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1. Sammendrag
Foreliggende forslag til områderegulering følger opp kommuneplanens arealdel, der området er avsatt
til byggeområde for boligbebyggelse. Det planlegges for et sted mellom 250-400 boenheter.
Planforslaget legger overordnede rammer for videre detaljregulering før utbygging av delfelt kan finne
sted. Planforslaget avklarer vegsystem, gjennomgående grøntdrag, turdrag, samt turvegforbindelse i
marka nordover mot skole, Marikollen idrettsanlegg og øvrige boligområder. For å sikre barn- og unges
interesser er det planlagt grendelekeplasser i området. En overordnet grønnstruktur legger til rette for
intern ferdsel og ferdsel ut i marka.
Det legges opp til en god variasjon i bebyggelsen, med fleksibilitet for å kunne imøtekomme marked og
etterspørsel på en god måte. Detaljregulering av de enkelte delfeltene vil avklare fordelingen av
eneboliger, eneboliger i kjede, rekkehus, leiligheter og blokkbebyggelse. En blanding av alle disse
boligtypene kan være aktuelt. Erfaringsmessig vil såpass stor utbygging medføre betydelig økt
etterspørsel etter barnehageplasser, og det er derfor lagt til rette for at det kan bygges en barnehage i
planområdet om ønskelig.

2. Bakgrunn
2.1 Planområdets forhistorie
Området er i kommuneplanens arealdel for 2014-2025 for Rælingen kommune avsatt til ”framtidig
byggeområde – boligbebyggelse” med bakgrunn i tre innspill til kommuneplanen (Hansefellåsen 1-3).
Kommunen har utredet Hansefellåsen i kommuneplanens arealdel og lagt det ut til boligformål.
Områdene er avgrenset av Markagrensen i vest og eksisterende boliger og Nedre Rælingsveg i øst.

Innspillene som er vurdert og tatt inn i kommuneplanen for 2014-2025. (kilde: Planbeskrivelse kommuneplanen
2014-2025, Rælingen kommune)

1.2 Hensikten med reguleringen
Foreliggende forslag til områderegulering følger opp kommuneplanens arealdel, der området er avsatt
til byggeområde for boligbebyggelse. Områdereguleringen legger overordnede rammer for
utbyggingen. Det kreves gjennomført detaljregulering av alle boligområder uten eksisterende
bebyggelse før utbygging kan finne sted. Det planlegges for et sted mellom 250-400 boenheter.
Planforslaget har til hensikt å få på plass en effektiv og god områdeutnyttelse, herunder et vegsystem
som ligger godt i det bratte terrenget, gjennomgående grøntdrag, turdrag, og en turvegforbindelse
innenfor Markagrensa nordover mot skole, Marikollen idrettsanlegg og øvrige boligområder.
Det legges opp til en god variasjon av bebyggelse og fleksibilitet for å kunne imøtekomme marked og
etterspørsel på en god måte. Planen åpner for at det kan oppføres eneboliger, eneboliger i kjede,
rekkehus, leiligheter og blokkbebyggelse. Detaljene knyttet til dette avklares i påfølgende
detaljreguleringer.
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3. Planprosess og medvirkning
Planen utarbeides som en områderegulering. Rælingen kommune og Block Watne har inngått et
plansamarbeid. Øvre Romerike Prosjektering AS er engasjert av Block Watne som konsulent for å
utarbeide plandokumenter.
Det er avholdt formelt oppstartsmøte med kommunen den 13.01.16, her deltok også Statens
vegvesen. Det har i prosessen med utarbeidelse av planen blitt avholdt 12 samarbeidsmøter med
kommunen i perioden oktober 2015 til juni 2018.
Den 07.06.16 ble det avholdt et åpent informasjonsmøte på Smedstad skole for naboer og berørte.
Møtet ble kunngjort i forbindelse med varslingen. Planen ble presentert i planutvalget den 30.01.18.
Oppstart ble annonsert i Romerikes Blad den 25.05.2016, samt på kommunens nettsider og i brev til
berørte grunneiere, naboer, private og offentlige instanser. Frist for merknader ble satt til 01.07.16.
Innen fristen var det kommet inn 14 innspill. I forbindelse med justering av Markagrensa og nytt kryss
på Nedre Rælingsveg måtte planområdet utvides og de ble sendt ut nytt varslingsbrev til berørte
parter den 21.02.17 med frist 08.03.17. Det kom inn 8 innspill. Alle merknader er gjengitt i kapittel 8
med kommentarer.
På grunn av at kommunen ønsket en områderegulering av Hansefellåsen ble det inngått en avtale med
utbygger om at de forestår planleggingen og kostnadene med reguleringen. Kommunen har ansvar for
rammer, innhold og framdrift i planprosessen. Avtalen mellom utbygger og kommunen ble
sluttbehandlet i kommunestyret 17.02.2017.
Områdereguleringen vil sikre helhetlig utbyggingsmønster og sammenhengende strukturer, for å
kunne gi mer forutsigbare forhold for både kommunen og i privat planlegging.
Videre planprosess:
- Politisk førstegangsbehandling
- Offentlig ettersyn og høring
- Plan til politisk sluttbehandling med eventuelle justeringer og endringer i plan

4. Planstatus og rammebetingelser
4.1 Statlige lover og retningslinjer
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Plan- og bygningsloven
Naturmangfoldloven
Markaloven
Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging (Vedtatt ved kongelig resolusjon
12. juni 2015)
Fylkesmannens forventningsbrev til kommunene av 1. mars 2018
Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging i kommunene (2009)
Statlig planretningslinje for samordnet bolig-, areal- og transport-planlegging (2014)
Rikspolitisk retningslinje for barn og planlegging (1995)
Universell utforming
Utbygging i fareområder
Retningslinjer for behandling av støy i arealplanleggingen (T-1442)
Forskrift om konsekvensutredning, 01.07.17
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4.2 Regionale føringer
•
•
•
•
•
•
•
•

Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus, 14.12.15
Regional planstrategi for Akershus 2017-2020
Samferdselsplan for Akershus 2016-2025
Regional plan for masseforvaltning i Oslo og Akershus, 24.10.16
Regional utviklingsplan for Romerike 2005-2025
Regional plan for kulturminner og kulturmiljøer i Akershus 2007-2018
Regional plan for vannforvaltning i vannregion Glomma, 2016-2021
Styringsdokument for friluftsliv i Akershus (2012)

4.3 Føringer i kommuneplan og kommunedelplaner
Kommunal planstrategi 2016
Kommunal planstrategi skal vise hvordan kommunen skal planlegge for utvikling av lokalsamfunnet. En
utfordring er hvordan den store befolkningsveksten skal kunne kombineres med at det opprettholdes
et effektivt og miljøvennlig transportmønster. Kommunens viktigste styringsmulighet i forhold til
befolkningsutvikling er boligbyggingen. Det skal bygges opp under Fjerdingby som tettsted, og
Hansefellåsen vil være en viktig del av dette tettstedet.
Kommuneplanens arealdel 2014-2025:
Rælingen kommune har utarbeidet en kommuneplan som gir føringer for områdereguleringen for
Hansefellåsen. Arealdelen til kommuneplanen stiller ikke krav om områderegulering, men i og med at
området er såpass stort (ca. 280 dekar), ønsket kommunen at det skulle utarbeides en
områdereguleringsplan for hele Hansefellåsen før det lages detaljreguleringer for mindre
delområder.
Rælingen har høy befolkningsvekst, og det forventes at den også vil ligge på et høyt nivå fremover.
Kommunen må derfor i økende grad tilrettelegge for arealeffektivitet og et konsentrert
utbyggingsmønster med redusert bilbruk. Flere av innbyggerne i kommunen må bruke kollektiv
transport.

Planområde

Ca. Plangrense

Kommuneplanens arealdel 2014-2025 for Hansfellåsen (kilde: Rælingen kommune)
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Bestemmelser til kommuneplanens arealdel som er av relevans for planforslaget og førende for
regulering av området:
- §2.1 Krav om reguleringsplan
- §2.2 Krav om og innhold i utbyggingsavtaler
- §3.1 Energiforsyning
- §3.2 Avfall / renovasjon
- §3.3 Kommunal vegnorm og VA-retningslinjer
- §3.4 Utredning av trafikksituasjonen
- §3.5 Utredning av naturmangfold før inngrep
- §3.6 Geotekniske undersøkelser
- §3.7 Utbyggingsrekkefølge
- §4.1 Byggegrenser
- §4.5 Parkeringskrav / oppstillingsplasser for bil og sykkel
- §4.6 Generelle krav til parkeringsareal
- §4.7 Krav til lekeplasser
- §4.8 Uteoppholdsarealer
- §4.9 Universell utforming
- §5.2 Stråling
- §5.3 Lokalklima og luftkvalitet
- §5.6 Vurdering av konsekvenser av klimaendringer
- §5.7 Vannkvalitet og vannmiljø
- §6.1 Estetikk
- §6.2 Inngrep i vassdrag og flomfare
- §6.4 Tiltak innenfor Marka
- §6.5 Grønnstruktur
- §6.6 Naturtyper og biologisk mangfold
4.4 Andre planer og strategidokumenter
I tillegg til kommuneplanens arealdel har Rælingen kommune flere kommunedelplaner, temaplaner og
retningslinjer som er relevante for planforslaget. Disse legger føringer for planarbeidet.
Kommunedelplaner:
- Fjerdingbyplanen 2009-2020
- Grønnplan 2006-2017
- Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2017-2028
- Kommunedelplan klima og energi 2015 - 2026
- Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer 2017-2028
- Kommunedelplan Landbruk 2016-2027
- Kommunedelplan for trafikksikkerhet 2016-2027
Temaplaner og retningslinjer:
- Støyplan 2013-2018
- Hovedplan for vann og avløp 2016 - 2026
- Hovedplan for veg og veglys 2016 - 2026
- Hovedplan for friluftslivsområder og idrettsanlegg 2016 – 2027
- Felles kommunal vegnorm for noen av kommunen på Romerike, datert 10.09.07.
- Retningslinjer for vann- og avløpsanlegg i Lørenskog, Rælingen og Skedsmo kommuner,
16.05.12
- Retningslinjer for overvannshåndtering for kommunene- Lørenskog, Rælingen og
Skedsmo
- Veileder i estetikk og bokvalitet i plan- og byggesaker, vedtatt 25.04.2018
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4.5 Reguleringsplaner i området
Det er 5 stk. reguleringsplaner som grenser inntil planområdet eller blir berørt av områdereguleringen
for Hansefellåsen. Disse er angitt i kartutsnittet, og beskrevet nedenfor.

5
1

3
2

4

Reguleringsplaner i området. Planomriss viser ca. plangrense.

1. Detaljregulering for Marikollen idrettsanlegg, av 15.12.15
Fra Hansefellåsen og inn mot Fjerdingby foreslås en turveg inntil eksisterende boligeiendommer, og
rulleski-/skiløypa fra Marikollen vil bli liggende vest for turvegen. Turveg som foreslås i
områdereguleringen vil ende opp i Tangerudvegen.
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Tangerudvegen

Ny turveg i
planforslaget

Illustrasjon – rulleski/skiløypetrase

Illustrasjon til reguleringsplan fro Marikollen idrettsanlegg som viser rulleski-/skiløypetrase i Marikollen.
(kilde: Rælingen kommune)

2. Kirkebyvegen og omkringliggende område, gnr. 98 bnr. 116 m.fl., av 20.06.12. Reguleringsplanen
innebærer breddeutvidelse av Kirkebyvegen med fortau. Kirkebyvegen skal være beredskapsveg og
åpen for nyttekjøretøy som brøyting, renovasjon o.l., samt at den kan bli adkomstveg for noen av
boligene nord i Hansefellåsen. Planforslaget har som
rekkefølgekrav at Kirkebyvegen i forbindelse med utbygging i Hansefellåsen skal oppgraderes i henhold til
reguleringsplan for Kirkebyvegen.

Regulert fortau langs Kirkebyvegen.

3. G/S-veg, RV.120 - Kirkebyvegen – Fjerdingbykrysset, 14.03.07
Det er regulert og bygget gang- og sykkelveg langs Nedre Rælingsveg fra rundkjøringen mellom Øvre
Rælingsveg - Nedre Rælingsveg frem til krysset Nedre Rælingsveg - Kirkebyvegen.
4. Gang-/sykkelveg Smedstad – Kirkebyvegen, 01.03.06
Det er regulert og bygget gang- og sykkelveg langs Nedre Rælingsveg fra krysset Nedre Rælingsveg –
Kirkebyvegen til Smedtad skole. Gang- og sykkelvegen må justeres noe i forbindelse med bygging av nytt
vegkryss til Hansefellåsen.
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5. Regplan for felt M1, 27.09.73
Reguleringsplan for åpen villamessig bebyggelse som grenser inntil planområdet.

5. Beskrivelse av planområdet, eksisterende forhold
5.1 Beliggenhet og arealbruk
Området ligger sør for Fjerdingby sentrum. Planområdet med selve boligbebyggelsen avgrenses av Nedre
Rælingsveg i øst og Markagrensa i vest og nord. Mot sør er det skog. Dagens arealbruk er skog med lav til
høg bonitet, samt noe bolig- og hyttebebyggelse. Mye av skogen er i dag hugget. Selve Hansefellåsen er
en ås som ligger vest for planområdet, med høyeste punkt på 283,7 meter over havet.

Hansefellåsen
Planområde

Bonitetskart viser at området består av skog. (Kilde: NIBIO - Kilden) Planomriss viser ca. plangrense.

5.2 Eksisterende bebyggelse i planområdet
Det ligger eksisterende boliger og hytter i planområdet som ikke er regulert. I planen reguleres
eiendommene til boligbebyggelse, og for disse gjelder kommuneplanens bestemmelser inntil det evt.
foreligger detaljregulering.
5.3 Veg- og trafikkforhold
Fv. 120 - Nedre Rælingsveg - går i dag langs områdets østre grense. Eksisterende bebyggelse i nordøst har
adkomst fra Kirkebyvegen. Kirkebyvegen har ikke kapasitet til å bli hovedadkomstveg for fremtidig
bebyggelse. Derfor reguleres det ny adkomst fra Nedre Rælingsveg. Nedre Rælingsveg har ifølge Statens
vegvesens vegdatabank en årsdøgntrafikk (ÅDT) på 9760 kjt./døgn (2015 tall). Fartsgrensen er 60 km/t og
andel tunge kjøretøy er 9 %. Avkjørsler til eksisterende boliger i planområdet skal opprettholdes om det
ikke reguleres ny avkjørsel ved ev. detaljregulering av de enkelte delområdene.
11

5.4 Terrengforhold, landskap og vegetasjon
Planområdet består av skogsmark og er en del av et større, sammenhengende skogbrukslandskap som
henger sammen med Østmarka. Området er kupert og heller mot øst. I vest ligger plangrensen på ca.
kotehøyde 250 meter, Nedre Rælingsveg ligger på ca. kotehøyde 185 meter. Øst for Nedre Rælingsveg
er det i forbindelse med planarbeidet kartlagt en ravine med nasjonal verdi (klasse A).
Området heller med ca. 15 % og topografien varier mye også langs kotene. Figuren nedenfor viser
profillinjer av terrenget i retning nord-sør og i øst-vest, og illustrerer at området er kupert.

Topografien i planområdet. (www.norgeskart.no). Stiplet linje viser grov avgrensning av planområdet. Planomriss viser
ca. plangrense.

5.5 Grunnforhold
I geoteknisk notat som er vedlagt planforslaget, vurderes planområdet mht. terrengforhold og
topografi, ikke som skredutsatt og tilstrekkelig stabilitet. Det er laget egen geoteknisk rapport med
grunnundersøkelser for krysset som viser at dette kan bygges som planlagt.
Det meste av planområdet ligger på fjell og med et tynt løsmassdekke. Den nederste delen av
planområdet, inkludert nytt vegkryss, ligger under marin grense. Grensen for marine avsetninger ligger
cirka i Nedre Rælingsveg. Fra Nedre Rælingsveg og ned til Øyeren er det registret tykke marine
avsetninger og noe fjell i dagen. Det er ikke registrert fare for kvikkleire i området. Øst for Nedre
Rælingsveg er det boret noen brønner der mektigheten på løsmassene er fra 1,5 meter til 14 meters
dybde over fjell. Figuren nedenfor viser marin grense med blå stiplet strek og borebrønner med blå
prikker.
Ny bebyggelse vil i hovedsak ligge på fjell. Nytt kryss på Nedre Rælingsveg vil føre til litt utvidet
vegfylling på løsmasser. Før krysset bygges skal tiltaket prosjekteres. Hvilke sikringstiltak som må til for
å få sikker byggegrunn for krysset skal prosjekteres av geotekniker iht. geoteknisk rapport og
grunnundersøkelser, datert 18.04.17 som er vedlagt planforslaget.
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Marin grense

Tidligere grunnboringer

Nytt kryss

Nye grunnboringer

Kvartærgeologisk kart (www.ngu.no). Planomriss viser ca. plangrense.

5.6 Miljøforhold
Det er utført støyanalyse fra fv. 120. Det vises til vedlagte støyrapport til planen. Den viser at gul sone
strekker seg ca. 150 meter fra fv. 120 og inn i planområdet.
Da området består av fjell og det er bratt, kan det også være en viss fare for steinsprang, spesielt
under anleggsperioden.
5.7 Vassdrag
Planområdet vurderes som verken flom- eller skredutsatt. Eksisterende kulverter i bekkedragene er
innmålt og registrert. Profilene i kapittel 5.4 viser at terrenget er variert også i nord sør retning slik at
overflatevann fra området drenerer ut flere veger. Det gjør at hver enkelt bekk ikke har stort
nedbørsfelt og det er mindre fare for store flommer. Planområdet ender i 4-5 bekker øst for Nedre
Rælingsveg og videre ut i Øyeren. Sørlibekken som ligger sør i planområdet er den største bekken og
har et nedslagsfelt på ca. 1,5 km2. Bekken midt i planområdet VNV1 er demmet opp til en mindre
kunstig dam, som også er en god flombuffer i bekken.
Bekkene har ifølge kommunen god vannkvalitet vest for Nedre Rælingsveg der de renner gjennom
skogsterreng over marin grense. Øst for Nedre Rælingsveg renner bekkene gjennom
landbruksområder under marin grense og kvaliteten på bekkene er ikke kartlagt.
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Registrerte bekker i området. (kilde: NVE – NEVIDA) Planomriss viser ca. plangrense.

5.8 Kulturmiljø/Kulturminner
Akershus fylkeskommune har foretatt registering av planområdet uten funn av automatisk
fredete/nyere tids kulturminner. Rapport fra registeringene er lagt ved planen. Rapport: «16/3889
DETALJREGULERING FOR DEL AV GBNR.98/2 OG 6 M.FL., 08.09.16.» Øst for planområdet er det funnet
kulturminner. Det er videre registrert tre SEFRAK-registrerte bygninger innenfor område B15/B16 i
planen. Eventuelle tiltak på disse vil bli avklart i forbindelse med byggesak eller gjennom
detaljregulering dersom det skal igangsettes bygging av nye boliger innenfor område B15 eller B16 i
Hansefellåsen, jfr. bestemmelsene til områdereguleringen.

Kart over kulturminner (www.miljostatus.no). Planomriss viser ca. plangrense.

5.9 Eiendomsforhold
Eiendommene som reguleres til bolig, er deler av gnr/bnr 98/2, 98/6 og 99/13. I tillegg reguleres alle
uregulerte bolig- og hytteeiendommene ned mot Nedre Rælingsveg til boligbebyggelse.
De fleste eiendomsgrenser i planområdet er koordinatfestet (sikre grenser). Unntaket er grenselinjene
mellom gnr/bnr 97/4, 98/2, 98/5, 98/6 og 99/13 og rundt tomtene med hytter og uthus på gnr/bnr
98/26, 98/41, 98/42, 98/43 og 98/44.
Eventuell justering/koordinatfesting av grensene mot eksisterende bebyggelse bør gjennomføres ved
detaljregulering. Figuren nedenfor viser sikre grenser med grønn sterk og usikre grenser med lilla strek.
14

Eiendomsgrenser i planområdet. Planomriss viser ca. plangrense.

5.10 Biologisk mangfold og naturmiljø
Den overordnede arealbruken til boligformål er avklart i kommuneplanens arealdel.
Temaet naturmangfold omhandler naturtyper og artsforekomster som har betydning for dyr og
planters livsgrunnlag. Naturmangfoldloven §§8-12 er grunnlaget for vurdering av konsekvenser i
forhold til dette temaet. I denne vurderingen tas det utgangspunkt i eksisterende- og nye registreringer
av biologisk mangfold i og rundt planområdet. Det vil bli beskrevet og drøftet hvilke konsekvenser
utbyggingen vil få for naturmangfoldet. Arbeidet følger «krav til kartlegging og utredning av natur i
reguleringsplansaker» utarbeidet av Rælingen kommune.
Datagrunnlaget
Det er kartlagt og utarbeidet en naturmangfoldrapport i forbindelse med områdereguleringen av
Miljøfaglig utredning, datert 16.03.17. Det er utført en tilleggsutredning av naturmangfoldet ved
planlagt kryss på Nedre Rælingsveg, datert 25.06.18. BioFokus har også kartlagt ravinen øst for Nedre
Rælingsveg, rapport 2017-18, datert 17.01.18. Alle rapportene er lagt ved planforslaget.
Naturmangfold er også vurdert i ROS-analysen.
Det er utført søk i artsdatabanken og i naturbase etter eksisterende registreringer.
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Eksisterende forhold og nye registeringer
Det er tidligere registrert to naturtyper innenfor planområdet som er oppdatert i forbindelse med
kartleggingsarbeidet med hensyn på verdi. Det er en gammel granskog (Hansefellåsen øst) og en dam
(Kirkeby). Planområdet berørte i en tidlig fase også lokaliteten Hammern med Gråor-Heggeskog.
Planområdet er redusert for ikke å berøre denne lokaliteten.
Av nye naturtyper under kartleggingsarbeidet ble det registrert fire naturtyper. Den ene
er gammel granskog (Hansfellåsen nordøst). Øst for fv. 120 i forbindelse med nytt vegkryss er det
registrert og kartlagt en ravine som strekker seg fra fv. 120 og ned til Øyeren. Øverst i denne ravinen er
det også kartlagt et område med naturbeitemark og gammel lavlandsgranskog.
Kartutsnittet under med nummer viser alle lokalitetene og verdi.
1. Gammel granskog (Hansefellåsen øst), verdi B
2. Dam (Kirkeby), viktig viltområde verdi C.
3. Hammern Gråor-Heggeskog, verdi A
4. Gammel granskog (Hansfellåsen nordøst), verdi B
5. Ravine, verdi A
6. Naturbeitemark, verdi C
7. Gammel lavlandsgranskog, verdi C

Verdisetting av naturtype:
A: Svært viktig (nasjonalt viktig)
B: Viktig (regionalt viktig)
C: Lokalt viktig

2
4

3

1

6

5

7

Registrerte naturtyper og arter. (kilde: www.miljostatus.no) Planomriss viser ca. plangrense.
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Registrerte naturtyper ved utvidelse for nytt vegkryss på Nedre Rælingsveg. Byggeområdet er litt redusert i reguleringsplanen.
(kilde: Miljøfaglig utredning, notat 2017-N24)

Forskrift om konsekvensutredning
I kapittel 7.1 er naturmangfoldet vurdert til ikke å utløse en planprosess med konsekvensutredning.
Konsekvenser for naturmangfoldet og avbøtende tiltak er allikevel vurdert.
Utredning av konsekvenser
Planlagt kryss på Nedre Rælingsveg gjør at vegen må breddeutvides med ca. 5 meter for å få plass til et
venstresvingfelt. Det medfører at vegfyllingen også må utvides ca. 5 meter østover. Det berører
naturbeitemarken og ravinen som i dag ligger øst for Nedre Rælingsveg. Naturbeitet og gammel
lavlandsgranskog er vurdert til å være lokalt viktig verdi – C og ravinen nasjonalt svært viktig verdi – A.
Ravinen blir utsatt for et permanent terringrep når vegfyllingen utvides. For å utvide vegfyllingen
trengs det et anleggsbelte for å komme til fyllingsfoten med anleggsmaskin for å dandere massene
som skal bli ny vegfylling. Anleggsområdet kan medføre uønskede hendelser og konsekvenser for
ravinen og de registrerte naturtypene.
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Terrenginngrep er ikke ønskelig i ravinen, men for å lage vegfyllingen må maskiner ha tilgang til ravinen
for å komme til foten av fyllinga. Det kan føre til terrenginngrep i ravinen i form av anleggsveg
o.l. Markdekket kan også bli revet opp av anleggsmaskiner.
Kommuneplanen for Rælingen kommune har en egen bestemmelse om vannkvalitet og vannmiljø (§5.7)
der andre setning lyder som følger: «Ved søknad om tiltak langs vassdrag stilles det krav om
dokumentasjon av vannkvalitet både før og etter gjennomføring av tiltaket.» Det er fare for at tiltak i
planområdet kan føre til økt erosjon av løsmasser og uønsket forurensning til resipient. Overvåking av
vannkvalitet skal beskrives i miljøoppfølgingsplanen.
Arbeidet vil også føre til blottlegging av løsmasser, som kan erodere og renne ut i vassdragene.
Sørlibekken renner fra Hansefellåsen i vest gjennom skogsterreng over marin grense. Når bekken
passerer i rør under Nedre Rælingsveg kommer den under Marin grense og ut i en ravine som renner
gjennom landbruksområder. Tilstanden til Sørlibekken er ifølge kommunen god ovenfor fv. 120 og trolig
ikke forurenset i særlig grad, før den starer sin ferd gjennom ravinen. Erosjon fra planområdet kan
forverre den økologiske og kjemiske tilstanden på Sørlibekken.
Anleggsbeltet i ravinen skal ikke brukes til lagring av masser eller som riggområde, og er derfor ikke
vurdert. Det er satt krav til dette i reguleringsbestemmelsene.
De to lokalitetene med gammel barskog (1. og 4.) inneholder arten Grønnsko som er en moseart som er på
rødlista. For gammel barskog og arten Grønnsko som ligger inne planområdet vil disse utgå fra
planområdet, da det kreves at det settes av store arealer for at disse lokalitetene skal være levedyktige i et
område som skal bygges ut. Helge Fjeldstad i Miljøfaglig utreding har i e-post 18.04.17 skrevet dette om
Grønnsko:
«Grønnsko lever på godt nedbrutte stubber og lægre av ulike treslag, men ble her funnet på gran.
Det viktigste for arten er at den har tilgang på død ved. Over tid må det derfor komme til nye
lægre. Et minsteareal med gammelskog omkring bør nok ligge på minst 50x50m. Den døde veden
skal være så nedbrutt at om man tråkker på stubben så går den fra hverandre.
Selv om man tar hensyn til arten og setter av et tilstrekkelig stort areal, så er derfor arten veldig
sårbar overfor tråkk og aktiviteter i skogen. Et boligområde i umiddelbar nærhet vil være en stor
trussel mot arten og det er tvilsomt om vil kunne overleve i umiddelbar nærhet til et boligområde
på sikt.»
Avbøtende tiltak
Dammen i planområdets nordøstre hjørne (lokalitet 2.) er demmet opp og er en kunstig dam. Dammen og
bekken (VNV1) anses som et viktig naturelement i planområdet og er leveområde for vannorganismer og
amfibier. Vassdraget foreslås derfor regulert med hensynssone naturmiljø for å bevare bekken, dammen
og det biologiske mangfoldet. Det er også foreslått regulert grøntsone på hver side av dammen og bekken
som renner gjennom området.
Anleggsområde #3 berører ravinen, gammel lavlandsgranskog og naturbeitemarka. Arealet som behøves
her er usikkert og vil ikke bli klarlagt før detaljerte utbyggingsplaner er utarbeidet. Størrelsen på arealet
skal vurderes i byggeplanen og miljøoppfølgingsplanen som skal lages for krysset. På grunn av stor
høydeforskjell fra Nedre Rælingsveg og ned til fyllingsfoten, må det settes av tilstrekkelig areal for å
komme til fyllingsfoten med anleggsmaskin.
Bruk av arealene som midlertidig anleggsområde skal ikke forringe senere bruk av området til det formål
arealet er regulert til. Når anlegget er ferdig skal det søkes å tilbakeføre arealet til sin opprinnelige stand.
Midlertidige beslaglagte areal vil gro igjen med stedegne arter som er der i dag.
På grunn av sårbarheten for ravinen, vassdraget og naturbeitemarka er det i bestemmelsene satt krav til
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miljøoppfølgingsplan for bygging av krysset. Eventuelle anleggsinngrep skal gjøres så begrenset som mulig
for å berøre minst mulig areal. Anleggsområde #3 skal ikke brukes som riggområde og til lagring av
masser, kun for tilkomst for anleggsmaskiner.
I forbindelse med tiltak i planområdet må alle vassdrag overvåkes oppstrøms og nedstrøms, både før,
under og etter tiltak, for å se om kvaliteten på vannet blir forverret. Størst fare for forurensning er ved
store nedbørsmengder. Oppfølging av forurensning og detaljerte avbøtende tiltak skal beskrives i
miljøoppfølgingsplanen.
Overvann fra fyllingen og anleggsområdet kan forurense vannforekomsten. Under anleggsfasen er det
spesielt viktig at vann og grunn som berøres av utbyggingen ikke blir forurenset. Det skal gjøres tiltak
for å hindre avrenning av uønskede partikler fra anleggsområdet som kan forurense bekk/vassdrag.
For å hindre at løsmasser renner ut i Sørlibekken er et avbøtende tiltak å lage et
sedimentasjonsbasseng. Naturbasert håndtering av overvann er metode for utjevning og rensning av
overvann som kan omfatte en kombinasjon av ulike prinsipper som blant annet sedimentasjon.
Utslipp av forurenset overvann til sårbare resipienter kan gi alvorlige negative effekter på akvatisk
flora og fauna, både akutte og langsiktige. Slike negative effekter kan oppstå dersom overvannet har
høyt innhold av partikler. Erosjon i forbindelse med vegbygging eller fra dårlig sikrede vegskråninger
kan gi stor partikkelavrenning. Det er derfor nødvendig å vurdere avbøtende tiltak for å redusere
forurensningsbelastningen.
Et avbøtende tiltak kan være å anlegge fangdam/sedimentasjonsbasseng. For å ta opp alle partikler
fra anleggsområdet må sedimentasjonsbassenget legges på det laveste punktet i
planområdet/ravinen. Sørlibekken bør legges midlertidig i rør forbi anleggsområdet for å hindre at
eventuelt forurenset overflatevann fra anleggsområdet renner i bekken, før det har vært gjennom
sedimentasjonsbassenget. Sedimentasjonsbassenget kan legges oppå Sørlibekken. Det vil hindre at
løsmasser og forurensning fra planområdet renner ut i bekken. Det blir også lettere å overvåke
vannkvaliteten, da vannkvaliteten kan måles ved innløpet oppstrøms og ved utløpet nedstrøms for å
se om det er endringer i vannkvaliteten. Det bør også anlegges sedimentasjonsbasseng i den mindre
ravinen nord for Sørlibekken.
Et sedimentasjonsbasseng vil være et stort terrenginngrep i ravinen og det er ikke ønskelig å gjøre
terrenginngrep i ravinen. Konsekvenser av terrenginngrepet ved å anlegge et sedimentasjonsbasseng
må veges opp mot faren for forurensning i våte perioder uten et sedimentasjonsbasseng. Hvilke tiltak
som har størst negativ effekt i ravinen må vurderes i miljøoppfølgingsplanen.
Sedimentasjonsbassenget skal ta alt overvann fra planområdet før det renner ut i vassdrag. Figuren
under viser et prinsipp på hvordan Sørlibekken er tenkt lagt i rør og sedimentasjonsbassenget ligger
oppå.

Snitt gjennom sedimentasjonsbasseng. (Kilde: Bioforsk rapport 6 (122), 2011.)
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Det blir bare vannspeil i bassenget ved nedbørepisoder. Sedimentasjonsbassenget må tømmes for
løsmasser ved behov. Utløpet lages som permeable grusterskler som erosjonssikres på toppen med
grovere pukk og stein. Nedover skråningen lages det et nedløp som utformes som en erosjonssikret
renne med duk i bunnen og større stein oppå, slik at en ikke får erosjon i skråningen om vannet
renner over vollen. Permeabel terskel betyr at bassenget tømmes for vann i tørre perioder, men
fylles under nedbør. Bassenget skal ha tett og flat bunn.
Det er utført beregninger av overvannsmengder fra fyllingen og det midlertidige anleggsområdet.
Beregningen er delt i to, da det er to ravinedaler som mottar overvann fra området. Området rundt
Sørlibekken er på 7,5 dekar og ravinen nord for Sørlibekken er på 3,5 dekar. Det er benyttet 5 års
regn som gjentaksintervall med 50% klimafaktor. 5 år er brukt da det antas at anleggsarbeidene er
ferdige innen 5 år. Klimafaktor fanger opp usikkerhet og risiko med økte vannmengder. Det er viktig
at eksisterende bekker i området ledes forbi anleggsområdet og sedimentasjonsbassenget, slik at
det ikke blandes med overvann fra anleggsområdet. Beregningene er utført med null utslipp, da det
er tenkt at vannet sakte skal sive gjennom den permeable terskelen. Å regne med null utslipp gir det
største volumet på overvannet og er «worst case» senario. Nærmere beskrivelse og beregninger bør
utføres i detaljprosjekteringen ved søknad om tiltak.
Beregningene viser at det trengs et volum på
63 kubikk i Sørlibekken og 31 kubikk i ravinen
nord for Sørlibekken for å demme opp
overvannet, slik at det får sedimentert før
overvannet fra sedimentasjonsbassenget siver
ut i bekken. Dammene utformes langstrakte
og med 1 meters vanndybde slik at løsmasser
har god tid på å sedimentere. Det er laget en
egen overvannsplan for Hansefellåsen som er
lagt ved planforslaget. Denne viser plassering
av sedimentasjonsbasseng. Se figuren til
venstre.
I anleggsområdet kan det også benyttes
fiberduk og et bærende lag for å skåne
eksiterende terreng mest mulig. Fiberduk og
bærelag fjernes etter anleggsfase. Fordelen er
at en unngår kjørespor i terrenget og erosjon.
Eksiterende markdekke vil bli lagt under dekke
og markdekket blir trolig forringet eller utgår
om dekket blir liggende for lenge. Et annet
avbøtende tiltak er å kjøre anleggsmaskiner kun
når det er tørt i bakken eller på tele og frossen
mark. Da unngår en kjøreskader. Alternativt kan
en bruke mindre maskiner og maskiner som har
belter/hjul som skåner terrenget.

Sedimentasjonsbasseng i ravinen

For å unngå anleggsveg i ravinen som vil være et uønsket terrenginngrep, bør det ikke transportere
masser i ravinen med dumper/lastebil, men tømme de fra toppen fra Nedre Rælingsveg og dandere
med gravemaskin hvis det er mulig.
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For ravinen vil ikke fyllingen ha særlig negativ effekt med hensyn til artsmangfoldet, da
naturmangfoldrapporten sier at artsmangfoldet er redusert som følge av at beite har vært gjødslet.
Den delen av naturbeitemarka hvor anleggsområdet ligger er preget av svartelistearten vinterkarse.
Denne kan bekjempes i forbindelse med tiltaket. Vegfyllingen kan revegeteres og artsmangfoldet kan
opprettholdes.
Geotekniker har vurdert fylling som er brattere enn 1:2, samt muligheten for å sette opp en mur for å
minimere inngrepet i ravinen. Dette er ikke mulig på grunn av grunnforholdene og stabiliteten i
området. En brattere fylling og mur vil ikke tilfredsstille kravet til stabilitet og sikkerhetsfaktor på
γM=1,40. Et mulig alternativ er å spunte og forankre spunten i fjell. En slik løsning medfører at fyllingen
reduseres betraktelig, men tiltaket er mer kostbart. Et slikt tiltak vil også få negative estetiske
konsekvenser ved at en får et fremmedelement som vil skille seg ut i landskapet. Block Watne og
kommunen var enige i møte den 11.01.18 om at spunt ikke var et godt alternativ.

Nedre Rælingsveg
Ny vegfylling

Prinsippsnitt av ny vegfylling. Detaljerte snitt finnes i teknisk plan for vegkrysset.

Figurene under viser reduksjonen av arealet til midlertidig anleggsområde bl.a. for å unngå å berøre
gråor- heggeskogen.

Midlertidig anleggsområde redusert etter utvidet varsling, samt lagt inn hensynssoner for naturmangfoldet.
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Et mulig avbøtende tiltak hadde vært å flytte Nedre Rælingsveg vestover for å minimere inngrepet i
ravinen. Vest for Nedre Rælingsveg er det en 10 meter høy fjellvegg. Ved å flytte vegen vestover vil
den berøre fjellveggen, som da måtte sprenges i og boligene på toppen av den må rives. Dagens
horisontalkurvatur på Nedre Rælingsveg er opprettholdt i planforslaget og Staten Vegvesen vil ikke
endre denne kurvaturen, da det ville medført omlegging av vegen lengre sørover og nordover.
Bekjempelse av fremmede arter:
Artene kan bekjempes ved luking/fjerning eller slått. Dette bør gjøres før pollinering og frøsetting.
Siden lokalitetene i hovedsak er i tilknytning til fv. 120 vises det også til Statens vegvesen "Regional
handlingsplan mot fremmede skadelige arter, Region øst, 17.03.2011." Dette er ivaretatt i
bestemmelsene.
Vurdering i forhold til Naturmangfoldloven:
Vedlagte naturmangfoldrapporter fra Miljøfaglig Utredning har konsekvensvurdert planen i forhold til
Naturmangfoldloven. Det vises til disse for inngående vurdering av Naturmangfoldet. Tabellen under
er forslagstillers vurdering av Naturmangfoldloven.
Paragraf
8

Lovtekst
Kunnskapsgrunnlaget
Offentlige beslutninger som berører
naturmangfoldet skal så langt det er rimelig
bygge på vitenskapelig kunnskap om arters
bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og
økologiske tilstand, samt effekten av
påvirkninger. Kravet til kunnskapsgrunnlaget
skal stå i et rimelig forhold til sakens karakter
og risiko for skade på naturmangfoldet.
Myndighetene skal videre legge vekt på
kunnskap som er basert på generasjoners
erfaringer gjennom bruk av og samspill med
naturen, herunder slik samisk bruk, og som kan
bidra til bærekraftig bruk og vern av
naturmangfoldet.

Vurdering
Kunnskapsgrunnlaget er basert på utsjekk i ulike databaser
som Naturbase, Artsdatabanken og www.miljøstatus.no,
som viser hva som tidligere er registrert i området.
Det har vært flere fagpersoner på naturmangfold, som
nøye har kartlagt og registeret i og rundt planområdet. De
har også utarbeidet rapporter som følger planen.
Det er gjort følgende kartlegging og utredning i og rundt
planområdet:
naturmangfoldrapport av Miljøfaglig utredning,
datert 16.03.17.
tilleggsutredning av naturmangfoldet ved
planlagt kryss på Nedre Rælingsveg, datert
25.06.18.
BioFokus har kartlagt ravinen øst for Nedre
Rælingsveg, datert 17.01.18.
Rapportene er brukt som grunnlag i vurdering av planens
konsekvenser og i ROS-analysen.
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Føre-var-prinsippet
Når det treffes en beslutning uten at det
foreligger tilstrekkelig kunnskap om hvilke
virkninger den kan ha for naturmiljøet, skal det
tas sikte på å unngå mulig vesentlig skade på
naturmangfoldet. Foreligger en risiko for
alvorlig eller irreversibel skade på
naturmangfoldet, skal ikke mangel på
kunnskap brukes som begrunnelse for å
utsette eller unnlate å treffe forvaltningstiltak.

Det er registret fremmede arter som står på svartelista i
planområdet. Disse må i en anleggsfase bekjempes for å
hindre spredning. De er registrert med svært høy risiko
som betyr at de har en sterk negativ effekt på norsk natur.
For å hindre spredning av disse er det tatt med en
bestemmelse om masseforflytting i planområdet.
Av biologisk mangfold innenfor planområdet vil bekken og
dammen (VNV1) med tilhørende strandsone være viktig å
ta vare på. Grønnstrukturen rundt bekken og dammen er
foreslått regulert med hensynssone bevaring naturmiljø.
Områdene med gammel barskog og arten Grønnsko vil
forsvinne, da det ikke kan settes av store nok arealer for
ivare disse. Dette er vurdert til ikke å ha vesentlig
miljøkonsekvens, da arten finnes i øvre større
skogsområder.
Utvida vegfylling vil berøre ravinen og naturbeitemarka.
Avbøtende tiltak som sedimentasjonsbasseng og
avbøtende tiltak i anleggsbeltet kan redusere
skadeomfanget i stor grad.
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Økosystemtilnærming og samlet belastning
En påvirkning av et økosystem skal vurderes ut
fra den samlede belastning som økosystemet
er eller vil bli utsatt for.

Det er vurdert som ikke sannsynlig at det befinner seg
truede arter og økosystem innenfor planområdet som det
må tas hensyn til som ikke er registrert.
For naturmiljø hvor det kan være sårbare arter er dette i
tilknytning til vassdragene som er regulert med
hensynssone for å bevare de. Ravinen mister litt areal,
men vil opprettholde sin funksjon.
Raviner er en sårbar naturtype og er under et sterkt
arealpress. Utvidet vegfylling tar ca. 5 meter av ravinens
totallengde på ca. 970 meter. Isolert sett anses inngrepet å
være lite, også fordi inngrepet ikke avskjærer ravinen. Den
samlede belastningen på økosystemet med utvidet
vegfylling vurderes derfor ikke å påvirke ravinesystemet i
nevneverdig grad.
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Kostnadene ved miljøforringelse skal bæres
av tiltakshaver
Tiltakshaveren skal dekke kostnadene ved å
hindre eller begrense skade på
naturmangfoldet som tiltaket volder, dersom
dette ikke er urimelig ut fra tiltakets og
skadens karakter.

Det vises til vurderingen av § 9 og det må gjøres tiltak i
forhold til fremmede arter i planområdet.

Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder
For å unngå eller begrense skader på
naturmangfoldet skal det tas utgangspunkt i
slike driftsmetoder og slik teknikk og
lokalisering som, ut fra en samlet vurdering av
tidligere, nåværende og fremtidig bruk av
mangfoldet og økonomiske forhold, gir de
beste samfunnsmessige resultater.

For bekken og dammen (VNV1) er det satt av buffersone.
Vassdragene skal opprettholdes som i dag, slik at det
biologiske mangfoldet og naturmiljøet i tilknytning til
vassdragene ikke vil endres.

For tiltaket i ravinen og på naturbeitemarka skal det lages
en miljøoppfølgingsplan som vil ivareta alle avbøtende
tiltak for å begrense inngrep og skader.

I ravinen og på naturbeitemarka bør anleggsarbeidet
foregå i tørre perioder eller på tele. Faste kjørespor vil
minimere inngrepet og ivareta plantene i størst mulig
grad.

Oppsummering av konsekvens
Det permanente arealinngrepet i ravinen som følge av vegutvidelsen vil redusere ravinearealet med
ca. 1 dekar og det betyr ca. 1% av geotopen ravinen med Sørlibekken. Sørlibekken vil ikke bli berørt av
den permanente fyllingen. Ravinen funksjon brytes ikke av som følge av vegfyllingen, da inngrepet er
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øverst i ravinen. Det vurderes at ravinens funksjon som geotop opprettholdes og at naturmangfoldet
opprettholdes, selv om vegfyllingen tar ca. 1 dekar av ravinen. Det er fordi vegfyllingen ikke stenger av
noen bekk og ravineringen kan fortsette sin naturlige prosess som i dag. Vegfyllingen vil gro igjen med
vegetasjon slik den fremstår i dag. Det er endringen av landskapet som vil bli det mest synlige ved at
vegfylligen paralellforskyves østover når vegen utvides med 5 meters bredde. Ravinen vil trolig
opprettholde sin verdi som A-lokalitet.
Det midlertidige anleggsbeltet vil gå mest utover artene i naturbeitemarka om det det ikke gjøres
terrenginngrep i ravinen. Konsekvensen for naturbeite er at plantebestanden kan bli redusert. Det
er uvisst hvor mye som vil dø ut og hvor mye som vil frø seg og vokse til igjen etter
anleggsperioden. Et avbøtende tiltak kan være å jordbearbeide arealene i etterkant av
anleggsperioden for å legge til rett for gode vekstforhold. Eventuelt tildekking med fiberduk, bør
begrenses til bare de områdene som blir benyttet til som anleggsveg. Naturbeitemarka vil trolig ikke
tåle en lengre periode med tildekking, så den bør være så kort som mulig. Skadene fra kjørespor vil
være minst om anleggsarbeidet utføres i tørre perioder og på tele.
Det er laget en teknisk plan for planlagt kryss på Nedre Rælingsveg. Den tekniske planen er godkjent
av Statens vegvesen. Det er utført grunnboringer i krysset og det er utarbeidet en geoteknisk
rapport som konkluderer med at krysset kan bygges som planlagt med hensyn på grunnforhold og
rasfare. Risiko- og sårbarhetsanalysen har vurdert forslag til mottiltak og konkludert med at
ravinens funksjon som geotop og verdi A opprettholdes og at naturmangfoldet mulig kan
opprettholdes, selv om vegfyllingen tar ca. 1 dekar av ravinen.
For videre arbeid i planområdet med hensyn på naturmangfold er det viktig at følgene punkter
følges opp:
Utarbeide miljøoppfølgingsplan
Overvåke vannkvalitet før, under og etter tiltak i området
Vurdere behov for areal- og terrenginngrep i ravinen
I størst mulig grad hindre erosjon og forurensning
Vurdere behov for sedimentasjonsbasseng
Vurdere anleggsarbeidet i de ulike fasene og tid på året.
Vurdere behov for og type anleggsmaskiner som brukes i sårbare områder innenfor planen.
Ut fra vurderingene i henhold til naturmangfoldloven vil det biologiske mangfoldet i stor grad bli
opprettholdt som i dag i forhold til vassdragene. Arten Grønnsko vil utgå i planområdet.
Naturbeitemarka og ravinen kan bli skadet under anleggsfasen, men kan også rette seg opp igjen
om det gjøres avbøtende tiltak.
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6. Beskrivelse av planforslaget
6.1 Areal og formål
Reguleringsplanen for Hansefellåsen omfatter et areal på 277 dekar, og skal i tråd med
kommuneplanens arealdel legge til rette for boligbygging. For å møte den antatte etterspørselen av
barnehageplasser som følge av boligutbyggingen er det også lagt inn mulighet for en barnehage i
planområdet. En detaljert oversikt over alle reguleringsformålene framgår av figurene nedenfor.
Figur 4.1: Reguleringsformål i planen iht. pbl. § 12-5.
Hovedformål

Underformål

Benevnelse

SOSI-kode

Bebyggelse og anlegg

Boligbebyggelse

B1-21

1110

181,9

Bebyggelse og anlegg –
Uteoppholdsareal

Lekeplasser

BLK1-4

1610

4,3

Bebyggelse og anlegg –
kombinert formål

Bolig/barnehage

BKB1

1800
(1110/116
1)

10,8

Samferdselsanlegg og
tekn.infrastr.

Kjøreveg

SKV1-10

2011

20,2

Samferdselsanlegg og
tekn.infrastr.

Fortau

SF1-9

2012

6,6

Samferdselsanlegg og
tekn.infrastr.

Gang- og sykkelveg

SGS1-2

2015

0,8

Samferdselsanlegg og
tekn.infrastr.

Annen veggrunn – tekniske anlegg
(grøft)

2018

Samferdselsanlegg og
tekn.infrastr.

Annen veggrunn – Grøntareal

2019

3,7

Samferdselsanlegg og
tekn.infrastr.

Kombinert formål – Kjørbar gangog sykkelveg

SKF1

2800

0,3

Grønnstruktur

Grønnstruktur

G1-5

3001

13,6

Grønnstruktur

Naturområde

GN1

3020

5,1

Grønnstruktur

Turveg

GTV1

3031

4,5

Grønnstruktur

Turdrag

GTD1-4

3032

1,5

Landbruks-, natur- og
friluftsformål
Bruk og vern av sjø og
vassdrag, med tilhørende
strandsone - Naturområde

Landbruk

LL1-5

5110

14,1

Naturområde i sjø og vassdrag

VNV1-2

6610

0,4

Samlet areal

Areal (dekar)

9,9

277,5
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Figur 4.2: Hensynssoner i planforslaget iht. pbl. §12-6 jf. § 11-8 (sonene inngår i andre
arealformål)
Hensynssone
Benevnelse
SOSI-kode
Sikringssone a1)
Frisikt
H140_1-9
140
Faresone a3)
Flomfare
H320_1-2
320
Infrastruktursone
Krav vedrørende infrastruktur H410_1
410
Angitt hensynssone c)
Bevaring naturmiljø
H560_1-3
560
Bestemmelsesområde
Midlertidig anleggs og
#1-4
riggområde
6.2 Krav om detaljregulering
Områdene B1-16 og BKB1 skal detaljreguleres før utbygging av nye boliger kan igangsettes innenfor
disse delområdene. Dersom det blir behov for endring av veger, lekeplasser og grønnstruktur, skal
dette inngå i den enkelte detaljreguleringsplan. De andre delområdene B17-20 følger bestemmelsene
i kommuneplanens arealdel, samt eksisterende boligbebyggelse i B15. Område B21 er to tomter som
detaljreguleres i planen. I delområde BKB1 tillates det å bygge ut barnehage ved behov. For de andre
delområdene B17-20, og for eksisterende bebyggelse i B15 og B16 inntil disse områdene blir regulert,
gjelder bestemmelsene i kommuneplanens arealdel.
6.3 Utnyttelsesgrad
Utnyttelsesgrad på det enkelte delområde skal fastsettes i forbindelse med detaljregulering. Tillatt
bebygd areal for følgende boligtyper i bestemmelsene til arealdelen til kommuneplanen er maks. %
BYA = 25 % for eneboliger og maks. 30 % for tomannsboliger. De to tomtene innenfor område B21 er
gitt en maks. %-BYA = 25 % da det planlegges å bygges en enebolig på hver av disse tomtene, samt at
det er mulighet for en maksimal % BYA på 28 % dersom det bygges enebolig med sekundærleilighet.
For konsentrert småhusbebyggelse og leilighetsbygg kan det ved detaljregulering bli vurdert benyttelse
av en % BYA på ca. 35-40%. Parkering i underetasje vil være en stor fordel i dette terrenget, og gi
grunnlag for mer bebyggelse enn om parkering skal være på terreng, da det «spiser» av tillat bebygd
areal. For parkering på terreng regnes 18 kvm per plass.

6.4 Byggehøyde
Gesims- og mønehøyder skal fastsettes endelig ved detaljregulering.
Intensjonen i områdereguleringen er at feltet skal ha bebyggelse med 2 til 4 etasjer.
I tillegg kan det bygges underetasje og parkeringskjeller for å ta opp terrenget.
Bebyggelse kan eksempelvis plasseres inn i terrenget som vist på prinsippskissen i figuren under.
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Prinsippskisse for plassering av bygg i terreng.

6.5 Boligbebyggelse
Planen legger til rette for utbygging av boliger. Det planlegges for 250-400 boenheter. I planområdet
kan det bygges alt fra enebolig til leilighetsbygg, dette for å skape et levende bomiljø og et variert
boligtilbud. Områdereguleringen er ment å være retningsgivende for valg av bebyggelse, utnyttelse og
høydesetting. For hvert av delområdene B1-B16 stilles det krav om detaljregulering dersom det skal
bygges nye boliger innenfor disse områdene, og utnyttelse, type bebyggelse og byggehøyder skal
fastsettes i detaljreguleringen. For delområdene B17-B20 stilles det ikke krav om detaljregulering, da
områdene omfattes av enkelteiendommer, og reguleringen kun befester gjeldende arealbruk
(boligformål). Område B21 for to eneboligtomter detaljreguleres i områdereguleringen.
Figuren under dette avsnittet viser en mulig fordeling av utnyttelse i planområdet. I områder med lav
utnyttelse anses ca. 1,5 bolig per dekar som en fornuftig utnyttelse. Aktuelle boligformer er
eneboliger, tomannsboliger og eneboliger i kjede. I området med middels utnyttelse anses ca. 3
boliger per dekar som en fornuftig utnyttelse. Aktuelle boligformer er kjedede boliger og rekkehus. I
området med høy utnyttelse anses ca. 5 boliger per dekar som en fornuftig utnyttelse. Her ser en for
seg leilighetsbygg. Leilighetsbygg tenkes oppført innenfor de delområdene som har mest utfordrende
terreng, slik at garasjeanlegg og underetasjer kan bidra til å ta opp terrengforskjellene.
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Illustrasjon på mulig arealutnyttelse fra 2016. (kilde: ØRP)

6.6 Kombinert formål – bolig/barnehage
I BKB1 tillates bolig og/eller barnehage med tilhørende lek og uteoppholdsarealer.
BKB1 skal detaljreguleres, og formål vil fastsettes i forbindelse med detaljreguleringen.
Dersom det bygges barnehage i planområdet skal barnehagens lekeareal også kunne benyttes utenom
åpningstid for beboerne i planområdet.
For å få bygd barnehagen forutsetter det erverv av del av vegvesenet sin eiendom gnr 98 bnr 40.
Tomten er stor, med mye spennende skog, og det ligger godt til rette for en type naturbarnehage.
Likevel er det et romslig og flatt uteareal for de minste barna. Bygget som er vist har grunnflate 630
kvm. Med 3 mulige etasjer kan BRA blir opp til 1890 kvm.
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Støyrapporten som følger planforslaget, datert 15.12.16 viser at området ligger i gul støysone. Bygget
plasseres slik at det demper støy fra vegen effektivt, samtidig som det dannes et sydvestvendt uterom
som er attraktivt for barna som vil bli skjermet for støy ved hjelp bygningen. Dersom det er behov for
mer støyskjerming er det enkelt å montere støyskjerm på deler av muren. Eventuelt forlenge
bygningskroppen.

Ideskisse for barnehage på BKB1 med tidlig utkast til adkomst (kilde: ØRP)
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6.7 Lekeplass og uteoppholdsareal
Det er regulert fire kvartalslekeplasser i områdereguleringen som er fordelt i området. Hvert
delområde ligger innenfor en radius på 200 meter fra lekeplassene. Lekearealet til en eventuell
barnehage i planområdet skal også være tilgjengelig utenom barnehagens åpningstid. Behov for
nærlekeplassene skal vurderes innenfor de byggeområdene som ikke grenser til grendelekeplass og
vises ved detaljregulering.
Tekniske anlegg som trafo, renovasjon o.l. skal sikres med gjerde om de plasseres nær områder avsatt
til lek. Lekeplasser bør gjerdes inn.
Lekeplassene skal opparbeides slik at barn i alle aldersgrupper vil finne noe som inviterer til lek.
Lekeplassene bør ha benker og søppelkasser, samt stier som gir gode forbindelse til omgivelsene.
Areal til uteoppholdsareal for hver boenhet må avklares i forbindelse med detaljregulering, da hvert
felt skal ha forskjellig bebyggelse med ulike behov til uteopphold.
Lekeplass BLK1 ligger innenfor flomsonen. Den ligger 1-2 meter høyere enn bekken (VNV1) og det
vurderes derfor at flomfaren er liten for lekeplassen.
6.8 Veg, trafikk og trafikksikkerhet
Alle vegene i planen er forprosjektert for å vise at vegene i planområdet er gjennomførbare og
hvordan de ligger i terrenget i forhold til tomter og evt. nye avkjørsler.
Byggeplaner
I bestemmelsene er det stilt krav om at det skal lages detaljplaner for veganleggene. Planene for
kommunale veger skal godkjennes av kommunen, og byggeplan for det nye krysset på Nedre
Rælingsveg skal godkjennes av Statens Vegvesen før bygging igangsettes. Vegene kan, om nødvendig,
justeres i forbindelse med detaljregulering. Det må i så fall påses at høyder på vegene tilpasses
tilknyttede veger.
Størrelsen på det midlertidige anleggsområdet for nytt kryss på Nedre Rælingsveg skal vurderes i
byggeplanen. Det bør være så lite som mulig av hensyn til ravinen og naturmangfoldet.
Vurdering av hovedadkomst til planområdet
Det er vurdert fire mulige hovedadkomster til planområdet. Kartet under viser alternativer som er
vurdert. Rød pil viser forkasta løsning og gul pil viser valgt alternativ.
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Alternative adkomster som er vurdert. Gul pil er valgt adkomst. Planomriss viser ca. plangrense.

1. Adkomst fra Kirkebyvegen via Øvre Rælingsveg:
Kirkebyvegen har i dag ca. 5 meter bredde. Adkomsten til Hansefellåsen har en regulert bredde
på 12,25 meter. Det ville bety store inngrep i Kirkebyvegen og trafikken vil berøre mange
eksisterende boenheter dersom denne vegbredden skulle videreføres gjennom eksisterende
Kirkebyveg. Trafikken vil gå via Øvre Rælingsveg og til rundkjøring på Nedre Rælingsveg, som er
en trafikksikker løsning og vil ha god kapasitet. En unngår også nytt kryss på Nedre Rælingsveg.
Den vil fungere som beredskapsveg og for nyttekjøretøy til planområdet, samt med mulighet for
at noen av de nye boligene kan benytte seg av Kirkebyvegen som adkomst. Det er laget et eget
trafikknotat for Kirkebyvegen som beskriver konsekvensen av å bruke denne som hovedadkomst
til Hansefellåsen.
2. Adkomst der Kirkebyvegen møter Nedre Rælingsveg:
Et nytt kryss her vil legge store beslag på areal, da busslommene må flyttes. En breddeutvidelse her
vil også gjøre at Kirkebyvegen måtte legges om og kanskje medført rivning av hus. Terrenget stiger
også bratt herfra og inn i planområdet, slik at en veg opp i området medfører store terrenginngrep
med fjellskjæringer på 20-25 meter. Det er også dårlig sikt østover. Alternativet er vanskelig
gjennomførbart.
3. Adkomst ved Haug:
Denne adkomsten får grei stigning på vegen opp i Hansefellåsen uten alt for store fjellskjæringer.
Det er god sikt i begge retninger. Ravinen øst for krysset vil bli berørt med litt utvidet vegfylling.
Se vurdering av konsekvenser for naturmangfold knyttet til ravinen og øvrig naturmangfold i
kapittel 5.10 om Biologisk mangfold og naturmiljø.
4. Adkomst fra Sørli:
Denne adkomsten vil medføre lukking av Sørlibekken. Det er grei stigning i begynnelsen, men for å
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komme inn i byggeområdet vil vegen måtte svinge innenfor Markagrensa for å ta opp stigning, som
ikke er aktuelt. Ved et eventuelt høyresvingsvingfelt i fremtiden vil en måtte sprenge seg inn den
høye fjellskjæringa vest for Nedre Rælingsveg. Nedre Rælingsveg har også 6% helling forbi krysset,
noe som er uheldig i kryss om det kan unngås.
Konklusjon:
Alternativ 1 Kirkebyvegen er tidligere regulert og ønsket som adkomst av kommunen. Kirkebyvegen er
regulert for breddeutvidelse med fortau til totalt 11 m på grunn av at den i dag er smal og i dårlig stand og
kommunen vil ha den utbedret. Det er de siste årene bygget mange nye boliger langs Kirkebyvegen uten
at vegen er utbedret. Den brukes også av gående og syklende og det er dårlig sikt rundt svinger. Å få
Kirkebygvegen oppgradert som regulert med økt bredde og fortau, vil være en stor fordel
trafikksikkerhetsmessig for gående og syklende. Kirkebyvegen har ikke kapasitet til å ta unna alle boligene
som kommer i Hansefellåsen og vil derfor være beredskapsveg, veg for nyttekjøretøy og gangforbindelse
til Hansefellåsen i tillegg til at noen av de nye boligene i den nærmeste delen av Hansefellåsen kan ha
vegen som adkomstveg.
Alternativ 3 vil bli hovedadkomsten til Hansefellåsen. Den er valgt fordi den har minst terrenginngrep, og
er et teknisk og økonomisk bedre alternativ enn alternativ 1, 2 og 4. Det er dette alternativet som er
vurdert til å få minst konsekvenser totalt sett.
Teknisk plan for nytt kryss til Hansefellåsen
I forbindelse med utbyggingen av Hansefellåsen skal det lages nytt kryss på Nedre Rælingsveg. Det er
laget teknisk plan for krysset, noe som gir et godt grunnlag for en senere byggeplan og at det er satt av
nok areal i reguleringen. Atkomsten planlegges med kanalisert T-kryss med venstresvingfelt. For å finne ut
hvilken type kryss som var nødvendig for å kunne ta unna fremtidig trafikk, er det i forbindelse med
planforslaget utarbeidet en trafikkanalyse. Denne viser at et kanalisert T-kryss med venstresvingfelt vil
dekke trafikkøkningen ca. 20 år frem i tid. Trafikkanalysen anbefaler at det også settes av plass til et
høyresvingfelt i reguleringsplanen, slik at krysset evt. kan oppdimensjoneres dersom det skulle bli
nødvendig. Det er satt av hensynssone H410 som ivaretar fremtidig plass til høyresvingfelt.
Eksisterende gang- og sykkelveg langs Nedre Rælingsveg blir i hovedsak liggende i samme trase som i
dag. Dette er gjort for å unngå inngrep i eksisterende bebyggelse og den store fjellskrenten sør for
krysset. Det gjør at vegen breddeutvides østover og vegfyllingen vil gå lengre utover i ravinene. Det kan
ikke bygges mur for å minimere fyllingen på grunn av grunnforholdene og faren for ras.
Det er benyttet vegnorm fra 2007 for vegene i Hansefellåsen da arbeidet med reguleringsplanen ble startet opp
før ny felles kommunal vegnorm ble vedtatt i år (2018).

SKV1-2 og SKV7 med fortau
SKV1-2 er foreslått som samleveger i planområdet med fortau. De er dimensjonert med en regulert
bredde på 12,25 meter med 6,25 meter kjørebane, 3 meter fortau og 1,5 meter grøft. Dette tilsvarer
vegtype Sa2 veg med fortau iht. kommunal vegnorm fra 2007. SKV7 er foreslått som adkomstveg med
fortau. Den er dimensjonert med en regulert bredde på 11 meter med 5,25 meter kjørebane, 2,75 meter
fortau og 1,5 meter grøft. Dette tilsvarer vegtype A1 veg med fortau iht. kommunal vegnorm fra 2007. På
grunn av bratt stigning er kjørebanen breddeutvidet med 1,5 meter, slik at total bredde er 12,5 meter.
Direkte avkjørsler fra disse vegene bør i størst mulig grad begrenses. Dersom det ikke er mulig å unngå
direkte avkjørsel skal det opparbeides snuplass på egen tomt for å unngå rygging ut i vegen. I enden av
SKV1 skal det opparbeides vendehammer dimensjonert for renovasjonsbil.
SKV3-6
SKV3-6 er felles adkomstveger i planområdet. De er foreslått med en regulert bredde på 6,5 meter med
4,5 meter kjørebane, og 1 meter grøft. Dette tilsvarer vegtype Fa2 veg iht. kommunal vegnorm fra 2007.
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Hvis det skal bygges barnehage i BKB1 bør veg SKV5 bygges bredere enn foreslått. Dette må avklares i
detaljregulering. SKV5 skal bygges med fortau og knyttes til SGS2 og SKF1 og er adkomst til
bussholdeplass på Nedre Rælingsveg.
SKV8 er Nedre Ræligsveg hvor det reguleres nytt kryss. SKV9 er eksisterende felles adkomst til eksisterende
bolig.
Gang- og sykkelveger
I forbindelse med nytt kryss blir gang- og sykkelvegen SGS1 på Nedre Rælingsveg lagt noe om forbi
krysset.
SF1, SGS2 og SKF1 reguleres til offentlig gangforbindelse til bussholdeplassen på Nedre Rælingsveg.
Annen veggrunn – tekniske anlegg og grøntareal
Langs fylkesvegen reguleres det 2 meter grøft vest for SGS1 og 3 meter mellom SGS1 og fylkesvegen. Langs
samlevegene reguleres det 1,5 meter grøft, og langs adkomstvegene 1 meter grøft.
Trafikksikkerhet
Det er lagt inn frisiktsoner i planen som følger kravene til stoppsikt. Det er planlagt fortau som gjør at
myke trafikanter kan ferdes sikkert. Vegene med fortau bør belyses.
For å unngå rygging ut i vegbanen fra boligområdene til SKV1-2 og SKV7 skal det legges til rette for
snuplass på egen tomt som minimum skal være dimensjonert for personbil for avkjørsel til samlevegene.
Trafikkmengde
På grunn av nytt kryss på Nedre Rælingsveg og planlagt utbygging er det laget en trafikkanalyse som er lagt
ved planforslaget. Denne viser at med planlagt utbygging vil det være nok kapasitet i krysset også etter at
området er ferdig utbygd.
6.9 Kollektivtrafikk
Det går buss med halvtimesruter forbi planområdet til Lillestrøm og timesruter til Oslo. I rushtiden er det
10 minutter frekvens mot Lillestrøm og Strømmen, samt 30 minutter mot Ahus.
Fra senter av planområdet er det ca. 200 meter til busstoppet Kirkeby og ca. 800 meter i luftlinje til
busstoppet Fjerdingby.
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Busstopp ved planområdet.

6.10 Parkering
Følgende parkeringskrav gjelder for området i tråd med kommuneplanens arealdel:
Formål
Enebolig og
tomannsbolig

Ant. Bil
2

Ant. Sykkel
2

Pr.
Boenhet

Merknad
En ekstra gj. Parkering løses på egen eiendom

Kjedehus
Rekkehus
Leilighetsbygg
Barnehage

2,75
1,75
1,5
1,5

2
2
2
1,5

Boenhet
Boenhet
Boenhet
Årsverk

Inkl. gj. parkering på fellesareal
Inkl. gj. parkering på fellesareal
Inkl. gj. parkering på fellesareal
Inkl. besøkende

Minst en plass skal være i garasje/carport. Plass til garasje skal vises ved søknad om tiltak.
Sykkelparkering kan dekkes i bod/garasje og bør være under tak.
Da området er sentrumsnært og planen legger til rette for gode gangforbindelser og det er gode
muligheter for kollektivtransport, vil det forhåpentligvis stimulere til mindre bruk av bil. I forbindelse
med detaljregulering vil det gjøres vurdering av parkering og om kravene i kommuneplanen kan
reduseres.

6.11 Grønnstruktur og turveg
Grønnstrukturen innenfor planområdet skal være en del av den overordnede grønnstrukturen i
Rælingen kommune. Områdene som er satt av til grønnstruktur består av bratte områder, arealer
langs eksisterende bekk og stier og arealer der det naturlig vil etableres snarveger. Innenfor disse
områdene bør eksisterende vegetasjon i størst mulig grad opprettholdes.
Grønnstrukturen har flere funksjoner i et boligområde:
• Viktige områder for utøvelse av friluftsliv, idrett, lek og rekreasjon, det er viktige møteplasser.
• Være en del av gang- og sykkelstinettet i et tettsted.
• En visuell funksjon for tettstedet og skaper rom og avgrensinger.
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•
•
•

Er livsgrunnlag for biologisk mangfold, herunder har bekker blant annet en viktig funksjon som
leveområde og ferdselsåre for dyr.
Har også betydning for miljø, lokalklima og luftkvalitet ved at vegetasjon bl.a. skjermer for støy
og vind.
Viktig landskapselement: Bratte områder er synlige på avstand, og det er viktig å beholde
eksponerte, bratte områdene grønne. I praksis vil flere av skråningene enn det som er regulert
bli grønne, f. eks. den øvre delen av felt B1.

Det tillates framføring og oppføring av nødvendig teknisk infrastruktur innenfor områdene for å
betjene planlagt boligbebyggelse, med unntak av i Marka.
Turveg
Nord i planområdet er det planlagt en turveg til sentrum og Marikollen (GTV1). Denne går også et
stykke gjennom Marka. Kommunen har søkt Fylkesmannen om oppstart av reguleringsplanarbeid etter
Markaloven. Hensikten er å ivareta myke trafikanter, og øke tilgjengelighet til skole, Marikollen og
Fjerdingby sentrum. Fylkesmannen har gitt tillatelse til planlegging av turvegen etter Markaloven i brev
per 22.04.16
Turvegen tilrettelegger i stor grad for friluftsliv, naturopplevelse og idrett. Turvegen vil være et
viktig angrepspunkt for de som vil ut i Marka. Den er også en viktig lenke til Marikollen
idrettsanlegg med hoppbakke, alpint, lysløype og rulleskiløype.
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Turvegen fra Hansefellåsen til Marikollen ligger i et bratt østvendt terreng. Det er derfor ikke mange
mulige alternative ruter uten store terrenginngrep med høye fjellskjæringer og fyllinger. Turvegen er
forprosjektert på lik linje med vegene i Hansefellåsen og det har blitt vurdert alternative traseer både i
horisontal plan og i vertikal plan, for å finne den traseen som ligger best i det bratte terrenget. Figuren
under viser to aktuelle alternativ som har blitt vurdert og som kan fungere i horisontal plan. I vertikal
plan er alternativ 2 forkastet på grunn av at det blir store skråningsutslag/fjellskjæringer, da den
krysser mange høydekoter på et kort strekke. Den ideelle traseen som er valgt er alternativ 1.

Alt. 1
Alt. 2

Alternative turvegtraseer i Marka i horisontal plan.

Turvegen skal anlegges så skånsomt som mulig gjennom marka. Den er i hovedsak lagt på terreng for
å unngå store terrenginngrep. Det er stedvis bratt og turvegen vil derfor ikke kunne bli universelt
utformet uten store terrenginngrep. Turvegen er planlagt med 5 meters bredde. Det er tenkt 3 meter
til gangareal og 1 meter sideareal på hver side. Sidearealet er tenkt til eventuelle små steinmurer eller
lignende for å unngå store skjæringer og fyllinger i marka, som det kan bli med turveg i bratt terreng.
Turvegen er totalt 525 meter lang, hvorav 165 meter går gjennom Marka. Turvegen er vist med
skråningsutslag gjennom marka for å vise arealbeslaget. Skråningsutslaget og utforming av turvegen
er vist på vegtegningene som følger reguleringsplanen. Det totale beslaget i Marka er på 1,5 dekar.
Det er også regulert et anleggsbelte innenfor Markagrensen på 5 meter på hver side, for å sikre at
turvegen kan bygges. Anleggsbeltet er på 1,75 dekar. Det forutsettes at turvegen skal
detaljprosjekteres før utbygging og en vil da kunne se om det er mulig å eventuelt redusere
anleggsbeltet.

Turveg gjennom Marka vist med anleggsbelte.
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Naturkarleggingen har ikke funnet noe spesielt naturmangfold som blir berørt av turvegen. Det er
heller ikke funnet kulturmiljø og kulturminner under kartleggingen som blir berørt av turvegen.
Turdrag
Intern ferdsel i planområdet vil hovedsakelig foregå på fortauet langs samlevegene gjennom området.
På tvers av området må en krysse høydekotene, og turdragene blir bratte. De vil likevel kunne gi
mulighet for snarveger. I turdragene (GTD 1-4) er det tatt inn en bestemmelse om at det skal
opparbeides sti og/eller trapp, slik at det er enkelt å gå til bussholdeplassen. GTD4 ligger på
eksisterende traktorveg og kan brukes til skiløype. Det bør sørges for grøft som tar unna overvann i
traktorvegen. Fra SKV5 er det gangforbindelse til busslommene langs Nedre Rælingsveg. Her kommer
en også inn på gang- og sykkelvegen langs Nedre Rælingsveg.
Figuren under viser alle mulige gangforbindelser i planområdet.

Gangforbindelser i planområdet fra 2016. (Kilde: ØRP)

Naturområde
Grøntområdet GN1 er foreslått regulert for å opprettholde det biologiske mangfoldet i tilknytning til
vassdraget.
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6.12 Endring Markagrensen
Planområdet grenser til Markagrensen i vest. I forskrift om justering av Markagrensen, 04.09.15 ble
det gjort justeringer som virker inn på planområdet avsatt i kommuneplanen 2014-2025. Justeringen
er nord i planområdet etter forslag fra kommunen. Planområdet er forlenget nordover og redusert i
vest.
I skriv fra KMD, datert 04.09.15 står det:
«Ved Kirkebyvegen innebærer kommunens forslag at areal som terrengmessig hører til
Marka legges innenfor markagrensen, mens areal som ligger til rette for eventuell annen
utnyttelse legges utenfor. Totalt innebærer dette at 4,9 dekar tas ut av Marka. På denne
måten rettes markagrensen ut og vil bedre følge terrenget slik at legitimiteten for grensen
blir større. For dette mindre området som tas ut av marka er det ikke påvist mulige effekter
av tiltaket på de hensyn markaloven skal ivareta, og det oppnås en bedre arrondering av
markagrensen.»
Den delen som er LNF-område i arealdelen til kommuneplanen nord i Hansefellåsen, og som
departementet har vedtatt lagt utenfor marka, foreslås derfor regulert til byggeområde for bolig i
områderegleringen. Det har også vært en kartlegging av naturmangfold i forbindelse med
områdereguleringen for Hansefellåsen som viser at dette hensynet er ivaretatt. Det gjelder også
friluftslivet innenfor markagrensen, som er kartlagt og vurderes å bli bedre med planlagt turveg.

Justering av markagrensen.

6.13 Bruk og vern av sjø og vassdrag
Bekkene som renner gjennom området skal i hovedsak opprettholdes med dagens løp. De skal ikke
lukkes ut over de punktene hvor bekkene allerede går i kulvert i dag, bortsett fra der veg SKV1 krysser
hovedbekken VNV1 gjennom området.
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Mellom utbyggingsområdene B3 og B4 har bekken (VNV1) en mindre kunstig dam. Bekken med
dammen er foreslått regulert som en del av den helhetlige grønnstrukturen med hensynssone både for
ivaretakelse av biologisk mangfold og som flomveg (hensynssone). Dammen er kunstig /demmet opp
og må gjerdes inn eller sikres på annen måte.
6.14 Hensynssoner og bestemmelsesområde
Sikringssone – frisikt (H140_1-9)
Innenfor sikringssonene tillates ikke sikthindrende tekniske anlegg eller vegetasjon høyere enn 0,5
meter over tilstøtende vegers planum.
Faresone – flom (H320_1-2)
I bekken VNV1 og Sørlibekken i sør er det satt en flomsone på 20 meter til hver side som skal være
dekkende for flomfare iht. NVE’s retningslinjer: 2/2011 - Flaum- og skredfare i arealplanar, revidert 22.
mai 2014 og 3/2015 – Flaumfare langs bekker. For at bekkene ikke skal ta nye veger i en flomsituasjon,
er det viktig at terrenget opprettholdes og/eller tilrettelegges slik at bekken ikke utgjør flomfare.
Infrastuktursone – krav vedrørende infrastruktur (H410_1)
Innenfor sonen er det satt av plass til høyresvingfelt med kile og omlegging av SGS1.
Bevaring naturmiljø (H560_1-3)
Hensikten med sonen er å opprettholde eksisterende biologisk mangfold og naturmiljø i størst mulig
grad. Tiltak i planområdet skal ikke forringe dette.
H560_1 gjelder bekken VNV1 og bredden på sonen er 10 meter på hver side av bekken (VNV1) slik at
total bredde blir 20 meter.
H560_2 er gammel lavlandsgranskog. H560_3 er den kartlagte ravinen og naturbeitemarka. H560_3
overlapper med H560_2. Avgrensningen er satt av BioFokus.
Bestemmelsesområde – midlertidig anleggs- og riggområde (#1-4)
I denne sonen tillates anleggsvirksomhet som er nødvendig for bygging av veganlegget. Bruk av
arealene som anleggsområde skal ikke forringe senere bruk av området til det formål arealet er
regulert til. #4 er innenfor Markagrensa.

6.15 Landskap
I arbeidet med å utforme planen og plassere ulike typer formål er det lagt stor vekt på analyse av
eksisterende terreng og tilpasning til landskapet i Rælingen. Som del av analysen er det tidlig i
prosjektet laget en 3D arbeidsmodell av hvordan området kan bli etter utbygging.
Det er også utført hellingsanalyse og høydelagsanalyse av planområdet som et viktig grunnlag for
planutformingen. Disse er vist i figurene nedenfor.
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Hellingsanalyse viser hellingen på terrenget.
Lysegrønne områder er flatere enn 1:4, og
brune er brattere enn 1:3. Hellingsanalysen sier
noe om egnethet for utbygging og hvilke areal
som er eksponert for fjernvirkning.

Høydelagsanalysen trapper for hver 10 meter og
sier mye om hvordan topografien i planområdet
endrer seg og hvilke høyder som
dominerer/markeres i planområdet. De laveste
områdene er lyse og de høyeste med best utsikt er
mørke.

På grunn av variasjonen i stigning, solforhold m.m. vil området bli tilpasset ulik bebyggelse og en
variasjon i type boliger. Ved detaljregulering bør det utarbeides illustrasjoner som viser fjernvirkning.
Veger er lagt med hensikt på at byggeområdene skal få hensiktsmessig dybde og form og, at vegen skal
plasseres godt i terrenget.
6.16 Tilgjengelighet
Planområdet er et skogområde med bratt terreng, og det er ikke mulig å opparbeide hele feltet iht.
prinsipper om universell utforming uten å ødelegge landskapet. Internt på det enkelte boligfelt, og på
leke- og uteoppholdsarealer bør universell tilgjengelighet tilstrebes der det er mulig uten for store
terrenginngrep.
6.17 Eiendomsgrenser, byggegrenser, formålsgrenser
Eiendomsgrensene i planområdet er for det meste koordinatfestet, og formålsgrensene er i hovedsak
lagt i de eksisterende eiendomsgrensene eller i plangrensen til tilgrensende planer. Byggegrenser er i
hovedsak satt til 4 meter fra formålsgrensene. Mot fv. 120 er byggegrensen satt 30 meter fra
senterlinje veg i henhold til gjeldende reguleringsplaner. For vann og avløpsnett og strømnett krever
Hafslund byggegrense på minst 5 meter fra trafo og fra kommunale VA-ledninger krever kommunen
minst 4 meter byggegrense.
6.18 Støy og stråling
Støyskjerming av uteoppholdsareal og i fasaden skal være i henhold til gjeldende lovverk. Det er
utfordrende å skjerme området med støyskjerm langs fv. 120 da byggeområdet ligger høyt over vegen.
Under anleggsperioden må det også påregnes støy. Av hensyn til stråling fra trafo bør det være en 10
meter sone til bebyggelse for varig opphold.
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6.19 Vann, avløp og overvann
Det er utarbeidet en rammeplan for vann- og avløp som følger som vedlegg. Planen viser i grove trekk
hvordan VA-systemet er tenkt opparbeidet. I forbindelse med søknad om tiltak må VA-anlegget
detaljprosjekteres.
Planområdet vil bli utviklet etter prinsippet om lokal overvannshåndtering. Dette vil si at all nedbør på
området skal tas hånd om internt ved at det så langt det er mulig skal infiltreres på området. Det må
også tas høyde for overvann fra høyereliggende områder. Ved utbygging av planlagte tiltak skal alt
overvann fra planområdet fordrøyes slik at bekkene i området ikke tilføres mer overvann og raskere
enn i dag, for å hindre at planområdet er med på å påvirke en evt. flomsituasjon. Internt i
boligområdet vil veggrøftene være naturlige flomveger. Det er laget en overordnet overvannsplan
som sikrer flomveger. Det må også lages mer detaljerte overvannsplaner som viser sikre flomveger til
resipient i byggeområdet i forbindelse med utbygging av hvert delfelt.
6.20 Renovasjon
Romerike avfallsforedling IKS (ROAF) forestår og har ansvar for fast tømming av avfall, for alle
husholdninger i Rælingen kommune. Avfall skal kildesorteres i følgende avfallsgrupper: Matavfall, papp
og papir, restavfall. Plastemballasje inngår i restavfall og sorteres på anlegget. Glass- og
metallemballasje i felles containere ved returpunkt. Nedgravd avfallsløsning bør avklares med ROAF i
forbindelse med detaljregulering.
I forbindelse med søknad om tiltak skal det lages en renovasjonsplan som tilfredsstiller kravene til
ROAF. I henhold til universell utforming bør ikke renovasjon plasseres mer enn 100 meter fra inngang
bolig til renovasjonspunkt. Der det ikke er hensiktsmessig å plassere renovasjon nærmere enn 100
meter fra boliger, bør disse plasseres langs adkomstveg til boligen. Dermed vil den være plassert i
forhold til en logisk daglig rute ut av huset til f.eks. jobb.
For eventuelt næringsavfall fra barnehage må det gjøres en egen avtale med et avfallsselskap.
6.21 Strømforsyning
Hafslund har lavspenningsnett i området. Hafslund sier det er behov for to til tre nettstasjoner i
planområdet ut fra antall boenheter det legges til rette for.
Nettselskapet ber om at følgende bestemmelse inntas i reguleringsbestemmelsene:
«Detaljreguleringsplaner skal redegjøre for behov og lokalisering av nettstasjoner»
Nettstasjonplassering skal være minimum 5 meter fra nærmeste bygningsdel, forskriftskrav ift. brann,
anbefalt avstand ift. magnetisk stråling er 10 meter.
Dersom reguleringsplanen ikke setter av areal til nettstasjon, ber nettselskapet om at følgende
presiseres 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.
6.22 Barn og unges interesser
Skole og barnehage ligger i gangavstand, og vurderes til å gi et trygt og inspirerende oppvekstmiljø. I
forbindelse med planarbeidet sikres trygg skoleveg i form av en egen turveg som knytter feltet til
vegsystemet fram til skolen. I tillegg bygges det fortau langs samlevegene i det nye feltet. Kirkebyvegen
er i eksisterende regulering forutsatt opparbeidet med fortau.
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Barn- og unges interesser er ivaretatt i planen gjennom blant annet følgende tiltak:
• Det er avsatt grendelekeplasser i planområdet. Lekearealene er lett tilgjengelig fra fortau eller
snarveger. For øvrig er det krav om lekeplasser ved detaljregulering av byggeområdene.
• Det er flere områder som er regulert til grøntstruktur innenfor planområdet. Disse vil kunne
benyttes til fri lek, utfoldelse og uteoppholdsaktiviteter for ulike aldersgrupper til ulike
årstider.
• Det er avsatt områder til en turveg som vil fungere som gangkorridor mot sentrum. Det er
dessuten avsatt områder til snarveger til nabobebyggelse og større friområder.
• Med planlagt og allerede opparbeidet fortau, turveger og gang- og sykkelvegnett er det god
mulighet for barn og unge for å delta på aktiviteter og komme seg trygt frem for egen hjelp til
og fra planområdet. Det er grei avstand til bussholdeplass.
6.23 Klima og energi
Området skal bebygges i henhold til gjeldende tekniske forskrifter med hensyn på bærekraftig
energiforbruk. Det er kort avstand til sentrum, skole, barnehage og kollektivknutepunkt som gjør at
befolkningen har mulighet for å gå og sykle i stedet for å bruke bil.
Det skal også legges til rette for å lade el-bil i området.
6.24 Sol/Skygge
Planområdet er østvendt og bratt, noe som kan gjøre at området har redusert solinnstråling. Av
hensyn til sol og skygge bør uteoppholdsareal i størst mulig grad plasseres mot sør og vest.
Bebyggelse bør i størst mulig grad plasseres slik at den ikke skygger på uteoppholdsarealer og
nabobebyggelse.
6.25 Landbruk
Landbruksområde LL1-2 er lagt inn for å kunne ha midlertidig anleggsområde for bygging av nytt kryss
og turvegen GTV1. Landbruksområde LL3-5 er arealer som ikke skal bygges ut og skal driftes som
landbrukseiendom. Disse er også mulige adkomstpunkter til Marka.
6.26 ROS-analyse
I forbindelse med planforslaget er det utarbeidet en risiko- og sårbarhetsanalyse. Analysen er i sin
helhet vedlagt plansaken. Under følger et kort sammendrag. Det er seks tema som er vurdert som
risikofylte og som må følges opp ved utbygging av området. Disse er:
1. Risiko for masseras/skred:
 Med utførte geotekniske vurderinger og grunnundersøkelser, og at eventuelle
sikringstiltak gjennomføres, vil risikoen for ras og utglidning være lite sannsynlig.
2. Risiko for flom:
 Det er avsatt en hensynssone på 20 meter fra senterlinje vassdrag/bekk for å redusere
faren for flomskader.
3. Viktige naturtyper og vassdrag
 Sette i stand området til opprinnelig stand etter anleggsperioden.
 Ikke bruke ravinen som anleggsområde for lagring av masser o.l., kun for å komme til
vegfyllingen nedenfra med anleggsmaskiner.

 Kjøre maskiner på tele eller i tørre perioder.
 Opprettholde bekkens naturlig løp.
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 Lage kulverter kortes mulig.
 Hindre erosjon og forurensing av vassdrag.
 Utarbeide miljøoppfølgingsplan for tiltakene som berører naturmangfoldet som er
registrert.
4. Risiko for spredning av fremmede arter:
 Ved forflytning av masser må det tas hensyn til faren for spredning av svartelistede arter.
Artene må i en anleggsfase bekjempes for å hindre spredning. Bekjempelse kan foregå
ved luking/fjerning eller slått, fortrinnsvis før pollinering eller frøsetting.
5. Risiko for støy fra biltrafikk
 Konsekvenser for ny bebyggelse i området må vurderes og utredes i detaljplanarbeidet
når nytt terreng og bebyggelse er plassert.
6. Risiko for trafikkulykker
 Ha fokus på trafikksikkerhet ved utforming av detaljplaner slik at veg og kryss leder til
mest mulig sikker atferd hos trafikanten og reduserer sannsynligheten for at det gjøres
feilhandlinger, herunder også skilting, belysning, redusert hastighet.
 Det bør legges opp til separasjon av myke og harde trafikanter, herunder gang- og
sykkelveger og/eller fortau.
7. Risiko for ulykker ved anleggsgjennomføring:
 Fokus på HMS i anleggsperioden.
 Sikring av anleggsområdet.
 Jevnlig kontroll av anleggsområdet og ha gode rutiner for å ivareta sikkerheten.
 Opparbeide vegnettet iht. reguleringsplan.
Tiltakshaver er ikke kjent med andre forhold av betydning for samfunns-sikkerheten som ikke er belyst
i overnevnte. Ut i fra dette kan vi ikke finne at utbygging av planområdet vil medføre særskilt fare for
mennesker, miljø og økonomiske verdier. Konkretisering av tiltak mot uønskede hendelser bør finne
sted i forbindelse med byggeplan/kontraktsgrunnlag for utbygging av området.

6.27 Bebyggelse, 3D og topografi
Det er i prosessen jobbet med hvert delområde og hvordan de kan bebygges. Det er også laget en digital
3D-arbeidsmodell tidlig i prosjektet som viser hvordan eksisterende terreng er med veger og hvordan
bebyggelsen kan plasseres i terrenget.

7. Vurdering og konsekvenser av planforslaget
7.1 Vurdering av krav om konsekvensutredning
Planforslaget er i tråd med kommuneplanen 2014 – 2025. I henhold til forskrift om
konsekvensutredning § 6 er dette planforslaget i tråd med overordnet plan, og det utløses derfor ikke
automatisk krav om konsekvensutredning.
I forbindelse med utvidet varsling av planområdet gjør Fylkesmannen oppmerksom på at dersom
planen får vesentlig virkning for miljø og samfunn, bør planen behandles i tråd med bestemmelsene i
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forskriften om konsekvensutredning.
Unntak fra kommuneplanen er en planlagt turveg fra planområdet mot sentrum. Denne går i LNFområde og ligger innenfor Markagrensa. Det er vurdert at denne ikke har vesentlige negative
virkninger for miljø og samfunn, men heller positiv virkning fordi den tilrettelegger for gang- og
sykkeltrafikk, og kan gjøre at flere velger å ferdes til fots fremfor å kjøre bil til sentrum. De som velger
å gå kommer også i kontakt med naturen. Turvegen skal følge terrenget og opparbeides med så lite
inngrep som mulig.
Som følge av nytt kryss vil Nedre Rælingsveg breddeutvides. For veganlegg må det settes av
midlertidige anleggsområder for å ha hjemmel til å bygge veganlegget og gå inn på annen manns
grunn. Når veganlegget er ferdig bygget skal arealene tilbakeføres til opprinnelige stand så godt det lar
seg gjøre. Dette er sikret i bestemmelsene.
Det kom ny forskrift om konsekvensutredning som trådte i kraft 01.07.17. Disse planene skal behandles
etter forskriften, dersom de kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn, Jf. §8. Nytt kryss på
Nedre Rælingsveg kommer inn under vedlegg 2 i forskriften, punkt 10 e) i, bygging av veger. I kriterier
for vurderingen av om en plan eller et tiltak kan få vesentlige virkninger for miljø eller samfunn i §10
slår punkt b) truede naturtyper inn. Ravinen med Sørlibekken, gammel lavlandsgranskog og
naturbeitemarka er viktige naturtyper.
Når det gjøres en konkret vurdering av tiltaket skal det gjøres en vurdering av graden av påvirkning,
herunder størrelsen på tiltaket og om virkningene er irreversible eller ikke.
Tiltaket berører ravinen med verdi A, gammel lavlandsgranskog og naturbeitemarka, begge med verdi
C. Tiltaket vil ikke føre til at ravinen blir forringet og får redusert verdi. Dette står i
naturmangfoldrapporten fra Miljøfaglig Utredning. Det er derfor vurdert at det ikke er krav om
konsekvensutredning.
Det midlertidige anleggsområdet skal ikke brukes til formål som kan forringe området, herunder
lagring av masser og anleggsutstyr. Det midlertidige anleggsområdet skal settes i stand slik det var før
tiltaket.
Vegfyllingen er av permanent karakter. Tiltakets størrelse tilsier at det ikke har vesentlig virkning for
miljø og samfunn da det kun utgjør 1% av ravinen. Inngrepet ligger også slik at det ikke berører ravinen
vesentlig, da det ligger øverst i ravinen mot eksisterende veg, som skal utvides noe. Det er satt krav til
miljøoppfølgingsplan for krysset på Nedre Rælingsveg i reguleringsbestemmelsene.
Egenskapene ved tiltaket tilsier at på grunn av størrelse, lokalisering og påvirkning i forhold til
inngrepet i ravinen er vegutvidelsen begrenset, og det vurderes derfor at tiltaket iht. §10 i forskriften
ikke får vesentlig virkning for miljø og samfunn.
Konklusjon:
Det vurderes at planforslaget ikke faller inn under kriteriene i forskriftens § 10, da planforslaget ikke
har vesentlige virkninger for miljø og samfunn. I henhold til forskrift om konsekvensutredninger jf. §§ 6
og 8 er det vurdert at denne planen ikke utløser krav om konsekvensutredning.
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7.2 Konsekvenser
Konsekvensene av planforslaget er at et skogsområde bygges ut til boligområde.
Tabellen under oppsummerer de kjente konsekvensene av planforslaget.
Tema
Landskap og vegetasjon

Konsekvens
• Skog avvirkes
• Mindre binding av CO2
• En grønn li blir bebygget
• Tap av dyreliv og biologisk
mangfold i skogen.

Merknad/avbøtende tiltak
Det er tatt hensyn til
fjernvirkningen ved at bratte
skrenter er regulert til
grønnstruktur

Stier

•

Noen stier forsvinner eller
legges om, noen beholdes i
eksisterende trasé.

Stiene er registrert.
Det er også lagt til rette for
etablering av en ny
sti/løypetrase fra lekeplass BLK4
frem til skiløype i sør ved Sørli.

Overvann

•

Økt andel harde flater
kombinert med bratt
terreng gir økt risiko for at
overvann får større fart og
kan erodere.

Overvann skal fordrøyes. Det er
laget en plan som viser sikre
flomveger.

Trafikk

•

Økt trafikk på Nedre
Rælingsveg
Økt gang- og sykkeltrafikk i
området

Trafikk går til Nedre Rælingsveg.
Det er i planen lagt til rette for
gående og syklende på
fortau/gang- og
sykkelveg/turveg.

Økt elevtall på skolen og
barnehage
Økt omsetning i lokale
butikker
Bygging av sentrumsnære
boliger med tilknytning til
kollektivtrafikk

Det er lagt til rette for
barnehage i området.

Utvidet vegfylling i ravine og
naturbeitemark

Utvidet vegfylling er vurdert til
ikke å ha vesentlig virkning for
naturmiljøet.

•

Samfunn

•
•
•

Naturmiljø

•
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8. Innkomne innspill
I forbindelse med varsel om oppstart av planarbeidet er det kommet inn 14 innspill. Ved utvidet
varsling kom det inn 8 innspill. Alle innspill er lagt ved planforslaget ved innsending til kommunen.
Hvert innspill er i dette kapitlet kort referert/oppsummert og fortløpende vurdert/kommentert.
Innspill er sortert etter dato.
Følgende innspill er mottatt:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS, 07.06.16
Ketil Sand, 12.06.16
Margrethe Ludvigsen, 14.06.16
Statens vegvesen, 16.06.16 og 29.06.2017
Midtre Rælingen Vel, 19.06.16
Ingjerd Pedersen, 20.06.16
Bjørn Larsen, 21.06.16
Romerike avfallsforedling IKS, 21.06.16
Hafslund, 22.06.16
Norges vassdrags- og energidirektorat, 28.06.16
Fylkesmannen i Oslo og Akershus, 30.06.16
Regionkontor Landbruk, 30.06.16
Akershus fylkeskommune, 01.07.16
Ruter, 01.07.16

Innspill ved utvidet varsling:
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Liv og Øystein Huse, 01.03.17
Statens vegvesen, 03.03.17
Jan Nybak, 06.03.17
Fylkesmannen i Oslo og Akershus, 07.03.17
Akershus fylkeskommune, 08.03.17
Anita Bredesen og Jan Roger Nybak, 15.03.17
Siril Jonsson Enger og Ola Aamodt Enger, 15.03.17
Regionkontor Landbruk, 29.09.17

1. Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS, 07.06.16
Krav gitt i byggteknisk forskrift om tilrettelegging for rednings- og slokkemannskaper bes ivaretatt også
i anleggsperioden. Ved etablering av nye brannvannsuttak, bør det benyttes hydranter i stedet for
brannkummer, og det bør stilles følgende krav i reguleringsbestemmelsene: “Som en hovedregel stilles
det krav til brannhydranter ved etablering av nye brannvannsuttak, eventuelle avvik fra dette må være
avklart med brannvesenet.”
Til all bebyggelse bør det være to uavhengige adkomstmuligheter for brannvesenets
utrykningskjøretøy. En overordnet VA-plan må inngå i plandokumentene for å sikre hygieniske forhold
og tilstrekkelig mengde til brannvann. For å sikre vannforsyning til brannvannsuttakene bør
hovedledningsnettet ha tosidig forsyning, og legges opp som ringledning.
Brannvesenet ønsker også rekkefølgekrav i reguleringsbestemmelsene.
Forslagstillers vurdering:
Valg mellom brannhydrant eller brannkum vurderes ved detaljprosjektering ut fra hva som er
hensiktsmessig plassering. Internt vil de fleste områder ha adkomster fra to sider. Området får også en
beredskapsveg fra Kirkebyvegen. Rammeplan for VA er en del av plandokumentasjonen.
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2. Ketil Sand, 12.06.16
Av hensyn til redusert bilbruk bør det innarbeides en tursti/skiløype til Marikollen. Tilrettelegging for
alternativ ferdsel/transport anses som positivt. Det foreslås at dagens østre trase i lysløypa kan brukes,
og at planområdet utvides for dette. Det kan synes som om en liten del av 98/17 også skal inngå i
områdereguleringen. Det antas at dette ikke er riktig, og skyldes unøyaktig inntegning. Eier av 98/17
har ikke noe ønske om at deres eiendom inngår i det igangsatte planarbeidet.
Forslagstillers vurdering:
I samarbeid med kommunen er turvegen lagt i en trase øst for lysløypa. Dagens lysløype skal legges
ned, men kan fortsatt brukes til ferdsel. På grunn av Markagrensa legges trasen slik at det skal gjøres
minst mulig inngrep innenfor Markagrensa. 98/17 er regulert tidligere og inngår ikke i denne planen.
3. Margrethe Ludvigsen, 14.06.16
Jeg har et spørsmål ang utbygging av Hansefellåsen i Rælingen kommune. Jeg lurer på hvor dere tenker
å legge av/påkjøring fra Nedre Rælingsveg? Vi driver og bygger hus langs nedre rælingsveg nå og her er
det ingen enkel oppgave å krysse vegen... Vi og flere her har barn som skal på skole, jeg håper ikke
det er tenkt å sende enda flere biler forbi her. Vet du om det er planlagt noe mer innen trafikksikkerhet?
Sånn det er nå må barna kjøres, Statens vegvesen ønsker ikke å lage overgang. Vi
bygger forresten på andre siden av vegen for der Kirkebyvegen kommer ut på Nedre Rælingsveg. Her må
ungene krysse vegen for å benytte undergang lengre sør igjen...Vi bygger jo på samme side av vegen
som Smestad skole.
Forslagstillers vurdering:
Denne planen tar ikke for seg trafikksikkerhet øst for Nedre Rælingsveg, da det ikke inngår i
planområdet. Nytt kryss på Nedre Rælingsveg er planlagt lengre sør.
4. Statens vegvesen, 16.06.16 og 29.06.17
Planbeskrivelsen må beskrive trafikksikre ferdselsveger til skoler, idrettsanlegg, nabobebyggelse,
bussholdeplasser og eventuelle andre målpunkt for de barn som flytter til området. Det må være
rekkefølgekrav som sikrer opparbeidelse av dette før boliger bygges. Det må være byggegrense på 30
meter mot fv. 120, slik som i gjeldende reguleringsplaner. Kryss på Fv. 120 må reguleres og tekninsk
plan utarbeides. Frisikt må sikres på plankart og i bestemmelsene. Det må stilles rekkefølgekrav for
bygging av krysset før nye boliger. Krysset mellom Fv. 120 og Kirkebyvegen må stenges, og det må
etableres ny adkomst fra området. Dette må sikres med rekkefølgekrav. Det vises til støyveileder T1442/2012, herunder at støyutredning skal foreligge ved reguleringsplan. Planforslaget skal
dokumentere at dette er ivaretatt. Det ønskes også følgende rekkefølgebestemmelse: «Det skal være
dokumentert at det er utført støyskjermingstiltak som sikrer at utendørs og innendørs støynivå ikke
overskrider grenseverdiene i retningslinje T-1442/2012 og teknisk forskrift til plan- og bygningsloven
NS8175- klasse C, før kommunen kan gi brukstillatelse for boliger i gul støysone.»
Statens vegvesen har ingen merknader til teknisk plan for nytt kryss med fv. 120,
revidert 24.05.2017, og vurderer at revidert teknisk plan kan være grunnlag for regulering av
nytt kryss i områdereguleringsplan for Hansfellåsen.
Forslagstillers vurdering
Det stilles rekkefølgekrav til opparbeidelse av fortau langs samlevegene. Det etableres også snarveger
på kryss av disse. Det skal etableres turveg til sentrum og gangveg til busslommen på Nedre
Rælingsveg. Byggegrense på 30 meter ivaretas. Krav til teknisk plan for krysset på fv. 120, samt
rekkefølgekrav til bygging ivaretas. Det er utført støyberegninger og satt krav i bestemmelsene til
dette.
Stenging av avkjørsel på Nedre Rælingsveg til gnr 98 bnr 25 skal vurderes i forbindelse med
detaljregulering av B16. Dette er ivaretatt i reguleringsbestemmelsene. Øvrige avkjørsler til
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Kirkebyvegen ønskes opprettholdt av planmyndigheten i kommunen av hensyn til rasjonelt
adkomstmønster og beredskapshensyn.
5. Midtre Rælingen Vel, 19.06.16
Ny avkjøring på Nymark er uønsket. Det bør søkes å redusere antall avkjørsler langs fylkesvegen, og
ikke lage nye. Det ønskes avkjøring fra Sørli. Busstoppet ved Sørlidalen må etableres med busslomme
og flyttes noe nærmere Holt. Det må etableres busslomme også på andre siden av vegen ved Holt. Her
er det undergang, og sikker adkomst (for hvem?) er sikret. Det må etableres overgang fra
Kirkebyvegen slik at fotgjengerne kan krysse uten å risikere livet. Etter at utbyggingen er ferdig bør
det være etablert en belyst grusveg i bakkant av bebyggelsen for å etablere adkomst fra Marikollen til
Sørlidalen. Det må etableres adkomst fra Tajevegen opp til denne grusvegen. På samme måte bør
traktorvegen/skiløypa fra Sørlidalen til Fjerdingbyputten oppgraderes til helårsbruk.
Forslagstillers vurdering:
Det er ikke planlagt endringer på bussholdeplasser eller etablering av nye fotgjengeroverganger i
planen. Det etableres turveg til Marikollen fra planområdet og tilkoblinger til skiløyper er ivaretatt.
Grusveg og oppgradert traktorveg / skiløype fra Sørlidalen til Fjerdingbyputten inngår ikke i
reguleringsplanen.
6. Ingjerd Pedersen, 20.06.16
Eiendommene Nedre Rælingsveg 387, 389 og 397 er lagt ut for salg. Det
er viktig å få avklart om disse skal være med i planen eller om de skal holdes utenfor denne
reguleringen, og om det evt. vil få noen konsekvenser for min eiendom gnr 98/5.
Forslagstillers vurdering:
Eiendommene Nedre Rælingsveg 387, 389 og 397 inngår i planområdet i delområde B15, og reguleres
til bolig i tråd med kommuneplanens føringer. Det gjelder også gnr 98/5.
7. Bjørn Larsen, 21.06.16
Trehyttelandsbyen uttrykker bekymring for utbygging av Hansefellåsen generelt, og søndre del spesielt.
I over 20 år har trehyttelandsbyen ligget i svært nær tilknytning til skogen, med hytter i trærne, utedo,
vann fra bekken (rett sør for planlagt utbygging) og grønnsakshage for å nevne noe. Det fryktes nå at
dette særpreget står i fare for å forsvinne med utbygging av Hansefellåsen. Det ønskes dialog med
utbygger for å ivareta stedets særpreg. Utbygging i umiddelbar nærhet vil ødelegge stedet. Med tanke
på at det er ønskelig å beholde den lave og naturvennlige standarden er det ingen tvil om at tomter i
umiddelbar nærhet av hyttekollektivet ikke vil være spesielt attraktivt. Søndre del av planområdet bør
tas ut av planen i sin helhet, slik at bekken og skogsområdet rundt Trehyttelandsbyen kan bevares. Det
er et forsvinnende lite område det er snakk om.
Forslagstillers vurdering:
I tråd med kommuneplanen for området der trehyttelandsbyen ligger, foreslås dette området regulert til
bolig.
8. Romerike avfallsforedling IKS, 21.06.16
Det henvises til kommuneplanens arealdel (2014 – 2025), kapittel 3, § 3.2 og bestemmelser knyttet til
renovasjonsløsninger for ny bebyggelse eller ved rehabilitering av bestående bebyggelse. For et
område av denne størrelsen vil det være av stor betydning at ROAF blir involvert på et tidlig tidspunkt.
ROAF yter fri konsulenthjelp relatert til renovasjon av husholdningsavfall i saker som berører
eierkommunene.
Forslagstillers vurdering:
Ved detaljregulering skal det reguleres areal til renovasjon og det skal benyttes nedgravde brønner
for papir, restavfall, glass og metall, jfr. reguleringsbestemmelsene.
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9. Hafslund, 22.06.16
Nettselskapet har lavspenningsnett etablert innenfor planavgrensningen, og det er behov for to til tre
nye nettstasjoner som det må settes av areal til.
Nettselskapet ber derfor om at følgende bestemmelse inntas i reguleringsbestemmelsene:
«Detaljreguleringsplaner skal redegjøre for behov og lokalisering av nettstasjoner» Det
vises også til kravene til plassering av nettstasjon og ønsker bestemmelser til dette.
Forslagstillers vurdering:
Det er satt krav i reguleringsbestemmelser om strømforsyning ved at det er krav om at det skal
utarbeides rammeplan for bl.a. el-forsyning/nettstasjoner som del av beslutningsgrunnlag for
detaljregulering.
10. Norges vassdrags- og energidirektorat, 28.06.16
Det vises til varsel om oppstart av planarbeid datert 06.06.2016. I perioder med store saksmengder har
NVE Region Øst ikke alltid ressurser til å gjøre en konkret vurdering av planområdet ved varsel om
oppstart. Denne planen er en av disse. Det vises også til retningslinjer for hvordan en kan ta hensyn
tilflom‐ og skredfare i arealplaner (NVE 2/2011 – Flaum‐ og skredfare i arealplanar).
Forslagsstillers vurdering:
Faren for flom og skred er vurdert, og det er foreslått avbøtende tiltak for dette i form av blant annet
20 meter byggegrense/flomsone mot bekk. Det foreligger geoteknisk vurdering, samt undersøkelser
som grunnlag for bygging av nytt kryss ved fv. 120, som vedlegges planforslaget. Det er satt krav i
bestemmelsene til ytterligere vurdering av geotekniker om behov for grunnundersøkelser for øvrige
byggeområder under maringrense ved detaljregulering før utbygging kan skje.
11. Fylkesmannen i Oslo og Akershus, 30.06.16
Det vises til Fylkesmannens forventningsbrev til kommunene av 16. mars 2016, samt ”Nasjonale
forventninger til kommunal og regional planlegging” av 12.6.2015. I Naturbase er det registrert en dam
(Kirkeby, ID BN00011038) med amfibier. Dammen er gitt verdi svært viktig (A-verdi). Inn- og
utløpsbekken til dammen går gjennom planområdet. Fylkesmannen forventer at dammen med
tilhørende bekk og grøntstruktur blir ivaretatt i områdereguleringen for å bevare det biologiske
mangfoldet.
Forslagstillers vurdering:
Det er satt av 10 meter grøntsone mot dammen og bekken (VNV1), samt hensynsone for bevaring
naturmiljø.

12. Regionkontor Landbruk, 30.06.16
Planområdet er avgrenset av LNF-område mot syd og vest. Skogen i det tilgrensende LNF-området
består av skjøttet barskog med middels til høy bonitet. Skogen er aktivt drevet, og utgjør en betydelig
samfunnsøkonomisk ressurs. Det bes om at det tas hensyn til dette under utforming av
reguleringsplanen slik at boligutbyggingen ikke vanskeliggjør skjøtsel av skogområdene og uttak av
tømmervirke. Konkret innebærer dette at vegene innenfor boligområdet må utformes slik at de kan
benyttes av tømmervogntog, og det må reguleres inn egne områder for lagring av tømmer på
velteplass.
Forslagstillers vurdering:
Det er ingen skogsbilveger innenfor planområdet i dag, og reguleringsplanen endrer ikke dagens
forutsetning for adkomst til skogen. Det er skogen på gnr/bnr 98/2, 98/6 og 99/13 som blir berørt.
Disse avstår også grunn til utbygging og er inneforstått med endret adkomst til skogen.
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13. Akershus fylkeskommune, 01.07.16
Planområdet er langstrakt og ligger i en avstand av ca. 1 - 1,7 km fra Fjerdingby, som er prioritert
tettsted i regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus. Det forutsettes at planarbeidet legger
vekt på gode gang- og sykkelvegforbindelser mot Fjerdingby.
Automatisk frede kulturminner: Planområdet ble registrert, uten funn av automatisk fredete
kulturminner. Undersøkelsesplikten er å anse som oppfylt. Fylkesrådmannen ber om at de som skal
utføre arbeidet i marka gjøres særlig oppmerksomme på at det likevel kan være ukjente fornminner i
området. Alle fornminner er fredet, også de som ikke er registrert. Dersom det støtes på fornminner
skal arbeidet straks stanses i den utstrekning det berører fornminnet eller dets sikringssone på 5 meter.
Rette myndighet, Akershus Fylkeskommune, skal straks varsles i henhold til kulturminneloven § 8, 2.
ledd.
Nyere tids kulturminner: Området grenser i øst mot kulturlandskapet rundt Rælingen kirke. Dette
kulturlandskapet er vurdert å inneha verdi i regional og/eller nasjonal sammenheng, jfr. Regional plan
for kulturminner og kulturmiljøer (2007). Det strekker seg fra Nedre Rælingsveg og ned mot Øyeren.
Grunnet områdets høye verdi anbefaler vi at siktlinjene i området ivaretas, både ned mot Øyeren og
sett fra Øyeren. Det frarådes at det åpnes opp for høye bygg som bryter landskapssilhuetten.
Viser også til at barn- og unges interesser skal vektlegges sterkt.
Forslagstillers vurdering:
Kulturminner, barn og unges interesser og landskapshensyn er vurdert i planarbeidet.
14. Ruter, 01.07.16
Området er godt egnet for utbygging i forhold til kollektivtrafikk, da det befinner seg langs eksisterende
kollektivtraseer og derav gir gode muligheter for et godt kollektivtilbud. Ruter er dog bekymret for
fremkommeligheten på Nedre Rælingsveg ved ytterligere utbygging. Dersom ikke tiltak settes inn vil økt
boligbygging øke vegtrafikken. Det er allerede i dag mye kø på Nedre Rælingsveg inn mot rundkjøringen
på rv. 159, og bussene blir stående i samme kø som bilene. Det bør etableres kollektivfelt på
strekningen inn mot rundkjøringen. Andre tiltak som rushtidsprising bør også vurderes for å oppnå en
god trafikkavvikling.Det er viktig at utformingen av utbyggingsområdet gjøres så kollektivvennlig som
mulig slik at flest mulig kan benytte kollektivtrafikk. Det bør være effektive gangforbindelser ned mot
holdeplassene, og bebyggelsen bør konsentreres så nære disse som mulig. 500 meter anses som kort
avstand, og 1000 meter anses som akseptabel avstand, men likevel kan dette være noe langt dersom
det er mye helning i terrenget. Områder med høy utnyttelse bør ligge nærmere holdeplassene enn
bebyggelse med lav utnyttelse.
Forslagstillers vurdering:
Fremkommeligheten på Nedre Rælingsveg er et regionalt problem, og er ikke nærmere vurdert i
planarbeidet. Reguleringsplanen er utformet med tanke på god tilgjengelighet til kollektivtrafikk. Det
bratte terrenget medfører at vegnettet blir langt, men samtidig er det er lagt til rette for kortere
turveger på kryss av vegnettet for kort adkomst til bussholdeplass.
15. Liv og Øystein Huse, 01.03.17
Er i mot at nytt kryss på fv. 120 blir eneste adkomst og at det vil medføre støy og forurensing tett på
boligen. Vil ha flere adkomster til området.
Er bekymret for belastningen på FV120 som allerede er svært stor. Mener det er en dårlig løsning at de
som bor langt nord på feltet, skal måtte kjøre langt sørover og ut på en allerede overbelastet FV120 for
å komme seg tilbake til kommunesenteret ved Marikollen og mot Lillestrøm m.m. Bør etableres en veg i
nord/øst.
Mener det bør etablers et flettefelt i nordgående retning for å flette trafikken som kommer sørfra med
trafikk fra Hansefellåsen.
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Forslagstillers vurdering:
Det er utført en trafikkanalyse som viser at kapasitetsutnyttelsen i det planlagte krysset er bra. Det
skal ses på avbøtende tiltak med hensyn på støy og forurensning i forbindelse med utbygging.
16. Statens vegvesen, 03.03.17
Statens vegvesen har ingen merknader til forslaget om å utvide planområde for
områdereguleringsplan for Hansfellåsen.
Forslagstillers vurdering:
Tas til orientering.
17. Jan Nybak, 06.03.17
Ønsker at det reguleres at T-krysset flyttes 15-20 meter nordover slik at hovedinnkjøringen legges
lenger fra min eiendom. Jeg vil få støyen rett inn på min eiendom og ingen mulighet for bl.a
garasjeplass. En slik flytting vil også lette innkjøringen da strekningen opp mot Hansfellåsen blir rettere
og høydeforskjellen noe lavere.
Forslagstillers vurdering:
Ved å flytte krysset 15-20 meter nordover eller sørover vil bebyggelsen lang Nedre Rælingsveg måtte
rives. Krysset er plassert for å unngå å måtte rive eksisterende bebyggelse og av hensyn til
høydeforskjeller.
18. Fylkesmannen i Oslo og Akershus, 07.03.17
Innenfor utvidet planområde på østsiden av fv.120 er det i Miljødirektoratets naturbase registrert
naturtypen gråor-heggeskog (Hammeren) med A-verdi (nasjonalt viktig). Etter våre målinger vil 1,2
dekar av denne naturtypen berøres av planområdet.
Viser til ravinen som verdifull naturtype og mener det midlertidige anleggsområdet utløser krav om
konsekvensutredning. Ber om at konsekvenser for ravineområdet og naturtypen gråor-heggeskog
utredes.
Dersom planen kommer i konflikt med naturverdier av nasjonal eller vesentlig regional verdi, vil
fylkesmannen sterkt fraråde kommunen å omdisponere det foreslåtte området øst for fylkesveg 120 til
et midlertidig anleggsområde.
I forbindelse med planarbeidet må det gjennomføres en miljørisikovurdering av tiltaket for Sørlibekken.
Det må også vurderes og eventuelt implementeres avbøtende tiltak for å beskytte bekken mot
forurensning.
Vi minner også om vannressurslovens § 11 som sier at det langs bredden av vassdrag med årssikker
vannføring skal opprettholdes et begrenset naturlig vegetasjonsbelte som motvirker avrenning og gir
levested for planter og dyr. Fylkesmannen er myndighet til å gi fritak fra § 11.
Viser til beite som landbruksareal, hensynet til landbruk, jordvern og kulturlandskap, og om
anleggsområdet og eventuelt kryssløsningen kan legges til et annet areal eller begrenses.
Det er også sannsynlig at tiltaket vil genererer en viss mengde overskuddsmasser. Vi minner om at det
bør lages en plan for forvaltning av massene samtidig med planarbeidet med mål om å gjenbruke
mest mulig, og en sluttrapport etter endt tiltak.
Fylkesmannen mener at utvidet planområde innebærer at det må gjennomføres en
konsekvensutredning for ravinelandskapet i området.
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Forslagstillers vurdering:
Området for naturtypen gråor-heggeskog (Hammeren) med A-verdi (nasjonalt viktig) inngår ikke lengre
i planområdet etter at det midlertidige anleggsområdet ble redusert i areal som følge av innkomne
merknader.
Som følge av nytt kryss vil Nedre Rælingsveg breddeutvides. For veganlegg må det settes av
midlertidige anleggsområder for å ha hjemmel til å bygge veganlegget og gå inn på annen manns
grunn. Når veganlegget er ferdig bygget skal arealene tilbakeføres til sin opprinnelige stand så godt det
lar seg gjøre. Dette er sikret i bestemmelsene. Vegetasjonsbeltet mot bekken i anleggsområdet vil bli
borte under anleggsperioden, men vil reetableres etter endt anleggsdrift. Det gjøres og avbøtende
tiltak mot erosjon i anleggsperioden.

Det kom ny forskrift om konsekvensutredning som trådte i kraft 01.07.17. Utvidelsen av vegen
kommer inn under vedlegg II tiltak og planen skal behandles etter forskriften, dersom det
vurderes at planen kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn, Jf. §10.
Når det gjøres en konkret vurdering av tiltaket, skal det gjøres en vurdering av graden av påvirkning,
herunder størrelsen på tiltaket og om virkningene er irreversible eller ikke.
Tiltaket berører ravinen med verdi A og naturbeitemarka og gammel lavlandsgranskog, begge med verdi
C.
Det midlertidige anleggsområdet skal ikke brukes til formål som kan forringe området, herunder
lagring av masser og anleggsutstyr. Det midlertidige anleggsområdet skal søkes satt i stand som det
var før tiltaket.
Vegfyllingen er av permanent karakter. Tiltakets størrelse tilsier at det ikke har vesentlig virkning for
miljø og samfunn, da det kun utgjør 1% av ravinen. Inngrepet ligger også slik at det ikke berører
ravinen vesentlig, da det ligger øverst i ravinen mot eksisterende veg, som skal utvides noe. Det er
satt krav til miljøoppfølgingsplan for krysset på Nedre Rælingsveg i reguleringsbestemmelsene.
Egenskapene ved tiltaket tilsier at på grunn av størrelse, lokalisering og påvirkning i forhold til
inngrepet i ravinen er vegutvidelsen begrenset, og det vurderes derfor at tiltaket iht. §10 i forskriften
ikke får vesentlig virkning for miljø og samfunn.
Massebalansen innenfor planområdet vil komme tydeligere frem ved detaljprosjektering. Massene
skal håndteres i henhold til plan- og bygningsloven og andre sektorlover, som for eksempel
forurensningsloven.
19. Akershus fylkeskommune, 08.03.17
Akershus fylkeskomune har ingen merknader til forslaget om å utvide planområde for
områdereguleringsplan for Hansfellåsen.
Forslagstillers vurdering:
Tas til orientering.
20. Anita Bredesen og Jan Roger Nybak, 15.03.17
Dette er kopi av innspillet nr.15 fra Liv og Øystein Huse. Det viset til punkt nr. 15.
21. Siril Jonsson Enger og Ola Aamodt Enger, 15.03.17
Viser til støy for eksisterende bebyggelse og mener utkjøring bør legges et sted med ny bebyggelse
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som er bedre støyisolert. Viser til ravinen som naturtype og det kan få langsiktige skader. Tiltaket vil
få ulemper med redusert beiteareal, fortilgang og transport. Viser også til kostnader og grunnforhold
og mener det bør velges et annet alternativ.
Forslagstillers vurdering:
Det er satt krav til støyutredning i planen som vil ivareta støy fra veg. Når veganlegget er ferdig bygget
skal arealene tilbakeføres til sin opprinnelige stand så godt det lar seg gjøre. Dette er sikret i
bestemmelsene.
Det vurderes avbøtende tiltak i forhold til beite og ulempene vegutvidelsen medfører når byggeplan
for krysset skal utarbeides.
Grunnforholdene er greie for utbygging av krysset. Det er vurdert flere alternativ for adkomst til
området.
22. Regionkontor Landbruk, 29.09.17
Viser til at utvidelsen øst for området dekker ca. 30 daa landbruksareal og at dette vil redusere gårdens
ressursgrunnlag og viser til inngrep i kulturlandskapet og ravinen. Videre vil de sikre skogsveg i
området.
Ønsker adkomst til området fra Sørli.
Forslagstillers vurdering:
Varslet utvidelse er større enn hva som reelt er planlagt. Utvidet vegfylling vil ta ca. 1 daa av beitet.
Området med det midlertidige anleggsområdet på ca. 7.5 daa, skal ikke forringes og landbruksareal
som eventuelt blir berørt skal tilbakeføres til beite.
Det er ingen skogsveg i området i dag, så planen endrer således ikke dagens forutsetning for skogsdrift i
Marka. Å legge til rette for tømmervelte og tømmertransport gjennom et boligfelt er vurdert som ikke
forsvarlig.
Det vises til kapittel 6.8 for vurdering av adkomster til planområdet.
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Vedlegg
-

Bestemmelser, 28.08.18
Plankart A1, 28.08.18
ROS-analyse, 20.06.18
Illustrasjon tetthet bebyggelse, 06.12.16
Teknisk plan for nytt kryss, 24.05.17
Brev fra Statens vegvesen godkjent teknisk plan, 29.06.17
Vegplaner (tegning C1-2, D1-10 og F1)
Støyrapport, 15.12.16
Rapport ark. reg., 08.09.16
Kartlegging av naturmangfold i planlagt boligområde på Hansefellåsen – Rælingen kommune,
konsekvensvurdering naturmangfold, mars 2017
Ravinekartlegging i Rælingen kommune, BioFokus. 17.01.18
Kartlegging av naturmangfold i planlagt boligområde på Hansefellåsen – Rælingen kommune,
tilleggsvurdering av inngrep i ravine øst for rv. 120, 25.06.18
Trafikkanalyse, 20.10.16
Trafikknotat atkomst Kirkebyvegen til område B1-3, 27.02.18
Geoteknisk notat, 05.11.16
Geoteknisk rapport, 18.04.17
Høydelagskart, 12.12.16
Hellingskart, 12.12.16
Skisse gangforbindelser, 12.12.16
Rammeplan vann og avløp, 23.05.18.
VA-notat rammeplan Hansefellåsen, 20.06.18
VA-rapport tilkobling vann, 04.05.18
Overvannsnotat med overvannsplan, 08.05.17, rev.28.08.18
Beregning av overvann sedimentasjonsanlegg, 22.05.18
Innkomne merknader fra varsling og utvidet varsling av planen (samlet)
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