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INNLEDNING

Forslagstiller og plankonsulent
Forslagstiller er Block Watne AS, Hvamstubben 17, 2013 Skjetten
Kontaktperson: Henry Dahl Johansen, tlf 469 23 670, HenryDahl.Johansen@BlockWatne.no
Plankonsulent er landskapsarkitekt mnla Hanne Karin Tollan, tlf 470 56 930, post@hannekarin.no
‐ Foreløpige skisser for arealbruk og utbygging er utformet av Block Watne v/sivilarkitekt Iwona Okrzeja‐
Knach, Iwona.Okrzeja‐Knach@BlockWatne.no
‐ Foreløpig rammeplan VVA er utformet av Øvre Romerike Prosjektering AS v/arealplanlegger Alf Kristian
Nyborg, akn@orp.no
Bakgrunn og formål
Forslagstiller har til hensikt å fremme detaljreguleringsplan, jfr. plan‐ og bygningslovens § 12‐3 for
boligutvikling i Hansefellåsen sør. Reguleringsarbeidet skal tilrettelegge for boligutvikling med variert typologi
og med tilhørende veganlegg og grøntstruktur. Planområdet er totalt ca. 80 daa og har foreløpig vurdert
potensiale for ca. 130 boenheter. Tildelt planID er 230.
Planarbeidet er i samsvar med gjeldende kommuneplan og høringsforslag for områderegulering av
Hansefellåsen, og er ikke vurdert å utløse krav til konsekvensutredning etter forskrift (FOR‐2017‐06‐21‐854)
eller planprogram etter plan‐ og bygningsloven § 4‐1. Oppstart av områdereguleringsplan for Hansefellåsen
ble varslet 25.05.16. Planen har ligget ute til offentlig ettersyn sept.‐nov. 2018. Varslede innsigelser til
områdeplanen er frafalt og revidert områdeplanen er klar for sluttbehandling i juni 2019.
Det forutsettes at plan‐ og utredningsarbeid for detaljregulering av Hansefell sør gjennomføres i samsvar
med områdereguleringsplan for Hansefellåsen.
Planinitiativet er utformet i samsvar forskrift om behandling av private forslag til detaljregulering etter plan‐
og bygningsloven FOR‐2017‐12‐08‐1950 og tilpasset Rælingen kommunes krav til planinitiativ for
reguleringsplaner. Det er gjennomført oppstartmøte med Rælingen kommune 18.02.19. Referat fra
oppstartmøte følger som vedlegg til varsling av planoppstart for Hansefell sør, planID 230.

Figur 1: Oversiktskart med planområdet avmerket
Landskapsarkitekt mnla Hanne Karin Tollan
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Planinitiativ Hansefellåsen sør

Eiendomsforhold
Planarbeidet omfatter del av gnr 98 bnr 6 og gnr 98 bnr 2.
Forslagstiller Block Watne AS har inngått nødvendige privatrettslige avtaler med aktuelle grunneiere som
grunnlag for å fremme detaljregulering for området.
Overordnede føringer
1.4.1 Nasjonale/statlige føringer ‐ Fylkesmannens forventningsbrev 01.03.18
Med det årlige forventningsbrevet til kommunene presiserer Fylkesmannen hva som ut fra regjeringens
politikk og nasjonale føringer for kommunal planlegging er viktige prioriteringer i Oslo og Akershus. Oversikt
over føringer for kommunal planlegging innenfor fylkesmannens myndighetsområde følger som vedlegg til
brevet.
Sentrale planretningslinjer:
‐ Statlige planretningslinjer for samordnet bolig‐, areal‐ og transportplanlegging
‐ Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen
‐ Statlig planretningslinje for klima‐ og energiplanlegging i kommunene
1.4.2 Regionale føringer
Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus, vedtatt 14.12.15
Regional plan for masseforvaltning i Akershus, vedtatt 24.10.16
Regional plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2016‐2030
Regional plan for vannforvaltning i vannregion Glomma, 2016‐2021
Regional plan for klima og energi (under utarbeidelse)
1.4.3 Kommunale føringer
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 kommuner 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
Krav til kartlegging og utredning av natur i reguleringsplansaker
19T

19T

Planstatus og pågående planarbeid for områderegulering
1.5.1 Kommuneplan for Rælingen 2014‐2025, vedtatt 10.09.15
Planområdet er avsatt til eksisterende og framtidig boligformål i gjeldende kommuneplan. Kommuneplanens
bestemmelser hjemler funksjons‐ og kvalitetskrav til nye utbyggingsområder.
1.5.2 Områderegulering Hansefellåsen, fremmes til sluttbehandling juni 2019
Block Watne AS og Rælingen kommune har inngått samarbeid for områderegulering av Hansefellåsen planID
210. Forslag til områderegulering viser hovedveger, hjemler plankrav, rekkefølgekrav og funksjons‐
/kvalitetskrav for delområder. Tillatt bebyggelse er frittliggende og konsentrert småhusbebyggelse samt lav
blokkbebyggelse.
Planutvalget i Rælingen vedtok 18.09.18, sak 18/28 å legge forslag til områderegulering (datert 28.08.18) ut
til offentlig ettersyn. Rådmannen konkluderer med følgende i saksutredning til 1. gangs behandling:
Utbyggingen av Hansefellåsen vil sikre en god samfunnsutvikling i Fjerdingbyområdet med variert
boligutbygging. Sett i lys av befolkningsveksten på Nedre Romerike vil denne utbyggingen kunne være et
godt bidrag til å huse nye beboere da det kan bli bygget opp mot 400 boliger samlet for hele
Hansefellåsen.

Landskapsarkitekt mnla Hanne Karin Tollan
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Planinitiativ Hansefellåsen sør

Områdereguleringsplan for Hansefellåsen lå ute til offentlig ettersyn i perioden 28.09. – 09.11.18. Varslede
innsigelser er frafalt og planen er klar for sluttbehandling i juni 2019.

Figur 2: Plankart
områderegulering (revidert
13.02.19) med
planområdet avmerket

Detaljregulering av felt B5‐7 og 10‐13 er forutsatt i samsvar med føringer og krav gitt i områdereguleringsplan
ID210.
I tillegg til områdeplanens fellesbestemmelser og formålsbestemmelser, er følgende rekkefølgekrav gitt for
planområdet i reguleringsbestemmelser sist revidert 26.03.19:
§ 9.1:
Teknisk infrastruktur VVA
Krav til detaljplan for teknisk infrastruktur før igangsetting av nye tiltak, inkl. etappeplan.
Krav til opparbeidelse og brukstillatelse for tekniske anlegg før brukstillatelse for nye boliger.
Krav til etablert tosidig vannforsyning, inkl. høytrykks‐ og lavtrykkssone før brukstillatelse for nye
boliger.
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Planinitiativ Hansefellåsen sør

§ 9.1.1: Kryss SKV1 x SKV8 (fv 120/Nedre Rælingsveg)
Nytt kryss mellom fv. 120 og adkomstveg SKV1 skal være ferdig bygget før det kan gis brukstillatelse
for nye boliger.
Byggeplan for kryss mellom fv. 120 og adkomstveg SKV1 skal være godkjent av Statens vegvesen.
Miljøoppfølgingsplan skal være godkjent av Rælingen kommune, ref. § 9.9.
§ 9.1.2: Gangforbindelse fra SKV1 til Nedre Rælingsveg
Offentlig gangforbindelse SF1, SGS2 og SKF1 fra SKV1 til Nedre Rælingsveg skal være ferdig
opparbeidet i henhold til godkjent byggeplan før det kan gis brukstillatelse for bolig.
§ 9.3

Lekeplass og grønnstruktur
Krav til opparbeidede lekeplasser ihht. godkjent utomhusplan før brukstillatelse for bolig.

§ 9.4:

Overvannshåndtering
Konkrete krav til planlegging, håndtering og etablering av løsning for overvann.

§ 9.5:

Krav til hensyn under bygge‐ og anleggsfase
Krav til trafikksikkerhetsplan før igangsetting som viser hvordan sikkerhet for gående og syklende
skal ivaretas i anleggsfasen, inkl. transport av overskuddsmasser.
Krav til støyrapport med avbøtende tiltak før igangsetting.

§ 9.6:

Kapasitet i skole og barnehager
Det kan ikke gis igangsettingstillatelse til nye boliger før det er bekreftet kapasitet på barnehager og
skoler. Ved behov skal det bygges barnehage på felt BKB1.

§ 9.7:

Grønnstruktur, leke‐ og uteoppholdsarealer
Ved søknad om rammetillatelse for bygging av boliger skal utomhusplan foreligge for byggeområde
for boliger samt for tilgrensende lekeareal og grønnstruktur, ref. §§ 3.2.3, 5 og 9.3.

§ 9.9:

Miljøoppfølgingsplan kryssområdet SKV1 X Nedre Rælingsveg
Krav til godkjent og nærmerede spesifisert miljøoppfølgingsplan for kryssområdet SKV1 X Nedre
Rælingsveg før igangsettingstillatelse kan gis for krysset.

Utbyggingsrekkefølge og tidligere varslet planoppstart for detaljregulering av nordlig del felt B1‐3
Oppstart av detaljregulering for felt B1‐3 i nordlig del av områdeplan for Hansefellåsen ble varslet 23.01.18.
Rælingen kommune vurderte etter gjennomført varsling at det bl.a. av hensyn til trafikkbelastning på
Kirkebyvegen er mer hensiktsmessig med
byggestart i sørlig del. Følgelig er planarbeidet
i nord lagt i bero inntil detaljregulering og
utbygging i sør er gjennomført.
Byggestart i sørlig del er vurdert å bedre
ivareta trafikksikkerhet og eksisterende
bomiljø både i anleggsfase og etter utbygging.
Områdeplanen viser et internvegsystem som
gir hensiktsmessig grunnlag for etappevis
utbygging fra sør til nord, hvor samleveg med
fortau og uten boligavkjørsler vil lede all
fremtidig boligtrafikk ut på Nedre Rælingsveg i
kryss dimensjonert og opparbeidet for denne
trafikkmengden.
Utbyggingsrekkefølge for Hansefellåsen:
Byggetrinn 1: felt B5‐7, B10‐13 og B15‐16
Byggetrinn 2: felt B1‐4, B8‐9 og B14

Figur 3: Utbyggingsrekkefølge Hansefellåsen
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PLANOMRÅDET OG PLANLAGT UTBYGGING
Planavgrensning og dagens arealbruk

Figur 4: Avgrensning av planområde for detaljregulering

Planområdet er ca 80 daa og omfatter felt B5‐7 og B10‐13 med tilhørende veg og grønt‐/lekeområder (f_BLK2
‐4, f_GTD1‐4, f_G5) samt LL5 i område‐reguleringsplan for Hansefellåsen.
Området er kupert, stedvis med store terrengsprang og i hovedsak hellende mot øst. Bart fjell og skog på
tynt løsmassedekke.
Fjerdingby

Figur 5: Flyfoto med planområdet avmerket
Landskapsarkitekt mnla Hanne Karin Tollan
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Planinitiativ Hansefellåsen sør

Natur‐ og kulturmiljø
Det er gjennomført temautredninger som del av beslutningsgrunnlag for områdereguleringsplan
Hansefellåsen hvor planområdet er avklart godt egnet til boligformål. Det henvises til områdeplanens
kartlegging, utredning og risiko‐/sårbarhetsanalyse tilsier at tilstrekkelig hensyn til natur‐ og kulturmiljø kan
ivaretas innenfor planområde for detaljregulering. Supplerende og detaljert vurdering og utredning, inkl. ros‐
analyse er forutsatt som grunnlag for detaljregulering.
Byggegrunn og områdestabilitet
Geoteknisk notat (ØRP, 05.11.16) utarbeidet som del av beslutningsgrunnlag for områderegulering vurderer
planområdet som ikke skredutsatt og med tilstrekkelig stabilitet for planområdet.
Det er gjennomført grunnundersøkelser for krysset o_SKV1 x Nedre Rælingsveg som viser at tilstrekkelig
område‐ og lokalstabilitet kan ivaretas (ØRP, 18.04.17).
Planlagt bebyggelse og anlegg – tilpasning til landskap og terreng
Planområdet er i hovedsak forutsatt utviklet til konsentrert småhusbebyggelse/rekkehus, med innslag av
frittliggende småhus/enebolig for hensiktsmessig arealutnyttelse og tilsiktet variasjon i boligtype.
Delområder har helning og arrondering som tilsier at lavblokk er aktuell bygningstypologi, eventuelt i
kombinasjon med rekkehus over mer enn to plan for best mulig terrengtilpasning.
Det skal avsettes lekeplasser/grøntstruktur i samsvar med områdeplanens krav og tilpasset
detaljprosjektering av boligbebyggelsen. Hensyn til bomiljø/bokvalitet og terreng/visuell fjernvirkning vil bli
særskilt vektlagt ved utforming av utbyggingsområdene.
Områdeplanens dokumentasjonskrav i planbestemmelsene §§ 3.1.2 og 3.1.3 er forutsatt lagt til grunn for
detaljregulering:
‐
Sol‐ og skyggekart
‐
Detaljerte illustrasjons‐ og perspektivtegninger av bebyggelse som tydelig viser fasader med
materialbruk og fargebruk og hvordan utearealer skal opparbeides, herunder tilgrensende
grønnstruktur i den grad som er nødvendig for det enkelte delfelt.
‐
Perspektivtegninger eller modeller som viser fjernvirkning.
Foreløpige skisser og vurderinger av boligpotensialet tilsier ca 130 enheter innenfor planområdet. Antall
boenheter og grad av utnytting vil bli drøftet og utredet i planarbeidet som grunnlag for utforming av
planforslaget.
På de neste sidene er foreløpige skisser for mulig utvikling, grøntstruktur og hustypologi vist som grunnlag for
varsling av planoppstart og videre planarbeid.

Landskapsarkitekt mnla Hanne Karin Tollan

| Nordvegen 72

1930 Aurskog | 470 56 930

| post@hannekarin.no

6

Planinitiativ Hansefellåsen sør

Figur 6: Foreløpig skisse for mulig utvikling
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Figur 7: Foreløpig illustrasjon av aktuell hustypologi
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Figur 8: Foreløpig illustrasjon av aktuell hustypologi
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Trafikk og adkomst ‐ ganglinjer
Planområdet er forutsatt med adkomst fra Nedre Rælingsveg via ny kommunal samleveg (o_SKV1) i samsvar
med områdereguleringsplanen. Teknisk plan for nytt kryss o_SKV1 x Nedre Rælingsveg er godkjent av Statens
vegvesen. Rekkefølgekrav i områdeplanen sikrer nytt kryss og samleveg o_SKV1 opparbeidet i samsvar med
godkjent detaljplan og miljøoppfølgingsplan før utbygging kan skje innenfor planområdet.
Privat felles adkomstveger og adkomst til den enkelte bolig vil bli prosjektert som grunnlag for
formålsavklaring, feltinndeling og tomteparsellering i detaljreguleringsplanen.
Planområdet betjenes via samleveger i områdeplanen (O_SKV1 og o_SF7) som er forutsatt opparbeidet med
fortau for trafikksikker adkomst for gående. I tillegg skal det etableres gjennomgående
gangforbindelse/grøntstruktur som sikrer tverrforbindelse fra Rælingsveien med kollektivtilbud til
utmarksområdene i vest.
Teknisk infrastruktur ‐ VAO
Det er utarbeidet rammeplan for områdereguleringsplan som forutsettes lagt til grunn påkrevd rammeplan
for planområdet, ref. områdeplanens bestemmelser § 2.1.
Krav til dimensjonering, kapasitet og påkobling til eksisterende VA‐nett for planlagt utbygging forutsettes
nærmere avklart med Rælingen kommune som del av planarbeidet. Krav og føringer til slukkevannskapasitet,
håndtering av overvann, el‐forsyning og renovasjon er forutsatt avklart og ivaretatt i planarbeidet.
Vurdering av utredningsplikt
Planområdet er avsatt til boligformål i gjeldende kommuneplan og regulert til boligformål i høringsforslag
områderegulering Hansefellåsen, og utløser derved ikke utredningsplikt etter KU‐forskrift FOR‐2017‐06‐21‐
854. Planarbeidet omfattes ikke av tiltak som etter forskriftens vedlegg I og II utløser utredningsplikt.
Forslagstillers foreløpige vurdering er basert på gjennomført utredningsarbeid for områderegulering og tilsier
at tema som listet opp under må utredes særskilt i planarbeidet og fremgå av planbeskrivelse (ref. pbl § 4‐2)
og ROS‐analyse (ref. pbl § 4‐3).
Virkning/konsekvens for følgende tema vil bli særskilt utredet som grunnlag for detaljregulering:
 Tettstedsutvikling Fjerdingby ‐ hensyn omgivelser og eksisterende bebyggelse/aktivitet, helhet og
sammenheng
 Bokvalitet og bomiljø ‐sol/skygge
 Adkomst, parkering, trafikk og transport, inkl. trygge ganglinjer skole og kollektivtilbud. Fremkommelighet
brann/redning
 Teknisk infrastruktur VA, overvann, el‐forsyning, renovasjon og slukkevann
 Terrengtilpasning og landskap – visuelle hensyn
 Naturmangfold
 Klima og miljøhensyn
 Barn og unges interesser
 Risiko‐ og sårbarhet/ ROS‐analyse
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PLANPROSESS OG MEDVIRKNING

I løpet av planprosessen vil det bli avholdt møter i nødvendig omfang med berørte grunneiere/naboer, lokal
og regional myndighet og andre høringsinstanser. Planarbeidet forutsettes gjennomført i nær dialog med
planavdelingen i Rælingen kommune.
Rælingen kommune har gitt sin tilslutning til parallell behandling av områdereguleringsplan og
detaljregulering.
Oppstart av planarbeid for detaljregulering av Hansefell sør med utbyggingsavtale blir kunngjort ved annonse
og brev i samsvar med gjeldende krav og iht. kommunens varslingsliste.
Det vil bli invitert til åpent informasjonsmøte i forbindelse med offentlig ettersyn av planforslag for
Hansefellåsen sør. Dette møtet vil bli kunngjort særskilt.
Aktivitet

feb mars april mai juni

Oppstartmøte

X

Innsigelse til områdeplanen frafalt

juli

aug sept okt

nov des

jan

feb mars april

X

Varsle oppstart av planarbeid og
utbyggingsavtale ‐ merknadsfrist 4 uker
Planarbeid og prosess – utarbeidelse av
plandokumenter inkl.
prosjekteringsmøter og medvirkning
Oversendelse til behandling i
kommunen

X
X

1. gangs behandling i planutvalg
Offentlig ettersyn 6 uker – åpent
høringsmøte
2. gangs behandling og planvedtak

Figur 9: Tentativ framdriftsplan
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