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Detaljreguleringsplan for Borgen - andregangsbehandling
Kommunedirektøren tilrår planutvalget å legge saken fram for kommunestyret med
følgende forslag til vedtak:
1.

Med hjemmel i plan- og bygningsloven §§12-3 og 12-12 vedtar kommunestyret
detaljreguleringsplan for Borgen med plankart på og under grunnen, samt
bestemmelser, alle datert 06.05.2021.

Planutvalgets behandling av sak 14/2021 i møte den 08.06.2021:
Behandling
Simon Friis Larsen (KrF) fremmet følgende forslag til vedtak:
1.

Planforslaget for Borgen avvises. Planutvalget legger til grunn at utnyttelsesgraden er for

høy sammenlignet med øvrig bebyggelse i området.
2.

Planutvalget anser planområdet som bedre egnet til terrasseleiligheter, rekkehus eller

småhusbebyggelse.

Lars Jørgen Kihlberg-Olsen (H) fremmet følgende forslag til vedtak:
1.

Planutvalget har merket seg merknadene fra Statsforvalteren i Oslo og Viken og Viken

fylkeskommune som anbefaler lavere utnyttingsgrad og et strengere krav til Minste
uteoppholdsareal. Planbestemmelsene endres slik at Minste uteoppholdsareal (MUA) skal
følge bestemmelsene i kommuneplanens arealdel om minst 80 kvadratmeter per leilighet.
2.

Det skal avsettes 1,25 parkeringsplass per boenhet i samsvar med bestemmelsene i

kommuneplanens arealdel og sammenlignbare prosjekter som Østagløtt og Strømsdalen
søndre.
3.

Det skal gjennomføres en ny trafikkmåling og trafikkanalyse for Strandvegen og

Torvavegen og for krysset Strandvegen/Fv120. Analysen skal også vise hvilken endring i det

forventede trafikkbildet en eventuell endring av skolekretsgrensene vil medføre.

Votering:
Forslaget fra Friis Larsen falt mot 2 stemmer (KrF, H)
Forslaget fra Kihlberg Olsen ble satt opp mot kommunedirektørens innstilling
Kommunedirektørens innstilling ble vedtatt mot 2 stemmer (KrF, H) som planutvalgets
innstilling til kommunestyret.

Vedtak
Med hjemmel i plan- og bygningsloven §§12-3 og 12-12 vedtar kommunestyret
detaljreguleringsplan for Borgen med plankart på og under grunnen, samt bestemmelser, alle
datert 06.05.2021.

Kommunestyrets behandling av sak 45/2021 i møte den 16.06.2021:
Behandling
Terje Rustad (H) fremmet følgende forslag til vedtak:
1. Kommunestyret har merket seg merknadene fra Statsforvalteren i Oslo og Viken og Viken
fylkeskommune som anbefaler lavere utnyttingsgrad og et strengere krav til Minste
uteoppholdsareal. Planbestemmelsene endres slik at Minste uteoppholdsareal (MUA) skal
følge bestemmelsene i kommuneplanens arealdel om minst 80 kvadratmeter per leilighet.
2. Det skal avsettes 1,25 parkeringsplass per boenhet i samsvar med bestemmelsene i
kommuneplanens arealdel og sammenlignbare prosjekter som Østagløtt og Strømsdalen
søndre. «

Simon Friis Larsen (KrF) fremmet følgende forslag til vedtak:
1.

Planforslaget for Borgen avvises. Kommunestyret legger til grunn at utnyttelsesgraden

er for høy sammenlignet med øvrig bebyggelse i området.
2.

Kommunestyret anser planområdet som bedre egnet til terrasseleiligheter, rekkehus

eller småhusbebyggelse.

Votering:
Forslag fra Friis Larsen falt mot én stemme (KrF)
Forslag fra Rustad falt mot syv stemmer KrF, V, 5H,(Andersen, Dalholt, Rustad, Skovholt,
Uglem KrF, V))

Innstilling fra planutvalget ble vedtatt mot syv stemmer (V, KrF, 5H, (Uglem, Dalholt,
Skovholt, Rustad, Andersen))

Vedtak
Med hjemmel i plan- og bygningsloven §§12-3 og 12-12 vedtar kommunestyret
detaljreguleringsplan for Borgen med plankart på og under grunnen, samt bestemmelser, alle
datert 06.05.2021.

Vedlegg
1

Detaljreguleringsplan for Borgen, datert 06.05.2021

2

Detaljreguleringsplan - garasjekjeller, datert 06.05.2021

3

Reguleringsbestemmelser, datert 06.05.2021

4

Planbeskrivelse, revidert 25.01.2021

5

Redegjørelse om bruk av tre, datert 05.05.2021

6

Illustrasjonsplan, datert 06.05.2021

Ikke trykte vedlegg kan leses her

Saksutredning
1.

Sammendrag
Planforslaget legger til rette for bygging av 4 boligblokker ved siden av Borgensberget
der det nylig er bygget 3 boligblokker. Det benyttes samme krav til MUA (minste
uteoppholdsareal) for Borgen som for Borgensberget med minimum 67.8 kvm MUA pr.
leilighet. Det er da trukket i fra MUA det arealet som blir borte fra tidligere regulert
kvartalslekeplass for Borgensberget når det blir regulert og bygget gangvei videre
langs Nitelva forbi Borgen. Det maksimale antallet leiligheter som blir tillatt å bygge på
Borgen blir da 112 leiligheter.

Kommunedirektøren anbefalte planutvalget å vedta at planmaterialet skulle endres før
offentlig ettersyn slik at dette samsvarte med bestemmelsene vedlagt saken som bl.a.
sa at de to midterste boligblokkene skal trappes mere mot Strandvegen og mot
Nitelva, samt at boligblokken som ligger lengst vest skal vris for å komme lengre unna
Strandvegen og videre at det må reguleres for mer snø-lagringsareal i indre deler av
Strandvegen som er kommunal vei. Planutvalget vedtok kommunedirektørens
innstilling, men med tre tilleggspunkt, se vedtak under kapittelet om tidligere
behandling og vedtak.
På grunn av at det ble fremmet en mindretallsanke ved planutvalgets
førstegangsbehandling ble planforslaget også behandlet i kommunestyret. Ulike

forslag til endret innstilling falt i kommunestyret slik at det ble innstillingen fra
planutvalget som ble vedtatt. Før utleggelse til offentlig ettersyn ble plankartet revidert
i henhold til vedtaket og lagt ut til offentlig ettersyn sammen med bestemmelsene slik
de var ved førstegangsbehandlingen.

De nye boligblokkene på Borgen og del av en boligblokk på Borgensberget sett i fra
Nitelva – Illustrasjon revidert i henhold til vedtak i planutvalget og kommunestyret før
offentlig ettersyn.

2.

Bakgrunn for at saken fremmes
Forslagsstiller for Borgen er Strandvegen Boligpark AS. Deleier her er Jacaranda
eiendom AS som var ut bygger på Borgensberget, samt at USBL også er deleier i
utbyggingen.
Plansaken fremmes for å legge til rette for fortetting langs Strandvegen videre fra der
det allerede er bygget 3 boligblokker på Borgensberget og som vil ha Lillestrøm
stasjon som nærmeste større kollektivknutepunkt. Lillestrøm stasjon ligger 1.7 km fra
planområdet på Borgen.
For å realisere planen for Borgen må det rives en del eksisterende bolighus og
bygninger som inneholder næringsarealer. Forslagsstiller som også er utbygger har
inngått en del avtaler med grunneiere eller har kjøpt eiendommer. Det er imidlertid
noen eiere som det ikke er inngått avtale med, bl.a. gjelder dette eier av
boligeiendommen gnr. 103 bnr. 42 som ikke ønsker å flytte.
På motsatt side av Strandvegen for Borgen legges det til rette for mulighet for bygging
av til sammen 16 leiligheter i to boligblokker i detaljreguleringsplan for Østagløtt.

Illustrasjonsplan for Borgen med Østagløtt i sørvest og Borgensberget i sørøst.

3.

Tidligere behandling og vedtak
Førstegangsbehandling:
Vedtak i planutvalget (30.11.2020) og kommunestyret (14.12.2020):
1. Med hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 12-3 og 12-11 vedtar planutvalget å
legge forslag til detaljreguleringsplan for Borgen, med plankart på og under
grunnen og bestemmelser datert 12.11.2020, ut på offentlig ettersyn etter at
punktene 2-4 under er utført.
2. Planmaterialet revideres i henhold til bestemmelsene datert 12.11.2020.
3. Boligblokk 4B på Borgen vris slik at nærmeste hjørne mot Strandvegen blir
liggende lengre vekk fra Strandvegen og minst 4 m fra fremtidig
overvannsledning langs veien.
4. Det er for lite offentlig brøyteareal langs Strandvegen. Det må reguleres for
mer offentlig areal for snøopplag i indre deler av Strandvegen.
5. Bygningene i området skal oppføres ved bruk av hovedsakelig trevirke.
6. Frem mot 2.gangsbehandling skal planløsningene i boenheter være universelt
utformet.
7. Med mål om stabile skolemiljø og skolegrenser, ber Planutvalget om at det
legges frem en sak for kommunestyret innen 1.tertial 2021. Hensikten er å
sikre et godt skoletilbud i nærmiljøene i Rælingen.

Tidligere planprosess:
Forslagsstiller informerte planutvalget om planene for utviklingen av Borgen den
29.05.2018.

Detaljreguleringsplan for Gangvei mellom Borgensberget og Nyland, for å legge til
rette for planfri gangforbindelse til Fjerdingby sentrum og nye Fjerdingby skole, ble
vedtatt 16.09.2020. Gangveien vil gi mulighet for at barn fra Borgen kan gå på nye
Fjerdingby skole ettersom det ikke er tilstrekkelig kapasitet på Rud skole.

3.1

Forhold til relevante styringsdokumenter
Området er i gjeldende arealdelen til kommuneplan avsatt til friområde langs elva,
samt at resten av arealet på land er avsatt til eksisterende boligområde. Langs elva er
det også vist faresone for 200 års-flom med kotenivå 106.2 moh.
På grunn av at kommunen ønsker at strandsonen skal bli mer tilgjengelig enn i dag
ved at det reguleres for gangvei langs elva gir planforslaget et større friområde med
ca. 200 kvm enn i dag dersom man regner gangveien som del av friområdet.
Kommuneplanens arealdel for 2014-2026:
Følgende krav anses å være av særlig betydning for planforslaget:
§4.7 Krav til lekeplasser (pbl. § 11-9, nr.5)
Nærlekeplass minst 5 m2 pr. boenhet
Kvartalslekeplass minst 15 m2 pr. boenhet
§4.8 Uteoppholdsarealer (pbl. § 11-9, nr. 5)
Minste uteoppholdsarealer (MUA) for blokk-og terrassert bebyggelse er 80 m2.
§6.5 grønnstruktur (pbl. 11-9, nr. 6)
Det skal tilrettelegges for sammenhengende grønnstruktur. Adgang til marka, større
friområder, kulturlandskap og strandsone skal sikres.
Veileder i estetikk og bokvalitet i plan- og byggesaker
Følgende krav anses å være av særlig betydning for planforslaget:
8.1.1 Utforming av takterrasser
Takterrasser vil ha bedre sol- og utsiktsforhold, og takterrasser kan derfor være et
viktig supplement til utearealer på bakkenivå. De bør ha en opparbeidelse som gir
ulike soner for opphold. Disse bør skje med elementer som er en integrert del av
bygningen for øvrig.
8.9 Solforhold og lokalklima
Minst ¼ av uteområdet skal være solbelyst 5 timer ved jevndøgn og minst 5 timer på
balkong ved jevndøgn.
8.10 Materialbruk, beplantning og utstyr
Et grønt og frodig gårdsrom forutsetter at dyrkingsmedium og tykkelse, drenering,
opplegg for vanning osv. er tilpasset de valgte planteslagene.
9.3.5 Materialbruk
En variasjon i fasadematerialer bør benyttes for å redusere høydevirkningen. Det bør
benyttes mest mulig miljøvennlige materialer. Blant materialene som fremheves er tre
og tegl.
For statlige og regionale føringer vises det til forslagsstillers planbeskrivelse.

4.

Sakens innhold
Vurdering av forskrift om konsekvensutredninger:
Planforslaget ansees ikke til å komme inn under krav om konsekvensutredning bl.a.
på grunn av at planområdet er avsatt til byggeområde for boliger i arealdelen til
kommuneplanen og fordi arealet ute ved elven fremdeles vil være tilgjengelig som
friområde. Se planbeskrivelsen fra forslagsstiller for nærmere vurdering i forhold til
forskriften.
Beskrivelse av planområdet:
Gjeldende reguleringsplaner:

Mesteparten av planområdet er uregulert, se kartutsnitt over. Strandvegen 4 A og B er
regulert til boligformål, samt en smal stripe langs nordsiden av veien. Planområdet mot
øst er regulert til friområde og kvartalslekeplass i forbindelse med planen for
Borgensberget. Dette området blir berørt i forbindelse med fremføring av gang- og
sykkelvei langs elven. Strandvegen med fortau er også regulert i forbindelse med
Borgensberget-planen.

Tilgrensende detaljreguleringsplan for Borgensberget der det er bygget 3 boligblokker,
samt offentlig gangvei langs elva, se kartutsnitt over.

For øvrig beskrivelse av planområdet slik det er i dag vises det til
planbeskrivelsen fra forslagsstiller.

Planprosessen:

Figuren over viser to av kommunens fem faser i behandlingen av reguleringsplansaker. Pilen
angir status for Detaljreguleringsplan for Borgen.

Beskrivelse av planforslaget:

Detaljreguleringsplan-forslaget for Borgen uten tegnforklaringen, se utsnitt over.

For forslag til arealbruk og reguleringsformål vises det til tabeller i
forslagsstiller sin planbeskrivelse.
Bebyggelsens plassering, utforming og estetikk
Fortetting
Planforslaget vil medføre at åtte boenheter i frittliggende boliger og et mindre
næringsbygg erstattes med 4 blokker med inntil 112 leiligheter. Dette vil gi en fortetting
og utnyttelse tilsvarende som på Borgensberget med hensyn til at det settes krav til
samme MUA (minste uteoppholdsareal) pr. leilighet.
Bebyggelsens høyde og antall etasjer
De tre boligblokkene mot øst foreslås med 5 etasjer fra gateplan samt med en
sokkeletasje. Regulert gesimshøyde settes til kote 127,5. Blokken mot vest er en
etasje lavere, og kote gesims for denne blokken settes til maks. 124,5. De to midterste
blokkene ble til førstegangsbehandlingen gjennom reviderte bestemmelser foreslått
mer avtrappet mot elven og mot Strandvegen enn det forslagsstiller foreslo ved
innsendelse av planforslaget til behandlingen. Dette er de lengste blokkene og
samtidig to av de høyeste blokkene. Utbyggene i hver ende av disse to blokkene ble
også senket enda en etasje i tillegg til den ene etasje disse var senket fra før i forhold
til toppetasjen på hovedbygget. Forslagsstiller var inne-forstått med dette før

førstegangsbehandlingen og punkt om endring av øvrig planmateriale før offentlig
ettersyn var satt inn i innstillingen til planutvalget ved førstegangsbehandlingen.

Forslagsstiller har i de reviderte snittene over vist hvordan blokkene B og C, (B2 og B3
på plankartet.) avtrappes mot Nitelva og Strandvegen. Høyden på utbyggene blir
dermed lik høyden på utbygget i den laveste blokka blokk D (blokk B4 på plankartet).
Boligblokkene på Østagløtt vist til venstre for blokkene på Borgen blir sannsynligvis en
boligetasje lavere og med bare takterrasser på øverste 5. etasje-plan, sett fra
Strandvegen.
Grad av utnytting og MUA:
Krav til MUA settes tilsvarende som for Borgensberget, dvs. 67,8 kvm per boenhet.
Dette er noe lavere enn kommuneplanens krav, men kan forsvares på grunn av
beliggenheten nær elva og friområdene langs denne, samt at det er kort avstand til
friluftsområdet på Torva. Det er MUA-kravet som bl.a. er styrende for hvor mange
leiligheter det er muligheter for på Borgen.
Forslagsstiller viser i planbeskrivelsen til at det i forklarende illustrasjon i Regional plan
for areal- og transport (RATP), side 28, forutsettes at avstand til regionalt senter kan
ha gangavstand på inntil 2000 meter. Borgen som reguleringsområde ligger i er ca.
1.7 km fra Lillestrøm stasjon. Forslagsstiller viser videre til at forutsetningen i den
regionale planen er at slike områder skal ha en høy utnyttelse i nye planer.
Borgensberget kan ikke sies å ligge inne i sentrumsområdet for Lillestrøm sentrum i
dag, men i og med at det allerede er bygget tilsvarende boligblokker på Borgensberget
på naboeiendommer til Borgen og det er bygget sammenhengende gangveier/fortau
fra området, så ligger det til rette for at mange kan gå til kollektivknutepunktet
Lillestrøm stasjon og til sentrumsfunksjoner i Lillestrøm. Dette selv om det er mer enn
1 km å gå og som det vises til i RATP at utover denne avstanden er det sannsynlig at
man vil velge å bruke bil fremfor å gå.

Antall boliger, leilighetsfordeling og type leiligheter
Ifølge bestemmelsene skal maks. 26 % av leiligheten i prosjektet være 2-roms mens
minimum 40 % skal være 4-roms.
Maksimalt antall leiligheter settes til inntil 112 i bestemmelsene da dette tilsvarer antall
leiligheter som det kan bygges i forhold til beregning av MUA når kvartalslekeplass for
Borgensberget blir redusert på grunn av bygging av gangvei langs Nitelva, se
beregning av MUA under. I planbeskrivelsen til førstegangsbehandlingen hadde
forslagsstiller skrevet litt ulike tall for antall leiligheter da de ikke ønsket et tak på antall
leiligheter. Kommunedirektøren mente imidlertid at det er viktig at det ikke blir flere
leiligheter enn 112 stk. på grunn av at det skal være nok MUA for både Borgensberget
og Borgen totalt. For begge disse prosjektene har man også redusert MUA-kravet fra
kravet om 80 kvm i arealdelen til kommuneplanen til 67.8 kvm pr. leilighet. Det vil
derfor være viktig at maks. antall leiligheter med 112 stk. er det styrende tallet for
utnyttelsen av Borgen og ikke f.eks. maks. BRA.
Ved førstegangsbehandling av planforslaget foreslo utbygger en del av leilighetene
med «Laila-soverom», se planløsning under. En slik leilighetstype ansees ikke av
kommunedirektøren som en god planløsning for leiligheter da du må gå ut av
soverommet og inn gjennom en annen dør for å komme til den andre siden av
dobbeltsengen i det samme soverommet. Det er foretatt endringer av planene for
leilighetene fra utbygger/forslagsstiller til offentlig ettersyn av planmaterialet og slik at
det dermed ikke vil bli søkt om bygging av slike leiligheter på Borgen.

Planløsning med «Laila soverom» foreslått tidligere av utbygger.

Oversikt over uteoppholdsarealer beregnet ut fra MUA-kart:
Uteoppholdsarealer på bakken rundt blokkene
Felles takterrasser over øverste boligetasje
Private takterrasser på øverste boligplan
Balkonger uten tak over
Kvartalslekeplass Strandvegen 4 UU
Kvartalslekeplass Strandvegen 4 fall 1/3
Kvartalslekeplass Strandvegen 9 UU
Redusert kvartalslekeplass Borgensberget
SUM:

4209 kvm
1235 kvm
293 kvm
300 kvm
590 kvm
635 kvm
525 kvm
-193 kvm
7594 kvm

Oversiktstabell over viser totalt minste uteoppholdsareal på bakkeplan (felles og
privat), samt ikke overdekte balkonger og takterrasser. I oversikten over for MUA for
Borgen er denne redusert med 193 kvm og som er det arealet som har blitt borte fra
eksisterende kvartalslekeplass på grunn av regulering av gangvei forbi Borgen. Dette
gir et leilighets-antall på 112 leiligheter med et krav om 67.8 kvm pr. leilighet.

Over er vist kartgrunnlag for beregning av MUA. MUA-kartet er revidert etter offentlig
ettersyn på grunn av krav fra ROAF om flere avfallsbrønner for Borgen.
På uteoppholdsarealet på bakkenivå skal det ved hovedinngang for hver av blokkene
ifølge reguleringsbestemmelsen opparbeides nærlekeplasser med min. størrelse 80
kvm for hver av lekeplassene. Disse plasseres på det solrike arealet mellom blokkene
nær Strandvegen.
Samlet areal på kvartalslekeplassene for Borgen er 1750 kvm. Dette tilfredsstiller
Kommuneplanens krav om min. 15 kvm pr. leilighet. Det er planlagt sikker og
universelt tilrettelagt adkomst til kvartalslekeplassen i Strandvegen 4 som ligger opp
mot fv. 120. Kvartalslekeplassen mot nordvest i Strandvegen 9 er tilnærmet flat og har
adkomst via fortau i Strandvegen uten krysning av kjørevei.
Solforhold
De vedlagte soldiagrammene med sol- og skyggekart viser solforholdene for ny og
eksisterende bebyggelse. Kartene og perspektivene viser antall soltimer på de ulike
uteoppholdsarealene.
Fremstillingen viser at retningslinjer i kommunens estetikkveileder tilfredsstilles for
antall soltimer på bakkenivå for fellesarealene, mens antall soltimer på private
terrasser for de leiligheten som ligger mot nordøst ikke vil oppfylles i forhold til
retningslinjene. Det foreslås store felles takterrasser på øverste tak for alle
boligblokkene som vil kompensere noe for manglende sol på private terrasser.
Takterrassene oppdeles i soner slik at hvert «rom» vil oppleves mer intime.

Bebyggelsens tilpasning til omgivelsene
Plassering av de fire blokkene tilnærmet vinkelrett på Strandvegen og elva vil gjøre at
bebyggelsen vil se mindre massiv ut sett fra elva og Strandvegen og sett fra bl.a. ny
bebyggelse som planlegges bak blokkene på området som kalles Østagløtt.
Bebyggelse sør for Borgen gis dermed også sikt mellom blokkene og felles utearealer
mellom blokkene vil være solbelyst på den varmeste tiden av dagen.
Terrenget vil falle forholdsvis svakt fra Strandvegen ned mot elven.
Fotgjengeradkomsten fører direkte fra Strandvegen til innganger på gavlen mot veien.
Utearealet nærmest Strandvegen vil følge veien, og herfra vil terrenget falle med maks
1/3 ned til det flate uteområdet på lokket over parkeringskjelleren. Fra dette nivået
faller terrenget videre mot gangveien og videre ned til elva.
Boligblokkene er tilpasset nabobebyggelsen ved at lamellene på Borgensberget er ført
videre på Borgen, men som enklere volumer da det flate terrenget ikke krever
tilsvarende avtrapninger som den brattere tomta på Borgensberget. Mot vest
reduseres høyden på boligblokken på Borgen for å møte den lavere villabebyggelsen.
Et større friområde mot vest vil i tillegg bidra positivt til tilpasningen. Mellom Borgen og
Nedre Rælings veg vil det bli lite gjenværende bebyggelse. Volumene til prosjektet
Østagløtt som er under planlegging vises på vedlagte illustrasjoner. Det er mulig at
prosjektet for Østagløtt blir redusert med en boligetasje slik at det bare blir igjen
takterrasser i 5. etasje på grunn av utfordringer i forhold til støy på fasader.
Bygningene på Østagløtt vil dermed kunne få en lavere gesimshøyde enn de høyeste
boligblokkene på Borgen.
Bebyggelsesstruktur/tomtestruktur
De fire boligblokkene på Borgen er hver for seg satt sammen av hovedvolum
tilnærmet vinkelrett mellom Strandvegen og elva. Med dette grepet vil boligene på
oversiden beholde mer sikt mot elva.
Fra hovedtrapp og heis nås alle leilighetene via korridor. Fra korridoren kan man også
nå separat rømningstrapp. Det planlegges derfor ikke svalganger i dette prosjektet.
Estetikk, byggeskikk og arkitektur
Det planlegges at boligblokkene skal være i en forholdsvis lys fargetone med
hovedmaterialene trepanel i 60 % av materialbruken og i tillegg tegl. Balkongfronter
tenkes å være glass, samt at inntrukne private takterrasser får spilerekkverk.
Fasade av boligblokk B1:
Under er vist fasade av boligblokk B1 sett fra de eksisterende blokkene på
Borgensberget. Denne boligblokken vil bare få en mindre inntrekking av øverste etasje
med 0.5 m på hver av langsidene, jfr. bestemmelsene. De to neste blokkene som har
samme høyde, får også den samme inntrekkingen av fasadene i tillegg til at disse to
får inntrukket en etasje til på utbyggene som ligger mot Strandvegen og Nitelva.

Boligblokk B1 på Borgen sett fra Borgensberget.
Parkering for bil og sykkel
Det er planlagt nedkjøring til parkeringsgarasjen under boligblokkene på Borgen fra
Strandvegen både fra øst og vest. I bestemmelsene fastsettes krav til
biloppstillingsplasser. 5 % av p-plassene skal være for mennesker med nedsatt
funksjonsevne. Videre skal det være 5 stk. gjestep-plasser utenfor port i garasjekjeller
samt 2 gjestep-plasser nær trapp og heis for hver av de fire boligblokkene. Videre skal
ladeplasser for el-bil tilrettelegges iht. bestemmelser i arealdelen til kommuneplanen.
For hver leilighet som er større en to-roms stilles det ifølge bestemmelsene for Borgen
krav om 1 p-plass pr. leilighet. Bestemmelsene til arealdelen til kommuneplanen har
krav til 1.25 p-plasser pr. boenhet for blokker. I dette kravet er det inkludert gjestepplasser.
For sykkel-parkering i kjelleren under boligblokkene avsettes det plass for 2 stk. sykler
for hver leilighet i blokkene. Det skal i henhold til bestemmelsene også tilrettelegges
for vask av sykler og for lading av el-sykler. I tillegg skal det opparbeides overdekket
plass for sykler og barnevogner ved hovedinngangene.
Klimatilpasning
Planen legger til rette for å begrense størrelsen på arealer med harde overflater ved at
all parkering vil skje i garasjekjeller. Opparbeidelse av øverste tak på boligblokkene
med plantekasser m.m. vil fordrøye regnvann noe. Forslagsstiller foreslår at takvann
skal føres ned i gruslag for fordrøyning før videre ledning til elven. Sluk og sandfang
langs Strandvegen vil ivareta vann ved normalregn. Videre er det i vedlagte VA-plan
vist flomveier mellom boligblokkene på Borgen som skal ivareta overvann ved mye
regn. Busker, trær og gress vil også bidra til å holde på jordmassene og hindre at
flomvann graver ut masser og fører dem mot elven.
Teknisk infrastruktur – snøopplag, VA, renovasjon og gangveier
I vedtaket ved førstegangsbehandling av planen står det at: «Det er for lite offentlig
brøyteareal langs Strandvegen. Det må reguleres for mer offentlig areal for snøopplag
i indre deler av Strandvegen.» Dette er på grunn av at det er lite snøopplags-plass
innerst i Strandvegen da kjøreveien er en blindvei. Det er derfor før offentlig ettersyn
av planen lagt inn et flatt brøyteareal mellom trafo og renovasjons-anlegget på
sørsiden av Strandvegen.
For teknisk infrastruktur som vann- og avløp vises det til vedlagte VA-plan og - notat. I
VA- notatet er det en illustrasjonsplan som redegjør for oppstillingsplasser for
brannbiler og plassering av brannhydranter og brannkummer.

Renovasjonsløsningen er vist i vedlagt illustrasjonsplan. Det foreslås nedgravde
avfallskontainere på sørsiden av Strandvegen. Plasseringen skal ikke medføre
sikthindring i forhold til krysning av Strandvegen for gående på fortau.
Videre er det lagt ved lengdeprofiler for nye gangveier. Gangveien langs elven legges
på et lavt nivå og vil flommes over fra tid til annen. Dette er mulig da fortauet langs
Strandvegen kan benyttes når det blir flom fra elva. I nordenden vil denne gangveien
ikke være universelt utformet da den på det bratteste blir 1:12.
Miljøkvalitet
Bruk av trevirke:
I bestemmelsene er det er satt krav til minimum 60 % tremateriale med langt
vedlikeholds-intervall for fasadene og at det i tillegg benyttes teglsteinmur. På grunn
av vedtakspunkt 5. «Bygningene i området skal oppføres ved bruk av hovedsakelig
trevirke.» er det i tillegg føyd til følgende setning i § 3.2 i planbestemmelsene: «I
bebyggelsen skal det hovedsakelig benyttes trevirke.» Forslagsstiller har utarbeidet en
redegjørelse med bakgrunn i vedtakspunktet, se vedlegg.
Støyskjerm langs fv. 120:
Det er i planbestemmelsene satt krav til støyskjerm langs Fv. 120 nordover fra
eksisterende støyskjerm ved Borgensberget. Støyskjermen vil bli bygget trinnvis
nordover i forhold til utbyggingen av boligblokkene og lekeplassene på Borgen, jfr.
siste setning i § 3.1. Dette er en endring i forhold til slik bestemmelsene var til offentlig
ettersyn da det var stilt krav i rekkefølgebestemmelsene om at støyskjermen skulle
bygges helt fram til og med tomtene for Østagløtt – prosjektet ved brukstillatelse for
første bolig på Borgen.
Når støyskjermen er bygget fram til og med tomtene på Østagløtt vil alle boligblokkene
med takterrasser og annet uteoppholdsareal på Borgen bli liggende i støyskjermet /
hvit støysone.
ROS-analyse:
Det er utarbeidet ROS-analyse for detaljreguleringsplanen for Borgen. Det viktigste
hensynet som må ivaretas her, og som følges opp gjennom bestemmelsene til planen,
er at garasjekjeller må bygges tett mot flom og at gangveien ved elven skal flomsikres,
samt at boligblokker og alt uteareal skal skjermes mot støy fra fv. 120.
Rekkefølgebestemmelser:
Det er lagt inn en del rekkefølgebestemmelser for utbyggingen, bl.a.:
I forbindelse med rammesøknad skal det utarbeides vei-, overvanns-, vann- og
avløpsplaner i tillegg til utomhusplan. Geoteknisk rapport skal i tillegg foreligge.
Før det gis igangsettingstillatelse for graving skal det utføres miljøteknisk
undersøkelse og utarbeides tiltaksplan for forurenset grunn. I tillegg skal spredning av
fremmede arter forhindres, samt at tiltak mot forurensning av elven skal gjennomføres.
Før det gis igangsettingstillatelse for utbygging på Borgen må det dokumenteres at det
er kapasitet på skole og barnehage.
Det er god kapasitet på barnehager i kommunen, men det er ikke kapasitet på Rud
skole ved utbygging av Borgen. Det er derfor tatt med en bestemmelse om at før det
gis brukstillatelse for første leilighet på Borgen må gangvei fra Borgensberget til
Nyland være ferdig bygget. Dette for at barn fra Borgen kan gå trafikksikkert til nye
Fjerdingby skole.

For øvrig beskrivelse av planforslaget vises det til planbeskrivelsen fra
forslagsstiller. (Planbeskrivelsen er endret i henhold til revideringer som ble gjort før
offentlig ettersyn i henhold til planutvalgets-/kommunestyrets vedtak.)

Endringer i plankart og bestemmelser etter offentlig ettersyn:
Opplisting av de viktigste endringene:
Plankart:
Renovasjonsplassen beliggende sør for Strandvegen er utvidet.
Bestemmelser:
§ 2.2 er tilføyd: «Alle boenheter skal ha tilgang til privat uteoppholdsareal på
terreng/terrasse eller på balkong.»
§ 2.8 er en ny paragraf: «Redegjørelse for behandling av masser i planområdet skal
vedlegges søknad om første igangsettingstillatelse. Denne skal beskrive hvordan
overskuddsmasser fra planområdet skal håndteres.»
§ 3.2 er tilføyd: «Det tillates ikke oppdeling av hybler, egne utleieenheter/-objekt eller
boenheter jf. pbl 12-7 nr. 2 og det tillates kun en inngang pr. leilighet.», samt
«I bebyggelsen skal det hovedsakelig benyttes trevirke.»
§ 3.5 er tilføyd: «Kvartalslekeplassen, f_BLK3, regnes ikke med i MUA for Borgen,
samt at 193 kvm trekkes fra MUA for Borgen.»
§ 3.6 er tilføyd: «Min. en av nærlekeplassene skal ha aktivitetsutstyr for eldre
beboere.»
§ 8.7 er tilføyd: «Overvannsledning fra Strandvegen ut mot Nitelva bygges samtidig
med gang- og sykkelveien o_SGS3.»
For bestemmelser som er tilføyd og endret i henhold til dialog med NVE vedrørende
flom og forurensning m.m. vises det til forslagsstillers kommentarer til NVE sine
bemerkninger under.
For endrete bestemmelser vedrørende bygging av støyskjerm langs fv. 120 vises det
til punktet om Miljøkvalitet over.

Vurdering av merknader ved offentlig ettersyn:
Planforslaget har ligget ute til offentlig ettersyn i perioden 28.01.2021 til 16.03.2021.
Det har kommet inn 14 stk. merknader ved offentlig ettersyn. Under er resymé av
merknadene, samt forslagsstillers og kommunedirektørens kommentarer til de:
Statsforvalteren i Oslo og Viken
Samordnet areal og transportplanlegging
Planområdet ligger utenfor prioritert vekstområde i kommunen, men ligger imidlertid
ca. 1,5 km fra Lillestrøm togstasjon. Dette vil trolig resultere i økt bilbruk, da avstanden
til Fjerdingby og Lillestrøm er over 1 km. Utnyttelsen vurderes derfor å være noe høy
og ber kommunen vurdere dette nærmere i videre behandling.

Naturmangfold og friluftsliv
Statsforvalteren er positiv til off. gangvei gjennom planområdet, som vil forbedre
allmenhetens tilgang til strandsonen, men ber samtidig om at tiltaket gjøres så
skånsomt som mulig og at kantsonen og verdifull vegetasjon bevares.
Forslagsstillers kommentarer:
Samordnet areal og transportplanlegging
I forhold til samordnet areal- og
transportplanlegging bør lokaliseringen nær
Lillestrøm sentrum tillegges betydelig vekt. Det er
korrekt at den regionale planen sier at bilbruken vil
stige ved avstander over 1 km, men den sier
samtidig at for regionale byer kan denne grensen
utvides til 2 km, konferer illustrasjonen på side 28.
Lokale forhold må tillegges vekt. Det er anlagt trygg
gang- og sykkelvei eller fortau hele veien til
Lillestrøm i tillegg til at vedtatt gang- og sykkelvei
fra Borgensberget til Nyland sikrer trygg forbindelse
til Fjerdingby. Ved Lillestrøm stasjon er det bygget
nytt sykkelhotell og det er etablert tilbud med Elsparkesykler. Dette er fulgt opp i planen med god
tilrettelegging for syklister. Det går også
regelmessig buss med busstopp rett ved prosjektet.
Bilbruken vil bli svært redusert til fra jobb for beboere i dette prosjektet da det bl.a. er
svært vanskelig å finne parkeringsplasser i Lillestrøm og man av den grunn vil velge å
benytte sykkel eller å gå.
Regjeringen skriver i nasjonale forventninger til planlegging 2019-2023 om høy
arealutnyttelse nær kollektivknutepunkter. Fortetning av eksisterende villabebyggelse
gir høye kostnader til ervervelse, som vil være uforenlig med lavere utnyttelse enn det
som er lagt ut til offentlig ettersyn. Bidragene til etablering av nye gang- og sykkelveier
bl.a. fra Borgensberget til Nyland øker kostnadene ytterligere.
Naturmangfold og friluftsliv
Etter forslagsstillers vurdering er den nye gang- og sykkelveien lagt på en skånsom
måte langs elven. Det må understrekes at området ikke er uberørt natur, men i stor
utstrekning utnyttet til hager og gårdsplasser i tillegg til bebyggelse. Den nye gang- og
sykkelveien vil også gi allmenheten tilgang til de flotte rekreasjonsområdene langs
Nitelva.
Kommunedirektørens kommentarer:
Samordnet areal og transportplanlegging
Som forslagsstiller viser til er det opparbeidet sammenhengende fortau og gang- og
sykkelvei mot Lillestrøm i forbindelse med utbyggingen av de tre boligblokkene på
Borgensberget. Borgen er en fortsettelse av fortettingen på Borgensberget med
ytterliggere 4 stk. nye boligblokker og som vil utnytte den sammenhengene gang- og
sykkelvei strukturen som i dag ligger der fram til bl.a. Lillestrøm jernbanestasjon. Fra
togstasjonen tar det bare 10 min. å komme til Sentralbanestasjonen i Oslo. På Borgen
legges det også til rette for at det skal være enkelt å benytte seg av f.eks. el-sykkel
ved at det skal opprettes sykkelboder for min. 2 stk. sykler pr. leilighet og at det skal
legges til rette for lading og vask av el-sykler. Som forslagsstiller viser til er det også
mindre tilrettelagt for parkeringsplasser for biler i Lillestrøm, slik at en del vil velge å gå
eller å sykle ved f.eks. jobb-reiser fra Strandvegen-området også når det er relativt
flatt langs Strandvegen og fram til Lillestrøm. Dette mener kommunedirektøren taler

for at man tillater enn tett utbygging selv om området ligger lengre enn 1 km fra
Lillestrøm sentrum.
Naturmangfold og friluftsliv
Slik området er i dag med eiendomsgrenser helt ut mot elva og anlagte private hager
med plenarealer og bebyggelse, så er det i dag ikke mulig å gå langs strandsonen.
Planforslaget for Borgen regulerer gangveien i det vesentligste på disse berørte
arealene og i nord svinger den seg inn slik at mye av den lille bekken som går der i
dag bevares. I bestemmelsene til reguleringsplanen i bl.a. §5.1 stilles det krav om
følgende vedrørende vegetasjonen ut mot elva: «Eksisterende bevaringsverdig
vegetasjon og terrengformasjoner skal i størst mulig grad bevares. Før igangsetting av
bygging av gang- og sykkelvei o_SGS3 skal mandelpilbusker måles inn og
avskjermes.»
Viken fylkeskommune
Samordnet areal og transportplanlegging
Et av planens hovedmål er arealeffektivt utbyggingsmønster basert på flerkjernet
utvikling og bevaring av overordnet grønnstruktur. Planen skal bidra til å nå målet om
at persontransport-veksten i området skal tas med kollektivtransport, gange og sykkel.
Området ligger ca. 1,7 km fra Lillestrøm sentrum, utpekt som regional by og ca. 3 km
fra Fjerdingby, som er prioritert tettsted i Rælingen. I h. t. RP-ATP defineres 1 km å
være avstanden som man kan kunne velge å gå fremfor å benytte bil.
Fylkeskommunen påpeker at kommunen bør utarbeide et dimensjoneringsgrunnlag for
fremtidig bo- og arbeidsplassvekst i forbindelse med rullering av kommuneplanen for å
sikre at hovedtyngden av veksten skjer i prioriterte vekstområder og bidrar til god
sentrumsutvikling i Rælingen og Lillestrøm.
Barn og unges interesser
Det er positivt at nærlekeplass og fortau skal være ferdig før det gis brukstillatelse for
første bolig.
MUA
Redusert krav til MUA sammenlignet med kommuneplanens krav vurderes opp mot at
det skal sikres god kvalitet for lek og uteopphold. Det henvises til rikspolitiske
retningslinjer for å styrke barn og unges interesser. I Rundskriv T-2/08 presiseres det i
tillegg at regjeringen ønsker at retningslinjene skal håndheves strengere, og at barns
interesser bør veie tyngre enn det som hittil har vært vanlig. Redusert krav til MUA
vurderes å være svært uheldig med henvisning til siste rullering av KP og der størrelse
på leke- og uteoppholdsarealer ble redusert. En ytterligere reduksjon av krav til MUA
vil bidra til reduksjon av tilgjengelig leke- og utearealer for barn og unge.
Fylkeskommunen fraråder at krav til MUA reduseres. Samtidig bør kvaliteten på
utearealer styrkes og være svært godt tilrettelagt for barn og unge og være universelt
utformet. Fylkeskommunen minner om Veileder for Barn og unge i plan og byggesak,
og fremhever at leke- og fellesarealer bør anlegges på steder med gode solforhold og
siktlinjer fra boligområdene.
Parkering
Fylkeskommunen anser redusert krav til parkering sammenlignet med
kommuneplanens krav som positivt og anbefaler at bestemmelsene fastsettes som
maksnorm.
Friluftsliv
Gangveien vil øke tilgjengeligheten til strandsonen. Det anses viktig at etableringen
skjer på skånsom måte slik at vegetasjon og topografi ikke blir unødig endret.

Utvidelsen av turveinettet er i tråd med regional plan for fysisk aktivitet. Det anbefales
at turveien gjøres allment tilgjengelig og universelt utformet.
Masseforvalting
Fylkeskommunen forutsetter at retningslinjene for håndtering av masser legges til
grunn i det videre planarbeidet.
Vannforvaltning og overvannshåndtering
Det anses positivt at det skal utarbeides overordnet plan for overvannshåndtering.
Automatisk fredete kulturminner
Det er ingen kjente kulturminner i planområdet, og undersøkelsesplikten anses
dermed som oppfylt.
Nyere tids kulturminner
Tiltaket berører ikke nasjonale eller regionale kulturminneverdier.
Forslagsstillers kommentarer:
Samordnet areal og transportplanlegging
Konferer samme punkt under Statsforvalter.
MUA
Redusert krav til MUA må sammenholdes mot kommuneplanens krav til lekearealer.
Planen tilfredsstiller kommuneplanens krav, konferer §4.7, krav til kvartalslekeplasser.
MUA-beregningen gir 15,6 m2 pr boenhet. Nærlekeplassene er ikke spesifisert på
plankartet. Det ligger godt til rette for å anlegge disse plassene på solrik del av
uteområdet. Alle lekeplasser er universelt utformet. I § 3.6 settes krav til 4 stk.
nærlekeplasser hver på min. 80 m2. I tillegg stilles kvalitetskrav.
Krav til MUA varierer fra kommune til kommune, og kravene i Rælingen ligger godt
over kravene bl.a. i Lillestrøm og Lørenskog kommuner. I Lørenskog er tilsvarende
krav 35 m2 per boenhet. Også i Rælingen ble MUA-kravene fraveket i forbindelse med
områderegulering for Fjerdingby, hvor MUA-kravet er satt til 25 og 50 m2 pr boenhet.
Nærheten til den regionale byen Lillestrøm tilsier at kommuneplanens krav kan
reduseres.
Parkering
Forslagsstiller mener at det ikke bør stilles krav ut over Kommuneplanen. Dette
henger sammen med hva fylkeskommunen skriver under samordnet areal- og
transportplanlegging.
Friluftsliv
Til grunn for prosjekteringen av gangveien er balansering av hensynet til
tilgjengelighet mot tilpasning til topografi og eksisterende vegetasjon. Maks fall er satt
til 1/12, som er tilsvarende som tilsvarende gangvei ved Borgensberget. En skjerpelse
vil medføre større fyllinger og medføre at gangveien vil oppta ennå mer plass i
strandsonen. Forslagsstiller vil derfor fraråde endring.
Masseforvaltning:
Det er forutsatt at overskuddsmasser fra Borgen skal nyttes ved bygging av gangveien
mot Nyland. Dette anses å være i tråd med retningslinjene. Ny § foreslås for
behandling av masser.
For de øvrige punkter vurderes kommentarer å være overflødig.
Kommunedirektørens kommentarer:

Samordnet areal og transportplanlegging
Ved rullering av ny arealdel til kommuneplanen er det utarbeidet et
dimensjoneringsgrunnlag for fremtidig boligvekst. Arealdelen til kommuneplanen vil bli
behandlet til høsten og med grunnlag i denne vil kommunen kunne styre fremtidig
boligveksten til å skje mer i nord i kommunen og i nærhet av kollektivknutepunkt.
Utover dette vises det til kommunedirektørens kommentarer til Statsforvalteren over
om dette temaet.
MUA – minste uteoppholdsareal og lekeplasser:
Som forslagsstiller viser til foreslås det regulert for nok areal for kvartalslekeplasser i
henhold til krav i arealdelen til K-planen som er 15 kvm pr. leilighet. Når det gjelder
nærlekeplasser mener kommunedirektøren at det blir nok areal for nærlekeplasser.
Ifølge krav i §3.6 i bestemmelsene blir det en nærlekeplass for hver boligblokk og som
hver skal være 80 kvm store. Dersom man skulle fulgt kravet i K-planen ville hver av
disse lekeplassene blitt 140 kvm store. Det skal ifølge bestemmelsene for barn med
nedsatt funksjonsevne være mulig å benytte seg av deler av lekeplassutstyret med
tanke på universell utforming. Med tanke på kvalitet på lekeplassene er det stilt krav
om hva slags utstyr som må benyttes på lekeplassene. Hovedprinsippene fra
illustrasjonsplanen som følger reguleringsplanprosessen skal også legges til grunn
ved godkjenning av utomhusplanen og der nærlekeplasser er vist på arealer med
gode solforhold.
Det blir utenom de ovennevnte lekeplassene, med tanke på MUA, store plenarealer å
oppholde seg på mellom blokkene, samt at hver av leilighetene får relativt store
balkonger eller terrasser og det skal bygges felles takterrasser. I tillegg er det arealer
ned mot elven i kort avstand fra de nye boligblokkene, samt kort avstand til ball-løkke
på Torva som ligger langs gangveien mot Lillestrøm. Kommunedirektøren mener
derfor at en MUA på min. 67.8 kvm pr. leilighet kan forsvares og som er det samme
kravet som ble stilt for Borgensberget.
Parkering
Det tas til etterretning at Fylkeskommunen anser redusert krav til parkering
sammenlignet med kommuneplanens krav som positivt. Kommunedirektøren
ønsker imidlertid ikke at kravet til p-plasser settes som en maksnorm i bestemmelsene
slik som Fylkeskommunen anbefaler.
Friluftsliv
Turveien langs elva gjøres allment tilgjengelig ved at den blir en offentlig gangvei og
som i begge ender vil henge sammen med offentlig gangvei/fortau.
Kommunedirektøren viser til kommentarene gitt til Statsforvalteren når det gjelder
etableringen av gangveien med hensyn til eksisterende vegetasjon og terreng.
Masseforvalting
Som forslagsstiller kommenterer er det forutsatt at overskuddsmasser fra Borgen skal
nyttes ved bygging av gangveien mot Nyland. Det er utarbeidet en oversikt over mulig
massefordeling for bygging av de tre første boligblokkene, se vedlegg. Beregningen
viser at det blir et overskudd av masser med ca. 3500 kubikkmeter. Overskytende
masser må da transporteres til godkjent mottak. Konsulent for forslagsstiller sier at
dette er grove anslag og at entreprenør kan gjøre vurderinger i byggesaken der det
kan bli mulighet for mindre utsprenging under blokkene enn det som vurderes til nå. I
fellesbestemmelsene til reguleringsplanen er det etter offentlig ettersyn lagt til en ny §
2.8 som sier at: «Redegjørelse for behandling av masser i planområdet skal
vedlegges søknad om første igangsettingstillatelse. Denne skal beskrive hvordan
overskuddsmasser fra planområdet skal håndteres.»
Norges vassdrags- og energidirektorat

Geoteknikk/grunnforhold
Planområdet ligger under marin grense, men ingen kjente kvikkleiresoner i nærheten.
Det kan ligge fyllmasser over marin leire. Konklusjonene i geoteknisk rapport siteres,
men NVE savner en konklusjon som tydelig bekrefter at tiltaket anses gjennomførbart
og at tilstrekkelig områdestabilitet vil kunne oppnås. Den geotekniske vurderingen må
kunne dokumentere at planforslaget oppfyller og ikke strider mot kravene i plan- og
bygningsloven § 28-1 og TEK § 7-3.
Flom
Deler av boligområdene reguleres innenfor faresone flom med kjellernivå under høyde
for 200-årsflom. NVE mener at bestemmelse 7.1. er noe upresis. Avbøtende tiltak
under 106,2 moh. må være tydeligere, f.eks. at det forutsettes at det bygges med
vanntett støp opp til beregnet flom i Nitelva med 30 cm sikkerhetsmargin.
Klimatilpasning og overvannshåndtering
NVE foreslår at areal, som planlegges benyttet til overvannshåndtering, bør reguleres
til eget formål, f.eks. grunnstruktur med underformål infiltrasjon/fordrøyning/ avledning.
Alternativt kan areal tilrettelegges for flomvei, fordrøyning eller infiltrasjon, og som
krever ny teknisk infrastruktur, markeres som hensynssone med angivelse av særlige
krav til type infrastruktur. Dette vil sørge for at arealene som er best egnet for dette,
ikke blir bebygd.
Allmenne interesser i vassdrag
I notatet fra Rambøll er det foreslått omlegging av overvannsledning. Dette er i h. t.
vann-ressursloven et nytt vassdragstiltak, som krever nøyaktig plassering av OVledningen og utformingen av selve utløpsarrangementet i Nitelva. Inngrepet skal kartfestes. Også arealer som står under vann ved 10-årsflom, skal medtas. Det må også
opplyses når på året tiltaket skal utføres. Det må vurderes om tiltaket kan være til
nevneverdig skade eller ulempe for allmenne interesser (kulturminner, landskap,
friluftsliv, naturmangfold, verneplan for vassdrag) og hvilke avbøtende tiltak som evt.
er nødvendig. Det vises til at Oslomarkvassdragene er et vernet vassdrag og at tiltak
må vurderes i forhold til vernegrunnlaget. Det vises også til kommuneplanens arealdel
§ 6.2 om at endring av vassdrags naturlige løp inklusiv kantvegetasjon er forbudt. Det
bør redegjøres for hvordan denne bestemmelsen er fulgt opp i planforslaget.
Forslagsstillers kommentarer:
Det har vært en betydelig e-postkorrespondanse med NVEs saksbehandler, som har
involvert følgende konsulenter: geoteknikk, VA og overvann samt naturmangfold. På
dette grunnlaget oppfylles de forhold NVE har kommentert:
Geoteknikk/grunnforhold
E-postkorrespondanse mellom NVE og geoteknisk konsulent har avklart at det kun må
presiseres at tiltaket er gjennomførbart i h. t. plan- og bygningsloven § 28-1 og TEK §
7-3 i geoteknisk notat. Geoteknisk notat er korrigert i h. t. dette.
Flom
Reguleringsbestemmelse 7.1, siste setning, endres i h. t. NVS forslag. Følgende tekst
foreslås:
7.1
Flomfare – H320:
Flomfare er markert med hensynssone H320_1 på plankartet, og den går opp til kote
106,2. Det tillates oppfylling og bygging i den delen av flomsonen som ligger i området
regulert til boliger og felles uteoppholdsareal/lekearealer. I tillegg tillates oppfylling for
regulert gangvei i friområdet innenfor flomsonen. Parkeringskjeller skal utføres med

vanntett støp mht. sikring mot 200-års flom med 30 cm sikkerhetsmargin. Kjelleren
skal utstyres med oljeutskiller.
Klimatilpasning og overvannshåndtering
NVEs forslag om regulering til eget formål anses uhensiktsmessig da dette vil kreve
detaljprosjektering. Forslagsstiller vil anbefale at forholdet blir ivaretatt med presisering
av reguleringsbestemmelse § 2.3 og føye til følgende:
Overvann skal håndteres lokalt og fortrinnsvis åpent ved bruk av 3-trinnsstrategien.
Flomveier i h. t. VA-overvannsnotatet, datert 12.04.2021, skal bygges slik at de alltid
kan holdes åpne og installasjoner eller terrengendringer ikke fører til hindringer.
I tillegg suppleres rekkefølgebestemmelsene med følgende:
§8.10 Ved søknad om tillatelse til tiltak skal det dokumenteres hvordan
overvannshåndtering er ivaretatt. Før det gis brukstillatelse for første bolig skal
overvannstiltakene tilhørende gjeldende boligblokk være ferdig opparbeidet.
Dagens situasjon kjennetegnes av store
asfalterte flater og takflater uten fordrøyende
egenskaper. Veier og gårdsplasser går
nesten ned til strandsonen flere steder i
planområdet. Planforslaget gjør det mulig å
rydde opp i situasjonen. Den foreslåtte
bygningsstruktur med blokker tilnærmet
vinkelrett på elven legger til rette for effektive
tiltak i tråd med NVEs mål. Flyfoto til høyre
viser dagens situasjon.
Allmenne interesser i vassdrag
Det har vært dialog via telefon og e-post
mellom NVE og Rambøll. På dette grunnlaget anbefaler forslagsstiller at plankartet blir
supplert med hensynssone H560_3 fra krysning Strandvegen til krysning ny gangvei.
Denne gjøres så stor at den usikkerhet, som måtte være med hensyn til
detaljprosjektert løsning, blir eliminert. Resterende del av bekkeløp går i hensynssone
H560_1.
Reguleringsbestemmelse § 7.2 endres til følgende tekst der det er lagt inn i
bestemmelsene et tillegg med
hensynssone H560_3:
Bevaring av naturmiljø – H560:
I hensynssonen for naturmiljø markert
med H560_1 på plankartet er det utover
å bygge og vedlikeholde regulert gangog sykkelvei o_SGS3, ikke tillatt å endre
terreng og/eller fjerne vegetasjon uten
godkjenning fra kommunen. Vegetasjon
som bidrar til å skjerme fugleliv ved elva
fra menneskelig forstyrrelser er spesielt
viktig å bevare i området.
H560_3 skal sikre omlegging av
eksisterende overvannsledning. Tiltaket
skal gjennomføres på en tid av året når
vannføringen er lav, og som ikke
medfører skade på hekkende fugler.
Tiltak for å redusere faren for erosjon ved

utløpet skal vurderes i tillegg til tiltak i forbindelse med flom. Alle tiltak beskrevet i § 2.3
gjelder også for dette tiltaket.
Det er vanskelig å se at tiltaket kan være til nevneverdig skade for allmennheten.
Sammenlignet med dagens situasjon medfører omleggingen av overvannsledningen
kun en mindre forlengelse av dagens ledning på ca. 20 meter. Avbøtende tiltak ut over
det som er beskrevet over, anses ikke nødvendig. Vedrørende kommuneplanens §6.2
må følgende tilføyes: «Forbudene i første og andre avsnitt gjelder ikke
tilretteleggingstiltak for allmennhetens ferdsel langs vassdraget som stier og turveier,
etter godkjenning av kommunen.» Å anlegge en offentlig gangvei/turvei her mener vi
vil være positivt for allmenheten.
I siste e-post fra NVE føyde etaten til følgende:
Dersom bekken ikke har årssikker vannføring, så omfattes den ikke av konsesjonsbestemmelsene i vannressursloven (se definisjon av årssikker vannføring i
vannressursloven § 3). Skader på musling/kreps/fisk nedstrøms kan allikevel oppstå
som en følge av graving i vassdrag uten årssikker vannføring, men det må da avklares
med Statsforvalteren i forhold til lov om laks- og innlandsfisk/forskrift om fysiske
inngrep i vassdrag. Det må avklares om bestemmelsen § 7-2 må konkretiseres
ytterligere på bakgrunn av dette.
Overvannsnotatet er revidert med avsnitt om at det ikke er årssikker vannføring. I
tillegg har forfatter av notatet om naturmangfold avklart ovennevnte hensyn til
musling/kreps/ fisk nedstrøms med Statsforvalteren. Saksbehandler hos
Statsforvalteren har ikke vektlagt dette forholdet. Til NVEs bemerkning bemerkes at
Nitelva transporterer store mengder sedimenter. En liten bekk uten årssikker
vannføring vil ikke ha noen betydning i denne sammenheng. § 7,2 suppleres med:
Dersom det skulle være noe vannføring i anleggsperioden, skal det legges ut en
siltgardin for å fange opp eventuelle partikler.
Kommunedirektørens kommentarer:
Som forslagsstiller viser til, så har det vært en betydelig dialog mellom saksbehandler
hos NVE og konsulenter for de ulike fagmiljøene hos forslagsstiller, samt at
saksbehandler i kommunen også har vært involvert i denne prosessen. Dialogen har
gitt tydeligere bestemmelser om bl.a. hvordan overvann skal behandles igjennom
byggesak og ved selve utbyggingen, både i forbindelse med ombygging og forlengelse
av overvannsledning i eksisterende bekk og for behandling av overvann mellom
blokkene etter at reguleringsplanen er vedtatt. Kommunedirektøren vil påpeke, og som
forslagsstiller sier, at det er for tidlig å regulere til eget formål areal som planlegges
benyttet til overvannshåndtering slik som NVE foreslår da dette vil kreve
detaljprosjektering. Eksempelvis er dette flomveier mellom boligblokkene. Det er for å
sikre at disse flomveiene som planlegges skal holdes åpne også i fremtiden, i
bestemmelsene §2.3, nå stilt krav at disse skal bygges slik at de alltid kan holdes
åpne og at installasjoner eller terrengendringer ikke skal føre til hindringer.
Nedre Romerike Brann- og redningsetat
NRBR viser til tidligere innspill og avklaringer gjort i møte 11.03.2020 med påfølgende
korrespondanse. Utover dette har etaten ingen ytterligere kommentarer.
Forslagsstiller vurderer kommentarer å være overflødig.
Kommunedirektørens kommentarer:
Plan som viser oppstillingsplasser for brannbiler, samt plassering av ny brannhydrant
og brannkummer er vist i vedlagte VA-notat. Planen er godkjent av NRBR.

Ruter
Ruter er positiv til planen når det gjelder adkomst, gang- og sykkelveien med fortau
langs Strandvegen. Dette støtter godt om de regionale planer om at økning i reiser
skal tas med gange og sykkel. Antall P-plasser bør være så lavt som mulig for at ikke
utbyggingen skal medføre økt bilbruk på strekningen fra Borgen til Rælingstunnelen.
Forslagsstillers kommentarer:
Ruters innspill underbygger forslagsstillers øvrige kommentarer vedrørende
Samordnet areal og transportplanlegging.
Rælingen eldreråd
Eldrerådet bemerker at det er dårlig med parkeringsplasser for beboerne og til
gjesteparkering. Videre kan 26 % 2-roms leiligheter være i minste laget. De ønsker
ikke «Laila-soverom». De er fornøyde med at minstestørrelsen er 45 m2, og at det
maks skal være én inngang til leilighetene, og at det ikke tillates å fraskille
hybelleiligheter med separat inngang. Uttrykket «aktivitetsplass» bør brukes i stedet
for lekeplass da eldrerådet mener at det bør være rom for at eldre også kan benytte
utearealene på lik linje med de unge.
Forslagsstillers kommentarer:
Planen legger ikke opp til en høy parkeringsdekning. Forslagsstiller ønsker å bygge så
mange plasser som det er regningssvarende å få innarbeidet, men understreker at det
er vanskelig å øke antall plasser vesentlig i parkeringsetasjen. Det er ikke prosjektert
«Laila-soverom» i denne planen, og det er ikke vist hybelleiligheter eller boliger med
flere innganger. I § 3.6 om kravene til detaljert utomhusplan er det innarbeidet
følgende setning: Min. en av nærlekeplassene skal ha aktivitetsutstyr for eldre
beboere.
Kommunedirektørens kommentarer:
Kommunedirektøren mener at 29 stk. (26 %) to-roms leiligheter bør være maksimum i
prosjektet. Dersom større leiligheter skulle bli delt i mindre leiligheter slik at det blir
flere leiligheter og flere beboere i området vil det ikke bli nok MUA (minste
uteoppholdsareal) pr. leilighet. Kravet som er satt pr. leilighet for MUA er 67.8 kvm og
er allerede lavere en kravet i kommuneplanen som er 80 kvm.
Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne
Rådet har ingen merknad til planen. Rådet er positiv til at universell utforming er
ivaretatt tydelig i planen.
Forslagsstiller vurderes kommentarer å være overflødig.
Nordre Øyeren Fuglestasjon
Fuglestasjonen beskriver nordre del av Øyerens betydning for fuglelivet, og ønsker at
den byggefrie sonen langs Nitelva utvides og sikres. De krever enten at turveien langs
elven tas ut av planen eller at den flyttes minimum 5 meter vekk fra elvebredden. I
tillegg kreves at utbygger garanterer for at avrenning ut i elven unngås i anleggsfasen
og etter, det være seg diesel, kjemikalier, leire eller faste masser. Forskning viser at
fuglelivet forstyrres mer av menneskelig aktivitet enn f.eks. bygninger, tog og biler. Når
det gjelder Borgenutbyggingen kunne det handle om å nøye seg med å tillate
oppføring av de nye byggene, men skrote planen om turveien i vannkanten.

Forslagsstillers kommentarer:
Forslagsstiller presiserer at planforslaget langt på vei bevarer den randvegetasjonen
langs vassdraget som ennå er i behold, men mye av strandsonen er i dag brukt til
hager, gårdsplasser og bebyggelse. Planforslaget søker å avveie hensynet til
allmenhetens behov for tilgjengelighet til strandsonen mot vern av natur og dyreliv.
Reguleringsbestemmelse § 2.3 ivaretar at avrenning ut i elven unngås i anleggsfasen,
samt at § 2.5 beskriver at naturmangfoldet blir ivaretatt. I tillegg påbyr § 7.1 bygging av
oljeutskiller i P-kjelleren.
Resymé av kommentar fra Sweco
Sweco ved Frode Løset har utarbeidet notatet om naturmangfold.
Den viktigste suppleringen av notatet om naturmangfold er de eksponerte
mudderbankene i Nitelva om våren, og deres betydning for vadefugler. Dette forholdet
endrer ikke notatets konklusjoner vesentlig med hensyn til at etablering av gangvei
langs elva. Det var allerede påpekt i notatet om mulige forstyrrelser av fuglelivet.
Vedrørende NØFs forslag om at gangveien bør trekkes minimum 5 m vekk fra
elvebredden, oppfylles dette på deler av strekningen. For øvrige deler passerer
gangveien opparbeidete arealer, mens for jomfruelig vegetasjon nord i planområdet
ligger gangveien mer enn 5 m innenfor elvebredden.
Ivaretakelse av eks. kantsoner ivaretas i bestemmelsene §2.5, §5.1 og §7.2.
Unni Fagernes, Strandvegen 10
Det bemerkes økt trafikk etter byggingen av de tre eksisterende blokkene. Bilene
kjører ofte fortere enn fartsgrensen, også i Torvavegen hvor det er fartsdumper. Det
foreslås flere fartsdumper i Strandvegen i tillegg til den ene som er der nå. Fortauet
bør reserveres for gående og sykkelfelt anlegges i veien. Det påpekes manglende
brøyting i gangveien opp til fylkesveien, og at krysningen av fylkesveien medfører fare.
Det ønskes en liten øy på fylkesveien dersom det er det som skal til for å tilbake
fotgjengerfeltet som var her tidligere.
Forslagsstillers kommentarer:
Forslagsstiller presiserer bygging av flere fartsdumper og andre trafikksikringstiltak
ikke er del av reguleringsplanen, men ivaretas av kommunen. Planen legger til rette
for øket plass for snøopplag. Manglende brøyting må tas opp med kommunen direkte.
Med hensyn til farefull krysning av nedre Rælingsveg, må dette rettes til
Fylkeskommunen. Anleggelsen av gangveien til Nyland vil bidra til redusert behov for
krysning ved Borgen. Ved Nyland finnes allerede en undergang med en busstopp like
ved for busser i retning Fjerdingby.
Kommunedirektørens kommentarer:
Fartshumper er trafikksikkerhetstiltak som krever egne vedtak i kommunen og som
ikke er del av detaljreguleringsplanen for Borgen.
Det er ikke stor nok bredde for å etablere eget sykkelfelt i tillegg til fortau og kjørevei i
Strandvegen. I de deler av Strandvegen der det er fortau i dag og der det vil bli bygget
fortau i henhold til detaljreguleringsplan for Borgen, vil det bli såpass lite trafikk at
voksne kan sykle relativt sikkert på kjøreveien.
Den manglende snøbrøytingen som påpekes av Unni Fagernes kan være med
bakgrunn i at brøytebiler kommer til ulike tidspunkt for brøyting av kjørevei og gangvei,
videre er det bratt og utfordrende med krapp sving på gangveien som går opp til
fylkesveien.
Vedrørende ønske om en liten øy på fylkesveien, så er dette et forhold som ligger
utenfor detaljreguleringsplanen for Borgen og er et spørsmål som må tas opp direkte
med Fylkeskommunen som er veieier. Kommunen har i forbindelse med

trafikksikkerhetsplan hatt jevnlige møter med Statens vegvesen. Når ny
trafikksikkerhetsplan for kommunen er utarbeidet vil det bli opprettet nye møtearenaer
mellom Fylkeskommunen og kommunen om trafikksikkerhet.
Siri Bjerke Skarsbø, Strandvegen 11 D
Det etterlyses tiltak i forbindelse med økt trafikk som følge av de fire nye blokkene. Det
er allerede i dag for mye trafikk. Dagens vei er smal, og det er vanskelig å møtes
vinterstid. Det bør lages undergang ved Borgen bussholdeplass. Rælingen bør satse
på å beholde småhusbebyggelsen som finnes i dag.
Forslagsstillers kommentarer:
Trafikksituasjonen er vurdert i planprosessen, konferer bl.a. trafikkanalysen. Se for
øvrig kommentarer over.
Kommunedirektørens kommentarer:
Strandvegen ble regulert med en maks. bredde på totalt 10 m ut fra den
reguleringsbredden som var mellom eksisterende bebyggelse da Borgensbergetplanen ble vedtatt. Det vil si med 5 m bredde for kjørevei og med 2.5 m bredde for
fortau i tillegg til grøfter. Dette er en noe smalere kjørevei-bredde enn det som ville
være kravet til en slik kjørevei i dag.
Det har vært vurdert mulighet for undergang under fylkesveien ved Borgen
bussholdeplass i forbindelse med detaljreguleringsplan for Borgensberget, men at
dette ville ta uforholdsmessig mye plass og mulig rivning av eksisterende hus på
grunn av den store høydeforskjellen mellom oversiden av fylkesveien og Strandvegen.
Som forslagsstiller viser til i kommentaren til Unni Fagernes er det mulig å gå til
undergang under fylkesveien ved Lognsdalen for å ta buss videre mot Fjerdingby.
Kommunedirektøren mener at området ved Borgensberget, der det allerede er bygget
boligblokker, bør kunne fortettes tilsvarende videre mot Lillestrøm da det er lagt til
rette for gange og sykkelbruk mot Lillestrøm togstasjon.
Elisabeth Høstmælingen Holm, Strandvegen 13A
Planforslaget vil føre til mer trafikk i tillegg til de første blokkene innerst i Strandvegen.
I en blindvei må alle biler inn og ut av gata. Det er mange barn, og bilene som kjører til
blokkene innerst i gaten kjører allerede langt over fartsgrensen på 30km/t. Det burde
vært minst en fartsdump til i Strandvegen innenfor krysset til Torvavegen.
Forslagsstillers kommentarer:
Trafikksituasjonen er vurdert i planprosessen, konferer bl.a. trafikkanalysen. En
betydelig del av dagens trafikk går til Strandvegen 3. Denne virksomheten blir nedlagt.
Det er beregnet at planforslaget vil medføre en trafikkøkning på ca. 290 kjøretøy pr.
døgn (ÅDT). Dette er en beskjeden trafikkmengde. Se for øvrig kommentarer til Unni
Fagernes.
Kommunedirektørens kommentarer:
Som forslagsstiller viser til vil det bli en trafikkøkning på bare ca. 290 kjøretøy pr. døgn
ved utbygging av de fire blokkene på Borgen fordi blant annet nærings-virksomheten i
Strandvegen 3 som vil bli borte genererer mye trafikk i dag. I og med at analysen er
laget med grunnlag i 145 nye leiligheter vil også trafikkveksten bli mindre da det vil bli
bygget 112 leiligheter på Borgen ifølge bestemmelsene til detaljreguleringsplanen.
Fartshumper er trafikksikkerhetstiltak som krever egne vedtak i kommunen og som
ikke er del av detaljreguleringsplanen for Borgen.
Katrine Blomberg, Øgardsvegen 2 A

Det påpekes at plassering av blokkene tilnærmet vinkelrett på Strandvegen ikke vil gi
sikt mellom blokkene fra hennes eiendom. Mye av utsikten vil forsvinne. Tapt utsikt
reduserer eiendomsverdien og bokvaliteten. Eksisterende bokvaliteter bør ivaretas.
Det etterlyses kompensasjon for å avbøte urettferdige konsekvenser, bl.a. utsiktstap.
Forslagsstillers kommentarer:
Med hensyn til utsikt, finnes intet vern av dette i Plan- og bygningsloven. Et slikt vern
vil ganske sikkert lamme nesten all bygging i tettbygde strøk og medføre uforutsigbare
konsekvenser for samfunnet.
Kommunedirektørens kommentarer:
Det er dessverre slik at når det bygges boligblokker ved fortetning i eksisterende
boligområder vil noen kunne miste utsikten fra sin bolig. Man har forsøkt å holde
maksimal høyde på boligblokkene på et akseptabelt nivå både i forhold til utsikt for
eksisterende bebyggelse og i forhold til hva som kan være akseptabelt for utbygger.
Boligen til Katrine Blomberg ligger på et høyere nivå ovenfor fylkesveien, men vil miste
en del av utsikten som nå er ned mot Nitelva. Det vil imidlertid fortsatt bli utsikt mellom
de to boligområdene Borgen og Borgensberget.
Boligsameiene i Strandvegen 1
Boligsameiene stiller seg svært positive til utbygging på Borgen, som de mener vil gi
et kvalitetsløft til området. De peker på at gangavstand til forretninger er for stor for
storhandel. Buss blir ikke valgt på grunn av manglende fotgjengerovergang og farlige
trafikkforhold og for høy fartsgrense. De peker på at dette er viktige grunner til at
beboerne er avhengige av bil. Sameiene skulle ønske seg flere biloppstillingsplasser
også på grunn av at flere beboere eier 2 p-plasser og at flere av leilighetene har egne
hybler/utleiedeler. Siden det heller ikke er tillatt med gateparkering har de som ikke
har p-plass parkert på gjestep-plasser på Borgensberget eller på de 13 stk. leide pplass på Strandvegen 4, men som nå skal bygges ut. De anbefaler at det bygges flere
p-plasser på Borgen og at dekningen bør ligge nærmere kommuneplanens
bestemmelser med 1,25 p-plasser pr. leilighet. De etterspør hva som vil skje med
deres kvartalslekeplass. Vedrørende MUA påpekes det at terrasser og verandaer
holdes utenfor MUA-beregning
Forslagsstillers kommentarer:
Sameiets påpekning av at avstanden til forretninger er så stor at dette gir økt bilbruk,
berører folks generelle handlemønster, hvor mange velger å legge innkjøpene til
kjøpesentre hvor de finner alt de trenger på ett sted. Om avstanden til senter er over
eller under én km er i denne sammenheng uvesentlig. Manglende sikker krysning av
fylkesveien ved bussholdeplassen på Borgen hører ikke under denne regulering, men
bør tas opp med Viken fylkeskommune. At beboere ser annerledes på
parkeringsdekningen enn sentrale myndigheter er ikke overraskende. Forslagsstiller
mener at planforslaget balanserer dette godt. Noe av arealet til kvartalsleke-plassen
på Borgensberget må avgis i forbindelse med ny gangvei. I sum vil tilbudet for barn i
forskjellig aldre bli betydelig bedre ved anleggelsen av de to nye kvartalslekeplassene.
Kommunedirektørens kommentarer:
Vedrørende merknadene om manglende fotgjengerovergang, farlige trafikkforhold og
for høy fartsgrense på fylkesveien vises det til kommunedirektørens kommentarer til
bemerkningene fra Unni Fagernes om at det er Fylkeskommunen som veieier som
dette må adresseres til.
Når det gjelder antall p-plasser og gjeste-p-plasser som det stilles krav om for Borgen
må dette veies opp mot at nye boligområder skal planlegges for mest mulig bruk av

gange og bruk av sykkel, spesielt når området ligger såpass nærme Lillestrøm
togstasjon. Kommunedirektøren mener de kravene som er stilt både vil sikre at det blir
mulig å ha besøk av gjester og at det er p-plasser for de største leilighetene. Den
fordelingen av p-plasser som det er stilt krav om i bestemmelsene fordrer imidlertid at
blir fulgt opp ved salg av leilighetene i prosjektet og i vedtekter i boligsameiet.
Som forslagsstiller viser til vil noe av arealet av kvartalslekeplassen som hører til
Borgensberget, og som nå ligger innenfor Borgen-planen, bli litt mindre på grunn av
bygging av den offentlige gangveien ved elva. Dette er imidlertid kompensert for
gjennom bestemmelsene til Borgen-planen, jfr. §3.5. Videre står det i bestemmelsenes
§3.1 at de to kvartalslekeplassene i sør og øst i Borgen-planen også skal være felles
for boligblokkene på Borgensberget.
Ifølge arealdelen til kommuneplanens bestemmelser §4.8.1 kan den delen av balkong
/ takterrasse / platting som ikke er overdekt regnes inn i minste uteoppholdsareal
(MUA).
Romerike Avfallsforedling (ROAF)
ROAF ønsker avfallsbrønner, da dette betjener boligblokker på god måte. Løsningen
er trafikksikker, rasjonell, miljøvennlig og effektiv. De bekrefter at de hadde dialog med
USBL i april 2020. ROAF ber om en bekreftelse på at renovasjonsløsning for tømming
fortsatt er i h. t. deres krav også etter revidering av utomhusplanen.
Forslagsstillers kommentarer:
Planforslaget er basert på videre dialog med ROAF, og alle forhold påpekt av ROAF,
er nå ivaretatt. Avfallsanlegget er endret til 4 stk. 5 m3 og 4 stk. 3 m3 nedgravde
beholdere. Reguleringskart og illustrasjonsplan er revidert. Kvartalslekeplassen
reduseres litt, men kravet om min. 67,8 m2 pr bolig opprettholdes.
Kommunedirektørens kommentarer:
Forslagsstiller har utarbeidet en revidert oversikt over MUA (minste uteoppholdsareal)
etter at renovasjonsplassen på sørsiden av Strandvegen ble utvidet i henhold til ROAF
sine krav, se vedlegg som viser ny beregning av MUA.
5.

Kommunedirektørens vurdering
Avveining av ulike hensyn og valgt løsning
Beboere i etablerte boområdet ønsker vanligvis ikke fortetning. Det er derfor viktig at
eksisterende bokvaliteter ivaretas. Vegetasjon og dyreliv i og langs elven vil ivaretas
så langt det er mulig, men må veies opp mot allmenhetens mulighet for adkomst til
strandsonen.
Den vesentligste virkningen av den foreslåtte utbyggingen vil være økt trafikk i
Strandvegen.
Høyde på nybyggene er vurdert opp mot omgivelsenes dimensjoner og utsyn. De to
lengste boligblokkene er derfor trappet mer mot Strandvegen og Nitelva, samt at
boligblokken B4 lengst vest er vridd lengre vekk fra Strandvegen. Dette gir samtidig
mulighet for bedre utsikt fra eksisterende bakenforliggende eneboligbebyggelse.
Virkningene på det eksisterende bomiljøet må avveies mot positive virkninger som
supplering av boligtyper tilrettelagt for mennesker med nedsatt funksjonsevne i
området.

5.1

God folkehelse i befolkningen
Planforslaget legger til rette for å forlenge gang- og sykkelvei langs Nitelva ved Borgen
og som en følge av denne utbyggingen vil det også bli tilrettelagt gang- og sykkelvei

videre fra Borgen og til undergangen ved Nyland. Samlet sett vil dette gi mulighet for
at flere kan gå og sykle både på hverdag og i forbindelse med friluftsliv bl.a. i helger.
5.2

Trygt og sikkert lokalsamfunn
Borgen ligger nesten innerst i Strandvegen der kjøreveien slutter og vil dermed ikke ha
gjennomgangstrafikk fra andre steder enn fra Borgensberget. Kvartalslekeplassen
som ligger på andre siden av Strandvegen planlegges med fortau fra Strandvegen og
opp til lekeplassen. Trygghet for litt større barn som ønsker å leke her skal dermed
være ivaretatt i tillegg til at det anlegges nærlekeplasser nær inngang/gangadkomst
ved hver av boligblokkene. Kvartalslekeplassen som ligger i nordvest bygges litt
senere i prosjektet og vil ha sikker adkomst langs fortau i Strandvegen.

5.3

Bærekraftig miljø- og klimautvikling
Det går en liten bekk i området i nordvest og som delvis allerede er lagt i rør nord for
Strandvegen. Ved utbygging av boligblokkene på Borgen og gangvei langs elven vil
mer av bekken bli lagt i rør før den kommer ut igjen åpent nord for gangveien. Det er
lite vann som renner i bekken til vanlig. Fra Strandvegen går det en gammel
avløpsledning i samme trasé som overvannsledningen som bekken renner i. Det vil
derfor ikke være hensiktsmessig å gjøre store tiltak for at det på den korte strekningen
skulle renne vann i bekken, og med mulig fare for kloakkinnlekking.
Kommunedirektøren mener derfor at bekken kan tillates lagt i rør på denne korte
strekningen av bekken.
Planforslaget legger til rette for bevaring av kantsoner, samt den mest naturlige
vegetasjonen langs elven ved at det skal bygges mur langs gangveien ute ved elven.
Mandelpil som er en nært truet art vil bli bevart gjennom tiltak ved utbygging av
gangveien, samt at det skal gjøres tiltak mot forurensing av elven gjennom tiltak ved
utbygging av Borgen. Begge deler ivaretas gjennom rekkefølgebestemmelser til
reguleringsplanen.

5.4

Langsiktig forvaltning av kommunens ressurser
Det vil bli framforhandlet en utbyggingsavtale mellom utbygger og kommunen om
utbyggingen på Borgen. Denne vil omhandle bl.a. bygging av offentlig gangvei til
Nyland fra Borgensberget og offentlig gangvei langs elven ved Borgen.

5.5

Prinsipielle avklaringer og avveiing mellom hensyn
Regional plan for areal og transport sier at dersom det er lengre enn 1 km til
sentrumsfunksjoner vil man sannsynligvis velge å bruke bil fremfor å gå. Borgen ligger
lengre fra nærmeste dagligvarebutikker og andre sentrumsfunksjoner i Lillestrøm enn
1 km. Kommunedirektøren mener imidlertid at på grunn av at det er bygget
sammenhengende fortau og gang- og sykkelvei fra området ved Borgen ligger det
derfor til rette for å bygge noe tettere her da området ligger i sykkelavstand til
kollektivknutepunktet. Området er også relativt flatt. Noe som vil være til fordel ved
sykling og gange.

6.

Oppsummering og konklusjon
Kommunedirektøren mener at det er positivt at utbyggingen på Borgen gir en variasjon
i boligstørrelse i området og at det oppføres flere boliger med krav om tilgjengelighet.
Utbyggingen av Borgen vil gi noe mer biltrafikk i Strandvegen og Torvavegen, men
trafikksikkerheten vil bli ivaretatt for gående og syklende også for eksisterende boliger
i og med at det er bygget fortau og gang- og sykkelvei slik at dette er
sammenhengende mot Lillestrøm.

Kommunedirektøren anbefaler planutvalget å legge planforslaget fram for
kommunestyret for vedtak.

Rælingen, 25.05.2021

Eivind Glemmestad
kommunedirektør

