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Områdereguleringsplan for Hansefellåsen - andregangsbehandling
Rådmannen tilrår planutvalget å legge saken fram for kommunestyret med følgende forslag
til vedtak:
Med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 12.2 og 12.12 vedtar kommunestyret
områdereguleringsplan for Hansefellåsen, del av gnr. 98 bnr. 2 og 6 m.fl., med tilhørende
bestemmelser, begge datert 22.05.2019.

Saksprotokoll i Planutvalget - 04.06.2019
Behandling:
Heidi Finstad (Ap) fremmet følgende forslag som tillegg til rådmannens innstilling:
Ved detaljregulering skal det sikres gjennom bestemmelser at man ikke får «hyblifisering» av
området.
Simon Friis Larsen (KrF) ønsket følgende protokolltilførsel.
Planen er meget god, men det må komme en endelig avklaring omkring trafikksituasjonen på fv.
120 før planen kan realiseres.

Votering:
Tilleggsforslag fra Finstad ble enstemmig vedtatt.
Rådmannens innstilling ble vedtatt mot én stemme (KrF) som planutvalgets innstilling til
kommunestyret.
Planutvalget hadde ikke innvending mot ønsket protokolltilførsel fra Friis Larsen.

Saksordfører: Jan Ole Enlid

Vedtak:
Med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 12.2 og 12.12 vedtar kommunestyret
områdereguleringsplan for Hansefellåsen, del av gnr. 98 bnr. 2 og 6 m.fl., med tilhørende
bestemmelser, begge datert 22.05.2019.
Ved detaljregulering skal det sikres gjennom bestemmelser at man ikke får «hyblifisering» av
området.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 12.06.2019
Behandling:
Simon Friis Larsen (KrF) ønsket følgende protokolltilførsel.
Planen er meget god, men det må komme en endelig avklaring omkring trafikksituasjonen på fv.
120 før planen realiseres.
Protokolltilførsel fra Friis Larsen ble akseptert av ordfører og kommunestyret.
Votering:
Innstillingens avsnitt én fra planutvalget ble vedtatt mot én stemme (KrF).
Innstillingens avsnitt to fra planutvalget ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 12.2 og 12.12 vedtar kommunestyret
områdereguleringsplan for Hansefellåsen, del av gnr. 98 bnr. 2 og 6 m.fl., med tilhørende
bestemmelser, begge datert 22.05.2019.
Ved detaljregulering skal det sikres gjennom bestemmelser at man ikke får «hyblifisering» av
området.

Vedlegg
1 Områdereguleringsplan for Hansefellåsen, datert 22.05.2019
2 Bestemmelser til Områdereguleringsplan for Hansefellåsen, datert 22.05.2019
3 Planbeskrivelse fra forslagsstiller, datert 28.08.2018, revidert 22.05.2019
4 Alternative vurderinger av hovedvegadkomst i forbindelse med områderegulering av
Hansefellåsen, sist revidert 13.02.2019

Ikke trykte vedlegg er tilgjengelig fra:
https://www.ralingen.kommune.no/omraaderegulering-hansefellaasen.472064.no.html
eller ved å trykke direkte på dokumentene under.

02 Reguleringsplan for Hansefellåsen, 22.05.2019
03 Reguleringsbestemmelser for Hansefellåsen, 22.05.2019
04 Planbeskrivelse, 28.08.2018, revidert 22.05.2019
05 Vurdering av naturmangfold i forbindelse med områderegulering for Hansefellåsen, 10.05.2019
06 Kartlegging av naturmangfold i planlagt boligområde på Hansefellåsen – Rælingen kommune,
konsekvensvurdering naturmangfold, mars 2017
07 Kartlegging av naturmangfold i planlagt boligområde på Hansefellåsen - Rælingen kommune,
tilleggsvurdering av inngrep i ravine øst for rv. 120, 25.06.2018
08 Alternative vurderinger av hovedvegadkomst i forbindelse med områderegulering av
Hansefellåsen, revidert 13.02.2019
09 Ravinekartlegging i Rælingen kommune, BioFokus. 17.01.2018
10 ROS-analyse, 20.06.2018
11 Skisse gangforbindelser, 12.12.2016
12 Hellingskart, 12.12.2016

13 Høydelagskart, 12.12.2016
14 Lengdeprofil turvei GTV1, 22.06.2018
15 Normalprofiler for veier, sist rev. 28.08.2018
16 Teknisk plan for nytt kryss, 15.12.2016, rev. 22.03.2019
17 Uttalelse fra SVV til revidert teknisk plan for nytt kryss med fv. 120, 28.03.2019
18 Trafikkanalyse, 20.10.2016
19 Trafikknotat atkomst Kirkebyvegen til område B1-3, 27.02.2018
20 Geoteknisk notat, 05.11.2016
21 Geoteknisk rapport, 18.04.2017
22 Støyrapport, 15.12.2016
23 Overvannsnotat Hansefellåsen, sist rev. 24.04.2019
24 VA-rapport tilkobling vann, 04.05.2018
25 VA-notat rammeplan Hansefellåsen, 20.06.2018
26 Rammeplan vann og avløp, 23.05.2018
27 Papport arkeologiske registreringer, 08.09.2016
28 Innkomne merknader og innsigelser - samlet

Saksutredning
1.
Sammendrag
Rælingen kommune har inngått avtale med utbygger Block Watne om samarbeid om
utarbeidelse av områderegulering av Hansefellåsen som er avsatt som byggeområde for
boliger i arealdelen til kommuneplanen.
Området for boligutbygging i Hansefellåsen ligger rett sør for nye Fjerdingby sentrum i
Rælingen og omfatter et areal på ca. 280 dekar. I planforslaget for områdereguleringen vises
de overordnete infrastrukturtiltakene som adkomstveier, samt turveier og stier med koblinger til
marka og til Marikollen/Fjerdingby i nord. Planforslaget legger videre føringer for utforming av
delområder for en variert boligbygging av eneboliger, rekkehus og leilighetsbygg og det anslås
at området kan bygges ut med inntil 400 boliger. Det foreslås i reguleringsplanen inndeling i 21
større og mindre delområder for boligbebyggelse. Av disse er det 14 delområder som utbygger
ønsker å detaljregulere for ny boligbebyggelse. I tillegg er det foreslått et delområde, BKB1,
som det kan bygges barnehage på ved behov. Hovedadkomsten til området vil være fra fv. 120
i sørøst.
Ved offentlig ettersyn kom det inn innsigelse fra fylkesmannen og fra NVE til
planforslaget. På grunn av endringer gjort i plan og bestemmelser, som bl.a. gjør at det
ikke blir fylling i A-ravinen øst for fv. 120, har innsigelsene til planen blitt trukket.
2.

Bakgrunn for at saken fremmes
Block Watne har inngått avtale med kommunen om områderegulering av Hansefellåsen for
utbygging av boliger. Block Watne ønsker å bygge ut mellom 250 og 400 boenheter i området
og vil gjennom denne områdereguleringsplanen definere størrelsen og form på de enkelte
delområdene for utbygging og legge føringer for infrastrukturen i området. Det legges opp til å
detaljregulere større deler av området etter at områdereguleringen er vedtatt.

Flyfoto av Hansefellåsen som viser nærheten til Marikollen og nye Fjerdingby sentrum i nordvest.

3.

Tidligere behandling og vedtak
Avtale om områderegulering med utbygger
Det er ikke bestemt i arealdelen til kommuneplanen at det skal utarbeides
områdereguleringsplan for Hansefellåsen, men for å få en helhetlig utvikling av et såpass stort
område ønsket kommunen at det skulle utarbeides en områdereguleringsplan for de tre store
eiendommene i området. I utgangspunktet er det kommunen som skal utarbeide en plan for
områderegulering, jfr. plan- og bygningsloven § 12-2. Men i og med at grunneierne i området
inngikk avtale med Block Watne som utbygger, og det i plan- og bygningsloven åpnes for at
kommunen kan inngå avtale med private for om å utarbeide planen, ble det gjort vedtak i
kommunestyret den 17.02.2016 om å inngå avtale med utbygger om dette.
Det kan ikke tas gebyr for behandling av områdereguleringen, men det står i avtalen med
utbygger at alle nødvendige dokumenter og utredninger skal utføres og kostes av utbygger.
Planutvalget ba i vedtaket om at det skulle vurderes muligheter for å gjennomføre
detaljreguleringer i forbindelse med utarbeidelse av områdeplan, enten for hele området, eller
for de deler innenfor planområdet hvor dette vurderes hensiktsmessig. Det ble ikke sett på som
hensiktsmessig å detaljregulere områder i planen for områderegulering, men det ble varslet
oppstart av arbeid med detaljregulering for nordre del av Hansefellåsen den 24.01.2018, med
frist for merknader den 25.02.2018. Arbeidet med denne detaljreguleringen er imidlertid stanset
inntil dette området skal bygges ut. Bakgrunnen for dette ligger i et eget trafikknotat utarbeidet
for Kirkebyvegen, se også eget kapittelet under om alternativ vurdering av hovedadkomst til
planområdet. På bakgrunn av ovennevnte trafikknotat er det ikke lenger aktuelt å starte
utbyggingen i nord og det er nå varslet oppstart av arbeid med detaljregulering av delområder i
sør med atkomst fra kryss med fv. 120 sørøst i området.

Oppstart av arbeid med detaljregulering
Det ble varslet oppstart av reguleringsarbeid for området nord i Hansefellåsen for delområdene
B1- B3 da det har tatt litt tid å få førstegangs behandlet områdereguleringen og kommunen
ønsket også at utbyggingen innenfor Hansefellåsen skulle starte i nord, nærmest Fjerdingby
sentrum. Gjennom utredningen av trafikkforhold for Kirkebyvegen så man imidlertid at det ville
bli problematisk å føre anleggstrafikk gjennom denne veien. Det ble derfor besluttet å ikke
starte utbyggingen i nord og planarbeidet med detaljreguleringen i nord ble dermed stanset
inntil dette området vil bli bygget ut.
Det er nå varslet oppstart av arbeid med detaljregulering i sør og denne detaljreguleringen er
ment å følge etter behandlingen i tid slik at områdereguleringen ville bli vedtatt først. Feltene
det er varslet oppstart av er de som skal bygges ut av Block Watne, dvs. feltene B5-B7 og
feltene B10-B13. Frist for merknader til dette planarbeidet er satt til 29.05.2019.

Kart som viser avgrensing av detaljregulering som er varslet for område i sør.

Vedtak ved 1. gangsbehandling av områdereguleringsplanen for Hansefellåsen 18.09.2018:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 12-2 og 12-10 vedtar planutvalget å legge ut forslag
til områdereguleringsplan for Hansefellåsen, del av gnr. 98 bnr. 2 og 6 m.fl., med tilhørende
bestemmelser, begge datert 28.08.2018 ut til høring og offentlig ettersyn.
•
Estetiske retningslinjer skal legges til grunn.
•
God terrengtilpasning skal etterstrebes.
Rådmannen viser til at det er lagt inn følgende dokumentasjonskrav i bestemmelsenes § 3.1.2
og 3.1.3: 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.

Det ovenstående gjelder for alle områder som skal detaljreguleres for senere utbygging med
boligbebyggelse, samt ved bygging av barnehage på BKB1. Det vil være i det videre
detaljreguleringsarbeidet at man kan få vurdert om de estetiske retningslinjene følges opp og
hvordan bebyggelsen kan tilpasses terrenget. Det er i disse påfølgende planene det vil bli
bestemt høyde på bygninger, utformingen av den, samt utnyttelsesgrad. Det er imidlertid tenkt
at de bratte områdene, f.eks. felt B6, skal bygges ut med bygninger i flere etasjer og som skal
tilpasses terrenget.

Figuren over viser to av kommunens fem faser i behandlingen av reguleringsplansaker. Pilen
angir status for plan for områderegulering Hansefellåsen.

3.1 Forhold til relevante styringsdokumenter
Kommuneplanen og markagrensen
Hansefellåsen ble avsatt til boligformål i kommuneplanens arealdel da den ble revidert i 2015.

Kommuneplanens arealdel 2014-2025 for Hansfellåsen (kilde: Rælingen kommune)

Ved konsekvensutredningen av Hansefellåsen i forbindelse med siste revidering av arealdelen
til kommuneplanen, ble det anslått at det kunne bygges litt over 200 boliger til sammen innenfor
de 3 større eiendommene innenfor området. Utbygger ønsker gjennom detaljreguleringer av
delområdene som skal bygges ut å se på muligheten for å kunne bygge 250 til 400 boliger
totalt.
Det er lagt inn krav i rekkefølgebestemmelsene til områdereguleringen om at det ikke kan gis
igangsettingstillatelse til nye boliger før det er bekreftet kapasitet på barnehage og skoler.
Videre stilles det krav om at det skal bygges barnehage på felt BKB1 innenfor området ved
behov.
Nye Fjerdingby skole vest for Rådhuset ventes ferdig bygget til høsten 2022.
Justering av markagrensen og endring av plangrense
Planområdet for boligbebyggelsen 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. Denne justeringen som er gjort nord i Hansefellåsen er etter
forslag fra kommunen. Som en videreføring av denne endringen av markagrensen er
planområdet for Hansefellåsen forlenget nordover og samtidig redusert i vest.
I skriv fra Kommunal og miljødepartementet, 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 foreslått
turvei.

Justering av markagrensen.
Gjeldende reguleringsplaner
Det er 5 stk. reguleringsplaner som grenser inntil planområdet eller blir berørt av
områdereguleringen for Hansefellåsen, se vedlagte planbeskrivelse for beskrivelse av disse
planene og kart over hvor disse ligger i forhold til områdereguleringen av Hansefellåsen.
Blant annet vil reguleringsplanen for Marikollen idrettsanlegg bli berørt av ny turvei fra
Hansefellåsen. Rulleski-/skiløypetraseen som er planlagt i marikollen vil bli lagt inntil på
sørsiden av den nye turveien fra Hansefellåsen.

4.

Sakens innhold
Planområdet utgjør totalt ca. 280 dekar. Formålet med områdereguleringen er å legge til rette
for boligutbygging av mellom 250 og 400 boenheter. Mesteparten av boligutbyggingen vil
foregå på gnr. 98, bnr. 2 og 6 og på gnr. 99, bnr. 13. Noen andre eiendommer beliggende ned
mot fv. 120 i øst og sør er tatt med innenfor plan for områderegulering på grunn av at disse ikke
er regulert tidligere. Dette gjelder bl.a. hytteområdet på Sørliåsen som ligger inne som
byggeområde for bolig i arealdelen til kommuneplanen. For delområde B17-B19 er det ikke stilt
krav om detaljregulering ettersom disse områdene er små og allerede bebygget og derfor ikke
antas vil skje noen stor utvikling i. Område B20 ligger innenfor byggegrensen mot fv. 120. Nord
i Hansefellåsen på område B21 er det foreslått detaljregulering av to eneboligtomter da de kan
tilknyttes en mindre boligvei i området.
Alternativer for hovedadkomst
Gjennom vurdering av alternativer for adkomster til Hansefellåsen er det besluttet at det beste
alternativet for hovedadkomst er i sørøst ved Haug/Nybak. Med grunnlag i eget trafikknotat for
Kirkebyvegen som viste at det vil gi store konsekvenser for eksisterende boligeiendommer å
føre anleggstrafikk via Kirkebyvgen ble det enighet mellom kommunen og utbygger om å starte

utbyggingen av Hansefellåsen fra sørøst. Krysset ved Haug/Nybak på fv. 120 vil dermed være
det første som bygges i forbindelse med utbyggingen av Hansefellåsen.
Avbøtende tiltak
På grunn av at kysset ved Haug/Nybak på fv. 120 vil berøre en ravine med A-verdi er det
gjennom arbeid med reguleringsplanen innarbeidet avbøtende tiltak i bestemmelsene med bl.a.
krav om miljøoppfølgingsplan i forbindelse med utarbeidelse av byggeplan for kysset.
Gang- og sykkelveier
Hansefellåsen vil med en turvei bli koblet til det nye Fjerdingby sentrum og Marikollen, i tillegg
skal det bygges fortau langs Kirkebyvegen for trafikksikker adkomst til Fjerdingby. Turveien og
fortauet vil bli bygget før det gis brukstillatelse for boliger fra midten av Hansefellåsen og
nordover. Inntil disse nordre områdene på Hansefellåsen bygges ut vil gang- og sykkelveien
langs fv. 120 være skolevei for barn fra Hansefellåsen. Det er også lagt opp til en snarvei ned
til bussholdeplasser langs fv. 120 via fortau, gangvei og kjørbargangvei øst for BKB1. Denne
snarveien skal bygges før det gis brukstillatelse for boliger som kal bygges ut av Block Watne i
de søndre delene av Hansefellåsen.
Barn og unges interesser
For å sikre barn- og unges interesser er det planlagt grendelekeplasser i området, kalt BLK1-4.
En overordnet grønnstruktur legger til rette for kortere intern ferdsel i tillegg til fortau, samt
ferdsel ut i Marka.
Planprosess og medvirkning
Det er avholdt formelt oppstartsmøte mellom utbygger og kommunen den 13.01.2016, her
deltok også Statens vegvesen. Det har i prosessen med utarbeidelse av planen blitt avholdt
flere samarbeidsmøter mellom utbygger og kommunen.
Oppstart av reguleringsplanarbeidet ble varslet den 25.05.2016. I forbindelse med justering av
markagrensa og nytt kryss på Nedre Rælingsveg måtte planområdet utvides og det ble sendt ut
nytt varslingsbrev den 21.02.2017. Den 07.06.2016 ble det avholdt et åpent informasjonsmøte
på Smedstad skole for naboer og berørte. Møtet ble kunngjort i forbindelse med varslingen.
Offentlig ettersyn ble kunngjort 28.09.2019 og med frist 09.11.2018.
Det er laget resyme av alle merknader med noen kommentarer fra forslagstiller/utbygger og
vurdert av rådmannen, se under eget kapittel om innkomne merknader og innsigelser ved
offentlig ettersyn.
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 hytteeiendommer 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 gjennomføres ved detaljregulering. Figuren nedenfor
viser sikre grenser med grønn strek og usikre grenser med lilla strek.

Eiendomsgrenser i området, se planbeskrivelsen for avgrensing av reguleringsplanen.
Beskrivelse av planområdet, eksisterende forhold
Beliggenhet og arealbruk
Området ligger sør for Fjerdingby sentrum. Planområdet for 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.
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.
Veg- og trafikkforhold
Fv. 120 - Nedre Rælingsveg - går langs områdets østre grense. Eksisterende bebyggelse i
nordøst har adkomst fra Kirkebyvegen. Kirkebyvegen har ikke kapasitet til å bli
hovedadkomstvei 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 evt. detaljregulering av de enkelte delområdene.
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.
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. (Kilde: ØRP)
Geotekniske forhold
Det meste av planområdet ligger på fjell og med et tynt løsmassedekke. Den nederste delen av
planområdet, inkludert nytt veikryss, ligger under marin grense. Grensen for marine avsetninger
ligger ca. i Nedre Rælingsveg. Fra Nedre Rælingsveg og ned til Øyeren er det registrert 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. Se figur under avsnitt 5.5 i vedlagte planbeskrivelse som
viser marin grense og ny og tidligere grunnboringer.
Miljøforhold
Det er utført støyanalyse fra fv. 120, se 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.
Vassdrag
Planområdet vurderes som verken flom‐ eller skredutsatt. Eksisterende kulverter i
bekkedragene er innmålt og registrert. Terrenget i området er variert også i nord sør retning slik
at overflatevann fra området drenerer ut flere veier. Det gjør at hver enkelt bekk ikke har stort
nedbørsfelt og det er liten 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.
Kulturmiljø/Kulturminner

Akershus fylkeskommune har foretatt registering av planområdet uten funn av automatisk
fredete/nyere tids kulturminner. Rapport fra registeringene er lagt ved planforslaget.
Det er videre registrert tre SEFRAK-registrerte bygninger innenfor planområdet. 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 og B16 i Hansefellåsen, jfr.
bestemmelsene til områdereguleringen. Det er vedtatt ny kommunedelplan for kulturminner og
kulturmiljøer 2017-2028.
Naturmangfold
Det er tidligere registrert to naturtyper innenfor planområdet. Dette er en gammel granskog
(Hansefellåsen øst) og en dam (Kirkeby). I forbindelse med kartleggingsarbeidet for
naturmangfold er disse tidligere registreringene vurdert på nytt med hensyn på verdi.
Planområdet berørte i en tidlig fase også lokaliteten Hammern med Gråor-Heggeskog ved
utvidelse av planområdet for krysset med fv. 120. Planområdet er redusert for ikke å berøre
denne lokaliteten.
Ved ny kartlegging er det funnet flere naturtypelokaliteter innenfor Hansefellåsen, samt at nytt
kryss ved Haug/Nybak slik det var planlagt tidligere med fylling bl.a. ville berøre en ravine som
er vurdert til å ha verdi A.
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

Registrerte naturtyper og arter. (kilde: www.miljostatus.no) Planomriss viser ca. plangrense.

Beskrivelse av planforslaget
Areal og formål
Reguleringsplanen for Hansefellåsen omfatter et areal på ca. 280 dekar, og skal i tråd med
kommuneplanens arealdel legge til rette for boligbygging. Det er også lagt inn mulighet for
bygging av en barnehage i planområdet på område BKB1. En detaljert oversikt over alle
reguleringsformålene, samt hensynssoner for bl.a. bevaring av naturmiljø framgår av figur. 4.1
og 4.2 på s. 26 og 27 i vedlagte planbeskrivelse.
Krav om detaljregulering
Områdene B1-16 og BKB1 skal detaljreguleres før det kan igangsettes utbygging av nye
boliger i Hansefellåsen eller før det kan igangsettes bygging av barnehage på BKB1. Dersom
det blir behov for endring av veier, lekeplasser og grønnstruktur, skal dette inngå i den enkelte
detaljreguleringsplan.
For de andre delområdene B17-19 og for eksisterende bebyggelse i B15 og B16, inntil disse
sistnevnte områdene blir regulert, gjelder bestemmelsene i kommuneplanens arealdel. Område
B21 blir detaljregulert for to eneboligtomter i områdereguleringen.
Utnyttelsesgrad
Utnyttelsesgrad på det enkelte delområde skal fastsettes i forbindelse med detaljregulering.
Bestemmelsene til arealdelen til kommuneplanen har maks. % BYA = 25% for eneboliger og
maks. 30% for tomannsboliger, mens den ikke angir noen maks. % BYA for annen bebyggelse.
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 gis 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% på Hansefellåsen.
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.
Byggehøyde
Gesims- og mønehøyder skal fastsettes endelig ved detaljregulering. Intensjonen i
områdereguleringen er at Hansefellåsen får en bebyggelse med 2 til 4 etasjer og at det i tillegg
kan bygges underetasje og parkeringskjeller for å ta opp terrenget. Bebyggelse kan
eksempelvis plasseres inn i terrenget som vist på prinsippskissen i figuren under:

Prinsippskisse for plassering av bygg i terreng. (Kilde: ØRP.)
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-B19 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.

Illustrasjon på mulig arealutnyttelse fra 2016. (kilde: ØRP)
Kombinert formål – bolig/barnehage
I BKB1 tillates bolig og/eller barnehage med tilhørende lek og uteoppholdsarealer. BKB1 skal
detaljreguleres, og formål vil bli fastsatt 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 Statens vegvesen 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.

Støyrapporten som følger planforslaget, datert 15.12.16, viser at området ligger i gul støysone.
Bygget plasseres slik at det demper støy fra veien 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. Se mulig utforming av barnehage under:

Ideskisse for barnehage på BKB1 med tidlig utkast til adkomst (kilde: ØRP)
Bebyggelse, 3D og topografi
Det er i planprosessen 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 veier og hvordan bebyggelsen kan plasseres i terrenget.
Lekeplasser og uteoppholdsareal
Det forslås 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 nærlekeplasser skal vurderes innenfor de byggeområdene som ikke
grenser til grendelekeplasser 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 bord, samt stier som gir gode forbindelser til omgivelsene.
Uteoppholdsareal for hver boenhet må avklares i forbindelse med detaljregulering, da hvert felt
skal ha forskjellig bebyggelse med ulike behov for uteopphold.
Lekeplass BLK1 ligger innenfor flomsonen. Den ligger 1-2 meter høyere enn bekken (VNV1) og
utbygger vurderer derfor at flomfaren er liten for lekeplassen.

Barn og unges interesser
Ny skole og barnehage på Fjerdingby vil ligge i gang og sykkel avstand fra hele Hansefellåsen,
og vurderes til å gi et trygt og inspirerende oppvekstmiljø.
Ved første del av utbyggingen av Hansefellåsen som starter sør i området vil skoleveien måtte
gå via gang- og sykkelveien langs fv. 120. Fra hovedadkomsten til Hansefellåsen i sør vil det
være 1,8 km å gå eller sykle til nye Fjerdingby skole. Det vil være mulig å krysse Øvre
Rælingsveg via gangbru til nye Fjerdingby skole. Skolen antas å være ferdig bygget til
skolestart i 2022.
I forbindelse med planarbeidet for Hansefellåsen vil det også sikres skolevei via en egen turvei
gjennom Marka som knytter feltet til eksisterende veisystem ved Tangerudvegen og videre
fram til barne- og ungdomsskole på Fjerdingby/Marikollen. I tillegg skal det bygges fortau langs
samleveiene i det nye feltet. Kirkebyvegen er også gjennom bestemmelser til
områdereguleringen forutsatt opparbeidet med fortau slik som vist i gjeldende regulering for
dette området.
Vei, trafikk og trafikksikkerhet
Alle veiene i planen er forprosjektert av konsulent for utbygger for å vise at veiene i
planområdet er gjennomførbare og hvordan de ligger i terrenget i forhold til tomter og evt. nye
avkjørsler.
I bestemmelsene er det stilt krav om at det skal lages detaljplaner for veianleggene. Planene
for de kommunale veier skal godkjennes av kommunen. Byggeplan for det nye krysset på
Nedre Rælingsveg skal godkjennes av Statens Vegvesen før bygging igangsettes, samt at
miljøoppfølgingsplan for krysset skal godkjennes av kommunen med hensyn til avbøtende tiltak
slik at byggingen av krysset ikke skal påvirke ravinen som ligger øst for det nye krysset.
Veiene kan, om nødvendig, justeres i forbindelse med detaljregulering. Det må i så fall påses at
høyder på veiene tilpasses tilknyttede veier.
Vurdering av alternativ for 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.

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 veibredden 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 beredskapsvei 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 vei 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/Nybak:
Denne adkomsten får grei stigning på veien opp i Hansefellåsen uten alt for store
fjellskjæringer. Det er god sikt i begge retninger. Ravinen øst for krysset vil ved endring av
områdereguleringsplanen for Hansefellåsen ikke bli berørt ved at det nå ikke foreslås veifylling
ned i ravinen som ligger øst for det nye krysset. Se vurdering av konsekvenser for
naturmangfold knyttet til ravinen og avbøtende tiltak som beskrives i rapporten: «Alternative
vurderinger av hovedvegadkomst i forbindelse med områderegulering av Hansefellåsen», sist
revidert 13.02.2019, som forslår bruk av spunt i stedet for fylling.

4. Adkomst fra Sørli:
Denne adkomsten vil medføre lukking av Sørlibekken. Det er grei stigning i begynnelsen, men
for å komme inn i byggeområdet vil veien måtte svinge innenfor Markagrensa for å ta opp
stigning, noe som ikke vil være 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 fra vurdering av alternativer for hovedadkomst:
Alternativ 1 Kirkebyvegen er tidligere regulert og ønsket som adkomst til Hansefellåsen og
denne veien er regulert for breddeutvidelse med fortau til totalt 11 m på grunn av at den i dag
er smal og i dårlig stand. 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 beredskapsvei, vei for
nyttekjøretøy og gangforbindelse til Hansefellåsen, i tillegg til at noen av de nye boligene i den
nærmeste delen av Hansefellåsen kan ha denne veien som adkomstvei.
Alternativ 3 velges som hovedadkomst til Hansefellåsen på grunn av at dette alternativet 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 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 i planforslaget som ivaretar fremtidig plass til høyresvingfelt.
Eksisterende gang- og sykkelvei 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 breddeutvidelsen av veien må skje østover og det må
da settes ned en spunt for ikke å få veifylling lengre ut i ravinen med A-verdi enn slik den er i
dag.
Det er benyttet veinorm fra 2007 for veiene i Hansefellåsen da arbeidet med reguleringsplanen
ble startet opp før ny felles kommunal veinorm ble vedtatt i år (2018).
SKV1-2 og SKV7 med fortau
SKV1-2 er foreslått som samleveier med fortau i planområdet. 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 veitype Sa2, vei med fortau iht. kommunal veinorm. SKV7 har en total veibredde
på 12,5 m og er justert med 1,5 m større bredde på grunn av stigningsforholdene. Regulert
bredde kjørebane blir dermed 6.75 m, samt at bredde fortau er 2,75 m og grøfter har bredde
1.5 m. Dette tilsvarer veitype A1, adkomstvei i boligområder med fartsgrense 30 km/t.
Direkte avkjørsler fra disse veiene 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
veien. I enden av SKV1 skal det opparbeides vendehammer dimensjonert for renovasjonsbil.
SKV3-6
SKV3-6 er felles adkomstveier i planområdet. De er foreslått med en regulert bredde på 6,5
meter med 4,5 meter kjørebane, og 1 meter grøft. Dette tilsvarer veitype Fa2 vei iht. kommunal
veinorm fra 2007. Hvis det skal bygges barnehage i BKB1 bør vei adkomstveien hit, SKV5,

bygges bredere enn foreslått. Dette må avklares i detaljregulering. SKV5 skal bygges med
fortau og knyttes til gangvei SGS2 og kjørbar gang- og sykkelvei SKF1, og blir snarvei /
gangadkomst til bussholdeplass på Nedre Rælingsveg.
SKV8 og SKV9
SKV8 er Nedre Rælingsveg / fv. 120 hvor det reguleres nytt kryss. SKV9 er eksisterende felles
adkomst til eksisterende bolig.
SF1, SGS2 og SKF1:
SF1, SGS2 og SKF1 som er henholdsvis fortau, gang- og sykkelvei og kjørbar gang- og
sykkelvei blir en sammenhengende offentlig gangforbindelse til bussholdeplassen på Nedre
Rælingsveg.
Gang- og sykkelvei SGS1
I forbindelse med nytt kryss blir gang- og sykkelveien SGS1 på Nedre Rælingsveg lagt noe om
forbi krysset.
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, samt at det er lagt til rette
med en hensynsone for senere utbygging med høyresvingefelt dersom det viser seg at det blir
behov for det.
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.

Busstopp ved planområdet
Trafikksikkerhet
For å unngå rygging ut i veibanen fra boligområdene til SKV1-2 og SKV7 skal det legges til
rette for snuplass på egen tomt som minimum skal være dimensjonert for personbil.
Parkering

Følgende parkeringskrav gjelder for området i tråd med kommuneplanens arealdel:
Formål
Enebolig og
tomannsbolig
Kjedehus
Rekkehus
Leilighetsbygg
Barnehage

Ant.
Bil
2

Ant.
Sykkel
2

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

2
2
2
1,5

Pr.

Merknad

Boenhet En ekstra gj. Parkering løses på egen
eiendom
Boenhet Inkl. gj. parkering på fellesareal
Boenhet Inkl. gj. parkering på fellesareal
Boenhet Inkl. gj. parkering på fellesareal
Årsverk 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.
De ovenfor oppgitte parkeringskravene for biler gjelder for området sør for Fjerdingbykrysset.
Da området er sentrumsnært og planen legger til rette for gode gangforbindelser og det er gode
muligheter for kollektivtransport, vil dette forhåpentligvis stimulere til mindre bruk av bil. I
forbindelse med detaljregulering vil det gjøres vurdering av om parkeringskravene kan
reduseres i forhold til de gitte kravene i kommuneplanen.
Grønnstruktur
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 snarveier.
Innenfor disse områdene bør eksisterende vegetasjon opprettholdes. I vedlagte
planbeskrivelse er det listet opp hvilke funksjoner grønnstruktur kan ha i et boligområde, bl.a. er
det i dette planforslaget lagt inn grøntdrag i noen spesielt bratte områder som kunne blitt
eksponerte ved en utbygging av boliger.
Det tillates framføring og oppføring av nødvendig teknisk infrastruktur innenfor områder som
reguleres til grønnstruktur for å betjene planlagt boligbebyggelse, med unntak av i Marka.
Turvei GTV1 som delvis går inne i Marka
Nord i planområdet er det planlagt en turvei 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 turveien etter Markaloven i brev datert 22.04.2016
Turveien tilrettelegger i stor grad for friluftsliv, naturopplevelse og idrett. Turveien vil være et
utgangspunkt for de som vil ut i Marka. Den vil også være en viktig gangforbindelse til
Marikollen idrettsanlegg med hoppbakke, alpint, lysløype og rulleskiløype.
Turveien fra Hansefellåsen til Marikollen ligger i et bratt østvendt terreng. Det er derfor ikke
mange mulige alternative for plassering av den uten store terrenginngrep med høye
fjellskjæringer og fyllinger. Turveien er forprosjektert på lik linje med veiene i Hansefellåsen og
det har blitt vurdert alternative traseer både i horisontalplan og i vertikalplan 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 horisontalplan. I vertikalplan 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.

Alternative turveitraseer i Marka i horisontal plan. (Kilde: ØRP.)
Turveien 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 turveien vil derfor ikke kunne
bli universelt utformet uten store terrenginngrep. Turveien 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.
Turveien er totalt 525 meter lang, hvorav 165 meter går gjennom Marka. Turveien er vist med
skråningsutslag gjennom marka for å vise arealbeslaget. Det totale beslaget i Marka er på 1,5
dekar. Det er også regulert et midlertidig anleggsbelte innenfor markagrensen på 5 meter på
hver side, for å sikre at turveien kan bygges. Anleggsbeltet er 1,75 dekar stort totalt i Marka.
Det forutsettes at turveien skal detalj-prosjekteres før utbygging og en vil da kunne se om det
er mulig å eventuelt redusere anleggsbeltet ytterligere.
Naturkartleggingen har ikke avdekket noe spesielt naturmangfold som blir berørt av turveien.
Det er heller ikke funnet kulturmiljø og kulturminner som blir berørt av turveien.
Turdrag
Intern ferdsel i planområdet vil hovedsakelig foregå på fortauet langs samleveiene gjennom
området. På tvers av området må en krysse høydekotene, og turdragene blir bratte. De vil
likevel kunne gi mulighet for snarveier. 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 ned mot fv. 120 med
bussholdeplasser. GTD4 ligger på eksisterende traktorvei og kan brukes til skiløype. Det bør
sørges for grøft som tar unna overvann i traktorveien.
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.
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 vei
SKV1 krysser hovedbekken VNV1 gjennom området.
Mellom utbyggingsområdene B3 og B4 er det en bekk (VNV1) med en mindre kunstig dam.
Bekken med dam er foreslått regulert som en del av den helhetlige grønnstrukturen med
hensynssone både for ivaretakelse av biologisk mangfold og som flomvei (hensynssone).
Dammen er kunstig /demmet opp og må gjerdes inn eller sikres på annen måte.
Hensynssoner og bestemmelsesområde
Faresone – flom:
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. For at bekkene ikke skal ta nye veier i en
flomsituasjon, er det viktig at terrenget opprettholdes og/eller tilrettelegges slik at bekken ikke
utgjør flomfare.
Bevaring naturmiljø:
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 den kartlagte ravinen og naturbeitemarka. H560_3 er gammel lavlandsgranskog.
H560_2 overlapper med H560_3. Avgrensningene av naturtypene er satt av BioFokus.

Infrastuktursone – krav vedrørende infrastruktur:
Innenfor sonen er det satt av plass til høyresvingfelt med kile og omlegging av gang- og
sykkelvei SGS1.
Bestemmelsesområde – midlertidig anleggs- og riggområde (#1-4)
I sonene #1-3 tillates anleggsvirksomhet som er nødvendig for bygging av krysset med fv. 120.
Bruk av arealene som anleggsområde skal ikke forringe senere bruk av området til det formål
arealet er regulert til. #4 er bestemmelsesområde innenfor markagrensen.
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, se figurene i vedlagte planbeskrivelsen som viser dette på s. 41.
På grunn av variasjonen i stigning, solforhold m.m. vil området bli tilpasset ulik bebyggelse og
en variasjon i type boliger. Ved detaljregulering skal det utarbeides illustrasjoner som viser
fjernvirkning. Veier er lagt med hensikt på at byggeområdene skal få hensiktsmessig dybde og
form og, at veiene skal plasseres godt i terrenget.
Vann og avløp
Det er utarbeidet en rammeplan for vann- og avløp i forbindelse med reguleringsplanarbeidet.
Planen viser i grove trekk hvordan VA-systemet er tenkt opparbeidet. I forbindelse med
detaljregulering og senere søknad om tiltak må VA-anlegget planlegges mer detaljert.
Overvann og flom
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 veigrøftene være naturlige flomveier. Det er laget
en overordnet overvannsplan som sikrer flomveier. Det må også utarbeides mer detaljerte
overvannsplaner som viser sikre flomveier til resipient i byggeområdet i forbindelse med
detaljregulering og utbygging av hvert delfelt.
Geotekniske forhold
Ny bebyggelse vil i hovedsak ligge på fjell. Nytt kryss på Nedre Rælingsveg vil føre til litt utvidet
veifylling på løsmasser.
I geoteknisk notat, som er vedlagt planforslaget, vurderes planområdet mht. terrengforhold og
topografi som ikke skredutsatt og med tilstrekkelig stabilitet. Det er også laget egen geoteknisk
rapport med grunnundersøkelser for krysset ved fv. 120 som viser at dette kan bygges slik som
det var tidligere planlagt med fylling. På grunn av innsigelse fra fylkesmannen til denne fyllingen
vil det heller bli benyttet spunting for å kunne utvide krysset. Det er utarbeidet en
stabilitetsberegning i revidert teknisk plan som er godkjent av Statens vegvesen som viser
spunting og med ne mindre fylling inn mot spunten. Før krysset bygges skal tiltaket
prosjekteres. Hvilke sikringstiltak som må til for å få sikker byggegrunn for krysset skal
prosjekteres av geotekniker, jfr. bestemmelsenes § 2.10.
Renovasjon
Avfall kildesorteres i følgende avfallsgrupper i Rælingen: matavfall, papp og papir og restavfall.
Plastemballasje inngår i restavfall og sorteres på ROAF sitt anlegg. Når det gjelder glass- og
metallemballasje bør også dette kunne kastes i felles nedgravde løsninger på Hansefellåsen og
det stilles derfor krav om slik løsning i bestemmelsene. Plassering av nedgravde
avfallsløsninger avklares med ROAF i forbindelse med detaljregulering.

Strømforsyning
Hafslund har lavspenningsnett i området og det antas at strømforsyning ikke vil være noe
problem. Hafslund sier det er behov for to til tre nettstasjoner i planområdet ut fra antall
boenheter det legges til rette for.
Landbruk
Landbruksområde LL1-2 er lagt inn for å kunne ha midlertidig anleggsområde for bygging av
nytt kryss og turveien GTV1 beliggende i nord. Landbruksområde LL3-5 er arealer som ikke
skal bygges ut og vil bli driftet som landbrukseiendom. Disse landbruksområdene er også mulig
å benytte som adkomst til Marka.

Konsekvenser av planforslaget og ROS-analyse
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.
Fylkesmannen trekker innsigelse
Planlagt kryss på Nedre Rælingsveg gjør at veien må breddeutvides med ca. 5 meter for å få
plass til et venstresvingfelt. Det var ved offentlig ettersyn av områdereguleringsplanen for
Hansefellåsen planlagt at veifyllingen dermed også skulle utvides ca. 5 meter østover. På
grunn av at veifyllingen ville berøre ravinen som ligger øst for Nedre Rælingsveg, som har
nasjonalt svært viktig verdi, kom det ved offentlig ettersyn av planen innsigelse til dette fra
fylkesmannen.
Konsulent for utbygger foretok en vurdering av om det var andre muligheter for å bygge krysset
i mellom Nedre Rælingsveg og hovedavkjørselen til Hansefellåsen på en måte som ikke ville
berøre ravinen på nedsiden av veien. I rapporten: «Alternative vurderinger av
hovedvegadkomst i forbindelse med områderegulering av Hansefellåsen», se vedlegg, er det
foreslått at det settes ned spunt langs den nye veikanten slik at ravinen ikke vil bli berørt av
noen fylling. Videre foreslås det i rapporten avbøtende tiltak slik at ravinen og Sørlibekken som
renner gjennom ravinen ikke blir forurenset under bygging av krysset, se § 9.9 i
rekkefølgebestemmelsene om krav til utarbeidelse av miljøoppfølgingsplan som skal
godkjennes av kommunen. Avbøtende tiltak som også skal følges opp ved utbygging av
krysset er at del av spunt som blir synlig mot ravinen skal dekkes til slik at den blir mindre
synlig.
På bakgrunn av foreslåtte endring med bruk av spunt i stedet for fylling i ravinen som beskrevet
i rapporten, samt utdypet alternativsvurdering for valgt avkjørselsløsning fra fv. 120, trakk
fylkesmannen innsigelsen ved brev datert 18.02.2019 under forutsetning av at denne løsningen
ble innarbeidet i plankart og bestemmelser til planen.

Illustrerer hvor mye inngrepet blir redusert med spunt i forhold til vegfylling.
Unntak fra gjeldende kommuneplan
Unntak fra gjeldende kommuneplan er en planlagt turvei fra planområdet mot sentrum. Denne
går i LNF-område 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
Fjerdingby sentrum. De som velger å gå kommer også i kontakt med naturen. Turveien skal
følge terrenget og opparbeides med så lite inngrep som mulig.
ROS-analyse
Det er utarbeidet en ROS-analyse i forbindelse med områdereguleringen av Hansefellåsen, se
rådmannens vurdering under kapittel 5.2 om trygt og sikkert lokalsamfunn. Ut fra risiko og
sårbarhetsanalysen som er utført har man ikke funnet at utbyggingen av planområdet vil
medføre særskilt fare for mennesker, miljø og økonomiske verdier.
Videre er det i tabell i kapittel 7.2 i planbeskrivelsen oppsummert de kjente konsekvensene av
planforslaget. Dette gjelder for følgende tema: eksisterende landskap, vegetasjon og stier, samt
for overvann, trafikk, samfunn og naturmiljø. Det er ikke funnet at det er noen vesentlige
konsekvenser av planforslaget i forhold til disse temaene.
Det gjøres oppmerksom på at planbeskrivelsen og ROS-analysen er utarbeidet av
forslagsstiller til førstegangsbehandlingen av områdereguleringen av Hansefellåsen som
baserte seg på forslag til fylling i ravinen øst for nytt kryss til Hansefellåsen. Denne fyllingen ble
fjernet til andregangsbehandling av planen på grunn av innsigelsen fra fylkesmannen.

Resymé av innkomne merknader og innsigelse til områderegulering for Hansefellåsen:
Det kom inn 18 stk. merknader og en innsigelse til offentlig ettersyn av reguleringsplanen, med
frist 9. november 2019:
Det har vært møte med eier og beboere i «Trehyttelandsbyen» som ligger sør i Hansefellåsen,
se eget avsnitt etter resymé av de innkomne merknadene.
Innsigelse, samt tilbaketrekking av innsigelse fra fylkesmannen:
Fylkesmannen kom med innsigelse til reguleringsplanen på bakgrunn av at:
Fylkesmannen vurderte at valgte løsning for kryss ved fv. 120 for adkomst til planområdet ikke
var tilstrekkelig godt begrunnet og at den samfunnsmessige nytten ved denne løsningen ikke
oppveide de negative konsekvensene tiltaket ville ha for den truede og nasjonalt viktige
naturtypelokaliteten i Sørlibekken. Fylkesmannen fremmet derfor innsigelse til planforslaget og
mente at alternative kryss-/adkomstløsninger skulle vært grundigere utredet og vurdert i
planarbeidet.
Fylkesmannen i Oslo og Viken trakk innsigelsen på bakgrunn av at forslagsstiller revurderte
fylling i ravinen og heller foreslo å benytte spunting langs utsiden av det nye krysset som var
foreslått som hovedadkomst til Hansefellåsen, se vedlagte rapport: «Alternative vurderinger av
hovedvegadkomst i forbindelse med områderegulering av Hansefellåsen», sist revidert
13.02.2019. Fylkesmannen viste til denne utdypet alternativsvurdering for valgt
avkjørselsløsning fra fv. 120 og tiltak for å begrense konsekvensene for naturmiljø i den valgte
løsningen og han mener at dette er en god løsning som vil ivareta både planforslagets behov
for trafikksikker avkjørsel fra hovedveien og hensynet til ravinedalen av A-verdi på østsiden av
planområdet. Fylkesmannen satte som betingelse at løsningen ble innarbeidet i plankart og
bestemmelser til planen.
Forslagsstillers vurdering:

Forslagsstiller viser til notat som har gjort en grundigere utredning og vurdering av alternative
adkomster: Alternative vurderinger av hovedvegadkomst i forbindelse med områderegulering
av Hansefellåsen, sist revidert 13.02.2019.
Det vurderes at med spunting som avbøtende tiltak, vil naturmangfoldet ikke berøres og valgt
adkomst kan bygges.
Rådmannens vurdering:
Plankartet er endret slik at det ikke tillates fylling i ravinen med A-verdi, samt at det i § 8.4 i
bestemmelsene om hensynsonen i ravinen står at eksisterende naturmangfold skal ivaretas.
Det skal fortsatt utarbeides en miljøoppfølgingsplan for krysset, jfr. § 9.9 i bestemmelsene, men
at denne skal utarbeides med avbøtende tiltak i forhold til ravinen i henhold til ovennevnte
rapport som var sendt til fylkesmannen. Avbøtende tiltak som forslås er sedimentasjon av
overvann før det løper ut i ravinen, samt at spunten som vil bli synlig ut mot ravinen skal
dekkes til med f.eks. lett jordarmering som såes til med gress.
Rådmannen mener at spunting er en god løsning da dette vil minimere konsekvenser for
ravinen både i forhold til at det ikke blir fylling i ravinen og da heller ikke behov for kjøring /
midlertidig anleggsområde i ravinen.
Fylkeskommunen ved fylkesrådmannen:
Fylkesrådmannen (heretter kalt FR) mener områdene nærmest Fjerdingby bør ha høy
arealutnyttelse for å bygge opp under Fjerdingby sentrum som det geografiske tyngdepunktet
for utvikling i området.
FR vil anbefale kommunen å vurdere omfanget av den planlagte utbyggingen for å sikre at
boligveksten bygger opp under Fjerdingby. Planområdet er langstrakt og ligger mellom 8001700 meter unna Fjerdingby.
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•

Fylkesrådmannen er ellers opptatt av:
FR vil anbefale at det i reguleringsbestemmelsene stilles krav om en definert andel
ladepunkter for elbil.
FR foreslår at det lages en utredning som viser hvordan overskuddsmassene skal
håndteres med vekt på gjenbruk, terrengregulering og deponering, og viser her til
Regional plan for masseforvaltning i Akershus.
FR mener i forhold til friluftslivsinteressene at det er uheldig at veien er plassert slik at
den gir et veldig tydelig avbrudd på turdragene rett før man kommer inn i marka. Videre
mener han at det bør legges til rette for at eksisterende turvei nordvest i området
fremdeler kan benyttes ut mot Marka fra Hansefellåsen.
FR mener at det er en eksisterende sti som går gjennom B1 og ut i marka i retning vest,
og som er en viktig sammenkobling til det helhetlige turvei- og stinettet i marka. Han har
et forslag til å legge et turdrag fra f_G1 og LLB (må være LL3 som menes her) langs
med markagrensa i sørlige del av B1 til hjørnet i B1 og som ville ivareta funksjonen som
den nåværende stien har hatt.
I forbindelse med uttalelse til varsel krevde FR at det, iht. kulturminneloven § 9, skulle
gjennomføres en arkeologisk registrering av planområdet. Den arkeologiske
registreringen ble foretatt i april og mai i 2016. Det ble ikke påvist automatisk fredete
kulturminner innenfor plangrensen. Ved varsel om utvidelse av planområdet i 2017 ble
det ikke stilt krav om ytterligere registreringer. FR konkluderer med at
undersøkelsesplikten etter kulturminneloven § 9 er å anse som oppfylt. FR ber om at de
som skal utføre arbeidet i marka gjøres særlig oppmerksomme på at det kan være
ukjente fornminner i området.
Vedrørende nyere tids kulturminner har FR anbefalt at siktlinjer i området ivaretas både
mot Øyeren og sett fra Øyeren og videre at det frarådes at det åpnes for høye bygg som
bryter landskapssilhuetten. FR ber kommunen å vurdere om det bør legges inn en
tilsvarende bestemmelse for de øvrige byggeområdene innenfor planområdet om

perspektivtegninger eller modeller som viser fjernvirkning slik som det er gjort for
byggeområdene B4, B5, B6, B8 og B9 i § 3.1.3. Han ønsker også at det stilles krav om
gode illustrasjoner som viser hvordan området er planlagt utbygd.
Forslagsstillers vurderinger:
Arealutnyttelsen er ikke fastsatt i områdereguleringen. Bestemmelsen sier at endelig type
boligbebyggelse og utnyttelse skal for det enkelte delområde fastsettes i påfølgende
detaljregulering. Fortrinnsvis tettest bebyggelse nord i planområdet.
Andel ladepunkter for elkjøretøy fastsettes i detaljregulering, når type bebyggelse og andel
parkering er planlagt.
Det er på nåværende tidspunkt uklart hvordan massebalansen blir i planområdet, da nytt
terreng ikke er planlagt. Håndtering av masser vil planlegges i forbindelse med detaljregulering.
For å unngå at landskapssilhuetten brytes, er det satt som krav i B14 at det ikke skal bygges
blokker.
Rådmannens vurdering:
Det vil ved detaljregulering bli sett på hvor høy utnyttelse området nord i Hansefellåsen bør
være både i forhold til at dette ligger nært inntil eksisterende eneboligbebyggelse og at det blir i
enden av en lang adkomstvei. Det hadde vært mer naturlig å ha adkomst for dette området via
Kirkebyvegen, men som trafikknotat for atkomst Kirkebyvegen til område B1-3, datert
27.02.2018 viste vil ikke dette kunne være noen hovedadkomst for dette området på grunn av
at veien vil bli for smal og dermed ikke trafikksikker nok. I bestemmelsene til
områdereguleringen står det i § 3.1.1 imidlertid: «Fortrinnsvis tettest bebyggelse nord i
planområdet.» Kommunen mener uansett at Hansefellåsen vil bidra til å bygge opp under
Fjerdingby som sentrum på grunn av at det legges opp til snarvei mot Fjerdingby sentrum med
turvei gjennom Marka som vil bli naturlig å bruke av mange fra Hansefellåsen. Videre vil det
ikke være naturlig å dra sørover til Hektneråsen nord for å handel i butikk som planlegges der
da tilbudet fra andre tjenester også vil være større på Fjerdingby.
• Som forslagsstiller viser til vil det ikke være før ved detaljregulering at man vil få en god
nok oversikt over massebalanse i området. Det er imidlertid foretatt en endring i
bestemmelse om at: «Det må ved detaljreguleringer innenfor området utarbeides
utredning som viser hvordan overskuddsmassene skal håndteres med vekt på gjenbruk,
terrengregulering og deponering.»
• For å sikre at eksisterende turvei nordvest for Hansefelleåsen fremdeles kan benyttes
fra Hansefellåsen er det lagt inn følgende bestemmelse for landbruksområdet: «I LL4
går en eksisterende tursti som skal opprettholdes og tilknyttes offentlig fortau o_SF5
langs vei o_SKV1.» Dette og andre krav om tilkopling til Marka med turstier vil gjøre at
man kommer seg inn i Marka på hensiktsmessige steder, jfr. f.eks. § 2.7 om adkomst
gjennom boligområdet B14 til Marka. Til opplysning, så er f_G1 en grøntsone der det er
veldig bratt og dette er ikke ment som noen turvei. Videre er det i landbruksområdet LL4
at den eksisterende turveien går inn.
• Det er lagt inn i bestemmelsenes § 2.4 krav om at kulturminnemyndighet i Fylket skal
varsles straks dersom det gjørs funn av automatisk fredete kulturminner.
• Som ønsket av Fylkesrådmannen er det lagt inn bestemmelsenes i § 3.1.3 om at også
de andre byggeområdene som skal detaljreguleres skal ha dokumentasjonskrav om
perspektivtegninger eller modell som viser fjernvirkning. Det er også føyd til i § 3.1.2 at
krav om at sol- og skyggekart, samt 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, skal dokumenteres for alle områder som skal
detaljreguleres. Som forslagsstiller viser til er det, blant annet for å unngå at
landskapssilhuetten brytes, satt som krav om at det i byggeområde B14 ikke tillates
bygget blokkbebyggelse, jfr. bestemmelsenes § 3.1.1.
Statens vegvesen:
Ved offentlig ettersyn av områdereguleringen uttalte Statens vegvesen følgende:

Ordlyden i § 9.1.1 i bestemmelsene må være: «Byggeplan for kryss mellom fv. 120 og
adkomstveg SKV1 skal være godkjent av Statens vegvesen før kommunen kan gi
igangsettingstillatelse til bygging av boliger på feltene B1- B16 og BKB1».
For å forebygge støyplager og sikre at beboerne ikke blir utsatt for trafikkstøy over
grenseverdiene i T-1442/2016 endres ordlyden i reguleringsbestemmelse 9.2 Støy til følgende:
«Det skal være dokumentert at det er utført støyskjermingstiltak som sikrer at støynivå utenfor
vinduer til alle soverom og stuer og støynivå på felles uteoppholdsareal, privat
uteoppholdsareal/balkonger er Lden 55 dB eller lavere før kommunen kan gi brukstillatelse for
boliger som ligger i gul støysone.»
Rådmannens vurderinger:
Ordlyden i bestemmelsenes § 9.1.1 er endret til slik Statens vegvesen (SVV) ønsker, og som
vil sikre at nytt kryss vil bli bygget før bygging av boliger starter og at krysset blir bygget i
henhold til Statens vegvesen sine håndbøker for utforming av kryss.
Vedrørende forslaget til endring av bestemmelsene for støy fra SVV mener rådmannen at
vurdering av mer detaljerte bestemmelse for støy bør komme i forbindelse utarbeidelse av
detaljregulering av byggeområder innenfor planen. Det vil ikke kunne bygges en
hensiktsmessig bebyggelse innenfor f.eks. byggeområde B9 og B6 dersom disse strenge
bestemmelsene skal benyttes her. Støyskjermer kan ikke settes opp som vil kunne skjerme
disse områdene fullstendig slik at det blir stille side utenfor alle stuer og soverom som vil vende
ut mot fv. 120, da dette ville gitt uforholdsmessig høye støyskjermer. Rådmannen mener at
bestemmelsene som står i § 2.5 er tilstrekkelige for områderegulering for Hansefellåsen.
Det er imidlertid tatt inn en bestemmelsenes i § 4.2 om at det i forbindelse med byggeplanen
for kryss mellom fv. 120 og ny hovedadkomst til Hansefellåsen stilles krav om at
støyskjermingstiltak for eksisterende boliger må utredes.
Østmarkas venner:
Østmarkas venner kom med et høringssvar ved offentlig ettersyn av områdereguleringen for
Hansefellåsen, der de ba om en befaring for å se på turveien, GTV1, som er foreslått i Marka.
Bakgrunnen for dette var at de mente at det ville føre til store inngrep og massedeponering,
samt at de ønsket å se på en alternativ gang- og sykkelvei langs Kirkebyvegen.
Det ble foretatt en befaring sammen med Østmarkas venner der representanter fra
utbyggingsservice og kommunalteknikk deltok 23. april 2019. Østmarkas venner kom med en
tilleggsuttalelse etter befaringen med konklusjon som referert under:
Østmarkas Venner anser dette inngrepet i Marka som akseptabelt og vil på visse vilkår
anbefale turveien som listet opp under. Begrunnelsen for at de kan akseptere turveien er at
området på grunn av topografien har mindre verdi som nærskog/friluftslivsområde og at
turveien vil bidra til at den første delen av skoleveien blir bilfri.
Østmarkas venner sine vilkår / anbefalinger:
• bevare mest mulig av vegetasjonen mot skråningen i øst.
• rasområdet med blokkmark må spares.
• brønnen må ikke berøres og sikres dagens vannsig.
• fjellskjæringen bør kunne sikre behov for steinmasser til fylling/skråning/oppbygging av veien.
• de ønsker minst mulig tilkjøring av jordmasser, kun steinmasser om det skulle være behov.
• om mulig må skråningen og fjellskjæringer tildekkes med stedegen masse.
• turveien må være gruset.
I høringssvaret ved offentlig ettersyn var Østmarkas venner også opptatt av følgende:
• De ber om at markagrensen innarbeides i reguleringsplanens kart over området.
• De ber utbygger om å planlegge myke overganger til Marka med lave hus og at grønne
korridorer og stier må sikres slik at ikke private arealer begrenser tilgjengeligheten,
dette gjelder særlig områdene B1, B7, B14 og B15, samt at inngrep rundt vassdraget til
den lille dammen ved Kirkeby må være svært skånsomme.

Forslagsstillers vurderinger:
Turvegen GTV1 er ikke detaljprosjektert. Det faktiske inngrepet som trengs til bygging vil vises
ved detaljprosjektering. Det er regulert 5 meter midlertidig anleggsbelte på hver side fordi det er
vanskelig å bygge en veg innenfor 5 meter, uten å bruke litt sideareal. Sidearealet vil gro til
med vegetasjon når anlegget er ferdig. GTV1 er den mest skånsomme traseen som er valgt i
forhold til terrenget mellom Hansefellåsen og tilkobling til nye løyper i Marikollen. Turvegen skal
ikke brukes til massedeponering.
Det er lagt til rette for grøntdrag gjennom området som sikrer tilgang til Marka, samt fortau
langs vegene som igjen sikrer tilgang til grøntdragene.
Det er satt som krav i B14 at det ikke skal bygges blokker, for å unngå at landskapssilhuetten
mot Marka brytes. Det er satt av brede grøntkorridorer mot bekken til Kirkebydammen.
Rådmannens kommentarer:
• Mest mulig av skråningen vest for ny turvei, GTV1, vil bli bevart da man har redusert det
midlertidige anleggsområdet så mye som det er mulig.
• Blokkmarka (store løse steiner) som Østmarkas venner viser til vil det nok bli en delvis
fylling over.
• Det er tatt inn i rekkefølgebestemmelsenes § 9.8 om miljøoppfølgingsplanen for turvei,
GTV1, at vannreservoar / dam i bekk skal bevares i størst mulig grad og at
vannkvaliteten skal opprettholdes i forhold til dagens tilstand. Videre skal dammen
avmerkes /skjermes i terrenget før utbygging av turveien starter.
• Vedørende minst mulig tilkjøring av masser fra andre steder er det stilt krav om i
bestemmelsenes § 5.2 at: «Det skal være minst mulig tilkjøring av jord- og steinmasser
for bygging av turveien i Marka og skråninger og fjellskjæringer skal tildekkes med
stedegne masser.»
• På turveier som bygges i Rælingen brukes det grus som toppdekke og ikke asfalt.
Markagrensen er tegnet inn på kart i planbeskrivelsen på s. 36 der alternativene for turveien,
GTV1 er diskutert, videre står det i planbeskrivelsen at Hansefellåsen grenser inn til marka i
vest og rådmannen mener derfor at dette er godt nok.
Norsk Ornitologisk Forening avd. Oslo og Akershus (NOF OA):
NOF OA sitt høringssvar kom inn 14.11.2018, dvs. noe etter fristen 09.11.2018, men tas med
likevel da planprosessen har tatt noe tid på grunn av innsigelsene som har kommet til planen.
Med hensyn til fugler mener NOF OA at foreliggende utredninger ikke gjenspeiler den verdien
det aktuelle området i dag har som fuglelokalitet.
NOF OA mener at det er stor fare for sedimentasjon og stor fare for en permanent lukking av
Sørlibekken. De mener at bekken i dag fungerer som selve livsnerven i ravinelandskapet, og en
eventuell lukking av bekken og fylling i ravinedalen vil kunne få alvorlige følger for det
biologiske mangfoldet i området, herunder fuglelivet.
NOF OA mener at Kirkebydammen må beholdes slik den er i dag, og det må tas spesielt
hensyn til inn- og utløpsbekkene i anleggsperioden og i den videre planleggingsfasen av det
aktuelle byggefeltet. De mener at det er stor sjanse for at vintererle hekker i dette området, selv
om den ikke er registrert. Videre mener de at det går fram av dokumentene at Kirkebydammen
vil kunne bli påvirket av bygging rundt dammen eller ved igjenfylling av dammen.
NOF OA mener en utbygging av Hansefellåsen vil true områdets ravinedaler både direkte og
indirekte. Begge dalene står i fare for å få lukket sine bekker permanent, og mye av
livsgrunnlaget for de artene som lever der i dag vil dermed gå tapt. NOF OA krever derfor at
ravinedalene forblir uberørte i byggeprosessen og beholdes som de grønne oasene de
framstår som i dag.
Forslagsstillers vurderinger:
Det er vurdert avbøtende tiltak for å redusere inngrepet i ravinen. Spunting er vurdert som et
tiltak. Spunting gjør at utvidelsen av Nedre Rælingsveg ikke vil gå utover dagens vegfylling, og
Sørlibekken og ravinen blir ikke berørt.

Det er regulert naturområde på hver side av Kirkebydammen og bekken, som vil ivareta bekken
og dens funksjon. Ingen av bekkene i planområdet skal lukkes, med unntak av en bekkekulvert
under vegen SKV1.
Rådmannens vurderinger:
Som forslagsstiller viser til er planene endret for bygging av krysset ved fv. 120 slik at det ikke
blir noen fylling ned i A-ravinen i området. Rådmannen mener derfor at spesielt fuglelivet i
ravinen Sørlibekken derfor ikke blir berørt av utbyggingen av Hansefellåsen.
Når det gjelder Kirkebydammen vil området langs bekken og dammen reguleres til
grønnstruktur, GN1, på hver side av bekk og dam, samt at det er lagt inn en hensynssone på
totalt 20 meter langs bekken som skal ivareta hensynet til naturmangfoldet her. Det bør
imidlertid også for bekken og dammen ved Kirkeby stilles krav om en miljøoppfølgingsplan i
forbindelse med anleggsperioden for veien SKV1 og utbyggingen av boligområdene felt B3 og
B4. Det er derfor lagt inn i rekkefølgebestemmelsenes § 10.0 følgende: «Miljøoppfølgingsplan
for dam f_VNV1 og bekk inn og ut av dammen i hensynssone H560_1 skal være godkjent av
Rælingen kommune før det kan gis igangsettingstillatelse for bygging av kjørevei o_SKV1,
fortau o_SF4, boligbebyggelse på felt B3 og B4, samt før opparbeidelse av lekeplass på
f_BLK1 og tiltak på f_GN1/f_G2 kan tillates. I forbindelse med utbyggingen rundt
Kirkebydammen og bekken inn og ut av dammen skal vannkvaliteten opprettholdes i forhold til
dagens tilstand, jfr. §5.7 i bestemmelsene til kommuneplanen.»
Innsigelse fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE):
NVE fremmet innsigelse til reguleringsplanen inntil områdestabiliteten var dokumentert i
henhold til TEK17 § 7.3 eller planbestemmelsene rettes opp til å inkludere krav om
detaljregulering for felt B20 og nytt kryss ved fv. 120.
Forslagsstillers vurdering:
NVE viste til geoteknisk notat 05.11.2016 som ikke dokumenterer sikkerheten mot skred og
fremmet derfor innsigelse. Geoteknisk rapport datert 18.04.2018 er oversendt NVE og den
dokumenterer at sikkerhet mot skred er ivaretatt. NVE har i brev den 25.10.2018 trukket
innsigelsen.
Punkt 2.10 i bestemmelsene er endret til: «Områdestabiliteten for øvrige byggeområder under
marin grense skal vurderes av geotekniker ved detaljregulering og før utbygging».
Rådmannens vurdering:
På grunn av at hele området B20 ligger innenfor byggegrensen langs fv. 120 vil det ikke være
tillatt å bygge på dette området, det er derfor ikke stilt krav om detaljregulering av dette arealet
slik som det ligger nå.
Nedre Romerike brann- og redningsvesen (NRBR):
NRBR har noen merknader til reguleringsbestemmelsene som er lagt ut til offentlig ettersyn:
NRBR ønsker at teksten i siste avsnitt under punkt 2.1 og første avsnitt under punkt 9.1 får
følgende tillegg i bestemmelsene som er satt i kursiv:
2.1 Krav om detaljregulering (siste avsnitt)
Det skal utarbeides rammeplan for vei inkl. atkomst, oppstillingsplasser og snumuligheter for
brannvesenet, vannforsyning inkl. slukkevann, avløp, overvann, renovasjon, elforsyning/nettstasjoner og øvrig teknisk infrastruktur som del av beslutningsgrunnlag for
detaljregulering.
9.1 Teknisk infrastruktur VVA (første avsnitt)
Detaljplan for vei inkl. atkomst, oppstillingsplasser og snumuligheter for brannvesenet, turvei,
vannforsyning inkl. slukkevann, avløp, overvann, renovasjon, el-forsyning og øvrig teknisk

infrastruktur, inkl. nødvendige tilknytninger til overordnet nett skal godkjennes av Rælingen
kommune før det kan gis igangsettingstillatelse for nye tiltak innenfor planområdet.
Forslagsstillers vurdering:
Forslag til endring av bestemmelsene punkt 2.1 og 9.1 er lagt inn.
Romerike avfallsforedling (ROAF):
ROAF har egne krav og føringer ved etablering av renovasjonsløsninger som innebærer krav til
type løsning, plassering, sikkerhet, adkomst og manøvrering for renovasjonskjøretøy. Derfor
ber de om at de kontaktes så tidlig som mulig ved detaljregulering av delfeltene slik at
ovennevnte blir ivaretatt ved plassering av avfallsbrønner.
Forslagsstillers vurdering:
Renovasjon vil bli planlagt i forbindelse med detaljregulering og det er ønskelig at ROAF bidrar
med tilrettelegging og kunnskap om fornuftige løsninger.
Rådmannens vurdering:
I § 3.4 i bestemmelsene til områderegulering Hansefellåsen er det bestemt at det skal benyttes
nedgravde brønner for papir, restavfall og for glass og metall.
Hafslund nett:
Nettselskapet er tilfreds med at forslagsstiller har imøtekommet deres innspill, og har ingen
ytterligere bemerkninger til planen.
Forslagsstillers kommentar:
Tas til orientering.
Direktoratet for mineralforvaltning (DMF):
DMF viser til at det er beregnet et visst masseoverskudd i planen. Av planbeskrivelsen fremgår
det at massebalansen i planområdet vil komme tydeligere frem ved detaljprosjekteringen. De
viser videre til at Regional plan for masseforvaltning i Oslo og Akershus, vedtatt 24.10.2016
ligger som regional føring for planarbeidet.
DMF kan ikke se at planen berører registrerte forekomster av mineralske ressurser av regional,
nasjonal eller internasjonal verdi, bergrettigheter eller masseuttak i drift, de har dermed ingen
merknader til planen.
Forslagsstillers kommentar:
Tas til orientering.
Rådmannens vurderinger:
Vedrørende Regional plan for masseforvaltning i Oslo og Akershus vises det til rådmannens
vurderinger av Fylkesrådmannens merknader til dette og at det er lagt til inn krav i
bestemmelsene om at utredning om håndtering av overskuddsmasser i Hansefellåsen skal
være utarbeidet i forbindelse med detaljregulering.
Mattilsynet:
Mattilsynet har ingen merknader til planforslaget utover at de understreker viktigheten av at det
etableres 2-sidig vannforsyning til område for å sikre tilstrekkelig tilgang på drikkevann og
brannvann til området.
Forslagsstillers vurdering:
Når området er ferdig utbygd vil det være tosidig vannforsyning i planområdet.
Rådmannens vurdering:
Det er lagt inn en rekkefølgebestemmelse i § 9.1 om at tosidig vannforsyning innenfor
Hansefellåsen jfr. godkjent rammeplan for VA, datert 23.05.2018, må være bygget før det gis
tillatelse til å ta i bruk første bolig. Ringforbindelse via område B1-B3 og Kirkebyvegen vil bli

bygget i en senere fase av utbyggingen på Hansefellåsen da utbyggingen av Hansefellåsen vil
starte i sør.
Midtre Rælingen Vel v/ Gaute Aa. Solaas:
Utbyggingstetthet:
MRV viser til at deres tidligere innspill om å legge innkjøringen til Sørlidalen ikke har blitt tatt til
følge og de mener at den valgte utkjøringen vil medføre ulemper for eksisterende bebyggelse i
felt B16. De mener videre at det bør vurderes å endre tettheten i tillatt utbygging i dette feltet
slik at det ligger til rette for utskifting av gammel bebyggelse og slik at de nåværende beboerne
får en verdiøkning på eiendommen heller enn en forringelse.
De mener også at felt B15 er satt opp med lav utnyttelsesgrad og de mener at også dette
området er såpass bratt at det vil gi svært dårlig mulighet for utnyttelse hvis det ikke legges til
rette for terrassert bebyggelse.
MRV har gjort en geografisk analyse av tilgjengelig byggegrunn i Rælingen og Enebakk, se
Byutvikling rundt Østmarka som er vedlagt merknaden. De mener at det her framgår at
Rælingen nå holder på å bygge ned de siste restene av tilgjengelig areal som ikke er vernet
eller er høyverdig jordbruksland. MRV mener dermed at rammen for antall boenheter i
områdeplanen bør økes.
Busstoppene ved Sørlidalen/Holt:
MRV sier at busstoppene i dag brukes sjeldent, men at de vil bli mer attraktive med
utbyggingen. Det er ikke tilrettelagt med busslomme og vil medføre økning i ulykkesrisiko ved
økt bruk og økt trafikk på fylkesvegen. Det er naturlig at utbyggingen pålegges å tilrettelegge
for sikker avvikling av kollektivtrafikken langs utbyggingssonen og at disse busstoppene får
egen fullverdig busslomme.
Sørlidalen:
MRV viser til at i deres innspill til oppstart ønsket de at utbygger tilrettela for at tømmerveltet i
Sørlidalen skulle kunne brukes som utfartsparkering når det ikke brukes til skogsdrift. De mener
at størstedelen av arealet eies av nabogården. De ønsker at utbygger blir pålagt å
framforhandle en avtale med grunneier for dette formålet, eventuelt inngå en langtids leieavtale
for slik bruk. De foreslår at dette nedfelles som en rekkefølgebestemmelse i planen. Samtidig
mener de at vegen inn til området bør forbedres og heves med overskuddsstein fra
utbyggingen og at dette vil gjøre arealet flomsikkert og frigjøre noe areal til utbygging.
Skiløypa:
MRV viser til at skiløypa fra Sørlidalen til Fjerdingbyputten ligger i bakkant av
utbyggingsområdet og at utbygger tilrettelegger for tilgang i søndre (lavere) del av planområdet.
De viser til at det også er mulig å tilrettelegge en gruset sti i nordre del av området langs
bekkedraget. De ønsker at midler for opprusting av denne traséen til helårsbruk tas inn i
utbyggingsavtalen som skal inngås. De mener at det vil være mulig å benytte deler av
steinoverskuddet fra utbyggingen i tilretteleggingen av løypa og viser til at en lignende
utbyggingsavtale for Smestad/Hektner området. På sommerstid er skiløypa, slik den foreligger
nå, ikke framkommelig for andre enn spesielt flinke syklister og turgåere med godt fottøy. Ved å
forbedre tilretteleggingen vil man få en mer snøsikker løype som vil kunne prepareres ved
mindre snøfall samtidig som beboerne i området vil få en flott turveg fram til Fjerdingbyputten
der det planlegges demning for snøproduksjon til Marikollen med bademuligheter på
sommerstid. De mener at det ved en tettere utbygging som skissert ovenfor, så vil økonomien i
prosjektet ha god takhøyde for denne typen tilrettelegging.
Forslagsstillers vurdering:
Det er ikke satt konkrete krav til utnyttelse i områdereguleringen. Type boligbebyggelse og grad
av utnyttelse skal for det enkelte delområde, fastsettes i påfølgende detaljregulering.
Det er planlagt gangforbindelse til busstoppet Kirkeby og Fjerdingby som antas at vil bli mest
brukt. Det er ikke planlagt intern gangforbindelse til busstoppet Holt.

Tømmervelta i Sørlidalen er ikke med i planområdet og således ikke utbyggers ansvar.
Grusveg og oppgradert traktorveg / skiløype fra Sørlidalen til Fjerdingbyputten inngår ikke i
reguleringsplanen og ligger innenfor Marka. Tiltaket krever tillatelse etter Markaloven.
Rådmannens vurderinger:
Bestemmelsene til områdereguleringen sier ingenting om at byggeområde B15 eller B16 skal
ha lavere utnyttelsesgrad enn andre felt. Støykrav kan imidlertid gi lavere mulighet for
utnyttelse enn andre områder som ligger lengre fra fv. 120.
Det er ikke satt noe tak på antall boliger eller utnyttelsesgrad i bestemmelsene til
reguleringsplanen, men det ønskes ikke at det skal bygges flere boliger enn at det vil bli store
og gode nok uteoppholdsarealer innenfor Hansefellåsen og samtidig at bebyggelsen skal
tilpasses terrenget og landskapet i området.
Busstoppet ved Sørlidalen/Holt ligger sør for Hansefellåsen og vil sannsynligvis ikke velges
brukt av nye beborere i Hansefellåsen da de andre busstoppene på Kirkeby og Fjerdingby
ligger mer tilgjengelige fra de områdene som vil bli fortettet / utbygget i Hansefellåsen.
Som forslagsstiller viser til ligger ikke tømmervelteplassen innenfor reguleringsplanens
avgrensning. Det er heller ikke ønskelig å opprette utfartsparkering her da dette er opparbeidet
både i Marikollen og innerst i Tristilvegen på Hektneråsen, dvs. både nord og sør for
Hansefellåsen og vurderes dermed som nok for de som ønsker å gå tur i området.
Rådmannen mener at kommunen har nok hovedløyper og at løypa fra Sørlidalen er god nok for
å kjøre med stor løypemaskin.
Ola og Siril Jonsson Enger:
Jonsson Enger viser til at de er bedt om å gi merknader til utbyggers forslag om endringer i
reguleringsplanen av 26. mars 2019 og kryssvurdering fra utbygger datert 13. februar 2019. De
viser videre til at kommunen har informert om at detaljer knyttet til deres utkjøring fra beitet ikke
vil bli klarlagt før det er utarbeidet en detaljert byggeplan. De viser videre til at de i punktene
under gir merknader basert på to ulike senarioer, den første er at utkjøringen blir brattere enn i
dag og at den andre merknaden er basert på at utkjøringen ikke blir brattere. I det siste punktet
i deres merknader omtales deres tidligere merknader gitt ved offentlig ettersyn av
reguleringsplanen.
Forutsatt at utkjøringen deres blir brattere enn i dag:
De har forstått det slik at fylkesmannen ikke tillater fylling på deres eiendom (som er ravinen),
men at utbygger muligens vil fylle noe på Statens vegvesen sin eiendom der deres utkjøring er
i dag. De viser til at det er viktig at deres utkjøring ikke blir brattere enn i dag og de viser til at
utkjøringen er mye brukt i beitehalvåret for både tilsyn, utskifting av dyr på beite og foring.
De viser til at det benyttes stor traktor med stor henger for dyretransport og at brattere utkjøring
til deres beite ikke er forsvarlig. De viser til at et alternativ til denne avkjørselen er å opparbeide
en annen adkomst på øst-siden av beitet som delvis er kjørbar i dag. Dersom dette blir ny
adkomst, så mener Jonsson Enger at utbygger må opparbeide hele den nye adkomsten.
Forutsatt utkjøringen deres ikke blir brattere enn i dag:
Jonsson Enger mener at det må kompenseres for de ulemper/kostander det medfører at
utkjøring fra beitet mot sør stenges. Det betyr at de i praksis må kjøre til rundkjøringen på
Fjerdingby for å komme tilbake til gården. De viser til at dette betyr en kostnad (transport, tid)
og ulemper for dem og at utkjøringen er mye brukt i beitehalvåret for tilsyn, utskifting av dyr på
beite og foring.
De mener at det i byggeperioden ikke vil være forsvarlig å ha hester på beitet. Dersom
utbyggingen skjer i beiteperioden må kostander knyttet til alternativet beite dekkes. Videre

mener de at kostnader knyttet til nytt gjerde, eventuelt flytting av gjerde, og kostnader for å
gjøre jobben må dekkes av utbygger.
Deres tidligere merknader:
Etter deres menig er ikke de andre alternativene til utkjøring fra Hansefellåsen utredet bedre i
kryssvurderingen fa utbygger datert 13. februar 2019. De mener at det ikke er kommet noen
nye opplysninger om de andre alternativene og at det eneste som er bedre utredet er
utkjøringen mot deres beite. Likevel trekker de sine merknader i deres brev datert 8. november
2018 om manglende utredning av de andre alternativene, fordi deres eiendom ikke
eksproprieres som tidligere forutsatt i denne prosessen og det vil være unødig bruk av
offentlige midler og utbyggers ressurser å utrede dette nærmere da utbygger og kommunen har
bestemt seg for denne utkjøringen. De håper å komme til enighet med utbygger og kommunen
i god tid før byggingen av krysset starter.
Forslagsstillers vurderinger:
Forslagsstiller viser til at detaljer på adkomsten vil vises i byggeplanen som skal godkjennes av
Statens vegvesen. Videre er Staten vegvesen positiv til stenging av avkjørsler til sine veger
som bedrer trafikksikkerheten. Alternativet til adkomst kan vurderes dersom det skulle være et
godt alternativ for alle parter.
Det forutsettes at landbrukseiendommen kan benyttes regningssvarende etter opparbeidelse
av nytt kryss. Kompensasjon for eventuell ulempe etter tiltaket søkes løst i minnelighet.
Forslagsstiller viser til at grunneier er informert om mulighet for å fremme krav om erstatning
etter plan- og bygningslovens § 15.3 dersom enighet ikke oppnås.
Forslagsstiller tar til orientering merknader til utredning av alternativer for adkomst til
Hansefellåsen.
Rådmannens vurdering:
Ved vedtak av reguleringsplanen vil det inntre et ansvar for kommunen, jfr. plan- og
bygningslovens kap. 15, § 15.3 vedrørende erstatning for tap ved reguleringsplan. I denne
paragrafen står det bl.a. at: «Medfører en reguleringsplan ved bestemmelser om byggegrense
innenfor veglinjen eller av andre særlige grunner at en eiendom blir ødelagt som byggetomt, og
den heller ikke kan nyttes på annen regningssvarende måte, skal kommunen betale erstatning
etter skjønn med mindre den erverver eiendommen i medhold av § 16-9. Det samme gjelder
hvis reguleringsplan medfører at eiendom som bare kan nyttes til landbruksformål ikke lenger
kan drives regningssvarende.»
Erfaringsmessig er det her snevre rammer og det skal relativt mye til for å oppnå noe. For
eksempel legges det til grunn at eiendommen ikke lenger kan brukes regningssvarende.
Kostnader vedrørende drift i anleggsperioden ved alternativt beite må vurderes dekket.
Ketil Sand:
Sand viser også til sine merknader til detaljregulering for Felt B1-B3 som er relevante for denne
saken siden de inngår i samme område, se vedrørende dette under rådmannens vurderinger.
Kommuneplanens arealdel 2014-2025
Sand mener at planforslaget er i strid med Kommuneplanens arealdel for området B1-B3 når
det legges opp til en helt annen utnyttelse enn det som fremgikk av kommuneplanens
planbeskrivelse, s. 34. Han forventer at det kommer tydeligere frem av dokumentene i saken
hvorfor disse endringene er gjort.
Planbeskrivelse – Forslag til Boligbebyggelse:
Sand mener at det er et misforhold mellom planbeskrivelsen til områdereguleringen og forslag
til detaljregulering for feltene B1-B3 vedrørende beskrivelse av type bebyggelse. Hans
vurdering er at det viktigste er at man har en gradvis og myk overgang fra eksisterende
småhusbebyggelse i Kirkebyvegen og at den høyere utnyttelsen legges lengst inn i området
mot det bratteste terrenget. Dette for å unngå store kontraster i bebyggelse og landskapsbilde.
Han mener at reguleringen av felt B21 med fordel også kan brukes på en større del av

området. Videre mener han det er vanskelig å se hvilke begrunnelser som ligger bak etablering
av felt B21 og logikken med utnyttelsen for øvrig.
Kirkebyvegen:
Sand viser til at han har kommentert Kirkebyvegen tidligere og viser til sine kommentarer til
detaljregulering av området B1-B3. Han mener det er positivt at den skisserte oppgraderingen
av Kirkebyvegen selv med tilførsel av 80 nye boenheter vil skape en vesentlig bedre
trafikksituasjon i Kirkebyvegen enn det som er tilfellet i dag.
Han viser til at det likevel er store utfordringer med Kirkebyvegen og viser til trafikknotatet om
Kirkebyvegen, datert 27.02.2018, og at det med dette legges opp til en trafikkløsning som er i
strid med gjeldende regulering for Kirkebyvegen. Han mener at vedtak av områdereguleringen
vil kreve en senere godkjenning av ny reguleringsplan for Kirkebyvegen. Videre viser han til at
dette vil ha betydelige konsekvenser for de som bor i veien i dag, uten at disse konsekvenser
er nærmere utredet.
Sand vil også tillegge at det i notatet om Kirkebyvegen er nevnt at det kan være tekniske
utfordringer i grunnen. Videre mener han at dette ikke er forenlig med utbygging og
anleggstrafikk på vegen og at det blir altfor sent å vente med en trafikksikkerhetsplan til
utbyggingen starter. Sand sitt forslag er at det utarbeides en overordnet trafikksikkerhetsplan
med særskilt fokus på faser i videre utvikling av Kirkebyvegen, før vedtak av planen.
Turveg GTV1:
Sand mener at det er veldig bra at det kommer en gangforbindelse til Marikollen inkl. skoler,
idrettsanlegg og skiløyper mm. Han foreslår at man utvider den planlagte vegen med en smal
parallell skiløypetrase slik at man kan gå direkte fra den nordre del av det nye boligområdet
uten unødig bilkjøring til Marikollen.
Påkjøring på Rv 120 i syd:
Sand mener at det burde vært vurdert en mulig felles påkjørsel for Hansefellåsen og området
sør for Sørlidalen, selv om dette i dag ikke ligger inne i kommuneplanen. Han mener det ville
vært en stor fordel å redusere adkomstvegene på fv. 120 så mye som mulig og at han er
overrasket over at Statens vegvesen ikke har krevd dette for å minimere antall kryss.
Forslagsstillers vurderinger:
Fjerdingby er utpekt som prioritert tettsted i regional plan for areal og transport i Oslo og
Akershus (RATP). Med grunnlag i denne planen skal det bygges med tettere utnyttelse nærme
sentrum. Det er for å redusere fremtidig areal og transportbehov.
Type boliger og arealutnyttelse er ikke fastsatt i områdereguleringen. Type boliger, utnyttelse
og byggehøyder vil fastsettes i forbindelse med detaljreguleringen av B1-3. Når
detaljreguleringen er vedtatt vil denne gå foran områdereguleringen.
I B21 er det grunneiers ønske om at det skal avsettes to tomter til enebolig.
Kirkebyvegen er ikke tenkt som hovedadkomst til planområdet. Ved oppstart av detaljregulering
for B1-3 ble Kirkebyvegen vurdert til ikke å være egnet som anleggsveg. Derfor har utbygger
valgt å stoppe denne reguleringen, og i stedet starte detaljregulering i sør. Hovedadkomsten
opparbeides først og vil bli den fremtidige anleggsvegen for utbygging av B1-3.
Forslagsstiller viser til notat som har gjort en grundigere utredning og vurdering av alternative
adkomster: Alternative vurderinger av hovedvegadkomst i forbindelse med områderegulering
av Hansefellåsen, sist revidert 13.02.2019. Den har vurdert at alternativet ved Sørlibekken ikke
er det beste alternativet. Det er på nåværende tidspunkt usikkert om det blir utbygging sør for
Hansefellåsen.
Rådmannens vurderinger:
Forslagsstiller har sett mer detaljert på muligheten for å bygge flere boliger i området nord i felt
B1-B3 enn det kommunen hadde mulighet til å få sett på ved innleggelse av området som
byggeområde i arealdelen til kommuneplanen. Rådmannen ønsket opprinnelig at utbyggingen
skulle starte i nord på Hansefellåsen, men da notatet om Kirkebyvegen ble utarbeidet, innså

man at anleggstrafikken ikke burde gå via Kirkebyvegen både på grunn av trafikksikkerhet og
på grunn av store inngrep på eksisterende boligeiendommer. Planarbeidet med detaljregulering
av felt B1-B3 er dermed stoppet. Hvordan utbyggingen av felt B1-B3 bør være må avventes til
dette reguleringsplanarbeidet starter opp igjen. Det er imidlertid tenkt at Kirkebyvegen kan bli
en beredskapsvei for f.eks. brannvesenets biler når de nordligste delene av Hansefellåsen skal
detaljreguleres. Dette vil gi to uavhengige adkomstmuligheter for Hansefellåsen for beredskap.
Vedrørende forslaget fra Sand om å legge skiløypetrase langs med turvei GTV1, så vil dette gi
et mye større inngrep i Marka da det er bratt på del av strekningen mot Marikollen. Dette er
derfor ikke ønskelig og heller ikke lagt inn i planforslaget.
Vedrørende felles påkjørsel for Hansefellåsen og området sør for Sørlidalen er det som
forslagsstiller viser til usikkert om det blir en utbygging sør for Hansefellåsen, da dette området
ikke ligger inne som utbyggingsområde i arealdelen til kommuneplanen.
Av de merknadene som Sand kom med til varsel om oppstart av detaljregulering for felt B1-B3
er følgende tatt med for vurdering ved områdereguleringen: (Øvrig del av disse merknadene er
enten svart ut av kommunen direkte til Sand eller svart ut ellers i dette saksframlegget). Sand
mener det er viktig at Kirkebydammen ikke forurenses av slam og avrenning av finstoff fra fjell
og grunnarbeider og nitrogenrester fra sprengningsarbeider. Rådmannen viser til at det er
foreslått å legge inn krav om miljøoppfølgingsplan i bestemmelsene som skal beskrive dette, se
rådmannens vurderinger av merknader fra Norsk ornitologisk forening over. Sand viser også til
at eiendommene gnr/bnr/ 98/17 og 98/46 har tinglyst rett til å benytte dammen som
vannreservoar. Rådmannen viser til at det er lagt inn i § 7.1 i bestemmelsene at
Kirkebydammen, benevnt VNV1 i planen, skal være felles for også disse eiendommene.
Margrethe Ludvigsen m.fl. (60 stk. underskrifter totalt med barn):
De sier at de håper at deres innspill blir tatt til etterretning etter at de har vært i kontakt med
kommunen, Statens vegvesen og trygg trafikk.
De viser til at de som bor på feltet på motsatt side av fv. 120 ved Kirkeby bussholdeplass ikke
har annet alternativ enn å krysse denne vegen for å komme seg over til gangveien. Det viser til
at det bor flere barn på feltet som ikke får krysset veien på egenhånd og at dette vil gjelde de
som skal bo i Hansefellåsen og omegn som skal ta buss retning Lillestrøm. Dette ser de på
som meget risikofylt da det er 60 sone og ingen fotgjengerovergang, i tillegg til at dette er en
meget ulykkesbelastet strekning. De viser til at det er krappe svinger i tillegg til en fjellknaus
som sperrer sikten i retning sør. I tillegg viser de til at det holdes høy fart forbi her og i
rushtrafikken er det svært utfordrende å krysse veien fordi det har vært en enorm økning av
biler etter utbygging på Smestad og Hektner.
De spør hvorfor bilistene skal ha førsteprioritet og om det er noen konkrete planer for over eller
undergang ved Kirkeby bussholdeplasser.
Det er 60 stk. underskrifter totalt med barn for ja til etablering av et sikkert krysningspunkt over
Nedre Rælingsveg ved Kirkeby bussholdeplass.
Forslagsstillers vurderinger:
Nedre Rælingsveg er en fylkesveg og om det er mulig å etablere et sikrere krysningspunkt må
avgjøres av Statens vegvesen/Akershus fylkeskommune.
Rådmannens vurderinger:
Statens vegvesen har bestemt at fotgjengeroverganger i 60-soner ikke skal merkes opp på
grunn av trafikksikkerhet, slik at de som krysser må se seg bedre for før de krysser over på
grunn av stor fart på biler på veien. Dette vurderes som mer trafikksikkert enn om
fotgjengerovergangen er merket. Det er under utarbeidelse generelle retningslinjer for
fartsgrenser fra Statens vegvesen. Det er imidlertid ikke noen konkrete planer for under- eller
overganger ved Kirkeby.
Buer og Buer Hermansen:

Dette er eiere av Nedre Rælingsveg 367 og 369, gnr. 98 og bnr. 94 og 54, og de ønsker å
komme med noen kommentarer til planforslaget dersom hovedadkomsten til Hansefellåsen blir
fra fv. 120 – Nedre Rælingsveg i sørøst:
De mener at på grunn av at den planlagte hovedveien vil ligge nær uteoppholdsarealer til små
barn som plages av astma og luftveissykdommer, så vil dette være katastrofalt og de mener at
det blir nært ubeboelig dersom hovedadkomsten til området blir fra fv. 120 i sørøst.
De krever derfor at hovedveien trekkes så langt vekk fra deres tomter som mulig. De ser ingen
hindring i det ut fra kart og besiktigelse og de mener at det ikke blir brattere og at da heller ikke
vil bli en motbakkesving som kommer til å medføre enda mere svevestøv, de viser til kart med
påtegning vedlagt deres merknad.
De mener det også er opplagt at gangveien bør ligge på motsatt side av inntegnet trasé da all
trafikk vil komme fra Fjerdingby-siden.
På grunnlag av dette, og med hensyn til deres barn ønsker de at planene om hovedadkomst til
Hansefellåsen revurderes.
Uansett utfall av saken, forlanger de støy- og støvgjerde mot deres eiendommer og det før
grunnarbeidene igangsettes og anleggstransport starter.
Forslagsstillers vurderinger:
Det er vurdert flere hovedadkomster til området. Av hensyn til stigning på vegen,
terrenginngrep og trafikksikkerhet er krysset ved Haug valgt.
Den planlagte hovedveien opp i feltet er beregnet til en årsdøgntrafikk (ÅDT) på ca. 2.400.
Nedre Rælingsveg har en beregnet ÅDT på 14.500. Størst fare for svevestøv vil være i
anleggsperioden. Svevestøv når området er ferdig utbygd vil være begrenset som følge av lav
ÅDT og lav hastighet på vegen. På grunn av vegens helling vil regn være med på å vaske støv
vekk fra vegen. Den kan også kostes og spyles maskinelt for å dempe støvproblemet.
Vegene er nøye planlagt i terrenget med hensyn på stigning og bredder på byggetomtene. Å
flytte vegen lengre vekk vil medføre at tomtene blir for smale til å bygge ut, og en mister
veglengde som gjør at vegen blir brattere enn hva vegnormene tillater.
Det er i reguleringsbestemmelsene satt krav til støydempende tiltak der støy går over
tålegrensen.
Rådmannens vurderinger:
Det er som forslagsstiller viser til en bestemmelse § 9.5 til planen om hensyn som skal tas
under bygge- og anleggsfasen bl.a. om at det skal utarbeides en støyrapport som foreslår tiltak
mot støy i dette tidsrommet og som skal utarbeides før igangsetting av utbygging tillates
innenfor området. Ved varsling av naboer ved oppstart av bygging av vei og fortau oppover i
Hansefellåsen vil naboer måtte ta opp forhold til støy- og støvproblematikk i anleggsfasen med
utbygger. Det kan da bli enighet om tiltak for å redusere ulemper ved at utbygger jevnlig f.eks.
vanner veien og etter hvert spyler/feier veien når veien har blitt asfaltert.
Dersom man legger fortauet på motsatt side/på utsiden av hovedveien gjennom Hansefellåsen
ville det måtte settes opp mye rekkverk langs fortauet, og som ikke vil være ønskelig både
estetisk og kostnadsmessig.
Brodal og Voll:
Dette er eiere av eiendommene gnr./bnr. 98/22 og de viser til at dette er en av de
eiendommene som ligger nærmest utbygging og ny veg og som dermed vil bli mest berørt.
De har satt opp følgende punkter som de håper blir tatt hensyn til i planlegging og utbygging
(det vises til piler i kart i deres merknad):
1. Adkomst til eiendommen (pil 1 i figur)
De viser til at vegen inn til deres eiendom går over det som er merket B16 og regulert til
boligformål og de går ut fra at adkomst til eiendommen og garasje vil bli ivaretatt.
2. Trafikkstøy fra ny veg (pil 2 i figur)
De viser til at hovedadkomst til det nye boligfeltet vil gå helt inn til deres eiendom. Figuren som
de viser i merknaden er tatt fra støyberegningene som er utført og de viser til at denne viser at

deres eiendom nå vil komme innenfor gul sone. De ber om at det vurderes å sette opp en
støyskjerm langs nordsiden av eiendommen.
3. Støttemur mellom fortau og deres eiendom (pil 2 i figur)
De viser til at det sannsynligvis vil bli en høydeforskjell på ca 1-1,5 m mellom deres
biloppstillingsplass og garasje og den nye vegen med fortau. De ber om at det bygges en
støttemur mellom det nye fortauet og deres eiendom.
4. Gjerde mot bratt skråning (pil 3 i figur)
De viser til at det er svært bratt på østsiden av deres eiendom opp mot det nye byggefeltet og
de ber om at det settes et gjerde på toppen av skråningen for å beskytte og hindre ferdsel.
5. Ta hensyn til solforhold
De viser til at både deres eiendom og det nye feltet ligger i en østvendt skråning med dårlige
solforhold. De ber om at det tas hensyn til eksisterende bebyggelse når plassering av de nye
boligene planlegges slik at de får så gode solforhold som mulig på uteplassen i sør-enden av
eiendommen.
Forslagsstillers vurderinger:
Adkomst til eiendommen vil ivaretas og detaljert løsning vil vises i byggeplanen for vegen som
skal godkjennes av kommunen før utbygging.
Det er satt krav til støyskjermingstiltak i planen.
Behovet for en eventuell støttemur vil ses på i forbindelse med byggeplan for vegen.
Nytt terreng er ikke bestemt enda og behovet for gjerde av hensyn til sikkerhet vil vurderes i
forbindelse med utbygging.
Det vil i forbindelse med detaljregulering lages en sol- og skyggeanalyse som vil vise endring i
solforhold som følge av endret terreng og ny bebyggelse. Fjerning av skog som følge av
utbyggingen kan bedre solforholdene.
Rådmannens vurdering:
Det er nå lagt inne en bestemmelsenes i § 4.2 om at det i forbindelse med byggeplanen for
kryss mellom fv. 120 og ny hovedadkomst til Hansefellåsen stilles krav om at
støyskjermingstiltak for eksisterende boliger må utredes.
Det er videre lagt inn avkjørselspil på plankartet etter offentlig ettersyn av planen som viser
hvor avkjørsel fra den nye hovedveien i Hansefellåsen til eksisterende vei, som går videre til
deres eiendom, vil komme.
Aartun m.fl.:
Bemerkningene fra Aartun er skrevet på vegne av eiere av eiendommen gnr/bnr 98/26. De har
arvet denne eiendommen og de ber om at den legges til rette for boligformål i fremtiden i
Områdereguleringsplanen.
De viser til at det i dag er en enkel hytte og et uthus på denne eiendommen og at deler av
eiendommen er skravert med faresone for flom i forslag til plankart. De sier at de ikke kan
huske at bekken har hatt vannføring som har vært til fare for bebyggelsen på eiendommen. De
forutsetter at utbyggingen ikke vil medføre økt vannføring i nevnte bekk. De håper på positiv
behandling.
Forslagsstillers vurdering:
Eiendommen er i områdereguleringsplanen regulert til boligformål og det er satt krav til
utarbeidelse av detaljregulering før utbygging der denne eiendommen ligger.
Det er regulert en 20 meter flomsone fra bekken i henhold til krav fra Norges vassdrags- og
energidirektorat (NVE). Eventuell fare for flom må dokumenteres og eventuelt flomsikres før det
er tillatt å bygge i denne sonen.
Rådmannens vurdering:
Flomsonen langs bl.a. Sørlibekken er satt ut fra retningslinjer om flomsoner langs bekker i NVE
sin rapport om «Flaum- og skredfare i arealplanar», revidert 22. mai 2014.

Det er i bestemmelsen til områdereguleringsplanen for Hansefellåsen § 9.4 stilt krav om at
utbyggingen innenfor planområdet ikke skal føre til høyere avrenning fra området, enn før
tiltaket blir utført, samt at det stilles krav om at det skal utarbeides plan for overvannshåndtering
til hver detaljreguleringsplan innenfor Hansefellåsen. Utbygging skal derfor ikke føre til større
vannføring i Sørlibekken.
Øie m.fl.:
De bemerker at det er satt av en flomsone på 20 meter på hver side av Sørlibekken i
planforslaget. De er ikke enig i en så stor flomsone da bekken er ganske liten. De viser til at
den i kjent tid, 70 år, aldri har vært oversvømt.
Forslagsstillers vurdering:
Det er regulert en 20 meter flomsone fra bekken i henhold til krav fra Norges vassdrags- og
energidirektorat (NVE). Fare for flom må dokumenteres og eventuelt flomsikres før det er tillatt
å bygge i denne sonen.
Rådmannens vurdering:
Det vises her også til forslagsstillers og rådmannens vurdering til det samme til merknader fra
Aartun m.fl. over.
Møte med eier og beboere i «Trehyttelandsbyen»:
Det var den 13.11.2018 møte med en av eierne Bjørn Larsen, samt beboere i
«Trehyttelandsbyen», gnr. 98 bnr. 41 som ligger sør i Hansefellåsen. Møtet kom i stand på
bakgrunn av ønske fra eiere av eiendommen om møte da deres eiendom ligger innenfor
planområdet. Kommunen ved saksbehandler informerte om forslag til bestemmelser og
plankart for deres eiendom og feltet B15 forøvrig som eiendommen ligger innenfor. Eier av
eiendommen opplyste at de ikke ønsker at deres eiendom og området rundt skal reguleres til
byggeområde for bolig slik som områdereguleringsplanen legger opp til. Dette på grunn av at
de vil få mer innsyn på eiendommen og krav til opparbeidelse av eiendommen. De håper på en
forståelse for at de fortsatt ønsker å bo der og at det vil bli problematisk for dem dersom det blir
en utbygging av boliger rundt dem. Konklusjonen på møtet var at de skulle komme med en
merknad til planforslaget.
Rådmannens vurdering:
Det har ikke kommet noen merknad til planforslaget fra eiere eller beboere i
«Trehyttelandsbyen».
Rådmannen viser til at området ligger inne som byggeområde for bolig i arealdelen til
kommuneplanen og at det er naturlig at området dermed reguleres til byggeområde for bolig i
områdereguleringsplanen. Det er sannsynlig at området før eller senere vil bli bygget ut med
boliger på grunn av at området ligger forholdsvis sentralt til og ligger nær fv. 120. Vedtak av
områdereguleringsplanen for Hansefellåsen vil imidlertid ikke medføre at de må selge
eiendommen til boligutvikling.

Endring av reguleringsplanen og bestemmelsene etter offentlig ettersyn:
Det er gjort en del endringer også i bestemmelsene til planen, i tillegg til endringer i plankartet
og bestemmelser på bakgrunn av innsigelsen fra fylkesmannen, etter offentlig ettersyn på
bakgrunn av merknader mottatt til offentlig ettersyn av reguleringsplanen, samt på bakgrunn av
at rådmannen har sett at det var nødvendig å gjøre endringer.
Under er det opplistet de viktigste endringene som er gjort i plankart og bestemmelser:
Reguleringsplankartet:
Fylling og midlertidig anleggsområde i ravinen fjernet:

På bakgrunn av innsigelsen fra fylkesmannen til forslag om fylling og midlertidig
anleggsområde i A-ravinen er dette tatt ut av planforslaget til andregangsbehandling. Det er nå
lagt inn hensynssone for ravinen og lavlandsgranskogen inntil krysset som skal bygges ut som
informasjon.
Avkjørselspiler:
Det er vist avkjørselspiler til eksisterende bebyggelse fra alle felles og offentlige veier som
reguleres på plankartet.
Frisiktsoner:
Det er lagt inn riktig nummerering av frisiktsoner på plankartet.
Bestemmelsene til plankartet:
Hensynssone i ravinen:
Plankartet er endret slik at det ikke tillates fylling i ravinen med A-verdi, samt at det i § 8.4 i
bestemmelsene om hensynsonen i ravinen står at eksisterende naturmangfold skal ivareta.
Miljøoppfølgingsplan for krysset SKV1 og Nedre Rælingsveg:
Det skal fortsatt utarbeides en miljøoppfølgingsplan for krysset, jfr. § 9.9 i bestemmelsene, men
planen skal utarbeides med avbøtende tiltak for ravinen i henhold til rapport som var sendt til
fylkesmannen der fylling var byttet ut med fylling. Avbøtende tiltak som forslås er
sedimentasjon av overvann før det løper ut i ravinen, samt at spunten som vil bli synlig ut mot
ravinen skal dekkes til med f.eks. lett jordarmering som såes til med gress: Siste setning i
bestemmelsen er dermed endret til følgende: «Miljøoppfølgingsplanen skal utarbeides med
grunnlag i forslag til avbøtende tiltak som beskrives i rapporten: «Alternative vurderinger av
hovedvegadkomst i forbindelse med områderegulering av Hansefellåsen», sist revidert
13.02.2019.»
Utredning av massebalanse ved detaljregulering:
Det er foretatt en endring i bestemmelse slik at det ved detaljregulering stilles krav om
utredning av massebalanse, se § 2.11: «Det må ved detaljreguleringer innenfor området
utarbeides utredning som viser hvordan overskuddsmassene skal håndteres med vekt på
gjenbruk, terrengregulering og deponering.»
Kopling til eksisterende turvei:
For å sikre at eksisterende turvei nordvest for Hansefellåsen fremdeles kan benyttes fra
Hansefellåsen er det lagt inn følgende bestemmelse for landbruksområdet LL4 i § 6.1 i
bestemmelsene: «I LL4 går en eksisterende tursti som skal opprettholdes og tilknyttes offentlig
fortau o_SF5 langs vei o_SKV1.»
Fjernvirkning og estetikk:
Det er nå lagt inn i bestemmelsenes § 3.1.3 at alle byggeområdene som skal detaljreguleres
skal ha dokumentasjonskrav om perspektivtegninger eller modell som viser fjernvirkning. Det er
også føyd til i § 3.1.2 at krav om at sol- og skyggekart, samt 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, skal dokumenteres for alle områder som skal detaljreguleres.
Godkjenning av byggeplan for kryss før igangsettingstillatelse:
Ordlyden i § 9.1.1 i bestemmelsene er endret til: «Byggeplan for kryss mellom fv. 120 og
adkomstveg SKV1 skal være godkjent av Statens vegvesen før kommunen kan gi
igangsettingstillatelse til bygging av boliger på feltene B1- B16 og BKB1».
Krav om utredning av støy før bygging av kryss:

Det er lagt inn følgende bestemmelse i § 4.2 slik at eksisterende boliger blir ivaretatt med
hensyn til økt støy i forhold til bygging av kryss ved fv. 120: «Støyskjermingstiltak for
eksisterende boliger må utredes i forbindelse med byggeplanen.»
Miljøoppfølgningsplan for turvei GTV1:
Det er tatt inn i rekkefølgebestemmelsenes § 9.8 om miljøoppfølgingsplanen for turvei, GTV1,
at vannreservoar / dam i bekk skal bevares i størst mulig grad og at vannkvaliteten skal
opprettholdes i forhold til dagens tilstand. Videre skal dammen avmerkes /skjermes i terrenget
før utbygging av turveien starter.
Bruk av stedegne masser for turvei GTV1:
For å få minst mulig tilkjøring av masser fra andre steder er det stilt krav om i bestemmelsenes
§ 5.2 at: «Det skal være minst mulig tilkjøring av jord- og steinmasser for bygging av turveien i
Marka og skråninger og fjellskjæringer skal tildekkes med stedegne masser.»
Miljøoppfølgingsplan for bekken og dammen ved Kirkeby:
Det er lagt inn følgende i rekkefølgebestemmelsenes § 10.0: «Miljøoppfølgingsplan for dam
f_VNV1 og bekk inn og ut av dammen i hensynssone H560_1 skal være godkjent av Rælingen
kommune før det kan gis igangsettingstillatelse for bygging av kjørevei o_SKV1, fortau o_SF4,
boligbebyggelse på felt B3 og B4, samt før opparbeidelse av lekeplass på f_BLK1 og tiltak på
f_GN1/f_G2 kan tillates. I forbindelse med utbyggingen rundt Kirkebydammen og bekken inn og
ut av dammen skal vannkvaliteten opprettholdes i forhold til dagens tilstand, jfr. §5.7 i
bestemmelsene til kommuneplanen.»
Krav om vurdering av områdestabilitet:
§ 2.10 i bestemmelsene er endret til: «Områdestabiliteten for øvrige byggeområder under marin
grense skal vurderes av geotekniker ved detaljregulering og før utbygging».
Rammeplan og detaljplaner skal være mer detaljerte:
Det stilles krav om at også atkomst, oppstillingsplasser og snumuligheter for brannvesenet skal
vises i rammeplaner og detaljplaner.
Rett til bruk av Kirkeby-dammen:
Det er vist til at eiendommene gnr/bnr/ 98/17 og 98/46 har tinglyst rett til å benytte dammen
Kirkeby som vannreservoar. I § 7.1 i bestemmelsene er det lagt inn at Kirkebydammen,
benevnt VNV1 i planen, skal være felles for også disse eiendommene.
Godkjenning av byggeplan for intern gangvei:
I § 4.2 er bestemmelse endret slik at byggeplan for o_SGS2 som ikke ligger langs fv. 120 skal
godkjennes av kommunen og ikke Statens vegvesen slik som det stod.
Mangel vedrørende tinglysning av bruk av kjørevei:
Følgende manglet i bestemmelsene § 3.2.2 siste setning: «og på felles vei f_V3», og er derfor
føyd til i denne bestemmelsen. Fellesvei f_V3 ligger i reguleringsplanen for Kirkebyvegen og
skal være adkomst for to eneboligtomter innenfor områdereguleringsplanen for Hansefellåsen.

5.

Rådmannens vurdering

5.1 God folkehelse i befolkningen
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.

Støy og stråling
Støyskjerming av uteoppholdsareal og i fasaden vil skje i henhold til gjeldende lovverk. Det er
vanskelig å skjerme området med støyskjerm langs fv. 120 da byggeområdet ligger høyt over
veien. 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.
Sol/Skygge
Planområdet er østvendt og bratt noe som kan gjøre at området har redusert solinnstråling. Av
hensyn til sol og skygge bør uteoppholdsareal så langt det lar seg gjøre plasseres mot sør og
vest. Bebyggelse bør i størst mulig grad plasseres slik at den ikke skygger på
uteoppholdsarealer og nabobebyggelse.
Rådmannen mener at planforslaget ivaretar hensynet til folkehelse på en god måte på grunn av
at det er tilrettelagt for snarveier gjennom området. Forholdet til støy, stråling og sol/skygge
ivaretas i bestemmelsene til planen da det er stilt krav om utredninger som må gjøres ved
detaljregulering.
5.2 Trygt og sikkert lokalsamfunn
Trafikksikkerhet og beredskap
Kirkebyvegen utvides med fortau og vil fungere som beredskapsvei i tillegg til at noen av de
nye boligene nord i Hansefellåsen vil kunne benytte Kirkebyvegen som adkomstvei. Det er
videre planlagt fortau langs alle de største veiene som vil være kommunale, noe som gjør at
myke trafikanter kan ferdes sikkert.
For å unngå rygging ut i veibanen fra boligområdene på de største veiene SKV1-2 og SKV7
skal det legges til rette for snuplass på egen tomt som minimum skal være dimensjonert for
personbil.
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, samt at det er lagt inn en
hensynssone for utvidelse til høyresvingefelt dersom det i framtiden viser seg at det blir behov
for dette.
Risiko og sårbarhetsanalyse
Det er gjennomført en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) av planforslaget, se
vedlagte ROS-analyse. Analysen avdekker at planforslaget kan medføre risiko for
masseras/skred, flom, støy, trafikkulykker og ulykker ved anleggsgjennomføring.
Viktige avbøtende tiltak er at det skal vurderes av geotekniker områdestabilitet i forbindelse
med detaljregulering og før byggesak, samt at det allerede er utført geotekniske undersøkelser
for krysset med fv. 120. Videre er det lagt inn hensynssoner for flom i planforslaget rundt bekk
og dam VNV1. Med hensyn til støy skal dette utredes i den enkelte detaljregulering eller
byggesak, samt at det ikke tillates å bygge i rød støysone. Videre sier utbygger at
konkretisering av tiltak mot uønskede hendelser bør finne sted i forbindelse med detaljplaner
og byggeplan / kontraktsgrunnlag for utbygging av området.
Ut fra risiko og sårbarhetsanalysen som er utført har man ikke funnet at utbyggingen av
planområdet vil medføre særskilt fare for mennesker, miljø og økonomiske verdier.
Rådmannen mener at planforslaget ivaretar hensynet til trygt og sikkert lokalsamfunn da planen
ivaretar sikkerhet for myke trafikanter internt i området og på gangveier mot skoler. Imidlertid
må de som skal ta buss ved Kirkeby krysse fv. 120 i plan i krysningspunkt som ikke lenger er
oppmerket.
5.3 Bærekraftig miljø- og klimautvikling
Areal og transport / klima og energi:

Regional plan for areal og transport (ATP) i Oslo og Akershus ble vedtatt i desember 2015. Et
av planens hovedmål er at utbyggingsmønsteret skal være arealeffektivt, basert på prinsipper
om flerkjernet utvikling og bevaring av overordnet grønnstruktur. Planen skal bidra til å nå felles
mål for Oslo og Akershus om at persontransportveksten skal tas med kollektivtransport, gange
og sykkel.
Rådmannen mener at Hansefellåsen er sentrumsnært ved at området vil ligge 800 m – 1,7 km
via gangveier fra butikker m.m. som er planlagt bygget i Fjerdingby sentrum.
Områdereguleringen legger til rette for gode gangforbindelser og det er gode muligheter for
kollektivtransport. Dette vil antageligvis stimulere til bruk av gange og sykkel og dermed mindre
bruk av bil til og fra Hansefellåsen.
I forbindelse med detaljregulering av de ulike byggeområdene innenfor planen vil det gjøres
vurdering av parkeringskrav og om kravene i kommuneplanen som er satt om antall p-plasser
for ulike boligtyper kan reduseres.
Det skal legges til rette for å lade el-bil, jfr. bestemmelsene til kommuneplanen og området vil
bli bygget ut i henhold til gjeldende tekniske forskrifter med hensyn til bærekraftig energiforbruk.
Konsekvenser for naturmangfold - valg av hovedadkomst for Hansefellåsen
I planbeskrivelsen er det gjort en egen vurdering av mulige alternativer for plassering av
hovedavkjørsel til nytt boligområde på Hansefellåsen. Denne vurderingen viser at alternativene
for avkjørsler ville gitt store inngrep i naturen og Marka, gitt svært høye fjellskjæringer eller vært
svært uheldig for eksisterende bomiljø i forhold til det alternativet til avkjøring som er valgt for
Hansefellåsen. Rådmannen mente ved førstegangsbehandling av reguleringsplanen at en
mindre tilleggs-fylling til allerede fylling øst for fv. 120 i utgangspunktet var å foretrekke framfor
de forannevnte konsekvensene av de andre mulige alternativer for hovedadkomst. Rådmannen
vurderte også at verdien av å få en god hovedavkjørsel til Hansefellåsen bør gå foran
belastningen av naturen sett i forhold til samfunnsnytten av utbyggingen i Hansefellåsen
såpass nært Fjerdingby sentrum.
Fylkesmannen kom imidlertid med innsigelse til denne løsningen med bakgrunn i at
fylkesmannen mente at valgte løsning for kryss ved fv. 120 for adkomst til planområdet ikke er
tilstrekkelig godt begrunnet og at den samfunnsmessige nytten ved denne løsningen ikke
oppveier de negative konsekvensene tiltaket vil ha for den truede og nasjonalt viktige
naturtypelokaliteten i Sørlibekken. Fylkesmannen mente videre at alternative kryss/adkomstløsninger skulle vært grundigere utredet og vurdert i planarbeidet.
På bakgrunn av foreslåtte endring med bruk av spunt i stedet for fylling i ravinen som beskrevet
i rapporten: «Alternative vurderinger av hovedvegadkomst i forbindelse med områderegulering
av Hansefellåsen», samt bedre utdypet alternativsvurdering for valgt avkjørselsløsning fra fv.
120, trakk fylkesmannen innsigelsen ved brev datert 18.02.2019 under forutsetning av at denne
løsningen ble innarbeidet i plankart og bestemmelser til planen.
Plankartet er endret slik at det nå ikke legges opp til noen fylling i A-ravinen kalt Sørlibekken,
samt at det er lagt inn i rekkefølgebestemmelsene krav om miljøoppfølgingsplan for bygging av
krysset som bl.a. skal hindre at bekken og ravinen blir forurenset under bygging av krysset, se
vedlagte vurdering av naturmangfold i forbindelse med andregangsbehandling av
områderegulering for Hansefellåsen, datert 10.05.2019.
Rådmannen mener at planforslaget ivaretar hensynet til bærekraftig miljø- og klimautvikling da
planen legger til rette for snarveier til skoler og Marka, samt at rådmannen vurderer at det blir
lite belastningen på naturen i området også sett i forhold til samfunnsnytten av utbyggingen i
Hansefellåsen såpass nært Fjerdingby sentrum.
5.4 Langsiktig forvaltning av kommunens ressurser
Fjerdingby sentrum er planlagt med det befolkningsgrunnlaget som ligger inne i arealdelen til
kommuneplanen og videre har Hansefellåsen vært viktig særlig i forbindelse med
dimensjonering av ny Fjerdingby skole i området.

Det vil bli startet forhandlinger om utbyggingsavtale med utbygger i forbindelse med hvert
delområde som detaljreguleres innenfor Hansefellåsen. Grunnlaget for forhandlingene vil være
rekkefølgebestemmelser til områdereguleringen og til de enkelte detaljreguleringene.
Rådmannen mener at planforslaget ivaretar hensynet til forvaltning av kommunens ressurser
på en god måte da planen følger opp intensjonene i arealdelen til kommuneplanen om å bygge
opp under utviklingen av Fjerdingby sentrum.
5.5 Prinsipielle avklaringer og avveiing mellom hensyn
Rådmannen ser på utbyggingen av Hansefellåsen som et samfunnsnyttig tiltak ved at det
bygger opp under utbyggingen av sentrum på Fjerdingby med butikker, bibliotek m.m., samt at
det blir trafikksikre gangveier til Marikollen idrettsanlegg og barne- og ungdomsskole.
Utbyggingen bidrar til arealstrategien om utbygging nord i kommunen.
Rådmannen mener at valgte alternativ til hovedavkjørsel til Hansefellåsen er den minst
belastende samlet sett for eksisterende boliger i området, og for naturen og Marka i området.
6.

Oppsummering og konklusjon
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.

Rælingen, 21.05.2019

Eivind Glemmestad
rådmann

