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1

INNLEDNING

1.1

Sammendrag

Detaljreguleringsplan for Hansefellåsen sør ligger ca. 1,5 km sør for Fjerdingby sentrum i Rælingen kommune.
Tildelt planID er 230. Planområdet er 67,2 daa og omfatter felt B5, B7, B11, B12 og deler av felt B6 og B10 i
områdereguleringsplan for Hansefellåsen planID 210, vedtatt 12.06.19.
L I L L E ST R Ø M
STRØMMEN

FJ E R D I NG B Y

Figur 1. Oversiktskart med planområdet avmerket

Planforslaget er utformet i samsvar med vedtatt områderegulering og tilrettelegger for boligutbygging med grad
av utnytting tilsvarende 110 -120 boenheter med variert størrelse og typologi, og med tilhørende
grønt/fellesareal og teknisk infrastruktur. Lekeplasser og øvrige fellesarealer er prioritert med god tilknytning til
bolig og med arrondering/lokalisering tilpasset terreng og overordnet grønnstruktur. Totalt 13,5 daa er regulert til
grønnstruktur og lekeplasser. Teknisk infrastruktur og veganlegg er utformet og dimensjonert i samsvar med
gjeldende normkrav og føringer fra Rælingen kommune, avvik fra normkrav er beskrevet og begrunnet i teknisk
notat. Hensynet til visuell nær-/fjernfjernvirkning er vektlagt ved terrengtilpasning av veianlegg og byggeområder,
og ved konkrete krav til byggehøyder, materialbruk og utforming av bebyggelsen. Planområdet har adkomst via
samlevei med fortau og nytt kryss med fv 120/Nedre Rælingsvei. Grønn mobilitet er ivaretatt ved krav til fortau
langs hovedadkomstveier og gjennomgående grønnstruktur med gangforbindelser/skiløype for god tilgjengelighet
til Marka, til overordnet gang-/sykkelveinett og til kollektivtilbud.
Basert på gjennomført risiko‐/sårbarhetsanalyse vedlegg 7 og vurdering av planforslagets virkning og konsekvens i
kapittel 7 er det ikke avdekket særskilte forhold som kan medføre uønsket økt risiko eller negative konsekvenser
som ikke avbøtes tilstrekkelig ved kravene og forutsetninger innarbeidet i plankart og bestemmelser.
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1.2

Forslagstiller og konsulent

Forslagstiller er OBOS Block Watne AS, www.blockwatne.no, kontaktperson Ole Magnus Huser
Planarbeidet er utført av:
Obos Block Watne v/sivilarkitekt Iwona Okrzeja-Knach, Iwona.Okrzeja-Knach@BlockWatne.no
Norconsult as, kontaktperson Alf Kristian Nyborg, Alf.Kristian.Nyborg@norconsult.com
Landskapsarkitekt mnla Hanne Karin Tollan, post@hannekarin.no
Delutredninger:
Støyvurdering utført av Brekke&Strand AS
1.3 Eiendomsforhold
Planarbeidet omfatter del av eiendommene gnr 98 bnr 6, gnr 98 bnr 155 og gnr 98 bnr 156.
Forslagstiller Block Watne AS har inngått nødvendige privatrettslige avtaler med aktuelle grunneiere som grunnlag
for å fremme detaljregulering for området.
Koordinatfesting av usikre eiendomsgrenser og plangrense er forutsatt før sluttbehandling/planvedtak.
1.4

Utbyggingsavtale

Planforslaget utløser krav til utbyggingsavtale i samsvar med § 2.2 i bestemmelser til kommuneplan for Rælingen.
Oppstart av utbyggingsavtale er varslet i samsvar med plan- og bygningsloven § 17-4. Fremforhandling av
utbyggingsavtale skjer parallelt med planbehandlingen.
1.5

Vurdering av utredningsplikt

Planarbeidet er i samsvar med vedtatt områdereguleringsplan for Hansefellåsen, vedtatt 12.06.19. Rælingen
kommune vurderte i oppstartmøte at planarbeidet ikke utløser krav til konsekvensutredning etter forskrift FOR2017-06-21-854.
Krav til prosess, utredning og innhold i planarbeidet fremgår av Rælingen kommunens Krav til reguleringsplan
Hansefellåsen sør, datert 20.02.19 (vedlegg 3).

2

PLANPROSESS

2.1 Planinitiativ og oppstartmøte
Planinitiativ sist datert 24.04.19 er utformet i samsvar med Rælingen kommunes
mal og forskrift FOR-2017-12-08-1950. Initiativet redegjør for hensikt og kjente
forutsetninger for planarbeidet.
Oppstartmøte med Rælingen kommune ble avholdt 18.02.19 med innledende
gjennomgang av de hensyn, krav og forutsetninger lokal og regional myndighet har
til planarbeid og planprosess. Referat fra oppstartmøtet og kommunens
kravspesifikasjon til planarbeidet datert 20.02.19, er vist i vedlegg 3.
2.2

Varsel om oppstart og innkomne merknader

Oppstart av planarbeidet og utbyggingsavtale ble varslet i henhold til pbl §§ 12-8 og
17-4 ved brev datert 24.04.19 til berørte parter og regionale myndigheter. Oppstart
av planarbeidet ble kunngjort ved annonse 30.04.19 i Romerikes Blad og på
Rælingen kommunes hjemmeside. Oppstart av planarbeidet ble varslet i samsvar
med kommunens føringer.
Frist for merknader var satt til 29.05.19.
Figur 2. Kunngjøringsannonse
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Det kom 11 merknader ved varsling:
1. Fylkesmannen i Oslo og Viken, 27.05.19
2. Akershus fylkeskommune, 29.05.19
3. Statens veivesen, 27.05.19
4. NVE, 16.05.19
5. NRBR - Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS, 27.05.19
6. ROAF - Romerike Avfallsforedling IKS, 26.04.19
7. Hafslund Nett, 29.04.19
8. Petter Brodal, 07.05.19
9. Kai Tangen, 18.05.19
10. Sidsel Aartun m.fl, 28.05.19
11. Bjørn Larsen, 29.05.19
Varslingsdokumenter og innkomne merknader er vist i vedlegg 4 og 5. I vedlegg 6 er innkomne merknader
oppsummert og kommentert av forslagstiller, og hvor det fremgår hvilke hensyn som er innarbeidet i
planforslaget. Det er gjennomført flere arbeidsmøter med Rælingen kommune underveis i planprosessen.
2.3

Oversendelse og revisjon før politisk behandling

Planforslag for Hansefellåsen sør ID 230 ble oversendt til behandling i Rælingen kommune 13.02.20.
Planmaterialet ble gjennomgått i overleveringsmøte 05.03.20 hvor kommunen ga sine føringer til supplerende
dokumentasjon og anbefalt revidering. Rælingen kommune har i tillegg gitt føringer og avklaringer pr. epost, tlf.
og i arbeidsmøte etter formell oversendelse. Revidert planforslag ble presentert for planutvalget i Rælingen
kommune 25.05.20.
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3

PLANSTATUS OG RAMMEBETINGELSER

3.1 Overordna rammer og føringer
Fylkesmannens forventningsbrev (29.01.20) og Fylkesmannen i Oslo og Vikens forventninger til kommunal
arealplanlegging 2019-2020, (14.11.19). Med det årlige forventningsbrevet til kommunene presiserer
Fylkesmannen hva som ut fra regjeringens politikk og nasjonale føringer for kommunal planlegging er viktige
prioriteringer i Oslo og Akershus/Viken. Oversikt over føringer for kommunal planlegging innenfor fylkesmannens
myndighetsområde følger som vedlegg til forventningsbrevet. Særskilt for dette planarbeidet er fylkesmannens
fokus på jordvern (ref. nasjonal jordvernstrategi), konsekvensene av klimaendringer og vekt ROS-vurderinger i
arealplan, spesielt i skredutsatte områder.
Sentrale planretningslinjer:
- Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging
- Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen
- Statlig planretningslinje for klima- energiplanlegging og klimatilpasning i kommunene
Regionale føringer:
Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus, vedtatt 14.12.15
Regional plan for masseforvaltning i Akershus, vedtatt 24.10.16
Regional plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2016-2030
Sykkelstrategi for Akershus fylkeskommune 2015-2030
Regional plan for vannforvaltning i vannregion Glomma, 2016-2021
Regional plan for klima og energi 2019-2022
3.2 Kommunale føringer
Hovedplan for vann og avløp 2016 - 2026
Hovedplan for vei og veilys 2016 - 2026
Hovedplan for friluftslivsområder og idrettsanlegg 2016 – 2027
Felles kommunal veinorm for kommuner på Romerike, datert 04.09.19
Retningslinjer for vann- og avløpsanlegg i Lørenskog, Rælingen og Skedsmo kommuner, 16.05.12
Retningslinjer for overvannshåndtering for kommunene- Lørenskog, Rælingen og Skedsmo
Renovasjonsteknisk veileder ROAF, datert 02.05.19
Veileder i estetikk og bokvalitet i plan- og byggesaker, vedtatt 25.04.2018
Krav til kartlegging og utredning av natur i reguleringsplansaker
19T

19T

3.3 Planstatus – kommuneplan og områderegulering
3.3.1 Kommuneplan for Rælingen 2014-2025, vedtatt 10.09.15
Planområdet er avsatt til eksisterende og framtidig boligformål i gjeldende kommuneplan. Kommuneplanens
bestemmelser hjemler funksjons- og kvalitetskrav til nye utbyggingsområder.
3.3.2 Områderegulering Hansefellåsen ID 210, vedtatt 12.06.19
Planforslaget omfatter byggeområde for bolig (B5, B7, B11-13 og deler av B6 og B10) med tilhørende infrastruktur
i vedtatt områdereguleringsplan for Hansefellåsen, k-sak 46/19. Områdeplanen hjemler plankrav,
dokumentasjonskrav, felles- og formålsbestemmelser med funksjons- og kvalitetskrav til planlagt utbygging, samt
rekkefølgekrav som sikrer etablering av nødvendig infrastruktur og fellesareal for planlagt bebyggelse. Planforslag
for detaljregulering av Hansefellåsen sør er utformet i samsvar med krav og føringer i vedtatt områdeplan.
Utbyggingstrinn:
Rælingen kommune har forutsatt utbyggingsrekkefølge med byggestart i sør. Dette bl.a. av hensyn til
trafikksikkerhet og eksisterende bomiljø både i anleggsfase og etter utbygging av første byggetrinn.
Områdeplanen viser et internveisystem som gir hensiktsmessig grunnlag for etappevis utbygging fra sør til nord,
hvor samlevei med fortau og uten boligavkjørsler vil lede fremtidig boligtrafikk ut på Nedre Rælingsvei i kryss
dimensjonert og opparbeidet for denne trafikkmengden. Ved utbygging i nordlig del vil bruken av Kirkebyvegen
som adkomstvei for et begrenset antall boliger bli nærmere vurdert.
6
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Rekkefølgekrav i områdereguleringsplanen sikrer opparbeidet trygg gangadkomst med påkobling til eksisterende
gang-/sykkelveinett og kollektivtransport.

Figur 3. Vedtatt områdeplan med
planområde avmerket

Planforslag for detaljregulering Hansefell sør ID 230 er første byggetrinn i vedtatt områdereguleringsplan for
Hansefellåsen ID 210.

Figur 4. Illustrasjon utbyggingstrinn
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4

BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET – EKSISTERENDE FORHOLD

4.1

Eksisterende situasjon og arealbruk

Planområde for detaljregulering ligger ca. 1,5 km sør for Fjerdingby sentrum og tilgrensende Marka i vest.
Planareal er 67,4 daa. Dagens arealbruk er skog med lav til høg bonitet. Det er ikke eksisterende bebyggelse
innenfor planområdet.
Fjerdingby

Figur 5: Flyfoto med planområdet avmerket

4.2

Utredningsgrunnlag fra områdereguleringsplan Hansefellåsen, ID 210

Gjennomført registrering, analyse og utredning som beslutningsgrunnlag for vedtatt områdereguleringsplan er
lagt til grunn for planforslaget. Utredningsmaterialet for områdeplanen er grundig og med noen unntak med
tilstrekkelig detaljering/omfang for utforming av plandokumenter for detaljregulering. Hovedpunkt i
områdeplanens dokumentasjon av eksisterende situasjon er presentert i punktene 4.2.1 – 4.2.7. For utvalgte
fagtema med vurdert behov, er det gjennomført supplerende og mer detaljerte registrering/utredning som
grunnlag for planforslag detaljregulering, jfr. punktene 4.3.1 – 4.3.4
4.2.1 Vei- og trafikkforhold, inkl. kollektivtilbud
Gjennomført trafikkanalyse for områdeplanen og nytt kryss fra nedre Rælingsvei (ØRP, 20.10.16) er lagt til grunn
for planforslag detaljregulering. Nedre Rælingsvei har ifølge Statens veivesens veidatabank en årsdøgntrafikk
(ÅDT) på 10550 kjt./døgn (2019 tall). Fartsgrensen er 60 km/t og andel tunge kjøretøy er 7 %.
Bussholdeplasser langs fv. 120/Nedre Rælingsvei ligger i gangavstand fra planområdet. 30 min rutefrekvens til
Lillestrøm, 60 min frekvens til Oslo og utvidet tilbud i rushtiden.
4.2.2 Terrengforhold, landskap og vegetasjon
Planområdet består av skogsmark og er en del av et større, sammenhengende skogbrukslandskap som henger
sammen med Østmarka. Området er kupert og heller mot øst. I vest ligger plangrensen på ca. kotehøyde 250
meter, Nedre Rælingsvei ligger på ca. kotehøyde 185 meter. Øst for Nedre Rælingsvei og utenfor planområde for
detaljregulering er det kartlagt en ravine med nasjonal verdi (klasse A).
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I arbeidet med områdereguleringsplanen er det gjennomført analyse av landskap og terreng, inkl. hellingsanalyse
og høydelagsanalyse. Sentralt arbeidsredskap er 3D terrengmodell som også er del av beslutningsgrunnlag for
detaljregulering. Ved utforming av områdereguleringsplanen er terrengtilpasning og hensyn til eksisterende
landskapskarakter vektlagt. Terrengtilpasset veiføring og hovedgrep fra områdeplanen videreføres til
detaljregulering.
4.2.3 Grunnforhold og vassdrag
Det foreligger geoteknisk notat for områdeplanen (ØRP, 05.11.16) og geoteknisk rapport for nytt kryss med nedre
Rælingsvei (ØRP, 18.04.17). Grunnforhold består i hovedsak av bart fjell, stedvis med tynne løsmasselag over
berggrunn, og med tykk moreneavsetning i sørlig del. Det er vurdert tilfredsstillende områdestabilitet for
planområde detaljregulering.
Sørlibekken med nedslagsfelt på ca. 1,5 km2 ligger sør i planområdet.
4.2.4 Kulturmiljø/kulturminner
Det er ingen registrerte fornminner eller nyere tids kulturminner innenfor planområdet. Arkeologisk registrering
uten funn er gjennomført av Akershus fylkeskommune, rapport datert 08.09.16.
4.2.5 Naturmangfold
Det er gjennomført kartlegging av naturmangfold
innenfor områdeplanen, inkl. konsekvensvurdering som
følge av planlagt utbygging (Rapport MU2016-21, rev.
mars 2017, Miljøfaglig utredning AS).
Rælingen kommune har i notat datert 10.05.19
gjennomført vurdering av naturmangfold i forbindelse
med 2. gangs behandling av områderegulering for
Hansefellåsen.
Planarbeidet omfatter gammel lavlandsgranskog,
naturbase ID BN00011022, hvor den rødlistede
mosearten Grønnsko - Buxbaumia viridis er registrert.
Svartelista arter (rødhyll og hagelupin) er registrert
spredt i Hansefellåsen, men utenfor planområde for
foreliggende deljregulering .
Figur 6: Kartutsnitt med BN00011022 avmerket (www.naturbase.no)

4.2.6 Markagrense - friluftsliv, folkehelse
Planområdet ligger inntil Markagrensen og grenser derved til store natur-/friluftslivområder med velutviklet
tursti-/skiløypenett. Områdeplanen sikrer god tilgang og tilrettelagt forbindelse til naturområder som er viktig for
befolkningens helse.
4.2.7 Teknisk infrastruktur, inkl. renovasjon og overvann
Eksisterende situasjon og føringer for utvikling er registrert og utredet som grunnlag for områdereguleringsplanen
i følgende dokumenter:
- Overvannsnotat Hansefellåsen - ØRP, sist rev. 24.04.2019
- VA-rapport tilkobling vann - ØRP, 04.05.2018
- VA-notat rammeplan Hansefellåsen - ØRP, 20.06.2018
- Rammeplan vann, avløp og overvann - ØRP, 23.05.2018
- Normalprofiler for veier – ØRP, sist rev. 28.08.2018

9

Detaljregulering HANSEFELLÅ SEN SØR. Plan ID 230

4.3

Utdypende registrering og utredning som grunnlag for detaljregulering ID 230

4.3.1 Landskap
Terrengforhold og tilpasning til landskapskarakter er ytterligere analysert og utredet som grunnlag for planforslag
detaljregulering. Videreutviklet og detaljert 3D terrengmodell dokumenterer eksisterende forhold og planlagt
utbygging i Hansefellåsen sør, og følger som del av beslutningsgrunnlag for detaljregulering.
4.3.2 Teknisk infrastruktur, inkl. renovasjon og overvann/flom
Eksisterende situasjon og føringer for utvikling gitt av områdeplanens rammeplan for teknisk infrastruktur (ref.
pkt. 2.6.7), er ytterligere detaljert og dokumentert i teknisk notat for detaljregulering (vedlegg 8).
Flomvurdering Hansefellåsen er gjennomført av Norconsult as og følger vedlagt teknisk notat (vedlegg 8)
4.3.3 Støy
Støyvurdering som grunnlag for områdeplanen/for Nedre Rælingsvei som støykilde er utarbeidet av Øvre
Romerike prosjektering, 15.12.16.
Støyvurdering til detaljreguleringsplan Hansefellåsen sør er utarbeidet av Brekke & Strand Akustikk AS,
(vedlegg 9).
4.3.4 Skole og barnehage
Rælingen kommune har vurdert at kommunen har tilstrekkelig barnehagekapasitet for planforslag
detaljregulering Hansefellåsen sør (inntil ca 130 boliger), og har derfor ikke stilt krav til at barnehagetomt i
områdeplanens felt BKB1 inkluderes i planarbeidet. Kommunen vil gjennomføre nye vurderinger av
barnehagekapasitet ved den videre utvikling og utbygging i Hansefellåsen.
Avstand til Smestad skole fra sørlig del av utbyggingsområdet er ca 1,5 km langs Nedre Rælingsvei på etablert
gang-/sykkelvei. Fjerdingby skole ligger med omtrent samme avstand langs Kirkebyveien. Kollektivholdeplass
langs Nedre Rælingsvei ligger i gangavstand (< 1,0 km) fra hele utbyggingsområdet. Barn fra planområdet skal gå
på nye Fjerdingby skole som ventes ferdig utbygget høsten 2022.
4.4
Samfunnssikkerhet - risiko og sårbarhet
Det er gjennomført risiko- og sårbarhetsanalyse i samsvar med plan- og bygningsloven § 4.3, jf. vedlegg 7.
I henhold til retningslinjer fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (2017) skal de forhold som risikoog sårbarhetsanalyse avdekker være med som en premiss når beslutningen om arealbruken fattes av
planmyndigheten.
Gjennomført risiko og sårbarhetsanalyse er lagt til grunn for utforming av planforslaget hvor avbøtende tiltak er
innarbeidet og hjemlet i plankart og bestemmelser for tilfredsstillende risikonivå og samfunnssikkerhet.
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5

BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET

5.1

Planens avgrensning

Planforslag for detaljregulering av Hansefellåsen ID 230 er utformet i samsvar med plan- og bygningslovens krav,
nasjonale tegneregler og kommunens maler for utforming av plandokumenter. Rammer og føringer gitt i vedtatt
områderegulering er ivaretatt og videreført i planforslag for detaljregulering.
Planens avgrensning følger i hovedsak feltgrenser i vedtatt områdeplan for Hansefellåsen ID 219. Unntak er
områdeplanens felt B6 og B10 som er redusert av landskapshensyn, jfr. pkt 5.1.1 neste side.
Forslag til detaljregulering i målestokk 1:1 000 -A1 og reguleringsbestemmelser datert 13.02.20, sist revidert
18.05.22 følger som vedlegg 1 og 2. Plankartet i figur 7 under er ikke i målestokk.

Figur 7. Nedkopiert reguleringsplan Hansefellåsen sør ID 230 (vedlegg 1)
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5.1.1 Justering av plangrense etter gjennomført varsling
Plangrense for detaljregulering er justert etter varsling til også å innlemme områdeplanens felt f_GTD3.
Begrunnelse for justert plangrense er gjennomført detaljprosjektering, terrenganalyse og planfaglig vurdering
som tilsier at områdeplanens internveisystem endres i detaljregulering for bedre landskapstilpasning og
feltinndeling av grønt- og byggeområder. For å ivareta områdeplanens intensjon om grønnstrukturforbindelse
mellom hovedveisystemet og boliggater, er områdeplanens f_GTD3 inkludert og tilpasset feltgrenser og formål i
detaljreguleringsplan. Feltet er i detaljregulering foreslått til grønnstruktur f_G4 hvor stiforbindelser er mulig,
men hvor det som følge av svært bratt terreng ikke tilrettelegges særskilt for ferdsel.
Planforslag for detaljregulering er justert etter varsling ved redusert innlemming av områdeplanens felt B6 og
B10. Del av områdeplanens felt B6 er regulert til konsentrert boligbebyggelse BKS3 og til felles
lekeplass/grøntområde f_BLK4. Begrunnelse for justert plangrense etter varsling er krevende terreng hvor det
gjennom terreng-/landskapsanalyse er vurdert mer hensiktsmessig at resterende del av områdeplanens felt B6 gis
adkomst fra lavere punkt i terrenget, og derved inkluderes i senere detaljregulering for lavereliggende områder i
øst.

Figur 8. Varslet avgrensning

Figur 9. Planforslag med justering av plangrense avmerket
rød sirkel: vendehammer o_SKV1-2
rød farge: redusert planområde

Etter føring fra Rælingen kommune ble vendehammer på samlevei (o_SKV1) og adkomstvei (o_SKV2) innlemmet i
planområdet. Vendehammer på samlevei o_SKV1 gir adkomst til planlagt trykkøningsstasjon. Vendehammer på
adkomstvei o_SKV2 gir snumulighet for bl.a. renovasjonsbil og er forutsatt midlertidig i på vente av videreføring
av adkomstveien videre nordover. Ved detaljregulering og utbygging av fremtidige byggetrinn (jfr. figur 4) vil
internvegsystem i samsvar med vedtatt områderegulering lede trafikken i rundløyper og behovet for
vendehammer derved utgå.
Det er avklart med Rælingen kommune at tilpasning/justering av plangrense slik beskrevet over samsvarer med
områdeplanens intensjon og ikke medfører behov for varsel om endret planavgrensning.
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5.2

Planens formål og arealoversikt

Bebyggelse og anlegg (pbl § 12-5, nr 1)
Boligbebyggelse
- frittliggende småhus, BFS1-5 (1111)
- konsentrert småhus, BKS1-7 (1112)
- blokkbebyggelse/leilighetsbygg, BBB1-2 (1113)
Garasjeanlegg for boligbebyggelse, BG1 (1119)
Renovasjonsanlegg, BRE1-5 (1550)
Lekeplass, BLK1-7 (1610)

4 083 m2
23 362 m2
5 146 m2
353 m2
235 m2
5 664 m2

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (pbl § 12-5, nr 2)
Kjørevei, SKV1-5 (SOSI 2011)
Fortau SF1-3 (2012)
Kombinert formål – kjørbar gang- og sykkelvei, SKF1 (2800)
Annen veigrunn – tekniske anlegg (2018)
Annen veigrunn - grøntareal (2019)
Parkering SPA1 (22080)

10 132 m2
3 579 m2
539 m2
5 756 m2
355 m2
359 m2

Grønnstruktur (pbl § 12-5, nr 3)
Blå/grønnstruktur G1-6 (3002)
Turdrag/turvei GTD1-4 (3030)
Totalt planareal:

6 009 m2
1 881 m2
67 454 m2

Hensynssoner (pbl § 12-6):
Frisikt H140_1-10
Støy H220_1
Faresone flom H320_1
Annen sikringssone – snøopplag H190_1-2
5.3

Plangrep og føringer i vedtatt områdereguleringsplan

Planområdet ligger i østvendt skrånende og kupert terreng med stedvis bratte hellinger og terrengsprang.
Plangrep er i hovedsak formet av terreng-/landskapshensyn, og overordnet veisystem og øvrige føringer i vedtatt
områdereguleringsplan.
Hovedtrekkene i planforslag detaljregulering for Hansefellåsen sør er kort oppsummert i punktene under:
• Adkomst via nytt kryss fv. 120/Nedre Rælingsvei, og hovedveier (SKV1-2) videreført fra områdeplanen.
• Gjennomgående grøntstruktur/turveiforbindelse (G/GTD) mellom eksisterende byggesone og Marka.
Lekeplasser (BLK) med nærhet til bolig og øvrig grønnstruktur/turdrag. Totalt 13,5 daa er regulert til
grønnstruktur og lekeplasser.
• Sekundærveier og boliggater gir intern adkomst og mobilitet/sammenheng mellom fellesområder,
grønnstruktur og overordnet gangveinett. Parkeringskjellere og felles parkeringsanlegg er prioritert for bilfritt
bomiljø og redusert kjøreareal internt i boligområdet.
• Grønn mobilitet er ivaretatt ved trygge ganglinjer/turveidrag gjennom planområdet for god sammenheng
mellom eksisterende byggesone med kollektivtilbud og overordnet grøntstruktur/Marka.
• Byggeområder for bolig med variert typologi er tilpasset forutsetninger gitt av terrengforhold og
gjennomgående grønnstruktur, i tillegg til norm-/stigningskrav krav for interne adkomstveier.
• Planforslagets boligtyper er frittliggende og konsentrert småhusbebyggelse (felt BKS/BFS, illustrert med totalt
64 boliger) og blokkbebyggelse/leilighetsbygg (felt BBB, illustrert med totalt 48 boliger).
• Bomiljø er vektlagt ved arrondering av boliger og byggeområder/tomter for feltvis tilhørighet og identitet, og
med god tilgang til fellesområder, grøntstruktur/Marka og kollektivtilbud. Bokvalitet er vektlagt ved
utforming og orientering av den enkelte bolig mht. solforhold/utsyn og krav til uteoppholdsareal (MUA) med
kvalitets-/funksjonskrav.
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•
•
•

5.4

Gjennomførbarhet og prinsippløsninger for teknisk infrastruktur er dokumentert i vedlagte teknisk
rammeplan/teknisk notat utarbeidet av Øvre Romerike Prosjektering AS/Norconsult as.
Hensyn til sikkerhet og miljøkvalitet ved anleggsgjennomføring er ivaretatt ved krav til plan for anleggsfasen,
inkl. avbøtende tiltak.
Planforslagets krav til plan-/dokumentasjon, funksjon/kvalitet og rekkefølgebestemmelser sikrer godt
beslutningsgrunnlag for byggesøknad, gjennomføring av nødvendig infrastruktur og ivaretar viktige
sammenhenger og hensyn gjennom etappevis utbygging av området.
Plan-/dokumentasjonskrav og rekkefølgebestemmelser

Planbestemmelsene hjemler plan- og dokumentasjonskrav samt konkrete krav til formål, funksjon,
utforming/byggehøyde, uteoppholdsareal, grad av utnytting og rekkefølge for gjennomføring av planlagt
utbygging (vedlegg 2).
Før tillatelse til tiltak/nye boliger kan gis innenfor planområdet, er det stilt krav til utomhusplan og teknisk plan
med utfyllende dokumentasjon. Utomhusplan og teknisk plan skal utformes i samsvar med gjeldende normkrav
og vise bebyggelsens plassering og utforming, adkomst og internveier tilpasset nød/nyttetransport,
terrengbearbeiding, møblering og utforming av lekeplasser og uteoppholdsareal, snøopplag, interne og
gjennomgående gangveiforbindelser, felles renovasjonsanlegg, flomveier og overvannshåndtering. Sammen med
utomhusplan skal det skal følge estetisk redegjørelse i samsvar med Rælingen kommunes estetiske retningslinjer.
Planlagt bebyggelse med tilhørende veianlegg, fellesområder og utomhusanlegg skal i tillegg presenteres i 3Dterrengmodell egnet for dokumentasjon av landskapshensyn, sol-/skygge og utvalgte detaljer og delområder i
utbyggingsprosjektet.
Det legges til grunn at utarbeidet 3D terrengmodell som del av beslutningsgrunnlag for detaljregulering skal
detaljeres og bearbeides ytterligere som grunnlag for byggesaksbehandling. Terrengmodellen skal gi en helhetlig
dokumentasjon av terrengtilpasning, utforming, byggehøyder og solforhold både for den enkelte bolig og for
utbyggingsområdet samlet. Det er forutsatt at terrengmodellen også skal ivareta dokumentasjonskrav mht. visuell
nær-/fjernvirkning og håndtering av terrengsprang, inkl. fjellskjæring og murer.

Figur 10. Utsnitt 3D terrengmodell

Utomhusplan og teknisk plan skal være godkjent av Rælingen kommune før igangsettingstillatelse kan gis, og
utomhusanlegget, lekeplasser, teknisk infrastruktur og veianlegg må være ferdig opparbeidet før brukstillatelse
kan gis for boligen/byggetrinnet anleggene skal betjene. Ved trinnvis utbygging skal teknisk plan redegjøre for det
enkelte byggetrinnet og hvordan dette løses mht. teknisk infrastruktur, også for den videre utbyggingen av
Hansefellåsen i samsvar med vedtatt områdereguleringsplan.
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Rekkefølgebestemmelser viderefører områdereguleringsplanens krav til opparbeidet gangforbindelse fra Nedre
Rælingsvei og nytt kryss fra fv 120/Nedre Rælingsvei i samsvar med godkjent byggeplan og miljøoppfølgingsplan.
Gjennomgående gangforbindelse/turvei (G/GTD) skal etableres samtidig med naturlig tilhørende boligbebyggelse.
Det er hjemlet rekkefølgekrav til utarbeidelse av plan for anleggsgjennomføring med dokumentasjon på
tilfredsstillende sikkerhet og miljøkvalitet i bygge- og anleggsfasen, og med særlig vekt på trafikksikkerhet for
gående/syklende og støy-/støvforhold for eksisterende bebyggelse. Snumulighet/vendehammer for hovedveier
(SKV1 og 2), og tilfredsstillende tilgjengelighet og fremkommelighet for brann/redning og renovasjon skal
dokumenteres ivaretatt og være ferdig opparbeidet før brukstillatelse kan gis for nye boliger.
5.5

Bebyggelse og anlegg, pbl § 12-5 nr 1

5.5.1 Boligformål, felt BFS1-5, BKS1-7 og BBB1-2
Planlagte boligtyper er frittliggende og konsentrert småhusbebyggelse og leilighetsbygg/blokkbebyggelse med
følgende feltvise inndeling i plankart og bestemmelser:
Felt BFS1-5:
Felt BKS1-7:
Felt BBB1-2:

Frittliggende småhusbebyggelse - enebolig
Konsentrert småhusbebyggelse – rekke-/kjedehus
Blokkbebyggelse/leilighetsbygg

%BYA = 25%
%BYA = 25 – 38%
%BYA = 35%

5.5.2 Terrengtilpasning og byggehøyder
Overordnet veisystem er videreført fra gjeldende områderegulering hvor veiføring er tilpasset terrenget innenfor
gitte føringer og normkrav. Boligadkomst er gitt av veianleggets terrenghøyder, hvor bebyggelsen skal tilpasses
terrenget ved hjemlet krav til underetasje i bratt terreng, jfr. planbestemmelsene § 3.1.4. Byggegrensen er trukket
tilbake i felt BKS3 og 7 for redusert byggeområde av terreng-/landskapshensyn.
Boligbebyggelsen er tillatt med varierende byggehøyde tilpasset planlagt boligtype og basert på hensyn til
terreng/landskap og utsyn-/solforhold for delfelt, og for utbyggingsområdet samlet. Tillatt byggehøyde for det
enkelte felt er hjemlet både til maks kotehøyde og til maks gesims- og mønehøyde målt fra ferdig planert terreng
på bygningens høyeste fasade. Takterrasser tillates innenfor angitt byggehøyde. Bebyggelsen skal uansett ikke
overstige områdevis angitt kotehøyde på plankartet.
Tillatte byggehøyder og krav til underetasje er utformet med bakgrunn i planlagte boligtyper slik illustrert i
utvalgte prinsippsnitt i figur 11 og 12. Snitt for all planlagt bebyggelse er vist i vedlegg 10. Utvalgte terrengsnitt er
vist i vedlegg 14.

Figur 11. Byggehøyder planlagt bebyggelse BFS og BKS– nedkopiert illustrasjonssnitt
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Figur 12. Byggehøyder planlagt bebyggelse BBB og BKS – nedkopiert
illustrasjonssnitt

5.5.3 Estetikk, arkitektur og visuelle hensyn
Det er krav til estetisk kvalitet og helhetlig arkitektur ved utforming av ny bebyggelse, adkomst og
utomhusanlegg, jfr. planbestemmelsene § 3.1.1. Bebyggelse innenfor samme delområde/rekke skal ha en
harmonisk utforming med hensyn til plassering, takform/møneretning, materialbruk og fargesetting. Det skal
legges vekt på god landskapstilpasning, hensiktsmessig terrengbearbeiding og variert vegetasjonsbruk for dempet
visuell fjernvirkning og intern differensiering av delområder.
Bebyggelsen skal ved material- og fargebruk i fasader gis en dempet fremtoning. Materialbruk i fasade kan være
tre, puss, tegl og fasadeplater. Fargebruk i fasader skal ha dempede fargetoner i jordfarger/gråtoner som
hovedfarge. Sort/hvitt og ulike kontrastfarger kan brukes på mindre bygningselementer og detaljer for å
fremheve arkitektoniske kvaliteter og av hensyn til UU-krav. For blokkbebyggelsen gjelder særskilt at hvitt ikke er
tillatt som kontrastfarge i beslag for dører, vinduer og rekkverk.
Bebyggelsen i BKS og BFS tillates oppført med alle typer takform, inkl. flatt tak. For bygninger med saltak skal
takvinkelen være mellom 25 og 35 grader. Blokkbebyggelsen i felt BBB skal ha flate tak. Bolig og tilhørende
garasje skal gis samme takform. Konsentrert bebyggelse skal ha ensartet takform i samme kjede/rekke.
Takterrasser tillates innenfor angitt byggehøyde.
Planbestemmelsene § 7.1 hjemler krav til dokumentasjon av valgt arkitektur/materialbruk i 3D terrengmodell og i
utomhusplan med supplerende dokumentasjon. Redegjørelse i samsvar med Rælingen kommunes estetiske
retningslinje skal følge byggesaksbehandlingen.
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5.5.4 Uteoppholdsareal MUA
Alle boliger skal ha gode tilgjengelige uteareal egnet for opphold på egen tomt og/eller som del av fellesareal for
flere eiendommer (MUA). Planforslagets arealkrav til uteoppholdsareal i samsvar med gjeldende kommuneplan er
hjemlet i planbestemmelsene § 3.1.3:
Felt/boligtype
BFS1-5
Enebolig
Enebolig med sekundærleilighet under 55 m2
BKS1-7
Konsentrert småhusbebyggelse, kjede-/rekkehus
Tomannsbolig
BBB1-2
Blokkbebyggelse/leilighetsbygg

Uteoppholdsareal pr boenhet – m2
MUA
300 m2
300 + 50 m2

150 m2
150 m2
80 m2

Planbestemmelsene § 3.1.3 hjemler konkrete funksjons- og kvalitetskrav til areal som kan inngå i
beregningsgrunnlag for MUA. Areal innenfor gul støysone kan medregnes i MUA, men det er hjemlet særskilt krav
til at alle boliger skal ha tilgang til et nærmere dokumentert privat uteoppholdsareal for lek, hvile og solbading i
direkte tilknytning til boligen og med tilfredsstillende støygrenseverdier i samsvar med T‐1442/2016.
Arealregnskap som dokumenterer at MUA-krav er ivaretatt skal følge utomhusplan ved byggesøknad, jfr. § 7.1.1.
Kartillustrasjon og arealoversikt MUA for planlagt utbygging er vist i vedlegg 13.
5.5.5 Felles lekeplasser, felt BLK1-7
Kommuneplanens bestemmelser § 4.7 hjemler krav til min 20 m2 felles lekeplass pr boenhet. Planlagt utbygging
med 112 boenheter gir derved krav til felles lekeareal på minimum 2 240 m2.
Planforslaget regulerer totalt 5 664 m2 til felles lekeplasser (BLK1-7). Dette er det dobbelte av kommuneplanens
krav. I tillegg er 7,9 daa regulert til grønnstruktur. Store grøntområder/leke- og uteoppholdsareal med nærhet til
turdrag og overordnet grønnstruktur er prioritert ved utforming av utbyggingsområdet som et viktig bidrag til et
godt oppvekstmiljø og felleskap for beboere i alle aldre. Leke- og uteoppholdsarealene har varierende størrelse og
terrengforhold og gir derved bredde og årstidsvariasjon mht. leke- og aktivitetsmulighet innenfor planområdet.

Figur 13. Oversikt BLK-felt (vedlegg 13)

Kvartalslekeplasser - BLK 3 og 6
Min 15 m2 pr boenhet skal reguleres til kvartalslekeplass hvorav min 50% av arealet har terreng </= 1:20, jfr.
kommuneplanens bestemmelser § 4.7. For 112 boenheter tilsvarer dette min 1 680 m2 regulert til
kvartalslekeplass, hvorav min 840 m2 har terreng </= 1:20.
Felt BLK 3 og 6 på totalt 2 704 m2 er kvartalslekeplasser, hvorav 1 374 m2 har terreng </= 1:20.

Figur 14. Terrengsnitt kvartalslekeplass BLK3 (vedlegg 14)
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Nærlekeplasser - BLK1, 2, 4, 5 og 7
Min 5 m2 pr boenhet skal reguleres til nærlekeplasser hver på min 25 m2, jfr. kommuneplanens bestemmelser §
4.7. For 112 boenheter tilsvarer dette min 560 m2 regulert til nærlekeplasser innenfor planområdet.
Planforslaget regulerer felt BLK1, 2, 4, 5 og 7 på totalt 2 961 m2 til nærlekeplasser med arealstørrelse fra 310 m2
til 1090 m2.

Figur 15. Terrengsnitt nærlekeplass BLK4 (vedlegg 14)

Lekeplassene skal være allment tilgjengelige og tilrettelegges med oppholds- og aktivitetsmulighet tilpasset
helårsbruk og for alle aldersgrupper. Områdene skal opparbeides med vegetasjon, lekeapparater og
sittemulighet. Av hensyn til trafikksikkerhet skal det etableres skjerm/gjerde mot trafikkareal/kjørevei etter
nærmere vurdert behov ved detaljutforming/utomhusplan. Planbestemmelsene § 3.4 hjemler krav til funksjon og
opparbeiding av lekeplassene. Utforming av lekeplasser og gangforbindelser i BLK-felt skal fremgå av
utomhusplan og være godkjent av Rælingen kommune, jfr. § 7.1.1.
Terrengbearbeiding på det enkelte lekefelt er forutsatt for å ivareta funksjon som leke- og møteplass for
beboerne. Alle BLK-felt har flatere partier for plassering av sittemøbler og lekeapparat. Det henvises til
terrengsnitt i vedlegg 14 og 3D-modell for illustrasjon av fremtidig situasjon.
Felt BLK4 er særskilt bearbeidet med flatere areal i to nivåer, jfr. figur 15 for tilpasning til planlagte kjedehus i felt
BKS3 som har krav til to underetasjer. Lekefeltets øvre nivå har gjerde mot SKV1, ref. planbestemmelsene § 3.4 og
skal tilrettelegges for lek og opphold med god tilgjengelighet fra boligenes inngangssone og omgivelsene forøvrig.
Terrenget i lekefeltets nedre del er bearbeidet for variasjon mellom brattere terreng for fri lek og et flatere parti
for plassering av lekeapparater og sittemøbler med god tilgjengelighet fra boligenes underetasje og
uteoppholdsareal mot sør. Felt BLK4 er totalt 484 m2, hvorav 90 m2 er flatere enn 1:20.
Lekeplassene er prioritert med nærhet til gangvei/fortau og med tilknytning til turdrag for sammenheng i
grønnstruktur og tilrettelagt grønn mobilitet. Det skal tilrettelegges for gangforbindelse gjennom alle BLK-felt for
god mobilitet internt i planområdet ved tilkobling til turvei og grønnstruktur (GTD/G), fortau (SF) og
utmark/Marka med eksisterende sti- og skiløyper.
Kommuneplanens avstandskrav på min 50 m fra den enkelte boenhet til nærmeste lekeplass er i hovedsak
ivaretatt ved regulerte BLK-felt. Unntaket er sør-vestre del av felt BKS3 og 6 hvor avstand til BLK blir lengre enn
minstekravet når det legges til grunn av kryssing av SKV skal unngås. Dette argumenteres med at sentral
plassering, størrelse og kvalitet/aktivitetstilbud på felles leke- og uteoppholdsområdene er prioritert framfor
minsteavstand, samt at BKS-felt er planlagt for
rekke-/kjedehus med private uteoppholdsareal
hvor de minste barna har lekemulighet.

Figur 16. Illustrasjon av opparbeidet lekeplass
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5.5.6 Sol/skygge - utsikt
Planområdet ligger i en østvendt helling med utsyn mot kulturlandskapet og Øyeren. Hensyn til utsikt fra den
enkelte bolig er vektlagt ved utforming og plassering av bebyggelsen og ved tilpasning av byggehøyder slik at
nabobebyggelse i minst mulig grad hemmer utsyn. Solforhold i planområdet har en naturgitt forutsetning gitt av
det stigende terrenget i vest som kaster skygge over hele utbyggingsområdet etter kl. 21:00 på sommertid og
etter kl. 16:00 på vinterstid. Med denne forutsetning er bebyggelsen utformet og orientert ut fra hensyn til best
mulig solforhold for oppholdsareal innvendig (stue) og utvendig (balkong/terrasse). Det henvises til vedlegg 11 og
3D modell som del av planmaterialet for detaljert dokumentasjon av akseptable sol/skygge-forhold for
uteområder og for den enkelte bolig.

Figur 17. Sol/skygge (vedlegg 11)

5.5.7 Parkeringskrav og felles parkeringskjeller og garasjeanlegg, felt BG1/f_SPA1
Planbestemmelsene § 3.1.5 hjemler krav til parkeringsplasser for boliger i samsvar med kommuneplanens
bestemmelser, inkl. krav til ladepunkt for elbil i parkeringskjeller.
Det er forutsatt bolig-parkering på egen tomt i felt BFS1-5 og i felt BKS1, 3, 4, 6 og 7. Felt BKS5 har parkering
adskilt fra boligene med felles garasje/carport/boder er plassert i felt BG1/f_SPA1, som også gir plass for felles
gjesteparkering for feltene BKS5-6.
For feltene BBB1-2 og BKS2 er hensynet til bilfritt bomiljø prioritert særskilt ved krav til felles parkering under
bakkeplan/i parkeringskjeller med adkomst direkte fra SKV2.
5.5.8 Renovasjon, felt BRE1-5
Romerike avfallsforedling IKS (ROAF) er renovatør. Avfall skal kildesorteres i matavfall, papp og papir og restavfall.
Glass- og metallemballasje i felles container er foreslått ved returpunkt BRE2 og skal være på 3000 liter. Det
planlegges nedgravd avfallsløsning med tre avfallsbrønner. Matavfall som regnes med minimum 25 liter per
boenhet. Restavfall og plast går i en brønn og det regnes minimum 125 liter per boenhet. Papp, papir og kartong
skal i egen brønn og det regnes minimum 140 liter per boenhet. Alle veger og vendehammere er forprosjektert og
dimensjonert for å ha plass til renovasjonsbil. Det er også satt av plass til at renovasjonsbilen kan stå litt ut av
vegbanen for å bedre siktforholdene ved forbikjøring når avfallet tømmes. Vegtegning E1 viser sporing for lastebil
gjennom hele feltet og viser at det tilstrekkelig med plass for renovasjonsbilen. I forhold til UU har de fleste
boliger under 100 meter til renovasjonspunkt. Valgt renovasjonsløsning skal dokumenteres og godkjennes i
byggesaksbehandling, jfr. planbestemmelsene §§ 3.3, 4.1, 7.1.1, 7.1.2 og 7.1.3. Godkjent renovasjonsløsning skal
være ferdig etablert før det kan gi brukstillatelse for bolig innenfor planområdet, jfr. planbestemmelsene § 7.2.3.
5.6

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur, pbl § 12 -5 nr 2

Veianlegg og teknisk infrastruktur i planområdet er forprosjektert og innarbeidet i planforslaget i samsvar med
overordnet teknisk rammeplan for hele Hansefellåsen og føringer fra Rælingen kommune i planprosess for
detaljregulering. Det henvises til teknisk notat i vedlegg 8 for teknisk rammeplan og veiplan med tilhørende
dimensjoneringsgrunnlag og beskrivelse.
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Planbestemmelsene §§ 4.1, 7.1.2 og 7.1.3 hjemler krav
til godkjent teknisk plan med utfyllende dokumentasjon
for vei, vann avløp, overvann, el-forsyning/trafo,
renovasjon og øvrig teknisk infrastruktur, inkl.
nødvendige tilknytninger til offentlig nett. Bearbeiding
av sideterreng til veianlegg, inkl. murer og veirekkverk
skal fremgå av teknisk plan. Tilfredsstillende
slukkevannskapasitet og trykkforhold, samt
tilgjengelighet og framkommelighet for brann/redningsmannskapets innsats skal dokumenteres
ivaretatt.
Rekkefølgekrav i planbestemmelsene § 7 sikrer
opparbeiding av nødvendig veianlegg og øvrig teknisk
infrastruktur i samsvar med godkjent teknisk plan før
det kan gis brukstillatelse for boligen/byggetrinnet
anlegget skal betjene.

Figur 18. Veiplan Hansefellåsen sør (vedlegg 8)

5.6.1 Nytt kryss nedre Rælingsvei/fv 120
Rekkefølgekrav i planbestemmelsene § 7.2.1 forutsetter at nytt kryss o_SKV1 X fv120/Nedre Rælingsvei er ferdig
opparbeidet i samsvar med krav i vedtatt områdereguleringsplan for Hansefellåsen før det kan gis brukstillatelse
for nye boliger i planområdet.
5.6.2

Kjørevei med fortau og vendehammer/snumulighet, SKV1-5, SF1-3 og SKF1

Offentlige veganlegg:
Planforslagets offentlige hovedveier o_SKV1 og 2 videreføres fra vedtatt områdereguleringsplan, og med
breddeutvidelse i samsvar med gjeldende veinorm.
o_SKV1 har veiklasse samlevei med veibredde 7,25 m og fortau o_SF1.
o_SKV2 har veiklasse adkomstvei med veibredde 7,25 m og fortau o_SF2. Vegbredden er utvidet pga. veiens
kurvatur.
Fortauet langs o_SKV1, 2 og 4 er gjennomgående forbi felles avkjørsel for privat vei i samsvar med normkrav og
kommunens føring.
Vendehammer SKV1 er permanent og gir adkomst til planlagt trykkøkningsstasjon.
Vendehammer SKV2 er midlertidig i påvente av videreføring av SKV2 og detaljregulering/utbygging videre
nordover i samsvar med vedtatt områderegulering.
Vendehammer/snumulighet for SKV1 og 2 er innarbeidet i vedlagte tekniske notat med veiplan, og
planbestemmelsene §§ 7.1.3, 7.1.4 og 7.2.3 sikrer opparbeidelse i samsvar med godkjent plan.
Private veianlegg:
Adkomstvei til bolig har veiklasse felles avkjørsel/privat vei, f_SKV3-5 med fortau f_SF3. f_SKF1 er privat felles
kjørbar gangvei hvor det kun tillates kjøring for nød/nyttetransport til boliger.
Ansvar for drift og vedlikehold av private veianlegg påhviler tilhørende eiendommer/felt, jfr. planbestemmelsene
§ 4.3. Alle privat felles veianlegg skal være åpne for allmenn ferdsel for myke trafikanter
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Byggegrenser:
Byggegrenser fra midtlinje vei er satt for å sikre nødvendig hensyn til sikt/sikkerhet, fremkommelighet,
drift/vedlikehold og snøopplag, samtidig som arealbruk og bebyggelesestruktur er utformet med vekt på
trafikksikkerhet og gode, trygge og støyskjermede bomiljø internt i utbyggingsområdet.
Avvik fra veinormens krav til byggegrenser skal vurderes opp mot framkommelighet, trafikksikkerhet og miljø, ref.
felles kommunal veinorm (2019). Med henvisning til planforslagets dokumenterte kvaliteter og hjemlede krav er
det vurdert at tilpassede byggegrenser med avvik slik vist i tabell 19 ivaretar alle hensyn veinormen skal sikre.

Figur 19. Byggegrenser mot vei (vedlegg 8)

Snøopplag:
I samsvar med gjeldende vegnorm har alle veganlegg grøftebredde 2 m av hensyn til snøopplag (gjelder over kote
175). Gjennomført beregning viser arealbehov for snølagring (i tillegg til regulert vegareal/grøft) på 1133 m2.
Dette er arealbehovet er dokumentert ivaretatt ved avmerkede areal i illustrasjonsplan (vedlegg 12). Areal for
snøopplag er sikret som hensynssone H190_1-2 i plankartet.
5.6.3 Vannforsyning, spillvann og overvann
Det henvises til Teknisk notat (vedlegg 8) for redegjørelse av dimensjonering og løsning for vannforsyning,
spillvann og overvann, inkl. flomveier som skal legges til grunn for videre detaljprosjektering og utforming av
teknisk plan i samsvar med krav i planbestemmelsene §§ 2.5, 4.1, 7.1.2 og 7.1.3.
Teknisk notat redegjør for valgt løsning for trykkøkning, inkl. adkomst/driftsareal og høytrykks-/lavtrykksone i
samsvar med kommunens føring og krav i planbestemmelsene § 4.1.

Figur 20. Overvannsplan (vedlegg 8)
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5.7

Blå/grønnstruktur, pbl § 12-5 nr 3

Det er sikret grøntareal for sammenhengende turdrag (GTD1-4) med gangforbindelse fra Nedre Rælingsvei og
eksisterende byggesone til Marka og friluftsområder. Innenfor felt GTD1-2 skal det opparbeides turvei/skiløype
gjennom utbyggingsområdet for trygge bevegelseslinjer internt, og for god kontakt og tilkopling til eksisterende
sti-/løypenett i Marka. GTD3 er trase for eksisterende tursti som videreføres for forbindelse til skogsområder
innover i Marka.
I tillegg til regulert turdrag/turvei er det sikret grøntområder (G1-6) som bidrar til skjerming og grønn karakter, og
som gir ytterligere mulighet for gangforbindelser internt i utbyggingsområdet. Grøntområder og lekeplasser er i
hovedsak avsatt med tilknytning til turdraget for helhet og sammenheng i grønnstrukturen.
Områder regulert til grønnstruktur skal være tilgjengelige for allmenheten og gi leke-/aktivitetsmulighet,
skjerming og forbindelseslinjer gjennom planområdet.
For felt f_G6 gjelder særskilt krav til tilrettelegging av trase for skiløype med påkobling til eksisterende løypenett i
vest. Løypetraseen skal fastsettes i samråd med Rælingen kommune i forbindelse med plan for
terrengbearbeiding og revegetering av overgangssone mot byggeområder, jfr § 5.2.
Grøntområdene er felles for alle eiendommer innenfor planområdet, ansvar for vedlikehold og skjøtsel påhviler
de samme eiendommene. Utbyggingsområdets velutviklede grønnstruktur bidrar til redusert visuell fjernvirkning,
og gir sammen med fortau-/gangvegnett god tilrettelegging for grønn mobilitet og redusert bilbruk. Krevende
terreng tilsier at turvegen ikke kan etableres med stigningsforhold som tilfredsstiller krav til universell utforming.
Krav i planbestemmelsene §§ 5.1, 5.2, 5.3 hjemler funksjonskrav for tilrettelegging av turveg, skiløype og
grønnstruktur. Planbestemmelsene § 7.1.1 forutsetter at utforming, terrengtilpasning og materialbruk
dokumenteres i utomhusplan og 3D-modell. Rekkefølgekrav i planbestemmelsene §§ 7.2.4 og 7.2.5 sikrer
opparbeidelse av turveg, skiløype og grøntområder samtidig med boligutbyggingen. Påkobling til gangveg og
kollektivtilbud langs Nedre Rælingsvei er sikret ved krav til opparbeidet gangforbindelse som rekkefølgekrav i
planbestemmelsene § 7.2.2.
5.8

Hensynssoner, pbl § 12-6

5.8.1 Sikringssone frisikt, H140_1-10
I frisiktområdene skal det ikke være sikthindrende vegetasjon, gjerder, murer eller andre innretninger med høyde
over 50 cm over tilstøtende veiers kjørebaneplan.
5.8.2 Sikringssone støy, H220_1
Innenfor angitt hensynssone skal det dokumenteres at støygrenseverdier i retningslinje for behandling av støy i
arealplanlegging T‐1442/2016, tabell 3 er ivaretatt. Alle boliger skal ha tilgang til privat uteoppholdsareal som for
lek, hvile og solbading i direkte tilknytning til boligen og med tilfredsstillende støygrenseverdier.
Planbestemmelsene § 6.2 hjemler særskilt krav til at støytiltak for eksisterende bolig gnr 98 bnr 22 (Nedre
Rælingsvei 383) skal være gjennomført før det kan gis brukstillatelse for første bolig innenfor planområdet, jfr.
krav i områdereguleringsplan §. 9.2. Støyskjermingstiltak skal dokumenteres i byggesøknad.
Gjennomført støyutredning (Brekke&Strand sist rev. 12.11.20 – vedlegg 9) er lagt til grunn for støysoner i
plankart.
5.8.3 Faresone flom, H320_1
En mindre sone i felt BKS3 nærmest Sørlibekken i sør ligger innenfor faresone for flom. Dokumentasjon av
hvordan flomhensyn er ivaretatt skal følge alle søknadspliktige tiltak som inkluderer områder innenfor flomsonen.
Gjennomført flomvurdering er lagt til grunn for flomsoner i plankart, ref. vedlegg 8.
5.8.4 Annen sikringssone – snøopplag, H190_1-2
Hensynssonen skal benyttes til snøopplag etter brøyting av offentlig veinett. Det skal ikke være anlegg eller
arealbruk, eks. biloppstillingsplasser, innenfor hensynssonen som hindrer snøopplag eller kan ta skade av dette.
Rettighet til snøopplag skal tinglyses etter at feltene/eiendommene er fradelt.
22

Detaljregulering HANSEFELLÅ SEN SØR. Plan ID 230

5.9

Masseforvaltning

I samsvar med krav i gjeldende områdereguleringsplan er det tilstrebet massebalanse ved utforming,
terrengtilpasning og prosjektering av planlagt utbygging. Dette for å minimalisere behovet for transport av masser
inn og ut av området.
Det henvises til Teknisk notat (vedlegg 8) hvor foreløpig masseberegning er gjennomført for utbyggingsprosjektet:
65 728 kubikk uttak av masser
57 423 kubikk påfylling av masser
Foreløpig beregnet overskudd av masser er 8 305 kubikk. Dette tilsvarer at ca 12 cm fjernes over hele
planområdet, og er vurdert å være god massebalanse sett i sammenheng med planområdets bratte og kuperte
terreng. Figuren under viser nytt terreng i blå farge og eksisterende terreng i grønn farge.

Figur 21. Eksisterende og planlagt
terreng

Krav til utomhusplan i planbestemmelsene § 7.1.1 hjemler krav til dokumentasjon av eksisterende og prosjektert
terreng. Planbestemmelsene § 7.1.4 hjemler krav til plan for plassering av riggområder og håndtering/deponi av
masser. Planen skal også dokumentere anleggsfrie områder der eksisterende vegetasjon/terreng i størst mulig
grad skal bevares/sikres mot skader. Krav til at arter på svartelista skal bekjempes før masser forflyttes.
5.10 Plan for anleggsgjennomføring og etappevis utbygging
Planbestemmelsene § 7.1.4 hjemler krav til plan for anleggsfasen, inkl. sikkerhet og miljøkvalitet. Før det kan gis
tillatelse til tiltak skal det foreligge miljøoppfølgingsplan med dokumentasjon på tilfredsstillende sikkerhet og
miljøkvalitet i bygge- og anleggsfasen, med særlig vekt på trafikksikkerhet for gående/syklende og støy/støvforhold for eksisterende bebyggelse. Planen skal vise/redegjøre for plassering av riggområder og
håndtering/deponi av masser, lagerplasser, eventuelle brakker med adkomst og parkering, kjøremønster for
anleggstrafikk samt anleggsfrie områder der eksisterende vegetasjon/terreng i størst mulig grad skal
bevares/sikres mot skader. Arter på svartelista skal bekjempes før masser forflyttes.
Snumulighet/vendehammer for hovedadkomstvei (SKV1 og 2) og tilfredsstillende tilgjengelighet og
fremkommelighet for brann/redning og renovasjon skal dokumenteres ivaretatt i anleggsfasen og ved etappevis
utbygging.
Utbygger plikter å gjennomføre nødvendige tiltak for å sike at anleggsgjennomføring ikke medfører uakseptabel
helse- og miljørisiko eller unødvendige ulempe/plager for omgivelsene, jfr. krav i Byggherreforskriften (FOR-200908-03-1028).
Ved etappevis utbygging hjemler planbestemmelsene § 7.1.2 krav til at teknisk plan redegjøre for det enkelte
byggetrinnet og hvordan dette løses mht. teknisk infrastruktur, inkl. slukkevann og
fremkommelighet/tilgjengelighet for brann-/redningskjøretøy. Planbestemmelsene § 7.1.4 stiller krav til at hver
etappe skal gjennomføres på en slik måte at utbyggingen fremstår helhetlig og ferdigstilt, og at overgangen mot
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tilgrensende områder er landskapsmessig tilpasset. Vegetasjon på arealer som skal utbygges i neste fase, skal
bevares i størst mulig grad.
I tillegg vil planbestemmelsenes øvrige rekkefølgekrav og fremforhandlet utbyggingsavtale ivareta nødvendige
krav og hensyn ved etappevis utbygging.

6

PLANLAGT UTBYGGING – ILLUSTRASJON

6.1

Illustrasjonsplan

Illustrasjonsplan i vedlegg 12 viser planlagt utbygging av 64 boenheter i konsentrert og frittliggende
småhusbebyggelse og 48 boenheter i leilighetsbygg/blokkbebyggelse, med tilhørende veganlegg, fellesområder
og grønnstruktur.

Figur 22. Nedkopiert illustrasjonsplan Hansefellåsen sør (vedlegg 12)
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6.2

Aktuelle boligtyper

Felt BKS1-7:
Boligstørrelse BYA:
Privat uteoppholdsareal/hage:
Målgruppe:

59 rekkehus/kjedehus
75m2 – 147 m2
165m2 – 252m2
familieboliger

Figur 23. Aktuelle boligtyper felt BKS

Felt BFS1-5:
Boligstørrelse:
Tomtestørrelse:
Målgruppe:

5 eneboliger
164m2 – 173 m2
685m2 – 988m2
familieboliger

Figur 24. Aktuelle boligtyper felt BFS

Felt BBB1-2:
Boligstørrelse:

Målgruppe:

48 leiligheter
Varierende størrelse
Alle leiligheter over 45 m2 BRA, min 80 m2 uteoppholdsareal pr. bolig, inkl. balkong
Ingen leiligheter ensidig orienterte mot øst eller nord
mindre familier, par, enslige, senior

Figur 25. Aktuelle boligtyper felt BBB

Blokkbebyggelse i felt BBB1-2 er planlagt med variasjon i fasadeutforming og farge-/materialbruk. Det er bevisst
vektlagt å unngå ensidig utforming med svalgang langs hele fasaden. Inngangsparti er lagt til inntrukket svalgang
på kortere og utvalgte deler av fasaden, som sammen med øvrig volum- og fasadeoppbygging bidrar til en tilsiktet
variasjon i opplevelse av leilighetsbebyggelsen.
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Snitt A-A’ (BKS1)

Snitt E-E’ (BKS5, BKS2)

Snitt F-F’ (BBB2)

Snitt H-H’ (BKS3)

Snitt M-M’ (BKS7)

Snitt K-K’ (BKS7, BFS1-5)
Figur 26. Terrengsnitt (vedlegg 14)
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6.3

3D terrengmodell

Det henvises til 3D terrengmodell for helhetlig dokumentasjon av terrengtilpasning, grønnstruktur, vegføring,
bebyggelsens utforming/arkitektur, byggehøyder og solforhold både for den enkelte bolig og for planlagt
utbygging samlet.

Felt BKS1

Felt BKS3

Felt BBB2

Felt BKS 5-7
Figur 27. Utsnitt 3D terrengmodell (a)

27

Detaljregulering HANSEFELLÅ SEN SØR. Plan ID 230

Felt BKS2 og 4

Felt BKS2 og 5

Felt BFS1-5

Felt BKS7 og
BFS1-3
Figur 28. Utsnitt 3D terrengmodell (b)
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Figur 29. Utsnitt 3D terrengmodell – oversikt
Løsning for renovasjon er bearbeidet etter høring – dette har gitt justert bygningsplassering i felt BKS1
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7

VURDERING AV PLANENS VIRKNING OG KONSEKVENS

7.1

Tettstedsutvikling Fjerdingby - overordnede mål for areal og transport

Fjerdingby er prioritert lokalt tettsted for Rælingen kommune i Regional plan for areal og transport for
Oslo og Akershus (2015). Retningslinje R8 i regional plan for areal og transport gir føringer mht. kommunens
arealstrategi og avveiing av bruk og vern for nye utbyggingsområder. Retningslinje R7 i forutsetter at nye
boligområder utvikles i gangavstand til kollektivtilbud og viktige målpunkt. Gangavstand er definert til < 1 km og
anbefalt maks avstand er 2 km.
Planområdet er avsatt til byggeområde i gjeldende kommuneplan for Rælingen 2014-2025 og regulert til
boligformål i vedtatt områdereguleringsplan for Hansefellåsen. Avstand til Smestad skole fra sørlig del av
utbyggingsområdet er ca 1,5 km langs Nedre Rælingsvei på etablert gang-/sykkelvei. Fjerdingby skole hvor barn
fra planområdet skal gå ligger med omtrent samme avstand langs Kirkebyveien. Kollektivholdeplass langs Nedre
Rælingsvei i gangavstand (< 1,0 km) fra hele utbyggingsområdet.
Utbyggingsområdet er allerede utredet og avsatt i kommuneplan som utviklingsområde/boligområde for
Fjerdingby, avveiing av bruk og vern er derfor avklart ref. R8 regional plan. Hele utbyggingsområdet ligger
innenfor gangavstand < 2 km fra Fjerdingby sentrum, ref. R7 regional plan.
Grønn mobilitet er ivaretatt i planforslaget ved trygge ganglinjer/turveidrag gjennom området for god
sammenheng mellom eksisterende byggesone med kollektivtilbud og overordnet grøntstruktur/Marka.
Planforslaget er vurdert å være i samsvar med overordna mål og føringer for arealbruk, boligutvikling og
transportbehov og derved vurdert med stor positiv konsekvens for tettstedsutvikling Fjerdingby.
7.2

Landskap – visuelle konsekvenser

Utforming av planområde for detaljregulering er tilpasset områdereguleringsplanen hvor det er lagt stor vekt på
analyse av eksisterende terreng og tilpasning til landskapskarakter og -kvalitet. Sentralt arbeidsredskap for
utforming og terrengtilpasning er detaljert utformet og bearbeidet 3D terrengmodell som del av planmateriale og
beslutningsgrunnlag.
Utbyggingsområdet ligger i sterkt hellende terreng og vil følgelig bli visuelt eksponert mot øst. Planlagt utbygging
bryter ikke silhuettlinjer, veiføring er tilpasset eksisterende terrengformer så langt mulig innenfor gjeldende
normkrav, og det er hjemlet krav til byggehøyder/underetasje og dempet material-/fargebruk for ny bebyggelse.
Valgte plangrep og hjemlede føringer til bebyggelse og anlegg er vurdert å gi en dempet visuell opplevelse av
utbyggingsområdet.
Med henvisning til 3D terrengmodell som dokumenterer visuell nær- og fjernvirkning er det vurdert middels
negativ konsekvens for landskapsopplevelsen/visuell konsekvens.
7.3

Naturmangfold

Det henvises til områdeplanens gjennomførte vurdering av naturmangfoldlovens miljørettslige prinsipper §§7-12
Vurderingen er gjennomført i henhold til kommunens krav til kartlegging og utredning av natur i
reguleringsplansaker.
Planforslag detaljregulering omfatter gammel lavlandsgranskog, naturbase ID BN00011022, hvor den registrerte
rødlistede mosearten Grønnsko - Buxbaumia viridis blir utradert som følge av planlagt utbygging.
Svartelista arter rødhyll og hagelupin er registrert spredt i Hansefellåsen. Det er ikke registrert svartelista arter
innenfor planområdet. Planbestemmelsene § 7.1.4 hjemler krav til destruering av svartelista arter.
Det er vurdert middels negativ konsekvens for naturmangfold som følge av at planlagt utbygging vil medføre tap
av naturtypelokaliteten med gammel granskog av regional verdi og den rødlistede mosen grønnsko.
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7.4

Kulturminner og kulturmiljø

Det er gjennomført arkeologisk registrering uten funn innenfor planområdet. Ingen konsekvens for kulturminner
og kulturmiljø.
7.5

Jordbruk – skogbruk

Det er vurdert middels negativ konsekvens for skogbruk som følge av at planforslaget medfører nedbygging av ca
60 daa skog med lav til høg bonitet.
7.6

Friluftsliv - folkehelse

Planområdet er i dagens situasjon et skogsområde med verdi som nærfriluftsområde i seg selv, og som
forbindelse til store utmarksområder/Marka. Planforslaget sikrer grøntstruktur/turveidrag og gangtraseer som gir
god forbindelse og sammenheng mellom eksisterende byggesone og friluftsområdene/Marka i vest. Tilrettelagte
turveiforbindelser mellom byggesonen og friluftsområder stimulerer fysisk aktivitet og bidrar derved til bedre
helse i befolkningen.
Velutviklet grønnstruktur med fellesområder opparbeidet som møteplass og leke-/aktivitetsområder, sammen
med tilrettelagte skiløype/turveiforbindelse til Marka er vurdert å gi positiv konsekvens for friluftsliv og
folkehelse.
7.7

Barn- og unges interesser

Planforslaget sikrer en sammenhengende grønnstruktur med naturområder, turdrag og lekeplasser. Lekeplassene
har feltvis tilhørighet, nærhet til bolig og varierende størrelse som skal opparbeides med leke-/aktivitetsmulighet
for alle aldersgrupper. Planforslaget sikrer kvalitet og arealstørrelse for den enkelte boligens private
uteoppholdsareal (MUA) for barns lek og opphold. Skole og barnehage ligger i gang- og sykkel avstand og hensyn
til trygg/trafikksikker skolevei er ivaretatt.
Planlagt utbygging er vurdert uten negativ konsekvens for barn og unge. Ferdig utbygget boligområde er vurdert å
ha kvaliteter som bidrar positivt til oppvekstmiljø for barn og unge.
7.8

Tilgjengelighet - universell utforming

Planområdet ligger i hellende terreng med stedvis store høydevariasjoner og terrengsprang. Det er derved ikke
mulig å tilrettelegge hele området med universell utforming og samtidig ivareta nødvendige hensyn til
landskapskvalitet og terrengformer. Tilgjengelighet for alle brukergrupper og universell utforming er ivaretatt ved
tilfredsstillende stigningsforhold på fortau langs hovedvei og sentrale interne gangveier, samt ved krav til flatere
områder på felles lekeplasser. UU-krav til bebyggelsen i samsvar med gjeldende forskriftskrav blir ivaretatt i
byggesaksbehandling.
Det er vurdert middels positiv konsekvens for tilgjengelighet – universell utforming.
7.9

Adkomst og trafikk/transport, inkl. trafikksikkerhet

Planforslaget sikrer opparbeidet nytt kryss fra Nedre Rælingsvei/fv 120 dimensjonert i samsvar med krav og
føringer fra Statens vegvesen, og veganlegg for adkomst til utbyggingsområdet i samsvar med gjeldende normkrav
og føringer fra Rælingen kommune.
Utbyggingsområdet ligger i gangavstand fra Nedre Rælingsvei som har et velutviklet kollektivtilbud og til
Fjerdingby sentrum med service- og tjenestetilbud. Planforslaget sikrer opparbeidet fortau, turveg og
gangforbindelser som gir god tilrettelegging for grønn mobilitet, redusert bilbruk og god trafikksikkerhet.
Det er vurdert positiv konsekvens for adkomst/trafikk, inkl. trafikksikkerhet.
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7.10 Støy
Det er gjennomført støyvurdering og planforslaget sikrer støyhensynssone hvor planbestemmelsene § 6.2 hjemler
krav til støygrenseverdier for bebyggelsen i samsvar med T-1442/2016, tabell 3. For uteområder er det hjemlet
særskilt krav til at alle boliger skal ha tilgang til privat uteoppholdsareal med tilfredsstillende støygrenseverdier
for lek, hvile og solbading i direkte tilknytning til boligen. Støyskjermingstiltak skal dokumenteres i byggesøknad.
Nye boliger er utsatt for støy fra Fv 120 Nedre Rælingenvei og internveier i planområdet. Alle nye boliger vil få
tilgang til uteoppholdsareal på bakken med støynivå under nedre grense for gul støysone. Støynivå ved fasade til
nye boliger er ikke så høye at de ikke kan dempes med normale fasadetiltak.
En eksisterende bolig (gnr 98 bnr 22) vil få en økning i støynivå på mer enn 3 dB på grunn av trafikk på ny vei
(SKV1) til planområdet. Særskilt krav til at støyskjerming for denne eiendommen skal være gjennomført før nye
boliger kan tas i bruk er hjelmet i planbestemmelsene § 6.2.
Støynivået ved eksisterende boliger langs plangrensen for nytt kryss endres ikke. Flere av boligene her ligger
imidlertid allerede i gul eller rød støysone fra fv 120/Nedre Rælingsvei.
Med henvisning til gjennomført støyutredning (vedlegg 9) og krav i reguleringsbestemmelsene, er det ikke vurdert
negativ konsekvens mht. støy.
7.11 Samfunnssikkerhet - risiko og sårbarhet
Med henvisning til gjennomført risiko- og sårbarhetsanalyse (vedlegg 7) og avbøtende tiltak innarbeidet i plankart
og bestemmelser er det ikke vurdert negativ konsekvens mht. risiko-/sårbarhet og samfunnssikkerhet.
7.12 Oppsummering av konsekvenser
Håndbok V712 (Statens veivesen, Veidirektoratet) er benyttet som grunnlag for den skjønnsmessige graderingen
av tiltakets konsekvens for de forskjellige tema, med følgende inndeling:
0
-------

Minimal / ingen konsekvens
liten negativ konsekvens
middels negativ konsekvens
stor negativ konsekvens
meget stor negativ konsekvens

++++
+++
++
+

meget stor positiv konsekvens
positiv konsekvens
middels positiv konsekvens
liten positiv konsekvens

Tema

konsekvens

Tettstedsutvikling Fjerdingby - overordna mål for areal og transport

+++

Landskap – visuelle konsekvenser

--

Naturmangfold

--

Kulturminner og kulturmiljø

0

Jordbruk – skogbruk

--

Friluftsliv - folkehelse

+++

Barn- og unges interesser

+++

Tilgjengelighet - universell utforming
Adkomst og trafikk/transport, inkl. trafikksikkerhet

++
+++

Støy

0

Samfunnssikkerhet - risiko og sårbarhet

0

Figur 30. Oppsummering av konsekvenser
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Vedlegg 9:

Støyutredning, Brekke og Strand, sist rev. 12.11.20
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Prinsippsnitt planlagt bebyggelse, rev 15.05.20

Vedlegg 11:
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Digital 3D-terrengmodell er formell del av planmaterialet.

33

