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DAMMENSVIKA

IN N L E D N I N G

INNHOLD, BRUK OG ANSVAR

REGULERINGSPLAN

Kvalitetsprogrammet viser miljø- og kvalitetsambisjoner for utvikling av Dammens vika og hvordan ambisjonene skal følges opp under gjennomføringen.

Området sammenfaller med områderegulering for Dammensvika med bestemmelser.

Kvalitetsrogrammet (KVP) beskriver de mest sentrale offentlige krav, så vel som de
mål kommunen setter for miljø- og kvalitetsarbeidet i prosjektet. Kvalitetsprogrammet er forankret i områderegulering for Dammensvika med bestemmelser. I henhold
til regul eringsbestemmelsene skal dette kvalitetsprogrammet være retningsgivende
for vide re arbeid med miljø, in kludert energi, samt utforming av veier, gatetun, utearealer og bebyggelse. Kvalitetsprogrammet er ikke juridisk bindende, men har status
som retningslinjer.

Planens hensikt (jf. § 1 i reguleringsbestemmelsene) er å legge til rette for transformasjon og fornying av et tidligere småhusområde til et attraktiv boligområde med
varierte boligstørrelser og innslag av næring. Det skal være høy utnyttelse i planom rådet i tråd med regionale føringer om tettere byutvikling langs høyfrekvente kollektivtraséer i bybåndet (jf. Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus).

Ansvaret for å gjennomføre områdekvalitets- og miljøtiltak ligger på den ansvarlige
for den aktuelle utbyggingen. Utbygger har også ansvar for å påse tilsvarende hos
entreprenører, leverandører mv. Ved drift og vedlikehold er det sameiet/sameiene
som er ansvarlig. Ut fra utbyggingsavtaler kan kommunen også stå som ansvarlig.

Ved detaljregulering kan bli endringer av feltinndeling og volumoppbygging i
forhold til områdereguleringsplanen, men hovedprinsippene i kvalitetsprogrammet
vil uansett gjelde.
Det skal legges til rette for bærekraftig mobilitet, med blant annet tilrettelegging for
redusert transportbehov, minst mulig intern biltrafikk, god kobling med kollektivtransport, høy kvalitet på gang- og sykkelanlegg og muligheter for bil- og sykkeldeling.
Det skal sikres gode bokvaliteter, bebyggelse med mangfoldig uttrykk og felles uteoppholdsområder med høy kvalitet. Det skal legges til rette for et opplevelsesrikt
nærmiljø med et nettverk av gangforbindelser som knytter sammen de ulike feltene
og hvor gatetun og interne gangveier skal fungere både som ferdselsårer og oppholdssted. Artsmangfoldet og naturkvaliteter i ravinen og langs Nitelva skal ivaretas.
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1

UTF OR M I N GS P R IN S IP P E R

Mangfoldig uttrykk
Planen legger til rette for et stort nytt boligområde som har høy tetthet sammenlignet med omgivelsene, og det er et poeng å bryte opp området i mindre deler.
Ved detaljregulering kan det bli endringer av feltinndeling og volumoppbygging i
forhold til illustrasjoner som følger områdeplanen og kvalitetsprogrammet.
Et viktig utformingsprinsipp e r at delområder og felt skal ha ulike egenarter som
fremheves i utforming av arkitektur og uteområder.
Lesbare forbindelser
Det er viktig at atkomster og allment tilgjengelige områder har en kvalitet og utforming som gir visuell lesbarhet av sammenhenger og ferdselslinjer gjennom området.
Spille på stedets landskap og artsmangfold
Det er et utformingsprinsipp å ta vare på eksisterende vegetasjon i randsonen
av området, og å velge vegetasjonstyper med henblikk på det naturlige artsmangfoldet.
Miljøkvalitet
Det bør etterstrebes løsninger og utforming som er miljøvennlig, har en positiv effekt
på områdets lokalklima, skaper et rent, grønt og trivelig boligområde, og utnytter
lokale ressurser der det er naturlig. I vurderingen av miljøvennlige løsninger bør man
se på a lle faser av produktets kretsløp, fra utvinning til forbrenning.
Varige verdier - vedlikehold
Det skal ved valg av løsninger og utforming legges vekt på solid kvalitet. Løsningene
skal representere varige verdier som tåler slitasje og eldes med verdighet.
Universell utforming
Tiltak som gjennomføres skal være i tråd med gjeldene lov og forskrift om universell
utforming, slik at det skapes et område som i størst mulig grad er tilgjengelig for alle.
Det innebærer blant annet å tilstrebe å finne løsninger som kan benyttes av alle
uten særløsninger for enkelte grupper.
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2

M I L J ØA M B I SJ O N E R

Grønn mobilitet
Det foreligger en ambisjon om å redusere antall bilreiser til og fra området betydelig
i forhold til trafikken som genereres fra sammenlignbare områder på planleggingstidspunktet. Redusert biltrafikk vil medføre reduserte klimagassutslipp, reduksjon av
støy og luftforurensing, bedre forhold for syklende og gående, samt redusert trafikkbelastning. Planen legger opp til en rekke grep for å få til dette, herunder gode
gangforbindelser,mange sykkelparkeringsplasser, gangavstand til bussholdeplass
og tog og begrenset bilparkering. Det finnes i tillegg flere muligheter knyttet til ulike
former for deleordninger som kan undersøkes og vurderes som aktuelle i fremtiden.
Ivareta naturverdier
Planen legger opp til å ta vare på de viktige naturverdiene i området, og har som
mål å balansere vern av de mest sårbare områdene med ønsket om å gi beboerne
gode rekreasjons- og lekeområder. De største naturverdiene er knyttet til ravinen.
Miljøet har stor funksjon som grøntlunge i bebyggelsen, og har rik botanikk og et rikt
fugleliv. Bekkedalen har klar verdi for biologisk mangfold.
Innovasjonsprosjekter innen miljø
I utbyggingsavtalene kan det forankres at partene har som felles intensjon å arbeide for at ett eller flere bygg, anlegg og/eller tiltak skal utredes som et forbildeprosjekt/innovasjonsprosjekt knyttet til miljø. Eksempler på slike prosjekt kan være Future
Built, fossilfri anleggsperiode, energiforsyning, bygningsmessig utforming, materialbruk og lignende.

Energibruk og energiforsyning
For ny bebyggelse skal det etableres energiløsninger med bruk av fornybare energikilder. I utbyggingsavtaler for ny bebyggelse eller for større ombygginger/rehabiliteringer kan det settes krav til vannbåren varme, krav til energieffektivitet, krav
om bygging av lavenergiboliger, passivhus eller plusshus, samt krav om bruk av solfangeranlegg eller grønne tak.
Bebyggelsen skal tilrettelegges for fjernvarme/forsyning med vannbåren varme iht.
krav i kommuneplan/kommunedelplan etc. Dersom det fastsettes nye standarder i
lov eller forskrift som gir bedre miljøeffekt enn kravene i KP/KDP , skal disse legges
til grunn for prosjektet.
Miljøambisjoner i anleggsfasen
I anleggsfasen er det spesielt viktig å sikre at sårbare naturområder ikke skades, og
at forurensning og svartelistede arter ikke spres. Utslipp av forurensende stoffer til
elva skal ikke forekomme, og eventuell anleggsvirksomhet som berører elva skal skje
på en tid av åres som gir minst mulig konsekvenser for livet i vannet. Også vegetas jonen i naturområdene må behandles med varsomhet, og det må gjøres tiltak slik at
svartelistede arter som finnes i området ikke spres.

Miljøambisjoner/ K V A L I T E T S P R O G R A M
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3

OV E R OR D N ED E KVA L IT E T E R

BEBYGGELSESTRUKTUR
Planen slik den er illustrert i kvalitetsprogrammet viser tre delområder med ulik karakter. Bebyggelsen er strukturert av landskap/veier/ adkomst/gaterom/gatetun etc.
Bebyggelsen i de ulike feltene forholder seg til ulike situasjoner.
Delområde 1 ligger i en grønn skråning hvor bearbeiding av terreng i nivåer bidrar
til å bevare det grønne preget.
Delområde 2 henvender seg mot de mer urbane gaterom på ene siden og grønne
uterom på andre siden.
Delområde 3 har en mer urban karakter med fasader mot hovedgaten og det urbane gatetun.
Ved detaljregulering kan det gjøres endringer av feltinndelingen i områdereguleringsplan slik at delområdene kan få en annen utstrekning.
Det er allikevel et hovedprinsipp at i utformingen av bebyggelsen skal det søkes å
oppnå en variasjon mellom de ulike felt/delområdene. Fasader skal brytes opp med
variasjon i valg av materialer og fargebruk. Takene skal behandles som en del av et
samlet arkitektonisk uttrykk.
Utforming av hvert enkelt delområde som illustrert er beskrevet på s. 26.
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GRØNNSTRUKTUR
Det ska l etterstrebes å ivareta eksisterende kvaliteter i området og etablere gode
forbindelser til omkringliggen de grøntområder. Vegetasjonsbruk og utforming bør
brukes til å understreke identitet . Det bør i størst mulig grad brukes stedegne vegetasjonstyper som gjenspeiler naturmangfoldet i nærområdet.
I områder uten p-kjeller eller anlegg på tak/dekker, bør det vektlegges å bevare
og fremheve eksisterende lan dskapskvaliteter, vegetasjon og enkelttrær. I områder
med p-kjeller er det viktig at det på deler av arealene sikres jorddybder og teknisk
oppbygning som er tilstrekkelig for buskvegetasjon og noen steder opphøyde partier der det kan være mulig å plante trær.
Vegetasjonen skal planlegges slik at området gir ulike opplevelser gjennom årstidene.
Bildene viser prinsipper for vegetasjonsbruk. Mer utdypende beskrivelse vil følge detaljregulering for de enkelte felt og ved rammesøknad.

Grønnstruktur/Overordnede kvaliteter/ K V A L I T E T S P R O G R A M
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GRØNN MOBILITET
Det skal legges til rette for bærekraftig mobilitet i området. En høy andel bærekraftige reiser gir flere samfunnsmessige gevinster. Reduserte CO2-utslipp og andre luftforurensninger har ikke bare en positiv virkning på miljøet, men også for menneskers
helse og velbefinnende. Redusert bilbruk vil også gi færre barrierer, færre ulykker,
mindre trengsel og ikke minst mer attraktive gater og plasser. En høyere andel reiser
med sykkel og gange gir også en helsegevinst.
Grønn mobilitet, eller bærekraftig mobilitet, vil være et resultat av mange faktorer
som tilrettelegging for redusert transportbehov, minst mulig intern biltrafikk, god
kobling mot kollektivtransport, høy kvalitet på gang- og sykkelanlegg, og mulige
ordninger for bil- og sykkeldeling.
Forbindelser
Alle forbindelser og kryssinger for gående, syklende og kjørende skal være godt
lesbare, logiske og sikre alle trafikantgrupper. God kvalitet, solide og velprøvde
materialer og god detaljering skal vektlegges. Gjennomgående elementer; gangog sykkelveier utformes med en felles/lik materialbruk og palett. De offentlige
forbindelsene med sykkelvei med fortau, gang- og sykkelveier og turveier skal knytte
området til eksterne målpunkt (LIllestrøm stasjon m.fl.),
Innkjørsler til p-kjellere skal legges så nært offentlig vei som mulig for å minimere
biltrafik ken i området og gjøre forholdene for myke trafikanter så gode som mulig.
På internveier og gatetun skal ferdsel skje på fotgjengernes premisser, og det skal
brukes hastighetsdempende virkemidler. Virkemidlenes formål er å skape miljøer
som ikke er monotone, slik at trafikantene på en naturlig måte må bevege blikket,
være oppmerksomme, og senker farten.
Bildeling
Som et komplementært tilbud til andre miljøvennlige transportformer som gange,
sykling og kollektivreiser kan det etableres bilpool i planområdet. En slik ordning vil
være markedsstyrt Denne vil gi beboerne tilgang til ulike biltyper og -størrelser alt
etter behov. Bruk av bilpool er kostnadseffektivt for brukerne og reduser er miljøbelastningen både ved redusert ressursbruk og ved at bilpoolbrukere erfaringsmessig
reiser mindre med bil.
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Sykkeldeling/sykkelutleie
Det kan legges til rette for sykkeldeling eller sykkelutleie i planområdet, med plass til
parkering og nødvendige servicefunksjoner. Dette vil være mest aktuelt for el-sykler,
lastesykler og andre “spesialsykler”.
Andre deleøkonomiske løsninger som kan fremme grønn mobilitet
Deleøkonomiske løsninger vokser frem basert på både samfunnsmessige utfordringer og personlige behov/marked. Stadig flere forsøksprosjekt på integrerete transportkonsepter utvikles, der man kombinerer tilbud som kollektivransport, delebil,
delesykkel, netthandel/hjemkjøring av matvarer, leiebil og taxi i én brukervennlig
plattform (app o.l.). I tiden det tar å utvikle planområdet kan slike løsninger bli mer
aktuelle.
Sykkelparkering
Sykkelparkering integreres i utforming av bebyggelse og uteområder. For at sykkel
skal bli et naturlig førstevalg bør i prinsippet parkeringstilbudet være bedre enn for
bil, med strategisk plassering tett på målpunktene. Sykkelparkering for boligene legges i hovedsak i parkeringskjeller, med en mindre andel samt gjesteparkering på
terreng ved inngang. I kjeller er det viktig med gode ramper, mulighet for innlåsing og dører med automatisk åpning og strategisk plassering av åpningsknapp fra
begge sider. Det legges også til rette for sykkelparkering ved viktige fellesområder
som store lekeplasser og torg/oppholdssteder. Sykkelparkering ved busstopp og torget ska l ha en høyere standard, med 50 % under tak. Eksempel sykkelhotellet på
Lillestrøm stasjon (se bilde).
En måte å oppmuntre til bruk av sykkel fremfor bil er å gjøre sykkelparkeringen til
den mest attraktive og tilgjengelige, ved å plassere den nærmere bolig og hovedinngang sammenlignet med bilparkeringen.
Ladepu nkt for el-sykkel skal etableres i p-kjeller.

Grønn mobilitet/Overordnede kvaliteter/ K V A L I T E T S P R O G R A M
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BIlparkering
Parkering skal ikke forstyrre lek og opphold, og skal ikke dominere visuelt. Ønsket om
sentralt beliggende samt tilgjengelige boliger for eldre og bevegelseshemmede bør
følges opp med hensyn til tilgjengelighet med bil. På den andre siden bør sentral
beliggenhet stimulere til redusert bilbruk, jf. overordnet mål om bærekraftig by- og
tettstedsutvikling. All parkering skal i hovedsak skje under terreng i underjordisk garasjeanlegg. Det kan vurderes om det er hensiktsmessig med noe overflateparkering
i tilnytning til gatetunet og til funksjoner knyttet til de enkelte felt. Ved parkering for
bil på terreng skal bruk av vegetasjon myke opp det visuelle inntrykket, og møblering brukes som element for å oppfordre til opphold.
Kobling mot kollektivknutepunkt
Bedre tilgjengelighet til stasjon for fotgjengere og syklister vil være et effektivt
tiltak for å styrke grønn mobilitet i området.
Innkjøringer til p-kjellere
Innkøringene markeres tydelig i gatebelegningen og integreres i den helhetlige utformingen og byggenes fasader, for ikke å prege gatebildet og
skape utrygge utomhusmiljøer.
Avfallspunkter
Avfallspunkter plasseres i tråd med kommunens retningslinjer, og med tanke på
trafikksikkerhet og minst mulig trafikk i området. Rygging skal unngås i størst mulig
grad.
I tillegg til vanlige avfallspunkter for boligene skal det legges til rette for 4-5 returpunkter for glass/metall og tekstil. For glass og metall kan det være hensiktsmessig
med nedgravde løsninger. Returpunkter for tekstil må være over bakken. Glass/
metall og tekstil trenger ikke nødvendigvis være på samme sted.

Kildesortering med diskre plassering
An n e d a l, St o c k h o lm
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EKSEMPLER/INSPIRASJONSBILDER

Grønn mobilitet/Overordnede kvaliteter/ K V A L I T E T S P R O G R A M
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OVERVANNSHÅNDTERING
Dagens situasjon
Området ligger i hovedsak høyere enn nivået på 200 års flom (105,3). Unntaket
er den delen av området som ligger mellom elva og Nedre Rælingsvei. Her må
bebyggelsen sikres mot flom. Det kommer en flombekk fra ravinen i syd. Denne ledes
inn i et betongrør under fylling inntil eneboligene. Nivået på bekkeinntaket ligger på
ca kote 105-106. Dette området bør heves noe, for å unngå tilbakeslag ved flom.
Hovedgrep for overvannshåndtering
Overvann er tenkt håndtert i henhold til treleddsstrategien. Denne ivaretar vannets
løp, tilnærmet slik naturen selv fungerer. Samtidig tenkes overvannshåndtering i tre
nivåer: Over bakken (tak, og store trær), på bakken (grønne og blå ar ealer) og
under bakken (ledningsnett og fordrøyningsmagasin).
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Nivå 1, over bakken
For å fange opp mest mulig vann over bakkenivå, vil det bli etablert grønne tak for
de takflater som ikke blir terrasse eller felles uteoppholdsareal.
Nivå 2, på bakken
Planlagt avrenning på bakkenivå og utnyttelse av eksisterende grønnstruktur, vil
forsinke og fordrøye avrenning fra harde flater. Mellom bebyggelse må det etableres
renner på overflaten, samtidig som det bør settes ned noen sandfang, for å sikre
god avrenning også i tine/fryse perioder. Renner kan etableres for eksempel med
nedsenkede element eller med konstruerte renner.
Nivå 3, under bakken
For å ivareta overvannshåndtering ved større nedbørsmengder og i tine/fryse perioder,
bør det etableres sandfang og overvannsnett på strategiske steder, som tar over
når syst emet på bakkenivå ikke fungerer tilfredsstillende. Overskuddsavrenning fra
takflater, grønne arealer og vann som ikke kan føres til grøntområde, kan fordrøyes
i magasiner under bakken, med kontrollert overløp til elva.

Overvannshåndtering/Overordnede kvaliteter/ K V A L I T E T S P R O G R A M
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BELYSNING
Belysningen har følgende formål:
• Tilfredstille tekniske lyskrav til gater, veier og plasser o.l.
• Bidra til å gjøre det enkelt å orientere seg i området, gi god lesbarhet og universell
utforming.
• Gi trygghet og brukervennlighet, særlig i vinterhalvåret.
• Viktig funksjon som identitetskaper, og gir stemning og opplevelser både sommer
som vinter.
Løsningen avhenger av sted, karakter og funksjon. Det er viktig å være bevisst på
lysforurensning og blending i leiligheter.
Veier og offentlige gang- og sykkelforbindelser skal belyses i tråd med gjeldende
veibelysningsnorm for Rælingen kommune.
Gjennomgående gang- og sykkelforbindelser skal være opplyst for å gi sikker ferdsel
for gående og syklende, og være samlende og identitetsskapende for området
som helhet. Belysningen skal ha en felles armaturtype. Det benyttes stolpearmaturer
med god kvalitet og holdbarhet, som sikrer enkelt og stabilt vedlikehold, og som
har en lik og nøytral farge. I gatetun og gårdsrom vil belysningen understreke
karakter/ identitet i de ulike delområdene, og vil derfor kunne variere fra delområde
til delområde. Gangstier og turveier belyses med stolpearmaturer eller høyere
pullertarmaturer.
Inngangs- og oppholdsarealer og parkområder skal være opplyst for å skape
identitet, trygghet og mulighet for bruk hele året. For naturområder langs Nitelva
må belysning gi minst mulig lys rettet ned i elva.
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UNIVERSELL UTFORMING
Minimumskrav for universell utforming er ivaretatt i TEK 17 og teknisk forskrift. Det er
imidlertid ønskelig at universell utforming er en integrert og naturlig del av utformingen av området, og samtidig kan berike f.eks. et dekke eller plassområde.
Tiltakene må være godt lesb are, hele året og til alle døgnets timer. Materialkontraster og naturlige ledelinjer i form av kontrasterende materialbruk bør prioriteres.
Universell utforming omfatter ikke kun bevegelse, men sanser som syn og hørsel, og
allergi. Vegetasjon og materialer som ikke er allergifremkallende bør prioriteres.
Det skal særlig sikres universell utforming for kryssinger av kjørevei, bussholdeplasser
og nærsenterområde.

Universell utforming/Overordnede kvaliteter/ K V A L I T E T S P R O G R A M
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LEK OG OPPHOLD
Området planlegges med høy tetthet, og det er spesielt viktig at lekeplassene blir
varierte og med god kvalitet. Området har god tilgang til store naturområder som
ravined alen og arealer langs elva, som også kan fungere som rekreasjons-, aktivitetsog lekearealer.
Lekeplasser for de minste barna bør i stor grad konsentreres til gårdsrom og tun mellom bebyggelsen.
Noen lekeplasser kan få tradisjonelle lekeapparater, og andre en mer skulpturell utforming. Lekeskulpturer kan bidra til å gjøre området attraktivt for flere al dersgrupper, dersom de både er vakre å se på og fleksible for mange typer lek.
Arealer for lek og aktivitet trenger ikke nødvendigvis gjennomprogrammeres for å
være attraktive. Ofte er det den spontane og ikke-planlagte aktiviteten som appellerer mest til barn. Gode lekearealer handler like mye om utformingen av området
rundt lekeapparatet, for eksempel er bevegelsesårene gjennom området og attraksjonene langs disse er med på å skape vellykkede uteområder.
Det er et mål at de sammenhengende forbindelsene på kryss og tvers gjennom om rådet, sammen med lekearealer i gatetun og gårdsrom, vil invitere til bruk og aktivitet og bli populære møteplasser for beboerne i området.
Området skal bygges ut over lang tid. Tema og målgrupper må derfor forstås som
retningsgivende, og vil måtte tilpasses behov og ønsker underveis i utbyggingen.
Tema og programmering av lekeplasser og andre viktige fellesarealer vil kunne vi dereutvikles i medvirkningsprosesser i forbindelse med detaljplaner i
området.
Kvalitet/utforming av arealen e beskrives nærmere i kapitlene for de enkelte
delområder.
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UTEMILJØ
Støy
Støyforholdene på planområdet er utredet av Rambøll i rapport datert 29.06.18. Støykart
viser at en del av planområdet nærmest rv 159 og fylkesveien ligger i gul og rød støysone.
Rælingen kommune har egne regler for støy som er beskrevet i kommuneplanen. Disse
reglene er førende, da T-1442 er en retningslinje som kommunene kan velge å benytte.
Dammensvika er innenfor områder for fortetting fra temakart for støy hvor det tillates etablering av nye støyfølsomme bruksformål innenfor rød sone.
Solforhold
Dammensvika er orientert mot nordøst. Blokkene vil ha felles takterrasser tilrettelagt
for varierte aktiviteter. Disse vil ha sol hele dagen. Oppholdssoner skal så langt det
er mulig legges på attraktive steder med gode lokalklimatiske forhold. Utemiljø skal
spille in n i programmering, utforming og møblering.
Vindforhold
Vindrose for målestasjonen på Kjeller for årene 2009 til 2016 viser at de hyppigst
forekommende vindretningene er nordøst og sørvest. Ellers forekommer også vind
fra nord relativt hyppig. Dette er ikke et spesielt vindutsatt område, og det er kun
0.05 % av observasjonene som har middelvind over 10 m/s, mens 1.05 % av observas jonene har middelvind som overstiger 7 m/s. 9.4 % av observasjonene viser vindstyrke lavere enn 0.5 m/s.
Ser man på vintermåneden desember, januar og februar er 16.1 % av vindobservasjonene under 0.5 m/s, mens 0.1 % av observasjonene er over 10 m/s og 1.2 % av
observasjonene er høyere enn 7 m/s. Vindrosen for vintermånedene viser at nordøst
og sørvest er dominerende vindretninger, men for de svakeste vindene forekommer
også nordvest hyppig.
Området er generelt lite vindutsatt, men det bør tas hensyn til i møblering og plassering av oppholdssoner. Det er viktig å se vind- og solforhold i sammenheng. Avbøtende tiltak på steder som er utsatt for vind kan være vegatasjon i form av busker
og trær, og vindskjermer. Det er viktig å sørge for lav vegetasjon i tillegg t il trær slik
at vinden dempes ned mot bakken. Det anbefales avbøtende tiltak for sittegrupper
på torget, og for sittegrupper som ligger inn mot gatetunet og i gårdsromene.

Utemiljø /O verordnede kvaliteter/ K V A L I T E T S P R O G R A M
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R E T N I N GSL I N J E R F O R U T F O R M IN G A V O MR ÅDER

OFFENTLIGE AREALER
Hovedveier
• Asfalt hovedmateriale i kjørefelt, sykkelvei og fortau. Bærelag, materialbruk
og presis kantavslutning som gjør at man unngår setninger og krakk eleringer.
Sykkelvei og fortau marker es med piktogram i dekket.
Gang- og sykkelveier
• Kjøresterkt/brøytbart dekke med oppbygging og kantavgrensning som over.
• Markeres med piktogrammer i asfalten.
Kryssingspunkter kjørevei
• Hensyn til syns-, og bevegelseshemmede skal ivaretas, både når det gjelder
lesbarhet, terskler og helning.
Bussholdeplass
• Skal sikre trafikksikker tilgang til busstopp, og hensynet til universell utforming
vektlegges spesielt.
Vegetasjon
• Annen veigrunn og grøntareal skal opparbeides, tilsåes og beplantes. Der
veiarealet grenser til naturområder skal det legges vekt på stedegne arter og
biologisk mangfold.
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GJENNOMGÅENDE UTFORMINGSPRINSIPPER OG MATERIALKVALITETER I VIKTIGE
FELLESOMRÅDER
Fellesområder skal opparbeides med høy kvalitet. Områdene vil opparbeides på
ulike tidspunkt og ha ulik bruk. De forskjellige feltene og delområder skal ha beslektet
utforming, møblering og beplantning. Det skal likevel være noen gjennomgående
materialer og utformingsprinsipper som gjør at man kjenner seg igjen i fellesområdene, som gir identitet og et helhetlig preg.
Bildene er eksempler for å illustrere de ulike utformingsprinsippene og materalkvalitetene.

Fornebu, Link Arkitektur
f o t o : H U NDV E N- CLE M E NTS

Mobiliar, Bern
Simon Schöni

Sint-Jans-Cathedral
‘s-Hertogenbosch
Bur o L ub b e r s

Riverlight, Gillespies
Landscape Architects
P h o t o Jo h n St u rro c k

G jennomgående prinsipper/Retningslinjer for utforming av områder/ K V A L I T E T S P R O G R A M
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Med høy utnyttelse på området er det viktig
med god kvalitet på matrialer og utformingen av uterommene. Detaljer og ellementer
av høy kvalitet kan være med på å gi brukerne større omsorg for sine omgivelser og
kan bidra til et sterkere nabolag.
Uterommene skal legge opp til at beboerne
treffes, med lek for barna eller avslapping
og sosiale møter for de voksne.

Pitt Street Mall
Tony Caro Architecture
Br ett Boa r d m an
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Kværnerbyen, Arcasa

Sykkelpark, Allentown

4th State Metals, New York, LOT

The Hillside Eco Park, Z+T Studio

Br i an W . Fe r r y

Photo Hei Zhang
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PLASSER FOR OPPHOLD- OG AKTIVITETSSONER E.L.
Det skal legges opp til en b evisst utforming av møteplasser og forbindelser som
understreker at dette er viktige plassrom tilgjengelig for alle, og som gir området
en tydelig identitet. Gatebelegning, møblering og beplantning må planl egges på
en helhetlig måte slik at trygghet for alle brukergrupper ivaretas og kjørende og
syklende her holder lav fart.
Belegg
Bredt areal med kjøresterkt belegg, som kan brukes til sykling, skating,
rulleskøyter osv., og begrenset bilkjøring.
Vegetasjon
Beplantning velges med tanke på sol- og skyggeforhold, skjøtselsbehov, siktforhold
og øvrig møblering. Stedegen vegetasjon benyttes der det passer.
Møblering
Det skal legges til rette for aktiviteter for ulike aldersgrupper og barn med
ulike funksjonsnivåer.
Opphol ds- og aktivitetssoner skal ha høy kvalitet på materialer, detaljering og
utførelse. Formspråk og materialbruk kan ha et variert og ekspressivt uttrykk.
Noen steder kan det lages “vennestopp”, det vil si møteplasser/steder som er lett
gjenkjennbare for barn og de r man kan avtale å treffes. Stedene utformes med
særegne kjennetegn som fargebruk o.l.
Det kan legges opp til kunstnerisk utsmykning noen steder i form av f.eks.
“street-art”, kunst i belegget (utsmykning med tekst, materialbruk, spesielle
elementer, musikkfliser) eller kunst i trærne (lys, fuglekasser, instekshus).
Overvannshåndtering kan integreres som del av den helhetlige utformingen.
Overvannssystemet kan bidra til å heve området estetisk, funksjonelt og miljø-messig.

Milano, Italia
Land
P h o t o G io v a n n i Na rd i

Plasser for opphold og aktivitetssoner/Retningslinjer for utforming av områder/ K V A L I T E T S P R O G R A M
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GATETUN E.L.

•

Gatetun som helhet, inklusiv lekestativ, møblering og installasjoner kan planlegges helhetlig som et sammenhengende aktivitetsområde.

Belegg
• Bredt areal med kjøresterkt belegg, som kan brukes til sykling,
skating,rulleskøyter osv., og begrenset bilkjøring.
• Steder som kan markeres i annen materialbruk er krysningspunkter for forbindelser mellom gårdsrom/uteoppholdsarealer, møbleringssoner, gateparkering o.l.
Kontrastmaterialer kan være f.eks. plasstøpt betong, heller i stein eller betong,
marktegl, brostein eller armert gress.
Møbleri ng
• Det skal etableres gode møteplasser med benker/sittegrupper.
• Møblering, beplantning og overvannshåndtering gjøres med tanke på
hastighetsdempende effekt, dvs. som ikke fremhever fartsretningen, men som
bryter opp og gir ulike bredder.
• Elementer som gjesteparkering, sykkelparkering, avfallspunkter, innkjøring til pkjeller og inngangspartier integreres på en naturlig måte i øvrig utform ing.
Vegetasjon
• Enkelttrær og staudebeplantning.
• Beplantning velges med tanke på sol- og skyggeforhold, skjøtselsbehov, siktforhold og øvrig møblering.
• Stedegen vegetasjon benyttes der det passer.

Mariahilferstrasse, Wien
Bureau B+B
F o t o : Ric k y Rij e n b e rg
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UTFORMINGSPRINSIPPER FOR BOLIGBEBYGGELSE

•
•
•
•
•
•
•
•

Høydevirkningen av de høyeste bygningene bør reduseres ved bl.a. nedtrapping
av volumer.
Lange bygninger bør brytes opp slik at de ikke fremstår som monotone, gjennom
oppdeling i flere bygg, brudd i fasade eller ved variasjon i fasadematerialer.
Der takflatene ikke skal benyttes til uteoppholdsareal, bør det vurderes bruk av
skrå eller buede takflater på bebyggelsen, for å kunne bryte opp store volum.
Det bør benyttes mest mulig miljøvennlige materialer som beholder sitt utseende
over lengst mulig tid. I dette ligger det ulike vurderingsfaktorer som f.eks. livsløpvurd ering og gjenbruk av materialer, vedlikeholdsbehov og levetid.
Balkonger bør fortrinnsvis være helt eller delvis inntrukne, for å gi skjermede
uteplasser og gjøre balkonger til en integrert del av bygget. Svalganger bør
unngås.
Det bør brukes farger for å skape variasjon og liv i bebyggelsen og fasadene.
Fargene i området bør har monere i en helhetlig palett.
Mer utdypende om utformingsprinsipper kan leses i Rælingen kommunes Veileder
i estetikk og bokvalitet i plan- og byggesaker.

Tak/tak terrasser/takhager
• På solrike tak med lav støybelasning kan det etableres felles og private takhager
der taket ønskes tatt med i beregning av minste uteoppholdsareal.
• Takhagene skal fremstå som frodige og grønne, inndelt i mindre rom/soner slik at
flere kan bruke hagene samtidig. For å sikre at anlegget opprettholdes, skal det
i oppstartsfasen engasjeres gartner som etablerer og vedlikeholder dem i tilstrekkelig tid før beboere/vaktmester overtar ansvaret.
• Vegetasjon kan enten etableres i plantekasser, og deler av takene opparbeides
med en slik jorddybde at det muliggjør etablering av små trær, busker og staudevegetasjon.
• Det skal etableres pergolaer, skjermvegger for å skape skjermede plasser og
godt mikroklima.
Innganger
• Fellesinnganger skal markeres tydelig i fasade og plasseres på en mest mulig
hensiktsmessig måte med tanke på synlighet og tilgang.
• Fellesinnganganger for boliger mot strøksakse/gatetun skal henvende seg mot
denne og enkelte leiligheter kan ha direkte inngang fra strøkøsaksen/gatetunet.

Boligområder/Retningslinjer for utforming av områder/ K V A L I T E T S P R O G R A M
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DELOMRÅDE 1

•
•
•
•
•

Område med grønt preg.
Terrengsprang bør løses slik at man i størst mulig grad unngår bruk av rekkverk.
Gangveier til innganger og hovedgangstier bør ha fast belegg med naturlige
ledelinjer mot innganger.
Felles grøntområder utformes som parkrom med en kombinasjon av klipt plen,
eng og store trær i mindre grupper. I overgangen mot skog kan det etableres
små lunder.
Markert skille mellom private uteplasser på bakkeplan og offentlige fellesarealer.

DELOMRÅDE 2

•
•
•
•
•

Område med urbant og grønt preg.
Gangveier til innganger og hovedgangstier bør ha fast belegg med naturlige
ledelinjer mot innganger.
Det legges til rette for gode gangforbindelser slik at gårdsrommene sikres gjennom strømning av menneks er.
Gårdsrommene skal være frodige og godt møblert med sittemøbler. Lekearealer
legges i det indre gårdsrommet.
Det opparbeides varierte plasser for lek og sosialt samvær med ellementer som
pass er for både barn og voksne.

DELOMRÅDE 3

•
•
•
•
•
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Område med urbant preg.
Møteplasser utformes som byrom med offenltig preg.
Gatetrær skal sikre frodighet i gater og byrom.
Det legges tilrette for aktive fasader med servicefunksjoner eller direkte inngangsparti til leiligheter i førsteetasje.
Byrommene skal invitere til bruk med rikelig bruk av gatemøbler.
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5

IN N SPI L L TI L I N N O VA S J O N S P R O S J E KT E R

BRUK AV SOLENERGI
Solenergi er en tilnærmet utømmelig energikilde. Utfordringen har vært
å finne effektive måter/løsninger for å utnytte solenergien. I hovedsak
kan energien fra solen utnyttes på to måter: Ved produksjon av varme
og/eller ved produksjon av elektrisk energi.
Utnyttelse av solenergi i Norge har en utfordring pga. solinnstrålingens
sesongvariasjoner som er i motfase med energibehovet for viktige bruksområder,
for eksempel romoppvarming.
Benyttes solenergi som energikilde, må man enten tilpasse seg de variasjoner som
naturen gir, lagre energien, eller investere i et alternativt system for energioppdekking
når solen ikke skinner.
Bygningsintegrerte solceller fungerer både som klimaskjerm og strømgenerator.
Denne lovende teknologien kan dermed spare både byggematerialer og arbeidskraft,
i tillegg til elektrisk strøm.
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INNOVATIV MATERIALBRUK
Materialbruk kan påvirke miljøet på flere måter, blant annet gjennom
klimagassutslipp, konsekvenser for truede arter eller knappe materialforekomster,
påvirkning på inneklima og innhold av helse- og miljøskadelige stoffer.

FOSSILFRI ANLEGGSPLASS
En fossilfri anleggsplass benytter lav- eller nullutslippsløsninger til anleggsmaskiner,
byggvarme og byggestrøm.
I tillegg til at fossilfri anleggsdrift reduserer klimagassutslippene, vil en
overgang til elektriske anleggsløsninger redusere lokale utslipp og støy, og bedre
arbeidsmiljøet.

BREEAM-NOR
BREEAM NOR er en norsk tilpasning av miljøklassifiseringssystemet BREEAM.
BREEAM-NOR ble lansert høsten 2011.
BREEAM-NOR er en frivillig klassifiseringsordning, utarbeidet av representanter fra
norsk byggenæring.
Formålet med BREEAM-NOR er å motivere til bærekraftig design gjennom hele
prosessen i et byggeprosjekt, fra tidlig fase, gjennom byggefasen, til og med
overlevert bygg. En viktig del av BREEAM-sertifiseringen er å dokumentere at
vedtatte tiltak faktisk er gjennomført.
Et BREEAM-NOR sertifikat utstedes i fem nivåer; Pass, Good, Very Goo d, Excellent
og Outstanding. Sertifiseringen er basert på dokumentert miljøprestasjon i ni
kategorier: ledelse, helse- og innemiljø, energi, transport, vann, materialer, avfall,
arealbruk og økologi samt forurensning.
BREEAM_NOR dekker nå kontor, varehandel, industri, undervisningsbygg og bolig
(primært leilighetskomplekser/blokker).

DAMMENSVIKA

6

M I L J ØM Å L I AN L E G G S F A S E N

MASSEHÅNDTERING OG FORURENSNING

NATURMANGFOLD

Det skal ikke forekomme forur ensende utslipp i anleggsfasen. Massehåndt ering skal
ikke medføre spredning av fremmede arter.

Naturverdiene i området skal ivaretas gjennom anleggsfasen.

Eksempler til krav i bestemmelser:
• Sammen med søknad om rammetillatelse for ny bebyggelse skal det foreligge
en plan for gjennomføring av anleggsperioden innenfor det aktuelle feltet.
Planen må bl.a. redegjøre for areal for lagring av masser/massehåndtering.
• Massehåndtering og –forflytting skal legges opp med tanke på å unngå
spredning av fremmede arter.
• Derso m det er grunn til å tro at det er forurenset grunn i området, skal
tiltakshaver sørge for at det blir utført nødvendige undersøkelser for å få klarlagt
omfanget og betydningen av forurensningen. Hvis grunnen er forurenset skal
tiltakshaver utarbeide en tiltaksplan som skal godkjennes av kommunen før
tiltaket kan gjennomføres.
• TA 2553/2009, «Helsebaserte tilstandsklasser for forurenset grunn», eller
senere oppdateringer av denne, skal legges til grunn.
• Utførende entreprenør skal ha en beredskapsplan for håndtering av eventuelle
funn av ukjent forurensning under gravearbeidene.

Eksempler til krav i bestemmelser:
• Det skal gjøres en risikovurdering av anleggsarbeidene med tanke på
naturmiljøet.
• Det skal iverksettes
• tiltak for å sikre verdifulle naturarealer og objekter (naturtyper, trær,
vassdrag, kantsoner).
• tiltak for å hindre avrenning, tilslamming og forurensning fra
anleggsområdet til vassdraget.
• opplegg for massehåndtering og –forflytting, spesielt med tanke på
spredning av fremmede arter.
• Drensvann og spillvann fra anlegget som føres til offentlige ledninger eller elv,
skal ha en vannkvalitet som ikke medfører forurensning.
• Evt. inngrep i elveområdet som følge av etablering av vann- og avløpsrør må
utføres på en skånsom måte av hensyn til naturmangfoldet: Rørene må ikke
skape terskler, heving av bunnen eller endrede strømforhold som gjør det
vanskeligere for fisk å vandre i vassdraget.

Eksempler til forslag til tiltak i anleggsfasen:
• Sette krav til kontrollsystem for å unngå svartelistede arter i innført jord.
• Kartlegge hvor det finnes m asser med svartelistede arter. Disse fraktes til en
trygg destinasjon.
• Sikker oppbevaring av drivstoff og kjemikalier.
• Lokal rensing av overvann i anleggsperioden.
• Sette tallfestede krav til kildesorteringsgraden for byggavfall.

Eksempler til forslag til tiltak i anleggsfasen:
• Konsultere en biolog ved planlegging og gjennomføring av tiltak som berører
sårbare naturområder langs elva og ravinen.
• Ha rutiner for å informere alle som arbeider i området om naturverdier og
nødvendige tiltak for å sikre disse.
• Søke å finne kryssingsløsninger for spillvannsrør som ikke krever graving,
hverken i kantsone eller elvebunn.
• Unngå at nedbør/overvann renner inn i massedeponi eller område under
utgraving, f.eks. ved bruk av grøfter eller plassering av massedeponi i terrenget.
• Dekke massedeponi med duk for å unngå avrenning av partikler.
• Etablering av gresskledde buffersoner eller sedimentasjonsdammer nedstrøms
grave- deponiområder.
• Suksessiv revegetering.
• Etablere egnede plasser for påfylling av drivstoff, som ikke drenerer til
Nitelva.
• Skille avrenning fra evt. sprengsteinsfyllinger og avrenning fra betongarbeider
for å hindre dannelse av ammoniakk.
• Benytte stedegne arter til beplanting.

Miljømål i anleggsfasen/ K V A L I T E T S P R O G R A M
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Som del av søknad om rammetillatelse for bebyggelse eller samferdselsanlegg,
skal det dokumenteres hvordan planens miljømål iht. kvalitetsprogrammet skal
ivaretas gjennom detaljprosjektering og byggeprosess.
Kommunen har utarbeidet eget miljøprogram med miljøoppfølgingsplan som er
forankret i kommunedelplan klima og energi 2014-2025.
De enkelte utbyggere av området har ansvar for å:
• Utarbeide mer detaljert miljøoppfølgingsplan (MOP) for alle bygge- og
anleggsprosjekter.
• Innføre eller videreutvikle egne miljøstyringssystemer.
• Stille krav til tilstrekkelig miljøkompetanse og miljøstyringssystem hos rådgivere,
entreprenører, leverandører og underleverandører.
Miljøoppfølgingsprogram skal konkretisere hvordan miljømålene i prosjektene
skal nås, og skal inneholde:
• Spesifikasjon av hvilket delprosjekt og fase den gjelder for.
• Forholdet mellom miljøoppfølgingsplanen og prosjektets øvrige dokumenter.
• Eventuelle prosjektspesifikke miljø- og kvalitetsmål.
• Tiltak for å nå målene.
• Dokumentasjon på hvordan miljø- og kvalitetsmål er oppfylt.
Miljøstyringssystem
Utbygger skal sørge for at alle deltagende aktører har miljøstyringssystemer for
prosjektet som ivaretar:
• Føringene i kvalitetsprogrammet
• Byggherrens interne krav, kundekrav
• Myndighetskrav

30

K V A L I T E T S P R O G R A M /Miljøstyring

Miljøstyring skal som minimum sikre:
• Oversikt over de miljømål og -krav som gjelder for virksomheten/
kontraktsarbeidet.
• At arbeidstakerne har tilstrekkelig kunnskaper og ferdigheter i miljø- og
kvalitetsarbeidet (kompetanse, opplæring)
• Oversikt over virksomhetens organisasjon, herunder hvordan ansvar , oppgaver
og ansvar for arbeidet med miljø er fordelt
• Risikovurdering, med tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoforholdene
• Prosedyrer og tiltak for å nå miljømål og –krav.
• Rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av miljømål og
-krav
• Systematisk gjennomgang av miljøstyringssystemet for å sikre at det fungerer
som forutsatt.
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Organisering og ansvar
• Fylkeskommunen og kommunen har ansvar for drift og vedlikehold
av sine vegarealer i tråd med sine driftsstandarder.
• Øvrige arealer vedlikeholdes av de enkelte eiere/sameier eller i
samarbeid mellom sameiene i hvert delområde.
•

Det bør utarbeides en egen drifts- og vedlikeholdsmanual for fellesområdene.

•

Samarbeid mellom privat og offentlig drift kan være aktuelt, særlig på vinterstid.

Ambisjonsnivå for vedlikehold i fellesområder
Ambisjonsnivået på drift og vedlikehold må ses i sammenheng med kvalitet i
utforming, materialbruk, konstruksjon osv. i det enkelte anlegg, slik det er
beskrevet i kvalitetsprogrammet.
God design og håndverksmessig solide løsninger i plan- og anleggsfasen er en
viktig forutsetning for godt vedlikehold.
Drift- og vedlikeholdsmanual
Manual en skal ikke godkjennes av kommunen, men foreligge før brukstillatelse
samtidig med dokumentasjonsgrunnlag for forvaltning, drift og vedlikehold (FDV).
Manual en bygges ut i takt med hver enkelt brukstillatelse. Manualen bør bygges
opp som en videreføring av kvalitetsprogrammet.
Manual en bør beskrive oppgaver og rutiner. For hvert anlegg beskrives:

For hvert anlegg bør det være henvisninger til det som finnes av tegninger
og tekniske beskrivelser. Drifts- og vedlikeholdsmanualen utarbeides slik
at den kan utvikles over tid.
Manualen må ta høyde for at området vil bygges ut i faser, og at det vil foregå
anleggsarbeid og drift parallelt.
Nyanlegg krever et eget etableringsvedlikehold de første årene. Rutiner for dette
legges inn i manualen inntil anlegget er etablert (periodenes varighet
defineres), og erstattes deretter av det tradisjonelle vedlikeholdet som
skal utføres i hele anleggets levetid.
Manualen skal sette standarder for vedlikehold av hvert enkelt materiale og
konstruksjon (belegg, murer, trapper etc) samt møblering.
“Skjøtsel og drift av park- og landskapsområder” fra veiledning til NS 3420 om
universell utforming, skal følges for drift av gang- og kjørearealer.
Skjøtselsplan
Det bør lages en skjøtselsplan for naturområdene, med retningslinjer for hvordan
områdene skal skjøttes for best mulig ivaretakelse av naturverdiene.
Skjøtselsplanen skal følges for drift av disse områdene.
• Skjøtselsplanen må inneholde tiltak mot spredning av fremmede arter.
• Skjøtselsplanen må gjøres tilgjengelige for fremtidige beboere, slik at de blir
aktive dokumenter på lik linje med øvrige vedtekter.
Skjøtselsplanen skal, i motsetning til drifts- og vedlikeholdsmanualen,
godkjennes av kommunen. Den bør innarbeides i manualen eller følge som
vedlegg.
Vintersituasjon
Det bør utarbeides en plan/oversikt over forbindelser og arealer som skal holdes
snøfrie, og hvor det evt. skal settes av areal for lagring av snø. For alle prosjekter
lages en brøyteplan som også skal inn i manual for drift og vedlikeho ld.

• Oppgaver tilknyttet årstidene
• Oppgaver som skal utføres rutinemessig, inkl. hyppighet
• Forhold som utløser vedlikehold

Drift og vedlikehold/ K V A L I T E T S P R O G R A M
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