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Bakgrunn
Saken gjelder høring av planprogram for kommuneplan for Rælingen kommune, samt varsel om
oppstart av planarbeid i forbindelse med kommuneplanen.
Kommunen har utpekt tre fokusområder for kommunens virksomhet:
 Klima og miljø
 Areal og transport
 Leve og mestre hele livet
Fylkesmannens rolle
Vi skal bidra til at planer ivaretar nasjonale og vesentlige regionale interesser innen landbruk,
klima og miljøvern, folkehelse, samfunnssikkerhet, samt barn og unges interesser. Fylkesmannen
skal arbeide for at Stortingets og regjeringens vedtak, mål og retningslinjer innen våre
ansvarsområder blir fulgt opp i kommunale planer. Kommunen er planmyndighet og har
ansvaret for at plan- og bygningslovens formelle krav til innhold og planprosess oppfylles i
planarbeidet.
Fylkesmannens innspill
Generelt
Planprogrammet slår fast at Rælingen kommune vil legge FNs 17 bærekraftsmål til grunn for
planleggingen. I forbindelse med arbeidet med kommuneplanen vil kommunen vurdere hvordan
målene kan ivaretas. Vi anser det som positivt at kommunen gir bærekraftsmålene høy prioritet.

Samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging
Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging skisserer et sett
med planleggingsprinsipper som fremmer bruken av klimavennlige transportformer. Disse
prinsippene er videreført i nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging. I
hovedsak må kommunens utbyggingsmønster styres mot vekst rundt prioriterte
kollektivknutepunkt og fortetting/transformasjon i sentrumsområder.
Det fremgår av planprogrammet at kommunen vil prioritere utvikling nord i kommunen og at
Fjerdingby skal videreutvikles som kommunens senter. Dette er i tråd med både regionale og
nasjonale føringer for samordnet areal- og transportplanlegging.
Vi er positive til at kommunen planlegger å utarbeide et dimensjoneringsgrunnlag for prioriterte
vekstområder og langsiktig grønn grense. Samtidig forventer vi at kommunen vurderer å ta ut
områder som er avsatt til boligbygging i gjeldende arealdel, men som ikke er i tråd med statlige
og regionale føringer. En eventuell videreføring må begrunnes. Vi understreker viktigheten av at
en slik vurdering må være skriftlig og gjøres oversiktlig, slik at vi kan gjøre vår vurdering med
utgangspunkt i en vurdering fra kommunen.
Naturmangfold
Det er positivt at kommunens arealstrategi skal følge opp FNs bærekraftsmål. Vi viser til målene
om å stoppe tapet av naturmangfold (undermål til mål nr. 14 Liv under vann og mål nr. 15 Liv på
land).
Et godt kunnskapsgrunnlag er avgjørende for å kunne ivareta naturmangfold i forbindelse med
arealplanlegging. Det er vanskelig å se om kommunen har tatt stilling til behovet for ytterligere
kartlegging av naturmangfold i kommunen, jf. vårt innspill til planstrategi.
I nylig vedtatt planstrategi står det: «Konkurranse om tilgjengelig areal blir sterkere ved en
voksende befolkning og utvikling, og det medfører også en økning i trusselen mot
naturmangfoldet. Dette gir kommunen et større ansvar på fokus på en fortettingspolitikk og
langsiktig strategi av arealbruk. Dette må innebære bevaringer av raviner, matjord og
leveområdene for dyr, fugler og insekter.» Vi anser det som viktig at kommunen følger opp dette
konkret når det skal lages en arealstrategi og vurdere forslag til arealendringer i
kommuneplanens arealdel.
Landbruk
Jordvern er utpekt som et utredningstema i planprogrammet (s. 34). Vi mener det er viktig og bra.
Imidlertid må jordvern løftes tydelig fram som premiss for langsiktige arealstrategier og i omtalen
av nasjonale og regionale forventinger.
Stortinget har vedtatt et skjerpet nasjonalt mål for jordvern, mål om økt matproduksjon og mål
om å ivareta verdifulle jordbrukslandskap. Se «Nasjonale forventningene til kommunal og
regional planlegging» og i «Fylkesmannens forventningsbrev for 2019» av 15.3.2019 og
14.11.2019.
Den nasjonale jordvernstrategien som ble revidert i 2018 og vedtatt av Stortinget, forsterker
jordvernet og har mål om å redusere årlig omdisponering av dyrka jord til under 4 000
dekar per år innen 2020. Videre er økt nasjonal matproduksjon som følge av
befolkningsøkningen sentralt i landbruks- og matpolitikken.

I arbeidet med arealstrategier bør Rælingen kommune drøfte strategier som kan bidra til å nå de
nasjonale målene for jordvern og økt matproduksjon, og vi oppfordrer kommunen til å fastsette en
nullvisjon for omdisponering av dyrka jord. Nedbygging av dyrka jord skal unngås, og andre
alternativer enn utbygging på dyrka jord skal vektlegges. Se også veiledning på
Landbruksdirektoratets nettsider om jordvern og om landbruk i kommunal planlegging. Videre
viser vi til retningslinjene i regional plan for areal og transport.
Rælingen har landbruksområder og kulturlandskap som er av nasjonal og regional verdi for
bærekraftig matproduksjon, skogbruk og øvrig landbruksdrift. Kommunen bør derfor legge vekt
på å opprettholde og øke matproduksjonen ved å bevare kommunens ressurser av dyrka og
dyrkbar jord. Landbruksarealene er også viktige for klima og klimatilpasning.
Innspill til utredningstema for kommuneplanen
Hensynet til jordvern og matproduksjon skal vurderes som nasjonalt og regionalt viktige hensyn i
konsekvensutredningene og arealtall må framgå. Vi minner om at konsekvenser av
kommuneplanen som helhet skal framgå. «Tiltaksspyramiden» bør legges til grunn, og
nedbygging av matjord først og fremst unngås og at alternativer til omdisponering blir konkret
vurdert og vektlagt.
Konsekvenser for skogbruk, kulturlandskap og øvrige landbruksinteresser bør også inngå i
planutredninger der det er aktuelt.
Vi viser også til våre innspill av 29.05.2020 om jordvern og landbruk til kommunens planstrategi.
Masseforvaltning
Vi viser til Regional plan for masseforvaltning i Akershus og ber om at massehåndtering blir et
prioritert tema i kommunens samfunns- og arealplanlegging.
Samfunnssikkerhet og klimatilpasning
I planprogrammet beskrives arbeidet med risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS-analyse) godt.
Dette er analyser som skal benyttes som beslutningsgrunnlag for å avgjøre hvilke områder som
kan bebygges, og om det må tas spesielle hensyn som må innarbeides i planbestemmelser eller
plankart. Vi informerer om at funn fra kommunenes helhetlige ROS-analyse etter kommunal
beredskapsplikt skal benyttes som plangrunnlag for ROS-analyser i kommunens
arealplanlegging.
ROS-analysene bør også samsvare med konsekvensutredninger dersom det er aktuelt, og her må
faktorer som kan gi vesentlige konsekvenser for miljø og samfunn identifiseres og beskrives.
Blant disse faktorene er beredskap og ulykkesrisiko, samt virkninger som følge av
klimaendringer, herunder risiko ved havnivåstigning, stormflo, flom og skred.
Kommunen skriver at analyser vil bli gjennomført med bakgrunn i veileder fra Direktoratet for
samfunnssikkerhet og beredskap. Vi informerer om at Klimahjelperen (DSB, 2015) og
Samfunnssikkerhet i planlegging og byggesaksbehandling (KMD, 2018) også kan benyttes som
støtte i dette arbeidet. Vi anbefaler at kommunen bruker NVE sine kartløsninger, samt FylkesROS
fra tidligere Oslo og Akershus som er tilgjengelig på vår hjemmeside som kildemateriale.
Vannforvaltning
Kommuneplanleggingen må omfatte en helhetlig vurdering og behandling av vannressursene
med hensyn til miljøtilstand og brukerinteresser. Vi ser det derfor som viktig at forslaget til
planprogram fastsetter at vann og vassdrag er et aktuelt utredningstema i planarbeidet. Det er i

forslaget vist til nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging der blant annet
vannmiljø og vannforvaltning er omtalt. Vi minner også om Fylkesmannens brev av 14.11.2019
med forventninger til kommunal arealplanlegging, der hensynet til strandsone, vassdrag og
vannkvalitet er tema.
Ifølge forskrift om rammer for vannforvaltningen (vannforskriften) skal tilstanden i overflatevann
beskyttes mot forringelse, forbedres og gjenopprettes med sikte på at vannforekomstene skal ha
minst god økologisk og minst god kjemisk tilstand. Vannforskriften er fulgt opp gjennom Regional
plan for vannforvaltning som blant annet fastsetter konkrete mål for vannforekomstene. Vi ber
om at den regionale vannforvaltningsplanen blir omtalt og tatt med i planprogrammet på listen
over regionale planer som skal legges til grunn for plan- og utredningsarbeidet i kommunen.
Om lag halvparten av vannforekomstene som berører Rælingen kommune, oppnår ikke
miljømålene. På kommunens ansvarsområder er det utfordringer knyttet til blant annet avløp og
landbruk. Kommunen omfattes av vannområdene Øyeren og Leira-Nitelva, og kommunens
deltakelse i vannområdenes arbeid er avgjørende for at miljømålene skal nås. Samfunnsdelen
bør si noe om hvordan den regionale planen skal følges opp og synliggjøre mål for vannkvalitet
og kommunens ansvar som sektormyndighet. Vi viser til Regjeringens brev av 19.03.2019 med
nasjonale føringer for arbeidet med oppdatering av regionale vannforvaltningsplaner der det
blant annet gis føringer til kommunene som sektormyndighet for avløp.
Kommuneplanens arealdel skal ivareta naturmiljøet i og langs vassdragene og hindre arealbruk
og tiltak som får negativ påvirkning på vannmiljøet og fører til at miljømålene for vannkvalitet
ikke nås. Ut fra dette må behovet for endringer i plankart, planbestemmelser og retningslinjer
vurderes. Gjeldende arealdel har flere bestemmelser som skal ivareta hensynet til vassdrag og
vannmiljø, blant annet om byggeforbud langs vassdrag og krav om dokumentasjon av
vannkvalitet ved gjennomføring av tiltak. Planbestemmelser om kantvegetasjon er også viktig.
Tap av kantvegetasjon er en utfordring som fører til økt avrenning av næringssalter, økt fare for
elveerosjon, degradert habitatkvalitet for vannlevende organismer og reduksjon i naturmangfold
langs vassdragene.
Klimatilpasninger er tema i forslaget til planprogram. Utbygging med harde flater og
klimaendringer gir utfordringer med økte mengder overvann og fremmedvann til avløpsanlegg,
økt erosjon og behov for forebyggende og avbøtende tiltak. Overordnede krav og prinsipper for
lokal overvannshåndtering må fastsettes gjennom planbestemmelser og retningslinjer for videre
plan- og byggesaksbehandling. Gjeldende arealdel har flere gode bestemmelser om overvann, og
kommunen må vurdere om det ut fra de senere vedtatte retningslinjer for overvannshåndtering
er behov for å supplere eller endre disse.
Videre må vann og avløp være et aktuelt tema i plan- og utredningsarbeidet. Nye utbygginger må
ikke skje i områder uten tilstrekkelig avløpskapasitet, eller på bekostning av tiltak satt i verk for å
sikre at kommunen driver i tråd med krav for avløp gitt i eller i medhold av lov. I denne
sammenheng minner vi også om plan- og bygningsloven § 27-2 og krav til at bortledning av
avløpsvann skal være sikret og i samsvar med forurensningsloven, før opprettelse eller endring
av eiendom til bebyggelse.
Folkehelse
Lov om folkehelsearbeid
Vi kan ikke se at kommunen har utarbeidet en oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer i
kommunen, jfr. Lov om folkehelsearbeid § 5. Kommunen skal ha nødvendig oversikt over

helsetilstanden i befolkningen og de positive og negative faktorer som kan virke inn på denne.
Oversikten skal være skriftlig og identifisere folkehelseutfordringene i kommunen, herunder
vurdere konsekvenser og årsaksforhold. En slik oversikt er viktig for å identifisere, prioritere og
lage planer for hvordan utfordringer skal møtes.
Kommunen viser til sin planstrategi som er vedtatt i juni 2020 for bakgrunnen for hvorfor de har
valgt disse fokusområdene. Der har de blant annet vist til folkehelseoversikten for kommunen fra
2019 og ungdataundersøkelsen. Kommunen viser derimot ikke til KOSTRA for oversikt over
økonomi innen helse og omsorg eller SSB tall med tanke på kommunefakta. Vi anbefaler også
bruk av www.ressursportal.no (for analyse og planlegging) for konkret informasjon for den
enkelte kommune. Planprogrammet inneholder lite konkret om utfordringene i Rælingen.
Kommunen beskriver at de i arbeidet med kommuneplanen skal finne hvilke av
bærekraftmålene, og særlig delmålene under hvert mål, som er viktig for Rælingen kommune å
jobbe med basert på de utfordringene de har beskrevet i planstrategien. Vi støtter at dette er
viktig og dette arbeidet må ta utgangspunkt i utfordringene og årsaken til utfordringene.
Henvisning til nasjonale føringer
I innledningen til planprogrammet viser Rælingen kommune til nasjonale forventninger, men
sentrale stortingsmeldinger er ikke nevnt som bakgrunn for planprogrammet. Slike sentrale
forventinger som har påvirkning på planlegging med tanke på folkehelse, er blant annet:
 FNs Barnekonvensjon for barns rettigheter (blant annet barnekonvensjonen artikkel 2 –
Retten til ikke-diskriminering, artikkel 3 Barnets beste, artikkel 6 retten til liv og utvikling,
artikkel 12 barnets stemme, artikkel 23 funksjonshemmede barn og artikkel 24 helse)
 FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsett funksjonsevne
 Meld. St. 29 (2012-2013) Morgendagens omsorg
 Omsorg 2020, Regjeringens plan for omsorgsfeltet 2015-2020
 Demensplan 2020 – Den gode dagen, Helse- og omsorgsdepartementet,
 Flere år – flere muligheter, regjeringens strategi for et aldersvennlig samfunn
 Aldersvennlig samfunn med program for et aldersvennlig Norge
 Håndbok i aldersvennlig stedsutvikling
 Meld. St. 15 (2027-2018) «Leve hele livet» - En kvalitetsreform for eldre
 Strategidokumentet «Bolig for velferd Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014-2020)»
 Sammen om aktive liv – Handlingsplan for fysisk aktivitet 2020 – 2029
 Prop 12 S (2016-17) Opptrappingsplanen mot vold og overgrep (2017 – 2021)
 Mestre hele livet, Regjeringens plan for god psykisk helse (2017 – 2022)
 Meld. St. 14 (2019-2020) Kompetansereformen Lære hele livet
 Veiviseren.no
 Opptrappingsplanen for habilitering og rehabilitering (2017-2019)
Kommunen har satt blant annet leve og mestre helse livet som et av sine fokusområder. Herunder
bredt boligtilbud. Boligstruktur og møteplasser som kobler generasjoner og ulike sosiale lag
sammen, kan være av stor betydning.
Det er beskrevet at arealplanen vil ta utgangspunkt i befolkningsprognoser og hvilket boligbehov
dette utløser, disse behovene og prognosene er ikke beskrevet videre. Kommunen legger opp til
en årlig vurdering/oppdatering av boligbyggeprognosene i forbindelse med
handlingsprogrammet og at utbyggingsrekkefølgen endres ved behov, uten at det beskrives
nærmere. Vi støtter dette for at kommunen raskere skal kunne endre sine planer ut ifra endret
behov i kommunen. Men langsiktig areal- og boligplanlegging er også vesentlig for å være
forberedt på framtidige demografiutfordringer.

Grunnlagsdokument for Regjeringens plan for omsorgsfeltet og demensplan 2020 og Meld. St. 15
Leve hele livet, gir eksempler, beskriver mål, strategier og tiltak. Vi peker på betydningen av at
disse gjenspeiles i kommuneplanen. Boligsosiale hensyn i areal- og samfunnsplanleggingen må
tas gjennom krav til boligstørrelse og nærområde. Kommunen må planlegge for et tilbud med
tilrettelagte boliger for eldre og personer i alle aldre med nedsatt funksjonsevne.
Vi er positive til at kommunen ønsker å synliggjøre koblingen mellom folkehelse og livskvalitet for
ulike grupper av befolkningen med ulike stedskvaliteter.
Økning i hjelpebehov
I planstrategien beskriver kommunen at antall eldre i Rælingen vil stige i årene som kommer.
Fram til 2040 forventes andelen over 80 år å stige betydelig. Både en økning i befolkning generelt,
og økning i andelen eldre spesielt, krever langsiktig planlegging og utvikling av lokalsamfunnet og
de ulike kommunale tjenestene. Det kommer ikke frem hvordan denne økningen vil ha betydning
for kommunens planer fremover. Både en økning i befolkning generelt, og økning i andelen eldre
spesielt, krever en langsiktig planlegging og utvikling av lokalsamfunnet og de ulike kommunale
tjenestene.
Vi vil peke på betydningen av å foreta strategiske og overordnede grep for å møte utfordringer
knyttet til demografiske endringer. Gjennomføringen av eldrereformen Leve hele livet forutsetter
planlegging i tråd med føringene i stortingsmeldingen, plan- og bygningsloven, folkehelseloven
og forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgtjenesten. Fra
helsemyndighetene er det varslet at fra 2021 vil kommuner som enten har vedtatt eller er i en
dokumentert prosess for å vedta en plan for gjennomføring, prioriteres i fordelingen av
tilskuddsmidler.
Kompetanse
Helse- og omsorgstjenesten har store utfordringer i kommunene fremover. Koronasituasjonen
har vist oss betydningen av mangel på kompetanse og ressurser også i beredskapssammenheng.
Bedre samarbeid mellom ulike aktører er nødvendig for å sikre forsvarlige og likeverdige
velferdstjenester. Det er viktig med samarbeid på tvers og å planlegge for et samfunn med
inkludering og deltakelse for grupper som står utenfor det ordinære arbeidslivet – enten det
dreier seg om nedsatt funksjonsevne, høy alder eller andre forhold.
Folkehelseprofil og oversikt over utdanningsnivå bidrar til at strategiske grep for å møte
forventede utfordringer for eksempel knyttet til et økende antall eldre med demens er svært
viktig. Vi kan ikke se at kommunen har beskrevet kommunens behov for kompetanse fremover,
eller utfordringer med dette. Det er heller ikke beskrevet at kommunen har en egen
kompetanseplan. Vi viser til at det er viktig at kompetanse- og rekrutteringsplaner løftes opp som
en sentral del i gjennomføringen av kommuneplanens samfunnsdel, for å sikre en bærekraftig
trygg og fremtidsrettet samfunnsutvikling med trygge og gode tjenester. Det er svært viktig at slik
planlegging skjer i tråd med Lov om folkehelsearbeid § 6, Forskrift om ledelses og
kvalitetsforbedring i helse og omsorgstjenestene og bærekrafts mål i § 1.1 i Plan og
bygningsloven. Langsiktig og helhetlig planlegging knyttet til kapasitet, kompetanse og kvalitet i
helse- og omsorgstjenestene forutsetter at Rælingen kommune planlegger helse- og
omsorgstjenestene i det ordinære økonomi- og planarbeidet.
Mobbing og psykisk helse
Sett i lys av FNs bærekraftsmål er sosialt bærekraftige samfunn preget av tillit, trygghet,
tilhørighet og tilgang til goder som arbeid, utdanning og gode nærmiljø med trygge og
tilfredsstillende boliger. Gjennom planprosessene kan kommunene legge til rette for en sosialt

bærekraftig samfunnsutvikling. I ungdataundersøkelsen er det beskrevet en økning i antall
ungdommer som opplever mobbing i Rælingen kommune. Ungdataundersøkelser viser at 14 %
oppgir å ha depressive symptomer og en økning i antall unge som kjøper og bruker hasj, særlig
hos gutter. Området rus og psykisk helse er et av områdene der kunnskapsinnhenting, analyse
og det å se sammenhenger er svært viktig for bærekraftig planlegging. Høringsdokumentet
omhandler betydningen av samarbeid og koordinering av tjenestetilbud og tiltak for økt aktivitet
og deltakelse. FNs bærekraftsmål nr. 17 handler om samarbeid for å nå målene. Tverrfaglig
samarbeid er helt nødvendig, men ofte veldig vanskelig. Alle ansatte i velferdstjenestene trenger
kompetanse/kunnskap om hva tverrfaglig samarbeid er, for å få til et godt tverrfaglig samarbeid
mellom velferdstjenestene. Samarbeidet må organiseres og lederforankres både politisk og
administrativt.
Medvirkning
Barnekonvensjonen gir barn egne rettigheter, for eksempel rett til skole, helsehjelp, lek og fritid
og at barn skal bli hørt i saker som gjelder dem. Det skal legges til rette for tidlig involvering i
planprosesser med fokus på barn og unges stemme. For å motvirke diskriminering, skal arbeidet
ha bredde og bidra til at marginaliserte grupper involveres. Leve hele livet vektlegger tilsvarende
medvirkning for best mulig kunnskapsgrunnlag for å få med seniorperspektivene i planleggingen.
Høringsdokumentet spesifiserer at de tidlig vil involvere rådet for mennesker med nedsatt
funksjonsevne, eldrerådet og ungdomsrådet. Det er viktig at kommunale brukerråd involveres i
planleggingen. Vi vil bemerke at planleggingen skal bidra til å sikre demokrati og medvirkning slik
at alle som blir berørt, skal kunne delta og få mulighet til å uttale seg. Åpenhet, forutsigbarhet og
medvirkning er nøkkelbegreper.

Avslutning
Følgende statlige planretningslinjer ser ut til å være relevante føringer for planarbeidet:
- Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning (2018).
- Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging (2014).
- Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen (1995).
Videre viser vi til Fylkesmannens forventningsbrev til kommunene for 2020 av 29.01.2020 og
Fylkesmannen i Oslo og Vikens forventninger til kommunal arealplanlegging 2019-2020 av
14.11.2019. Vi anbefaler også nettsidene www.planlegging.no og www.miljøstatus.no.
Fylkesmannen er tilgjengelig for dialog med kommunen dersom det er ønskelig. Vi ønsker
kommunen lykke til videre med planarbeidet.

Med hilsen
Alexander Karlsson
seniorrådgiver
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rådgiver
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Rælingen kommune - Planprogram for kommuneplan 2022 - 2033 uttalelse til varsel om oppstart
Rælingen kommune har lagt forslag til planprogram for rullering av kommuneplanen til høring
med frist 24. august 2020. Gjennom dialog med kommunen har fylkeskommunen fått utsatt
frist til 28. august 2020.
Kommunal planstrategi 2020-2023 ble vedtatt av kommunestyret 17. juni 2020, og fastslår at
kommuneplanens samfunnsdel og arealdel skal revideres i gjeldende kommunestyreperiode.
Planprogrammet for kommuneplanens samfunnsdel og arealdel setter rammene for arbeidet
med kommuneplanen, med hensikt om å tilrettelegge for et godt planlagt arbeid med
kommuneplanen.
Kommuneplanens hensikt er å skape et godt og bærekraftig samfunn som er til det beste for
individet, samfunnet og framtidige generasjoner. Samfunnsdelen er det viktigste
styringsdokumentet for kommunens folkevalgte og kommunens administrasjon, og arealdelen
skal lage overordnede regler for arealdisponering og viser sammenhengen mellom mål og
strategier i samfunnsdelen og ønsket arealbruk. Det ønskes at revidert plan har tydeligere
prioriterte satsningsområder, er knyttet til FNs bærekraftsmål, har en arealdel som er i tråd
med overordnede føringer og retningslinjer og at det er en tydeligere samordning mellom
samfunnsdelen og arealdelen.
Kapittel 2 i planprogrammet nevner overordnede nasjonale forventninger til kommunal
planlegging og regionale føringer, og kapittel 3 gjengir utviklingstrekk og fokusområder som
ble diskutert i planstrategien. Kapittel 4 henviser til arbeidet med kommunens samfunnsdel,
og behovet for å utarbeide hvordan FNs bærekraftsmål skal inkluderes i
kommuneplanarbeidet. Kapittel 5 omhandler temaer ved revisjon av arealdelen. Arealdelen
skal legge til grunn føringene i regional plan for areal og transport for Oslo og Akershus (RPATP). I arbeidet med arealdelen skal kommunen utarbeide et dimensjoneringsgrunnlag (R3),
fastsettes en grønn grense (R8), utarbeide en boligbyggeprognose og en mobilitetsanalyse,
vurdere områder i gjeldende plan og revidere gjeldende bestemmelser. Kapittel 6 redegjør for
konsekvensutredningen og ROS-analyse, og kapittel 7 omhandler planprosess, medvirkning og
videre fremdrift av det videre planarbeidet.
Viken fylkeskommune vil følge arbeidet med kommuneplanen. På bakgrunn av
fylkeskommunens rolle som regional planmyndighet, forvalter av fylkesvei, fagmyndighet for
PLAN Avdeling for kommunale planer
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kulturminnevern og prosessmyndighet etter vannforskriften, har Viken fylkeskommune
følgende merknader til kommuneplanens planprogram:
Planarbeid
Planprosess
Kommunen har utarbeidet et godt og oversiktlig planprogram, som gir klare føringer for
kommunens videre arbeid. Planprogrammet er noe overordnet, og fylkeskommunen mener
det kunne vært gjennomført flere refleksjoner knyttet til de lokale perspektivene.
Planstrategien, som fylkeskommunen uttalte seg til 29. mai 2020, utdyper kommunens
utfordringer og utviklingstrekk. Fylkeskommunen forventer at det videre planarbeidet
reflekterer godt rundt de lokale perspektivene.
Kommuneplanens samfunnsdel skal ta stilling til langsiktige utfordringer, mål og strategier for
kommunesamfunnet som helhet og kommunen som organisasjon, jf. PBL § 11-2. Definerte
mål og delmål vil danne rammen for kommuneplanens handlingsdel, og gi føringer til
kommuneplanens arealdel samt andre planer. Velutarbeidet mål i samfunnsdelen vil sikre at
kommuneplanen er et helhetlig styringsverktøy for fremtidig planarbeid, og bidrar til å
samordne samfunnsdelen med arealdelen og ytterligere planer.
Kommunen har vedlagt foreslått fremdriftsplan for kommuneplanarbeidet. Det er foreslått å
legge høringsperioden for høringsutkastet til kommuneplanens samfunnsdel og arealdel i
juli/august 2021. Fylkeskommunen vil anbefale kommunen om å utvide høringsperioden til
september, for å sikre god politisk forankring hos Viken fylkesråd.
Konsekvensutredninger
Det forventes at kommuneplanens arealdel konsekvensutredes og begrunnes i tråd med
Forskrift om KU § 18 ledd 3 og PBL § 4-2 i forhold til planens virkninger på miljø og samfunn.
Regionale planer
I planprogrammet pekes det særlig på Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus
og flere momenter som er viktig å vurdere i revideringen av kommuneplanen. Under ‘andre
regionale planer’ er ikke regional plan for vannforvaltning nevnt. Det bes om at også denne
planen legges til grunn i det videre planarbeidet.
Medvirkning
Planprogrammet trekker frem viktigheten av sterke partnerskap og mobilisering av ulike
parter for å lykkes med god lokal utvikling, samt mål om at flest mulig innbyggergrupper skal
være med på å legge premisser for utvikling av kommunen. Fylkeskommunen mener dette er
gode betingelser å gå ut fra for å sikre god medvirkning i kommuneplanarbeidet.
Planprogram for kommuneplanen har som mål å synliggjøre hvilke medvirkningsprosesser
planarbeidet legger opp til. Ut ifra oversendte dokumenter kommer det ikke frem hvilke
prosesser kommunen legger opp til. Fylkeskommunen mener det bør konkretiseres hvilke
medvirkningsaktivteter som skal gjennomføres og hvilke grupper som skal nås med ulike
aktiviteter. Det er viktig at slike prosesser informeres om og formidles, slik at relevante parter
og innbyggerne er klar over dette arbeidet og kan planlegge for å involvere seg i arbeidet. I
henhold til framdriftsplanen legges opp til innbyggermedvirkning mellom høst 2020 og våren
2021. Ønsket medvirkningsaktiviteter bør sikres gjennomført tidlig i prosessen for å kunne ha
en reell påvirkningsmulighet. Kommunen kan ta i bruk ulike verktøy og aktiviteter for å favne
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bredden i kommunens befolkning, som for eksempel bruk av en egen websideplattform,
innbyggermøte, gjestebud, åpen dag og aktive prosesser i barnehagen. For flere råd og
eksempler kan vi henvise til veilederne til KS1.
Kommunen påpeker at det er viktig å sikre at grupper som krever spesiell tilrettelegging får
medvirke i disse prosessene. Flere grupper kan dra nytte av å involveres i
kommuneplanprosessen, da særlig barn og unge og det flerkulturelle miljøet. Den
flerkulturelle befolkningen er en gruppe som ofte er i faresonen for å falle utenfor samfunnet
(både som barn og voksne), og deres involvering i kommuneplanprosessen er essensiell for
godt inkludering- og integreringsarbeid. Denne gruppen kan involveres ved blant annet at
kommunen inviterer seg inn til norskoppplæringskurs og -klasser og andre kontaktarenaer
med innvandrere og personer med flerkulturell bakgrunn, med ressurser som bidrar til en god
dialog med denne gruppen av befolkningen (klart språk, tolker etc). Dette vil redusere
barrieren mange har for å delta aktivt i medvirkningsprosessen. Fylkeskommunen oppfordrer
også kommunen til å invitere de frivillige organisasjonene med i planarbeidet. De kan bidra
med mye kunnskap, engasjement og gjennomføringsevne.
Etter at Norge ‘stengte’ ned 12. mars 2020 pga koronasituasjonen, har fysiske møter og bruk
av samlingspunkter vært utfordrende. Fylkeskommunen vil anbefale kommunen om å aktivt
ta i bruk digitale verktøy for å nå ut til befolkningen. Erfaringene kommunen høster fra dette
arbeidet vil bli svært viktig for fremtidige medvirkningsprosesser, ettersom vi står ovenfor
flere år med fremtidig usikkerhet knyttet til pandemien. Flere av nabokommunene til
Rælingen arbeider også med kommuneplan, og det kan være nyttig å forhøre seg om deres
ulike medvirkningsprosesser og aktiviteter.
Det anbefales at det redegjøres i plandokumentene for hvilke medvirkningsaktiviteter som er
blitt gjennomført og hvordan innspill fra medvirkningsprosessen er brukt i planarbeidet.
Fylkeskommunen ser frem til et fremtidig møte med Rælingen i regionalt planforum.
FNs bærekraftsmål som rammeverk
Kommunen har lagt til grunn at FNs bærekraftsmål skal legges som ramme og premiss for
arbeidet med kommuneplanen, og fylkeskommunen anser dette som positivt. Målene kan
være gode verktøy for å fremheve synergier mellom nasjonale og lokale utfordringer, og bidra
med en helhetlig tilnærming til bærekraftig utvikling i samfunnsutviklingen og kommunens
prioriteringer.
I det videre arbeidet vil det være hensiktsmessig å tydeliggjøre hva målene innebærer for
kommunen og lokalsamfunnene og hva de betyr for prioriteringene i praksis. Det blir viktig å
sikre lokal forankring av hva de ulike målene definerer. Det er positivt at kommunen
vektlegger en bred prosess, både administrativt og politisk, for å identifisere delmål Rælingen
skal jobbe videre med. Det kan være positivt å gjennomføre medvirkningsaktiviteter hvor
innbyggere, lokale lag og organisasjoner etc. inkluderes og bidrar i utformingen av innhold og
får dele eierskap til prosessene og integrering av bærekraftsmålene.
Fylkeskommunen vil foreslå for kommunen å se på delmålene til bærekraftsmålene når det
utarbeides mål for kommunens satsningsområder. Disse kan konkretiseres og omformuleres
https://www.ks.no/fagomrader/demokrati-og-styring/innbyggermedvirkning/om-innbyggermedvirkning/kom-igang-med-innbyggermedvirkning/
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for lokal kontekst, og styrke kommunens arbeid med de tverrfaglige satsningsområdene klima
og miljø, areal og transport og leve og mestre hele livet. Målene er i ferd med å bli et
universelt veikart for utvikling, og inkludering av delmålene i samfunnsdelen kan bidra til å
forenkle og samkjøre samarbeid med offentlige virksomheter, forskningsmiljøer, næringsliv,
innbyggere, lag og foreninger.
Samordnet areal- og transportplanlegging
Gjeldende kommuneplan for Rælingen ble utarbeidet og vedtatt før regional plan for areal og
transport i Oslo og Akershus (RP-ATP) ble endelig vedtatt. Et av hovedmålene i RP-ATP er at
utbyggingsmønsteret skal være arealeffektivt, basert på prinsipper om flerkjernet utvikling og
bevaring av overordnet grønnstruktur. Planen skal bidra til å nå det felles målet for Oslo og
Akershus, fastsatt gjennom Stortingets klimaforlik og Oslopakke 3, om at
persontransportveksten i området skal tas med kollektivtransport, gange og sykkel.
For å nå målene i den regionale planen er det utarbeidet retningslinjer (R1-R19) for
kommunens planarbeid gjennom rollen som arealmyndighet. I tillegg til de generelle
retningslinjene er det vedtatt et handlingsprogram som spesifiserer en rekke oppgaver som
gjennomføres i oppfølgingen av den regionale planen. Punkt H3 i handlingsprogrammet lister
opp sentrale oppgaver som kommunene er gitt ansvar for ved revisjon av kommuneplanens
arealdel.
Kommunen prioriterer vekst og utbygging i nord rundt Fjerdingby, som er i henhold til
føringene i den regionale planen. Formålet er å understøtte attraktiv stedsutvikling, dempe
biltransport og stimulere til at persontransportveksten tas med kollektivtrafikk, sykkel og
gange. Fjerdingby er prioritert tettsted, og fylkeskommunen anser det som positivt at
kommunen vil være restriktiv med å innlemme nye byggeområder sør for Fjerdingby. Det
forventes at dette kommer tydelig frem i kommuneplanens arealstrategi og kommuneplanens
arealdel.
Det er positivt at kommunen har lagt RP-ATP som grunnlag for revidering av
kommuneplanens arealdel. Det skal gjennomføres utredninger, analyser og vurderinger i tråd
med føringene i RP-ATP, og dette vil gi mer forutsigbarhet og et godt styringsgrunnlag for
kommunen. Kommunen skal utarbeide et dimensjoneringsgrunnlag for bolig- og
arbeidsplassvekst i kommunen, fastsette en grønn grense, utarbeide prognoser for
boligutvikling og mobilitet og vurdere arealbehov. Kommunen har vært i dialog med
fylkeskommunen angående revidering av kommuneplanen og bruk av grønn grense
metodikken, og vi ser frem til videre dialog.
Det bør komme tydelig frem i dimensjoneringsgrunnlaget og prognosene for boligutvikling
hva kommunen legger til grunn som befolkningsvekst. Samtidig oppfordres kommunen til å
gjøre en tilsvarende analyse av arbeidsplassveksten, jf. føringene i RP-ATP. Rett lokalisering av
næringsvirksomhet er vesentlig for å nå målene i den regionale planen. Fylkeskommunen vil
minne om retningslinje 5 og forventning om at områder avsatt i gjeldende plan til
hovedformål bygg og anlegg, som ikke er regulert og ikke i tråd med mål, strategier og
retningslinjer i RP-ATP, skal vurderes tatt ut i revisjonsarbeidet. En eventuell videreføring skal
begrunnes.
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Fylkeskommunen vil vise til veilederen ‘Fortetting og transformasjon med bykvalitet i
bybåndet’, og dens anbefalinger for god områdeutvikling, som et godt verktøy for kommunen
i sitt videre tettstedsarbeid.
Parkeringsnorm
I henhold til RP-ATP og for å tilrettelegge for grønn mobilitet anbefaler vi at det for ulike
arealformål innarbeides bestemmelser med maksimumskrav for bilparkeringsdekning
istedenfor minimumskrav, og minimumskrav for sykkelparkeringsplasser.
Barn og unges interesser
Fylkeskommunen viser til føringene i Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges
interesser i planleggingen som vektlegger tilrettelegging for et godt oppvekstmiljø for barn og
unge. Det er viktig at det skal være klare og entydige bestemmelser om kvalitetskrav til lekeog uteoppholdsareal som sikrer at disse arealene blir godt egna for lek, utfoldelse og opphold.
Blant annet skal forhold som solforhold, terreng, skjerming mot støy, trafikk og forurensning,
utforming, størrelse og tilgjengelighet vektlegges. Vi er også opptatt av at det er klare og
entydige bestemmelser for når det utløses krav om nye lekeplasser på neste plannivå ved
tilrettelegging for bolig, som sikrer tilstrekkelig tilgang på lekeplasser i nærmiljøet tilpasset
ulike aldersgrupper. Ved eventuell omdisponering av lekeareal skal det sikres fullverdig
erstatning. Fylkeskommunen viser til veilederen T-2/08 Om barn og planlegging for nærmere
utdypning om disse temaene.
Klima og miljø
I følge Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning
skal kommuneplanens samfunnsdel inkludere en overordnet vurdering av om klimaendringer
vil påvirke langsiktige utfordringer, mål og strategier. Vurderingen skal skille mellom forhold
av betydning for arbeidet med kommuneplanens arealdel, og forhold av betydning for
kommunesamfunnet som helhet og kommunen som organisasjon. I kommuneplanens
samfunnsdel bør kommunen vurdere hvordan endringer i klima kan påvirke blant annet
samfunnssikkerhet, kritisk infrastruktur, natur- og kulturmiljø, befolkningens helse, samt
forutsetninger for tettstedsutviklingen og berørte næringer, og hvordan dette skal følges opp.
Den største utslippskilden for direkte klimagassutslipp i Viken er veitrafikk, der
personbiltrafikken utgjør hovedandelen. For å redusere disse utslippene og lokal
luftforurensning er gode tiltak å øke andelen som går, sykler og reiser kollektivt, i tillegg til å
øke andelen fornybare drivstoff og drivstoff uten skadelige utslipp. Derfor er det viktig med
god arealplanlegging, og det er bra at kommunen legger vekt på sin rolle som
planmyndighet. Vi regner med at kommunen vil koble de tydelige føringene i
planprogrammet til kommuneplanens samfunnsdel og arealdel, og videre nedover i
planhierarkiet.
I planprogrammet forklares visjonen «Trivselskommunen med nærhet til Østmarka og
Øyeren» som et verbalt uttrykk for den overordnede betydningen av kommunens virksomhet,
som legges til grunn for de satsningsområdene som utpekes som viktige. Nærhet til Østmarka
og Øyeren er Rælingens fysiske fortrinn og særpreg, og gir føringer for kommunens
virksomhet og tilrettelegging for bruk, opplevelse og tilgjengelighet. Sammen med
trivselsaspektet framstår naturgrunnlaget således som et overordnet premiss for kommunens
virksomhet. Dette er i tråd med FNs bærekraftmål.
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Det påpekes at dagens hovedutfordringer er knyttet til klima og miljø. Fylkeskommunen
mener det er et godt grep at man vil benytte planprosessen til å gjennomgå og prioritere
mellom FNs delmål for miljømessig bærekraft. Det stilles imidlertid spørsmålstegn ved
formuleringen om å sikre «robuste, fleksible og biologisk mangfold i økosystemene». Vi antar
at det siktes til kommunens arbeid for langsiktige og fleksible arealstrategier som skal bevare
kommunens biologiske mangfold og økosystemer.
Langsiktig arealbruk vurderes som et viktig saksfelt i kommuneplanens behandling av klima og
miljø, og kommunens arealstrategi vil være et viktig styringsverktøy. Arealstrategien skal være
langsiktig (til 2060) og bidra til en bærekraftig, helhetlig samfunnsutvikling. Den skal bygge
opp under kommunens visjon, verdier og utviklingsmål. Det påpekes at den tydelig må vise
retning for de miljøambisjoner kommunen har.
Fylkeskommunen merker seg at kommunen i planprogrammet setter arealbruk og
naturforvaltning i sammenheng, men uten å konkretisere langsiktige må, til tross for
naturgrunnlagets betydning i kommunens visjon. Som en handlingsrettet tilnærming kunne
kommunen innføre arealnøytralitet som et overordnet prinsipp for naturforvaltningen, slik at
omdisponering av naturområder, som er viktige for bevaring av biologisk mangfold i
kommunen, alltid følges opp med å sikre erstatningsarealer av tilsvarende størrelse, som har
tilsvarende naturverdier slik at naturmangfoldet (naturtyper, arter og artsvariasjon) i
kommunen beholdes og ikke får dårligere levekår. Dersom det ikke lar seg gjøre å finne slike
områder, bør kommunen ha et program for tilbakeføring/restaurering.
Dette vil kreve god oversikt over naturmangfoldet i kommunen og et godt system for
registrering og overvåkning. Her er Rælingen en foregangskommune gjennom sin årlige
tilstandsrapport for natur og miljø, som er i stadig utvikling. Tilstandsrapporten kan med
fordel videreutvikles til et arealregnskap. Fylkeskommunen vil i 2021 starte et prosjekt for å
utvikle et hensiktsmessig arealregnskap for kommunal sektor hvor kommunens erfaringer
med årsrapporteringen kan komme til nytte.
Et mål om arealnøytralitet følger samme tankegang som kommunen allerede legger til grunn
for å jordbruksarealene. Ifølge vedlegg 2 er et av hovedgrepene i kommunens arealpolitikk at
utbygging i skogsmark skal prioriteres framfor utbygging på dyrket mark. Her bør det tydelig
framgå at omdisponering av skogarealer ikke må redusere mangfoldet av arter og naturtyper
på kort og lang sikt.
Kommunens utviklingsplaner vil kreve mye byggevirksomhet og massehåndtering.
Fylkeskommunen etterlyser overordnete mål og planer for masseforvaltningen i kommunen, i
tråd med regional plan for masseforvaltning i Akershus, som omfatter uttak, transport og
gjenvinning av masser. Det vises til vår uttalelse til kommunens planstrategi hvor vi påpekte at
god, langsiktig massehåndtering vil ha betydning for kommunens satsingsområder. Det er et
nasjonalt mål å øke gjenbruk og gjenvinning av avfall, også overskuddsmasser.
Næring
Fylkeskommunen peker på utfordringer som næringslivet står foran som følge av Covid-19.
Det er viktig at kommunen anvender virkemidler, særlig i samarbeid med andre kommuner i
et felles bo- og arbeidsmarked, for å fremme næringsutvikling. I det videre arbeidet med
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næringsutvikling vises det til regional plan for innovasjon og nyskaping i Oslo og Akershus
frem mot 2025, og politisk samarbeidsplattform for Viken, med fokus på blant annet
digitalisering, sirkulærøkonomi og det grønne skiftet.
Friluftsliv
For å kunne nå visjonen «Trivselskommunen med nærhet til Østmarka og Øyeren» blir
kommunens arbeid innen friluftsliv svært sentralt.
Fylkeskommunen minner om at kommunen skal sørge for at det foreligger et oppdatert
offentlig kartgrunnlag for de formål som omhandles i plan- og bygningsloven (§ 2-1). Det er
fem datasett for friluftsliv på den nasjonale DOK-lista (PBL § 21) (https://www.kartverket.no/geodataarbeid/Temadata/Det-offentlige-kartgrunnlaget/):
-

Kartlagte og verdsatte friluftsområder
Turruter
Statlig sikra friluftslivsområder
Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen
Tilgjengelighet - friluft

Det er positivt at Rælingen er i mål med kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder. Når
det gjelder turrutedatabasen, minner fylkeskommunen om den pågående satsingen på
friluftslivets ferdselsårer, der fase 1 består i å oppdatere Kartverkets turrutebase og fase 2 i å
utarbeide planer for friluftslivets ferdselsårer. Dette er et nasjonalt prosjekt, og
fylkeskommune ønsker at alle Viken-kommunene skal delta. Satsingen er også forankret i
Regional plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv i Akershus «Aktivitetsløftet». Viken
fylkeskommune koordinerer satsingen i Viken og bistår kommunene i arbeidet med å
oppdatere kartgrunnlaget for turruter og med å lage planer for friluftslivets ferdselsårer. Det
er positivt at Rælingen kommune deltar i denne viktige satsingen. Vi anbefaler at plan for
friluftslivets ferdselsårer innarbeides som en del av kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet
og friluftsliv.
Ifølge planprogrammet skal det gjennomføres en mobilitetsanalyse. Det er svært positivt at
dette arbeide innarbeides i kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv. Det
forutsettes at kommunens pågående arbeid med friluftslivets ferdselsårer innarbeides i denne
mobilitetsanalysen.
Ellers oppfordrer vi til at kommuneplanens arealdel og samfunnsdel synliggjør at innbyggerne
sikres god tilgang til arealer for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv. Dette er viktig både for
trivsel og bokvalitet og bidrar til god helse og aktive reisevaner. Regional plan for fysisk
aktivitet, idrett og friluftsliv i Akershus (2016-2030) legger føringer for hvordan kommunen
kan ivareta dette. Vi viser blant annet til 10 veivisere for arealbruk og lokalisering av anlegg og
områder for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv.
Rælingen har fire statlig sikrede friluftslivsområder (naturbase.no). Det anbefales at disse
områdene synliggjøres i kommuneplanens arealdel, og at tilhørende bestemmelser sikrer at
tilretteleggingstiltak for friluftsliv (som fremgår av forvaltningsplaner for områdene) kan
gjennomføres uten reguleringsplan. I forbindelse med rullering av kommuneplanens areal,
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ber vi også om at kommunen vurderer behovet for å sikre nye områder til
friluftsliv. Kommunens kunnskapsgrunnlag, kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder,
er et nyttig grunnlag for å vurdere nye områder.
I planstrategien vises det til at demografien i kommunene endres slik at det blir flere eldre i
kommunen. i den forbindelse ønsker fylkeskommunen å påpeke viktigheten av at parker,
turveier og uterom blir allment tilgjengelige for alle. Vi anbefaler at NS – 11005:2011
«Universell utforming av uteområder» legges til grunn ved planlegging og utvikling. I den
forbindelse ønsker vi å vise til Veileder «Universell utforming av uteområder – krav og
anbefalinger» utarbeidet av Universell utforming AS. Vi anbefaler også at kommunen vurderer
å delta i kartverkets satsing i forbindelse med DOK-grunnlaget «Tilgjengelighet – friluft og
tettsted».
Fylkeskommunen anbefaler videre at punktet om relevante nettsider for informasjon om ulike
temaer utvides med Kartverkets database Norgeskart.no. I denne databasen lagres viktige
friluftsliv og tilgjengelighetsdata.
Til slutt har fylkeskommunen noen anbefalinger til skjemaene for innspill.




Er området statlig sikret friluftsområde? Opplysningen finnes i Naturbase.
Hvordan kan området knytte seg til det helhetlige turvei nettet i kommunen?
Er det gjennomført kartlegging av universell utforming av uteområdet? Opplysningen
finnes i Norgeskart.

Folkehelse
Formålet med folkehelseloven, er å bidra til en samfunnsutvikling som fremmer folkehelse,
herunder utjevner sosiale ulikheter.
Folkehelse går inn i de fleste av FNs 17 bærekraftmål. Effektivt folkehelsearbeid er dermed en
av forutsetningene for å nå målene, samt skape sosial og økonomisk bærekraft. Det er derfor
positivt at det i Planprogram for kommuneplan 2022 – 2033 legges opp til en bred forståelse
av bærekraftmålene, og at det jobbes med bærekraftmålene på en systematisk og
tverrsektoriell måte.
Fylkeskommunen er opptatt av at det jobbes helhetlig og systematisk med det forebyggende
folkehelsearbeidet, og at det aktivt vurderes hvilke konsekvenser kommunens prioriteringer
vil ha i et folkehelseperspektiv. Helse er ikke bare et resultat av individuelle forhold og
levevaner, men påvirkes av levekår og strukturelle forhold som inntekt, arbeid, oppvekst og
utdanning, samt bo- og nærmiljø. Et sosialt bærekraftige samfunn handler derfor i stor grad
om innbyggernes opplevelse av livskvalitet, gjennom grad av tillit, trygghet, tilhørighet, og
gjennom tilgang til arbeid, utdanning og gode nærmiljø.
For å sikre en bærekraftig samfunnsutvikling anbefaler fylkeskommunen at kommunens
folkehelseprofil inngår som grunnlagsdokument i det metodiske planarbeidet, og legges til
grunn også i arealplanleggingen.
Boforhold, oppvekst- og nærmiljø er grunnleggende elementer for generell folkehelse. Det er
derfor positivt at det allerede i arealplanleggingen gjennomføres systematiske vurderinger,
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om hvorvidt prioriteringene som skal gjennomføres også er av helsefremmende kvalitet. Både
med tanke på kommunens faktiske utfordringsbilde og en bærekraftig samfunnsutvikling som
vil bidra til å utjevne sosial ulikhet.
Kulturminnevern
Kulturminner og kulturmiljøer er ikke-fornybare ressurser som representerer både
miljømessige, kulturelle, sosiale og økonomiske verdier, og gir steder særpreg og egenart.
Kulturminner og kulturmiljøer bør bevares, og er en ressurs i nærmiljøet, både i forbindelse
med utvikling av tettsteder, men også utenfor vekstområdene. Et godt plandokument sikrer
at både nasjonale, regionale og lokale kulturminner blir forvaltet og ivaretatt, både med
hensyn til sin egenverdi og til berikelse for fremtidige generasjoner.
Kommunen henviser til Regional plan for kulturminner og kulturmiljøer i Akershus 2007-2018 i
sin oversikt over regionale forventninger til planarbeidet. Planprogrammet lenker imidlertid
ikke til den siste versjonen av den regionale planen. Vi gjør oppmerksom på at Akershus
fylkeskommune i 2019 besluttet å videreføre mål og delmål i eksisterende plan (Regional plan
for kulturminner og kulturmiljøer i Akershus 2007-2018), men at fylkestinget 25.11.2019
vedtok oppdaterte strategier, retningslinjer og handlingsprogram for planen.
https://viken.no/tjenester/kulturminner/regionale-planer-for-kulturminnevernet/. Den
regionale planen, med nye strategier, retningslinjer og handlingsprogram, vil gjelde for alle
tidligere Akershus-kommuner fram til en ny, felles plan for hele Viken foreligger.
FNs bærekraftsmål er lagt til grunn for arbeidet med planleggingen i Rælingen.
Kulturminneverdier kan være et av punktene for å oppnå bærekraftig areal- og
samfunnsutvikling. Kulturminner, kulturmiljøer og kulturlandskap bidrar til å gi steder
identitet og tidsdybde, samtidig som kulturminner kan bidra til å skape tilhørighet og trivsel.
Mange kulturminner er godt egnet som turmål og det er et stort potensial for å kunne bruke
kulturminner i friluftsatsinger og i attraksjonsutvikling.
Det har også i de senere årene vært foretatt flere studier av forholdet mellom rehabilitering
av gammel, ofte verneverdig bebyggelse og nybygg av lavenergihus (se f.eks. CIVITAS-rapport
2011 og «Bærekraftige historiske byer» – prosjektrapport 2011-12). Studiene viser blant
annet at man ved å ha et mer helhetlig fokus på byggs livssyklusanalyser så kan renovasjon av
eksisterende bygninger i seg selv være et godt klimatiltak. Kombinert med
energieffektiviserende tiltak, som for eksempel en omlegging til klimagassnøytrale
energikilder, så kan en rehabilitering av eldre hus gi et vel så positivt utslag på det totale
klimagassregnskapet som å bygge nye lavenergibygg. Vi ber derfor kommunen ta dette med
seg inn i det videre arbeidet med å skape en så energieffektiv og klimavennlig bygningsmasse
som mulig i kommunen.
For å sikre at kommunens kulturminneverdier bidrar som en viktig ressurs i utviklingen av
Rælingen er det viktig at temaet får en plass i alle nivåer i kommuneplanarbeidet. Vi anbefaler
derfor at kulturminner, kulturmiljøer og kulturlandskap inkluderes som et viktig moment i
samfunnsdelen.
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Vennlig hilsen
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Avdelingsleder kommunale planer
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Vår ref:
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Uttalelse til høring og varsel om oppstart av planprogram for
kommuneplanen for Rælingen kommune.
POST - OG BESØKSADRESSE
Ladebekken 50
7066 Trondheim

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) viser til
ovennevnte sak, datert 22. juni 2020.

TELEFON + 47 73 90 46 00

DMF er statens sentrale fagmyndighet ved forvaltning og utnytting av mineralske
ressurser, og skal bidra til størst mulig samlet verdiskaping basert på en forsvarlig og
bærekraftig utvinning og bearbeiding av mineraler. Vi forvalter lov om erverv og
utvinning av mineralske ressurser (mineralloven), og har i tillegg et særlig ansvar for at
mineralressurser blir ivaretatt i saker etter plan- og bygningsloven

E- POST post@dirmin.no
WEB www.dirmin.no
GIRO 7694.05.05883
SWIFT DNBANOKK
IBAN NO 5376940505883
ORG .NR . NO 974 760 282
SVALBARDKONTOR

TELEFON +47 79 02 12 92

Sentrale mål i mineralforvaltningen er å sikre tilgangen til mineralressursene i framtida
og å hindre at viktige forekomster båndlegges av arealbruk som utelukker framtidig
utnyttelse.
Viktige føringer for mineralressurser i planarbeidet
I Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 2019-2023, heter det at
Norge har store mineralressurser som kan gi grunnlag for verdiskaping og
arbeidsplasser. Regional og kommunal arealplanlegging er et viktig verktøy for å sikre
tilgjengelighet til mineralforekomster som kan være aktuelle for fremtidige uttak,
samtidig som miljø- og samfunnshensyn ivaretas.
Uttak av byggeråstoffer (pukk, grus, sand) til bygge- og anleggsformål med korte
transportavstander og reduserte klimagassutslipp, er viktig. God arealplanlegging kan
bidra til dette. I tillegg er det viktig at mineralske masser av god kvalitet gjenvinnes
som byggeråstoffer, der dette er mulig. Dette kan redusere presset på bynære grus- og
pukkressurser og behovet for massetransport. En helhetlig vurdering av
massehåndtering i plansammenheng kan være et nyttig virkemiddel for å avklare
dette.
Regjeringens forventninger til regional og kommunal planlegging:
 Fylkeskommunene og kommunene sikrer viktige mineralforekomster i sine
planer og avveier utvinning mot miljøhensyn og andre samfunnsinteresser.
Tilgangen til, og lagring av, byggeråstoffer ses i et regionalt perspektiv.

Om planen
Rælingen kommune har startet med å revidere kommuneplanen, og har nå startet å
utarbeide et planprogram. Planprogrammet skal rette rammene for arbeidet med
kommuneplanen.
Hensikten er å legge til rette for et godt planlagt arbeid med kommuneplanen.
Planprogrammet beskriver mål for kommuneplanarbeidet, planprosessen,
medvirkning, sentrale tema og problemstillinger, behov for utredninger, samt
nasjonale og regionale føringer som skal ligge til grunn for planarbeidet.
Uttalelse fra DMF
Ut i fra kartdatabasen til Norges geologiske undersøkelse (NGU) kan vi ikke se at det er
registrert noen mineralske ressurser i Rælingen kommune. Vi kan heller ikke se at det
er noen aktive masseuttak i kommunen.
Det anbefales at kommunen skaffer seg en oversikt over hvordan behovet for
nødvendig byggeråstoff skal dekkes både i kommende planperiode og på lengre sikt. Vi
viser til Harde fakta om mineralnæringen – mineralstatestikk 2018, som blant annet
sier noe om forholdet mellom byggeråstoff og klimautslipp som følge av
transportavstander1. Transportavstand mellom område for råstoffutvinning og marked
bør være så kort som mulig, og god og langsiktig lokal ressursforvaltning er derfor
viktig.
DMF har ingen ytterligere merknader på nåværende tidspunkt til høring og varsel om
planoppstart av planprogram for Rælingen kommune.
For nærmere informasjon om mineralloven med tilhørende forskrifter, se
hjemmesiden vår på www.dirmin.no. Her finner du også vår digitale kartløsning, som
er et nyttig verktøy for oppdatert informasjon om mineraluttak, bergrettigheter m.m.,
supplert med relevante kartdata fra andre etater.

1

Mineralstatestikken: https://dirmin.no/sites/default/files/dirmin2018_web.pdf
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Kristine Bye
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rådgiver
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Uttalelse til varsel om oppstart av arbeid med
kommuneplanens arealdel i Rælingen kommune
Elvia AS («Elvia») viser til varsel om oppstart av arbeid med kommuneplanens arealdel i Rælingen
kommune. Nettselskapet er inneforstått med at uttalelsen ikke kommer innen fristen. Vi har vært i
dialog med saksbehandler og fått utsatt frist til 28. august.
Elvia har etter energiloven anleggs- og områdekonsesjon i Rælingen kommune. Dette innebærer at
nettselskapet etablerer og drifter strømnettet i kommunen (høyspent og lavspent fordelingsnett).
Planforslaget må ta høyde for og hensyn til de anlegg som det er nødvendig for nettselskapet å
etablere og drifte.

Anlegg etablert etter anleggskonsesjon (normalt regionalnett, opp til 132 kV)

Elvia vil gjøre oppmerksom på at det i kommunen er høyspenningsanlegg som er bygget etter
anleggskonsesjon gitt av Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE). Kraftledninger og kabelanlegg
bygget etter anleggskonsesjon er i hovedsak unntatt fra plan- og bygningsloven.
Eksisterende kraftledning
Elvia har regionale kraftledninger i kommunen. Kraftledningene har byggeforbudsbelter som innebærer
restriksjoner for arealbruken. Byggeforbudsbeltet langs de aktuelle kraftledningene er opplyst om nedenfor.
Vedlagte kart viser luftledningene med tilhørende byggeforbudsbelte.
Elvia har følgende regionale kraftledninger i kommunen:
• Røykås-Lillestrøm (47 kV). Totalt byggeforbudsbelte 40 meter, dvs. 20 meter fra trasé.
• Solheim-Lillestrøm (47 kV). Totalt byggeforbudsbelte 40 meter, dvs. 20 meter fra trasé.
• Stalsberg-Lillestrøm (47 kV). Totalt byggeforbudsbelte 17,4 meter, dvs. 8,7 meter fra trasé.
Nettselskapet ber om at traseene med byggeforbudsbelter innarbeides i planen som hensynssoner
(faresone) med kode 370 – høyspenningsanlegg jfr. vedlegg II til kart- og planforskriften. Hensynssoner er
ved siden av arealformål og bestemmelser viktige elementer i kommuneplanens arealdel. Rettighetene,
herunder byggeforbudsbeltet til kraftledningene er ervervet gjennom skjønn og avtaler. Områdene som bes
tatt inn som faresone har strenge begrensninger i arealbruken, og det er blant annet ikke anledninger til å
oppføre boliger i denne sonen. Plansystemet legger opp til at hensynssoner skal inngå i reguleringsplaner.

Elvia AS
Vangsvegen 73
2317 Hamar

Postadresse
Postboks 4100
2307 Hamar

Kontakt
elvia.no
firmapost@hafslundnett.no
+47 22 43 58 00

Bankkonto
6468.05.20877

Foretaksregisteret
NO 980 489 698 MVA
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Dersom kommuneplanen innarbeider hensynssonen i kommuneplanens arealdel, er det også enkelt å
videreføre den til kommende reguleringsplaner.
Ved bygging i nærheten av luftledninger, gjøres det oppmerksom på at det ikke nødvendigvis er samsvar
mellom hvilken avstand som er nødvendig for å komme under anbefalt utredningsgrense for magnetfelt og
gjeldende byggeforbudsbelte
Faresoner
Kartløsningen viser Elvia sine byggeforbudssoner for luftledninger. Ved å trykke på byggeforbudssonene i
kartløsningen vil det komme opp et vindu som både beskriver byggeforbudssonens avstand fra midttraséen
og som oppgir linjenavnet. Dersom det er ønskelig kan gjeldende kommuneplan og eiendomsgrenser settes
på som lag i bakgrunn.
Link til kartet: http://arcg.is/105Wq90
Trykk på "Åpne i Map Viewer" oppe til høyre på siden for å åpne kartet.
Eksisterende kabelanlegg
Elvia har ikke regionalnett kabelanlegg innenfor kommunen.
Transformatorstasjoner
Transformatorstasjoner er en viktig del av «maskineriet» i regionalnettet, og det er derfor viktig med sikker
drift av disse stasjonene for at innbyggerne skal få strøm til enhver tid. Transformatorstasjonen i Rælingen
kommune er vist på vedlagt kart.
For å sikre nødvendig drift og vedlikehold av transformatorstasjonen må Elvia ha tilgang til anlegget 24 timer
i døgnet, og adkomsten må til enhver tid være fremkommelig for lastebil med svanehenger. Ved behov kan
Elvia ettersende hvilke spesifikasjoner som gjelder for slik spesialtransport. I tillegg må Elvia ha tilgang til
opparbeidede parkeringsplasser.
Det er spesielt viktig for nettselskapet å presisere at dersom det for eksempel er planlagt omlegging av
infrastruktur, må lastebil med svanehenger fortsatt ha tilgang til anlegget. I tilfeller hvor offentlige veier blir
lagt i tunnel eller under bro, må tilstrekkelige høyder sikres slik at kjøretøyene er sikret tilgang til anlegget.
Elvia har en transformatorstasjon i Rælingen kommune:
•

Rælingen transformatorstasjon, gnr. 104 bnr. 19

Støy fra transformatorstasjoner
Erfaringsmessig kan det oppleves noe støy fra transformatorstasjoner. Eventuelle ulemper og avbøtende
tiltak for planlagt bebyggelse i denne forbindelse er ikke nettselskapet sitt ansvar. Utbygger må ta hensyn til
støy fra transformatorstasjonen ved utforming av ny bebyggelse.

Anlegg etablert etter områdekonsesjon (normalt distribusjonsnett, opp til 22kV)
Anlegg som er under 24 kV inngår i distribusjonsnettet for elektrisk energi og er bygget i medhold av
områdekonsesjon. Distribusjonsnettet består av nettstasjoner, høyspenningsluftledninger og
høyspenningskabler. Lavspenningsanlegg (stikkledninger) inngår også i distribusjonsnettet.

Det presiseres at vedlagt kart med byggeforbudsbelter kun omfatter regionale luftledninger. Høyspennings
luftledninger i distribusjonsnettet inngår ikke i vedlagte kart. Elvia har flere høyspenningsluftledninger i
kommunen hvor det også er restriksjoner mot bygging.

Nettstasjoner
Nettstasjoner er nødvendige og viktige komponenter i energiforsyningen. I forbindelse med den økte
elektrifiseringen er det også behov for flere og/eller større nettstasjoner. Elvia opplever at det generelt er
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vanskelig å finne arealer for nettstasjoner. Utfordringene er knyttet til at det i eksisterende reguleringsplaner
ikke er regulert inn tilstrekkelige arealer til nettstasjoner og at utbyggere/grunneiere er skeptiske fordi
nettstasjoner "spiser av" eiendommens tillatte utnyttelsesgrad, selv om nettstasjonen også skal betjene
bebyggelsen i nabolaget. Rekkevidden til en nettstasjon er begrenset til ca. 350-400 meter og
nettstasjonene må derfor plasseres i nærheten til bebyggelsen som skal forsynes, uavhengig av om en
befinner seg i LNF- eller utbyggingsområder. Det er viktig at kommuneplanbestemmelsene ikke er til hinder
for etablering av nye nettstasjoner. Vi mener at det for alle parter er hensiktsmessig å ha klare bestemmelser
som både kommunen, nettselskapene og grunneiere/utbyggere kan forholde seg til. Vi har derfor utformet
et forslag til planbestemmelser om nettstasjoner som kan tas inn i kommuneplanbestemmelsene. Forslaget
fremkommer under "Forslag til planbestemmelser" og "nettstasjoner".

Forslag til planbestemmelser

Elvia har utformet et forslag til planbestemmelse som omhandler nettanlegg, og som anbefales.
Nettselskapet ber om at det tas inn følgende bestemmelse til kommuneplanens arealdel:
Høyspenningsanlegg
Hensynssone for anlegg etablert ihht. anleggskonsesjon (normalt regionalnett):
Ny bebyggelse og anlegg skal ikke oppføres innenfor hensynssone for høyspennings luftledninger.
Hensynssonen gjelder til bebyggelsens nærmeste bygningsdel (terrasse, takutspring, vegg, sålekant mm).
Jordkabler er ikke omfattet av hensynssonen og må hensynstas ved tiltak. Høyspenningsanlegget kan
generere elektromagnetiske felt utover hensynssonen.
Netteier må kontaktes ved tiltak nær hensynssonen for å få opplysninger om spenningsnivå, byggeforbuds- og
ryddebelte eller om andre elektriske installasjoner.
Det må ikke foretas endringer av terrenget i høyspenningssonen uten at dette er skriftlig godkjent av netteier.
Elektromagnetiske felt:
Høyspenningsanlegg generer elektromagnetiske felt. Dersom ny bebyggelse og anlegg som er beregnet for
personopphold foreslås plassert nær høyspenningsanlegg som kan medføre magnetfeltnivåer over 0,4
mikrotesla, skal det gjennomføres utredninger som skal gi grunnlag for å vurdere bebyggelsens og anleggets
plassering, samt forebyggende tiltak for å redusere magnetfeltet, jf. Statens strålevern.
Nettstasjoner
•
•
•
•
•

Nettstasjoner tillates oppført i forbindelse med fremføring av strøm til eksisterende og
godkjent bebyggelse i LNF-områder, samt i areal regulert til utbyggingsformål.
Nettstasjoner kan tillates oppført utenfor regulerte byggegrenser.
Nettstasjoner kommer i tillegg til tillatt utnyttelsesgrad.
Nettstasjoner tillates oppført inntil 1 meter fra eiendomsgrense.
Det er generelt 5 meter byggegrense rundt nettstasjoner.

Inntegning på plankart
Elvia gjør oppmerksom på at spenningsnivået for ledningsanleggene ikke må påføres i planen,
herunder plankartet. Kraftledninger skal på kart ha en enhetlig utforming, uavhengig av spenningsnivå
og eventuelle fysiske forskjeller. Parallelle ledninger som går i samme trasé, skal tegnes som én
ledning. Høyspenningskabler under bakken tegnes ikke inn på kartet. Nettselskapet viser i denne
sammenheng til Forskrift om forebyggende sikkerhet og beredskap i energiforsyningen
(beredskapsforskriften) § 6-2, og NVEs Veiledning til forskrift om forebyggende sikkerhet og
beredskap i energiforsyningen, pkt 6.2.9.
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Arealer som brukes til transformatorstasjoner avsettes i kommuneplanen til arealformål bebyggelse
og anlegg, underformål «Andre typer bebyggelse og anlegg», energianlegg kode 1510, jf. vedlegg I til
kart- og planforskriften.
Vennligst ta kontakt dersom det skulle være spørsmål eller uklarheter. Alle tekniske spørsmål må
rettes til firmapost@hafslundnett.no da disse skal behandles av en annen avdeling i Elvia.
Med vennlig hilsen
Elvia AS

Hanne Korsvold
Avdeling Rettigheter
hanne.korsvold@hafslund.no

Lillestrøm
kommune
Strategi og analyse
RÆLINGEN KOMMUNE
Postboks 100
2025 FJERDINGBY

24.08.2020
20/64711-2

Dato:
Vår ref:
Deres ref:
Saksbeh.:
Telefon:

Anne Grindal Søbye

Uttalelse til planprogram for kommuneplan og varsel om planoppstart
Viser til høringsbrev av 22.06.2020.
Lillestrøm kommune ønsker et samarbeid med Rælingen kommune om grønnstruktur og gang- og
sykkelveinett over kommunegrensen. Vi nevner turveiforbindelse fra Lillestrøm by til Østmarka som
særskilt interessant.
Vi ser det som naturlig at dette knyttes til arbeidet med rullering av kommuneplanens arealdel for begge
kommuner.
Med hilsen
Øyvind Daaland Lesjø
Avdelingsleder

Anne Grindal Søbye
Rådgiver

Dokumentet er godkjent elektronisk.
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INNSPILL TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEPLAN 2022-33 –
RÆLINGEN KOMMUNE
Vi viser til varsel om planoppstart datert 22. juni 2020 og Kommunen inviterer til innspill til arbeidet
med frist 24. august.2020.

Mattilsynets rolle i arbeid med plansaker
Mattilsynet er sektormyndighet for å ivareta nasjonale og regionale bestemmelser og føringer i
plansaker som berører Mattilsynets forvaltningsområde.
Vårt viktigste ansvarsområde i relasjon til planarbeid er knyttet til beskyttelse av eksisterende og
framtidige drikkevannskilder og leveringssikkerhet for trygt og nok drikkevann til innbyggerne. En
god og sikker vannforsyning er kritisk viktig for samfunnet og avgjørende for folks helse og for
samfunnets sikkerhet. Drikkevann brukes for øvrig også som sanitærvann og til brannslukning.
Generelt må en føre-var tilnærming legges til grunn for beskyttelse av drikkevannskilder, på kort og
lang sikt.
Vi vil framheve at sikker og god vannforsyning i kommunen vil være den viktigste infrastrukturen
for å sikre liv og helse, både i fredstid og under kriser og krig.
Mattilsynet har som statlig myndighet for drikkevann ansvar for å ta vare på nasjonale og
regionale føringer i plansaker som kan påvirke drikkevann.
Føringer for dette er blant annet gitt i Nasjonal forventninger til regional og kommunal planlegging,
Nasjonale mål for vann og helse, Matloven med drikkevannsforskriften og forskrift om rammer for
vannforvaltningen.
Med befolkningsutvikling, press på sentrumsstruktur og økende fritidsbygging må en sikre at både
eksisterende og nye abonnenter får tilstrekkelig og trygt drikkevann.
Kommunen plikter å ta drikkevannshensyn når den utarbeider arealdelen av kommuneplanen,
utarbeider reguleringsplaner og gir tillatelser etter relevant regelverk.

Mattilsynet
Seksjon slakteritilsyn og mat Østfold og
Follo

Saksbehandler: Klaus Fottland
Tlf: 22400000
E-post: postmottak@mattilsynet.no
(Husk mottakers navn)

Postadresse:
Felles postmottak, Postboks 383
2381 Brumunddal
Telefaks: 23 21 68 01

Relevant regelverk, nasjonale og regionale føringer som har betydning for
kommuneplanens arealdel og sikring av vannforsyninger:
Nasjonale mål for vann og helse ble vedtatt av Regjeringen 22. mai 2014. Kommuneplaner og
reguleringsplaner skal legge disse til grunn. En informasjonsbrosjyre om de nasjonale målene for
vann og helse er utgitt av Mattilsynet i samarbeid med Helse- og omsorgsdepartementet. Her
omtales blant annet krav til fornyelse av ledningsnettet, innføring av bedre rutiner for drift og
vedlikehold av vannbehandlingsanlegg og ledningsnett, anmodning om å knytte sammen
utilfredsstillende separate og små fellesanlegg til felles vannforsyningssystem, bedre beskyttelsen
av vannkildene og generelt øke funksjonssikkerheten i vannforsyningen.
FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe
klimaendringene innen 2030. I denne sammenheng vil vi spesielt minne om mål nr 6: «Sikre bærekraftig
vannforvaltning og tilgang til vann og gode sanitærforhold for alle». Dette tilhører nasjonale forpliktelser
som alle kommuner også skal kjenne til.
Vi vil spesielt fremheve kommunens plikter i forhold til planarbeid drikkevannsforskrift § 26
Her stilles det krav til at kommunene tar drikkevannshensyn når den utarbeider arealdelen
av kommuneplanen og reguleringsplaner, samt når den gir tillatelser etter relevant regelverk.
Kommunen skal videre ta initiativ til interkommunalt plansamarbeid for å ivareta
drikkevannshensynet der vannforsyningssystemet ligger i flere kommuner.
Vi viser videre til andre viktige krav i drikkevannsforskriften.
§ 4 Forurensing forbyr forurensing av drikkevann. Der det er fastsatt beskyttelesetiltak ihht
§ 12 eller restriksjoner etter § 26 gjelder forbudet brudd på disse.
§ 9 Leveringssikkerhet. Krever drifts- og beredskapsplaner som sikrer leveranse av
tilstrekkelig mengder drikkevann til enhver tid.
§ 12 Beskyttelsestiltak setter klare krav til beskyttelse av vanntilsigsområde, uavhengig av
renseprosesser i et vannforsyningssystem
§ 26 Kommunens plikter pålegger kommunene å ta drikkevannshensyn når den
utarbeider arealdelen av kommuneplanen og reguleringsplaner, samt når den gir tillatelser etter
relevant regelverk. Kommunen skal ta initiativ til interkommunalt plansamarbeid for å ivareta
drikkevannshensynet der vannforsyningssystemet ligger i flere kommuner. Kommunen skal også,
på bakgrunn av data fra Mattilsynet, ha oversikt over samtlige vannforsyningssystemer i
kommunen for å ivareta sine forpliktelser etter folkehelselovens kapittel 2.
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Mattilsynets uttalelse
Det er viktig at Hovedplan for vann og avløp tas inn i kommuneplanen, gjerne som en temaplan
eller lignende, slik at strategiene for å nå målene i hovedplanen for drikkevann er kjent og legges til
grunn for planene for infrastruktur i kommunen. Dette med bakgrunn i viktigheten i at kritisk
infrastruktur i kommunen som drikkevann må sikres i forkant av utbygging. Rælingen kommune er
en av eier kommunene av Nedre Romerike Vannverk (NRV) som leverer drikkevann levert inn på
det kommunale distribusjonssystemet. Det er derfor viktig at hovedplanen fro vann og avløp
samordnes med NRV sin hovedplan.
Det må vurderes om det er nok, godt og trygt drikkevann, samt sikker vannforsyning.
Utbedringer og fornyelse av forsyningsnettet er viktig å ta med i planarbeidet, samt flaskehalser
på forsyningsnettet.
Rælingen kommune har i sin årlige innrapportering for vannforsyninger til Mattilsynet for 2019 ette
vanntap eller lekkasje på drikkevannsnettet på 28 %. Innrapporteringer fra de siste 5 årene viser
ett økende vanntap i kommunen. Mattilsynet viser her til nasjonale mål for vann og helse har et
måltall for enn vanntap mindre en 25 $.
Hensynsone drikkevann
Nordbysjøen er reserve drikkevannskilde for NRV og svært viktig for leveringssikkerheten for både
Rælingen kommune og de kommunene som inngår i NRV sitt forsyningsområde. Det er i dag
etablert en sikringssone for vannforsyning ( H110). I tillegg til å omfatte nedslagsfeltet til
Nordbysjøen, gjelder den også nedslagsfeltet til Gjeddevann som er hovedkilde for Flateby
vannverk i Enebakk kommune.
Mattilsynet ser det som svært viktig at denne sikringssone opprettholdes. I tillegg til dagens
bestemmelser for sonen bør det det fastesset en bestemmelse e som fastsetter at
drikkevannsinteressen skal være overordnet alle andre interesser innenfor hensynsonen
Følgende mer konkrete mål og momenter bør/kan inngå og vurderes i kommuneplanens
samfunnsdel:


Sikre å beskytte nåværende og framtidig vannforsyning med hensyn til forurensing og
sikring av arealer og vannkilder.



Sette mål for utskiftning av gammelt ledningsnett/ distribusjonssystem for å redusere
vanntapet.



Sette mål for at en økt andel av innbyggerne er tilknyttet helsemessig og sikker
vannforsyning.



Sette mål for kommunalt tilsyn med funksjon og utslipp fra avløpsanlegg til eventuelle
drikkevannskilder.



Sette mål for eventuell forbedring av vannkvaliteten i drikkevannskildene.



Sette mål for etablering av reservevannforsyning, krisevannforsyning og nødvannforsyning
(sikkerhet og beredskap). Dette kan innebære samarbeid med andre vannverk og
kommuner.



Vurdere effekter av klimaendringer i vannforsyningen. Ekstremvær i form av store
nedbørsmengder kan medføre store skader på forsyningsnettet og føre til stans i
vannforsyningen til hele eller deler av kommunen.

Konkusjon

Side 3 av 4

Vannforsyning, herav til drikke og sanitære formål, er en grunnforutsetning for alle
samfunnssektorer. I praksis vil den beste måten å beskytte drikkevann, grunnvannsforekomster og
nedslagsfelt for drikkevann på være å benytte arealformål, hensynssoner og bestemmelser etter
plan- og bygningsloven i kombinasjon med å stille krav til vannverkseier og vannforsyningssystem.
God og trygg vannforsyning er i tillegg av grunnleggende betydning for samfunnssikkerheten og
folkehelsen. Kommunene og andre myndigheter og aktører må derfor ta særlige hensyn til å
beskytte vannkildene og distribusjonssystemet i sitt arbeid.
Vi erfarer at kommunens rolle på drikkevannsområdet synes stadig viktigere. Dette er i de
siste årene også blitt formelt tydeliggjort blant annet gjennom § 26 i drikkevannsforskriften
som pålegger kommunene å ta drikkevannshensyn i all sin arealplanlegging. I tillegg har
regjeringen kommet med ulike nasjonale føringer som gir tydelige retningslinjer og
forventninger for hvordan drikkevannsforvaltningen skal foregå rundt omkring i
kommunene. Leveringssikkerheten og vedlikehold av distribusjonsnettet skal prioriteres.
Vi ser frem til å få oversendt alle aktuelle planer til høring etter hvert som de blir utarbeidet.
Med hilsen

Klaus Fottland
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur.
Dokumenter som må ha signatur blir i tillegg sendt i papirversjon.

Kopi til
FYLKESMANNEN I OSLO OG VIKEN AV OSLO
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NVEs innspill ved varsel om oppstart og høring av planprogram Kommuneplan 2022-2033 - Rælingen kommune, Viken
Vi viser til henvendelse datert 22.06.2020.
Arbeidet med kommuneplanen legger føringer for kommunens arealplanlegging i flere år framover.
NVE anbefaler derfor at kommunen legger vekt på helhetlig forvaltning i nedbørfelt, vurderer behovet
for overordna overvannsplaner og planlegger den kommunale utviklingen slik at man unngår å bygge
seg inn i nye utfordringer knyttet til naturfare.
Flom, erosjon, skred og overvann
God arealplanlegging er det viktigste virkemiddelet for å forebygge skader fra flom, overvann, erosjon
og skred. Pågående klimaendringer vil øke risikoen for disse faretypene. Plan- og bygningsloven og
byggteknisk forskrift (TEK17) setter tydelige krav til sikkerhet mot flom, erosjon og skred ved
planlegging og utbygging. På reguleringsplannivå vil det ofte være behov for en detaljert fagkyndig
utredning av faren.
Utbygging i nedbørfeltet gir økt andel tette flater. Dette bidrar til raskere avrenning og større mengder
vann på terrengoverflaten. Økningen kan føre til oversvømmelser i byggeområdene og flom i
vassdragene. Det er viktig å være oppmerksom på at ny utbygging også kan blokkere avrenningen
ovenfra, som igjen kan føre til skader på selve bygget eller lede overvannet i uønsket retning. Dersom
omgivelsene og/eller resipienten ikke har kapasitet til å ta imot økt avrenning, må det planlegges
kompenserende tiltak i nedbørfeltet. Klimaendringenes påvirkning på avrenningen i byggeområdene må
avklares. Dette må gjøres tidlig i planprosessen slik at det blir satt av tilstrekkelig areal før bygninger og
infrastruktur planlegges. Se ellers informasjon om overvann på www.nve.no/hydrologi/urbanhydrologi.
Vassdrag- og grunnvannstiltak
Det er store allmenne interesser knyttet til vassdrag og grunnvann. Tiltak som kan medføre skader eller
ulemper for allmenne interesser, kan utløse konsesjonsplikt etter vannressursloven. Hvis det er behov for
at NVE gjør en konsesjonspliktvurdering av vassdragstiltak i planen, så ber vi om at dette kommer klart
frem av oversendelsesbrev. NVE kan avgjøre at reguleringsplan kan erstatte konsesjon, dersom
vassdragsinteressene er godt nok ivaretatt i planen.
E-post: nve@nve.no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 22 95 95 95, Internett: www.nve.no
Org.nr.: NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971
Hovedkontor

Region Midt-Norge

Region Nord

Region Sør

Region Vest

Region Øst

Middelthunsgate 29

Abels gate 9

Kongens gate 52-54

Anton Jenssensgate 7

Naustdalsvegen. 1B

Vangsveien 73

Capitolgården

Postboks 2124

8514 NARVIK

3103 TØNSBERG

Postboks 5091, Majorstuen
0301 OSLO

7030 TRONDHEIM

Postboks 4223
6800 FØRDE

2307 HAMAR
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Energianlegg
Et velfungerende system for produksjon og overføring av energi er avgjørende for samfunnet. Planen må
derfor ta hensyn til anlegg som er planlagt eller har konsesjon etter energi- og vassdragslovgivningen.
Hvis planen kommer i berøring med energiinteresser, bør berørte energiselskap involveres tidlig.
Ved oppstart av planarbeidet anbefaler vi å bruke følgende veiledere og verktøy:


NVEs karttjenester viser informasjon om flom- og skredfare, vassdrag og energianlegg.



NVEs veileder 2/2017 Nasjonale og vesentlige regionale interesser innen NVEs saksområder i
arealplanlegging beskriver hvordan interessene bør ivaretas i planen, slik at en unngår
innsigelse.



NVEs retningslinje 2/2011 Flaum- og skredfare i arealplanar beskriver hvilke flom- og
skredprosesser som kan utgjøre fare, og hvordan disse farene bør utredes og innarbeides i
planen.



NVEs sjekkliste for reguleringsplan er et nyttig verktøy, for å sikre at alle relevante saksområder
er vurdert og godt nok dokumentert.



www.miljokommune.no gir nyttige tips om overvannshåndtering i arealplanlegging.



Klimaprofilene
https://klimaservicesenter.no/faces/mobile/article.xhtml?uri=klimaservicesenteret/klimaprofiler



Statlig planretningslinje klimatilpasning https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2018-09-281469



For vurdering av overvann kan også følgende publikasjoner fra Norsk Vann være aktuelle.
Norsk Vanns veileder A162 – «Veiledning i klimatilpasset overvannshåndtering» og Norsk
Vanns rapport B22 - «Vann og avløp i arealplanlegging og byggesaksbehandling»,
https://www.norskvann.no/index.php/kompetanse/va-bokhandelen.



Flere nyttige veiledere og verktøy finnes på www.nve.no/arealplan.

Bruk av hensynssoner
Områder som kan være utsatt for flom- og skredfare, samt energianlegg som inngår i regional- eller
sentralnettet skal markeres som hensynssoner i kommuneplankartet. Alternativt kan de legges inn i
temakart som gis tilhørende planbestemmelser.
For flom anbefaler vi å benytte NVEs aktsomhetskart for flom der det ikke allerede er utført
farekartlegginger. Vær oppmerksom på at kartet ikke fanger opp de minste vassdragene og at det kan
være aktuelt å legge inn hensynssoner rundt mindre vassdrag i tillegg til aktsomhetskartet. Et nytt og
bedre aktsomhetskart for flom vil etter planen bli offentliggjort høsten 2020. ¨
For kvikkleireskred anbefaler vi der NGUs kart «mulighet for marin leire» indikerer at det er «middels»,
«stor» eller «svært stor» benyttes som hensynssoner for denne naturfaren med tilhørende bestemmelse
om at områdestabiliteten skal avklares i henhold til byggteknisk forskrift (TEK17) senest på
detaljreguleringsplannivå.
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For energianlegg er bredden på hensynssonen styrt av spenningsnivået på anlegget. Det er ingen fast
bredde på byggeforbudsbeltet, men basert på erfaring fra konsesjonssøknader er totalt rydde- og
byggeforbudsbelte for 66/132 kV på 20-30 meter og for 300/420 kV på 40 meter.

Ta gjerne kontakt på e-post eller telefon ved konkrete spørsmål om NVEs saksområder.

Med hilsen

Toril Hofshagen
regionsjef

Kjetil Indrevær
seniorrådgiver

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.

Rælingen kommune
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2020/1876-5/LINHUS2
13/00178-10
24.08.2020

INNSPILL TIL: PLANPROGRAM FOR KOMMUNEPLAN 2022-33 - HØRING
OG VARSEL OM PLANOPPSTART
Vi viser til brev datert 26.06.2020 vedrørende ovennevnte sak.
ROAF støtter en tydelig kommuneplan med prioriterte satsningsområder og vi kan bidra i arbeidet
med oppfølging av særlig klima og miljø og areal og transport da dette naturlig faller inn under
ROAFs samfunnsoppdrag og formålet med selskapet kommunen eier.
ROAF arbeider kontinuerlig med å redusere klimagassutslipp i egen virksomhet og bidrar på den
måten til å nå kommunens mål. I ROAF har vi hatt en langsiktig plan om å fase ut fossilt brensel, og i
februar 2020 nådde vi målet vårt om at 90% av eget energiforbruk skal være fra fornybar energi.
Totalt i ROAF, per februar 2020, er vårt energiforbruk ca. 98% fornybar energi. Disse målene er
direkte knyttet opp mot FNs bærekraftsmål nr. 7 (ren energi for alle) og nr. 13 (stoppe
klimaendringene).
ROAF ser store gevinster for mennesker og miljø ved å planlegge helhetlig med tanke på gode
renovasjonsløsninger innenfor begge satsningsområdene. Vi vil derfor med dette uttrykke et sterkt
ønske om å bli involvert i fremtidig planarbeid i kommunen slik at ROAF er delaktig i utvikling av god
og klimavennlig infrastruktur på avfall.
ROAF har bred kompetanse på området og vi kan bidra til at Rælingen kommune når
bærekraftsmålene for 2030 og videre blir et lavutslippssamfunn også innen areal og transport.

Med vennlig hilsen
Martin Frilseth Haugen
Rådgiver utvikling og samfunn

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og ekspedert uten underskrift
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INNSPILL TIL: PLANPROGRAM FOR KOMMUNEPLAN 2022-33 - HØRING
OG VARSEL OM PLANOPPSTART
Vi viser til brev datert 26.06.2020 vedrørende ovennevnte sak.
ROAF støtter en tydelig kommuneplan med prioriterte satsningsområder og vi kan bidra i arbeidet
med oppfølging av særlig klima og miljø og areal og transport da dette naturlig faller inn under
ROAFs samfunnsoppdrag og formålet med selskapet kommunen eier.
ROAF arbeider kontinuerlig med å redusere klimagassutslipp i egen virksomhet og bidrar på den
måten til å nå kommunens mål. I ROAF har vi hatt en langsiktig plan om å fase ut fossilt brensel, og i
februar 2020 nådde vi målet vårt om at 90% av eget energiforbruk skal være fra fornybar energi.
Totalt i ROAF, per februar 2020, er vårt energiforbruk ca. 98% fornybar energi. Disse målene er
direkte knyttet opp mot FNs bærekraftsmål nr. 7 (ren energi for alle) og nr. 13 (stoppe
klimaendringene).
ROAF ser store gevinster for mennesker og miljø ved å planlegge helhetlig med tanke på gode
renovasjonsløsninger innenfor begge satsningsområdene. Vi vil derfor med dette uttrykke et sterkt
ønske om å bli involvert i fremtidig planarbeid i kommunen slik at ROAF er delaktig i utvikling av god
og klimavennlig infrastruktur på avfall.
ROAF har bred kompetanse på området og vi kan bidra til at Rælingen kommune når
bærekraftsmålene for 2030 og videre blir et lavutslippssamfunn også innen areal og transport.

Med vennlig hilsen
Martin Frilseth Haugen
Rådgiver utvikling og samfunn
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Fredrik Dale Refling / 40804396
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Vår dato:
27.08.2020

Uttalelse til planprogram for kommuneplan 2022-33 - høring og varsel om
planoppstart, Rælingen kommune.
Det vises til brev om høring og varsel om oppstart av planprogram for kommuneplan 202233, i Rælingen kommune.
Statens vegvesen viser til uttalelse til høring av forslag til kommunal planstrategi for
perioden 2020-2023. Det ble her henvist til statlige planretningslinjer for samordnet bolig-,
areal- og transportplanlegging og nasjonale forventninger til regional og kommunal
planlegging. Disse fremhever et sett med planprinsipper som fremmer bruken av
klimavennlige transportformer. Vegvesenet er opptatt av at kommunens utbyggingsmønster
styres mot utvikling av kompakte tettsteder, slik at arealforbruk og transportbehov
reduseres og grunnlaget for kollektivtransport, sykkel og gange styrkes.
Vegvesenet har ingen ytterligere kommentarer til planprogrammet og ønsker lykke til i
arbeidet med kommuneplan.

Statens vegvesen, Transport og samfunn
Med hilsen

Anders O.T Hagerup
Seksjonsleder

Fredrik Dale Refling
Saksbehandler

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

firmapost@vegvesen.no

Postboks 1010 Nordre Ål
2605 LILLEHAMMER

Kontoradresse

Fakturaadresse

Fyrstikkalléen 1

Statens vegvesen

0661 OSLO

Regnskap
Postboks 702

Org.nr: 971032081

9815 Vadsø
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Rælingen kommune
postmottak@ralingen.kommune.no
Deres saksnummer: 2020/1876
Oslo, 1. september 2020

Planprogram for kommuneplanen 2022-2033 – Høring og varsel om planoppstart
Østmarkas Venner (ØV) viser til deres brev datert 26. juni 2020. Kommunestyret i Rælingen
vedtok 17.06.2020 å varsle oppstart av arbeidet med revidering av kommuneplanen for
Rælingen og legge forslag til planprogram for kommuneplanens samfunnsdel og arealdel ut til
offentlig ettersyn. Planprogrammet redegjør for formålet med kommuneplanarbeidet, viktige
temaer, planprosessen, opplegg for medvirkning og behovet for utredninger. Frist for
høringsinnspill var 24. august og vi takker for at vi har fått utsatt frist for innspill til 1.
september 2020.
Kommuneplaner gir føringer for det kommunale arbeidet, og planprogrammet bidrar til å gi
retninger for utarbeidelse av kommuneplanen med samfunnsdel og arealdel. ØV synes det er
beklagelig at Rælingen sender planprogrammet på høring i sommermånedene da de fleste
både offentlige etater og frivillige organisasjoner har en lav aktivitet. Vi registrerer også at en
viktig høringsrunde for den nye kommuneplanen er lagt til feriemånedene juli og august 2021.
Om Østmarkas Venner og bruken av Østmarka
Østmarkas Venner (ØV) har litt over 4000 medlemmer og vi har som formål å bidra til å
bevare Østmarka som natur- og friluftsområde for dagens og kommende generasjoner. ØV
skal blant annet arbeide for å bevare markagrensa og ta vare på Markas innhold, ved å hindre
tekniske inngrep som forringer Østmarka som naturområde. Vi arbeider også for å sikre det
enkle friluftslivet og unngå motorisert og støyende aktivitet i Marka. Vi uttaler oss derfor kun
om den delen av kommuneplanen som angår Østmarka.
I brukerundersøkelser knyttet til bruk av Marka sier nærmere 90 pst av de som bruker Marka
at de er opptatt av å oppleve stillhet og ro. Nærskogområder nært tettsteder og boligområder,
«hundremeterskoger», er særdeles viktige for hverdagsrekreasjon for barnehager, skoler og
eldre og gir et godt grunnlag for folkehelse, fysisk aktivitet og naturopplevelser. Dette er i
særdeleshet viktig for det kommende kommunesenteret rundt Marikollen/Fjerdingby, noe som
også vektlegges i planutkastets kapittel 7 om folkehelse og livskvalitet. Østmarka er også
viktig for bevaring av det biologiske mangfoldet i skog og andre naturtyper. Vi mener at
Østmarka og forvaltningen av den til gode for befolkningen og naturen i seg selv bør vies stor
oppmerksomhet i revisjonen av kommuneplanen.
Merknader fra Østmarkas Venner
Det er forventninger til kommunene om å knytte utviklingen av samfunnsplanleggingen opp
mot FNs bærekraftsmål. Bærekraft består av komponentene naturmiljø, økonomi og sosial
utvikling og innebærer en samfunnsutvikling som imøtekommer dagens behov uten å ødelegge
mulighetene for at kommende generasjoner skal få dekket sine tilsvarende behov.
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Vi har merket oss setningen om at «Det må også foretas en vurdering på å ta ut arealer som i
gjeldende kommuneplan er avsatt til utbyggingsformål, som ikke er i tråd med nasjonale og
regionale retningslinjer og føringer.» Vi antar at dette i all hovedsak vil gjelde ubebygde
skogsområder helt inntil markagrensa som vi mener bør spares til friluftslivsformål.
Innenfor klima og miljø hevdes det at en her finner de største utfordringene til kommunen og
en ser for seg tre utfordringer der langsiktig arealbruk er ett av dem. Også innen areal og
transport er langsiktig strategi for arealbruk en av tre utfordringer. For å sikre framtida på en
god måte, skriver kommunen at en er avhengig av å sikre robuste, fleksible og biologisk
mangfold i økosystemene.
Rælingen kommune forvalter sammen med Lørenskog, Enebakk, Nordre Follo og Oslo
kommune, Østmarka som representerer viktige friluftslivs- og naturområder om betyr enormt
mye for befolkningen på det sentrale Østlandsområdet. Store deler av Marka er omfattet av
markaloven. Samtidig er det også skogarealer som ikke ligger innenfor markagrensa, men
som likevel hører til Østmarka og er omfattet av markaforskriften for skogbruket. For
Rælingens egen befolkning er nærskogsområde Østmarka særdeles viktig. Det er passende å
minne om kommunens visjon for gjeldende kommuneplan, nemlig Trivselskommunen med
nærhet til Østmarka og Øyeren.
Kommunen har et overordnet ansvar for å forvalte sin del av Østmarka, i all hovedsak
gjennom plan- og bygningsloven, miljølovgivningen og skogbrukslovgivningen. ØV har
merket seg at forvaltning av økosystemer og naturmiljø løftes fram av kommunen som
grunnleggende for framtida. Det er bra, men vår erfaring viser dessverre at Rælingen
kommune det siste tiåret ikke har evnet å etterleve en god forvaltning av Østmarka. Vi vil her
særlig trekke fram hele utbyggingen av Marikollen og tilhørende veier og skiløyper. Det er
også planer om ytterligere skogsbilveier innover i de mer inngrepsfrie områdene, samt i
nærheten av reservatet. Med unntak av reservatene er det lite gammelskog i Rælingen, og vi
har ikke oppfattet at kommunen har noen plan eller tanker om hvordan de resterende
biologiske verdiene skal forvaltes.
Vi minner om at den største trusselen mot arter og naturmangfold i skog er flatehogst og
arealinngrep. Hvis kommunen og private grunneiere fortsetter i samme tempo som i dag med
arealinngrep for idrett, skogsbilveier og flatehogst vil Rælingens del av Østmarka være totalt
forandret i løpet av et par tiår.
Av bærekraftsmålene er det særlig mål nr. 15 Livet på land som angår Østmarka. FNs
naturpanel påpeker at truslene mot naturmangfoldet er like viktige som klimautfordringene.
For knapt en uke siden kom boka «På naturens skuldre» av den etter hvert «verdenskjente»
bevaringsbiologen og formidleren Anne Sverdrup-Thygeson som blant annet bruker
Østmarka som base for sin forskning ved NMBU. Hennes budskap kan oppsummeres slik:
Vi har tatt naturen i bruk, men i vår evne til å utnytte naturens goder ligger også risikoen for
å undergrave vårt eget livsgrunnlag. Vi snakker i dag om en naturkrise, der arter trues og
levesteder forsvinner – en krise like akutt og alvorlig som klimakrisen. Skal vi sikre vår egen
framtid, må vi endre måten vi lever på. Vi må lære oss å spille på lag med naturen.
Vi ønsker intet mindre enn at Rælingen kommune i sin nye kommuneplan skal legge dette
budskapet til grunn for sin forvaltning av Østmarka. Planen må derfor gjenspeile dette og

brukes aktivt både for å få redusere små og store arealinngrep i Østmarka og for å få til vern
eller en annen form for bevaring av verdifulle biotoper og gammel skog (over 100 år). Dette
er verdifulle arealer i dag som kan ha potensiale på litt lengre sikt for å binde sammen flere
mindre områder som har biologiske verdier. Planen må derfor også legge politiske føringer
for skogforvaltningen.
Slik ØV ser det er det viktig at alle randkommunene tar ansvar for at tilrettelegging i
Østmarka utføres på en skånsom måte. Vi vil derfor foreslå at følgende setning, som nå er
førende i Oslo, Lørenskog og Enebakk, legges som en føring i kommuneplanen for
tilrettelegging i Østmarka:
«Ved planlegging og rehabilitering av ferdselstraséer, herunder vurdering av plassering i
terrenget, bredde og dekke, skal hensynet til det uorganiserte friluftslivet, vern av
naturverdier, landskapskvaliteter og kulturminner veie tyngst.»
ØV mener at det er nødvendig i kommende kommuneplan å løfte fram Østmarka både som
skogøkosystem og naturområde, og som rekreasjonsområde. Kommunen bør ta stilling til de
verdiene Østmarka representerer og legge overordnede føringer på forvaltningen slik at
utnyttelse av ressurser og tiltak håndteres innenfor rammen av kommunens langsiktige mål
for forvaltningen av Østmarka. Å sikre robuste, fleksible økosystemer med biologisk
mangfold krever en bevisstgjørende og kunnskapsbasert forvaltning av naturen.
Ramstadslottet naturreservat ligger i Rælingen og er vernet for å bevare en representativ
barskog i østlandsområdet med stor variasjon i topografi og skogsvegetasjon, med alt naturlig
plante- og dyreliv. Som kjent har regjeringen gitt klarsignal til nasjonalpark i Østmarka som
vil verne et representativt lavereliggende skogsområde på Østlandet. Dette viser
storsamfunnets store verdsetting av Østmarkas økosystemer som også Rælingen kommune
bør reflektere i kommuneplanen.
Konklusjon
ØV anbefaler at en i forbindelse med kommende kommuneplan:
• gir føringer for skogforvaltningen av Rælingens del av Østmarka hvor skogen som
økosystem gis bedre beskyttelse
• utarbeider en egen kommunedelplan for naturmangfold
• tar grep for å binde sammen naturreservatene og kommende nasjonalpark
• legger følgende som en føring i kommuneplanen for tilrettelegging i Østmarka:
«Ved planlegging og rehabilitering av ferdselstraséer, herunder vurdering av plassering i
terrenget, bredde og dekke, skal hensynet til det uorganiserte friluftslivet, vern av
naturverdier, landskapskvaliteter og kulturminner veie tyngst.»
Dokumentet er elektronisk godkjent
Med vennlig hilsen
Helga Gunnarsdóttir
Styreleder

Johan Ellingsen
Nestleder
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Rælingen kommune - Planprogram for kommuneplan 2022-33 - Høring og varsel om
planoppstart - Bane NORs uttalelse
Vi viser til oversendelse datert 24.06.2020.
Rælingen kommune har startet opp arbeidet med rullering av kommuneplanens samfunnsdel og
arealdel. Jernbanen går kun gjennom en mindre del av kommunen. Dette er imidlertid en viktig del
av vår infrastruktur.
Bane NOR som jernbanemyndighet har følgende merknader:
Det er positivt at kommunen nå er i gang med kommuneplanarbeidet og at det er et tydelig fokus
på gjennomførbarhet, effektiv planlegging og å skape gode sammenhenger mellom
kommuneplanens samfunnsdel og arealdel. Mobilitetsanalysen vil være et viktig verktøy for
kommunen i areal -og transportplanleggingen.
Arealbehov
Rammebetingelsene for jernbanen er i endring, og det kan være vanskelig å forutse hvilke behov
som kan oppstå. Bane NOR er derfor opptatt av å sikre mulighetene for videre utvikling.
Det pågår arbeid med to konseptvalgutredninger (KVU) i dag i regi av jernbandedirektoratet.
KVU for Kongsvingerbanen: Deler av banestrekningen er erklært overbelastet (strekningen
Lillestrøm-Kongsvinger). Kongsvingerbanen har i dag lokaltog i fast timesfrekvens til og fra
Kongsvinger, ekstra rushtidstog morgen og ettermiddag, fjerntog til og fra Stockholm/Sverige, samt
en betydelig godstrafikk over grensen til Sverige. I det pågående KVU arbeidet skal hele systemet
sees i sammenheng, og utredningen omfatter både lokal-, gods-, og fjerntrafikk.
KVU for Hovedbanen: På strekningen Lillestrøm-Eidsvoll har Hovedbanen i lengre tid vært erklært
som overbelastet. KVU for Hovedbanen gjelder for strekningen Lillestrøm-Eidsvoll. Utredningen
skal gi en anbefaling både til valg av konsept og videre planlegging av anbefalt konsept.

Bane NOR SF
Postboks 4350, NO-2308 Hamar
Sentralbord: 05280

postmottak@banenor.no
banenor.no
Org.nr.: NO 917 082 308 MVA

Bankgiro: 1503.74.00537
IBAN-nr.: NO4115037400537
BIC: DNBNOKK
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Dette betyr at fremtidig jernbaneinfrastruktur på overnevnte banestrekninger anses som uavklart.
Fremtidige tiltak på disse strekningene vil også kunne utløse behov for å gjøre tiltak inn mot
Lillestrøm stasjon.

Areal tilhørende jernbanegrunnen må vises som jernbaneformål. Dette bør inkludere fyllinger som
fungerer som en del av jernbanekonstruksjonen.
Sikkerhet
Det må belyses om arealplanen vil legge til rette for ny arealbruk og eller tiltak som kan medføre
økt fare for naturskader på og ved jernbanen eller økt sårbarhet for ferdsel på jernbanesporet.
Dersom det legges til rette for nye utbyggingsarealer som øker sannsynligheten for økt risiko på og
ved jernbanesporet, må det gå fram av planens dokumenter hvordan jernbanens sikkerhet skal
ivaretas.
Bane NOR har en rekke krav til planlegging i nærheten av jernbanen. Informasjon om disse finnes
i vår veileder for nasjonale interesser i arealplanlegging: https://www.banenor.no/Omoss/sikkerhet2/Veileder-for-god-planlegging/
Hvis det er behov for samråd med Bane NOR (jf. vår veileder) eller konkrete spørsmål der det er
behov for avklaring, ta kontakt med saksbehandler så tidlig som mulig.
I tillegg til myndighetsrollen har Bane NOR en rolle som grunneier. Bane NOR som grunneier har
behov for å ivareta sine interesser i plansaker på linje med andre grunneiere.
Bane NOR som grunneier har derfor følgende merknader til planforslaget:
Vedrørende teigen vår (106/563) har vi vært i dialog med en lokal utbygger som har fremmet et
planinitiativ som inkluderer vår eiendom, primær bolig. Vi er positive til samarbeid, noe vi har
signalisert. Men ikke avklart noe mer pt. Eiendommen vår er ikke mulig å utvikle alene, men er en
viktig brikke for å få til helhetlig utvikling sammen med naboeiendommen. God beliggenhet nær
Lillestrøm sentrum gjør at den er godt egnet for relativt høy utnyttelse.

Med vennlig hilsen
Ole Magne Espås
fungerende sjef, Planforvaltning
Planavdelingen
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arealplanlegger
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Oslo 19.08.2020

Kommuneplanen 2022 - 2033
INNSPILL TIL KOMMUNEPLANENS AREALDEL
I sammenheng med varsel om oppstart og offentlig ettersyn av planprogram fremmes forslag
til endring av §2.1.1 i gjeldende kommuneplan som angir krav om ny reguleringsplan ved
boligfortetting i småhusbebyggelse. Med gjeldende bestemmelse vil en boligfortetting med
med mer enn to boenheter på en tomt utløse krav om ny regulering.
Vi foreslår at §2.1.1 endres slik at det tillates å bygge inntil fem boenheter på en tomt, uten
krav om ny reguleringsplan.
Begrunnelse:
• Dagens bestemmelse tar ikke hensyn til tomtestørrelse og for større tomter kan
bestemmelsen i praksis føre til et bygge og deleforbud.
• Utnyttelsen av eiendommen vil uansett reguleres av §4.3 som angir maksimal BYA på
25%BYA for frittliggende enebolig og 30%BYA for tomannsbolig samt minste størrelse
på tomt for enebolig og tomannsbolig.
• I Oslo kommune gis unntak fra plankrav for inntil 9 nye boenheter (§4 i
småhusplanen).
• I Lørenskog kommune gis unntak fra plankrav for inntil 4 nye boenheter (§3.2.c) i
kommuneplanen).

Forslag til endring:
Gjeldende bestemmelse:
§2.1.1 Krav om ny reguleringsplan ved boligfortetting i småhusbebyggelse (pbl § 11-9, nr. 1)
Ved boligfortetting med konsentrert småhusbebyggelse med mer enn to boenheter i stedet for
frittliggende småhusbebyggelse, skal det utarbeides ny reguleringsplan – detaljregulering.
Endres til:
§2.1.1 Krav om ny reguleringsplan ved boligfortetting i småhusbebyggelse (pbl § 11-9, nr. 1)
Ved boligfortetting med konsentrert/ åpen småhusbebyggelse med mer enn fem boenheter i
stedet for frittliggende småhusbebyggelse, skal det utarbeides ny reguleringsplan –
detaljregulering.
Med vennlig hilsen
Arkitektene MNAL Fosse og Aasen AS
Skippergata 33
0154 Oslo

Skippergata 33 0154 Oslo

telefon 22 47 42 40

bank.kto 9041 06 16652

e- mail: post@fosseaasen.no

org.nr. 962385915 MVA

Skjema for innspill til kommuneplanens arealdel

Kontaktinformasjon og adresse (gnr./bnr.) for gjeldende eiendommer
Forslagsstiller

Ulrik Pettersen

Adresse

Burvegen 9, 2008 Fjerdingby

Gårds- og bruksnummer

93/6

Generelle opplysninger – Fakta om arealinnspill
Tema
Eksisterende arealbruk,
formål i gjeldende
kommuneplan, evt.
reguleringsstatus for
området, evt. om det
foreligger hensynssoner

Gi en beskrivelse av
beliggenhet og dagens bruk
av området, samt redegjør for
arealer området grenser til og
evt. tilstøtende
reguleringsplaner

Kommentarer til temaene

I dagens arealplan er deler av nevnte eiendom regulert til
Friområdet, uten at dette er en del av «buffersonen» mot
vassdraget. Mine undersøkelser av tidligere arbeider med
gjeldende reguleringsplan og arealplan viser at årsaken til at
dette området er regulert til friområde og ikke bygeområdet for
bolig er at eiendomsgrensen ikke var fastsatt. Når
eiendomsgrensen i ettertid er fastsatt og ikke samsvarende med
grensen i regulering og arealplan medfører dette at deler av
tomten mot sør(jf vedlagt kartutsnitt hvor det omtalte området er
farget rødt) er regulert til friområdet og ikke bygeområde for
bolig.

Eiendommen ligger i et område som er regulert til bolig og
friluftsområdet i henhold til reguleringsplan 174 for Buret
godkjent 28.11.07.
Hensikten med bestemmelse om forbud med terrenginngrep og
oppfyllinger i friluftsområdet er å sikre ferdsel og mulighet til
friluft og rekreasjon for allmennheten samt å ivareta sikker

vannføring, vannkvalitet, dyre- og plante liv. Området det her er
snakk om er mot skogen og berører ikke området mot vannet.
Området er på ca 100m2 og ligger innenfor eiendomsgrensen
En endring av området fra friområde til bygeområde vil ikke
være til hinder for ferdsel og friluft langs strandlinja. Hverken
vannlivet eller dyre- og planteliv blir berørt. En endring vil etter
vårt skjønn være i tråd med intensjonen til planmyndigheten på
tidspunktet at planen ble vedtatt all den tid at intensjonen var at
formålsgrensen skulle følge eiendomsgrensen
Areal på området (størrelse i
daa)

0,1 daa

Nytt forslag til arealformål og
formål med endring

Bygeområde bolig- slik at formålsgrenser følger
eiendomsgrense

Tenkt utbyggingspotensial,
omfang, utnyttelse, antall
boenheter

Ikke relevant da eiendommen allerede er bebygget, dette er kun
snakk om en grensejustering

Fortetting av eksisterende
bebyggelse eller
transformasjon av et område

Ikke relevant da eiendommen allerede er bebygget, dette er kun
snakk om en grensejustering

Forhold til nasjonale og
regionale føringer og
retningslinjer

Vil ikke være i konflikt med nasjonale og regionale føringer da
det endringen ikke vil føre til flytting av byggegrense mot
vassdrag

Gi en beskrivelse av hvordan
innspillet er i tråd med
arealstrategiene i gjeldende
kommuneplan

Justering av formålsgrenser slik at den følger tomtegrense noe
som var intensjon til arealplanen da tomtegrense ikke var
fastsatt

Eventuell annen relevant
informasjon

Natur, klima, miljø, samfunnssikkerhet
Tema

Kommentarer til temaene

Naturverdier – Er det
naturverdier i området? Er
det viktige/truede
naturtyper eller arter?
Skriv inn hvilken verdi.

Jf vedtak i sak 2018/2017- 16/KATNYB er det :
«Tiltaket er ikke til hinder for ferdsel og friluft
langs strandlinja. Hverken vannlivet eller dyreog planteliv blir berørt»

Relevante nettsider
og planer
Naturbase
Artsdatabanken

Ligger området i et
ravinelandskap?
Berøres vann- og
vassdrag? Ligger det
innenfor verna område
eller i marka? Skriv inn
hvor stort areal som
berøres.

Det er ca 100m2 som blir berørt av den
omtalte omreguelringen. Etter vår vurdering
berører dette ikke vann og vassdrag. Området
er ei heller vernet

Landskap – Vil tiltaket gi
endringer i landskapet og
medføre store inngrep i
terreng?
Jord- og skogressurser
– Berøres dyrket mark,
beitemark? Berøres
skogressurser? Skriv inn
hvor stort areal som
berøres.
Forurensning/spesielle
miljøforhold – Er
området støyutsatt, ligger
området nær
høyspentlinje, er det evt.
forurenset grunn,
luftforurensning? Evt. om
forslag til arealformål vil
medføre økt støy eller
luftforurensning?
Klimautslipp – Vil forslag
til arealformål få
konsekvens for
klimagassutslipp?
Samfunnssikkerhet (Skred- og flomfare,
grunnforhold) –
Er området flom- eller
rasutsatt? Ligger det
innenfor
aktsomhetssoner for ulike
skredtyper? Har det vært
skredhendelser innenfor
området tidligere? Hva
slags løsmasser består
grunnen av? Ligger
området under marin
grense?

Nei

nei

Kartlegging av natur i
Rælingen

Gardskart
Kilden NIBIO

nei

Kommunedelplan for
landbruk
Miljøstatus
Kommunens
kartløsning
(støykart)

Miljøstatus

Nei- da området ikke skal bebygges, kun
endre formål

Miljøstatus
Skredatlas
NGU – Geologiske
kart

Kulturminner, kulturmiljø, friluftsliv
Tema

Kommentarer til temaene

Kulturminner/
kulturmiljø – Er det
registrert
kulturminner/kulturmiljø
innenfor området? Er det
freda kulturminner
innenfor området eller
tilgrensende området?
Beskriv hva slags type
kulturminner/kulturmiljø

nei

Friluftsliv/
grønnstruktur – Ligger
området innenfor
kartlagte
friluftslivsområder? Evt.
hvilken verdi er fastsatt?
Vil forslaget få innvirkning
på turområder/
grønnstruktur? Vil
forslaget gi økt/redusert
mulighet for
rekreasjon/friluftsliv?

Friluftsområde- jf kommunens i sak 2018/201716/KATNYB:
«Tiltaket er ikke til hinder for ferdsel og friluft
langs strandlinja. Hverken vannlivet eller dyreog planteliv blir berørt»

Relevante nettsider
og planer
Kulturminnesøk
Kommunedelplan for
kulturminner og
kulturmiljøer

Naturbase
Kommunedelplan for
idrett, fysisk aktivitet
og friluftsliv

Barn og unge, universell utforming, tjenestefunksjoner, kollektivdekning,
forbindelseslinjer
Tema

Kommentarer til temaene

Relevante nettsider
og planer

Barn og unge
– Beskriv avstand til
barne- og ungdomsskole,
videregående skole, lekeog aktivitetsområder i
nærheten

na

Friluftsliv/rekreasjon/
idrett – Beskriv avstand
til idrettsanlegg,
nærmiljøanlegg,
turområder

na

Universell utforming Mulighet for å tilrettelegge
for universell
utforming? Er det tilgang
til offentlige friområder?

na

Tjenestefunksjoner –
Beskriv avstand til ulike
tjenestefunksjoner, som
f.eks, offentlige
tjenestefunksjoner,
handelsfunksjoner,
etablerte møteplasser,
osv. Er det gang- og
sykkelavstand?

na

Kollektivdekning/
tilgjengelighet – Ligger
området nær
kollektivknutepunkter? Er
det god
kollektivdekning/bra
kollektivtilbud i tilknytning
til området? Er det
gangavstand/
tilgjengelighet til
holdeplasser? Skriv inn
avstanden.
Forbindelseslinjer –
Ligger området i
tilknytning til eller i
nærheten av gang- og
sykkelvei? Skriv inn
avstanden.

na

Kommunens
kartløsning
(Her kan man evt. måle
avstander i kart, men
det finnes også andre
steder man kan gjøre
dette, f.eks google
maps)

Kommunens
kartløsning
(Måling av avstander i
kart)

Kommunens
kartløsning
(Måling av avstander i
kart)

Kommunens
kartløsning
(Måling av avstander i
kart)

Kommunens
kartløsning
(Måling av avstander i
kart)

Ruter
(kollektivtilbud kan evt.
sjekkes her)

na

Kommunens
kartløsning
(Måling av avstander i
kart)

Trafikksikkerhet, adkomst og teknisk infrastruktur
Tema

Kommentarer til temaene

Trafikksikkerhet – Er
området trafikkutsatt? Er
det registrert ulykker?
Medfører forslaget økning
i trafikkmengde og behov
for trafikksikring?
Vei (privat/offentlig)/
adkomst – Beskriv mulig
adkomstløsning og
avstand til
fylkesvei/kommunal vei?

na

Vann og avløp – Er det
tilgjengelighet til slik
infrastruktur?

na

na

Relevante nettsider
og planer
Vegkart

Kommunens
kartløsning
(Måling av avstander i
kart)

Stormyra vel
Rælingen kommune,
Postboks 100,

2025 Fjerdingby.

Deres ref. Saksnummer 2A2O{L876

til Rælingen kommune angående Kommuneplanen2O22-2033
oppstart og offentlig ettersyn av planprogram.
Klage/innsigelse

Område 22: Del av Gnr/Bnr

fi4lto1t0fil7

-

Varsel om

Område mellom Stormyra og Skogveien.

Stormyra Vel i samarbeid med beboere i utbyggingsområdet Stormyr ll har i forbindelse med
kommunens prosess angående Komr4uneplanen 2014-2025 protestert mot Rælingen Kommunes
endring av Stormyr ll 's friområde til boligutbyggingsområde.
Stormyra vel mener at Rælingen kommune ikkg har en lovlig kommuneplan for 2AL4-2A25 for
Område 22.
Det er viktig for oss at feilen som Rælingen kommune har gjort på Stormyr ll's friområde (Område 22)
ikke videreføres til Kommuneplanen for 2022-2033.lsteden forventer vi at Rælingen kommune

rydder opp i forholdene.
Stormyra vels rettigheter til en del av Område 22 er godt begrunnet gjennom inngåtte kontrakter og

kart underskrevet at Rælingen Tomteselskap på vegne av Rælingen kommune og hus- og tomte
kjøperne iStormyr ll.
Til tross for den grundige dokumentasjonen som ble fremlagt

til kommunen fra Stormyra vel, valgte

rådmannen ikke å realitetsbehandle klagen/innsigelsen vår:

-

Da rådmannen lovte å legge fram saken

-

dokumenterte argumenter (i et åpent møte).
Da rådmannen lovte å fremlegge saken for Fylkesmannen, argumenterte han med at vi ikke

for Formannskapet, unnlot han å fremføre våre

hadde innsigelsesmyndighet.

-

Fylkesmannen anførte at kommunen hadde gjennomført en ROS analyse og en

-

konsekvensutredning. Derfor var det ikke grunnlag for å vurdere kommunens vedtak. Dette
til tross for at ingen av våre innsigelser var en del av RoS/konsekvensutredning.
lnnenfor Stormyr ll's bebyggelsesplan finnes flere uklarheter (les: forhold som kommunen
ikke har vært klar over). Rådmannen har innrømmet at kommunen har mangelfull oversikt

Lav3

over beboernes eiendomsgrenser, over Stormyr ll's avtalefestede parkeringsrettigheter,
interne stier etc. (fremført i åpent Formannskapsmøte).
Vi mener det bør være unødvendig å måtte kjempe mot vår egen kommune for å beholde våre
kontra ktfestede rettigheter.
Når det gjaldt beboernes parkeringsplasser, som kommunen ønsket å endre til offentlig parkering,
kunne vi iet møte med kommunen legge fram dokumentasjon som kommunens representanter

aksepterte.

for kommunen igjen, slik at denne saken blir belyst
og eventuell dokumentasjon som kommunen ikke lenger besitter kan legges fram av oss,
På samme måte ønsker vi å møte representanter

Denne klage/innsigelse er utarbeidet av en arbeidsgruppe nedsatt av Stormyra vel, og sendes
Rælingen kommune på vegne av Stormyra vel.
Rælingen, L7.O8.202O
Hilsen,

Fardal, Stormyra vel, styremedlem

Robert ldland, hjemmelshaver, Karupvegen 58

$'u"Qan,n&*t'^
Sina Sonne Eriksen, hjemmelshaver, Karupvegen 60

hjemmelshaver, Karupvegen 54

2av3

Anders Harviken Kulblik, hjemmelshaver, Kyrkslettvegen 19

i

nsmo

G ri m

srud, hjem mels[/ver, Kyrkslettvege n ].7

fr,*r-"t

Ad*-".

Frank Andersen, hjemmelshaver, Kyrkslettvegen 36

BjØrn Harald Christiansen, hjemmelshaver, Kyrkslettvegen 32

Kristiansen, tidligere hjemmelshaver,

Ka

rupvegen 62

Svar sendes:
a

ngell.thomas@ hotmail.com

;

ma ri ushoberg(a hotma i l.com ;
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(asma i l.co m
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Skjema for innspill til kommuneplanens arealdel

Kontaktinformasjon og adresse (gnr./bnr.) for gjeldende eiendommer
Forslagsstiller
Adresse

Nina Tveterhagen, Ann- Kristin Tveterhagen og Tor- Ole
Tveterhagen
Finstadlia 158 1475 Finstadjordet

Gårds- og bruksnummer

93/3

Generelle opplysninger – Fakta om arealinnspill
Tema

Kommentarer til temaene

Eksisterende arealbruk,
formål i gjeldende
kommuneplan, evt.
reguleringsstatus for
området, evt. om det
foreligger hensynssoner

Området er per i dag regulert som LNF, og består av
skogsvegetasjon.

Gi en beskrivelse av
beliggenhet og dagens bruk
av området, samt redegjør for
arealer området grenser til og
evt. tilstøtende
reguleringsplaner

Det er tilstøtende boligområder sør (Støtterudvegen) og nord
(Smestad) for området. Det utarbeides søknad av annen
grunneier om å bygge ut jordet vest for området. Nederste del
av området mot øst består av noen få tomter som er regulert til
bolig, men foreløpig ikke bebygget. Vi ønsker å bygge på disse
tomtene samtidig med en eventuell godkjenning av omregulering
av øvrig område.

Areal på området (størrelse i
daa)

7 mål

Nytt forslag til arealformål og
formål med endring

Boligbebyggelse med formål å bygge boliger.

Tenkt utbyggingspotensial,
omfang, utnyttelse, antall
boenheter
Fortetting av eksisterende
bebyggelse eller
transformasjon av et område

Frittstående eneboliger, inntil 10 hus samt vei til boligene. I
antall boliger som vi anslår, er boligene i allerede omregulert
område inkludert. I vårt forslag til omregulering vil det være
plass til ca 6 nye boliger, altså inntil 10 totalt.
Ikke relevant

Forhold til nasjonale og
regionale føringer og
retningslinjer

Slik grunneiere ser det vil en omregulering og utbygging av
området være i tråd med nasjonale og regionale føringer.

Gi en beskrivelse av hvordan
innspillet er i tråd med
arealstrategiene i gjeldende
kommuneplan

Innspillet er i tråd med arealstrategien tilknyttet området
Smestad og bebyggelse av dette området. Ettersom det er
såpass få boliger som eventuelt vil bli bygget, vil ikke disse
medføre stor belastning på infrastruktur.

Eventuell annen relevant
informasjon

Natur, klima, miljø, samfunnssikkerhet
Tema

Kommentarer til temaene

Naturverdier – Er det
naturverdier i området? Er
det viktige/truede
naturtyper eller arter?
Skriv inn hvilken verdi.
Ligger området i et
ravinelandskap?
Berøres vann- og
vassdrag? Ligger det
innenfor verna område
eller i marka? Skriv inn
hvor stort areal som
berøres.

Grunneiere er ikke kjent med truede naturtyper
eller arter i området. Det påpekes at tilstøtende
dal mot nord med vannføring/ ravinelandskap
ikke søkes omregulert. Vann og vassdrag
berøres ikke. Området ligger ikke i marka eller
vernet området.

Landskap – Vil tiltaket gi
endringer i landskapet og
medføre store inngrep i
terreng?
Jord- og skogressurser
– Berøres dyrket mark,

Tiltaket vil medføre at nåværende vegetasjon
bestående av ulike typer trær fjernes.

Dyrket mark eller beitemark berøres ikke. Se
forøvrig feltet «landskap».

Relevante nettsider
og planer
Naturbase
Artsdatabanken
Kartlegging av natur i
Rælingen

Gardskart

beitemark? Berøres
skogressurser? Skriv inn
hvor stort areal som
berøres.
Forurensning/spesielle
miljøforhold – Er
området støyutsatt, ligger
området nær
høyspentlinje, er det evt.
forurenset grunn,
luftforurensning? Evt. om
forslag til arealformål vil
medføre økt støy eller
luftforurensning?
Klimautslipp – Vil forslag
til arealformål få
konsekvens for
klimagassutslipp?
Samfunnssikkerhet (Skred- og flomfare,
grunnforhold) –
Er området flom- eller
rasutsatt? Ligger det
innenfor
aktsomhetssoner for ulike
skredtyper? Har det vært
skredhendelser innenfor
området tidligere? Hva
slags løsmasser består
grunnen av? Ligger
området under marin
grense?

Kilden NIBIO

Området er ikke støyutsatt. Grunneiere kjenner
ikke til forurensning i området. Forslaget til
omregulering vil ikke medføre økt støy eller
luftforurensning slik grunneiere ser det,
grunnet få antall boliger.

Kommunedelplan for
landbruk
Miljøstatus
Kommunens
kartløsning
(støykart)

Miljøstatus

Grunneiere kjenner ikke til at området er flom
eller rasutsatt. Det har ikke vært
skredhendelser i området. Området består av
vanlig skogbunn.

Miljøstatus
Skredatlas
NGU – Geologiske
kart

Kulturminner, kulturmiljø, friluftsliv
Tema

Kommentarer til temaene

Kulturminner/
kulturmiljø – Er det
registrert
kulturminner/kulturmiljø
innenfor området? Er det
freda kulturminner
innenfor området eller
tilgrensende området?
Beskriv hva slags type
kulturminner/kulturmiljø

Nei.
Kongevei ligger i tilgrenset område mot øst.

Relevante nettsider
og planer
Kulturminnesøk
Kommunedelplan for
kulturminner og
kulturmiljøer

Friluftsliv/
grønnstruktur – Ligger
området innenfor
kartlagte
friluftslivsområder? Evt.
hvilken verdi er fastsatt?
Vil forslaget få innvirkning
på turområder/
grønnstruktur? Vil
forslaget gi økt/redusert
mulighet for
rekreasjon/friluftsliv?

Det er per i dag regulert til LNF. Det bemerkes
at det ikke søkes om å omregulere hele
området, og det vil således være igjen et
område med grønnstruktur. Området benyttes i
dag ikke til turområde, og det er ikke
oppmerkede stier i området.

Naturbase
Kommunedelplan for
idrett, fysisk aktivitet
og friluftsliv

Barn og unge, universell utforming, tjenestefunksjoner, kollektivdekning,
forbindelseslinjer
Tema

Kommentarer til temaene

Barn og unge
– Beskriv avstand til
barne- og ungdomsskole,
videregående skole, lekeog aktivitetsområder i
nærheten

Kort avstand til Smestad barneskole og
barnehager, ca 700 m i luftlinje og 1 km i
gangavstand. Det er allerede etablert gangvei
helt frem. Ca 4 km til Marikollen
ungdomsskole, også denne med gangvei.
Flere lekeområder på tilstøtende boligområder.

Friluftsliv/rekreasjon/
idrett – Beskriv avstand
til idrettsanlegg,
nærmiljøanlegg,
turområder

Idrettsanlegg på Marikollen, ca 4 km med
allerede etablert gang/sykkelvei. Kort vei til
flotte turområder i Østmarka, med gangvei og
undergang under trafikkert vei frem til marka.

Relevante nettsider
og planer
Kommunens
kartløsning
(Her kan man evt. måle
avstander i kart, men
det finnes også andre
steder man kan gjøre
dette, f.eks google
maps)

Kommunens
kartløsning
(Måling av avstander i
kart)

Universell utforming Mulighet for å tilrettelegge
for universell
utforming? Er det tilgang
til offentlige friområder?

Kommunens
kartløsning
(Måling av avstander i
kart)

Tjenestefunksjoner –
Beskriv avstand til ulike
tjenestefunksjoner, som
f.eks, offentlige
tjenestefunksjoner,
handelsfunksjoner,
etablerte møteplasser,
osv. Er det gang- og
sykkelavstand?

Ca 4 km til rådhus, bibliotek og matbutikk på
Fjerdingby med gang/sykkelvei helt frem. Ca 1
km til bensinstasjon og liten nærbutikk, også
denne med gang/sykkelvei.

Kommunens
kartløsning

Kollektivdekning/
tilgjengelighet – Ligger
området nær
kollektivknutepunkter? Er
det god
kollektivdekning/bra
kollektivtilbud i tilknytning
til området? Er det
gangavstand/
tilgjengelighet til
holdeplasser? Skriv inn
avstanden.
Forbindelseslinjer –
Ligger området i
tilknytning til eller i
nærheten av gang- og
sykkelvei? Skriv inn
avstanden.

To bussholdeplasser med ca 500 m
gangavstand. Gangvei helt frem. Bussene går
hver halvtime, hvert 10 min i rushtid, i retning
Lillestrøm og Enebakk med overgang til annen
kollektivtrafikk.

Kommunens
kartløsning

(Måling av avstander i
kart)

(Måling av avstander i
kart)

Ruter
(kollektivtilbud kan evt.
sjekkes her)

Området har tilknytning til gang/sykkelvei i
retning Fjerdingby, Lillestrøm og Nordby.
Gangvei langs Støtterudvegen grenser til
området, og knytter seg til annen
gang/sykkelvei ved riksvei 120.

Kommunens
kartløsning
(Måling av avstander i
kart)

Trafikksikkerhet, adkomst og teknisk infrastruktur
Tema

Kommentarer til temaene

Trafikksikkerhet – Er
området trafikkutsatt? Er
det registrert ulykker?
Medfører forslaget økning
i trafikkmengde og behov
for trafikksikring?

Forslaget vil medføre en svak økning i
trafikken, ettersom det vil innbefatte få boliger.
Det er ikke registrert mange ulykker, som
grunneiere har kjennskap til. Forslaget vil ikke
medføre økt behov for trafikksikring, annet enn
å knytte området til allerede eksisterende vei,
Støtterudvegen.
For å ikke berøre tilstøtende kongevei, ser vi
for oss å knytte adkomstløsning direkte til
Støtterudvegen ved «dumpa» (der nåværende
gangvei slutter). Avstand til riksvei 120 vil da

Vei (privat/offentlig)/
adkomst – Beskriv mulig
adkomstløsning og

Relevante nettsider
og planer
Vegkart

Kommunens
kartløsning
(Måling av avstander i
kart)

avstand til
fylkesvei/kommunal vei?

Vann og avløp – Er det
tilgjengelighet til slik
infrastruktur?

være på ca 300/400 m. Ved å omregulere
området og knytte vei direkte til
Støtterudvegen ved «dumpa» unngås det også
at allerede regulerte boligtomter beliggende
øst på 93/3 må knytte seg til vei der det ikke er
gangvei. Nedenfor «dumpa» i Støtterudvegen
er det ikke etablert gangvei. En omregulering
av området vil derfor også sørge for bedre
trafikksikkerhet for allerede regulerte
boligtomter nederst på 93/3. På bakgrunn av
dette søker vi derfor om å omregulere et
område som er stort nok til å dekke
veiforbindelse til disse tomtene tilhørende
eiendom 93/3, samt å kunne bygge noen flere
boliger.
Ja

Forslag boligregulering eiendom 93/3
Dato:

10.08.2020

Målestokk: 1:1000

© 2020 Norkart AS/Geovekst og kommunene/NASA, Meti © Mapbox © OpenStreetMap

Koordinatsystem: UTM 32N

Tegnforklaring

Skjema for innspill til kommuneplanens
arealdel

Kontaktinformasjon og adresse (gnr./bnr.) for gjeldende eiendommer
Lillestrøm AUF

Forslagsstiller
Adresse

Støtterudvegen 83, 2008 Fjerdingby

Gårds- og bruksnummer

95/ 7

Generelle opplysninger – Fakta om arealinnspill
Tema
Eksisterende arealbruk,
formål i gjeldende
kommuneplan, evt.
reguleringsstatus for
området, evt. om det
foreligger hensynssoner
Gi en beskrivelse av
beliggenhet og dagens bruk
av området, samt redegjør for
arealer området grenser til og
evt. tilstøtende
reguleringsplaner

Areal på området (størrelse i
daa)
Nytt forslag til arealformål og
formål med endring

Kommentarer til temaene

Tomten er LNF tomt, Landbruks-, Natur-,
og Friluftsområde

Tomten ligger i et boligstrøk med fin utsikt til Øyern.
Idag brukes ikke tomta, da det ikke er mulig å bygge
på den, og den ligger slik til at det ikke er et
turområde.

1,1494 daa
Nytt forslag til arealformål er å gjøre om tomta fra NLF til
utbyggingsområde, slik at noen andre kan få glede av
tomta som nå står tom.

Tenkt utbyggingspotensial,
omfang, utnyttelse, antall
boenheter

Tomta ligger i et familievennelig område, og er såpass
stor at den kan romme to boenheter. Dersom trærne på
tomta hugges vil det bli en fin utsikt over Øyern, og det
kan bli mer attraktivt å bygge der.

Fortetting av eksisterende
bebyggelse eller
transformasjon av et område

Dersom tomta kan bygges på vil det bli fortetting av
eksisterende bebyggelse.

Forhold til nasjonale og
regionale føringer og
retningslinjer

Det sto en hytte på tomta som ble revet sommeren
2020, og tomta står i et boligfelt, så det er ingen grunn
til at tomta ikke kan bygges på igjen.

Gi en beskrivelse av hvordan
innspillet er i tråd med
arealstrategiene i gjeldende
kommuneplan

Det er ingen turstier som krysser tomta. Dersom det
blir bebyggelse på tomta vil ikke dette hindre ferdsel
til Øyern. Tomta ligger nært bussholdeplass, som
Rælingen kommune legger stor vekt på i arealstratergien
skal ligge innenfor den grønne grensen.

Eventuell annen relevant
informasjon

Det har stått en hytte på tomta frem til sommeren
2020.

Natur, klima, miljø, samfunnssikkerhet
Tema

Kommentarer til temaene

Naturverdier – Er det
naturverdier i området? Er
det viktige/truede
naturtyper eller arter?
Skriv inn hvilken verdi.
Ligger området i et
ravinelandskap?
Berøres vann- og
vassdrag? Ligger det
innenfor verna område
eller i marka? Skriv inn
hvor stort areal som
berøres.

ring rælingen kommune og spør

Landskap – Vil tiltaket gi
endringer i landskapet og
medføre store inngrep i
terreng?
Jord- og skogressurser
– Berøres dyrket mark,
beitemark? Berøres

Relevante nettsider
og planer
Naturbase
Artsdatabanken
Kartlegging av natur i
Rælingen

Tomta er relativ flat, de eneste
inngrepene som vil bli gjort dersom det
blir utbyggelse der er trefelling.
Det er grantrær på store deler av tomta, Gardskart
men disse brukes ikke til noe.

Kilden NIBIO

skogressurser? Skriv inn
hvor stort areal som
berøres.
Forurensning/spesielle
miljøforhold – Er
området støyutsatt, ligger
området nær
høyspentlinje, er det evt.
forurenset grunn,
luftforurensning? Evt. om
forslag til arealformål vil
medføre økt støy eller
luftforurensning?
Klimautslipp – Vil forslag
til arealformål få
konsekvens for
klimagassutslipp?
Samfunnssikkerhet (Skred- og flomfare,
grunnforhold) –
Er området flom- eller
rasutsatt? Ligger det
innenfor
aktsomhetssoner for ulike
skredtyper? Har det vært
skredhendelser innenfor
området tidligere? Hva
slags løsmasser består
grunnen av? Ligger
området under marin
grense?

1149,4 kvadratmeter vil berøres.

Kommunedelplan for
landbruk
Miljøstatus

Det er ingen støy i området, forslaget
vil ikke føre til mer støy, med unntak
av når tomta eventuellt skal bygges på. Kommunens
kartløsning
(støykart)

Nei

ringe rælingen kommune for å spørre

Miljøstatus

Miljøstatus
Skredatlas
NGU – Geologiske
kart

Kulturminner, kulturmiljø, friluftsliv
Tema
Kulturminner/
kulturmiljø – Er det
registrert
kulturminner/kulturmiljø
innenfor området? Er det
freda kulturminner
innenfor området eller
tilgrensende området?
Beskriv hva slags type
kulturminner/kulturmiljø
Friluftsliv/

Kommentarer til temaene

Nei

Relevante nettsider
og planer
Kulturminnesøk
Kommunedelplan for
kulturminner og
kulturmiljøer

Naturbase

grønnstruktur – Ligger
området innenfor
kartlagte
friluftslivsområder? Evt.
hvilken verdi er fastsatt?
Vil forslaget få innvirkning
på turområder/
grønnstruktur? Vil
forslaget gi økt/redusert
mulighet for
rekreasjon/friluftsliv?

Området er LNF, men brukes ikke til
friluftsliv. Det går heller ingen turstier
over tomta. Forslaget vil muligens
redusere mulighet for frilutsliv, men det
er ikke et turområde.

Kommunedelplan for
idrett, fysisk aktivitet
og friluftsliv

Barn og unge, universell utforming, tjenestefunksjoner, kollektivdekning,
forbindelseslinjer
Tema
Barn og unge
– Beskriv avstand til
barne- og ungdomsskole,
videregående skole, lekeog aktivitetsområder i
nærheten

Kommentarer til temaene

Relevante nettsider
og planer
Kommunens
kartløsning

Det tar 20 minutter å gå til Smestad
barneskole. Det tar 5 minutter med
(Her kan man evt.
buss til Marikollen ungdosmskole fra
måle avstander i kart,
Smedstad barneskole, og det tar 7
men det finnes også
minutter å kjøre fra eiendommen til
andre steder man kan
Marikollen ungdomsskole. Det tar en
halvtime å sykkle fra tomta til Rælingen gjøre dette, f.eks
videregående skole, og 8 minutter å kjøre. google maps)
Det ligger en fotballbane i Støtterudvegen.

Friluftsliv/rekreasjon/
idrett – Beskriv avstand
til idrettsanlegg,
nærmiljøanlegg,
turområder

Kommunens
Det tar 8 minutter å kjøre til marikollen
kartløsning
idretsannlegg. Det tar 4 minutter å kjøre
til nærmeste tursti. Det tar 8 minutter å (Måling av avstander i
kart)
kjøre til nærmeste matbutikk.

Universell utforming Mulighet for å tilrettelegge
for universell
utforming? Er det tilgang

Det er mulighet for å tilrettelegge for
universell utforming.

Kommunens
kartløsning
(Måling av avstander i
kart)

til offentlige friområder?
Tjenestefunksjoner –
Beskriv avstand til ulike
tjenestefunksjoner, som
f.eks, offentlige
tjenestefunksjoner,
handelsfunksjoner,
etablerte møteplasser,
osv. Er det gang- og
sykkelavstand?
Kollektivdekning/
tilgjengelighet – Ligger
området nær
kollektivknutepunkter? Er
det god
kollektivdekning/bra
kollektivtilbud i tilknytning
til området? Er det
gangavstand/
tilgjengelighet til
holdeplasser? Skriv inn
avstanden.
Forbindelseslinjer –
Ligger området i
tilknytning til eller i
nærheten av gang- og
sykkelvei? Skriv inn
avstanden.

Kommunens

Det tar 14 minutter å kjøre til Akershus kartløsning
universitetssykehus. 8 minutter å kjøre (Måling av avstander i
til nærmeste matbutikk. Det tar 13
kart)
minutter å kjøre til strømmen storsenter.
Det tar 11 minutter å kjøre til Lillestrøm
bussterminal. Det tar 38 minutter å
kjøre tilOslo Lufthavn. Det tar 30 minutter
å kjøre til Oslo Sentralstasjon.
Det tar 20 minutter å gå til Oppsal
bussholdeplass, og det tar 20 minutter
å gå til smestad skole bussholdeplass.
Fra Oppsal og Smestad skole går det
buss til Lillestrøm og Enebakk to
ganger i timen. Bussen kjører innom
Fjerdingby, Ås og Flateby.

Det tar 8 minutter å gå til Nedre
Rælingsveg der det er gangfelt.

Kommunens
kartløsning
(Måling av avstander i
kart)

Ruter
(kollektivtilbud kan evt.
sjekkes her)

Kommunens
kartløsning
(Måling av avstander i
kart)

Trafikksikkerhet, adkomst og teknisk infrastruktur
Tema
Trafikksikkerhet – Er
området trafikkutsatt? Er
det registrert ulykker?
Medfører forslaget økning
i trafikkmengde og behov
for trafikksikring?
Vei (privat/offentlig)/
adkomst – Beskriv mulig
adkomstløsning og
avstand til
fylkesvei/kommunal vei?
Vann og avløp – Er det
tilgjengelighet til slik
infrastruktur?

Kommentarer til temaene

Tomta ligger innerst i et boligfelt, og er
derfor ikke trafikkutsatt. Forslaget
medfører ikke økning i trafikkmengde.

Relevante nettsider
og planer
Vegkart

Støtterudvegen er en kommunal vei, med Kommunens
parkering i enden. Dersom forslaget blir kartløsning
(Måling av avstander i
vedtatt vil det bygges en liten privat vei
fra støtterudvegen til tomta, da den ikke kart)
har veiforbindelse.
Ja, naboene i Støtterudvegen har innlagt
vann og kloak.

Skjema for innspill til kommuneplanens arealdel

Kontaktinformasjon og adresse (gnr./bnr.) for gjeldende eiendommer
Forslagsstiller

Haber Norge AS, Han Holts veg 16 b), 2006 Løvenstad

Adresse

Eiendommen har ingen registret adresse

Gårds- og bruksnummer

98 / 1, 6
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Generelle opplysninger – Fakta om arealinnspill
Tema
Eksisterende arealbruk,
formål i gjeldende
kommuneplan, evt.
reguleringsstatus for
området, evt. om det
foreligger hensynssoner

Kommentarer til temaene

I gjeldende kommuneplan for Rælingen (kommunekart.com)
er nåværende regulering for område markert på kartet her
LNFR.

Gi en beskrivelse av
Planområdet ligger sør for Fjerdingby i Rælingen kommune.
beliggenhet og dagens bruk
av området, samt redegjør for
arealer området grenser til og
evt. tilstøtende
reguleringsplaner

Areal på området (størrelse i
daa)

De gjeldende tomtene utgjør et samlet areal på 92 894,3 m2
(ca. 93 daa).

Nytt forslag til arealformål og
formål med endring

Forslagsstiller foreslår endring av gjeldende arealformål i
planområdet fra LNFR til fremtidig boligbebyggelse.

Tenkt utbyggingspotensial,
omfang, utnyttelse, antall
boenheter

Det foreslås terrassert bebyggelse eller blokkbebyggelse,
men forholdene vil ytterligere belyses når planarbeidet
igangsettes.

Fortetting av eksisterende
bebyggelse eller
transformasjon av et område

Den nye bebyggelsen vil bli integrert i den eksisterende
bebyggelsen i boligfeltet på Kirkebyvegen langs Nedre
Rælingsveg.

Forhold til nasjonale og
regionale føringer og
retningslinjer

Nasjonale føringer og statlige plantretningslinjer som er
relevant for planarbeidet:
- Plan- og bygningsloven 2008
- Rikspolitiske retningslinjer, styrke barn og unges
interesser i planleggingen (Miljødepartementet, 1995)
- Statlige planretningslinjer for samordnet bolig, areal
og transportplanleggingen (2014)
- Retningslinjer for støy T-1442/2016
- Regional plan for masseforvaltning i Akershus,
vedtatt 24-10-16
- Regional plan for areal og transport (RATP)
- Fylkesmannens forventningsbrev for 2019
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Gi en beskrivelse av hvordan
innspillet er i tråd med
arealstrategiene i gjeldende
kommuneplan

Innspillet antas å være i tråd med overordnede
planstrategier. Det vises til nasjonale og regionale føringer i
forhold til arealbruk, hvor det er økt fokus på tetthet innenfor
prioriterte vekstområder med nærhet til handels- og
tjenestetilbud og offentlig kommunikasjon.
Innspillet antas heller ikke å medføre vesentlige negative
virkninger for miljøet og samfunnet.

Eventuell annen relevant
informasjon

Planområde ligger i tilknytning til et allerede etablert boligfelt
med nærhet til skole, idrettspark og alpin-anlegg. Innspillet
vil legge til rett for at det kan bygges flere familievennlige
boliger som øker bostedsattraktiviteten i kommunen.
Planområde vil også oppfylle kravene til å være et trygt
oppvekstmiljø for barn med gode møtesteder og muligheter
for lek, samt nærhet til aktivitetsfremmende omgivelser.
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Natur, klima, miljø, samfunnssikkerhet
Tema
Naturverdier – Er det
naturverdier i området? Er
det viktige/truede
naturtyper eller arter?
Skriv inn hvilken verdi.
Ligger området i et
ravinelandskap?
Berøres vann- og
vassdrag? Ligger det
innenfor verna område
eller i marka? Skriv inn
hvor stort areal som
berøres.

Kommentarer til temaene

Den sørøstlige halvdelen av planområdet
berører naturtypen rødlistet LC-intakt
(Livskraftig). I delområdet som berøres
forekommer blant annet blåmeis, løvmeis,
trekryper, flaggspett, hagesanger, munk,
tårnfalk og ringdue.
Det er også registrert arter av nasjonal
forvaltningsinteresse innenfor planområdets
grenser. Arten myrhauken er registrert i
planområdet og er kategorisert som en sterk
truet art.

Landskap – Vil tiltaket gi Tiltaket anses å ikke medføre vesentlige
endringer i landskapet og endringer i terreng.
medføre store inngrep i
terreng?
Jord- og skogressurser Nei.
– Berøres dyrket mark,
beitemark? Berøres
skogressurser? Skriv inn
hvor stort areal som
berøres.
Forurensning/spesielle
miljøforhold – Er
området støyutsatt, ligger
området nær
høyspentlinje, er det evt.
forurenset grunn,
luftforurensning? Evt. om
forslag til arealformål vil
medføre økt støy eller
luftforurensning?
Klimautslipp – Vil forslag
til arealformål få
konsekvens for
klimagassutslipp?

Relevante nettsider
og planer
Naturbase
Artsdatabanken
Kartlegging av natur i
Rælingen

Planområdet grenser til kommunal vei
Hammarsvegen Kv6650 i Nord og fylkesvei
Nedre Rælingsveg Fv120 i vest.

Gardskart
Kilden NIBIO
Kommunedelplan for
landbruk
Miljøstatus

Kommunens
kartløsning
Støynivået i planområdet strekker seg fra 55 (støykart)

til 75 dB, hvor den vestlige halvdelen av
planområdet er mest utsatt. Det vil derfor
være behov for støyreduserende tiltak.

Nei.

Miljøstatus
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Samfunnssikkerhet (Skred- og flomfare,
grunnforhold) –
Er området flom- eller
rasutsatt? Ligger det
innenfor
aktsomhetssoner for ulike
skredtyper? Har det vært
skredhendelser innenfor
området tidligere? Hva
slags løsmasser består
grunnen av? Ligger
området under marin
grense?

Berggrunnen innenfor planområdet granatbiotittgneis, biotitt-muskovittgneis, stedvis
amfibolitt og kalksilikatlinser, stedvis
migmatittisk (NGU.no).

Miljøstatus
Skredatlas
NGU – Geologiske
kart

Planområdet er ikke flom- eller rasutsatt og
befinner seg ikke innenfor skred- og flom
aktsomhetssoner.
Planområdet ligger ikke under marin grense.

Kulturminner, kulturmiljø, friluftsliv
Tema

Kommentarer til temaene

Kulturminner/
kulturmiljø – Er det
registrert
kulturminner/kulturmiljø
innenfor området? Er det
freda kulturminner
innenfor området eller
tilgrensende området?
Beskriv hva slags type
kulturminner/kulturmiljø

Det er ikke registrert kulturminner innenfor
planområdet.

Friluftsliv/

Det er ikke kartlagt friluftsliv i planområdet.

Relevante nettsider
og planer
Kulturminnesøk
Kommunedelplan for
kulturminner og
kulturmiljøer

Grønnstruktur – Ligger Nei.
området innenfor
kartlagte
friluftslivsområder? Evt.
hvilken verdi er fastsatt?
Vil forslaget få innvirkning
på turområder/
grønnstruktur? Vil
forslaget gi økt/redusert
mulighet for
rekreasjon/friluftsliv?

Naturbase

Kommunedelplan for
idrett, fysisk aktivitet
og friluftsliv
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Barn og unge, universell utforming, tjenestefunksjoner, kollektivdekning,
forbindelseslinjer
Tema

Kommentarer til temaene

Barn og unge
– Beskriv avstand til
barne- og ungdomsskole,
videregående skole, lekeog aktivitetsområder i
nærheten

Planområdet ligger med nærhet til både
skole tjenester og idrettspark.

Friluftsliv/rekreasjon/
idrett – Beskriv avstand
til idrettsanlegg,
nærmiljøanlegg,
turområder

Ca.900m nordvest for planområde ligger
Marikollhallen, Marikoll idrettspark- og
skisenter.

Fjerdingby skole ligger ca.680 m nordvest for
planområdet. Ca.900 m nordvest for
planområde ligger også Marikollen
ungdomsskole.

Relevante nettsider
og planer
Kommunens
kartløsning
(Her kan man evt.
måle avstander i kart,
men det finnes også
andre steder man kan
gjøre dette, f.eks
google maps)

Kommunens
kartløsning
(Måling av avstander i
kart)

Universell utforming Forholdene vil ytterligere belyses når
Mulighet for å tilrettelegge planarbeidet igangsettes.
for universell
utforming? Er det tilgang
til offentlige friområder?

Kommunens
kartløsning

Tjenestefunksjoner –
Beskriv avstand til ulike
tjenestefunksjoner, som
f.eks, offentlige
tjenestefunksjoner,
handelsfunksjoner,
etablerte møteplasser,
osv. Er det gang- og
sykkelavstand?

Planområdet befinner seg sør i Rælingen
kommune og ca. 5.2 km sør for Lillestrøm
sentrum.

Kommunens
kartløsning

Kollektivdekning/
tilgjengelighet – Ligger
området nær
kollektivknutepunkter? Er
det god
kollektivdekning/bra
kollektivtilbud i tilknytning
til området? Er det
gangavstand/
tilgjengelighet til
holdeplasser? Skriv inn
avstanden.

Planområdet grenser til Kirkeby
bussholdeplass vest for planområdet. Det er
god kollektivdekning hvor rute-buss går hver
halvtime til Lillestrøm sentrum og omegn.

Kommunens
kartløsning

(Måling av avstander i
kart)

(Måling av avstander i
kart)

(Måling av avstander i
kart)

Ruter
(kollektivtilbud kan evt.
sjekkes her)
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Forbindelseslinjer –
Ligger området i
tilknytning til eller i
nærheten av gang- og
sykkelvei? Skriv inn
avstanden.

Gang- og sykkelvei omkranser planområdet
men det vil bli behov for utbedring.

Kommunens
kartløsning
(Måling av avstander i
kart)

Trafikksikkerhet, adkomst og teknisk infrastruktur
Tema
Trafikksikkerhet – Er
området trafikkutsatt? Er
det registrert ulykker?
Medfører forslaget økning
i trafikkmengde og behov
for trafikksikring?

Kommentarer til temaene

Nedre Rælingsvei, Fv120, er en tungt
trafikkert vei og har 20 registrerte
trafikkulykker i nærområdet (vegkart.no).
Tiltaket vil trolig bidra til økt trafikk, og det
kan være behov for utbedring av vei.

Vei (privat/offentlig)/
Adkomst til tomten blir via Nedre Rælingsveg
adkomst – Beskriv mulig i vest og må eventuelt oppgraderes.
adkomstløsning og
avstand til
fylkesvei/kommunal vei?
Vann og avløp – Er det
tilgjengelighet til slik
infrastruktur?

Relevante nettsider
og planer
Vegkart

Kommunens
kartløsning
(Måling av avstander i
kart)

Det er infrastruktur for vann og avløp i
nærheten av planområde.
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Fra: Christian Falch Kjellsen[christian.kjellsen@atpa.no]
Sendt: 24.08.2020 13:42:25
Til: postmottak@ralingen.kommune.no[postmottak@ralingen.kommune.no]
Kopi: Lorentz Kvalvik[lorentz@eiendomsgruppen.no]; Tormod Raen[ tormod.raen@atpa.no]; Zorana Markovic[
zorana.markovic@atpa.no];
Tittel: 2020/1876 Innspill til rullering av kommuneplanens arealdel

Hei
På vegne av forslagstiller, SBN AS, oversendes herved innspill til rullering av kommuneplanens arealdel for
Rælingen kommune.
Oversendelsen består av tre dokumenter:
Innspill til kommuneplanens arealdel
Skjema for innspill
Mulighetsstudie for området som omfattes av innspillet.
Vi ber om at alle dokumenter følger den videre innledende behandlingen.
Takk for hjelpen

Med vennlig hilsen
Christian Falch Kjellsen
Sivilarkitekt
Fagansvarlig plan.

www.atpa.no
m.92089739
Arbeidersamfunnets plass 1
0181 Oslo

Skjema for innspill til kommuneplanens arealdel

Kontaktinformasjon og adresse (gnr./bnr.) for gjeldende eiendommer
Forslagsstiller

SBN AS, orgnr 923 851 518

Adresse

FR. Nansens plass 11, 9008 Tromsø

Gårds- og bruksnummer

106/563, 106/562, 106/814, 106/749, 106/813, 106/138 mfl.
Se vedlagte utfyllende innspills kartillustrasjon.

Generelle opplysninger – Fakta om arealinnspill
Tema

Kommentarer til temaene

Eksisterende arealbruk,
formål i gjeldende
kommuneplan, evt.
reguleringsstatus for
området, evt. om det
foreligger hensynssoner

Arealet som søkes omregulert i kommuneplanens rullering er i
dag avsatt til rent næringsformål og ligger som en kile mellom
regulerte og realiserte boligområder.

Gi en beskrivelse av
beliggenhet og dagens bruk
av området, samt redegjør for
arealer området grenser til og
evt. tilstøtende
reguleringsplaner

Planområdet er i dag stort sett ubebygget landskap med unntak
av to mindre boligeiendommer. Planområdet grenser til etablerte
boligområder mot vest og øst. Mot nord grenser planområdet til
Nedre Rælingsvei. Boligområdene mot vest er adskilt fra
planområdet i nord-sør retning langs veien Strømsdalen.

Areal på området (størrelse i
daa)

Planområdet er på ca. 17daa og sammenfaller med areal avsatt
til næringsformål i gjeldende KPA

Nytt forslag til arealformål og
formål med endring

Planområdet foreslås utlagt til kombinert bebyggelse inkludert
boligbebyggelse i ny KPA

Tenkt utbyggingspotensial,
omfang, utnyttelse, antall
boenheter

Fortetting av eksisterende
bebyggelse eller
transformasjon av et område

Forhold til nasjonale og
regionale føringer og
retningslinjer

Gi en beskrivelse av hvordan
innspillet er i tråd med
arealstrategiene i gjeldende
kommuneplan

Eventuell annen relevant
informasjon

Det er i forbindelse med innspillet utarbeidet en mulighetsstudie
hvor en skissert tenkt utvikling vil minst kunne representere inntil
13 000m2 BRA kombinert bebyggelse med 150-200 boliger i
tillegg til nærings og kontorarealer.
Det vises til innspillets egne vedlegg i form av hoveddokument
og vedlagte mulighetsstudie.
Det forventes at endelig utforming, utnyttelse og
formålssammensetting vil klargjøres i en eller flere framtidige
detaljreguleringer som igjen vil ha sine hovedrammer i en
revidert KPA.
Foreslått arealendring vil kunne transformere området fra
ubebygget areal på samme tid som ønsket utvikling også kan
anses som en generell byutvikling hvor eksiterende
boligområder sammen-veves i en ny utvikling med kombinert
bebyggelse med mer sammensatte funksjoner og tilbud enn det
som er tilfelle dagens situasjon
Innspillet og arealendring i ny KPA vurderes til å være i tråd med
nasjonale og regionale føringer for byutviklingen i Rælingen.
Den reelle fortetningen en tenkt utvikling av planområdet
representerer anses å være særlig i tråd med kravene om
strategiene tilknyttet samordnet areal- og transportplanlegging.
Planområdet er sentral plassert i byggesonen og nært større
knutepunkt samt service- og handelsfunksjoner. Nærheten til
eksisterende boligområder, barnehager og skoler samt
planområdet s beskaffenhet og dermed potensiale som relativt
beskyttet og lunt område anses som å være et potensial for barn
og unges oppvekstsvilkår. Oppsummert anses forslaget til
arealendring i KPA som å være mer i tråd med overordnete
nasjonale føringer enn dagens monofunksjonelle arealbruk,
fastsatt i gjeldende KPA.
Innspillet anses å være i tråd med kommunens arealstrategier.
En arealendring som foreslått vil videre også representere en
økt fleksibilitet som både vil kunne sikre en kommende
funksjonsblanding og dermed gi både planområdet og
nærområdet et preg av «bydel». Samme fleksibilitet og utvidelse
av arealbruksløsninger vil også gjøre sjansene større for at en
utvikling og oppgradering av arealene hurtigere vil kunne finne
sted.
Det vises til utdypende innspill og vedlagte mulighetsstudie.
Forslagstiller og plankonsulent stiller gjerne opp hos kommune
for en ytterligere gjennomgang av disse dokumentene og en
grundigere diskusjon av mulighetsrommet en arealendring kan
bety.

Natur, klima, miljø, samfunnssikkerhet
Tema

Kommentarer til temaene

Naturverdier – Er det
naturverdier i området? Er
det viktige/truede
naturtyper eller arter?
Skriv inn hvilken verdi.
Ligger området i et
ravinelandskap?
Berøres vann- og
vassdrag? Ligger det
innenfor verna område
eller i marka? Skriv inn
hvor stort areal som
berøres.

Planområdet består i dag av forholdvis
gjengrodd løvskog. Det er ikke registrert truete
eller viktige flora og fauna. Det er dog registrert
enkelte større eiketrær spredt innenfor
planområdet. Det er ikke registrert vernet
vassdrag eller naturområder innenfor
planområdet.
En avstikker fra Nitelva/Glomma-vassdraget
følger planområdets ytterkant mot veien
Strømsdalen.
Oppsummert anses planområdet som
konfliktfritt i forhold til naturverdier. en videre
detaljregulering av planområdet vil kunne
tilpasses eventuelle mindre lokale viktige
kvaliteter. Kvaliteter som vil kunne integreres
og styrkes i en kommende utvikling av
planområdet.
En endring fra ubebygget areal avsatt til
næringsområde til en fremtidig sammensatt
mindre «bydel» vil representere en
landskapsmessig endring, men det vurderes
som en positiv endring. En endring hvor
landskapskvaliteter i større grad enn i dag ens
bruk eller ved dagens avsatte formål vil kunne
utnyttes og understrekes.
Landskapsformen vil i hovedsak beholdes slik
den er i dag, ,en det forventes og anbefales
mindre bearbeiding av landskapet på
vestsiden av planområdet for letter å integrere
den nye utviklingen inn i eksiterende byvev og
boligområder.
Nei - se også punktet om naturverdier.

Landskap – Vil tiltaket gi
endringer i landskapet og
medføre store inngrep i
terreng?

Jord- og skogressurser
– Berøres dyrket mark,
beitemark? Berøres
skogressurser? Skriv inn
hvor stort areal som
berøres.
Forurensning/spesielle
miljøforhold – Er
området støyutsatt, ligger
området nær
høyspentlinje, er det evt.
forurenset grunn,
luftforurensning? Evt. om
forslag til arealformål vil
medføre økt støy eller
luftforurensning?

Relevante nettsider
og planer
Naturbase
Artsdatabanken
Kartlegging av natur i
Rælingen

Gardskart
Kilden NIBIO

Det er ikke registrert fare for forurensing i
grunnen eller i form av virksomheter i
nærheten som utfordrer luftkvaliteten utover
nærheten til trafikkårene nord for planområdet.
Nærheten til Nedre Rælingvei og toglinjen nord
for denne igjen representerer den største
utfordringen rent miljømessig. Det er registrert
gradert støybelastning fra en mindre rød sone
helt nord i planområde til avtagende mot hvit
sone sørover i planområdet. Landskapets

Kommunedelplan for
landbruk
Miljøstatus
Kommunens
kartløsning
(støykart)

beskaffenhet som dalbunn gir noe større soner
med gule støyverdier enn tilstøtende
boligområder.
Støysituasjonen, med unntak av den røde
sonen helt nord, vurderes til å være av en
løsbar og akseptabel karakter. Dette ved
støyutredninger med beskrevne avbøtende
tiltak samt planmessige grep tilknyttet
bebyggelsesstruktur i kommende
detaljreguleringer.

Klimautslipp – Vil forslag
til arealformål få
konsekvens for
klimagassutslipp?

Samfunnssikkerhet (Skred- og flomfare,
grunnforhold) –
Er området flom- eller
rasutsatt? Ligger det
innenfor
aktsomhetssoner for ulike
skredtyper? Har det vært
skredhendelser innenfor
området tidligere? Hva
slags løsmasser består
grunnen av? Ligger
området under marin
grense?

Areal tidligere benyttet til søppelfylling i
planområdets nedre del mot Nedre Rælingens
vei forventes utredet i forbindelse med
kommende detaljregulering.
Det vurderes at en fortetting langs
knutepunkter og gode byplangrep med vekt på
kollektivreiser, gående og syklende i bidrar til å
senke klimagassutslipp. både lokalt og i
regional sammenheng. Den utviklingen av
området som er beskrevet og planlagt anses å
falle inn under en slik kategori av
byutviklingsgrep.
Det er ikke registrert skred- eller flomfare
innenfor planområdet. Det er heller ikke
registret som aktsomhetsområde for flom. Hele
planområdet ligger dog under marin grense.
Det er ikke registrert kvikkleire innenfor
planområdet. Det forventes at geoteknisk
vurdering og/eller undersøkelse vil være
tilknyttet kommende detaljregulering(er).
Denne og disse vil avdekke behov for
eventuelle særskilte avbøtende tiltak for
utvikling av området tilknytte geotekniske
forhold og grunnen beskaffenhet som
byggeområde.

Miljøstatus

Miljøstatus
Skredatlas
NGU – Geologiske
kart

Kulturminner, kulturmiljø, friluftsliv
Tema

Kommentarer til temaene

Kulturminner/
kulturmiljø – Er det
registrert
kulturminner/kulturmiljø
innenfor området? Er det

Det er ikke registrert kulturminner eller
kulturmiljø med none vernestatus innenfor
planområdet. Det er heller ikke registrert
enkeltminner/objekter som er fredet eller avsatt
til bevaring.

Relevante nettsider
og planer
Kulturminnesøk
Kommunedelplan for
kulturminner og
kulturmiljøer

freda kulturminner
innenfor området eller
tilgrensende området?
Beskriv hva slags type
kulturminner/kulturmiljø
Friluftsliv/
grønnstruktur – Ligger
området innenfor
kartlagte
friluftslivsområder? Evt.
hvilken verdi er fastsatt?
Vil forslaget få innvirkning
på turområder/
grønnstruktur? Vil
forslaget gi økt/redusert
mulighet for
rekreasjon/friluftsliv?

Planområdet er registrert som lite brukt grøntkorridor, men likefullt også beskrevet som
viktig lokalt friluftsareal.
Planområdet er allerede avsatt til
næringsbebyggelse. Foreslått endring til boligog næringsområde antas og i større grad
kunne sikre deler av planområdet som
friluftsarealer med opparbeidete arealer til
rekreasjon, lek og gjennomgående årer for
myke trafikanter.

Naturbase
Kommunedelplan for
idrett, fysisk aktivitet
og friluftsliv

Barn og unge, universell utforming, tjenestefunksjoner, kollektivdekning,
forbindelseslinjer
Tema

Kommentarer til temaene

Barn og unge
– Beskriv avstand til
barne- og ungdomsskole,
videregående skole, lekeog aktivitetsområder i
nærheten

Det er skoler og barnehager innenfor en radius
på under 1000meter fra planområdet.
Leke- og aktivitetsarealer finnes i tilknytning til
disse samt i nærhet til allerede eksiterende
byvev bestående av boligområder med sitt
lokale nettverk av mindre veier, fortau, stier og
gangveier.
Det forventes at nødvendige tiltak for å binde
ny utvikling av planområdet sammen med den

Relevante nettsider
og planer
Kommunens
kartløsning
(Her kan man evt. måle
avstander i kart, men
det finnes også andre
steder man kan gjøre
dette, f.eks google
maps)

Friluftsliv/rekreasjon/
idrett – Beskriv avstand
til idrettsanlegg,
nærmiljøanlegg,
turområder
Universell utforming Mulighet for å tilrettelegge
for universell
utforming? Er det tilgang
til offentlige friområder?

Tjenestefunksjoner –
Beskriv avstand til ulike
tjenestefunksjoner, som
f.eks, offentlige
tjenestefunksjoner,
handelsfunksjoner,
etablerte møteplasser,
osv. Er det gang- og
sykkelavstand?
Kollektivdekning/
tilgjengelighet – Ligger
området nær
kollektivknutepunkter? Er
det god
kollektivdekning/bra
kollektivtilbud i tilknytning
til området? Er det
gangavstand/
tilgjengelighet til
holdeplasser? Skriv inn
avstanden.
Forbindelseslinjer –
Ligger området i
tilknytning til eller i
nærheten av gang- og
sykkelvei? Skriv inn
avstanden.

eksisterende situasjon vil følge som sentrale
deltemaer i kommende detaljreguleringer.
Planområdet ligger sentralt i registrerte
friluftsområder, nært etablerte
rekreasjonsarealer og idrettsanlegg.

Kommunens
kartløsning
(Måling av avstander i
kart)

Bunnen av Strømsdalen anses ikke å være til
hinder for en utvikling av bolig- og
næringsområder som tilfredsstiller kravene til
universell utforming og tilgjengelighet. Kobling
til omkringliggende boligområder vil av rene
landskapsmessige forhold og høydeforskjeller
utgjøre en større utfordring for tematikken. Det
vurderes likefullt som at planområdet er
velegnet til tiltenkt utvikling også innenfor
temaet.
Planområdet anses som å ligge i nærhet til
daglige service og handelstilbud. Det anses
videre at nytt tiltak som med tematikken over,
vil knytte seg til og bidra til en forbedret
situasjon for lokale nettverk av og stier for
gående og syklende.

Kommunens
kartløsning

Det er bussholdeplasser både nord og sør for
planområdet. De mest sentrale ligger mot nord
og i tilknytning til Nedre Rælingvei.
Det er fra 2-300 meter fra planområdet til
nevnte kollektivholdeplasser.

Kommunens
kartløsning

(Måling av avstander i
kart)

Kommunens
kartløsning
(Måling av avstander i
kart)

(Måling av avstander i
kart)

Ruter
(kollektivtilbud kan evt.
sjekkes her)

Ja, se kolonner over.

Kommunens
kartløsning
(Måling av avstander i
kart)

Trafikksikkerhet, adkomst og teknisk infrastruktur

Tema

Kommentarer til temaene

Trafikksikkerhet – Er
området trafikkutsatt? Er
det registrert ulykker?
Medfører forslaget økning
i trafikkmengde og behov
for trafikksikring?

Planområdet i dag er ikke preget av stor
trafikkbelastning. Det er større trafikkarealer
nord for planområdet.
en utvikling av området vil medføre en økning
av trafikk, men det vurderes dithen at en
utvikling som beskrevet i innspillet ikke vil
medføre store nye belastninger for
nærområdet. Kommende detaljregulering vil
kunne legge klare føringer for trafikk og
mobilitetsløsninger som sikrer trygge
omgivelser for særlig gående og syklende.
Det forventes at prosjekter og bebyggelse i
planområdet vil knytte seg til Strømsdalen som
adkomstvei og vider tilknytte seg det
overordnete trafikknettverket via øvre og særlig
nedre Rælingvei

Vei (privat/offentlig)/
adkomst – Beskriv mulig
adkomstløsning og
avstand til
fylkesvei/kommunal vei?
Vann og avløp – Er det
tilgjengelighet til slik
infrastruktur?

Planområdet ligger i nærheten av eksiterende
bolig og næringsområder og det forventes at
nye detaljreguleringer vil inneholde rammer og
føringer for nye vann- avløps og
overvannsløsninger. Tematikken anses som
lite konfliktfylt og vil følge av kommende
detaljregulering og konkrete byggesaker.

Relevante nettsider
og planer
Vegkart

Kommunens
kartløsning
(Måling av avstander i
kart)

Rælingen kommune
Utbyggingsservice
Postboks 100
2025 FJERDINGBY

Sted:
Dato:
Deres ref:
Saksbeh:
E-post:
Tel:

Oslo
20.08.2020
Christian Kjellsen
cfk@atpa.no
+47 92089739

INNSPILL TIL REVISJON AV KOMMUNEPLANENS AREALDEL FOR RÆLINGEN KOMMUNE
- STRØMSDALEN NORD
På vegne av Strømsdalen Bolig- og næringspark AS (SBN AS) fremmes innspill til revisjon av
kommuneplanens arealdel.
Innspillet og dermed forslag til overordnet arealbruksendring består i en endring av
Strømsdalen nord, fra rent næringsområde til en mer fleksibel arealbruk som også innebærer
muligheten for boligutvikling. Det foreslås dermed en endring fra næringsformål til kombinerte
formål, alternativt sentrumsformål, hvor arealsammensetning og fremtidig konkretisering av
utviklingen vil fremmes i en eller flere detaljreguleringsplaner.

Utsnitt gjeldende KPA – arealene merket med rød stiplet linje. (kartet er rotert, med nord mot høyre)
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Bakgrunn og forutgående prosess mot kommunen.
Planutvalget behandlet 28.11.2017 planinitiativ fra Eiendomsgruppen Oslo for omregulering av
arealene i Strømsdalen nord. Dette etter et konkluderende møte med administrasjonen den
09.08.2017, hvor det ble enighet om å fremme en prinsippsak om formålsendring. Utvalget fattet
vedtak om ikke å igangsette omregulering i inneværende planperiode, men ønsker å vurdere
formålsendringen ved neste revisjon av kommuneplanens arealdel.
I denne sammenhengen vises det også til et tidligere møte, den 22.05.2017 med leder og
nestleder i planutvalget hvor en tidlig mulighetsstudie ble vist og tilbakemeldingen ble oppfattet
som positiv.
Etter disse møtene er flere av eiendommene i Strømsdalen Nord nå overdratt til selskapet SBN
AS, der de største aksjonærene er Strømsdalen Boligutvikling As og Eiendomsgruppen Oslo AS.
Bane NOR eier 106/563 lengst nord i Strømsdalen mot Nedre Rælingsveg. Det er opprettet
kontakt mellom partene med formål om et samarbeid mellom Bane NOR og SBN om utviklingen
av denne del av området.
Oversendt tidligere innspill og med vedtaket som bakteppe spiller SBN AS med dette, inn forslag
om å endre arealbruken i nordre del av Strømsdalen fra næring til kombinasjonsformål, slik at
det er mulig å realisere et eller flere prosjekter med sammensatte funksjoner, fremfor rene
næringsområder.
Innspillet ledsages av et mulighetsstudie som ligger vedlagt.
Sammendrag
Rælingen kommunen ønsker å legge til rette for vekst og nye arbeidsplasser. Strømsdalen er i
kommuneplanen avsatt til næringsbebyggelse. Området har tidligere vært regulert til bolig og
friområde. SBN AS ønsker å utvikle disse arealene til en kombinert bolig- og næringspark. Dette
vil etter vår oppfatning gi det beste grunnlaget for å realisere kommunens ønsker om økt
næringsvirksomhet. Det er også en slik løsning som treffer markedet best, både når det gjelder
trender i boligmarked og markedet for leie av næringsarealer. Prosjektet og vedlagte innledende
mulighetsstudie har arbeidstittel Strømsdalen bolig- og næringspark.
Mulighetsstudien viser en forholdvis moderat utnyttelse av planområdet med 13-14000m2 BRA
kombinerte formål og 150-200 boenheter.
Vi mener prosjektet kan gi et viktig bidrag til å oppfylle kommunens målsettinger om økt
næringsvekst, kombinert med redusert biltrafikk, fortetting rundt kollektivknutepunkt og lavere
klimagassutslipp.
Befolkningsvekst og flytting
Kommunens sentrale beliggenhet i landets raskest voksende bo- og arbeidsmarkedet, gir gode
muligheter for både økt næringsvirksomhet og flere tilflyttere til kommunen.
Folketallet i Oslo og Akershus forventes å øke med over 350 000 i løpet av de neste 20 årene.
Nedre Romerike er den regionen i Akershus som forventes å få høyest vekst i antall innbyggere
fram mot 2040, med 72 000 nye innbyggere. Akershus tiltrekker seg mange personer i alderen
30-39 år, både fra andre fylker og fra utlandet. Dette flyttemønsteret har vært stabilt over flere
år.
Rælingen er den kommunen som per i dag har minst relativ andel av befolkningsveksten i
Akershus, særlig gjelder det tilflyttere fra andre kommuner. Det er ingen grunn til at det skal
være slik fremover. Utvikling av sentrumsnære områder som Strømsdalen er godt egnet for å
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øke tilflyttingen til Rælingen. Det er en kombinasjon av nye arbeidsplasser og boliger som er
avgjørende for vekst.
Området har potensial for å bli en attraktiv bydel som kan tiltrekke folk som ønsker å flytte
internt eller til kommunen, med sentralt plasserte boliger for pendlere og småbarnsfamilier.
Næringsarealer i samme bygningskompleks gjør at mange kan bo i umiddelbar nærhet til sin
arbeidsplass. Et presset boligmarked i Oslo gjør at mange søker bolig utenfor sentrumskjernen,
samtidig som de vil fortsette å jobbe og benytte kulturliv i sentrum.
For mange pendlere inn til Oslo sentrum vil det målt i antall minutter være kortere arbeidsvei
fra Strømsdalen til Oslo sentrum enn fra Nordstrand, Bjerke eller andre sentrumsnære bydeler i
Oslo.
Prosjektet - Strømsdalen bolig- og næringspark
Strømsdalen ligger tett på kollektivknutepunkt, handelssentra og servicetilbud. Det er også nært
til marka og Øyeren og kombinerer urbane kvaliteter med rike rekreasjonsmuligheter. Området
har god offentlig infrastruktur, flere barnehager og gangavstand til grunnskole. Tomtestudien
viser også at arealet egner seg godt for boliger.
Vedlagt tomtestudie viser et mulig utbyggingsscenario. Størrelsen på prosjektet, antall
leiligheter og andelen næringsareal utvikles i en påfølgende reguleringsprosess. Foreliggende
tomtestudie er på et skissemessig nivå i forhold til grad av utnytting, fordeling av funksjoner og
størrelsen på leke- og uteoppholdsareal.
Intensjonen er å tilrettelegge for en tetthet som gir gode bokvaliteter samtidig som det er viktig
å få til et samspill som kan gi tilstrekkelig grunnlaget for etablering av næring og
servicefunksjoner.
Næring
Plassering av næringsbygg lengst nord i området er begrunnet med god adkomst fra Nedre
Rælingsveg og muligheten for å skjerme bakenforliggende boliger mot støy fra veg og bane.
Bygg nærmest Nedre Rælingsveg foreslås som kombinert formål med handel i 1. etasje, og
kontorer i øvrige etasjer. Beliggenheten medfører at første-etasje passer til dagligvare, mens 2-3.
etasje kan huse servicefunksjoner som lege, frisør og lignende. Øvrige etasjer egner seg som
kontorarealer.
Parkering etableres i garasjeanlegg og på bakkenivå til dagligvarehandel. Ny avkjørsel
planlegges med atkomst fra Strømsdalen. Samme avkjørsel brukes som atkomstvei til
underjordisk garasje for tre nye blokker i skråningen mellom Strømsdalen og Solvegen. Dette
grepet effektiviserer avkjørselsplan for området og øker trafikksikkerhet.
En del av første-etasjene i de øvrige byggene kan også brukes til næringsvirksomhet, for
eksempel kafe, butikk eller sykkelverksted. For å bedre tilrettelegge området for barnefamilier
er det aktuelt å kombinere et av byggene med barnehage i 1. etasje og f.eks. boliger for
førstegangsetablerere / utleieboliger i de øvrige etasjene.
Boliger
Bebyggelsen sørover og oppover mot vest i skråningen vil bestå av blokker i kombinasjon med
punkthus med varierende høyder. Dette gir gode sol- og lysforhold for både leiligheter og
uteoppholdsområder. Arealer mellom boligblokker brukes til felles lekeplass og park, med
innslag av parsellhage for beboere.
Trappet og terrassert utforming av volumene er tilpasset terreng, og solens gang for å oppnå
gode solforhold på utearealene (se soldiagram datert 14.08.2020).
Garasjeanlegg legges i delvis nedgravd kjeller.
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For boligblokkene i skråningen mot Solvegen er kjøreatkomst tenkt fra Strømsdalen med
mulighet for gangatkomst også fra Solvegen.
Eksisterende garasjer på østsiden av Solveien flyttes til vestsiden av Solvegen sammen med
allerede eksisterende garasjeanlegg. Dette samler parkeringen og gjør Solvegen tryggere for
myke trafikanter.
Strømsdalen bolig- og næringspark rommer anslagsvis vel 150-200 leiligheter tilpasset flere
kjøpegrupper. Sammen med den eksisterende boligmassen i området, vurderes dette som et
bærekraftig befolkningsgrunnlag for etablering av servicetjenester.
Miljø og Transport
I 2016 ble det utarbeidet et klimagassregnskap og -budsjett for Rælingen kommune med basis i
2015-tall. Regnskapet viser at utslipp fra transport er den største utslippskilden. 2/3 av alle
reisene på Romerike skjer med bil.
Omlandet til Strømsdalen består av etablerte bomiljøer. Dersom det etableres et rent
næringsområde med kjøpesenter eller større handelsvirksomhet, vil det trekke mye ekstra
biltrafikk tett på dagens boligområder.
Parkeringsløsninger og parkeringsdekning vil følge av de føringene som vil legges i ny
kommuneplan. Det er i mulighetsstudien lagt opp til felles parkeringsanlegg under bakken.
Parkeringsanleggene kan også inneholde og fasilitere moderne el-sykkel- og bildelingsordninger
etc.
Den mest effektive måten å redusere biltrafikk på, er å ha de vesentlige funksjoner som
barnehage, butikk og boligrelaterte servicefunksjoner i gangavstand til boligen. Planområdet
som sådan representerer en god mulighet for å oppnå en økt bymessighet med større vekt på
lokal mobilitet i form av gange og sykkel. En utvikling av området vil også kunne styrke
integreringen av eksisterende byvev på begge sider av Strømsdalen.
Dersom Strømsdalen bolig- og næringspark realiseres, vil beboerne og de ansatte ha svært enkel
tilgang til kollektive transportløsninger, da det kun er en kort gåtur over broa til Lillestrøm
stasjon. Det er gode bussforbindelser og sykkeltraseer som naturlig knytter Strømsdalen til de to
kollektivknutepunktene. Det er også enkelt å ta seg kollektivt til Fjerdingby.
Planstatus og kommunens regionale og kommunale ambisjoner
Rælingen kommunen skisserer gjennom kommuneplanen et framtidig utbyggingsmønster som
begrenser det totale transportomfanget, reduserer bilbruken og får flere til å reise kollektivt.
Kollektivtilgjengelighet ligger, ifølge kommuneplanen, til grunn som et vesentlig kriterium i
forbindelse med utbygging og lokalisering av nye boliger, arbeidsplasser samt offentlige bygg og
arealer.
Regional areal- og transportplan for Oslo og Akershus legger opp til at arealer som ligger i
nærheten av eksisterende sentra og med god tilgang til kollektivknutepunkter er prioriterte
vekstområder som bør utvikles.
Markedet for næringsbygg
Nærheten til Strømmen og Lillestrøm reduserer behovet for plasskrevende næringsareal som
større handelsbygg, lagerarealer eller store kontorbygg. Det er heller ingen etterspørsel etter
store kontorlokaler utenfor sentrum.
I denne sentrumsnære delen av Rælingen er det imidlertid behov for arealer til fleksible, mindre
kontorarealer, og næringsarealer tilpasset mindre virksomheter. I tillegg er det behov for lokaler
til servicefunksjoner tilknyttet boligområdene.
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Den kombinerte bolig- og næringsparken er en realistisk måte å øke næringsvirksomhet i denne
delen av kommunen, i tråd med kommunens strategier.
Oppsummering
Vi vurderer en endring og utvidelse av overordnet arealbruk i revidert kommuneplan for
Strømsdalen nord som et viktig og nødvendig grep for en raskere og mer bærekraftig utvikling
av arealene. En utvikling som igjen forstås som å være i tråd med de overordnete
utviklingsstrategier formulert i Rælingen kommunes prinsipielle visjoner.
En arealbruksendring vil fortsatt sikre kommunens behov for næringsarealer, men vil ved en
utvidelse til også å omfatte boligutvikling lettere kunne realiseres og tilpasses et sammensatt
markedsbilde og dermed raskere muliggjøre en bærekraftig fornyelse og utvikling innenfor
Strømsdalen nord.
Det vies avslutningsvis til vedlagte og supplerende mulighetsstudie samt utfylt innspillskjema til
rullering av kommuneplanens arealdel.
Forslagstiller og plankonsulent stiller gjerne opp med ytterligere presentasjon og gjennomgang
av mulighetsstudie for kommunen i forbindelse med arbeidet med ny kommuneplan.

Med vennlig hilsen,
På vegne av forslagstiller, SBN A/S

Christian Falch Kjellsen
Sivilarkitekt, Fagansvarlig Plan
AT Plan & arkitektur AS
Vedlegg: Presentasjon av foreliggende innledende mulighetsstudie/prosjektpresentasjon.
Kontaktpersoner:
Forslagsstiller
SBN AS v/ lorentz@eiendomsgruppen.no, tlf 91 66 07 71.
Plankonsulent
AT Plan & arkitektur AS v/ Christian Falch Kjellsen. cfk@atpa.no, tlf 92 08 97 39
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Skjema for innspill til kommuneplanens
arealdel

Kontaktinformasjon og adresse (gnr./bnr.) for gjeldende eiendommer
Forslagsstiller

Eikeli Eiendom AS

Adresse

Eikeliveien 1, 3, 5 og 2, 4, 6, 8, 10, 12.

Gårds- og bruksnummer

105/34, 106/175, 106/159, 120/1, 106/2, 106/74,
106/229, 106/160, 106/231, 106/57, 106/53, 106/490, 106/491

Generelle opplysninger – Fakta om arealinnspill
Tema

Kommentarer til temaene

Eksisterende arealbruk,
formål i gjeldende
kommuneplan, evt.
reguleringsstatus for
området, evt. om det
foreligger hensynssoner

Gnr/bnr 120/1 er regulert til veiareal, del av dette bør endres
til Kombinert bebyggelse og anleggsformål (kode 1800/1900).

Gi en beskrivelse av
beliggenhet og dagens bruk
av området, samt redegjør for
arealer området grenser til og
evt. tilstøtende
reguleringsplaner

Det aktuelle arealet ligger syd for Nedre Rælingsveg og
jernbanen, like vest for Rælingsbrua.

Areal på området (størrelse i
daa)
Nytt forslag til arealformål og
formål med endring

Dagens regulering av arealene er boligareal og veiareal
i samsvar med kommuneplanen.
Planidentifikasjon er 137.

Dagens bruk er boliger og Eikeliveien.
Det regulerte veiarealet er i dag grønn veikant.
Syd og øst for området er et regulert grøntområde.

Aktuelt planområde ca 12 daa.
Kombinert bebyggelse og anleggsformål (kode 1800/1900).

Tenkt utbyggingspotensial,
omfang, utnyttelse, antall
boenheter

ca 250 boliger.
ca 20.000 m2 BRA.
ca 3000 m2 under terreng.

Fortetting av eksisterende
bebyggelse eller
transformasjon av et område

Transformasjon av eksisterende område.

Forhold til nasjonale og
regionale føringer og
retningslinjer

Planforslaget vil være i samsvar med nasjonale og regionale
føringer, både ved høy arealutnyttelse rundt kollektivknutepunkt
og ved at utbyggingen skjer nord i kommunen.

Gi en beskrivelse av hvordan
innspillet er i tråd med
arealstrategiene i gjeldende
kommuneplan

Innspillet vil legge til rette for at areal som i dag er regulert til
veiareal kan benyttes som del av boligutbygging i sentral del av
nordre del av kommunen, som er i samsvar med arealstrategien
i kommuneplanen.

Eventuell annen relevant
informasjon

Natur, klima, miljø, samfunnssikkerhet
Tema

Kommentarer til temaene

Naturverdier – Er det
naturverdier i området? Er
det viktige/truede
naturtyper eller arter?
Skriv inn hvilken verdi.
Ligger området i et
ravinelandskap?
Berøres vann- og
vassdrag? Ligger det
innenfor verna område
eller i marka? Skriv inn
hvor stort areal som
berøres.

Det er ikke naturverdier innenfor det aktuelle
planområdet.

Landskap – Vil tiltaket gi
endringer i landskapet og
medføre store inngrep i
terreng?
Jord- og skogressurser
– Berøres dyrket mark,
beitemark? Berøres

Ny bebyggelse ved den nordvendte skråningen
i området legges mest mulig inn i terrenget.
Uberørte deler av skråningen vil beholde sin
grønne karakter.

Syd og øst for området er et regulert
grøntområde, hvor det er fredede hule eiketrær.

Dyrket mark eller beitemark berøres ikke.

Relevante nettsider
og planer
Naturbase
Artsdatabanken
Kartlegging av natur i
Rælingen

Gardskart
Kilden NIBIO

skogressurser? Skriv inn
hvor stort areal som
berøres.
Forurensning/spesielle
miljøforhold – Er
området støyutsatt, ligger
området nær
høyspentlinje, er det evt.
forurenset grunn,
luftforurensning? Evt. om
forslag til arealformål vil
medføre økt støy eller
luftforurensning?
Klimautslipp – Vil forslag
til arealformål få
konsekvens for
klimagassutslipp?
Samfunnssikkerhet (Skred- og flomfare,
grunnforhold) –
Er området flom- eller
rasutsatt? Ligger det
innenfor
aktsomhetssoner for ulike
skredtyper? Har det vært
skredhendelser innenfor
området tidligere? Hva
slags løsmasser består
grunnen av? Ligger
området under marin
grense?

Fremtidig reguleringsformål boliger/næring vil
ikke medføre økt støy eller luftforurensning.
Nordre fasade til nordre del av bebyggelse vil
ligge innenfor gul støysone.
Det forutsettes godkjent ved avbøtende tiltak
i sentralt beliggende område, iht T-1442
Retningslinje for behandling av støy i
arealplanlegging.

Nei, ikke utover normal konsekvens for
boligbygging.

Planområdet ligger utenfor hensynssone
for flom.

Kommunedelplan for
landbruk
Miljøstatus
Kommunens
kartløsning
(støykart)

Miljøstatus

Miljøstatus
Skredatlas
NGU – Geologiske
kart

Kulturminner, kulturmiljø, friluftsliv
Tema

Kommentarer til temaene

Kulturminner/
kulturmiljø – Er det
registrert
kulturminner/kulturmiljø
innenfor området? Er det
freda kulturminner
innenfor området eller
tilgrensende området?
Beskriv hva slags type
kulturminner/kulturmiljø

Eikelivegen 3 er registert som kulturminne,
villa fra 1980-tallet, vernekategori 2.

Friluftsliv/

Forslagsstiller mener bygningen ikke har
verneverdi.

Relevante nettsider
og planer
Kulturminnesøk
Kommunedelplan for
kulturminner og
kulturmiljøer

Naturbase

grønnstruktur – Ligger
området innenfor
kartlagte
friluftslivsområder? Evt.
hvilken verdi er fastsatt?
Vil forslaget få innvirkning
på turområder/
grønnstruktur? Vil
forslaget gi økt/redusert
mulighet for
rekreasjon/friluftsliv?

Fremtidig planforslag vil føre til at flere naboer
vil benytte regulert grøntområde i syd, dvs en
økt mulighet for friluftsliv for flere personer.

Kommunedelplan for
idrett, fysisk aktivitet
og friluftsliv

Barn og unge, universell utforming, tjenestefunksjoner, kollektivdekning,
forbindelseslinjer
Tema

Kommentarer til temaene

Barn og unge
– Beskriv avstand til
barne- og ungdomsskole,
videregående skole, lekeog aktivitetsområder i
nærheten

Rud skole,
gangavstand ca 1 km.

Friluftsliv/rekreasjon/
idrett – Beskriv avstand
til idrettsanlegg,
nærmiljøanlegg,
turområder

Det er idrettsbane Torva ved Nitelva.
Det er aktivitetsarealer ved og på Nitelva.
Det er idrettshaller og -baner i tilknytning til
skoler.

Universell utforming Mulighet for å tilrettelegge
for universell
utforming? Er det tilgang

Kommunens
Boliger legges til rette for universell utforming.
Turvei ved Nitelva er egnet for rullestolbrukere. kartløsning
Det er kort vei over til Rådhusparken i Lillestrøm. (Måling av avstander i

Sandbekken ungdomsskole,
gangavstand ca 3 km.
Rælingen videregående skole, Fjerdingby
avstand ca 4,5 km.

Relevante nettsider
og planer
Kommunens
kartløsning
(Her kan man evt.
måle avstander i kart,
men det finnes også
andre steder man kan
gjøre dette, f.eks
google maps)

Kommunens
kartløsning
(Måling av avstander i
kart)

kart)

til offentlige friområder?
Tjenestefunksjoner –
Beskriv avstand til ulike
tjenestefunksjoner, som
f.eks, offentlige
tjenestefunksjoner,
handelsfunksjoner,
etablerte møteplasser,
osv. Er det gang- og
sykkelavstand?
Kollektivdekning/
tilgjengelighet – Ligger
området nær
kollektivknutepunkter? Er
det god
kollektivdekning/bra
kollektivtilbud i tilknytning
til området? Er det
gangavstand/
tilgjengelighet til
holdeplasser? Skriv inn
avstanden.
Forbindelseslinjer –
Ligger området i
tilknytning til eller i
nærheten av gang- og
sykkelvei? Skriv inn
avstanden.

Rælingen rådhus, Fjerdingby,
avstand ca 4 km (sykkelavstand).
Handelssted og byfunksjoner
i Lillestrøm sentrum, avstand ca 1 km.

Området ligger nær Lillstrøm jernbanestasjon,
avstand ca 700 meter.

Kommunens
kartløsning
(Måling av avstander i
kart)

Kommunens
kartløsning
(Måling av avstander i

Det er bussholdeplass 'Eikeliveien' ved
kart)
eiendommen og bussholdeplass 'Lillestrøm bru'
med avstand 200-300 meter,
Ruter
med bussforbindelse til bl a Fjerdingby.

(kollektivtilbud kan evt.
sjekkes her)

Det er direkte forbindelse til gang- og sykkelvei
som går langs Nitelva og over til Lillestrøm.
Det er også direkte tilknytning til boligveinettet.

Kommunens
kartløsning
(Måling av avstander i
kart)

Trafikksikkerhet, adkomst og teknisk infrastruktur
Tema
Trafikksikkerhet – Er
området trafikkutsatt? Er
det registrert ulykker?
Medfører forslaget økning
i trafikkmengde og behov
for trafikksikring?
Vei (privat/offentlig)/
adkomst – Beskriv mulig
adkomstløsning og
avstand til
fylkesvei/kommunal vei?
Vann og avløp – Er det
tilgjengelighet til slik
infrastruktur?

Kommentarer til temaene

Relevante nettsider
og planer
Vegkart

Kommunens
kartløsning
(Måling av avstander i
kart)

Eikeli Eiendom AS - Planområde 26.08.2020

SAKSNR: 2020/1876
Rælingen kommune
Bjørnholthagan 6
2008 Fjerdingby

Oslo 21.08.2020

Kommuneplanen 2022 - 2033
INNSPILL TIL KOMMUNEPLANENS AREALDEL
I sammenheng med varsel om oppstart og offentlig ettersyn av planprogram for ny
kommuneplan 2022 - 2033, oversendes innspill til kommuneplanens arealdel fra Aamodt
Utvikling AS og Bakke Leiligheter AS. Innspillet gjelder for eiendom med gnr. 103/ bnr. 1 Øvre Aamodt. Eiendommen foreslås omdisponert til boligbebyggelse, forretninger,
offentlig/privat tjenesteyting og uteoppholdsareal.
Vedlagt følger utfylt skjema for innspill samt mulighetsstudie for eiendommen.
Innspillet består av følgende saksdokumenter:
1.
2.
3.
4.

Øvre Aamodt - Skjema for innspill til kommuneplanens arealdel (21.08.2020)
Øvre Aamodt - Kartutsnitt
Øvre Aamodt - Mulighetsstudie, A3-hefte (21.08.2020)
Øvre Aamodt - Animasjon av mulighetsstudie (21.08.2020)

Kontaktinformasjon
Forslagsstillere:
• Aamodt Utvikling AS, v/Vegard Holten
Tomtervegen 50, 2009 Nordby
Tlf: 952 83 220
Epost: vegard@o2b.no
•

Bakke Leiligheter AS, v/ Thomas Wisbech
Finstadhagan Næringspark, 1930 Aurskog
Tlf: 901 19 290
Epost: thomas.wisbech@bakke-as.no

Plankonsulent:
• Arkitektene MNAL Fosse og Aasen AS, v/ Bjørn Glomsrød
Skippergata 33, 0154 Oslo
Tlf: 992 51 640
Epost: bjorn@fosseaasen.no

Med vennlig hilsen
Arkitektene MNAL Fosse og Aasen AS
Skippergata 33
0154 Oslo

Skippergata 33 0154 Oslo

telefon 22 47 42 40

bank.kto 9041 06 16652

e- mail: post@fosseaasen.no

org.nr. 962385915 MVA

Saksnr: 2020/1876

Skjema for innspill til kommuneplanens arealdel

Kontaktinformasjon og adresse (gnr./bnr.) for gjeldende eiendommer
Forslagsstiller

•

AAMODT UTVIKLING AS, Tomtervegen 50, 2009 Nordby

•

BAKKE LEILIGHETER AS, Finstadhagan Næringspark,
1930 Aurskog

Adresse

Øvre Aamodt, 2008 Fjerdingby

Gårds- og bruksnummer

Gnr.103/ bnr.1: ØVRE AAMODT

Generelle opplysninger – Fakta om arealinnspill
Tema

Kommentarer til temaene

1. Eksisterende arealbruk,
formål i gjeldende
kommuneplan, evt.
reguleringsstatus for
området, evt. om det
foreligger hensynssoner

•

2. Gi en beskrivelse av
beliggenhet og dagens
bruk av området, samt
redegjør for arealer
området grenser til og evt.
tilstøtende
reguleringsplaner

•

•
•

•
•
•

Området er i dag avsatt til formål LNFR, areal for nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag.
Området er ikke omfattet av område- eller detaljregulering.
Ingen hensynssoner foreligger.

Aktuelt område er jordeiendom tilhørende gårdsbruket Øvre
Åmot, nord i Rælingen, rett nord for tettstedet Fjerdingby.
Eiendommen ligger høyt i terrenget nær Nitelva og utløpet til
Leira. Utstrekning er omtrent 160 m x 550 m, orientert nordsør. Terrenget faller ca. 49 høydemeter fra høyeste punkt i
sør på 179 moh ved Øvre Rælingsveg, til laveste punkt i
nord på 130 moh ved Nedre Rælingsveg.
Jordeiendommen til Øvre Åmot er forpaktet bort. Gårdstunet
med bygninger er tidligere skilt ut fra opprinnelig tomt.
Det er etablert spredt boligbebyggelse rundt hele området.
Ingen direkte tilstøtende reguleringsplaner. Enkelte mindre
reguleringsplaner i nærheten viser areal med formål
boligbebyggelse.
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3. Areal på området
(størrelse i daa)

•

Området er på 62,2 dekar.

4. Nytt forslag til arealformål
og formål med endring

•

Forslag til nytt arealformål i kommuneplanen: Kombinert
bebyggelse- og anleggsformål - Boligbebyggelse
(blokkbebyggelse)/ forretninger (mindre og lokalt rettede
butikker)/ offentlig eller privat tjenesteyting (bevertning,
kafe)/ uteoppholdsareal (fellesarealer tilknyttet
boligbebyggelse/ forretninger/ kafe, bevertning).
Formål med endringsforslaget er å utvikle gode boliger og et
godt og sentralt boligmiljø i henhold til direktiver i regional
areal- og transportplan og fra Fylkesmannen.
Vedlagte mulighetsstudie viser at det kan utvikles en ny
sentrumsnær og grønn bydel ved Fjerdingby. Studiet viser
grovt anslått ca. 650 boenheter i lav blokkbebyggelse med
varierte byggehøyder.
Mulighetsstudien viser romslige uteområder med stor
variasjon i størrelse, form og funksjon: Gate, plass, torg,
felles gårdsrom, aktivitetspark, lekeplasser, private
terrasser.
Utnyttelse av området i Mulighetsstudiet (foreløpig tall):
- Total BRA for bebyggelse over terreng: Ca. 55 000 m2

•

5. Tenkt
utbyggingspotensial,
omfang, utnyttelse, antall
boenheter

•

•

•

•

Parkering: Det skal legges til rette for et tilstrekkelig antall
parkeringsplasser for beboere og gjester. Behovet må
avklares i dialog med kommunen i sammenheng med
reguleringsplanarbeid. En parkeringsdekning på 0,8 pr.
boenhet + 0,1 for gjester er et realistisk utgangspunkt.

6. Fortetting av eksisterende
bebyggelse eller
transformasjon av et
område

•

7. Forhold til nasjonale og
regionale føringer og
retningslinjer

•

Transformasjon av området: Det bør legges til rette for et
nytt sentrumsnært boligområde med bykvalitet.
Mulighetsstudiet viser lav blokkbebyggelse, torg - gate og
plass, leke- og grøntarealer. Det legges til rette for ny lokalt
rettet næringsvirksomhet i mindre skala: Nærbutikk
(dagligvarer), kafe, baker og småbutikker.
I regional areal- og transportplan er Fjerdingby og Rælingen
nord løftet fram som stedet i kommunen med størst
potensiale for konsentrert utvikling, med gode lokale tilbud
og med godt kollektivtilbud til regional by (Lillestrøm).
Fjerdigby er definert som prioritert vekstområde i regional
areal- og transportplan; innenfor prioritert vekstområde
anbefales det at vekst går foran vern.
Forslaget vil være i tråd med ett av de arealpolitiske
hovedgrepene i kommuneplanens arealstratergi og
planprogram, som sier at framtidig utbygging i hovedsak bør
skje nord i kommunen.
I tråd med regional areal- og transportplan skal 80% av
bolig- og arbeidsplassvekst skje i nord (Fjerdingby).
Området har en svært senral og gunstig plassering nord i
kommunen med gang/ sykkelavstand til skoler, barnehager,
rekreasjon, idrett og kommunale tjenester (rådhuset). Det er
i tillegg kort avstand til Lillestrøm og Strømmen. Lillestrøm

•

8. Gi en beskrivelse av
hvordan innspillet er i tråd
med arealstrategiene i
gjeldende kommuneplan

•

•
•
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stasjon ligger godt innenfor sykkelavstand (2,0 km). På hele
strekningen er det opparbeidet sykkelsti.
9. Eventuell annen relevant
informasjon

•

•

•

Regional areal- og transportplan, 2015 (RATP):
Kap. A1 og A2 utdyper arealstratergi for prioriterte
vekstområder.
Planstratergi - Rælingen kommune, vedtatt 17.06.2020:
Kap. 1 om regionale forventninger til planlegging angir
hvordan RATP skal implementeres i kommunen (min. 80%
av bolig- og arbeidsplassvekst skal skje nord i kommunen).
Sammenhengen med Fjerdingby sentrum og Marikollen:
− Øvre Aamodt ligger ca. 1 km nord for Fjerdingby
sentrum og Marikollen.
− Øvre Aamodt vil derfor i praksis bli en del av Fjerdingby
sentrum med gang-/ sykkelavstand til skole, kommunale
tjenester, omfattende idrettstilbud på Marikollen og
øvrige sentrumsfunksjoner.
− Ved å øke antall beboere i nærområdet styrkes
grunnlaget for en optimal utnyttelse av de ressursene
som er lagt ned utviklingen av Fjerdingby sentrum.
− Regulering av et nytt boligområde på Øvre Aamodt vil
være en gunstig faktor i den videre utviklingen av hele
nærområdet med Fjærdingby sentrum og Marikollen.

Natur, klima, miljø, samfunnssikkerhet
Tema

Kommentarer til temaene

10. Naturverdier – Er det
naturverdier i
området? Er det
viktige/truede
naturtyper eller arter?
Skriv inn hvilken
verdi. Ligger området
i et ravinelandskap?
Berøres vann- og
vassdrag? Ligger det
innenfor verna
område eller i marka?
Skriv inn hvor stort
areal som berøres.

•
•

•

Søk i Naturbase viser ingen treff for
aktuelle temaer.
Søk i Artsdatabanken viser ingen treff i
området, men følgende treff i umiddelbar
nærhet av området: Hønsehauk ved Nedre
Åmot (nær truet, rødlistet), brunpudret
jordfly ved Øvre Åmot (livskraftig) og
nøttekråke ved Longsdalsvegen
(livskraftig).
Området ligger ikke i ravinelandskap, men
grenser til Lognsdalen i vest, som er en
ravinerest på ca. 200 m. Lognsdalen har
status ikke prioritert ravinelandskap
(BioFokus-rapport 2017). Lognsdalen er
kartlagt som friluftsområde i
kommuneplanen, hoveddelen av området
er samtidig avsatt til framtidig kombinert
bebyggelse og anleggsformål i gjeldende
kommuneplan.
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Relevante nettsider
og planer
Naturbase
Artsdatabanken
Kartlegging av natur i
Rælingen

11. Landskap – Vil
tiltaket gi endringer i
landskapet og
medføre store inngrep
i terreng?
12. Jord- og
skogressurser –
Berøres dyrket mark,
beitemark? Berøres
skogressurser? Skriv
inn hvor stort areal
som berøres.
13. Forurensning/spesie
lle miljøforhold – Er
området støyutsatt,
ligger området nær
høyspentlinje, er det
evt. forurenset grunn,
luftforurensning? Evt.
om forslag til
arealformål vil
medføre økt støy eller
luftforurensning?

•
•

Vann og vassdrag berøres ikke.
Ligger ikke i vernet område eller i marka.

•

Utbygging vil ikke føre til behov for store
terrenginngrep.

•

Gårdskart (NIBIO) viser at Åmot Øvre har
54,0 daa fulldyrka jord og 3,9 daa åpen
fastmark som vil bli berørt av forslaget.
Beitemark eller skogsressurser berøres
ikke.

Gardskart

Kommunens støykart viser at hoveddel av
området ligger i gul sone på dagtid, og
utenfor støysone om natt (kartlagt 2017).
Støykilde er trafikkstøy fra
Longsdalsvegen i vest og Nedre
Rælingsvei i nord. Framskriving til 2025
viser i praksis ingen endring.
Området ligger ikke i nærheten av
høyspentlinje.
Miljøatlas viser ingen treff for forurenset
grunn. Kartlegging av luftforurensning

Miljøstatus

•

•
•

•

•

14. Klimautslipp – Vil
forslag til arealformål
få konsekvens for
klimagassutslipp?

•

15. Samfunnssikkerhet (Skred- og flomfare,
grunnforhold) –
Er området flom- eller
rasutsatt? Ligger det
innenfor
aktsomhetssoner for
ulike skredtyper? Har

•

•

•
•
•

(svevestøv/ karbon/ NOx) viser at området
ligger på det normale for bybåndet mellom
Oslo og Lillestrøm.
Utvikling av området vil føre til økt trafikk
lokalt. Lokaliseringen i nærhet til rv 159 og
Strømmen/ Lillestrøm samt at området
ligger i et eksisterende tettsted vil imidlertid
virke dempende på trafikkutvikling i
kommunen som helhet, gitt at det
forutsettes en vekst i kommunens
befolkning.
Forslaget omfatter ikke utbygging av
virksomhet som har store utslipp av
klimagasser.
Utslipp vil være på det normale for
boligutbygging.
Miljøatlas/ skredatlas angir ingen fare for
flom eller ras.
Ingen aktsomhetssone for flom eller skred
registrert.
Ingen skredhendelser registrert.
Grunnforhold : Løsmasse, hav- og
fjordavsetning, tykt dekke.
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Kilden NIBIO
Kommunedelplan for
landbruk

Kommunens
kartløsning
(støykart)

Miljøstatus

Miljøstatus
Skredatlas
NGU – Geologiske
kart

det vært
skredhendelser
innenfor området
tidligere? Hva slags
løsmasser består
grunnen av? Ligger
området under marin
grense?

•

Området ligger under marin grense.

Kulturminner, kulturmiljø, friluftsliv
Tema

Kommentarer til temaene

16. Kulturminner/
kulturmiljø – Er det
registrert
kulturminner/kulturmilj
ø innenfor området?
Er det freda
kulturminner innenfor
området eller
tilgrensende
området? Beskriv hva
slags type
kulturminner/
kulturmiljø

•

17. Friluftsliv/
grønnstruktur –
Ligger området
innenfor kartlagte
friluftslivsområder?
Evt. hvilken verdi er
fastsatt? Vil forslaget
få innvirkning på
turområder/
grønnstruktur? Vil
forslaget gi
økt/redusert mulighet
for
rekreasjon/friluftsliv?

•

•

•

•
•

Kulturminnesøk viser ingen registrerte
kulturminner/ miljø i eller i nærheten av
området.
I kommunedelplan for kulturminner og
kulturmiljøer er gårdsbygningene øst for
Gårdsvegen på Øvre Åmot gitt
vernekategori 2-3. Disse bygningene er
beholdt i vedlagte mulighetssudie for
området og berøres ikke av forslaget.
Nedre Åmot grenser til planområdet.
Gårdstun samt siktlinjer/ landskap mot og
rundt gårdstunet er gitt vernekategori 2 i
kommunedelplanen. Berøres ikke av
forslaget.
Søk i Naturbase viser ingen registreringer
på friluftsliv/ grønnstruktur i området, men
området grenser til Lognsdalen
friluftslivområde mot vest. Hoveddel av
dette området er avsatt til framtidig
kombinert bebyggelse og anleggsformål i
gjeldende kommuneplan.
Forslaget vil ikke påvirke dagens
muligheter for rekreasjon/ friluftsliv.
Forslaget kan ha potensiale for økt
rekreasjonstilbud lokalt ved framtidig
opparbeiding av allment tilgjengelig
grøntareal i aktuelt reguleringsområde.
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Relevante nettsider
og planer
Kulturminnesøk
Kommunedelplan for
kulturminner og
kulturmiljøer

Naturbase
Kommunedelplan for
idrett, fysisk aktivitet
og friluftsliv

Barn og unge, universell utforming, tjenestefunksjoner, kollektivdekning,
forbindelseslinjer
Tema

Kommentarer til temaene

18. Barn og unge
– Beskriv avstand til
barne- og
ungdomsskole,
videregående skole,
leke- og
aktivitetsområder i
nærheten

•
•

•

19. Friluftsliv/
rekreasjon/
idrett – Beskriv
avstand til
idrettsanlegg,
nærmiljøanlegg,
turområder

•

•

•

20. Universell utforming
- Mulighet for å
tilrettelegge for
universell
utforming? Er det
tilgang til offentlige
friområder?

•

21. Tjenestefunksjoner
– Beskriv avstand til
ulike
tjenestefunksjoner,
som f.eks, offentlige
tjenestefunksjoner,
handelsfunksjoner,
etablerte
møteplasser, osv. Er

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Det er opparbeidet gang-/ sykkelsti og
bussforbindelse til skolene.
Kommunekart viser at området ligger i
Fjerdingby skolekrets. Avstander i luftlinje:
Fjerdingby barneskole: 1,4 km mot sør.
Marikollen ungdomsskole: 1,2 km mot sør.
Rælingen videregående skole: 1,2 km mot
sør.
Det er vedtatt å bygge ny barneskole i
Fjerdingby. Skolen forventes klar til bruk i
2022.

Relevante nettsider
og planer
Kommunens
kartløsning
(Her kan man evt. måle
avstander i kart, men
det finnes også andre
steder man kan gjøre
dette, f.eks google
maps)

Rælingen stadion/ flerbrukshall og
Marikollen skisenter med miljøpark
lysløyper og alpinanlegg ligger ca. 1,2 km
mot sør i sammenheng med Marikollen
ungdomsskole.
Området grenser til Lognsdalen
friluftsområde mot vest. Rælingsåsen
friluftsområde ligger i umiddelbar nærhet
ca. 300 m mot sør-vest.
Ved skolene i Fjerdingby ca. 1 km mot sør
er det kartlagt flere mindre friluftsområder
innenfor spredtbygd område.

Kommunens
kartløsning

Det er ikke avdekket forhold som vil kunne
vanskeliggøre tilrettelegging for universell
utforming.
Universell utforming av bebyggelse og
utearealer reguleres av TEK17.
Det er god tilgang via opparbeidet gangog sykkelsti til offentlige friområder samt
idrettsaktiviteter på Marikollen.
Aamodt grendehus: 500 m
Rælingen kirke: 2,1 km
Apotek, dagligvarer, post: 400 m
Tangen barnehage: 450 m
Sannum barnehage 550 m
Blåbærgrenda barnehage: 550 m
Kommunesenter, Rælingen rådhus: 1,2 km
Gang-/ sykkelavstand til alle
tjenestefunksjoner.

Kommunens
kartløsning
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(Måling av avstander i
kart)

(Måling av avstander i
kart)

Kommunens
kartløsning
(Måling av avstander i
kart)

det gang- og
sykkelavstand?
22. Kollektivdekning/
tilgjengelighet –
Ligger området nær
kollektivknutepunkter
? Er det god
kollektivdekning/bra
kollektivtilbud i
tilknytning til
området? Er det
gangavstand/
tilgjengelighet til
holdeplasser? Skriv
inn avstanden.
23. Forbindelseslinjer –
Ligger området i
tilknytning til eller i
nærheten av gangog sykkelvei? Skriv
inn avstanden.

•

•

•

•

Bussruter går i Øvre og Nedre
Rælingsveg, med stoppesteder i
umiddelbar nærhet (100-200 m
gangavstand til stoppestedene Norum,
Logn og Aamodttoppen).
Fra Øvre Åmot til Lillestrøm stasjon er det
2,0 km på sykkelvei.

Kommunens
kartløsning

Kommunens kartløsning viser at området
har umiddelbar tilknytning til gang- og
sykkelveinettet langs Lognsdalsvegen og
Øvre/ Nedre Rælingsveg.
Gang-/ og sykkelveinettet har direkte
forbindelse til kommunesenter i Fjerdingby
i sør og til Lillestrøm/ Strømmen mot nord.

Kommunens
kartløsning

(Måling av avstander i
kart)

Ruter
(kollektivtilbud kan evt.
sjekkes her)

(Måling av avstander i
kart)

Trafikksikkerhet, adkomst og teknisk infrastruktur
Tema

Kommentarer til temaene

24. Trafikksikkerhet – Er
området trafikkutsatt?
Er det registrert
ulykker? Medfører
forslaget økning i
trafikkmengde og
behov for
trafikksikring?

Statens vegvesens vegkart viser følgende:
• Øvre Rælingsvei (50 km/h): 3 751 ÅDT
Lognsdalsvegen (60 km/h): 1 959 ÅDT
Nedre Rælingsveg (60 km/h): 11 306 ÅDT
• Registrerte trafikkulykker i nærområdet er i
all hovedsak konsentrert langs Nedre og
Øvre Rælingsveg. Avgrenset til vegkrysset
Lognsdalsvegen x Nedre Rælingsveg,
Lognsdalsvegen samt avkjøringen fra
Lognsdalsvegen til Gårdsvegen, viser
vegkartet følgende
− I perioden 2005 til 2016 er 7 ulykker
registrert i veikrysset Lognsdalsvegen
x Nedre Rælingsveg: 6 bilulykker og 1
mc-ulykke, alle med lettere
personskade.
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Relevante nettsider
og planer
Vegkart

−

•

•

25. Vei (privat/offentlig)/
adkomst – Beskriv
mulig adkomstløsning
og avstand til
fylkesvei/kommunal
vei?

•

26. Vann og avløp – Er
det tilgjengelighet til
slik infrastruktur?

•

•

•

1 bilulykke (møteulykke) registrert ved
midtstrekningen av Lognsdalsvegen i
2005 med alvorlig personskade.
− 1 bilulykke med lettere personskade
registrert i 1985 ved veikrysset
Gårdsvegen x Øvre Rælingsveg.
Forslaget medfører økning av
trafikkmengde lokalt. Vi antar at økningen i
hovedsak vil komme på FV1508
Lognsdalsvegen og FV 1529 Øvre
Rælingsveg.
Behovet for trafikksikring i området må
vurderes i reguleringssak.
Forslag til kjøreadkomst er vist i vedlagte
illustrasjonsprosjekt. Det foreslås opprettet
to nye avkjørsler fra Lognsdalsvegen.
Området ligger i umiddelbar tilknytning til
fylkesveier (Øvre og Nedre Rælingsveg og
Lognsdalsvegen)

Eksisterende ledningsnett langs østsiden
av Lognsdalsvegen: Vann 300 mm,
spillvann 160 mm, overvann 200 mm
Overvann langs sørsiden av Nedre
Rælingsveg: Overvann 400 mm
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Kommunens
kartløsning
(Måling av avstander i
kart)

Utskrift fra Norkart AS kartklient
Dato:

21.08.2020

Målestokk: 1:5000

© 2020 Norkart AS/Geovekst og kommunene/NASA, Meti © Mapbox © OpenStreetMap

Koordinatsystem: UTM 32N

Ø vre Aamodt
Innspill til kommuneplan
21.08.2020

Utarbeidet av:
Arkitektene Fosse og Aasen AS

Forslagsstiller:
Aamodt Utvikling AS & Bakke Leiligheter AS

N

Øvre Aamodt
ØVRE AAMODT

Tomta på Øvre Aamodt ligger nord i Rælingen Kommune, og
nord i tettstedet Fjerdingby.
I følge planstrategien for Rælingen vedtatt 17.06.2020 skal
80% av bolig og arbeidslivsvekst skje nord i kommunen.
Den planlagte utbyggingen på Øvre Aamodt er i tråd med
planstrategien og Regional Areal og Transportplan.

INNSPILL TIL NY KOMMUNEPLAN 2022-2033
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Området på Øvre Aamodt er i dag avsatt til formål
LNFR (landbruksareal) og er på 62,2 dekar.
Området foreslås endret til formål kombinert
bebyggelse og anleggsformål - Boligbebyggelse
(blokkbebyggelse)/forretninger(mindre og lokalt
rettede butikker)/offentlig eller privat
tjenesteyting/uteopphold(fellesarealer knyttet til
boligbebyggelse/forretning/ kafe, bevertning.)

ØVRE AAMODT

Formålet med endringsforslaget er å utvikle gode
boliger og et godt og sentralt bomiljø i henhold til
direktiver i regional areal- og transportplan og fra
Fylkesmannen.
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Situasjonsplan
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H
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F
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• Vedlagte mulighetsstudie viser at det kan
utvikles en ny sentrumsnær og grønn bydel ved
Fjerdingby. Studiet viser grovt anslått ca. 650
boenheter i lav blokkbebyggelse med varierte
byggehøyder.
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Felt 5
E
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D

4 etg

B

C
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• Mulighetsstudien viser romslige uteområder
med stor variasjon i størrelse, form og funksjon:
Gate, plass, torg, felles gårdsrom, aktivitetspark,
lekeplasser, private terrasser.
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Felt 6
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• Utnyttelse av området i Mulighetssudiet:
Total BRA for bebyggelse over terreng: Ca. 55
000 m2

Felt 4

C

4 etg

TORG

A
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Felt 7
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• Parkering: Det skal legges til rette for et
tilstrekkelig antall parkeringsplasser for beboere
og gjesteplasser. Behovet må avklares i dialog
med kommunen i sammenheng med
reguleringsplanarbeid. En parkeringsdekning på
0,8 pr. boenhet + 0,1 for gjester er et realistisk
utgangspunkt.
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Prinsippsnitt
1:1000
Eiendommen ligger høyt i terrenget nær Nitelva og utløpet til Leira.
Utstrekning er omtrent 160 m x 550 m, orientert nord-sør. Terrenget faller
ca. 49 høydemeter fra høyeste punkt i sør på 179 moh ved Øvre
Rælingsveg, til laveste punkt i nord på 130 moh ved Nedre Rælingsveg.
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2008 Fjerdingby

Tegningsnr.:

Tomtervegen 50, 2009 Nordby

Ark. Fosse og Aasen AS
Adresse: Skippergata 33, 0154 Oslo
Tlf.: 22 47 42 40
Fase:

Målestokk:

G.nr.103 / B.nr.1

BAKKE LEILIGHETER AS
Finstadhaugen Næringspark, 1930 Aurskog

MULIGHETSSTUDIE

Dato:

Kontroll prosjekt

21.08.2020

Sign.:

SDL

A-010

1:3,053 i A3

Revisjon:

Rev

Dato

Beskrivelse

Sign

Kontr

Kontroll:

BG

Type tegning:

Perspektiv 4 - Gårdsrom, felt 6
© Alle rettigheter tilhører utførende for prosjektering. Kopiering eller
bruk av disse tegningene er forbudt uten skriftlig samtykke

Prosjekt:

Tiltakshaver:

Prosjekterende:

ØVRE AAMODT

AAMODT UTVIKLING AS

2008 Fjerdingby

Tegningsnr.:

Tomtervegen 50, 2009 Nordby

Ark. Fosse og Aasen AS
Adresse: Skippergata 33, 0154 Oslo
Tlf.: 22 47 42 40
Fase:

Målestokk:

G.nr.103 / B.nr.1

BAKKE LEILIGHETER AS
Finstadhaugen Næringspark, 1930 Aurskog

MULIGHETSSTUDIE

Dato:

Kontroll prosjekt

21.08.2020

Sign.:

SDL

A-011

1:3,053 i A3

Revisjon:

Rev

Dato

Beskrivelse

Sign

Kontr

Kontroll:

BG

Type tegning:

Perspektiv 5 - Torg
© Alle rettigheter tilhører utførende for prosjektering. Kopiering eller
bruk av disse tegningene er forbudt uten skriftlig samtykke

Prosjekt:

Tiltakshaver:

Prosjekterende:

ØVRE AAMODT

AAMODT UTVIKLING AS

2008 Fjerdingby

Tomtervegen 50, 2009 Nordby

Ark. Fosse og Aasen AS
Adresse: Skippergata 33, 0154 Oslo
Tlf.: 22 47 42 40

Tegningsnr.:

Fase:

Målestokk:

G.nr.103 / B.nr.1

BAKKE LEILIGHETER AS
Finstadhaugen Næringspark, 1930 Aurskog

MULIGHETSSTUDIE

Dato:

Kontroll prosjekt

21.08.2020

Sign.:

SDL

A-012

1:3,053 i A3

Revisjon:

Rev

Dato

Beskrivelse

Sign

Kontr

Kontroll:

BG

Type tegning:

Perspektiv 6 - Torg
© Alle rettigheter tilhører utførende for prosjektering. Kopiering eller
bruk av disse tegningene er forbudt uten skriftlig samtykke

Prosjekt:

Tiltakshaver:

Prosjekterende:

ØVRE AAMODT

AAMODT UTVIKLING AS

2008 Fjerdingby

Tomtervegen 50, 2009 Nordby

Ark. Fosse og Aasen AS
Adresse: Skippergata 33, 0154 Oslo
Tlf.: 22 47 42 40

Tegningsnr.:

Fase:

Målestokk:

G.nr.103 / B.nr.1

BAKKE LEILIGHETER AS
Finstadhaugen Næringspark, 1930 Aurskog

MULIGHETSSTUDIE

Dato:

Kontroll prosjekt

21.08.2020

Sign.:

SDL

A-013

1:3,053 i A3

Revisjon:

Rev

Dato

Beskrivelse

Sign

Kontr

Kontroll:

BG

Type tegning:

Perspektiv 7 - Felt 7
© Alle rettigheter tilhører utførende for prosjektering. Kopiering eller
bruk av disse tegningene er forbudt uten skriftlig samtykke

Prosjekt:

Tiltakshaver:

Prosjekterende:

ØVRE AAMODT

AAMODT UTVIKLING AS

2008 Fjerdingby

Tomtervegen 50, 2009 Nordby

Ark. Fosse og Aasen AS
Adresse: Skippergata 33, 0154 Oslo
Tlf.: 22 47 42 40

Tegningsnr.:

Fase:

Målestokk:

G.nr.103 / B.nr.1

BAKKE LEILIGHETER AS
Finstadhaugen Næringspark, 1930 Aurskog

MULIGHETSSTUDIE

Dato:

Kontroll prosjekt

21.08.2020

Sign.:

SDL

A-014

1:1,377 i A3

Revisjon:

Rev

Dato

Beskrivelse

Sign

Kontr

Kontroll:

BG

Type tegning:

Perspektiv 8 - Felt 5
© Alle rettigheter tilhører utførende for prosjektering. Kopiering eller
bruk av disse tegningene er forbudt uten skriftlig samtykke

Prosjekt:

Tiltakshaver:

Prosjekterende:

ØVRE AAMODT

AAMODT UTVIKLING AS

2008 Fjerdingby

Tomtervegen 50, 2009 Nordby

Ark. Fosse og Aasen AS
Adresse: Skippergata 33, 0154 Oslo
Tlf.: 22 47 42 40

Tegningsnr.:

Fase:

Målestokk:

G.nr.103 / B.nr.1

BAKKE LEILIGHETER AS
Finstadhaugen Næringspark, 1930 Aurskog

MULIGHETSSTUDIE

Dato:

Kontroll prosjekt

21.08.2020

Sign.:

SDL

A-015

1:2,959 i A3

Revisjon:

Rev

Dato

Beskrivelse

Sign

Kontr

Kontroll:

BG

Type tegning:

Perspektiv 9 - Felt 5
© Alle rettigheter tilhører utførende for prosjektering. Kopiering eller
bruk av disse tegningene er forbudt uten skriftlig samtykke

Prosjekt:

Tiltakshaver:

Prosjekterende:

ØVRE AAMODT

AAMODT UTVIKLING AS

2008 Fjerdingby

Tomtervegen 50, 2009 Nordby

Ark. Fosse og Aasen AS
Adresse: Skippergata 33, 0154 Oslo
Tlf.: 22 47 42 40

Tegningsnr.:

Fase:

Målestokk:

G.nr.103 / B.nr.1

BAKKE LEILIGHETER AS
Finstadhaugen Næringspark, 1930 Aurskog

MULIGHETSSTUDIE

Dato:

Kontroll prosjekt

21.08.2020

Sign.:

SDL

A-016

1:1,377 i A3

Revisjon:

Rev

Dato

Beskrivelse

Sign

Kontr

Kontroll:

BG

Type tegning:

Perspektiv 10 - Gatetun v/felt 5 & felt 6
© Alle rettigheter tilhører utførende for prosjektering. Kopiering eller
bruk av disse tegningene er forbudt uten skriftlig samtykke

Prosjekt:

Tiltakshaver:

Prosjekterende:

ØVRE AAMODT

AAMODT UTVIKLING AS

2008 Fjerdingby

Tegningsnr.:

Tomtervegen 50, 2009 Nordby

Ark. Fosse og Aasen AS
Adresse: Skippergata 33, 0154 Oslo
Tlf.: 22 47 42 40
Fase:

Målestokk:

G.nr.103 / B.nr.1

BAKKE LEILIGHETER AS
Finstadhaugen Næringspark, 1930 Aurskog

MULIGHETSSTUDIE

Dato:

Kontroll prosjekt

21.08.2020

Sign.:

SDL

A-017

1:3,053 i A3

Revisjon:

Rev

Dato

Beskrivelse

Sign

Kontr

Kontroll:

BG

Type tegning:

Fugleperspektiv 2
© Alle rettigheter tilhører utførende for prosjektering. Kopiering eller
bruk av disse tegningene er forbudt uten skriftlig samtykke

Prosjekt:

Tiltakshaver:

Prosjekterende:

ØVRE AAMODT

AAMODT UTVIKLING AS

2008 Fjerdingby

Tomtervegen 50, 2009 Nordby

Tegningsnr.:

G.nr.103 / B.nr.1

BAKKE LEILIGHETER AS

Ark. Fosse og Aasen AS
Adresse: Skippergata 33, 0154 Oslo
Tlf.: 22 47 42 40
Fase:

Målestokk:

Finstadhaugen Næringspark, 1930 Aurskog

MULIGHETSSTUDIE

Dato:

Kontroll prosjekt

21.08.2020

Sign.:

SDL

A-018

1:1,377 i A3

Revisjon:

Rev

Dato

Beskrivelse

Sign

Kontr

Kontroll:

BG

Solstudie - 15. mai

12:00
Type tegning:

Solstudie 1
© Alle rettigheter tilhører utførende for prosjektering. Kopiering eller
bruk av disse tegningene er forbudt uten skriftlig samtykke

15:00

18:00

Prosjekt:

Tiltakshaver:

Prosjekterende:

ØVRE AAMODT

AAMODT UTVIKLING AS

2008 Fjerdingby

Tegningsnr.:

Tomtervegen 50, 2009 Nordby

Ark. Fosse og Aasen AS
Adresse: Skippergata 33, 0154 Oslo
Tlf.: 22 47 42 40
Fase:

Målestokk:

G.nr.103 / B.nr.1

BAKKE LEILIGHETER AS
Finstadhaugen Næringspark, 1930 Aurskog

MULIGHETSSTUDIE

Dato:

Kontroll prosjekt

21.08.2020

Sign.:

SDL

A-019

1:1

Revisjon:

i A3

Rev

Dato

Beskrivelse

Sign

Kontr

Kontroll:

BG

Solstudie - 24. juni

12:00
Type tegning:

Solstudie 2
© Alle rettigheter tilhører utførende for prosjektering. Kopiering eller
bruk av disse tegningene er forbudt uten skriftlig samtykke

15:00

18:00

Prosjekt:

Tiltakshaver:

Prosjekterende:

ØVRE AAMODT

AAMODT UTVIKLING AS

2008 Fjerdingby

Tegningsnr.:

Tomtervegen 50, 2009 Nordby

Ark. Fosse og Aasen AS
Adresse: Skippergata 33, 0154 Oslo
Tlf.: 22 47 42 40
Fase:

Målestokk:

G.nr.103 / B.nr.1

BAKKE LEILIGHETER AS
Finstadhaugen Næringspark, 1930 Aurskog

MULIGHETSSTUDIE

Dato:

Kontroll prosjekt

21.08.2020

Sign.:

SDL

A-020

1:1

Revisjon:

i A3

Rev

Dato

Beskrivelse

Sign

Kontr

Kontroll:

BG

Skjema for innspill til kommuneplanens
arealdel
Øvre Åmot gård

Del av gnr/bnr 103/1-2, m.fl.

Kontaktinformasjon og adresse (gnr./bnr.) for gjeldende eiendommer

Forslagsstiller

Arealtips AS v/Kjell Bjørke

Grunneier

Øvre Åmot gård v/Finn Søbakken m. fl.

Adresse

Skogsteig vest for Kvartsvegen mot/delvis over markagrensa

Gårds- og bruksnummer

103/1-2, del av

Tlf/e-post forlagsstiller

Mob. 90823017, e-post: kjbbjoer@online.no

Dato, sted

31.08.2020, Rælingen

Kartutsnitt

Kommunal
parsell

Utsnitt fra www.kommunekart.com
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Generelle opplysninger – Fakta om arealinnspill
Tema
Eksisterende arealbruk,
formål i gjeldende
kommuneplan, evt.
reguleringsstatus for
området, evt. om det
foreligger hensynssoner
Gi en beskrivelse av
beliggenhet og dagens bruk
av området, samt redegjør for
arealer området grenser til og
evt. tilstøtende
reguleringsplaner
Areal på området (størrelse i
daa)
Nytt forslag til arealformål og
formål med endring

Kommentarer til temaene

LNRF.
Uregulert.
Naturlig å ta med en trekantet kommunal parsell på 1,7
daa. i nord i en felles reguleringsplan.

Nordøstvendt skogområde.
Beliggende mellom markagrensa og Kvartsvegen med
rekkehus, garasjer og lekeplasser.
Kort vei til barnehage, offentlig transport, næring og
tjenesteyting.

Ca. 8,4 daa avmarkert området.

Småhusbebyggelse.
Naturlig supplering av eksisterende boligområde i
sentralt strøk.

Tenkt utbyggingspotensial,
omfang, utnyttelse, antall
boenheter

BYA min. 30% 2-mannsboliger og rekkehus. Høyde
ca. 9 meter over snitt terreng.

Fortetting av eksisterende
bebyggelse eller
transformasjon av et område

Supplering av eksisterende bebyggelse på stedet.
Delvis transformasjon av skogteig.

Forhold til nasjonale og
regionale føringer og
retningslinjer

Forslaget er en supplering til et etablert
småhusområde og ligger i sin helhet utenfor
Markagrensen.
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Gi en beskrivelse av hvordan
innspillet er i tråd med
arealstrategiene i gjeldende
kommuneplan

Dette innspillet er en mindre fortetting av eksisterende
småhusområde i samme stil. Enkel tilkobling til allerede
opparbeidet infrastruktur fra ca. år 2000 via
Granittveien. Kort vei til service og offentlig
kommunikasjon.

Eventuell annen relevant
informasjon.
Adkomst

Adkomst fra nord via Granittvegen/Kvartsvegen.

Natur, klima, miljø, samfunnssikkerhet
Tema
Naturverdier – Er det
naturverdier i området? Er
det viktige/truede
naturtyper eller arter?
Skriv inn hvilken verdi.
Ligger området i et
ravinelandskap?
Berøres vann- og
vassdrag? Ligger det
innenfor verna område
eller i marka? Skriv inn
hvor stort areal som
berøres.

Kommentarer til temaene

Hele Øgardshøgda (boligområdet)
mellom ØRV og Markagrensa er
innefor et område med arter av
nasjonal forvaltninginteresse.
Størsteparten av dette planinnspillet
ligger vest for interesseområdet.
Ca. 2000 m2 berøres.
Furukorsnebb ble observert på
Øgardhøgda i 1992. (Ikke truet).
Raviner, vann og vassdrag berøres
ikke.

Landskap – Vil tiltaket gi
endringer i landskapet og
medføre store inngrep i
terreng?

Ikke planlagt store inngrep, men
tilpasset småhusbebyggelse.

Jord- og skogressurser
– Berøres dyrket mark,
beitemark?

Ikke kjent

Relevante nettsider
og planer
Naturbase
Artsdatabanken
Kartlegging av natur i
Rælingen

Gardskart
Kilden NIBIO
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Skogressurser? Skriv inn
hvor stort areal som
berøres.

Forurensning/spesielle
miljøforhold – Er
området støyutsatt, ligger
området nær
høyspentlinje, er det evt.
forurenset grunn,
luftforurensning? Evt. om
forslag til arealformål vil
medføre økt støy eller
luftforurensning?
Klimautslipp – Vil forslag
til arealformål få
konsekvens for
klimagassutslipp?
Samfunnssikkerhet (Skred- og flomfare,
grunnforhold) –
Er området flom- eller
rasutsatt? Ligger det
innenfor
aktsomhetssoner for ulike
skredtyper? Har det vært
skredhendelser innenfor
området tidligere? Hva
slags løsmasser består
grunnen av? Ligger
området under marin
grense?

50% Furuskog i meget ulendt terreng,
middels bonitet vestre del. Ikke vernet.

Kommunedelplan for
landbruk

Miljøstatus

Ikke kjent.

Kommunens
kartløsning
(støykart)

Vanlig bruk av bolig med vedfyring,
gass ol.

Ikke kjent.
Ingen skredhendelser.
Ingen flomsoner
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Miljøstatus

Miljøstatus
Skredatlas
NGU – Geologiske
kart

Kulturminner, kulturmiljø, friluftsliv
Tema
Kulturminner/
kulturmiljø –
Er det registrert
kulturminner/kulturmiljø
innenfor området? Er det
freda kulturminner
innenfor området eller
tilgrensende området?
Beskriv hva slags type
kulturminner/kulturmiljø
Grønnstruktur –
Ligger
området innenfor
kartlagte
friluftslivsområder? Evt.
hvilken verdi er fastsatt?
Vil forslaget få innvirkning
på turområder/
grønnstruktur? Vil
forslaget gi økt/redusert
mulighet for
rekreasjon/friluftsliv?

Kommentarer til temaene

Ikke kjent.

Relevante nettsider
og planer
Kulturminnesøk
Kommunedelplan for
kulturminner og
kulturmiljøer

Det går en turstier helt sør i området
som skal sikres i ny plan.
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Kommunedelplan for
idrett, fysisk aktivitet
og friluftsliv

Barn og unge, universell utforming, tjenestefunksjoner, kollektivdekning,
forbindelseslinjer
Tema
Barn og unge
– Beskriv avstand til
barne- og ungdomsskole,
videregående skole, lekeog aktivitetsområder i
nærheten

Friluftsliv/rekreasjon/
idrett – Beskriv avstand
til idrettsanlegg,
nærmiljøanlegg,
turområder

Universell utforming Mulighet for å tilrettelegge
for universell
utforming? Er det tilgang
til offentlige friområder?
Tjenestefunksjoner –
Beskriv avstand til ulike
tjenestefunksjoner, som
f.eks, offentlige
tjenestefunksjoner,
handelsfunksjoner,
etablerte møteplasser,
osv. Er det gang- og
sykkelavstand?
Kollektivdekning/
tilgjengelighet – Ligger
området nær
kollektivknutepunkter? Er
det god
kollektivdekning/bra
kollektivtilbud i tilknytning
til området? Er det
gangavstand/
tilgjengelighet til
holdeplasser? Skriv inn
avstanden.

Kommentarer til temaene

Fjerdingby skole 1-7 kl, 1,2 km
Rud skole 1-7 kl, 1,4 km
Rælingen VGS, 1,2 km
Marikollen US 1,3 km
Barnehage Blåbærgrenda 50 m
Lekeplass i Kvartsvegen

Idrettsanlegg
Marikollen 1,3 km
Rud skole 1,4 km
Turområde med gapahuk mm. 0 meter

Deler av boligbebyggelsen kan
tilrettelegges for UU.
Lett og direkte adgang til Østmarka.

Offentlige tjenester: 1,3 km
Åmot handel, apotek, post, grendehus,
mm. 1,3 km

Busslomme «Øgardshøgda» 350 meter.
Rute 310 og 330 til Fjerdingby og
Lillestrøm m.fl.

Relevante nettsider
og planer
Kommunens
kartløsning
(Her kan man evt.
måle avstander i kart,
men det finnes også
andre steder man kan
gjøre dette, f.eks
google maps)

Kommunens
kartløsning
(Måling av avstander i
kart)

Kommunens
kartløsning
(Måling av avstander i
kart)

Kommunens
kartløsning
(Måling av avstander i
kart)

Kommunens
kartløsning

(Måling av avstander i
kart)

Ruter

(kollektivtilbud kan evt.
sjekkes her)
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Forbindelseslinjer –
Ligger området i
tilknytning til eller i
nærheten av gang- og
sykkelvei? Skriv inn
avstanden.

250 meter i ØRV.

Kommunens
kartløsning
(Måling av avstander i
kart)

Trafikksikkerhet, adkomst og teknisk infrastruktur
Tema
Trafikksikkerhet – Er
området trafikkutsatt? Er
det registrert ulykker?
Medfører forslaget økning
i trafikkmengde og behov
for trafikksikring?

Vei (privat/offentlig)/
adkomst – Beskriv mulig
adkomstløsning og
avstand til
fylkesvei/kommunal vei?
Vann og avløp – Er det
tilgjengelighet til slik
infrastruktur?

Kommentarer til temaene

Avkjørsel Furukollveien lettere bilskade i
2008.
Sykkelulykke, krysset kjørebane lettere
skade i 2009.
Vurdere behov for lysregulering av
fotgjengerovergang.

Forslag til avkjørsler markert på kart i
nordvest (P. O. Veg og sørvest via R.
Jølsend veg) Kommunale veger.

Det ligger ledningsnett i nærheten fra
veger i nord og øst.

Rælingen den ..... se side 1
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Relevante nettsider
og planer
Vegkart

Kommunens
kartløsning
(Måling av avstander i
kart)

Skjema for innspill til kommuneplanens arealdel

Kontaktinformasjon og adresse (gnr./bnr.) for gjeldende eiendommer
Forslagsstiller

Aleksander Hellum

Adresse

Furukollvegen 3, 2005 Rælingen

Gårds- og bruksnummer

106/158

Generelle opplysninger – Fakta om arealinnspill
Tema
Eksisterende arealbruk,
formål i gjeldende
kommuneplan, evt.
reguleringsstatus for
området, evt. om det
foreligger hensynssoner
Gi en beskrivelse av
beliggenhet og dagens bruk
av området, samt redegjør for
arealer området grenser til og
evt. tilstøtende
reguleringsplaner

Areal på området (størrelse i
daa)
Nytt forslag til arealformål og
formål med endring

Kommentarer til temaene

Område 16 i eksisterende kommuneplanens arealdel Offentlig tjenesteyting, barneskole

N/A

N/A

Friområde, boligformål og offentlig bebyggelse

Formålet bør endres tilbake til opprinnelig arealformål slik
at eiendomshaver kan utnytte sin tomt ved
fornying/utbyggelse da det pr i dag ikke foreligger noen
konkrete planer om offentlig tjenesteyting.
Tenkt utbyggingspotensial,
omfang, utnyttelse, antall
boenheter

N/A

Fortetting av eksisterende
bebyggelse eller
transformasjon av et område

N/A

Forhold til nasjonale og
regionale føringer og
retningslinjer

N/A

Gi en beskrivelse av hvordan
innspillet er i tråd med
arealstrategiene i gjeldende
kommuneplan

N/A

Eventuell annen relevant
informasjon

N/A

Natur, klima, miljø, samfunnssikkerhet
Tema
Naturverdier – Er det
naturverdier i området? Er
det viktige/truede
naturtyper eller arter?
Skriv inn hvilken verdi.
Ligger området i et
ravinelandskap?
Berøres vann- og
vassdrag? Ligger det
innenfor verna område
eller i marka? Skriv inn
hvor stort areal som
berøres.

Kommentarer til temaene

Relevante nettsider
og planer
Naturbase
Artsdatabanken
Kartlegging av natur i
Rælingen

Landskap – Vil tiltaket gi
endringer i landskapet og
medføre store inngrep i
terreng?
Jord- og skogressurser
– Berøres dyrket mark,
beitemark? Berøres
skogressurser? Skriv inn
hvor stort areal som
berøres.
Forurensning/spesielle
miljøforhold – Er
området støyutsatt, ligger
området nær
høyspentlinje, er det evt.
forurenset grunn,
luftforurensning? Evt. om
forslag til arealformål vil
medføre økt støy eller
luftforurensning?
Klimautslipp – Vil forslag
til arealformål få
konsekvens for
klimagassutslipp?
Samfunnssikkerhet (Skred- og flomfare,
grunnforhold) –
Er området flom- eller
rasutsatt? Ligger det
innenfor
aktsomhetssoner for ulike
skredtyper? Har det vært
skredhendelser innenfor
området tidligere? Hva
slags løsmasser består
grunnen av? Ligger
området under marin
grense?

Gardskart
Kilden NIBIO
Kommunedelplan for
landbruk
Miljøstatus
Kommunens
kartløsning
(støykart)

Miljøstatus

Miljøstatus
Skredatlas
NGU – Geologiske
kart

Kulturminner, kulturmiljø, friluftsliv
Tema
Kulturminner/
kulturmiljø – Er det
registrert
kulturminner/kulturmiljø

Kommentarer til temaene

Relevante nettsider
og planer
Kulturminnesøk
Kommunedelplan for

innenfor området? Er det
freda kulturminner
innenfor området eller
tilgrensende området?
Beskriv hva slags type
kulturminner/kulturmiljø

kulturminner og
kulturmiljøer

Friluftsliv/
grønnstruktur – Ligger
området innenfor
kartlagte
friluftslivsområder? Evt.
hvilken verdi er fastsatt?
Vil forslaget få innvirkning
på turområder/
grønnstruktur? Vil
forslaget gi økt/redusert
mulighet for
rekreasjon/friluftsliv?

Naturbase
Kommunedelplan for
idrett, fysisk aktivitet
og friluftsliv

Barn og unge, universell utforming, tjenestefunksjoner, kollektivdekning,
forbindelseslinjer
Tema
Barn og unge
– Beskriv avstand til
barne- og ungdomsskole,
videregående skole, lekeog aktivitetsområder i
nærheten

Kommentarer til temaene

Relevante nettsider
og planer
Kommunens
kartløsning
(Her kan man evt. måle
avstander i kart, men
det finnes også andre
steder man kan gjøre
dette, f.eks google
maps)

Friluftsliv/rekreasjon/
idrett – Beskriv avstand
til idrettsanlegg,
nærmiljøanlegg,
turområder

Kommunens
kartløsning

Universell utforming Mulighet for å tilrettelegge
for universell
utforming? Er det tilgang
til offentlige friområder?

Kommunens
kartløsning

Tjenestefunksjoner –
Beskriv avstand til ulike
tjenestefunksjoner, som
f.eks, offentlige
tjenestefunksjoner,
handelsfunksjoner,
etablerte møteplasser,
osv. Er det gang- og
sykkelavstand?

Kommunens
kartløsning

Kollektivdekning/
tilgjengelighet – Ligger
området nær
kollektivknutepunkter? Er
det god
kollektivdekning/bra
kollektivtilbud i tilknytning
til området? Er det
gangavstand/
tilgjengelighet til
holdeplasser? Skriv inn
avstanden.
Forbindelseslinjer –
Ligger området i
tilknytning til eller i
nærheten av gang- og
sykkelvei? Skriv inn
avstanden.

Kommunens
kartløsning

(Måling av avstander i
kart)

(Måling av avstander i
kart)

(Måling av avstander i
kart)

(Måling av avstander i
kart)

Ruter
(kollektivtilbud kan evt.
sjekkes her)

Kommunens
kartløsning
(Måling av avstander i
kart)

Trafikksikkerhet, adkomst og teknisk infrastruktur
Tema
Trafikksikkerhet – Er
området trafikkutsatt? Er
det registrert ulykker?
Medfører forslaget økning

Kommentarer til temaene

Relevante nettsider
og planer
Vegkart

i trafikkmengde og behov
for trafikksikring?
Vei (privat/offentlig)/
adkomst – Beskriv mulig
adkomstløsning og
avstand til
fylkesvei/kommunal vei?
Vann og avløp – Er det
tilgjengelighet til slik
infrastruktur?

Kommunens
kartløsning
(Måling av avstander i
kart)

Skjema for innspill til kommuneplanens arealdel

Kontaktinformasjon og adresse (gnr./bnr.) for gjeldende eiendommer
Forslagsstiller

Aleksander Hellum

Adresse

Furukollvegen 3, 2005 Rælingen

Gårds- og bruksnummer

106/158

Generelle opplysninger – Fakta om arealinnspill
Tema
Eksisterende arealbruk,
formål i gjeldende
kommuneplan, evt.
reguleringsstatus for
området, evt. om det
foreligger hensynssoner
Gi en beskrivelse av
beliggenhet og dagens bruk
av området, samt redegjør for
arealer området grenser til og
evt. tilstøtende
reguleringsplaner

Areal på området (størrelse i
daa)
Nytt forslag til arealformål og
formål med endring

Kommentarer til temaene

Område 16 i eksisterende kommuneplanens arealdel Offentlig tjenesteyting, barneskole

N/A

N/A

Friområde, boligformål og offentlig bebyggelse

Formålet bør endres tilbake til opprinnelig arealformål slik
at eiendomshaver kan utnytte sin tomt ved
fornying/utbyggelse da det pr i dag ikke foreligger noen
konkrete planer om offentlig tjenesteyting.
Tenkt utbyggingspotensial,
omfang, utnyttelse, antall
boenheter

N/A

Fortetting av eksisterende
bebyggelse eller
transformasjon av et område

N/A

Forhold til nasjonale og
regionale føringer og
retningslinjer

N/A

Gi en beskrivelse av hvordan
innspillet er i tråd med
arealstrategiene i gjeldende
kommuneplan

N/A

Eventuell annen relevant
informasjon

N/A

Natur, klima, miljø, samfunnssikkerhet
Tema
Naturverdier – Er det
naturverdier i området? Er
det viktige/truede
naturtyper eller arter?
Skriv inn hvilken verdi.
Ligger området i et
ravinelandskap?
Berøres vann- og
vassdrag? Ligger det
innenfor verna område
eller i marka? Skriv inn
hvor stort areal som
berøres.

Kommentarer til temaene

Relevante nettsider
og planer
Naturbase
Artsdatabanken
Kartlegging av natur i
Rælingen

Landskap – Vil tiltaket gi
endringer i landskapet og
medføre store inngrep i
terreng?
Jord- og skogressurser
– Berøres dyrket mark,
beitemark? Berøres
skogressurser? Skriv inn
hvor stort areal som
berøres.
Forurensning/spesielle
miljøforhold – Er
området støyutsatt, ligger
området nær
høyspentlinje, er det evt.
forurenset grunn,
luftforurensning? Evt. om
forslag til arealformål vil
medføre økt støy eller
luftforurensning?
Klimautslipp – Vil forslag
til arealformål få
konsekvens for
klimagassutslipp?
Samfunnssikkerhet (Skred- og flomfare,
grunnforhold) –
Er området flom- eller
rasutsatt? Ligger det
innenfor
aktsomhetssoner for ulike
skredtyper? Har det vært
skredhendelser innenfor
området tidligere? Hva
slags løsmasser består
grunnen av? Ligger
området under marin
grense?

Gardskart
Kilden NIBIO
Kommunedelplan for
landbruk
Miljøstatus
Kommunens
kartløsning
(støykart)

Miljøstatus

Miljøstatus
Skredatlas
NGU – Geologiske
kart

Kulturminner, kulturmiljø, friluftsliv
Tema
Kulturminner/
kulturmiljø – Er det
registrert
kulturminner/kulturmiljø

Kommentarer til temaene

Relevante nettsider
og planer
Kulturminnesøk
Kommunedelplan for

innenfor området? Er det
freda kulturminner
innenfor området eller
tilgrensende området?
Beskriv hva slags type
kulturminner/kulturmiljø

kulturminner og
kulturmiljøer

Friluftsliv/
grønnstruktur – Ligger
området innenfor
kartlagte
friluftslivsområder? Evt.
hvilken verdi er fastsatt?
Vil forslaget få innvirkning
på turområder/
grønnstruktur? Vil
forslaget gi økt/redusert
mulighet for
rekreasjon/friluftsliv?

Naturbase
Kommunedelplan for
idrett, fysisk aktivitet
og friluftsliv

Barn og unge, universell utforming, tjenestefunksjoner, kollektivdekning,
forbindelseslinjer
Tema
Barn og unge
– Beskriv avstand til
barne- og ungdomsskole,
videregående skole, lekeog aktivitetsområder i
nærheten

Kommentarer til temaene

Relevante nettsider
og planer
Kommunens
kartløsning
(Her kan man evt. måle
avstander i kart, men
det finnes også andre
steder man kan gjøre
dette, f.eks google
maps)

Friluftsliv/rekreasjon/
idrett – Beskriv avstand
til idrettsanlegg,
nærmiljøanlegg,
turområder

Kommunens
kartløsning

Universell utforming Mulighet for å tilrettelegge
for universell
utforming? Er det tilgang
til offentlige friområder?

Kommunens
kartløsning

Tjenestefunksjoner –
Beskriv avstand til ulike
tjenestefunksjoner, som
f.eks, offentlige
tjenestefunksjoner,
handelsfunksjoner,
etablerte møteplasser,
osv. Er det gang- og
sykkelavstand?

Kommunens
kartløsning

Kollektivdekning/
tilgjengelighet – Ligger
området nær
kollektivknutepunkter? Er
det god
kollektivdekning/bra
kollektivtilbud i tilknytning
til området? Er det
gangavstand/
tilgjengelighet til
holdeplasser? Skriv inn
avstanden.
Forbindelseslinjer –
Ligger området i
tilknytning til eller i
nærheten av gang- og
sykkelvei? Skriv inn
avstanden.

Kommunens
kartløsning

(Måling av avstander i
kart)

(Måling av avstander i
kart)

(Måling av avstander i
kart)

(Måling av avstander i
kart)

Ruter
(kollektivtilbud kan evt.
sjekkes her)

Kommunens
kartløsning
(Måling av avstander i
kart)

Trafikksikkerhet, adkomst og teknisk infrastruktur
Tema
Trafikksikkerhet – Er
området trafikkutsatt? Er
det registrert ulykker?
Medfører forslaget økning

Kommentarer til temaene

Relevante nettsider
og planer
Vegkart

i trafikkmengde og behov
for trafikksikring?
Vei (privat/offentlig)/
adkomst – Beskriv mulig
adkomstløsning og
avstand til
fylkesvei/kommunal vei?
Vann og avløp – Er det
tilgjengelighet til slik
infrastruktur?

Kommunens
kartløsning
(Måling av avstander i
kart)

Skjema for innspill til kommuneplanens
arealdel
Furukollen

Del av gnr/bnr 106/7, m.fl.

Kontaktinformasjon og adresse (gnr./bnr.) for gjeldende eiendommer

Forslagsstiller

Arealtips AS v/Kjell Bjørke

Grunneier

Oppegaards arvinger AS og noen boligeiere.
Rælingen skiklubb er tidligere fester av del av området.
Furukollvegen, Per Oppegaards veg, Øvre Rælingsveg

Adresse
Gårds- og bruksnummer
Tlf/e-post forlagsstiller

106/7, 318, 327, 158, 547106/7/6, 106/7,5
114/1 m. fl.
Mob. 90823017, e-post: kjbbjoer@online.no

Dato, sted

24.08.2020, Rælingen

Kartutsnitt

Plan ID 190 Avsatt til fremtidig offentlig skoleformål
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Generelle opplysninger – Fakta om arealinnspill
Tema
Eksisterende arealbruk,
formål i gjeldende
kommuneplan, evt.
reguleringsstatus for
området, evt. om det
foreligger hensynssoner
Gi en beskrivelse av
beliggenhet og dagens bruk
av området, samt redegjør for
arealer området grenser til og
evt. tilstøtende
reguleringsplaner

Kommentarer til temaene

Fremtidig arealbruk. Offentlig eller privat tjenesteyting,
barneskole.
Uregulert.

Nordvendt ubrukt grøntområde. Kort vei til offentlig
transport, næring og tjenesteyting.
Nedlagte hoppbakker og akebakke, dels bratt
skogsareal og dels flatere åpent areal.
Tiltenkt kommunal barneskole i forrige rullering uten
forutgående forhandlinger med grunneiere.
Boliger i øst og vest, Fylkes veg og næring mot nord

Areal på området (størrelse i
daa)
Nytt forslag til arealformål og
formål med endring

Tenkt utbyggingspotensial,
omfang, utnyttelse, antall
boenheter

Fortetting av eksisterende
bebyggelse eller
transformasjon av et område

Forhold til nasjonale og
regionale føringer og
retningslinjer

Ca. 50,6 daa hele området.

1/3 Privateid friområde mot øst.
2/3 Boligbebyggelse mot vest.
Offentlig eller privat tjenesteyting, barneskole ol.
utgår i sin helhet.

2/3 Blandet boligbebyggelse mot vest, ca. 29 daa.
Flermannsboliger, rekkehus, lavblokker,
terrasseblokker godt tilpasset terrenget.
Utnyttelse 80-100% = 29.000 m2 BRA.

Tre eksisterende boliger beholdes. Nybygg med
blandet typologi på resterende arealer tilpasset
terreng. Se over.

Området er allerede utredet som egnet til bebyggelse
og ligger i sin helhet utenfor Markagrensen.
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Gi en beskrivelse av hvordan
innspillet er i tråd med
arealstrategiene i gjeldende
kommuneplan

Eventuell annen relevant
informasjon.
Adkomst

Dette innspillet vil bli en naturlig supplering av boliger i
et etablert bo- og næringsområde sentralt i kommunen.
Det er stor etterspørsel etter nye boliger med kort vei til
transport, service og daglige behov. Området står i dag
nesten ubrukt med to falleferdige hoppanlegg hvor barn
lett kan skade seg. Dagens tilstand/inntrykket av
området bør ryddes opp snarest og gi kommunen et
oppgradert friområde med stier og gode boliger med
tilhørende uteoppholdsarealer.
Dette innspillet vil rydde tidligere feildisponering av
området og gi grunneierne tilbake rådigheten over
sine eiendommer .
Adkomst fra vest, Per Oppegaards veg og fra sør,
Ragnild Jølsens veg.
Furukollvegen skal ikke benyttes.
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Natur, klima, miljø, samfunnssikkerhet
Tema
Naturverdier – Er det
naturverdier i området? Er
det viktige/truede
naturtyper eller arter?
Skriv inn hvilken verdi.
Ligger området i et
ravinelandskap?
Berøres vann- og
vassdrag? Ligger det
innenfor verna område
eller i marka? Skriv inn
hvor stort areal som
berøres.
Landskap – Vil tiltaket gi
endringer i landskapet og
medføre store inngrep i
terreng?

Jord- og skogressurser
– Berøres dyrket mark,
beitemark?

Skogressurser? Skriv inn
hvor stort areal som
berøres.

Kommentarer til temaene

Det er gjort en artsregistrering
(buttsnutefrosk) og en naturtyperegistrering dam (Furukollen, BN
00011007, lokalt viktig). Lokaliteten ble
sist reg. i 2001 og kan ha flere
amfibiearter, selv om kun vanlig frosk
er registrert. Området ligger inntil
markagrensen mot sørøst.
Hele området ønskes avsatt til
boligformål, men i øvre del vil det bli
spredt boligbebyggelse tilpasset
naturelementer, topografi og store trær.

Relevante nettsider
og planer
Naturbase
Artsdatabanken
Kartlegging av natur i
Rælingen

Området er utpekt til bebyggelse
mellom to byggeområder og vil være en
naturlig fortetting langs en av
hovedveiene i kommunen. Det er ikke
planlagt noen nedsprengning av deler
av kollen.

Gardskart

Ikke kjent

Kilden NIBIO

50% Furuskog i meget ulendt terreng.
Ikke vernet.
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Kommunedelplan for
landbruk

Forurensning/spesielle
miljøforhold – Er
området støyutsatt, ligger
området nær
høyspentlinje, er det evt.
forurenset grunn,
luftforurensning? Evt. om
forslag til arealformål vil
medføre økt støy eller
luftforurensning?
Klimautslipp – Vil forslag
til arealformål få
konsekvens for
klimagassutslipp?
Samfunnssikkerhet (Skred- og flomfare,
grunnforhold) –
Er området flom- eller
rasutsatt? Ligger det
innenfor
aktsomhetssoner for ulike
skredtyper? Har det vært
skredhendelser innenfor
området tidligere? Hva
slags løsmasser består
grunnen av? Ligger
området under marin
grense?

To overrenn i hoppbakken som har
impregnert materiale. Unnarenn med
plastdekke mm. Disse ryddes
sommeren 2020.

Vanlig bruk av bolig med vedfyring,
gass ol.

Berg øvre del.
Marin avsetning nedre del på flaten.
Ingen skredhendelser.
Ingen flomsoner
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Miljøstatus
Kommunens
kartløsning
(støykart)

Miljøstatus

Miljøstatus
Skredatlas
NGU – Geologiske
kart

Kulturminner, kulturmiljø, friluftsliv
Tema
Kulturminner/
kulturmiljø –
Er det registrert
kulturminner/kulturmiljø
innenfor området? Er det
freda kulturminner
innenfor området eller
tilgrensende området?
Beskriv hva slags type
kulturminner/kulturmiljø
Grønnstruktur –
Ligger
området innenfor
kartlagte
friluftslivsområder? Evt.
hvilken verdi er fastsatt?
Vil forslaget få innvirkning
på turområder/
grønnstruktur? Vil
forslaget gi økt/redusert
mulighet for
rekreasjon/friluftsliv?

Kommentarer til temaene

Furukollveien 3 er fra før 1900.
Registrert i Sefrak-registeret, men ikke i
Kulturminnesøk.

Hoppbakkene er nedlagt.
Det går et par turstier gjennom området
som skal sikres i ny plan.
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Relevante nettsider
og planer
Kulturminnesøk
Kommunedelplan for
kulturminner og
kulturmiljøer

Kommunedelplan for
idrett, fysisk aktivitet
og friluftsliv

Barn og unge, universell utforming, tjenestefunksjoner, kollektivdekning,
forbindelseslinjer
Tema
Barn og unge
– Beskriv avstand til
barne- og ungdomsskole,
videregående skole, lekeog aktivitetsområder i
nærheten

Friluftsliv/rekreasjon/
idrett – Beskriv avstand
til idrettsanlegg,
nærmiljøanlegg,
turområder

Universell utforming Mulighet for å tilrettelegge
for universell
utforming? Er det tilgang
til offentlige friområder?
Tjenestefunksjoner –
Beskriv avstand til ulike
tjenestefunksjoner, som
f.eks, offentlige
tjenestefunksjoner,
handelsfunksjoner,
etablerte møteplasser,
osv. Er det gang- og
sykkelavstand?
Kollektivdekning/
tilgjengelighet – Ligger
området nær
kollektivknutepunkter? Er
det god
kollektivdekning/bra
kollektivtilbud i tilknytning
til området? Er det
gangavstand/
tilgjengelighet til
holdeplasser? Skriv inn
avstanden.

Kommentarer til temaene

Rud skole 1-7 kl, 800 m
Løvenstad 1-7 kl, 1 km
Blystadlia 1-7 kl, 2 km
Rælingen VGS, 3,5 km
Sandbekken US 1,7 km
Marikollen US 3,5 km
Barnehage Østre Strøm 350 m
Barnehage Petrine 400 m

Idrettsanlegg
Marikollen 3,5 km
Torva 1,5 km
Rud skole 800 m
Turområde med gapahuk mm. 0 meter
Deler av boligbebyggelsen kan
tilrettelegges for UU.
Tilgang via Stormyra eller Sandbekken

Offentlige tjenester: 3,5 km sykkelavst.
Handel, lege mm: Stallbakken 150 m
Møteplasser: 150 m

Busslomme «Furukollen» 10 meter.
Rute 310 og 330 til Fjerdingby og
Lillestrøm m.fl.

Relevante nettsider
og planer
Kommunens
kartløsning
(Her kan man evt.
måle avstander i kart,
men det finnes også
andre steder man kan
gjøre dette, f.eks
google maps)

Kommunens
kartløsning
(Måling av avstander i
kart)

Kommunens
kartløsning
(Måling av avstander i
kart)

Kommunens
kartløsning
(Måling av avstander i
kart)

Kommunens
kartløsning

(Måling av avstander i
kart)

Ruter

(kollektivtilbud kan evt.
sjekkes her)
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Forbindelseslinjer –
Ligger området i
tilknytning til eller i
nærheten av gang- og
sykkelvei? Skriv inn
avstanden.

50 meter i ØRV.

Kommunens
kartløsning
(Måling av avstander i
kart)

Trafikksikkerhet, adkomst og teknisk infrastruktur
Tema
Trafikksikkerhet – Er
området trafikkutsatt? Er
det registrert ulykker?
Medfører forslaget økning
i trafikkmengde og behov
for trafikksikring?

Vei (privat/offentlig)/
adkomst – Beskriv mulig
adkomstløsning og
avstand til
fylkesvei/kommunal vei?
Vann og avløp – Er det
tilgjengelighet til slik
infrastruktur?

Kommentarer til temaene

Avkjørsel Furukollveien lettere bilskade i
2008.
Sykkelulykke, krysset kjørebane lettere
skade i 2009.
Vurdere behov for lysregulering av
fotgjengerovergang.

Forslag til avkjørsler markert på kart i
nordvest (P. O. Veg og sørvest via R.
Jølsend veg) Kommunale veger.

Det ligger ledningsnett i nærheten fra
veger i nord, øst og vest.

Rælingen den ..... se side 1
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Relevante nettsider
og planer
Vegkart

Kommunens
kartløsning
(Måling av avstander i
kart)

Skjema for innspill til kommuneplanens
arealdel
Stallbakken

Del av gnr/bnr 106 / 627, 665, 666, 667, 678, 679, 680, 700, 759 m. fl.

Kontaktinformasjon og adresse (gnr./bnr.) for gjeldende eiendommer

Forslagsstiller

Arealtips AS v/Kjell Bjørke

Grunneier
Adresse

Oppegaards arvinger AS, Stallbakken 1 sameie,
Hoff eiendom AS m. fl.
Stallbakken 1-13

Gårds- og bruksnummer

106 / 627, 665, 666, 667, 678, 679, 680, 700, 759 m. fl.

Tlf/e-post

Mob. 90823017, e-post: kjbbjoer@online.no

Dato, sted

24.08.2020, Rælingen

Kartutsnitt

Østre Strøm, Plan ID 190 (deler) Foreslått område med dagens adkomst
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Generelle opplysninger – Fakta om arealinnspill
Tema
Eksisterende arealbruk,
formål i gjeldende
kommuneplan, evt.
reguleringsstatus for
området, evt. om det
foreligger hensynssoner
Gi en beskrivelse av
beliggenhet og dagens bruk
av området, samt redegjør for
arealer området grenser til og
evt. tilstøtende
reguleringsplaner

Areal på området (størrelse i
daa)
Nytt forslag til arealformål og
formål med endring

Tenkt utbyggingspotensial,
omfang, utnyttelse, antall
boenheter

Fortetting av eksisterende
bebyggelse eller
transformasjon av et område

Forhold til nasjonale og
regionale føringer og
retningslinjer

Gi en beskrivelse av hvordan
innspillet er i tråd med
arealstrategiene i gjeldende
kommuneplan

Kommentarer til temaene

Sentrumsformål
Forretning/Kontor/Industri
Felles avkjørsel, Felles parkering, Felles lek, mm.
Høyspentledning luftspenn langs nordsiden. H370.

Etablert næringsområde med butikk, lager, småindustri
mm. Grenser mot KF11, friområde, offentlig institusjon,
boliger, helseforetak, bensinstasjon og Øvre
Rælingsveg.

Ca. 12,7 daa hele området.

Sentrumsformål inklusive boligformål med
parkering under bakken.
Området er i dag rent bilbasert med bakkeparkering
og kun asfalt rundt byggene.

Urban bebyggelse med områdeutnyttelse på 100% inkl.
Veier, plasser og parker. Servicenæring i 1. Etasje,
med boliger fra 2. til 4. etasje. Ønske om å skape et
fullverdig urbant sted på sikt.

Transformasjon av bygg for bygg på sikt til et bilfritt
område med uteoppholdsarealer, torg og møteplasser,
servicenæring i 1. etasje. Parkering under bakken.

OK. Området er allerede utredet som egnet til
bebyggelse. Ny boligbebyggelse utformes med «stille
side» beskyttet mot støykilde/trafikk.

Dette innspillet er en naturlig supplering av
boligformålet i et etablert nærings-/sentrumsområde
sentralt i kommunen. Det er stor etterspørsel etter nye
lettstelte boliger med kort vei til transport, service,
daglige behov og uteoppholdsarealer. Målet om et
fremtidig samfunn som ikke er bilbasert.
Side 2 av 8

Eventuell annen relevant
informasjon

Side 3 av 8

Natur, klima, miljø, samfunnssikkerhet
Tema
Naturverdier – Er det
naturverdier i området? Er
det viktige/truede
naturtyper eller arter?
Skriv inn hvilken verdi.
Ligger området i et
ravinelandskap?
Berøres vann- og
vassdrag? Ligger det
innenfor verna område
eller i marka? Skriv inn
hvor stort areal som
berøres.
Landskap – Vil tiltaket gi
endringer i landskapet og
medføre store inngrep i
terreng?

Kommentarer til temaene

Ikke kjent

Relevante nettsider
og planer
Naturbase
Artsdatabanken
Kartlegging av natur i
Rælingen

Noe høyere bebyggelse enn i dag.

Jord- og skogressurser
– Berøres dyrket mark,
beitemark?

Nei

Skogressurser? Skriv inn
hvor stort areal som
berøres.

0 m2

Gardskart
Kilden NIBIO

Kommunedelplan for
landbruk

Side 4 av 8

Forurensning/spesielle
miljøforhold – Er
området støyutsatt, ligger
området nær
høyspentlinje, er det evt.
forurenset grunn,
luftforurensning? Evt. om
forslag til arealformål vil
medføre økt støy eller
luftforurensning?
Klimautslipp – Vil forslag
til arealformål få
konsekvens for
klimagassutslipp?

Samfunnssikkerhet (Skred- og flomfare,
grunnforhold) –
Er området flom- eller
rasutsatt? Ligger det
innenfor
aktsomhetssoner for ulike
skredtyper? Har det vært
skredhendelser innenfor
området tidligere? Hva
slags løsmasser består
grunnen av? Ligger
området under marin
grense?

Tema
Kulturminner/
kulturmiljø –
Er det registrert
kulturminner/kulturmiljø
innenfor området? Er det
freda kulturminner
innenfor området eller
tilgrensende området?
Beskriv hva slags type
kulturminner/kulturmiljø

Søndre del av område ligger i gul sone.
Høyspent luftspenn langs norde grense.

Miljøstatus
Kommunens
kartløsning
(støykart)

Miljøstatus

Ikke kjent

Miljøstatus

Ikke kjent

Skredatlas
NGU – Geologiske
kart

Kulturminner, kulturmiljø, friluftsliv
Kommentarer til temaene

Ikke kjent

Relevante nettsider
og planer
Kulturminnesøk
Kommunedelplan for
kulturminner og
kulturmiljøer
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Grønnstruktur –
Ligger
området innenfor
kartlagte
friluftslivsområder? Evt.
hvilken verdi er fastsatt?
Vil forslaget få innvirkning
på turområder/
grønnstruktur? Vil
forslaget gi økt/redusert
mulighet for
rekreasjon/friluftsliv?

Området består i dag av bygg og asfalt
med unntak av et grøntområde for
boligene i Buholen 8.
Forslaget vil redusere asfaltarealer, gi
økt mulighet for rekresjon og opphold
utendørs. Gater, små parker og plasser
skal opparbeides mellom og inni
boligkvartalene.

Side 6 av 8

Kommunedelplan for
idrett, fysisk aktivitet
og friluftsliv

Barn og unge, universell utforming, tjenestefunksjoner, kollektivdekning,
forbindelseslinjer
Tema
Barn og unge
– Beskriv avstand til
barne- og ungdomsskole,
videregående skole, lekeog aktivitetsområder i
nærheten

Friluftsliv/rekreasjon/
idrett – Beskriv avstand
til idrettsanlegg,
nærmiljøanlegg,
turområder

Universell utforming Mulighet for å tilrettelegge
for universell
utforming? Er det tilgang
til offentlige friområder?
Tjenestefunksjoner –
Beskriv avstand til ulike
tjenestefunksjoner, som
f.eks, offentlige
tjenestefunksjoner,
handelsfunksjoner,
etablerte møteplasser,
osv. Er det gang- og
sykkelavstand?
Kollektivdekning/
tilgjengelighet – Ligger
området nær
kollektivknutepunkter? Er
det god
kollektivdekning/bra
kollektivtilbud i tilknytning
til området? Er det
gangavstand/
tilgjengelighet til
holdeplasser? Skriv inn
avstanden.

Kommentarer til temaene

Rud skole 1-7 kl, 800 m
Løvenstad 1-7 kl, 1 km
Blystadlia 1-7 kl, 2 km
Rælingen VGS, 3,5 km
Sandbekken US 1,7 km
Marikollen US 3,5 km
Barnehage Østre Strøm 350 m
Barnehage Petrine 400 m
Idrettsanlegg
Marikollen 3,5 km
Torva 1,5 km
Rud skole 800 m
Turområde på Furukollen med gapahuk
mm. 200 meter

Ny boligbebyggelse kan
klargjøres/tilrettelegges for UU.
Tilgang via Stormyra eller Sandbekken

Offentlige tjenester: 3,5 km sykkelavst.
Handel, lege mm: Stallbakken 50 m
Møteplasser: 50 m
Dette skal utvikles til å bli et bedre og
større sevice og boområde med gode
møteplasser i fremtiden.

Busslomme «Furukollen» 10 meter.
Rute 310 og 330 til Fjerdingby og
Lillestrøm m.fl.

Relevante nettsider
og planer
Kommunens
kartløsning
(Her kan man evt.
måle avstander i kart,
men det finnes også
andre steder man kan
gjøre dette, f.eks
google maps)

Kommunens
kartløsning
(Måling av avstander i
kart)

Kommunens
kartløsning
(Måling av avstander i
kart)

Kommunens
kartløsning
(Måling av avstander i
kart)

Kommunens
kartløsning

(Måling av avstander i
kart)

Ruter

(kollektivtilbud kan evt.
sjekkes her)
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Forbindelseslinjer –
Ligger området i
tilknytning til eller i
nærheten av gang- og
sykkelvei? Skriv inn
avstanden.

50 meter i ØRV

Kommunens
kartløsning
(Måling av avstander i
kart)

Trafikksikkerhet, adkomst og teknisk infrastruktur
Tema
Trafikksikkerhet – Er
området trafikkutsatt? Er
det registrert ulykker?
Medfører forslaget økning
i trafikkmengde og behov
for trafikksikring?
Vei (privat/offentlig)/
adkomst – Beskriv mulig
adkomstløsning og
avstand til
fylkesvei/kommunal vei?
Vann og avløp – Er det
tilgjengelighet til slik
infrastruktur?

Kommentarer til temaene

Avkjørsel Slynga lettere bilskade i 2008.
Sykkelulykke, krysset kjørebane lettere
skade i 2009.
Vurdere behov for lysregulering av
fotgjengerovergang.

Samme som i dag

Relevante nettsider
og planer
Vegkart

Kommunens
kartløsning
(Måling av avstander i
kart)

Er opparbeidet innenfor området.

Rælingen den .....
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Skjema for innspill til kommuneplanens
arealdel
Korsvegen

Del av gnr/bnr 106/7, m.fl.

Kontaktinformasjon og adresse (gnr./bnr.) for gjeldende eiendommer

Forslagsstiller

Arealtips AS v/Kjell Bjørke

Grunneier

Oppegaards arvinger AS, Torbjørn Lofstad, Arnt Olsen
(punktfester),
Korsvegen

Adresse
Gårds- og bruksnummer

106/7, 106/520 m. fl.

Tlf/e-post

Mob. 90823017, e-post: kjbbjoer@online.no

Dato, sted

24.08.2020, Rælingen

Kartutsnitt

Kapell

Deler av o_GF2 – 10,3 daa mellom korsvegen og ny g/s-veg.
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Generelle opplysninger – Fakta om arealinnspill
Tema
Eksisterende arealbruk,
formål i gjeldende
kommuneplan, evt.
reguleringsstatus for
området, evt. om det
foreligger hensynssoner
Gi en beskrivelse av
beliggenhet og dagens bruk
av området, samt redegjør for
arealer området grenser til og
evt. tilstøtende
reguleringsplaner
Areal på området (størrelse i
daa)
Nytt forslag til arealformål og
formål med endring

Tenkt utbyggingspotensial,
omfang, utnyttelse, antall
boenheter

Fortetting av eksisterende
bebyggelse eller
transformasjon av et område
Forhold til nasjonale og
regionale føringer og
retningslinjer

Kommentarer til temaene

Friområde, utilgjengelig for bruk i dag.
Gjengrodd med busker og trær.
Hageavfall.

Østvendt gjengrodd og utilgjengelig grøntområde langs
østsiden av Korsvegen/gravsted regulert ifm. ny gangs/sykkelveg/fjernvarme i bunnen av ravinen i 2019.

Ca. 10,3 daa avmerket området.

Småhusbebyggelse
Rekkehus og kjedet enebolig med carport fra
Korsvegen. Større trær kombinert med nye stier
mellom korte husrekker hensyntas for å gi mulighet
for bevegelse på tvers av området og beholde et
grønt preg.

50% BYA av markert byggeområdet. Høyder inntil 3
etasje over Korsvegen. Tilbaketrukket 3. et. med
takterrasse mot vest i 2. eller 3. etasje.
Området oppleves utrygt og er lite brukt i dag.
Ny tilpasset bebyggelse vil gi et nødvendig løft ift.
trygghet og trivsel. Fyllplassene og den mørke og tette
skogen i Korsvegen blir delvis erstattet med trivelige
bomiljø med småhus, nytt fortau og bedre gatelys.

Nytt byggeområde utvikles og rendyrkes til glede for
eksisterende og nye innbyggere.

Området ligger mellom etablerte bebyggelsesområder i
en presskommune. Ravinens form samt g/s-veg
beholdes og suppleres med en tilpasset
boligbebyggelse i skråningen mellom de største
trærne.

Side 2 av 8

Gi en beskrivelse av hvordan
innspillet er i tråd med
arealstrategiene i gjeldende
kommuneplan

Eventuell annen relevant
informasjon

Dette innspillet vil bli en naturlig supplering av boliger i
et etablert bo- og næringsområde sentralt i kommunen.
Det er stor etterspørsel etter nye boliger med kort vei til
transport, service og daglige behov. Området står i dag
ubrukt og lite attraktivt med fyllplass for hageavfall.
Dagens tilstand/inntrykket av området bør ryddes opp
snarest og gi kommunen et nytt grønt boligområde med
stier og gode uteoppholdsarealer.
En viktig skoleveg, pendlerveg for syklister og trimveg
blir oppgradert til en trygg transportåre for alle i
nærområdet.
Tidligere midlertidig disponering av området bør endres
og gi grunneierne tilbake rådigheten over sine
eiendommer.
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Natur, klima, miljø, samfunnssikkerhet
Tema
Naturverdier – Er det
naturverdier i området? Er
det viktige/truede
naturtyper eller arter?
Skriv inn hvilken verdi.
Ligger området i et
ravinelandskap?
Berøres vann- og
vassdrag? Ligger det
innenfor verna område
eller i marka? Skriv inn
hvor stort areal som
berøres.
Landskap – Vil tiltaket gi
endringer i landskapet og
medføre store inngrep i
terreng?

Jord- og skogressurser
– Berøres dyrket mark,
beitemark? Berøres

Skogressurser? Skriv inn
hvor stort areal som
berøres.

Kommentarer til temaene

Tidligere ravine som kan bli
oppgradert/reparert til et positivt
element for alle i nærområdet.

Relevante nettsider
og planer
Naturbase
Artsdatabanken
Kartlegging av natur i
Rælingen

Ikke kjent

Gardskart

Ikke kjent

Kilden NIBIO

Lauvtrær. Ca. 5 daa.
Større trær skal registreres og
boligprosjekt tilpasses.
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Kommunedelplan for
landbruk

Forurensning/spesielle
miljøforhold – Er
området støyutsatt, ligger
området nær
høyspentlinje, er det evt.
forurenset grunn,
luftforurensning? Evt. om
forslag til arealformål vil
medføre økt støy eller
luftforurensning?
Klimautslipp – Vil forslag
til arealformål få
konsekvens for
klimagassutslipp?

Samfunnssikkerhet (Skred- og flomfare,
grunnforhold) –
Er området flom- eller
rasutsatt? Ligger det
innenfor
aktsomhetssoner for ulike
skredtyper? Har det vært
skredhendelser innenfor
området tidligere? Hva
slags løsmasser består
grunnen av? Ligger
området under marin
grense?

Miljøstatus

Ikke kjent

Kommunens
kartløsning
(støykart)

Ikke mer enn vanlig fra nye boliger

Opprinnelig fyllmasse fra gravstedet og
marine avsetninger i bunnen av ravinen.
Ingen kjente skredfarer el.l.

Miljøstatus

Miljøstatus
Skredatlas
NGU – Geologiske
kart
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Kulturminner, kulturmiljø, friluftsliv
Tema
Kulturminner/
kulturmiljø –
Er det registrert
kulturminner/kulturmiljø
innenfor området? Er det
freda kulturminner
innenfor området eller
tilgrensende området?
Beskriv hva slags type
kulturminner/kulturmiljø
Grønnstruktur –
Ligger
området innenfor
kartlagte
friluftslivsområder? Evt.
hvilken verdi er fastsatt?
Vil forslaget få innvirkning
på turområder/
grønnstruktur? Vil
forslaget gi økt/redusert
mulighet for
rekreasjon/friluftsliv?

Kommentarer til temaene

Ingen kjente

Relevante nettsider
og planer
Kulturminnesøk
Kommunedelplan for
kulturminner og
kulturmiljøer

Ingen kjente
Forslaget vil åpne opp for ferdsel i
grønne omgivelser og bevarte større
trær på tvers av ravinene mellom ny
bebyggelse.
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Kommunedelplan for
idrett, fysisk aktivitet
og friluftsliv

Barn og unge, universell utforming, tjenestefunksjoner, kollektivdekning,
forbindelseslinjer
Tema
Barn og unge
– Beskriv avstand til
barne- og ungdomsskole,
videregående skole, lekeog aktivitetsområder i
nærheten

Friluftsliv/rekreasjon/
idrett – Beskriv avstand
til idrettsanlegg,
nærmiljøanlegg,
turområder

Universell utforming Mulighet for å tilrettelegge
for universell
utforming? Er det tilgang
til offentlige friområder?
Tjenestefunksjoner –
Beskriv avstand til ulike
tjenestefunksjoner, som
f.eks, offentlige
tjenestefunksjoner,
handelsfunksjoner,
etablerte møteplasser,
osv. Er det gang- og
sykkelavstand?
Kollektivdekning/
tilgjengelighet – Ligger
området nær
kollektivknutepunkter? Er
det god
kollektivdekning/bra
kollektivtilbud i tilknytning
til området? Er det
gangavstand/
tilgjengelighet til
holdeplasser? Skriv inn
avstanden.

Kommentarer til temaene

Rud skole 1-7 kl, 1300 m
Løvenstad 1-7 kl, 800 m (ny gangveg)
Rælingen VGS, 3,7 km
Sandbekken US 1,6 km
Marikollen US 3,7 km
Barnehage Østre Strøm 600 m
Barnehage Petrine 800 m

Idrettsanlegg
Marikollen 3,7 km
Torva 2 km
Rud skole 1300 m
Turområde med gapahuk mm. 400 m

Deler av boligbebyggelsen kan
tilrettelegges for UU.
Tilgang via Stormyra eller Sandbekken

Offentlige tjenester: 3,7 km sykkelavst.
Handel, lege mm: Stallbakken 400 m
Møteplasser: 400 m

Busslomme «Øvre Strømsdal» 150 m.
Rute 310 og 330 til Fjerdingby og
Lillestrøm m.fl.

Relevante nettsider
og planer
Kommunens
kartløsning
(Her kan man evt.
måle avstander i kart,
men det finnes også
andre steder man kan
gjøre dette, f.eks
google maps)

Kommunens
kartløsning
(Måling av avstander i
kart)

Kommunens
kartløsning
(Måling av avstander i
kart)

Kommunens
kartløsning
(Måling av avstander i
kart)

Kommunens
kartløsning

(Måling av avstander i
kart)

Ruter

(kollektivtilbud kan evt.
sjekkes her)
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Forbindelseslinjer –
Ligger området i
tilknytning til eller i
nærheten av gang- og
sykkelvei? Skriv inn
avstanden.

50 meter i ØRV
260 meter til Gamle Strøms vei

Kommunens
kartløsning
(Måling av avstander i
kart)

Trafikksikkerhet, adkomst og teknisk infrastruktur
Tema
Trafikksikkerhet – Er
området trafikkutsatt? Er
det registrert ulykker?
Medfører forslaget økning
i trafikkmengde og behov
for trafikksikring?
Vei (privat/offentlig)/
adkomst – Beskriv mulig
adkomstløsning og
avstand til
fylkesvei/kommunal vei?
Vann og avløp – Er det
tilgjengelighet til slik
infrastruktur?

Kommentarer til temaene

Avkjørsel Furukollveien lettere bilskade i
2008.
Sykkelulykke, krysset kjørebane lettere
skade i 2009.
Vurdere behov for lysregulering av
fotgjengerovergang i ØRV.
Fra kommunale Korsvegen evt. med
mulighet nedenfra via ny g/s veg i
ravinen.

Ja, i samme trasse som g/s-vegen.

Rælingen den ..... se side 1.
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Relevante nettsider
og planer
Vegkart

Kommunens
kartløsning
(Måling av avstander i
kart)

Skjema for innspill til kommuneplanens
arealdel
Henrik Sørensens veg
Gnr/bnr 106/2

Kontaktinformasjon og adresse (gnr./bnr.) for gjeldende eiendommer

Forslagsstiller

Arealtips AS v/Kjell Bjørke

Grunneier

Oppegaards arvinger AS

Adresse

Henrik Sørensens veg

Gårds- og bruksnummer

106/2

Tlf/e-post forlagsstiller

Mob. 90823017, e-post: kjbbjoer@online.no

Dato, sted

24.08.2020, Rælingen

Kartutsnitt

Gnr/bnr 106/2: Eiendom er per i dag delvis avsatt til fremtidig boligbebyggelse
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Generelle opplysninger – Fakta om arealinnspill
Tema
Eksisterende arealbruk,
formål i gjeldende
kommuneplan, evt.
reguleringsstatus for
området, evt. om det
foreligger hensynssoner

Gi en beskrivelse av
beliggenhet og dagens bruk
av området, samt redegjør for
arealer området grenser til og
evt. tilstøtende
reguleringsplaner

Areal på området (størrelse i
daa)
Nytt forslag til arealformål og
formål med endring

Tenkt utbyggingspotensial,
omfang, utnyttelse, antall
boenheter

Kommentarer til temaene

Delvis avsatt til friområde i kommuneplan.
Deler av areal avsatt til kombinert bebyggelse og
anleggsformål (KF3)
Flomsone deler av areal.
Uregulert.
KF4, H320_1 Areal 5367.5 daa.
(Plansak behandles av Lillestrøm kommune.)

Nordvendt ubebygd strand- og elveområde på sørvestsiden av Nitelva.
Mot vest:
KF3. Planforslag behandles av Lillestrøm kommune for
Strandveien. Stoppet av Fylkesmannen.
Mot øst:
Jonserudstranda, regulert småbåthavn.
Mot sør:
Henrik Sørensens veg.

Ca. 10,8 daa.

Boligbebyggelse med tilhørende anlegg.
Småbåthaavn og flomsikring.

Boligbebyggelse med tilhørende anlegg.
Blokker med noe næring i 1. etasje mot veg.
Utnyttelse 100% = 11.000 m2 BRA.

Fortetting av eksisterende
bebyggelse eller
transformasjon av et område

Nybygg med typologi tilpasset reguleringsforslag mot
vest.

Forhold til nasjonale og
regionale føringer og
retningslinjer

Ikke kjent
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Gi en beskrivelse av hvordan
innspillet er i tråd med
arealstrategiene i gjeldende
kommuneplan

Eventuell annen relevant
informasjon.

Adkomst

Området er av kommunene avsatt til urban utvikling
med vekt på boliger.

Grunneier savner invitasjon til møter og informasjon
om prosjektutvikling og planbehandling. Det er heller
ikke kommet inkalling til reelle forhandlinger.
Adkomst fra sør via Henrik Sørensens veg.

Natur, klima, miljø, samfunnssikkerhet
Tema
Naturverdier – Er det
naturverdier i området? Er
det viktige/truede
naturtyper eller arter?
Skriv inn hvilken verdi.
Ligger området i et
ravinelandskap?
Berøres vann- og
vassdrag? Ligger det
innenfor verna område
eller i marka? Skriv inn
hvor stort areal som
berøres.
Landskap – Vil tiltaket gi
endringer i landskapet og
medføre store inngrep i
terreng?

Kommentarer til temaene

Ikke kjent
Mylendt og grunt område med lite
dyreliv.

Relevante nettsider
og planer
Naturbase
Artsdatabanken
Kartlegging av natur i
Rælingen

Ved utfylling av steinmasse og mudring
for småbåter vil myra bli delvis borte på
eiendommen.
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Jord- og skogressurser
– Berøres dyrket mark,
beitemark?

Gardskart

Ikke kjent

Kilden NIBIO

Skogressurser? Skriv inn
hvor stort areal som
berøres.

Ikke kjent

Forurensning/spesielle
miljøforhold – Er
området støyutsatt, ligger
området nær
høyspentlinje, er det evt.
forurenset grunn,
luftforurensning? Evt. om
forslag til arealformål vil
medføre økt støy eller
luftforurensning?

Eiendommen ligger 50-140 meter fra
nærmeste togskinne. Støysone gult nivå
slik det ligger helt åpent i dag.
Støyskjerm langs sporene.

Klimautslipp – Vil forslag
til arealformål få
konsekvens for
klimagassutslipp?
Samfunnssikkerhet (Skred- og flomfare,
grunnforhold) –
Er området flom- eller
rasutsatt? Ligger det
innenfor
aktsomhetssoner for ulike
skredtyper? Har det vært
skredhendelser innenfor
området tidligere? Hva
slags løsmasser består
grunnen av? Ligger
området under marin
grense?

Kommunedelplan for
landbruk

Vanlig bruk av bolig med vedfyring,
gass ol.

Eiendommen ligger i flom,
aktsomhetsområde som resten av
Lillestrøm.

Miljøstatus
Kommunens
kartløsning
(støykart)

Miljøstatus

Miljøstatus
Skredatlas
NGU – Geologiske
kart

Kulturminner, kulturmiljø, friluftsliv
Tema

Kommentarer til temaene

Side 4 av 7

Relevante nettsider
og planer

Kulturminner/
kulturmiljø –
Er det registrert
kulturminner/kulturmiljø
innenfor området? Er det
freda kulturminner
innenfor området eller
tilgrensende området?
Beskriv hva slags type
kulturminner/kulturmiljø
Grønnstruktur –
Ligger
området innenfor
kartlagte
friluftslivsområder? Evt.
hvilken verdi er fastsatt?
Vil forslaget få innvirkning
på turområder/
grønnstruktur? Vil
forslaget gi økt/redusert
mulighet for
rekreasjon/friluftsliv?

Kulturminnesøk

Ikke kjent

Kommunedelplan for
kulturminner og
kulturmiljøer

Kommunedelplan for
idrett, fysisk aktivitet
og friluftsliv

Ikke kjent

Barn og unge, universell utforming, tjenestefunksjoner, kollektivdekning,
forbindelseslinjer
Tema
Barn og unge
– Beskriv avstand til
barne- og ungdomsskole,
videregående skole, lekeog aktivitetsområder i
nærheten

Friluftsliv/rekreasjon/
idrett – Beskriv avstand
til idrettsanlegg,
nærmiljøanlegg,
turområder

Universell utforming Mulighet for å tilrettelegge
for universell
utforming? Er det tilgang
til offentlige friområder?

Kommentarer til temaene

Rud skole 1-7 kl, 1,5 m
Løvenstad 1-7 kl, 2,9 km
Rælingen VGS, 4,1 km
Sandbekken US 3,5 km
Marikollen US 4,4 km
Barnehage Lilleborg 800 m

Idrettsanlegg
Marikollen 4,4 km
Torva 1,6 km
Rud skole 1,5 m
Turområde med gapahuk mm. 1,5 km
Deler av boligbebyggelsen kan
tilrettelegges for UU.
Tilgang via Stormyra eller Sandbekken

Side 5 av 7

Relevante nettsider
og planer
Kommunens
kartløsning
(Her kan man evt.
måle avstander i kart,
men det finnes også
andre steder man kan
gjøre dette, f.eks
google maps)

Kommunens
kartløsning
(Måling av avstander i
kart)

Kommunens
kartløsning
(Måling av avstander i
kart)

Tjenestefunksjoner –
Beskriv avstand til ulike
tjenestefunksjoner, som
f.eks, offentlige
tjenestefunksjoner,
handelsfunksjoner,
etablerte møteplasser,
osv. Er det gang- og
sykkelavstand?
Kollektivdekning/
tilgjengelighet – Ligger
området nær
kollektivknutepunkter? Er
det god
kollektivdekning/bra
kollektivtilbud i tilknytning
til området? Er det
gangavstand/
tilgjengelighet til
holdeplasser? Skriv inn
avstanden.
Forbindelseslinjer –
Ligger området i
tilknytning til eller i
nærheten av gang- og
sykkelvei? Skriv inn
avstanden.

Offentlige tjenester: 4,3 km sykkelavst.
Kort veg til handel og service.
Handel, lege mm: Lillestrøm 150 m
Møteplasser: 150 m

Kort gangavstand til tog og buss. Ca.
200 – 800 m.

Kommunens
kartløsning
(Måling av avstander i
kart)

Kommunens
kartløsning

(Måling av avstander i
kart)

Ruter

(kollektivtilbud kan evt.
sjekkes her)

200 meter via HSV.

Kommunens
kartløsning
(Måling av avstander i
kart)

Trafikksikkerhet, adkomst og teknisk infrastruktur
Tema
Trafikksikkerhet – Er
området trafikkutsatt? Er
det registrert ulykker?
Medfører forslaget økning
i trafikkmengde og behov
for trafikksikring?

Vei (privat/offentlig)/
adkomst – Beskriv mulig
adkomstløsning og
avstand til
fylkesvei/kommunal vei?

Kommentarer til temaene

Ikke kjent

HSV kommunal veg, 0 meter.

Relevante nettsider
og planer
Vegkart

Kommunens
kartløsning
(Måling av avstander i
kart)

Side 6 av 7

Vann og avløp – Er det
tilgjengelighet til slik
infrastruktur?

Ved HSV.

Link til plansak: https://www5.skedsmo.kommune.no/Lokaldemokrati/Styrer-rad-og-utvalg/Hovedutvalg-for-teknisksektor/#moter/2017/1765/64433

Rælingen den ..... se side 1
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Skjema for innspill til kommuneplanens arealdel

Kontaktinformasjon og adresse (gnr./bnr.) for gjeldende eiendommer
Forslagsstiller

Stima AS

Adresse

Vipevegen 16, 2008 Fjerdingby – Del 1

Gårds- og bruksnummer

104 / 33, 60, 73, 81, 82, 122, 172, 302, 419, 517, 684, 734,
810

1

Generelle opplysninger – Fakta om arealinnspill
Tema

Kommentarer til temaene

Eksisterende arealbruk,
formål i gjeldende
kommuneplan, evt.
reguleringsstatus for
området, evt. om det
foreligger hensynssoner

I gjeldende kommuneplan for Rælingen (kommunekart.com)
er de gjeldende eiendommene avsatt til Boligbebyggelse –
nåværende.

Gi en beskrivelse av
beliggenhet og dagens bruk
av området, samt redegjør for
arealer området grenser til og
evt. tilstøtende
reguleringsplaner

Planområdet ligger nord for Fjerdingby i Rælingen kommune
og består av blandet småhusbebyggelse. Planområdet
grenser mot Torva, et LNFR/friluftsområde. I Torva ligger
Torva Barnehage og Torva Gressbane.

Areal på området (størrelse i
daa)

Tomta utgjør et totalt areal på ca. 10 500 m2

Nytt forslag til arealformål og
formål med endring
Tenkt utbyggingspotensial,
omfang, utnyttelse, antall
boenheter

Ingen ønskede endringer av arealformål utover at man ser
for seg en fortetning med blokkbebyggelse.
Det foreslås blokkbebyggelse og forholdene vil ytterligere
belyses når planarbeidet igangsettes.

Fortetting av eksisterende
bebyggelse eller
transformasjon av et område

Ny bebyggelse vil blir tilpasset og ta hensyn til eksisterende
bebyggelse.

Forhold til nasjonale og
regionale føringer og
retningslinjer

Nasjonale føringer og statlige plantretningslinjer relevant for
planarbeidet:
- Plan- og bygningsloven 2008
- Rikspolitiske retningslinjer, styrke barn og unges
interesser i planleggingen (Miljødepartementet, 1995)
- Statlige planretningslinjer for samordnet bolig, areal
og transportplanleggingen (2014)
- Retningslinjer for støy T-1442/2016
- Regional plan for masseforvaltning i Akershus,
vedtatt 24-10-16
- Regional plan for areal og transport (RATP)
- Fylkesmannens forventningsbrev for 2019

2

Gi en beskrivelse av hvordan
innspillet er i tråd med
arealstrategiene i gjeldende
kommuneplan

Innspillet antas å være i tråd med overordnede
planstrategier. Det vises til nasjonale og regionale føringer i
forhold til arealbruk, hvor det er økt fokus på tetthet innenfor
prioriterte vekstområder (nord i Rælingen kommune) med
nærhet til handels- og tjenestetilbud og offentlig
kommunikasjon.
Innspillet antas heller ikke å medføre vesentlige negative
virkninger for miljøet og samfunnet.

Eventuell annen relevant
informasjon

Planområde ligger 900 meter i luftlinje fra Lillestrøm stasjon
og vil kunne kategoriseres for et ikke skinnegående
knutepunkt.

3

Natur, klima, miljø, samfunnssikkerhet
Tema
Naturverdier – Er det
naturverdier i området? Er
det viktige/truede
naturtyper eller arter?
Skriv inn hvilken verdi.
Ligger området i et
ravinelandskap?
Berøres vann- og
vassdrag? Ligger det
innenfor verna område
eller i marka? Skriv inn
hvor stort areal som
berøres.

Kommentarer til temaene

Planområdet berører ikke naturverdier i
området, men faller innenfor hensynssone
for flom.
Det er registrert arter av nasjonal
forvaltningsinteresse utenfor planområdets
grenser, langs Nedre Rælingsveg Fv120.
Fremmede arter merket med svært høy
risiko er blant annet kjempebjørnekjeks og
kanadagullris. Hestehov og grevling er to
rødlistede arter kategorisert under livskraftig
som også forekommer i nærområdet.

Landskap – Vil tiltaket gi Tiltaket anses å ikke medføre vesentlige
endringer i landskapet og virkninger for miljø og terreng.
medføre store inngrep i
terreng?
Jord- og skogressurser Nei.
– Berøres dyrket mark,
beitemark? Berøres
skogressurser? Skriv inn
hvor stort areal som
berøres.
Forurensning/spesielle
miljøforhold – Er
området støyutsatt, ligger
området nær
høyspentlinje, er det evt.
forurenset grunn,
luftforurensning? Evt. om
forslag til arealformål vil
medføre økt støy eller
luftforurensning?
Klimautslipp – Vil forslag
til arealformål få
konsekvens for
klimagassutslipp?

Relevante nettsider
og planer
Naturbase
Artsdatabanken
Kartlegging av natur i
Rælingen

Gardskart
Kilden NIBIO
Kommunedelplan for
landbruk
Miljøstatus

Planområdet grenser til en trafikkert vei
(Torvavegen Kv13752) langs den nordlige
halvdelen av planområdet. Støynivået i
Kommunens
kartløsning
planområdet strekker seg fra 55 til 65 dB
(støykart)
(gul sone) og det vil være behov for
støyreduserende tiltak. Tiltaket vil trolig bidra
til økt trafikk.

Nei.

Miljøstatus

4

Samfunnssikkerhet (Skred- og flomfare,
grunnforhold) –
Er området flom- eller
rasutsatt? Ligger det
innenfor
aktsomhetssoner for ulike
skredtyper? Har det vært
skredhendelser innenfor
området tidligere? Hva
slags løsmasser består
grunnen av? Ligger
området under marin
grense?

Berggrunnen innenfor planområdet består av
granat-biotittgneis, biotitt-muskovittgneis,
stedvis amfibolitt og kalksilikatlinser og
stedvis migmatittisk (NGU.no).

Miljøstatus
Skredatlas
NGU – Geologiske
kart

Planområdet ligger delvis innenfor
hensynssonen for flom og vil derfor være
flomutsatt, men er ikke rasutsatt og befinner
seg ikke innenfor skred- og ras
aktsomhetssoner.
Planområdet ligger ikke under marin grense.

Kulturminner, kulturmiljø, friluftsliv
Tema

Kommentarer til temaene

Relevante nettsider
og planer
Kulturminnesøk

Kulturminner/
kulturmiljø – Er det
registrert
kulturminner/kulturmiljø
innenfor området? Er det
freda kulturminner
innenfor området eller
tilgrensende området?
Beskriv hva slags type
kulturminner/kulturmiljø

Det er ikke registrert kulturminner innenfor
planområdet.

Friluftsliv/

Torva, nordøst for planområdet, er et kartlagt Naturbase
friluftslivsområde som faller under kategorien
som svært viktig.

Kommunedelplan for
kulturminner og
kulturmiljøer

Grønnstruktur – Ligger Nei.
området innenfor
kartlagte
friluftslivsområder? Evt.
hvilken verdi er fastsatt?
Vil forslaget få innvirkning
på turområder/
grønnstruktur? Vil
forslaget gi økt/redusert
mulighet for
rekreasjon/friluftsliv?

Kommunedelplan for
idrett, fysisk aktivitet
og friluftsliv

5

Barn og unge, universell utforming, tjenestefunksjoner, kollektivdekning,
forbindelseslinjer
Tema
Barn og unge
– Beskriv avstand til
barne- og ungdomsskole,
videregående skole, lekeog aktivitetsområder i
nærheten

Kommentarer til temaene

Planområdet ligger i nærheten av både
barnehage og skole-tjenester. Torva
barnehage ligger under 100 m nord for
planområde og Rud skole ligger ca. 500 m
sørvest for planområde.
Fjerdingby skole, Marikollen ungdomsskole
og Rælingen Videregående skole, ligger ca.
3,6 km sør-øst for planområdet.

Friluftsliv/rekreasjon/
idrett – Beskriv avstand
til idrettsanlegg,
nærmiljøanlegg,
turområder

Torva gressbane ligger i umiddelbar nærhet
til planområdet med muligheter for fotball og
sand-volleyball osv. Dette er en populær
aktivitetsfremmende samlingsplass. Ca. 3,6
km sør-øst for planområdet ligger Marikollen
idrettspark med alpin- og hoppanlegg, med
enkel tilgang til sammenhengende
grøntområder (turområder i marka).

Relevante nettsider
og planer
Kommunens
kartløsning
(Her kan man evt.
måle avstander i kart,
men det finnes også
andre steder man kan
gjøre dette, f.eks
google maps)

Kommunens
kartløsning
(Måling av avstander i
kart)

Universell utforming Forholdene vil ytterligere belyses når
Mulighet for å tilrettelegge planarbeidet igangsettes.
for universell
utforming? Er det tilgang
til offentlige friområder?

Kommunens
kartløsning

Tjenestefunksjoner –
Beskriv avstand til ulike
tjenestefunksjoner, som
f.eks, offentlige
tjenestefunksjoner,
handelsfunksjoner,
etablerte møteplasser,
osv. Er det gang- og
sykkelavstand?

Kommunens
kartløsning

Planområdet ligger nord i Rælingen og ca.
1,6 km sør for Lillestrøm. Det er ca.170 m til
dagligvare butikk (Joker Rælingen).

(Måling av avstander i
kart)

(Måling av avstander i
kart)
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Kollektivdekning/
tilgjengelighet – Ligger
området nær
kollektivknutepunkter? Er
det god
kollektivdekning/bra
kollektivtilbud i tilknytning
til området? Er det
gangavstand/
tilgjengelighet til
holdeplasser? Skriv inn
avstanden.
Forbindelseslinjer –
Ligger området i
tilknytning til eller i
nærheten av gang- og
sykkelvei? Skriv inn
avstanden.

Det er ca. 90 m gange til Orderudbussholdeplass fra planområdet. Det er god
kollektivdekning hvor rute-buss går hver
halvtime til Lillestrøm sentrum og omegn.

Kommunens
kartløsning
(Måling av avstander i
kart)

Ruter
(kollektivtilbud kan evt.
sjekkes her)

Gang- og sykkelvei omkranser planområdet
men det kan bli behov for utbedring.

Kommunens
kartløsning
(Måling av avstander i
kart)

Trafikksikkerhet, adkomst og teknisk infrastruktur
Tema
Trafikksikkerhet – Er
området trafikkutsatt? Er
det registrert ulykker?
Medfører forslaget økning
i trafikkmengde og behov
for trafikksikring?

Kommentarer til temaene

Nedre Rælingsvei, Fv120, er en tungt
trafikkert vei og det er registrert 29
trafikkulykker i nærområdet.
Tiltaket vil trolig bidra til økt trafikk, og det
kan være behov for utbedring av vei.

Vei (privat/offentlig)/
Adkomst til tomten blir via Torvavegen og
adkomst – Beskriv mulig må eventuelt utbedres.
adkomstløsning og
avstand til
fylkesvei/kommunal vei?
Vann og avløp – Er det
tilgjengelighet til slik
infrastruktur?

Relevante nettsider
og planer
Vegkart

Kommunens
kartløsning
(Måling av avstander i
kart)

Det er tilgjengelig infrastruktur for vann og
avløp i planområde.
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Skjema for innspill til kommuneplanens arealdel

Kontaktinformasjon og adresse (gnr./bnr.) for gjeldende eiendommer
Forslagsstiller

Stima AS

Adresse

Vipevegen 16, 2008 Fjerdingby – Del 2

Gårds- og bruksnummer

104 / 38, 50, 51, 52, 53, 59, 85, 104, 179, 195, 240, 301,
339, 479, 520, 521, 773,

1

Generelle opplysninger – Fakta om arealinnspill
Tema

Kommentarer til temaene

Eksisterende arealbruk,
formål i gjeldende
kommuneplan, evt.
reguleringsstatus for
området, evt. om det
foreligger hensynssoner

I gjeldende kommuneplan for Rælingen (kommunekart.com)
er de gjeldende eiendommene avsatt til Boligbebyggelse –
nåværende.

Gi en beskrivelse av
beliggenhet og dagens bruk
av området, samt redegjør for
arealer området grenser til og
evt. tilstøtende
reguleringsplaner

Planområdet ligger nord for Fjerdingby i Rælingen kommune
og består av blandet småhusbebyggelse. Planområdet
grenser mot Torva, et LNFR/friluftsområde. I Torva ligger
Torva Barnehage og Torva Gressbane.

Areal på området (størrelse i
daa)

Tomta utgjør et totalt areal på ca. 15 110 m2

Nytt forslag til arealformål og
formål med endring
Tenkt utbyggingspotensial,
omfang, utnyttelse, antall
boenheter

Ingen ønskede endringer av arealformål utover at man ser
for seg en fortetning med blokkbebyggelse.
Det foreslås blokkbebyggelse og forholdene vil ytterligere
belyses når planarbeidet igangsettes.

Fortetting av eksisterende
bebyggelse eller
transformasjon av et område

Ny bebyggelse vil blir tilpasset og ta hensyn til eksisterende
bebyggelse.

Forhold til nasjonale og
regionale føringer og
retningslinjer

Nasjonale føringer og statlige plantretningslinjer relevant for
planarbeidet:
- Plan- og bygningsloven 2008
- Rikspolitiske retningslinjer, styrke barn og unges
interesser i planleggingen (Miljødepartementet, 1995)
- Statlige planretningslinjer for samordnet bolig, areal
og transportplanleggingen (2014)
- Retningslinjer for støy T-1442/2016
- Regional plan for masseforvaltning i Akershus,
vedtatt 24-10-16
- Regional plan for areal og transport (RATP)
- Fylkesmannens forventningsbrev for 2019

2

Gi en beskrivelse av hvordan
innspillet er i tråd med
arealstrategiene i gjeldende
kommuneplan

Innspillet antas å være i tråd med overordnede
planstrategier. Det vises til nasjonale og regionale føringer i
forhold til arealbruk, hvor det er økt fokus på tetthet innenfor
prioriterte vekstområder (nord i Rælingen kommune) med
nærhet til handels- og tjenestetilbud og offentlig
kommunikasjon.
Innspillet antas heller ikke å medføre vesentlige negative
virkninger for miljøet og samfunnet.

Eventuell annen relevant
informasjon

Planområde ligger 750 meter i luftlinje fra Lillestrøm stasjon
og vil kunne kategoriseres for et ikke skinnegående
knutepunkt.

3

Natur, klima, miljø, samfunnssikkerhet
Tema
Naturverdier – Er det
naturverdier i området? Er
det viktige/truede
naturtyper eller arter?
Skriv inn hvilken verdi.
Ligger området i et
ravinelandskap?
Berøres vann- og
vassdrag? Ligger det
innenfor verna område
eller i marka? Skriv inn
hvor stort areal som
berøres.

Kommentarer til temaene

Planområdet berører ikke naturverdier i
området, men faller innenfor hensynssone
for flom i den nordlige halvdelen av
planområdet.
Det er registrert arter av nasjonal
forvaltningsinteresse utenfor planområdets
grenser, langs Nedre Rælingsveg Fv120.
Fremmede arter merket med svært høy
risiko er blant annet kjempebjørnekjeks og
kanadagullris. Hestehov og grevling er to
rødlistede arter kategorisert under livskraftig
som også forekommer i nærområdet.

Landskap – Vil tiltaket gi Tiltaket anses å ikke medføre vesentlige
endringer i landskapet og virkninger for miljø og terreng.
medføre store inngrep i
terreng?
Jord- og skogressurser Nei.
– Berøres dyrket mark,
beitemark? Berøres
skogressurser? Skriv inn
hvor stort areal som
berøres.
Forurensning/spesielle
miljøforhold – Er
området støyutsatt, ligger
området nær
høyspentlinje, er det evt.
forurenset grunn,
luftforurensning? Evt. om
forslag til arealformål vil
medføre økt støy eller
luftforurensning?
Klimautslipp – Vil forslag
til arealformål få
konsekvens for
klimagassutslipp?

Relevante nettsider
og planer
Naturbase
Artsdatabanken
Kartlegging av natur i
Rælingen

Gardskart
Kilden NIBIO

Kommunedelplan for
landbruk
Planområdet grenser til en tungt trafikkert vei Miljøstatus

(Nedre Rælingsvei, Fv120) og kritisk utsatt
for støy. Støynivået i planområdet strekker
seg fra 55 til 75 dB, hvor den vestlige
halvdelen av planområdet er mest kritisk
utsatt og vil ha behov for støyreduserende
tiltak. Tiltaket vil trolig bidra til økt trafikk.

Nei.

Kommunens
kartløsning
(støykart)

Miljøstatus

4

Samfunnssikkerhet (Skred- og flomfare,
grunnforhold) –
Er området flom- eller
rasutsatt? Ligger det
innenfor
aktsomhetssoner for ulike
skredtyper? Har det vært
skredhendelser innenfor
området tidligere? Hva
slags løsmasser består
grunnen av? Ligger
området under marin
grense?

Berggrunnen innenfor planområdet består av
granat-biotittgneis, biotitt-muskovittgneis,
stedvis amfibolitt og kalksilikatlinser og
stedvis migmatittisk (NGU.no).

Miljøstatus
Skredatlas
NGU – Geologiske
kart

Planområdet ligger delvis innenfor
hensynssonen for flom og vil derfor være
flomutsatt, men er ikke rasutsatt og befinner
seg ikke innenfor skred- og ras
aktsomhetssoner.
Planområdet ligger ikke under marin grense.

Kulturminner, kulturmiljø, friluftsliv
Tema

Kommentarer til temaene

Relevante nettsider
og planer
Kulturminnesøk

Kulturminner/
kulturmiljø – Er det
registrert
kulturminner/kulturmiljø
innenfor området? Er det
freda kulturminner
innenfor området eller
tilgrensende området?
Beskriv hva slags type
kulturminner/kulturmiljø

Det er ikke registrert kulturminner innenfor
planområdet.

Friluftsliv/

Torva, nordøst for planområdet, er et kartlagt Naturbase
friluftslivsområde som faller under kategorien
som svært viktig.

Kommunedelplan for
kulturminner og
kulturmiljøer

Grønnstruktur – Ligger Nei.
området innenfor
kartlagte
friluftslivsområder? Evt.
hvilken verdi er fastsatt?
Vil forslaget få innvirkning
på turområder/
grønnstruktur? Vil
forslaget gi økt/redusert
mulighet for
rekreasjon/friluftsliv?

Kommunedelplan for
idrett, fysisk aktivitet
og friluftsliv
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Barn og unge, universell utforming, tjenestefunksjoner, kollektivdekning,
forbindelseslinjer
Tema
Barn og unge
– Beskriv avstand til
barne- og ungdomsskole,
videregående skole, lekeog aktivitetsområder i
nærheten

Kommentarer til temaene

Planområdet befinner seg med nærhet til
både barnehage og skole-tjenester. Torva
barnehage ligger nord for planområdet med
under 100 m gange, og Rud skole ligger ca.
440 m gange sørvest for planområde.
Fjerdingby skole, Marikollen ungdomsskole
og Rælingen Videregående skole, ligger 3,6
km sør-øst for planområdet.

Friluftsliv/rekreasjon/
idrett – Beskriv avstand
til idrettsanlegg,
nærmiljøanlegg,
turområder

Torva gressbane ligger i umiddelbar nærhet
til planområdet med muligheter for fotball og
sand-volleyball osv. Dette er en populær
aktivitetsfremmende samlingsplass. Ca. 3,6
km sør-øst for planområdet ligger Marikollen
idrettspark med alpin- og hoppanlegg, med
enkel tilgang til sammenhengende
grøntområder (turområder i marka).

Relevante nettsider
og planer
Kommunens
kartløsning
(Her kan man evt.
måle avstander i kart,
men det finnes også
andre steder man kan
gjøre dette, f.eks
google maps)

Kommunens
kartløsning
(Måling av avstander i
kart)

Universell utforming Forholdene vil ytterligere belyses når
Mulighet for å tilrettelegge planarbeidet igangsettes.
for universell
utforming? Er det tilgang
til offentlige friområder?

Kommunens
kartløsning

Tjenestefunksjoner –
Beskriv avstand til ulike
tjenestefunksjoner, som
f.eks, offentlige
tjenestefunksjoner,
handelsfunksjoner,
etablerte møteplasser,
osv. Er det gang- og
sykkelavstand?

Kommunens
kartløsning

Planområdet nord i Rælingen kommune og
ca. 1,6 km sør for Lillestrøm. Det er ca.125
m til dagligvare butikk (Joker Rælingen).

(Måling av avstander i
kart)

(Måling av avstander i
kart)
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Kollektivdekning/
tilgjengelighet – Ligger
området nær
kollektivknutepunkter? Er
det god
kollektivdekning/bra
kollektivtilbud i tilknytning
til området? Er det
gangavstand/
tilgjengelighet til
holdeplasser? Skriv inn
avstanden.
Forbindelseslinjer –
Ligger området i
tilknytning til eller i
nærheten av gang- og
sykkelvei? Skriv inn
avstanden.

Det er under 50 m til Orderudbussholdeplass fra planområdet. Det er god
kollektivdekning hvor ruter-buss går hver
halvtime til Lillestrøm sentrum og omegn.

Kommunens
kartløsning
(Måling av avstander i
kart)

Ruter
(kollektivtilbud kan evt.
sjekkes her)

Gang- og sykkelvei omkranser planområdet
men det kan bli behov for utbedring.

Kommunens
kartløsning
(Måling av avstander i
kart)

Trafikksikkerhet, adkomst og teknisk infrastruktur
Tema
Trafikksikkerhet – Er
området trafikkutsatt? Er
det registrert ulykker?
Medfører forslaget økning
i trafikkmengde og behov
for trafikksikring?

Kommentarer til temaene

Nedre Rælingsvei, Fv120, er en tungt
trafikkert vei og det er registrert 8
trafikkulykker vest for planområdets grenser.
Tiltaket vil trolig bidra til økt trafikk, og det
kan være behov for utbedring av vei.

Vei (privat/offentlig)/
Adkomst til tomten blir via Torvavegen og
adkomst – Beskriv mulig må eventuelt utbedres.
adkomstløsning og
avstand til
fylkesvei/kommunal vei?
Vann og avløp – Er det
tilgjengelighet til slik
infrastruktur?

Relevante nettsider
og planer
Vegkart

Kommunens
kartløsning
(Måling av avstander i
kart)

Det er tilgjengelig infrastruktur for vann og
avløp i planområde.
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Skjema for innspill til kommuneplanens arealdel

Kontaktinformasjon og adresse (gnr./bnr.) for gjeldende eiendommer
Forslagsstiller

Stima AS, Vipevegen 16, 2008 Fjerdingby

Adresse

Tangerudvegen 2,4,6 og 8, 2008 Fjerdingby

Gårds- og bruksnummer

99/ 58(del) 128,129,130 og 131

1

Generelle opplysninger – Fakta om arealinnspill
Tema

Kommentarer til temaene

Eksisterende arealbruk,
formål i gjeldende
kommuneplan, evt.
reguleringsstatus for
området, evt. om det
foreligger hensynssoner

Eiendommen er avsatt til boligformål i gjeldende
kommuneplan for Rælingen kommune (kommuneplanens
arealdel 2014-2025, Plankart).

Gi en beskrivelse av
beliggenhet og dagens bruk
av området, samt redegjør for
arealer området grenser til og
evt. tilstøtende
reguleringsplaner

Eiendommen ligger nordvest for Fjerdingby i Rælingen
kommune og benyttes i dag til bolig. Planområdet grenser
mot Marikollen idrettsanlegg, skole, butikk, blokkbebyggelse
mot sør.

Areal på området (størrelse i
daa)

De 5 gjeldende tomtene utgjør et samlet areal på ca. 5 500
m2

Nytt forslag til arealformål og

Ingen endring av formål, men endring til fremtidig utnyttelse
Terrassert blokkbebyggelse.
Dette vil belyses ytterligere når planarbeidet iverksettes med
utarbeidelse av planmateriell og volumskisser for den
fremtidige bebyggelsen.

formål med endring
Tenkt utbyggingspotensial,
omfang, utnyttelse, antall
boenheter
Fortetting av eksisterende
bebyggelse eller
transformasjon av et område

Bebyggelsen vil bli nært knyttet til og tilpasset for å være en
del av fortettingsområdet rundt Marikollen.

Forhold til nasjonale og
regionale føringer og
retningslinjer

Nasjonale føringer og statlige plantretningslinjer relevant for
planarbeidet:
- Plan- og bygningsloven 2008
- Rikspolitiske retningslinjer, styrke barn og unges
interesser i planleggingen (Miljødepartementet, 1995)
- Statlige planretningslinjer for samordnet bolig, areal
og transportplanleggingen (2014)
- Retningslinjer for støy T-1442/2016
- Regional plan for masseforvaltning i Akershus,
vedtatt 24-10-16
- Regional plan for areal og transport (RATP)
- Fylkesmannens forventningsbrev for 2019
Innspillet antas å være i tråd med overordnede
planstrategier. Det vises til nasjonale og regionale føringer i
forhold til arealbruk, hvor det er økt fokus på tetthet innenfor
prioriterte vekstområder (nord i Rælingen kommune) med
umiddelbar nærhet til handels- og tjenestetilbud og offentlig
kommunikasjon.

Gi en beskrivelse av hvordan
innspillet er i tråd med
arealstrategiene i gjeldende
kommuneplan

2

Innspillet antas heller ikke å medføre vesentlige negative
virkninger for miljøet og samfunnet.
Eventuell annen relevant
informasjon

Rælingen kommune mangler «lettstelte» boliger for eldre
som ønsker å flytte fra enebolig til leilighet, samt boliger for
yngre som skal inn i boligmarkedet. Mange av disse vil – om
ikke man øker bostedsattraktiviteten i kommunen ved å
bygge flere boliger for å «betjene» etterspørselen fra
kommunens beboere og andre tilflyttende – ellers velge å
flytte til nabokommuner.

3

Natur, klima, miljø, samfunnssikkerhet
Tema
Naturverdier – Er det
naturverdier i området? Er
det viktige/truede
naturtyper eller arter?
Skriv inn hvilken verdi.
Ligger området i et
ravinelandskap?
Berøres vann- og
vassdrag? Ligger det
innenfor verna område
eller i marka? Skriv inn
hvor stort areal som
berøres.

Kommentarer til temaene

Planområdet berører ikke omkringliggende
naturverdier.
I artsdatabanken er det registrert arter av
nasjonal forvaltningsinteresse i nærområdet.

og planer
Naturbase
Artsdatabanken
Kartlegging av natur i
Rælingen

Den østlige halvdelen av planområdet
forekommer det arter kategorisert som
rødlistet LC-intakt (livskraftig). Arter som er
registrert i nærområdet er blant annet
blåmeis, bokfink, og skjære.

Landskap – Vil tiltaket gi Tiltaket anses å ikke medføre vesentlige
endringer i landskapet og virkninger for miljø og terreng.
medføre store inngrep i
terreng?
Jord- og skogressurser Nei.
– Berøres dyrket mark,
beitemark? Berøres
skogressurser? Skriv inn
hvor stort areal som
berøres.
Forurensning/spesielle
miljøforhold – Er
området støyutsatt, ligger
området nær
høyspentlinje, er det evt.
forurenset grunn,
luftforurensning? Evt. om
forslag til arealformål vil
medføre økt støy eller
luftforurensning?

Relevante nettsider

Gardskart
Kilden NIBIO

Kommunedelplan for
landbruk
Planområdet grenser til en tungt trafikkert vei Miljøstatus

Øvre Rælingsveg Fv120 og er utsatt for
støy.

Kommunens
kartløsning
Støynivået i planområdet strekker seg fra 55 (støykart)

til 65 dB, hvor den nordlige halvdelen av
planområdet er mest utsatt. Det vil derfor
være behov for støyreduserende tiltak.
Tiltaket vil trolig bidra til økt trafikk.

Klimautslipp – Vil forslag Nei.
til arealformål få
konsekvens for
klimagassutslipp?

Miljøstatus

4

Samfunnssikkerhet (Skred- og flomfare,
grunnforhold) –
Er området flom- eller
rasutsatt? Ligger det
innenfor
aktsomhetssoner for ulike
skredtyper? Har det vært
skredhendelser innenfor
området tidligere? Hva
slags løsmasser består
grunnen av? Ligger
området under marin
grense?

Berggrunnen innenfor planområdet består av
granat-biotittgneis, biotitt-muskovittgneis,
stedvis amfibolitt og kalksilikatlinser og
stedvis migmatittisk (NGU.no).

Miljøstatus
Skredatlas
NGU – Geologiske
kart

Planområdet er ikke flom- eller rasutsatt og
befinner seg ikke innenfor aktsomhetssone
for ras- og skred fare.
Planområdet ligger ikke under marin grense.

Kulturminner, kulturmiljø, friluftsliv
Tema

Kommentarer til temaene

Kulturminner/
kulturmiljø – Er det
registrert
kulturminner/kulturmiljø
innenfor området? Er det
freda kulturminner
innenfor området eller
tilgrensende området?
Beskriv hva slags type
kulturminner/kulturmiljø

Det er ikke registrert kulturminner innenfor
planområdet.

Friluftsliv/

Planområde ligger med umiddelbar nærhet
til marikollhallen, idrettspark, fotballbane og
skisenter.

Relevante nettsider
og planer
Kulturminnesøk
Kommunedelplan for
kulturminner og
kulturmiljøer

grønnstruktur – Ligger
Nei.
området innenfor
kartlagte
friluftslivsområder? Evt.
hvilken verdi er fastsatt?
Vil forslaget få innvirkning
på turområder/
grønnstruktur? Vil
forslaget gi økt/redusert
mulighet for
rekreasjon/friluftsliv?

Naturbase

Kommunedelplan for
idrett, fysisk aktivitet
og friluftsliv
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Barn og unge, universell utforming, tjenestefunksjoner, kollektivdekning,
forbindelseslinjer
Tema

Kommentarer til temaene

Barn og unge
– Beskriv avstand til
barne- og ungdomsskole,
videregående skole, lekeog aktivitetsområder i
nærheten

Planområdet grenser mot Marikollen
idrettsanlegg med alle aktiviteter

Friluftsliv/rekreasjon/
idrett – Beskriv avstand
til idrettsanlegg,
nærmiljøanlegg,
turområder

Ca. 2,5 km sør-vest for planområde ligger
Marikollen idrettspark med alpin- og
hoppanlegg, samt enkel tilgang til
sammenhengende grøntområder.

Marikollen ungdomsskole og Rælingen
Videregående skole, ligger i kort
gangavstand sør-vest for planområdet.

Relevante nettsider
og planer
Kommunens
kartløsning
(Her kan man evt.
måle avstander i kart,
men det finnes også
andre steder man kan
gjøre dette, f.eks
google maps)

Kommunens
kartløsning
(Måling av avstander i
kart)

Universell utforming Forholdene vil belyses ytterligere når
Mulighet for å tilrettelegge planarbeidet igangsettes.
for universell
utforming? Er det tilgang
til offentlige friområder?

Kommunens
kartløsning

Tjenestefunksjoner –
Beskriv avstand til ulike
tjenestefunksjoner, som
f.eks, offentlige
tjenestefunksjoner,
handelsfunksjoner,
etablerte møteplasser,
osv. Er det gang- og
sykkelavstand?

Det er kort gangavstand (ca.400m) til
Fjerdingby trivsel- og omsorgssenter og
Fjerdinby bussholdeplass. Dagligvare butikk
ligger ca. 700m nord for planområdet.

Kommunens
kartløsning

Kollektivdekning/
tilgjengelighet – Ligger
området nær
kollektivknutepunkter? Er
det god
kollektivdekning/bra
kollektivtilbud i tilknytning
til området? Er det
gangavstand/
tilgjengelighet til
holdeplasser? Skriv inn
avstanden.

Det er ca. 400m Fjerdingby bussholdeplass
fra planområdet. Det er god kollektivdekning
hvor ruter-buss går hvert kvarter til Lillestrøm
sentrum og omegn.

Kommunens
kartløsning

(Måling av avstander i
kart)

(Måling av avstander i
kart)

(Måling av avstander i
kart)

Ruter
(kollektivtilbud kan evt.
sjekkes her)
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Forbindelseslinjer –
Ligger området i
tilknytning til eller i
nærheten av gang- og
sykkelvei? Skriv inn
avstanden.

Gang- og sykkelvei omkranser planområdet. Kommunens
kartløsning
(Måling av avstander i
kart)

Trafikksikkerhet, adkomst og teknisk infrastruktur
Tema

Kommentarer til temaene

Trafikksikkerhet – Er
området trafikkutsatt? Er
det registrert ulykker?
Medfører forslaget økning
i trafikkmengde og behov
for trafikksikring?

Nedre Rælingsvei, Fv120, er en tungt
trafikkert vei og har 5 registrerte
trafikkulykker i nærområdet (vegkart.no).
Tiltaket vil trolig bidra til økt trafikk, og det
kan være behov for utbedring av vei.

Vei (privat/offentlig)/
adkomst – Beskriv mulig
adkomstløsning og
avstand til
fylkesvei/kommunal vei?

Adkomst til tomten blir via Tangerudvegen

Vann og avløp – Er det
tilgjengelighet til slik
infrastruktur?

Det er tilgjengelig infrastruktur for vann og
avløp til planområdet.

Relevante nettsider
og planer
Vegkart

Kommunens
kartløsning
(Måling av avstander i
kart)
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Skjema for innspill til kommuneplanens arealdel

Kontaktinformasjon og adresse (gnr./bnr.) for gjeldende eiendommer
Forslagsstiller

Stima AS, Vipevegen 16, 2008 Fjerdingby – Del 1

Adresse

Vipevegen 16 og 18, 2008 Fjerdingby

Gårds- og bruksnummer

102 / 41, 61, 68

1

Generelle opplysninger – Fakta om arealinnspill
Tema

Kommentarer til temaene

Eksisterende arealbruk,
formål i gjeldende
kommuneplan, evt.
reguleringsstatus for
området, evt. om det
foreligger hensynssoner

Eiendommen er avsatt til boligformål i gjeldende
kommuneplan for Rælingen kommune (kommuneplanens
arealdel 2014-2025, Plankart).

Gi en beskrivelse av
beliggenhet og dagens bruk
av området, samt redegjør for
arealer området grenser til og
evt. tilstøtende
reguleringsplaner

Eiendommen ligger nord for Fjerdingby i Rælingen
kommune og benyttes i dag til kontor og bolig. Planområdet
grenser mot Tangen Barnehage i øst, samt Aamodt Senter
og Esso bensinstasjon mot Vest.

Areal på området (størrelse i
daa)

De tre gjeldende tomtene utgjør et samlet areal på ca. 2 565
m2

Nytt forslag til arealformål og
formål med endring
Tenkt utbyggingspotensial,
omfang, utnyttelse, antall
boenheter

Ingen endring av formål men endring til fremtidig utnyttelse
blokkbebyggelse.
Dette vil belyses ytterligere når planarbeidet iverksettes med
utarbeidelse av planmateriell og volumskisser for den
fremtidige bebyggelsen.

Fortetting av eksisterende
bebyggelse eller
transformasjon av et område

Bebyggelsen vil bli nært knyttet til og tilpasset for å være en
del av fortettingsområdet rundt Aamodt senter.

Forhold til nasjonale og
regionale føringer og
retningslinjer

Nasjonale føringer og statlige plantretningslinjer relevant for
planarbeidet:
- Plan- og bygningsloven 2008
- Rikspolitiske retningslinjer, styrke barn og unges
interesser i planleggingen (Miljødepartementet, 1995)
- Statlige planretningslinjer for samordnet bolig, areal
og transportplanleggingen (2014)
- Retningslinjer for støy T-1442/2016
- Regional plan for masseforvaltning i Akershus,
vedtatt 24-10-16
- Regional plan for areal og transport (RATP)
- Fylkesmannens forventningsbrev for 2019
Innspillet antas å være i tråd med overordnede
planstrategier. Det vises til nasjonale og regionale føringer i
forhold til arealbruk, hvor det er økt fokus på tetthet innenfor
prioriterte vekstområder (nord i Rælingen kommune) med

Gi en beskrivelse av hvordan
innspillet er i tråd med
arealstrategiene i gjeldende
kommuneplan

2

nærhet til handels- og tjenestetilbud og offentlig
kommunikasjon.
Innspillet antas heller ikke å medføre vesentlige negative
virkninger for miljøet og samfunnet.
Eventuell annen relevant
informasjon

Rælingen kommune mangler «lettstelte» boliger for eldre
som ønsker å flytte fra enebolig til leilighet, samt boliger for
yngre som skal inn i boligmarkedet. Mange av disse vil – om
ikke man øker bostedsattraktiviteten i kommunen ved å
bygge flere boliger for å «betjene» etterspørselen fra
kommunens beboere og andre tilflyttende – ellers velge å
flytte til nabokommuner.

3

Natur, klima, miljø, samfunnssikkerhet
Tema
Naturverdier – Er det
naturverdier i området? Er
det viktige/truede
naturtyper eller arter?
Skriv inn hvilken verdi.
Ligger området i et
ravinelandskap?
Berøres vann- og
vassdrag? Ligger det
innenfor verna område
eller i marka? Skriv inn
hvor stort areal som
berøres.

Kommentarer til temaene

Planområdet berører ikke naturverdier i
området.
I artsdatabanken er det registrert arter av
nasjonal forvaltningsinteresse i nærområdet
for planområdet.
Sør-vest for planområde er det registrert to
livskraftige rødlistede arter, fjellvåk og
skogselje. Sør-øst for planområde er det
registrert storjordbie også merket som
livskraftig og rødlistet art og slåttehumle en
nær truet rødlistet art. Nord for planområde
finnes blant annet kanadagulris, lokkrust,
hagelupin, hvitveis og andemusling langs
Nedre Rælingsveg Fv120).

Landskap – Vil tiltaket gi Tiltaket anses å ikke medføre vesentlige
endringer i landskapet og virkninger for miljø og terreng.
medføre store inngrep i
terreng?
Jord- og skogressurser Nei.
– Berøres dyrket mark,
beitemark? Berøres
skogressurser? Skriv inn
hvor stort areal som
berøres.
Forurensning/spesielle
miljøforhold – Er
området støyutsatt, ligger
området nær
høyspentlinje, er det evt.
forurenset grunn,
luftforurensning? Evt. om
forslag til arealformål vil
medføre økt støy eller
luftforurensning?

Relevante nettsider
og planer
Naturbase
Artsdatabanken
Kartlegging av natur i
Rælingen

Gardskart
Kilden NIBIO

Kommunedelplan for
landbruk
Planområdet grenser til en tungt trafikkert vei Miljøstatus

(Nedre Rælingsvei, Fv120) og er kritisk
utsatt for støy.

Kommunens
kartløsning
Støynivået i planområdet strekker seg fra 55 (støykart)

til 75 dB, hvor den vestlige halvdelen av
planområdet er mest utsatt. Det vil derfor
være behov for støyreduserende tiltak.
Tiltaket vil trolig bidra til økt trafikk.

Klimautslipp – Vil forslag Nei.
til arealformål få
konsekvens for
klimagassutslipp?

Miljøstatus

4

Samfunnssikkerhet (Skred- og flomfare,
grunnforhold) –
Er området flom- eller
rasutsatt? Ligger det
innenfor
aktsomhetssoner for ulike
skredtyper? Har det vært
skredhendelser innenfor
området tidligere? Hva
slags løsmasser består
grunnen av? Ligger
området under marin
grense?

Berggrunnen innenfor planområdet består av
granat-biotittgneis, biotitt-muskovittgneis,
stedvis amfibolitt og kalksilikatlinser og
stedvis migmatittisk (NGU.no).

Miljøstatus
Skredatlas
NGU – Geologiske
kart

Planområdet er ikke flom- eller rasutsatt og
befinner seg ikke innenfor aktsomhetssone
for ras- og skred fare.
Planområdet ligger ikke under marin grense.

Kulturminner, kulturmiljø, friluftsliv
Tema

Kommentarer til temaene

Relevante nettsider
og planer
Kulturminnesøk

Kulturminner/
kulturmiljø – Er det
registrert
kulturminner/kulturmiljø
innenfor området? Er det
freda kulturminner
innenfor området eller
tilgrensende området?
Beskriv hva slags type
kulturminner/kulturmiljø

Det er ikke registrert kulturminner innenfor
planområdet.

Friluftsliv/

Naturbase
Tangen langs Nitelva, er et kartlagt
friluftslivsområde og ligger ca.500 m nordøst
for planområdet.

Kommunedelplan for
kulturminner og
kulturmiljøer

Det kartlagte friluftslivsområdet faller under
kategorien som svært viktig.
grønnstruktur – Ligger
Nei.
området innenfor
kartlagte
friluftslivsområder? Evt.
hvilken verdi er fastsatt?
Vil forslaget få innvirkning
på turområder/
grønnstruktur? Vil
forslaget gi økt/redusert
mulighet for
rekreasjon/friluftsliv?

Kommunedelplan for
idrett, fysisk aktivitet
og friluftsliv

5

Barn og unge, universell utforming, tjenestefunksjoner, kollektivdekning,
forbindelseslinjer
Tema

Kommentarer til temaene

Barn og unge
– Beskriv avstand til
barne- og ungdomsskole,
videregående skole, lekeog aktivitetsområder i
nærheten

Planområdet grenser mot Tangen
barnehage i øst og Aamodt grendehus
(aktivitetshus for ungdom mellom 13 og 20
år) i sør.

Friluftsliv/rekreasjon/
idrett – Beskriv avstand
til idrettsanlegg,
nærmiljøanlegg,
turområder

Ca. 2,5 km sør-vest for planområde ligger
Marikollen idrettspark med alpin- og
hoppanlegg, med enkel tilgang til
sammenhengende grøntområder.

Fjerdingby skole, Marikollen ungdomsskole
og Rælingen Videregående skole, ligger 2
km sør-vest for planområdet.

Relevante nettsider
og planer
Kommunens
kartløsning
(Her kan man evt.
måle avstander i kart,
men det finnes også
andre steder man kan
gjøre dette, f.eks
google maps)

Kommunens
kartløsning
(Måling av avstander i
kart)

Universell utforming Forholdene vil belyses ytterligere når
Mulighet for å tilrettelegge planarbeidet igangsettes.
for universell
utforming? Er det tilgang
til offentlige friområder?

Kommunens
kartløsning

Tjenestefunksjoner –
Beskriv avstand til ulike
tjenestefunksjoner, som
f.eks, offentlige
tjenestefunksjoner,
handelsfunksjoner,
etablerte møteplasser,
osv. Er det gang- og
sykkelavstand?

Kommunens
kartløsning

Planområdet ligger nord i Rælingen og ca.
3.7 km sør for Lillestrøm. Det er kort veg
(gangavstand) til dagligvarebutikk, apotek,
bensinstasjon, bussholdeplass og
barnehage.

(Måling av avstander i
kart)

(Måling av avstander i
kart)
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Kollektivdekning/
tilgjengelighet – Ligger
området nær
kollektivknutepunkter? Er
det god
kollektivdekning/bra
kollektivtilbud i tilknytning
til området? Er det
gangavstand/
tilgjengelighet til
holdeplasser? Skriv inn
avstanden.
Forbindelseslinjer –
Ligger området i
tilknytning til eller i
nærheten av gang- og
sykkelvei? Skriv inn
avstanden.

Det er ca.20 m til Aamodt toppenbussholdeplass fra planområdet. Det er god
kollektivdekning hvor ruter-buss går hver
halvtime til Lillestrøm sentrum og omegn.

Kommunens
kartløsning
(Måling av avstander i
kart)

Ruter
(kollektivtilbud kan evt.
sjekkes her)

Gang- og sykkelvei omkranser planområdet. Kommunens
kartløsning
(Måling av avstander i
kart)

Trafikksikkerhet, adkomst og teknisk infrastruktur
Tema
Trafikksikkerhet – Er
området trafikkutsatt? Er
det registrert ulykker?
Medfører forslaget økning
i trafikkmengde og behov
for trafikksikring?

Kommentarer til temaene

Nedre Rælingsvei, Fv120, er en tungt
trafikkert vei og har 27 registrerte
trafikkulykker i nærområdet (vegkart.no).
Tiltaket vil trolig bidra til økt trafikk, og det
kan være behov for utbedring av vei.

Relevante nettsider
og planer
Vegkart

Vei (privat/offentlig)/
Adkomst til tomten blir via Vipevegen i øst og Kommunens
adkomst – Beskriv mulig må eventuelt oppgraderes.
kartløsning
(Måling av avstander i
adkomstløsning og
kart)
avstand til
fylkesvei/kommunal vei?
Vann og avløp – Er det
tilgjengelighet til slik
infrastruktur?

Det er tilgjengelig infrastruktur for vann og
avløp til planområdet.
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Skjema for innspill til kommuneplanens arealdel

Kontaktinformasjon og adresse (gnr./bnr.) for gjeldende eiendommer
Forslagsstiller

Stima AS, Vipevegen 16, 2008 Fjerdingby

Adresse

Hegrevegen/Aamodtalleen, 2008 Fjerdingby

Gårds- og bruksnummer

102 / 213 og deler av 52

1

Generelle opplysninger – Fakta om arealinnspill
Tema

Kommentarer til temaene

Eksisterende arealbruk,
formål i gjeldende
kommuneplan, evt.
reguleringsstatus for
området, evt. om det
foreligger hensynssoner

Eiendommen gnr.102 bnr. 213 og deler av 52 er avsatt til
bolig bebyggelse i gjeldende kommuneplan for Rælingen
kommune.

Gi en beskrivelse av
beliggenhet og dagens bruk
av området, samt redegjør for
arealer området grenser til og
evt. tilstøtende
reguleringsplaner

Eiendommen ligger nord for Fjerdingby i Rælingen
kommune og benyttes i dag til parkeringsarealer for Nedre
Aamodt Selveierlag. Planområdet grenser mot Tangen
Barnehage i Nord, samt Aamodt Senter og Esso
bensinstasjon mot Vest.

Areal på området (størrelse i
daa)

Tomta utgjør et totalt areal på ca. 4.300 m2

Nytt forslag til arealformål og
formål med endring

Forslagsstiller foreslår ingen endring av formål, men at
fremtidig utnyttelse for eiendommen blir
boligbebyggelse/blokkbebyggelse.

Tenkt utbyggingspotensial,
omfang, utnyttelse, antall
boenheter

Dette vil belyses ytterligere når planarbeidet iverksettes med
utarbeidelse av planmateriell og volumskisser for den
fremtidige bebyggelsen.

Fortetting av eksisterende
bebyggelse eller
transformasjon av et område

Bebyggelsen vil bli nært knyttet til og tilpasset for å være en
del av fortettingsområdet rundt Aamodt senter.

Forhold til nasjonale og
regionale føringer og
retningslinjer

Nasjonale føringer og statlige plantretningslinjer relevant for
planarbeidet:
- Plan- og bygningsloven 2008
- Rikspolitiske retningslinjer, styrke barn og unges
interesser i planleggingen (Miljødepartementet, 1995)
- Statlige planretningslinjer for samordnet bolig, areal
og transportplanleggingen (2014)
- Retningslinjer for støy T-1442/2016
- Regional plan for masseforvaltning i Akershus,
vedtatt 24-10-16
- Regional plan for areal og transport (RATP)
- Fylkesmannens forventningsbrev for 2019

2

Gi en beskrivelse av hvordan
innspillet er i tråd med
arealstrategiene i gjeldende
kommuneplan

Innspillet antas å være i tråd med overordnede
planstrategier. Det vises til nasjonale og regionale føringer i
forhold til arealbruk, hvor det er økt fokus på tetthet innenfor
prioriterte vekstområder (nord i Rælingen kommune) med
nærhet til handels- og tjenestetilbud og offentlig
kommunikasjon.
Innspillet antas heller ikke å medføre vesentlige negative
virkninger for miljøet og samfunnet.

Eventuell annen relevant
informasjon

Rælingen kommune mangler «lettstelte» boliger for eldre
som ønsker å flytte fra enebolig til leilighet, samt boliger for
yngre som skal inn i boligmarkedet. Mange av disse vil – om
ikke man øker bostedsattraktiviteten i kommunen ved å
bygge flere boliger for å «betjene» etterspørselen fra
kommunens beboere og andre tilflyttende – ellers velge å
flytte til nabokommuner.

3

Natur, klima, miljø, samfunnssikkerhet
Tema
Naturverdier – Er det
naturverdier i området? Er
det viktige/truede
naturtyper eller arter?
Skriv inn hvilken verdi.
Ligger området i et
ravinelandskap?
Berøres vann- og
vassdrag? Ligger det
innenfor verna område
eller i marka? Skriv inn
hvor stort areal som
berøres.

Kommentarer til temaene

Planområdet berører ikke naturverdier i
området, men det er registrert arter av
nasjonal forvaltningsinteresse innenfor
planområdets grenser og nærområde.
Sør-vest for planområde er det registrert to
livskraftige rødlistede arter, fjellvåk og
skogselje. Sør-øst i planområde er det
registrert storjordbie også merket som
livskraftig og rødlistet art og slåttehumle en
nær truet rødlistet art. Nord for planområde
finnes blant annet kanadagulris, lokkrust,
hagelupin, hvitveis og andemusling langs
Nedre Rælingsveg Fv120).

Landskap – Vil tiltaket gi Tiltaket anses å ikke medføre vesentlige
endringer i landskapet og virkninger for miljø og terreng.
medføre store inngrep i
terreng?
Jord- og skogressurser Nei.
– Berøres dyrket mark,
beitemark? Berøres
skogressurser? Skriv inn
hvor stort areal som
berøres.
Forurensning/spesielle
miljøforhold – Er
området støyutsatt, ligger
området nær
høyspentlinje, er det evt.
forurenset grunn,
luftforurensning? Evt. om
forslag til arealformål vil
medføre økt støy eller
luftforurensning?

Relevante nettsider
og planer
Naturbase
Artsdatabanken
Kartlegging av natur i
Rælingen

Gardskart
Kilden NIBIO

Kommunedelplan for
landbruk
Planområdet grenser til en tungt trafikkert vei Miljøstatus

(Nedre Rælingsvei, Fv120) og er kritisk
utsatt for støy.

Kommunens
kartløsning
Støynivået i planområdet strekker seg fra 55 (støykart)

til 75 dB, hvor den vestlige halvdelen av
planområdet er mest utsatt. Det vil derfor
være behov for støyreduserende tiltak.
Tiltaket vil trolig bidra til økt trafikk.

Klimautslipp – Vil forslag Nei.
til arealformål få
konsekvens for
klimagassutslipp?

Miljøstatus

4

Samfunnssikkerhet (Skred- og flomfare,
grunnforhold) –
Er området flom- eller
rasutsatt? Ligger det
innenfor
aktsomhetssoner for ulike
skredtyper? Har det vært
skredhendelser innenfor
området tidligere? Hva
slags løsmasser består
grunnen av? Ligger
området under marin
grense?

Berggrunnen innenfor planområdet består av
granat-biotittgneis, biotitt-muskovittgneis,
stedvis amfibolitt og kalksilikatlinser og
stedvis migmatittisk (NGU.no).

Miljøstatus
Skredatlas
NGU – Geologiske
kart

Planområdet er ikke flom- eller rasutsatt og
befinner seg ikke innenfor skred og
aktsomhetssoner.
Planområdet ligger ikke under marin grense.

Kulturminner, kulturmiljø, friluftsliv
Tema

Kommentarer til temaene

Relevante nettsider
og planer
Kulturminnesøk

Kulturminner/
kulturmiljø – Er det
registrert
kulturminner/kulturmiljø
innenfor området? Er det
freda kulturminner
innenfor området eller
tilgrensende området?
Beskriv hva slags type
kulturminner/kulturmiljø

Det er ikke registrert kulturminner innenfor
planområdet.

Friluftsliv/

Naturbase
Tangen langs Nitelva, er et kartlagt
friluftslivsområde og ligger ca. 500 m nordøst
for planområdet.

Kommunedelplan for
kulturminner og
kulturmiljøer

Det kartlagte friluftslivsområdet faller under
kategorien som svært viktig.
Grønnstruktur – Ligger Nei.
området innenfor
kartlagte
friluftslivsområder? Evt.
hvilken verdi er fastsatt?
Vil forslaget få innvirkning
på turområder/
grønnstruktur? Vil
forslaget gi økt/redusert
mulighet for
rekreasjon/friluftsliv?

Kommunedelplan for
idrett, fysisk aktivitet
og friluftsliv

5

Barn og unge, universell utforming, tjenestefunksjoner, kollektivdekning,
forbindelseslinjer
Tema

Kommentarer til temaene

Relevante nettsider
og planer
Kommunens
kartløsning

Barn og unge
– Beskriv avstand til
barne- og ungdomsskole,
videregående skole, lekeog aktivitetsområder i
nærheten

Planområdet grenser mot Tangen
barnehage i Øs og Aamodt grendehus som i
(Her kan man evt.
dag er en del av eiendommen.

Friluftsliv/rekreasjon/
idrett – Beskriv avstand
til idrettsanlegg,
nærmiljøanlegg,
turområder

Ca. 2,5 km sør-vest for planområdet ligger
Marikollen idrettspark med alpin- og
hoppanlegg, med enkel tilgang til
sammenhengende grøntområder.

Fjerdingby skole, Marikollen ungdomsskole
og Rælingen Videregående skole, befinner
seg 2km sør-vest for planområdet.

måle avstander i kart,
men det finnes også
andre steder man kan
gjøre dette, f.eks
google maps)

Kommunens
kartløsning
(Måling av avstander i
kart)

Universell utforming Forholdene vil ytterligere belyses når
Mulighet for å tilrettelegge planmaterialet igangsettes.
for universell
utforming? Er det tilgang
til offentlige friområder?

Kommunens
kartløsning

Tjenestefunksjoner –
Beskriv avstand til ulike
tjenestefunksjoner, som
f.eks, offentlige
tjenestefunksjoner,
handelsfunksjoner,
etablerte møteplasser,
osv. Er det gang- og
sykkelavstand?

Kommunens
kartløsning

Planområdet befinner seg nord for Rælingen
og ca. 3.7km sør for Lillestrøm. Det er kort
gange til dagligvare butikk, apotek,
bensinstasjon, bussholdeplass og
barnehage.

(Måling av avstander i
kart)

(Måling av avstander i
kart)
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Kollektivdekning/
tilgjengelighet – Ligger
området nær
kollektivknutepunkter? Er
det god
kollektivdekning/bra
kollektivtilbud i tilknytning
til området? Er det
gangavstand/
tilgjengelighet til
holdeplasser? Skriv inn
avstanden.
Forbindelseslinjer –
Ligger området i
tilknytning til eller i
nærheten av gang- og
sykkelvei? Skriv inn
avstanden.

Det er ca.100 m gange til Aamodt toppenbussholdeplass fra planområdet. Det er god
kollektivdekning hvor ruter-buss går hver
halvtime til Lillestrøm sentrum og omegn.

Kommunens
kartløsning
(Måling av avstander i
kart)

Ruter
(kollektivtilbud kan evt.
sjekkes her)

Gang- og sykkelvei omkranser planområdet. Kommunens
kartløsning
(Måling av avstander i
kart)

Trafikksikkerhet, adkomst og teknisk infrastruktur
Tema

Kommentarer til temaene

Trafikksikkerhet – Er
området trafikkutsatt? Er
det registrert ulykker?
Medfører forslaget økning
i trafikkmengde og behov
for trafikksikring?
Vei (privat/offentlig)/
adkomst – Beskriv mulig
adkomstløsning og
avstand til
fylkesvei/kommunal vei?

Nedre Rælingsvei, Fv120, er en tungt
trafikkert vei og har 29 registrerte
trafikkulykker i nærområdet (vegkart.no).
Tiltaket vil trolig bidra til økt trafikk, og det
kan være behov for utbedring av vei.

Vann og avløp – Er det
tilgjengelighet til slik
infrastruktur?

Det er tilgjengelig infrastruktur for vann og
avløp til planområdet.

Adkomst til tomten blir via Hegreveien i sør.

Relevante nettsider
og planer
Vegkart

Kommunens
kartløsning
(Måling av avstander i
kart)
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Skjema for innspill til kommuneplanens arealdel

Kontaktinformasjon og adresse (gnr./bnr.) for gjeldende eiendommer
Forslagsstiller

Stima AS, Vipevegen 16, 2008 Fjerdingby

Adresse

Hegrevegen 2, 2008 Fjerdingby

Gårds- og bruksnummer

102 / 135

1

Generelle opplysninger – Fakta om arealinnspill
Tema

Kommentarer til temaene

Eksisterende arealbruk,
formål i gjeldende
kommuneplan, evt.
reguleringsstatus for
området, evt. om det
foreligger hensynssoner

Eiendommen gnr.102 bnr. 135 (KF8) er avsatt til kombinert
bebyggelse og anleggsformål-fremtidig i gjeldende
kommuneplan for Rælingen kommune.

Gi en beskrivelse av
beliggenhet og dagens bruk
av området, samt redegjør for
arealer området grenser til og
evt. tilstøtende
reguleringsplaner

Eiendommen KF8 ligger nord for Fjerdingby i Rælingen
kommune og benyttes til aktivitetshus for ungdom.
Planområdet grenser mot Tangen Barnehage i Nord, samt
Aamodt Senter og Esso bensinstasjon mot Vest.

Areal på området (størrelse i
daa)

Tomta utgjør et totalt areal på ca. 7.500 m2

Nytt forslag til arealformål og
formål med endring

Forslagsstiller foreslår endring av gjeldende arealformål i
planområdet fra kombinert bebyggelse- og anleggsformål til
fremtidig boligbebyggelse/blokkbebyggelse.

Tenkt utbyggingspotensial,
omfang, utnyttelse, antall
boenheter

Dette vil belyses ytterligere når planarbeidet iverksettes med
utarbeidelse av planmateriell og volumskisser for den
fremtidige bebyggelsen.

Fortetting av eksisterende
bebyggelse eller
transformasjon av et område

Bebyggelsen vil bli nært knyttet til og tilpasset for å være en
del av fortettingsområdet rundt Aamodt senter.

Forhold til nasjonale og
regionale føringer og
retningslinjer

Nasjonale føringer og statlige plantretningslinjer relevant for
planarbeidet:
- Plan- og bygningsloven 2008
- Rikspolitiske retningslinjer, styrke barn og unges
interesser i planleggingen (Miljødepartementet, 1995)
- Statlige planretningslinjer for samordnet bolig, areal
og transportplanleggingen (2014)
- Retningslinjer for støy T-1442/2016
- Regional plan for masseforvaltning i Akershus,
vedtatt 24-10-16
- Regional plan for areal og transport (RATP)
- Fylkesmannens forventningsbrev for 2019

2

Gi en beskrivelse av hvordan
innspillet er i tråd med
arealstrategiene i gjeldende
kommuneplan

Innspillet antas å være i tråd med overordnede
planstrategier. Det vises til nasjonale og regionale føringer i
forhold til arealbruk, hvor det er økt fokus på tetthet innenfor
prioriterte vekstområder (nord i Rælingen kommune) med
nærhet til handels- og tjenestetilbud og offentlig
kommunikasjon.
Innspillet antas heller ikke å medføre vesentlige negative
virkninger for miljøet og samfunnet.

Eventuell annen relevant
informasjon

Rælingen kommune mangler «lettstelte» boliger for eldre
som ønsker å flytte fra enebolig til leilighet, samt boliger for
yngre som skal inn i boligmarkedet. Mange av disse vil – om
ikke man øker bostedsattraktiviteten i kommunen ved å
bygge flere boliger for å «betjene» etterspørselen fra
kommunens beboere og andre tilflyttende – ellers velge å
flytte til nabokommuner.

3

Natur, klima, miljø, samfunnssikkerhet
Tema

Kommentarer til temaene

Relevante nettsider
og planer
Naturverdier – Er det
Planområdet (KF8) berører ikke naturverdier Naturbase
naturverdier i området? Er i området, men det er registrert arter av
Artsdatabanken
det viktige/truede
Kartlegging av natur i
nasjonal forvaltningsinteresse innenfor
naturtyper eller arter?
Rælingen
planområdets grenser og nærområde.
Skriv inn hvilken verdi.
Ligger området i et
Sør-vest for planområde er det registrert to
ravinelandskap?
livskraftige rødlistede arter, fjellvåk og
Berøres vann- og
skogselje. Sør-øst i planområde er det
vassdrag? Ligger det
registrert storjordbie også merket som
innenfor verna område
livskraftig og rødlistet art og slåttehumle en
eller i marka? Skriv inn
hvor stort areal som
nær truet rødlistet art. Nord for planområde
berøres.
finnes blant annet kanadagulris, lokkrust,

hagelupin, hvitveis og andemusling langs
Nedre Rælingsveg Fv120).
Landskap – Vil tiltaket gi Tiltaket anses å ikke medføre vesentlige
endringer i landskapet og virkninger for miljø og terreng.
medføre store inngrep i
terreng?
Jord- og skogressurser Nei.
– Berøres dyrket mark,
beitemark? Berøres
skogressurser? Skriv inn
hvor stort areal som
berøres.
Forurensning/spesielle
miljøforhold – Er
området støyutsatt, ligger
området nær
høyspentlinje, er det evt.
forurenset grunn,
luftforurensning? Evt. om
forslag til arealformål vil
medføre økt støy eller
luftforurensning?

Gardskart
Kilden NIBIO

Kommunedelplan for
landbruk
Planområdet grenser til en tungt trafikkert vei Miljøstatus

(Nedre Rælingsvei, Fv120) og er kritisk
utsatt for støy.

Kommunens
kartløsning
Støynivået i planområdet strekker seg fra 55 (støykart)

til 75 dB, hvor den vestlige halvdelen av
planområdet er mest utsatt. Det vil derfor
være behov for støyreduserende tiltak.
Tiltaket vil trolig bidra til økt trafikk.

Klimautslipp – Vil forslag Nei.
til arealformål få
konsekvens for
klimagassutslipp?

Miljøstatus

4

Samfunnssikkerhet (Skred- og flomfare,
grunnforhold) –
Er området flom- eller
rasutsatt? Ligger det
innenfor
aktsomhetssoner for ulike
skredtyper? Har det vært
skredhendelser innenfor
området tidligere? Hva
slags løsmasser består
grunnen av? Ligger
området under marin
grense?

Berggrunnen innenfor planområdet består av
granat-biotittgneis, biotitt-muskovittgneis,
stedvis amfibolitt og kalksilikatlinser og
stedvis migmatittisk (NGU.no).

Miljøstatus
Skredatlas
NGU – Geologiske
kart

Planområdet er ikke flom- eller rasutsatt og
befinner seg ikke innenfor skred og
aktsomhetssoner.
Planområdet ligger ikke under marin grense.

Kulturminner, kulturmiljø, friluftsliv
Tema

Kommentarer til temaene

Kulturminner/
kulturmiljø – Er det
registrert
kulturminner/kulturmiljø
innenfor området? Er det
freda kulturminner
innenfor området eller
tilgrensende området?
Beskriv hva slags type
kulturminner/kulturmiljø

Det er ikke registrert kulturminner innenfor
planområdet.

Friluftsliv/

Tangen langs Nitelva, er et kartlagt
friluftslivsområde og ligger ca.500m nordøst
for planområdet.

Relevante nettsider
og planer
Kulturminnesøk
Kommunedelplan for
kulturminner og
kulturmiljøer

Naturbase

Det kartlagte friluftslivsområdet faller under
kategorien som svært viktig.
Grønnstruktur – Ligger Nei.
området innenfor
kartlagte
friluftslivsområder? Evt.
hvilken verdi er fastsatt?
Vil forslaget få innvirkning
på turområder/
grønnstruktur? Vil
forslaget gi økt/redusert
mulighet for
rekreasjon/friluftsliv?

Kommunedelplan for
idrett, fysisk aktivitet
og friluftsliv

5

Barn og unge, universell utforming, tjenestefunksjoner, kollektivdekning,
forbindelseslinjer
Tema

Kommentarer til temaene

Barn og unge
– Beskriv avstand til
barne- og ungdomsskole,
videregående skole, lekeog aktivitetsområder i
nærheten

Planområdet grenser mot Tangen
barnehage i Øs og Aamodt grendehus (et
aktivitetshus for ungdom mellom 13 og 20
år) er i dag en del av eiendommen.

Friluftsliv/rekreasjon/
idrett – Beskriv avstand
til idrettsanlegg,
nærmiljøanlegg,
turområder

Ca. 2,5 km sør-vest for planområdet ligger
Marikollen idrettspark med alpin- og
hoppanlegg, med enkel tilgang til
sammenhengende grøntområder.

Fjerdingby skole, Marikollen ungdomsskole
og Rælingen Videregående skole, befinner
seg 2km sør-vest for planområdet.

Relevante nettsider
og planer
Kommunens
kartløsning
(Her kan man evt.
måle avstander i kart,
men det finnes også
andre steder man kan
gjøre dette, f.eks
google maps)

Kommunens
kartløsning
(Måling av avstander i
kart)

Universell utforming Forholdene vil ytterligere belyses når
Mulighet for å tilrettelegge planmaterialet igangsettes.
for universell
utforming? Er det tilgang
til offentlige friområder?

Kommunens
kartløsning

Tjenestefunksjoner –
Beskriv avstand til ulike
tjenestefunksjoner, som
f.eks, offentlige
tjenestefunksjoner,
handelsfunksjoner,
etablerte møteplasser,
osv. Er det gang- og
sykkelavstand?

Kommunens
kartløsning

Planområdet befinner seg nord for Rælingen
og ca. 3.7km sør for Lillestrøm. Det er kort
gange til dagligvare butikk, apotek,
bensinstasjon, bussholdeplass og
barnehage.

(Måling av avstander i
kart)

(Måling av avstander i
kart)
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Kollektivdekning/
tilgjengelighet – Ligger
området nær
kollektivknutepunkter? Er
det god
kollektivdekning/bra
kollektivtilbud i tilknytning
til området? Er det
gangavstand/
tilgjengelighet til
holdeplasser? Skriv inn
avstanden.
Forbindelseslinjer –
Ligger området i
tilknytning til eller i
nærheten av gang- og
sykkelvei? Skriv inn
avstanden.

Det er ca.100 m gange til Aamodt toppenbussholdeplass fra planområdet. Det er god
kollektivdekning hvor ruter-buss går hver
halvtime til Lillestrøm sentrum og omegn.

Kommunens
kartløsning
(Måling av avstander i
kart)

Ruter
(kollektivtilbud kan evt.
sjekkes her)

Gang- og sykkelvei omkranser planområdet. Kommunens
kartløsning
(Måling av avstander i
kart)

Trafikksikkerhet, adkomst og teknisk infrastruktur
Tema

Kommentarer til temaene

Trafikksikkerhet – Er
området trafikkutsatt? Er
det registrert ulykker?
Medfører forslaget økning
i trafikkmengde og behov
for trafikksikring?
Vei (privat/offentlig)/
adkomst – Beskriv mulig
adkomstløsning og
avstand til
fylkesvei/kommunal vei?

Nedre Rælingsvei, Fv120, er en tungt
trafikkert vei og har 29 registrerte
trafikkulykker i nærområdet (vegkart.no).
Tiltaket vil trolig bidra til økt trafikk, og det
kan være behov for utbedring av vei.

Vann og avløp – Er det
tilgjengelighet til slik
infrastruktur?

Det er tilgjengelig infrastruktur for vann og
avløp til planområdet.

Adkomst til tomten blir via Hegreveien i sør.

Relevante nettsider
og planer
Vegkart

Kommunens
kartløsning
(Måling av avstander i
kart)
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Skjema for innspill til kommuneplanens arealdel

Kontaktinformasjon og adresse (gnr./bnr.) for gjeldende eiendommer
Forslagsstiller

Stima AS, Vipevegen 16, 2008 Fjerdingby

Adresse

Eiendommen har ingen registrert adresse

Gårds- og bruksnummer

96 / 1

Alternativ 1:

1

Alternativ 2:

2

Generelle opplysninger – Fakta om arealinnspill
Tema

Kommentarer til temaene

Eksisterende arealbruk,
formål i gjeldende
kommuneplan, evt.
reguleringsstatus for
området, evt. om det
foreligger hensynssoner

I gjeldende kommuneplan for Rælingen (kommunekart.com)
er nåværende regulering for område markert på kartet her
LNFR.

Gi en beskrivelse av
beliggenhet og dagens bruk
av området, samt redegjør for
arealer området grenser til og
evt. tilstøtende
reguleringsplaner

Planområdet ligger sør for Fjerdingby i Rælingen kommune i
boligfeltet på Smestad. Området er allerede et godt utviklet
boligområde med blanding av eneboliger, tomannsboliger og
rekkehusbebyggelse. Vegetasjonen i nærområdet er
dominert av barskog.

Areal på området (størrelse i
daa)

Tomta utgjør etter alternativ 1 et totalt areal på ca. 25 100
m2. Etter alternativ 2 utgjør tomta et areal på 2 300 m2.

Nytt forslag til arealformål og
formål med endring

Forslagsstiller foreslår endring av gjeldende arealformål i
planområdet fra LNFR til fremtidig boligbebyggelse.

Tenkt utbyggingspotensial,
omfang, utnyttelse, antall
boenheter

Potensial og omfang vil belyses nærmere når planarbeidet
iverksettes med utarbeidelse av planmateriell og
volumskisser for den fremtidige bebyggelsen.

Fortetting av eksisterende
bebyggelse eller
transformasjon av et område

Den nye bebyggelse vil bli integrert i den den eksisterende
bebyggelsen i boligfeltet på Smestad.

Forhold til nasjonale og
regionale føringer og
retningslinjer

Nasjonale føringer og statlige plantretningslinjer som er
relevant for planarbeidet:
- Plan- og bygningsloven 2008
- Rikspolitiske retningslinjer, styrke barn og unges
interesser i planleggingen (Miljødepartementet, 1995)
- Statlige planretningslinjer for samordnet bolig, areal
og transportplanleggingen (2014)
- Retningslinjer for støy T-1442/2016
- Regional plan for masseforvaltning i Akershus,
vedtatt 24-10-16
- Regional plan for areal og transport (RATP)
- Fylkesmannens forventningsbrev for 2019

3

Gi en beskrivelse av hvordan
innspillet er i tråd med
arealstrategiene i gjeldende
kommuneplan

Innspillene antas å være i tråd med overordnede
planstrategier. Det vises til nasjonale og regionale føringer i
forhold til arealbruk, hvor det er økt fokus på tetthet innenfor
prioriterte vekstområder med nærhet til handels- og
tjenestetilbud og offentlig kommunikasjon.
Innspillene antas heller ikke å medføre vesentlige negative
virkninger for miljøet og samfunnet. Bekkedraget vil ivaretas
og integreres som et naturlig element i den nye
bebyggelsen.

Eventuell annen relevant
informasjon

Planområde ligger i tilknytning til et allerede etablert og
populært boligfelt for barnefamilier med nærhet ny skole.
Innspillene vil legge til rett for at det kan bygges flere
familievennlige boliger som øker bostedsattraktiviteten i
kommunen.
Planområde vil også oppfylle kravene til å være et trygt
oppvekstmiljø for barn med gode møtesteder og muligheter
for lek, samt nærhet til aktivitetsfremmende omgivelser.

4

Natur, klima, miljø, samfunnssikkerhet
Tema
Naturverdier – Er det
naturverdier i området? Er
det viktige/truede
naturtyper eller arter?
Skriv inn hvilken verdi.
Ligger området i et
ravinelandskap?
Berøres vann- og
vassdrag? Ligger det
innenfor verna område
eller i marka? Skriv inn
hvor stort areal som
berøres.

Kommentarer til temaene

Planområdet vil berøre et kartlagt
friluftsområde kategorisert som svært viktig.
Det er registrert arter av nasjonal
forvaltningsinteresse innenfor planområdets
grenser.

Relevante nettsider
og planer
Naturbase
Artsdatabanken
Kartlegging av natur i
Rælingen

Arter som er registrert med
forvaltningsinteresse er brunrot i nord-øst for
planområde, rødhyll og ask i nord. Arter som
også er blitt registrert i planområdets
nærområde er blant annet gaupe, jerv, rådyr,
tistelsommerfugl, hork, og ospesvermer.
Artene ask, tistelsommerfugl og
ospesvermer er rødlistede arter og
kategorisert som nær truet.

Landskap – Vil tiltaket gi Tiltaket anses å medføre endringer i terreng.
endringer i landskapet og
medføre store inngrep i
terreng?
Jord- og skogressurser Nei.
Gardskart
– Berøres dyrket mark,
beitemark? Berøres
Kilden NIBIO
skogressurser? Skriv inn
hvor stort areal som
Kommunedelplan for
berøres.
landbruk
Forurensning/spesielle Planområdet grenser til følgende
Miljøstatus
miljøforhold – Er
kommunale vei Søndre Smestad (Kv13763),
området støyutsatt, ligger Veslejordet (Kv13762), Grindlia (Kv13761)
Kommunens
og er ikke særlig utsatt for støy.
området nær
kartløsning
høyspentlinje, er det evt.
(støykart)
forurenset grunn,
luftforurensning? Evt. om
forslag til arealformål vil
medføre økt støy eller
luftforurensning?
Klimautslipp – Vil forslag Nei.
Miljøstatus
til arealformål få
konsekvens for
klimagassutslipp?

5

Samfunnssikkerhet (Skred- og flomfare,
grunnforhold) –
Er området flom- eller
rasutsatt? Ligger det
innenfor
aktsomhetssoner for ulike
skredtyper? Har det vært
skredhendelser innenfor
området tidligere? Hva
slags løsmasser består
grunnen av? Ligger
området under marin
grense?

Berggrunnen innenfor planområdet består av Miljøstatus
glimmergneis, glimmerskifer, metasandstein, Skredatlas
NGU – Geologiske
amfibolitt (NGU.no).
kart

Planområdet er ikke flom- eller rasutsatt og
befinner seg ikke innenfor skred- og flom
aktsomhetssoner.
Planområdet ligger ikke under marin grense.

Kulturminner, kulturmiljø, friluftsliv
Tema

Kommentarer til temaene

Kulturminner/
kulturmiljø – Er det
registrert
kulturminner/kulturmiljø
innenfor området? Er det
freda kulturminner
innenfor området eller
tilgrensende området?
Beskriv hva slags type
kulturminner/kulturmiljø

Det er ikke registrert kulturminner innenfor
planområdet.

Friluftsliv/

Halvdelen i nord-øst for planområdet er
kartlagt friluftslivsområde.

Grønnstruktur – Ligger
området innenfor
kartlagte
friluftslivsområder? Evt.
hvilken verdi er fastsatt?
Vil forslaget få innvirkning
på turområder/
grønnstruktur? Vil
forslaget gi økt/redusert
mulighet for
rekreasjon/friluftsliv?

Det kartlagte friluftslivsområdet faller under
kategorien som svært viktig.

Relevante nettsider
og planer
Kulturminnesøk
Kommunedelplan for
kulturminner og
kulturmiljøer

Tiltaket vil få innvirkning på friluftsområdet,
men kan gi økt mulighet for friluftsliv idet
tiltaket vil gi lettere tilgang til grøntområdene.
Forholdene vil belyses ytterligere når
planarbeidet igangsettes.

Naturbase

Kommunedelplan for
idrett, fysisk aktivitet
og friluftsliv

6

Barn og unge, universell utforming, tjenestefunksjoner, kollektivdekning,
forbindelseslinjer
Tema
Barn og unge
– Beskriv avstand til
barne- og ungdomsskole,
videregående skole, lekeog aktivitetsområder i
nærheten

Kommentarer til temaene

Planområdet ligger i nærhet til både
barnehage og skole-tjenester.
Smestadtoppen barnehage og Smestad
skole ligger nord for planområdet. Det er ca.
350m fra planområdet. 370 m vest for
planområde ligger også Hektneråsen FUS
barnehage.

Friluftsliv/rekreasjon/
idrett – Beskriv avstand
til idrettsanlegg,
nærmiljøanlegg,
turområder

Relevante nettsider
og planer
Kommunens
kartløsning
(Her kan man evt.
måle avstander i kart,
men det finnes også
andre steder man kan
gjøre dette, f.eks
google maps)

På vinterstid blir deler av planområde
benyttet til akebakke. Det skal legges til rette
for at denne aktiviteten kan videreføres som
en integrert av hele boligfeltet på Smestad
vinterstid. Akebakken og omkringliggende
områder vil kunne virke som en
aktivitetsfremmende faktor for barn og
familier i området hele året.
Universell utforming Forholdene vil ytterligere belyses når
Mulighet for å tilrettelegge planarbeidet igangsettes.

Kommunens
kartløsning

Tjenestefunksjoner –
Beskriv avstand til ulike
tjenestefunksjoner, som
f.eks, offentlige
tjenestefunksjoner,
handelsfunksjoner,
etablerte møteplasser,
osv. Er det gang- og
sykkelavstand?

Planområdet befinner seg sør i Rælingen
kommune og ca. 7,4 km sør for Lillestrøm
sentrum.

Kommunens
kartløsning

Kollektivdekning/
tilgjengelighet – Ligger
området nær
kollektivknutepunkter? Er
det god
kollektivdekning/bra
kollektivtilbud i tilknytning
til området? Er det
gangavstand/
tilgjengelighet til
holdeplasser? Skriv inn
avstanden.

Planområdet ligger ca. 250 m fra
Engerhagan bussholdeplass. Det er god
kollektivdekning hvor rute-buss går hver
halvtime til Lillestrøm sentrum og omegn.

Kommunens
kartløsning

for universell
utforming? Er det tilgang
til offentlige friområder?

(Måling av avstander i
kart)

Kommunens
kartløsning
(Måling av avstander i
kart)

(Måling av avstander i
kart)

(Måling av avstander i
kart)

Ruter
(kollektivtilbud kan evt.
sjekkes her)
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Forbindelseslinjer –
Ligger området i
tilknytning til eller i
nærheten av gang- og
sykkelvei? Skriv inn
avstanden.

Gang- og sykkelvei omkranser planområdet
men det vil bli behov for utbedring.

Kommunens
kartløsning
(Måling av avstander i
kart)

Trafikksikkerhet, adkomst og teknisk infrastruktur
Tema
Trafikksikkerhet – Er
området trafikkutsatt? Er
det registrert ulykker?
Medfører forslaget økning
i trafikkmengde og behov
for trafikksikring?

Kommentarer til temaene

Søndre Smestad, Veslejordet og Grindlia er
lite trafikkerte kommunale veier og har ingen
registrerte tilfeller for trafikkulykker.
Tiltaket vil trolig bidra til økt trafikk, og det
kan være behov for utbedring av vei.

Vei (privat/offentlig)/
Adkomst til tomten blir via Søndre Smestad,
adkomst – Beskriv mulig Veslejordet eller Grindlia.
adkomstløsning og
avstand til
fylkesvei/kommunal vei?
Vann og avløp – Er det
tilgjengelighet til slik
infrastruktur?

Relevante nettsider
og planer
Vegkart

Kommunens
kartløsning
(Måling av avstander i
kart)

Det er infrastruktur for vann og avløp i
nærheten av planområde.
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Skjema for innspill til kommuneplanens arealdel

Kontaktinformasjon og adresse (gnr./bnr.) for gjeldende eiendommer
Forslagsstiller

Stima AS, Vipevegen 16, 2008 Fjerdingby

Adresse

Sleppenvegen - eiendommer uten registrert adresse

Gårds- og bruksnummer

105 / 28, 46, 59, 113, 117

1

Generelle opplysninger – Fakta om arealinnspill
Tema

Kommentarer til temaene

Eksisterende arealbruk,
formål i gjeldende
kommuneplan, evt.
reguleringsstatus for
området, evt. om det
foreligger hensynssoner

I gjeldende kommuneplan for Rælingen (kommunekart.com)
er nåværende regulering på eiendommene gnr. 105 / 28, 46,
59, 113, 117 LNFR-areal beliggende innenfor markagrensen.

Gi en beskrivelse av
beliggenhet og dagens bruk
av området, samt redegjør for
arealer området grenser til og
evt. tilstøtende
reguleringsplaner

Det aktuelle planområdet - slik det er markert på kartet her ligger nord for Fjerdingby i Rælingen kommune.

Areal på området (størrelse i
daa)

De gjeldende tomter utgjør et samlet areal på ca. 117 600
m2 (117,6 daa).

Nytt forslag til arealformål og
formål med endring

Forslagsstiller foreslår endring av gjeldende arealformål i
planområdet fra LNFR-areal til
boligbebyggelse/blokkbebyggelse.

Tenkt utbyggingspotensial,
omfang, utnyttelse, antall
boenheter

Tenkt utbyggingspotensial, omfang og utnyttelse vi belyses
ytterligere når planarbeidet iverksettes med utarbeidelse av
planmateriell og volumskisser for den fremtidige
bebyggelsen.

Fortetting av eksisterende
bebyggelse eller
transformasjon av et område

Foreslått utbygging vil utvide boligbebyggelsen og ta i bruk
marka, men man vil søke å få til en naturlig forlengelse av
eksisterende omkringliggende bebyggelse på Rælingsåsen.

Forhold til nasjonale og
regionale føringer og
retningslinjer

Nasjonale føringer og statlige plantretningslinjer relevant for
planarbeidet:
- Plan- og bygningsloven 2008
- Rikspolitiske retningslinjer, styrke barn og unges
interesser i planleggingen (Miljødepartementet, 1995)
- Statlige planretningslinjer for samordnet bolig, areal
og transportplanleggingen (2014)
- Retningslinjer for støy T-1442/2016
- Regional plan for masseforvaltning i Akershus,
vedtatt 24-10-16
- Regional plan for areal og transport (RATP)
- Fylkesmannens forventningsbrev for 2019

Den nærmeste omkringliggende bebyggelsen er dominert av
boligbebyggelse med en blanding av en-manns og to-manns
boliger.

2

Gi en beskrivelse av hvordan
innspillet er i tråd med
arealstrategiene i gjeldende
kommuneplan

Innspillet anslås å være i tråd med overordnede
planstrategier. Det vises til nasjonale og regionale føringer i
forhold til arealbruk, hvor det er økt fokus på tetthet innenfor
prioriterte vekstområder (nord i Rælingen kommune) med
nærhet til handels- og tjenestetilbud og offentlig
kommunikasjon.

Eventuell annen relevant
informasjon

Rælingen kommune mangler «lettstelte» boliger for eldre
som ønsker å flytte fra enebolig til leilighet, samt boliger for
yngre som skal inn i boligmarkedet. Mange av disse vil – om
ikke man øker bostedsattraktiviteten i kommunen ved å
bygge flere boliger for å «betjene» etterspørselen fra
kommunens beboere og andre tilflyttende – ellers velge å
flytte til nabokommuner.

3

Natur, klima, miljø, samfunnssikkerhet
Tema

Kommentarer til temaene

Naturverdier – Er det
naturverdier i området? Er
det viktige/truede
naturtyper eller arter?
Skriv inn hvilken verdi.
Ligger området i et
ravinelandskap?
Berøres vann- og
vassdrag? Ligger det
innenfor verna område
eller i marka? Skriv inn
hvor stort areal som
berøres.

Planområdet vil berøre kartlagt
friluftslivsområde (naturbase.no). Verdi for
friluftslivsområdet er vurdert som Svært
viktig friluftslivsområde markert i mørk rød
farge. Tiltaket berøre en naturtype som er
markert som Lokalt viktig øst for planområde
(DN-håndbok 13).

Landskap – Vil tiltaket gi
endringer i landskapet og
medføre store inngrep i
terreng?
Jord- og skogressurser
– Berøres dyrket mark,
beitemark? Berøres
skogressurser? Skriv inn
hvor stort areal som
berøres.

Tiltaket anses å medføre endringer i terreng
og justering av marka-grensen.

Forurensning/spesielle
miljøforhold – Er
området støyutsatt, ligger
området nær
høyspentlinje, er det evt.
forurenset grunn,
luftforurensning? Evt. om
forslag til arealformål vil
medføre økt støy eller
luftforurensning?

Planområdet grenser til en rolig privatvei
(Sleppengvegen, Pv11000).

Relevante nettsider
og planer
Naturbase
Artsdatabanken
Kartlegging av natur i
Rælingen

Innenfor planområdets grenser finnes det
flere arter med stor forvaltnings interesse.
Arter som er blitt registrert er bl.a. arter som
er kategorisert som livskraftig rødlistet art
som buttsnutefrosk, rugde, hvit
tømmerkjuke, og myrkongle. Det er også
registrert fremmed arter som faller under
kategorien svært høy risiko, artene som er
forekommer innenfor planområdets grenser
er kanadagulris og kjempbjørnekjeks. Andre
arter som også er blitt registrert i
nærområdet for planområdet er ulv,
geithamsblomsterflue, hagelupin og
rynkerose.

Gardskart
Tiltaket vil berøre ca.117,6 daa
blandingsskog og er merket som lokalt viktig
– naturtype med lav til middels bonitet.
Kilden NIBIO

Nord for planområdet hvor Sleppenvegen
privatvei flettes med Øvre Rælingsveg
Fv1529, strekker støynivået seg fra 50 til 70
dB.

Kommunedelplan for
landbruk
Miljøstatus
Kommunens
kartløsning
(støykart)

Den sørlige halvdelen av planområdet er
4

ikke utsatt for støy, men tiltaket vil bidra til
økt trafikk.
Klimautslipp – Vil forslag
til arealformål få
konsekvens for
klimagassutslipp?
Samfunnssikkerhet (Skred- og flomfare,
grunnforhold) –
Er området flom- eller
rasutsatt? Ligger det
innenfor
aktsomhetssoner for ulike
skredtyper? Har det vært
skredhendelser innenfor
området tidligere? Hva
slags løsmasser består
grunnen av? Ligger
området under marin
grense?

Nei.

Miljøstatus

Berggrunnen innenfor planområdet består av
granat-biotittgneis, biotitt-muskovittgneis,
stedvis amfibolitt og kalksilikatlinser og
stedvis migmatittisk.

Miljøstatus
Skredatlas
NGU – Geologiske
kart

Planområdet er ikke flom- eller rasutsatt og
befinner seg ikke innenfor skred- og flom
aktsomhetssoner.
Planområdet ligger innenfor marin grense.

Kulturminner, kulturmiljø, friluftsliv
Tema

Kommentarer til temaene

Relevante nettsider
og planer
Kulturminnesøk

Kulturminner/
kulturmiljø – Er det
registrert
kulturminner/kulturmiljø
innenfor området? Er det
freda kulturminner
innenfor området eller
tilgrensende området?
Beskriv hva slags type
kulturminner/kulturmiljø

Det er ikke registrert kulturminner innenfor
planområdet.

Friluftsliv/

Planområdet benyttes av lokale og turgåere. Naturbase

Kommunedelplan for
kulturminner og
kulturmiljøer

Skogstiene strekker til Øvre Rælingsveg,
Løvenstad og Blystadlia.
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Grønnstruktur – Ligger
området innenfor
kartlagte
friluftslivsområder? Evt.
hvilken verdi er fastsatt?
Vil forslaget få innvirkning
på turområder/
grønnstruktur? Vil
forslaget gi økt/redusert
mulighet for
rekreasjon/friluftsliv?

Planområdet er innenfor LNFR-sonen.
Denne sonen er fastsatt med verdien som
svært viktig friluftsområde. Tiltaket vil få
innvirkning på turområdet/grønnstruktur,
men kan gi økt mulighet for friluftsliv med
mulighet for utbedring av gangsti som vil gi
lettere tilgang
frilutfsområdene/grøntområdene.

Kommunedelplan for
idrett, fysisk aktivitet
og friluftsliv

Barn og unge, universell utforming, tjenestefunksjoner, kollektivdekning,
forbindelseslinjer
Tema

Kommentarer til temaene

Barn og unge
– Beskriv avstand til
barne- og ungdomsskole,
videregående skole, lekeog aktivitetsområder i
nærheten

Nord for planområdet, over Øvre Rælingsvei
ligger Lilleborg barnehage (15 min gange), i
nordvest ligger Fus barnehage (15 min
gange), og nord-øst for planområdet ligger
Rud skole (15 min gange).

Friluftsliv/rekreasjon/
idrett – Beskriv avstand
til idrettsanlegg,
nærmiljøanlegg,
turområder

Planområdet er innenfor marka og er i
umiddelbar nærhet til sammenhengende
grøntområder.

Relevante nettsider
og planer
Kommunens
kartløsning
(Her kan man evt.
måle avstander i kart,
men det finnes også
andre steder man kan
gjøre dette, f.eks
google maps)

Kommunens
kartløsning
(Måling av avstander i
kart)

Universell utforming Forholdene vil ytterligere belyses når
Mulighet for å tilrettelegge planmaterialet igangsettes.
for universell
utforming? Er det tilgang
til offentlige friområder?

Kommunens
kartløsning

Tjenestefunksjoner –
Beskriv avstand til ulike
tjenestefunksjoner, som
f.eks, offentlige
tjenestefunksjoner,
handelsfunksjoner,
etablerte møteplasser,
osv. Er det gang- og
sykkelavstand?

Kommunens
kartløsning

Planområdet har ca. 15 min gange til
nærliggende handelsfunksjoner som Kiwi
Slynga, Extra Rælingen, Posten og Uno-X
bensinstasjon. Planområde ligger kun litt
over 1150 i luftlinje fra Lillestrøm stasjon.

(Måling av avstander i
kart)

(Måling av avstander i
kart)
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Kollektivdekning/
tilgjengelighet – Ligger
området nær
kollektivknutepunkter? Er
det god
kollektivdekning/bra
kollektivtilbud i tilknytning
til området? Er det
gangavstand/
tilgjengelighet til
holdeplasser? Skriv inn
avstanden.
Forbindelseslinjer –
Ligger området i
tilknytning til eller i
nærheten av gang- og
sykkelvei? Skriv inn
avstanden.

Det er ca.150m til Petrinehøybussholdeplass fra planområdet. Det er god
kollektivdekning hvor ruter-buss går hver
halvtime til Lillestrøm sentrum og omegn.

Kommunens
kartløsning
(Måling av avstander i
kart)

Ruter
(kollektivtilbud kan evt.
sjekkes her)

Det vil være behov for etablering av gangog sykkelvei fra Sleppenvegen.

Kommunens
kartløsning
(Måling av avstander i
kart)

Trafikksikkerhet, adkomst og teknisk infrastruktur
Tema

Kommentarer til temaene

Trafikksikkerhet – Er
området trafikkutsatt? Er
det registrert ulykker?
Medfører forslaget økning
i trafikkmengde og behov
for trafikksikring?
Vei (privat/offentlig)/
adkomst – Beskriv mulig
adkomstløsning og
avstand til
fylkesvei/kommunal vei?

Øvre Rælingsveg Fv1529, er en tungt
trafikkert vei og har 27 registrerte
trafikkulykker i nærområdet. Tiltaket vil trolig
bidra til økt trafikk.

Vann og avløp – Er det
tilgjengelighet til slik
infrastruktur?

Det er infrastruktur for vann og avløp i
nærhet av planområdet.

Adkomst til tomten blir via Sleppenvegen og
må eventuelt utbedres.

Relevante nettsider
og planer
Vegkart

Kommunens
kartløsning
(Måling av avstander i
kart)
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Skjema for innspill til kommuneplanens arealdel

Kontaktinformasjon og adresse (gnr./bnr.) for gjeldende eiendommer
Forslagsstiller

Stima AS, Vipevegen 16, 2008 Fjerdingby

Adresse

Sleppenvegen 17 mfl. andre eiendommer uten registrert
adresse
105 / 28, 46, 61, 129, 321, 300, 301 og 302

Gårds- og bruksnummer

1

Generelle opplysninger – Fakta om arealinnspill
Tema

Kommentarer til temaene

Eksisterende arealbruk,
formål i gjeldende
kommuneplan, evt.
reguleringsstatus for
området, evt. om det
foreligger hensynssoner

I gjeldende kommuneplan for Rælingen (kommunekart.com)
er nåværende regulering for eiendommen gnr.105 / bnr.61
boligbebyggelse og nåværende regulering for gnr.105 / 28,
46, 129 til LNFR.

Gi en beskrivelse av
beliggenhet og dagens bruk
av området, samt redegjør for
arealer området grenser til og
evt. tilstøtende
reguleringsplaner

Det aktuelle planområdet - slik det er markert på kartet her ligger nord for Fjerdingby i Rælingen kommune.

Areal på området (størrelse i
daa)

De gjeldende tomtene utgjør et samlet areal på ca. 16 500
m2

Nytt forslag til arealformål og
formål med endring

Forslagsstiller foreslår endring av gjeldende arealformål,
hvorav ca. 7411 m2 er boligformål og 9089 m2 LNFR til
fremtidig boligbebyggelse/blokkbebyggelse.

Tenkt utbyggingspotensial,
omfang, utnyttelse, antall
boenheter

Dette vil belyses ytterligere når planarbeidet iverksettes med
utarbeidelse av planmateriell og volumskisser for den
fremtidige bebyggelsen.

Fortetting av eksisterende
bebyggelse eller
transformasjon av et område

Bebyggelsen vil bli tilpasset som en naturlig del av
fortettingsområdet i Sleppenvegen.

Forhold til nasjonale og
regionale føringer og
retningslinjer

Nasjonale føringer og statlige plantretningslinjer relevant for
planarbeidet:
- Plan- og bygningsloven 2008
- Rikspolitiske retningslinjer, styrke barn og unges
interesser i planleggingen (Miljødepartementet, 1995)
- Statlige planretningslinjer for samordnet bolig, areal
og transportplanleggingen (2014)
- Retningslinjer for støy T-1442/2016
- Regional plan for masseforvaltning i Akershus,
vedtatt 24-10-16
- Regional plan for areal og transport (RATP)
- Fylkesmannens forventningsbrev for 2019

Den omkringliggende eksisterende bebyggelsen er dominert
av boligbebyggelse med en blanding av en-manns og tomanns boliger. Deler av de omkringliggende arealene har
LNFR regulering.
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Gi en beskrivelse av hvordan
innspillet er i tråd med
arealstrategiene i gjeldende
kommuneplan

Innspillet antas å være i tråd med overordnede
planstrategier. Det vises til nasjonale og regionale føringer i
forhold til arealbruk, hvor det er økt fokus på tetthet innenfor
prioriterte vekstområder (nord i Rælingen kommune) med
nærhet til handels- og tjenestetilbud og offentlig
kommunikasjon.

Eventuell annen relevant
informasjon

Rælingen kommune mangler «lettstelte» boliger for eldre
som ønsker å flytte fra enebolig til leilighet, samt boliger for
yngre som skal inn i boligmarkedet. Mange av disse vil – om
ikke man øker bostedsattraktiviteten i kommunen ved å
bygge flere boliger for å «betjene» etterspørselen fra
kommunens beboere og andre tilflyttende – ellers velge å
flytte til nabokommuner.

3

Natur, klima, miljø, samfunnssikkerhet
Tema
Naturverdier – Er det
naturverdier i området? Er
det viktige/truede
naturtyper eller arter?
Skriv inn hvilken verdi.
Ligger området i et
ravinelandskap?
Berøres vann- og
vassdrag? Ligger det
innenfor verna område
eller i marka? Skriv inn
hvor stort areal som
berøres.

Kommentarer til temaene

Deler av det østlige planområdet - som er
kartlagt som friluftslivsområde - vil bli noe
berørt av tiltaket, men det vil tas hensyn til
viktigheten av å bevare de omkringliggende
friluftslivsområdene mest mulig.

Relevante nettsider
og planer
Naturbase
Artsdatabanken
Kartlegging av natur i
Rælingen

Det kartlagte friluftsområdet er merket som
lokalt viktig (DN-håndbok 13).
Øst for planområdets grenser finnes det
arter av særlig stor forvaltnings interesse.
Artene buttsnutefrosk og skavgras
forekommer i disse områdene og er
kategorisert som livskraftig-rødlistet art. Ask
står også som en sårbar-rødlistet art
Andre arter som også er blitt registrert i
nærområdet er bl.a. ulv, hagelupin og
rynkerose.

Landskap – Vil tiltaket gi
endringer i landskapet og
medføre store inngrep i
terreng?
Jord- og skogressurser
– Berøres dyrket mark,
beitemark? Berøres
skogressurser? Skriv inn
hvor stort areal som
berøres.

Tiltaket anses å medføre endringer i terreng.

Forurensning/spesielle
miljøforhold – Er
området støyutsatt, ligger
området nær
høyspentlinje, er det evt.
forurenset grunn,
luftforurensning? Evt. om
forslag til arealformål vil
medføre økt støy eller
luftforurensning?

Planområdet grenser til en rolig privatvei
(Sleppengvegen, Pv11000).

Tiltaket vil berøre ca. 710 m2 blandingsskog Gardskart
som er merket som en lokalt viktig naturtype
med lav til middels bonitet.
Kilden NIBIO

Nord for planområdet, hvor Sleppenvegen
privatvei flettes med Øvre Rælingsveg
Fv1529, strekker støynivået seg fra 50 til 70
dB.

Kommunedelplan for
landbruk
Miljøstatus
Kommunens
kartløsning
(støykart)

Den sørlige halvdelen av planområdet er
ikke utsatt for støy, men tiltaket vil trolig
bidra til økt trafikk.
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Klimautslipp – Vil forslag
til arealformål få
konsekvens for
klimagassutslipp?
Samfunnssikkerhet (Skred- og flomfare,
grunnforhold) –
Er området flom- eller
rasutsatt? Ligger det
innenfor
aktsomhetssoner for ulike
skredtyper? Har det vært
skredhendelser innenfor
området tidligere? Hva
slags løsmasser består
grunnen av? Ligger
området under marin
grense?

Nei.

Miljøstatus

Berggrunnen innenfor planområdet består av
granat-biotittgneis, biotitt-muskovittgneis,
stedvis amfibolitt og kalksilikatlinser som
stedvis er migmatittisk.

Miljøstatus
Skredatlas
NGU – Geologiske
kart

Planområdet er ikke flom- eller rasutsatt og
befinner seg ikke innenfor skred- og flomaktsomhetssoner.
Den sørlige halvdelen av planområdet ligger
innenfor marin grense.

Kulturminner, kulturmiljø, friluftsliv
Tema

Kommentarer til temaene

Relevante nettsider
og planer
Kulturminnesøk

Kulturminner/
kulturmiljø – Er det
registrert
kulturminner/kulturmiljø
innenfor området? Er det
freda kulturminner
innenfor området eller
tilgrensende området?
Beskriv hva slags type
kulturminner/kulturmiljø

Det er ikke registrert kulturminner innenfor
planområdet.

Friluftsliv/

Planområdet som grenser over LNFR-sonen Naturbase
benyttes av lokale turgåere. Stiene strekker
til Øvre Rælingsveg, Løvenstad og
Blystadlia.

Grønnstruktur – Ligger
området innenfor
kartlagte
friluftslivsområder? Evt.
hvilken verdi er fastsatt?
Vil forslaget få innvirkning
på turområder/
grønnstruktur? Vil
forslaget gi økt/redusert
mulighet for
rekreasjon/friluftsliv?

Planområdet grenser over LNFR-sonen.

Kommunedelplan for
kulturminner og
kulturmiljøer

Denne sonen er fastsatt med verdien som
svært viktig friluftsområde.

Kommunedelplan for
idrett, fysisk aktivitet
og friluftsliv

Tiltaket vil få innvirkning på
turområdet/grønnstruktur, men kan gi økt
mulighet for friluftsliv med mulighet for
utbedring av gangstier som vil gi lettere
tilgang friluftsområdene/grøntområdene.
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Barn og unge, universell utforming, tjenestefunksjoner, kollektivdekning,
forbindelseslinjer
Tema

Kommentarer til temaene

Barn og unge
– Beskriv avstand til
barne- og ungdomsskole,
videregående skole, lekeog aktivitetsområder i
nærheten

Nord for planområdet, over Øvre Rælingsvei
ligger Lilleborg barnehage (10 min gange), i
vest ligger Fus barnehage (5 min gange), og
nord-øst for planområdet ligger Rud skole
(10 min gange).

Friluftsliv/rekreasjon/
idrett – Beskriv avstand
til idrettsanlegg,
nærmiljøanlegg,
turområder

Planområdet grenser til marka og har enkel
tilgang til sammenhengende grøntområder.

Relevante nettsider
og planer
Kommunens
kartløsning
(Her kan man evt.
måle avstander i kart,
men det finnes også
andre steder man kan
gjøre dette, f.eks
google maps)

Kommunens
kartløsning
(Måling av avstander i
kart)

Universell utforming Forholdene vil ytterligere belyses når
Mulighet for å tilrettelegge planarbeidet igangsettes.
for universell
utforming? Er det tilgang
til offentlige friområder?

Kommunens
kartløsning

Tjenestefunksjoner –
Beskriv avstand til ulike
tjenestefunksjoner, som
f.eks, offentlige
tjenestefunksjoner,
handelsfunksjoner,
etablerte møteplasser,
osv. Er det gang- og
sykkelavstand?

Planområdet ligger 5 min gangavstand til
nærliggende handelsfunksjoner som Kiwi
Slynga, Extra Rælingen, Posten og Uno-X
bensinstasjon. Det er kun ca. 1000 m i
luftlinje fra planområdet til Lillestrøm stasjon.

Kommunens
kartløsning

Kollektivdekning/
tilgjengelighet – Ligger
området nær
kollektivknutepunkter? Er
det god
kollektivdekning/bra
kollektivtilbud i tilknytning
til området? Er det
gangavstand/
tilgjengelighet til
holdeplasser? Skriv inn
avstanden.

Det er ca.150 m til Petrinehøybussholdeplass fra planområdet. Det er god
kollektivdekning hvor ruter-buss går hver
halvtime til Lillestrøm sentrum og omegn.

Kommunens
kartløsning

(Måling av avstander i
kart)

(Måling av avstander i
kart)

(Måling av avstander i
kart)

Ruter
(kollektivtilbud kan evt.
sjekkes her)
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Forbindelseslinjer –
Ligger området i
tilknytning til eller i
nærheten av gang- og
sykkelvei? Skriv inn
avstanden.

Det vil være behov for etablering av gangog sykkelvei fra Sleppenvegen.

Kommunens
kartløsning
(Måling av avstander i
kart)

Trafikksikkerhet, adkomst og teknisk infrastruktur
Tema

Kommentarer til temaene

Trafikksikkerhet – Er
området trafikkutsatt? Er
det registrert ulykker?
Medfører forslaget økning
i trafikkmengde og behov
for trafikksikring?
Vei (privat/offentlig)/
adkomst – Beskriv mulig
adkomstløsning og
avstand til
fylkesvei/kommunal vei?

Øvre Rælingsveg Fv1529, er en tungt
trafikkert vei og har 27 registrerte
trafikkulykker i nærområdet. Tiltaket vil trolig
bidra til økt trafikk.

Vann og avløp – Er det
tilgjengelighet til slik
infrastruktur?

Det er tilgengelig infrastruktur for vann og
avløp i umiddelbar nærhet av planområde.

Adkomst til tomten blir via Sleppenvegen og
må eventuelt utbedres.

Relevante nettsider
og planer
Vegkart

Kommunens
kartløsning
(Måling av avstander i
kart)
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