endringene med sentrum, blokker og økt trafikk.
I utgangspunktet virker det som at husstandene i Marikollen velforening er positive til et
sentrum i nabolaget, men noen uttrykker også bekymring for dette. Vi vil derfor på vegne av
våre husstander i Marikollen velforening formidle særlig tre synspunkter på
reguleringsplaner for Fjerdingby sentrum:
Blokker og trivsel i nærområdet
Det er uklart hvor mange etasjer blokkene blir. Vi vil derfor uttrykke vår bekymring for
høyden på blokkene, og at de med eventuelle takterrasser blir for høye og skaper en lite
trivelig atmosfære i vårt nærområde, og for våre husstander. Vi ber derfor om at blokkene
holdes så lave som mulig.
Støy ved lemping og lasting av varer og økt trafikk
Når det gjelder støy, biler og økt trafikk, er det særlig stor bekymring for støy ved lemping og
lasting av varer, og økt trafikk. Vi ber derfor om at det tas hensyn til fastboende/våre
husstander i nærområdet. Lasting og lessing bør legges til tidspunkter og områder der det
begrenser støy og trafikk for fastboende, og tiltak som demper støy må tilrettelegges.
Kryssing av vei og fartsgrense
Det er også uttrykt bekymring for mulighetene for trygg kryssing av vei, og vi håper at dette
ivaretas på en forsvarlig og hensiktsmessig måte – både for bilister og gående. Vi har også
tidligere foreslått å sette ned fartsgrensen, noe som kunne vært ett tiltak i den forbindelse –
spesielt fra rundkjøring og oppover forbi skoleområdene – fotball/volleyballbane.
For Marikollen Velforening
Nina Marvold
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Fra: kari beate remmen[karberem@gmail.com]
Sendt: 06.06.2017 09:56:05
Til: postmottak@ralingen.kommune.no[postmottak@ralingen.kommune.no]
Kopi: Marius Holm Rennesund[mhrennesund@gmail.com];
Tittel: Merknad til planforslag Rælingen - områderegulering Fjerdingby

Viser til mottatt informasjon om forslag til områderegulering for Fjerdingby
Vi flyttet til Fjerdingby (Vestlivegen) i februar 2017 og har studert forslaget om områdereglueringen for Fjerdingby med stor
interesse. Vi håper det kan gjøre stedet mer attraktivt enn det fremstår i dag.
Vår bekymring er imidlertid den økte trafikken som er beskrevet i planforslaget. Vi merker trafikken i Øvre Rælingsvei
meget godt, og opplever det som plagsomt i rushtidene.Det går for eksempel ikke an å oppholde seg i hage eller på
balkong. Dette gjør noe med vår livskvalitet i som nyinnflyttet til kommunen. Vi er også bekymret for at anleggstrafikk i
forbindelse med utbyggingen skal øke støynivået og forurensningsnivået, og dermed forverre bokvaliteten vår.
Strekningen forbi vårt hus har fartsgrense på 60km/t, mens det er 50km/t lenger bort - i retning Strømmen/Lillestrøm.
Vi håper derfor kommunen kan vurdere å:
- Sette ned fartsgrensen til 40 km/t i strekningen av Øvre Rælingsvei som går parallelt med Vestlivegen. Dette er foreslått i
planforslaget/områdereguleringen, men vi ber om muligheten for at dette kan gjøres snarest mulig, før utbyggingen av
Fjerdingby står ferdig.
- Sørge for at belastning fra anleggstrafikk i byggeperioden ikke kanaliseres forbi Vestlivegen, slik at støynivå og
forurensningsnivå blir lavest mulig for barn og voksne.
Vi håper våre innspill kan tas med i betraktningen i det videre arbeidet.
Med vennlig hilsen¨
Kari Beate Remmen og Marius Holm Rennesund
Vestlivegen 5A

Fra: Svein Prytz[svein.prytz@jm.no]
Sendt: 06.06.2017 14:52:23
Til: postmottak@ralingen.kommune.no[postmottak@ralingen.kommune.no]
Kopi: Ole Falk Frederiksen[off@civitas.no]; Trond Lilleengen[ trond.lilleengen@jm.no]; 'John Ola Hage'[
john.hage@ralingen.kommune.no];
Tittel: Offentlig ettersyn for områderegulering for Fjerdingby.

Vedlagt oversendes våre kommentarer til Offentlig ettersyn for Områdeplan Fjerdingby.
Våre kommentarer er følgende:
Regulert rundkjørsel på felt Ca.
Det er regulert en rundkjøring nord for felt BA, inne på felt CA. Felt CA må detaljreguleres før byggesøknad
kan behandles.
Et behov for rundkjøring av trafikkmessige hensyn og en plassering bør plasseres / avklares i
Detaljreguleringsplan.
For Barnehagen er det avsatt areal innenfor formålsgrensene som tilfredsstiller arealkrav til adkomst og
parkering for en barnehagen. Rundkjøringen er derfor ikke en forutsetning for barnehagen.
Vi ber kommunen ta ut denne rundkjøringen ut av planen.
Avvik mellom grense inntegnet på reguleringskart og illustrasjonsplan.
Reguleringskart har grense i gangvei langs Nedre Rælingsvei, mens illustrasjonsplan inkluderer Nedre
Rælingsvei.
Forutsetter at kommunen legger en felles grense for de to planene.
I reguleringsbestemmelsene §5.1 Illustrasjonsplan, er det stilt krav om «beplantet areal skal være minst like
høyt som vist i illustrasjonsplanen».
Illustrasjonsplanen viser grøntareal inne på byggeområder (CA, CB og D). Av disse er det kun grønn kolle
som er sikret i bestemmelsene.
Plan og bestemmelser bør være mer konsise på dette området.
Forutsetter at det fremkommer i bestemmelsene hvilke areal som skal sikres som grønne arealer og
forutsetningene for dette.
I reguleringsbestemmelsene §5.3 Støy, inneholder et punkt vedrørende krav om solavskjerming eller
kjøling ved behov.
Vi forutsetter at punktet flyttes til en annen paragraf dersom dette skal være spesifisert.
I reguleringsbestemmelsene §7.12 Felt Bb, stilles det krav om min. 60 % tre i fasade med lengst mulig
vedlikeholds intervall.
I tillegg stilles det krav til robuste materialer (ikke tre?) rundt inngangspartier og felles uteareal.
Bygg som vist i illustrasjonsplan inneholder et fasadeareal på nærmere 25 % som er vinduer.
Normal andel av fasade som utgjør inngangspartier anslås til ca 5 % av fasaden.
Fasade mot felles utearealanslås ca 10 %.
Dette betyr at krav på 60 % tre i fasaden beskriver et trehus med et lite innslag av andre materialer knyttet
til inngangspartier.
Trehus krever i utgangspunktet høy grad av vedlikehold for å fremstå på en god måte.
Av vedlikehold hensyn og basert på kundenes ønsker er vår erfaring at flere heller ville ønske teglbygg
med innslag av tre i fasaden.
Vi ber derfor om at kommunen vurderer krav om 60 % tre i fasaden og foreslår at en andel på min 30 % som
mer fornuftig.

Vennlig hilsen
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