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1

Sammendrag

Planforslaget omfatter eiendommer langs i Strømsdalen – Vestre Strøm, gnr./bnr. 106/1 og
nåværende gnr./bnr 106/31. Forslagsstiller er Eiendomsgruppen Oslo AS. Eiendommen er
regulert til boligbebyggelse i kommuneplanen. Området er sentralt beliggende nær Lillestrøm
stasjon og Strømmen stasjon og er derfor gunstig lokalisert nær eksisterende sentrum og
kollektivtrafikkpunkter. Prosjektet ligger tett på gang og sykkelveistruktur og har god
bussdekning. Mindre bilbruk og et nytt mobilitetsmønster kan gjøre dette boligområdet til en
del av et fortettingsmønster langs etter knutepunktene.
I dag består planområdet av en skogkledd skråning med en bekk i bunnen. Utbyggingen
medfører en større endring av den søndre delen av eiendommene. Det skal tilrettelegges for
et parklignende miljø som del av et adkomstareal, med et overvannbasseng med trinn ned
mot den åpne bekken der den fortsetter i sitt originale løp. Den østvendte skråningen
omdannes gjennom landskapsendringer til felles uteoppholdsarealer, lekeområder og
beplantede terrasser. En sti/ gangvei nord i området gir tilgjengelighet til de forskjellige
landskapsnivåene.
Planbeskrivelsen drøfter det som endringen av planområdets natur medfører, og setter dette
inn i den strategiske tenkningen rundt fortetting i kommunen og den større regionen.
Planen omfattes ikke av forskrift om konsekvensutredning og skal derfor ikke
konsekvensutredes.

1.1 Nøkkelopplysninger
Kommune
Adresse
Gårdsnr. / bruksnr.
Gjeldende planstatus (regulerings-/kommune(del)pl.)

Forslagsstiller
Grunneiere (sentrale)
Plankonsulent
Ny plans hovedformål
Planområdets areal i daa
Ant. nye boenheter
Aktuelle problemstillinger
Foreligger det varsel om innsigelse (j/n)
Konsekvensutredningsplikt (j/n)
Kunngjøring oppstart, dato
Fullstendig planforslag mottatt, dato
Informasjonsmøte avholdt. (j/n)

PLANID 213

Rælingen kommune
Strømsdalen
gnr/bnr. 106/1, 106/31 m.fl.
Vestre Strøm gnr. 106, bnr. 1 m.fl. Plan.id.
156, fra 13.11.2002.
Eiendomsgruppen Utvikling AS
Gnr/bnr 106/1 J. Robsruds arvinger
Gnr/bnr 106/31 O. Linnerud
blå arkitektur landskap ab
Boligbebyggelse, tilhørende
oppholdsarealer og lekeplasser
14,5
32 stk
Naturverdier og støy
Nei
Nei
03.10.2016
Nei
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2

Overordnet kartutsnitt

Planområdet ligger i Rælingen kommunes nordøstre del.

Figur 1. Planområdets posisjon i forhold til Fjerdingby, Lillestrøm og Strømmen.
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3.

Bakgrunn

3.1 Hensikten med planen
Intensjonen med planarbeidet er å legge til rette for boligutvikling i tråd med kommuneplanen
2014-2025.
Planforslaget legger til rette for 32 boenheter fordelt på 3 bygningsvolumer med
garasjeanlegg.
Total BRA for alle feltene sammen begrenses til 5400 m2.
Planen regulerer inn lekearealer iht. til kommuneplanens krav. Parkering løses i
garasjeanlegg under byggene samt med gjesteparkering på terreng.

3.2 Forslagsstiller, plankonsulent og eierforhold
Forslagstiller er Eiendomsgruppen Utvikling AS. Plankonsulent er blå arkitektur landskap ab.
Berørte eiendom ligger langs Strømsdalen, sør for Øvre Rælingsvei og er en del av den
større eiendommen gnr/ bnr 106/1. Et mindre område av eiendommen med gnr/bnr 106/31
kommer til å bli sammenføyd med eiendommen gnr/ bnr 106/1 i sør. Det finnes pr. i dag
opsjonsavtale på̊ dette mellom Eiendomsgruppen og eiere av 106/31.

3.3 Tidligere behandlinger og vedtak
Tidligere vedtak i saken ble tatt i 04.06.2019. Det daværende planforslaget la opp til bygging
av 49 leiligheter i varierende størrelser mellom 45m2 og 107 m2. Planforslaget la til rette for
6 leilighetsbygg med svalgangsløsning, hvor høyde på bygningene vil være mellom 4 og 5
etasjer, i tillegg til parkeringsanlegg. Planen innebar opparbeidelse av uteområder med
lekeplass, sitteplasser, bekkesig og vannspeil, samt parkeringsplasser for bil og sykkel og
avfallshåndtering. Bruksareal skulle ikke overstige 7000 m2 BRA. Hver boenhet skulle ha
minste uteoppholdsareal (MUA) på 80m2, i henhold til krav i kommuneplanens
bestemmelser for blokk- og terrassert bebyggelse. Adkomst til området vil være fra fylkesvei
301.
Rådmannen vurderte at planforslaget burde sendes tilbake, med anmodning om at
utnyttelsen reduseres og at forslagsstiller vurderer et alternativ der bebyggelsen tilpasses
bedre terrenget og omgivelsene, slik at prosjektet oppnår bedre bokvalitet.
3.4 Vurdering av forskrift om konsekvensutredninger
Konsekvensutredning (KU) har hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-10 første ledd, jf. §
4.2 med tilhørende Forskrift om konsekvensutredninger som trådte i kraft 01.07.17. Etter § 4
i Forskrift om konsekvensutredninger skal forslagsstiller vurdere om planen eller tiltaket
omfattes av § 6, § 7 eller § 8, og om planen er KU-pliktig.
Forskriften skiller mellom planer og tiltak som alltid skal konsekvensutredes og ha
planprogram jf. § 6, planer og tiltak etter andre lover som alltid skal konsekvensutredes jf. §
7, og planer og tiltak i § 8 som skal konsekvensutredes hvis de kan få vesentlige virkninger
for miljø eller samfunn etter § 10.
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§ 6 Planer og tiltak som alltid skal konsekvensutredes og ha planprogram eller
melding
Tiltakene i planen faller ikke inn under tiltak i vedlegg I nr. 6, bokstav b, og omfattes dermed
ikke av forskriftens § 6.
§ 7 Planer og tiltak etter andre lover som alltid skal konsekvensutredes, men ikke ha
melding
Planen omfatter ikke tiltak som må behandles etter annet lovverk enn plan- og
bygningsloven, og som omfattes av forskriften.
§ 8 Planer og tiltak som skal konsekvensutredes hvis de kan få vesentlige virkninger
for miljø eller samfunn (etter § 10)
Planen omfatter ikke tiltak som kan få vesentlige virkninger for miljø eller samfunn (etter §
10).
Konklusjon:
Planen omfattes ikke av forskriftens virkeområde og skal derfor ikke konsekvensutredes.

4

Planprosess

4.1 Varsel om oppstart
Igangsetting av det foreliggende planarbeidet og ble kunngjort 03.10.2016 i Romerikes blad
og på Rælingen kommune sin hjemmeside. Hjemmelshavere, naboer, lag, foreninger og
offentlige høringsinstanser ble varslet med brev. Frist for å komme med innspill ble satt til
01.11.2016. Det kom inn 11 innspill til varsel om oppstart. Høringsinnspillene er oppsummert
og kommentert i eget dokument (se vedlegg 25).
I januar 2021 ble det varslet endring av plangrense øst for fylkesveien. Viken
fylkeskommune, eiere til eiendom 106/575 og Rælingen kommune ble varslet. Viken
fylkeskommune som ikke hadde svart på varslet i 2016 ga tilbakemelding på hele
planområdet i forbindelse med dette varsel. Eiere til eiendom 106/575 kom ikke inn med
innspill.

4.2 Medvirkningsprosess
Medvirkning så langt har kun vært med varsling av oppstart. Etter førstegangsbehandling er
det kommet inn 9 merknader, deriblandt et varsel om innsigelse.
Det er innspill i forbindelse med oppstartvarslet som er negative til bebyggelse av
planområdet da det betyr tap av natur og grønnstruktur. I planforslaget tar nå
bebyggelsen mindre enn halvparten av planområdet, hele den nordre delen er urørt.
Forslagstiller og plankonsulent mener at det under planprosjektet viser at det er mulig å
bygge sentralt plasserte boliger i balanse med omgivelsene og ravinelandskapet.
Prosjektet innebærer også en etablering av snarvei fra Strømsdalen til Bjerklivegen, en
bevegelse som ikke har vært mulig tidligere.
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4.3 Planprosessen
Under vises en kort oversikt over planprosessen i reguleringsplanen:
Tidslinje

Dato

Oppstartsmøte

26.08.2016

Varsel om oppstart

03.10.2016

Frist for innspill til oppstartsvarsel

01.11.2016

Utarbeidelse av planforslag

30.03.2021

Drøfting av plan i regionalt planforum
Medvirkningsmøte/idédugnader etc.
1. gangsbehandling av planforslaget og
utbyggingsavtalen
Offentlig ettersyn og høring av planforslaget
Vurdering av merknader
2. gangsbehandling av planforslaget
Vedtak i kommunestyret
3 ukers klagefrist på vedtaket

4.4 Viktige vurderinger gjort i planarbeidet
Prosjektet har utviklet seg over flere år gjennom en rekke undersøkelser og prosjekttrinn.
Utvikleren av prosjektet har i planutformingsfasen undersøkt det fulle potensialet rundt
utnyttelsen. Prosjektet har gått fra 72 leiligheter i 2017 til 32 leiligheter i dette planforslaget.
Det endelige forslaget er betydelig mindre i antall boenheter, lengde og volum samt plassert
lengre unna hensynssone for høyspentanlegget og fylkesvei. Dette er resultatet av
vurderinger som er gjort underveis i prosessen sammen med kommunen.
Prosjekteringsarbeidene har fokusert på å balansere mellom utnyttelse, terrenginngrep og
masseoppbygging i et strøk med støy og nærhet til høyspentledning.
Ambisjonene om fortetting i den større regionen nær viktige kollektivknutepunkter er tydelig
formulert i kommunale, fylkeskommunale og statlige retningslinjer. Planforslaget utnytter
eksisterende gang, sykkel og kollektivnett på en god måte, og tilfredsstiller de fleste kriterier
som utviklingsområde innenfor disse strategiene.
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5

Planstatus og rammebetingelser

I kommuneplanens arealdel 2014-2025 er området avsatt til boligbebyggelse. Prosjektet
følger opp denne bruken samt regionale planer om fortetting nær kollektiv- knutepunkter.

5.1 Nasjonale føringer
•
•
•
•
•
•
•

Statlige retningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging, 26.09.2014
Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen (1989
med rundskriv T-2/08) fastsatt 20.09.1995
Retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2016)
Rundskriv om tilgjengelighet for alle (T-5/99 B)
Forskrift om konsekvensutredninger (KU-forskriftene) fastsatt 1 juli 2017
Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging i kommunene fra 4.
september 2009
Statens strålevern: Veileder "Bebyggelse nær høyspenningsanlegg"

5.2 Regionale føringer
•
•
•

5.3
•
•
•
•
•
•

Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus (2016)
Fylkesdelplan “Romerike møter framtida”: fra 2004
Handlingsplan mot støy i Oslo byområde 2018-2023

Kommunale føringer
Kommuneplanens for 2014 – 2025: I kommuneplanens arealdel vedtatt av
kommunestyret den 26.08.2015 er området avsatt til fremtidig boligbebyggelse.
Kommunedelplan Trafikksikkerhet 2016-2027
Kommunedelplan Energi- og klima 2015-2026
Tilstandsrapport Natur og miljø 2020: Klima og energi
Hovedplan for friluftsområder og idrettsanlegg 2016-2027
Veileder i estetikk og kvalitet i plan- og byggesaker
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5.4 Gjeldende reguleringsplaner

Gjeldende reguleringsplan planid.156

Gjeldende reguleringsplan er Vestre Strøm gnr. 106, bnr. 1 m.fl. Plan.id. 156, fra 13.11.2002.
Formålet for planområdet er i denne planen avsatt til friluftsområde.
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5.5 Tilgrensende planer
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106/693
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106/519
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106/517
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106/516
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106/511
117/1

106/515
106/7/1

106/514
106/357
106/535

106/570

106/512

106/513

106/571

106/68
106/390

o_GF1
A=13,3 daa

106/7/2
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106/534

o_GF2
A=10,9 daa
106/690

106/688

Y6646900
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106/217
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106/185

124/2

106/293
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106/714/6
106/185/46
106/714/5
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106/2/60

106/185
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106/714/4
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106/801
106/714/3

106/781
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106/701

106/100

106/714/2
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106/714/1

106/185

106/745

106/204/1

106/185
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106/185

106/714/13

106/737

106/714/12

106/40
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106/714/14
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106/785

106/185/3

106/230
106/714/11
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106/2/117

106/714/9
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106/704
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106/705
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106/714/15
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106/727
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106/714/20

106/799

106/715

106/185/22
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106/776
106/185/27

106/789

106/714/19

106/799/*/2
106/799/*/2

106/185/9
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106/2/90

106/257

Tegnforklaring

106/714/26

106/2/77

106/714/25

106/185/16

106/714/24

106/2

Reguleringsplan
PBL 2008
106/252
106/251

106/557
106/2/30

106/254

106/714/23
106/267

106/453

106/2/51

Y6646500

106/266

§12-5. Nr. 2 - Samferdselsanlegg og
teknisk infrastruktur

106/714/33

106/7
106/2/39

o_GF3

106/765
106/525

A=1,5 daa

Gang-/sykkelveg

SVT106/249

Annen veggrunn
- tekniske anlegg
106/250

106/248

106/247
106/2/47

106/185/52

SGS1
106/268

106/714/34

106/324

106/256

106/253

106/265

106/2/63

106/2/48
106/2/98

106/255

§12-5. Nr. 3 - Grønnstruktur

106/714/32

GF1-3
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106/269

Friområde
106/772

Linjesymbol
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106/714/30

TEKST

Planens begrensning
106/714/29
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106/271

Måle og avstandslinje

106/340
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106/550

o_ =

Formålgrense

106/272
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OFFENTLIG

106/185/54

106/452
106/300
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106/345

106/336

Kartopplysninger
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Tilgrensende reguleringsplaner: planid.201 & planid.229.

Tilgrensende reguleringsplaner: planid.178 og planid.135.

•

•

•

•

Plan-id 201 fra 2016: Detaljreguleringsplan for Bjerkelivegen – Vestre Strøm.
Hensikten med reguleringen er å legge til rette for boliger for eldre nordvest fra
planområdet.
Plan-id 135 fra 1994: Detaljregulering for Strømsdalen – Linjevegen i nord grenser til
planområdet. Reguleringen legger til rette for boliger med tilhørende garasje og
uthus.
Plan-id 178 fra 2009: Detaljregulering for Østre Strøm. Området er lokalisert øst fra
planområdet. Planen tilrettelegger for kombinerte formål (forretning/kontor/industri),
friområde, parkbelte i industristrøk og parkering
Plan-id 229 fra 2019: Detaljregulerinsplan for etablering av gang- og sykkelvei i
Strømsdalen i nord-sydlig retning for å skape ferdselslinjer som er skjermet mot
trafikk og annen fare. Veien skal lokaliseres sør fra planområdet.
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6

Beskrivelse av planområdet

6.1 Beliggenhet
Strømsdalen har en sentral beliggenhet med gangavstand til kollektivknutepunkt for tog og
buss. Strømsdalen har også gang- og sykkelavstand til Fjerdingby, Løvenstad og andre deler
av kommunen. Det er tilsvarende god tilgjengelighet til Strømmen og Lillestrøm.

Figur 2. Nærområdets kontekst med planområde markert.

Planområdet er på 14,5 daa avgrenses i øst av Strømsdalen og i sør av gang - og sykkelvei
langs Øvre Rælingsvei. I vest er villaområdene langs Bjerkeliveien nærmeste nabo og i nord
går Linjeveien.

Figur 3. Planområdets avgrensning.
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6.2 Dagens arealbruk
Området er et naturområde med bekk mellom Strømsdalen i øst, villaområdet og gravlund i
vest, og en enebolig i sørvest. Under høyspentledning i nordre del av planområdet er
grøntarealet renset for høyere vekster/trær. Langs planområdet går fylkesvei 301 hvor det er
tilrettelagt for gang- og sykkelveg langs Strømsdalen. Det er dermed gode forbindelser til
planområdet.

Figur 4. Strømsdalen sett fra nord (foto google maps)

Fortetting
Rælingen har hatt en befolkningsvekst godt over landsgjennomsnittet og prognoser viser
fortsatt høy vekst i perioden fremover. Nærområdet har allerede begynt og fortettetes i
nærliggende reguleringsplaner. Det er ingen bebyggelse innenfor planområdet pr i dag.
Fortetting i området kan lede til et alternativt boligtilbud i form av leiligheter i et populært
område med mye villa-bebyggelse. Området har også gode forbindelser til nærliggende
sosial infrastruktur og viktige kollektivknutepunkter.
Ifølge Rælingen kommune sin veileder for estetikk og bokvalitet kan en større
befolkningstetthet også gi grunnlag for bedre kollektivtrafikk og mer sosial infrastruktur i
nærområdet, noe som kan lede til redusert transportbehov og redusering av forurensning av
støy og luft.

Figur 5. Nybygget prosjekt vest for planområdet ved Bjerklivegen
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6.3 Stedets karakter, estetikk og arkitektur
Ræligen er en kommune med store naturverdier, først og fremst med Øst-Markas store
naturområder, mens i nord finnes det deler med ravinelandskap, vanlig i planområdets
nærområde. Ravinelandskapet har satt preg på utformingen av bebyggelsen rundt omkring.
De meste av den nærliggende eksisterende bebyggelsen er villaer. Fortetting i området rundt
Strømsdalen og denne delen av nordre Rælingen har i hovedsak skjedd fra 1970 og
framover. Bebyggelsen i nærområdet er i hovedsak organisert rundt de store veiene og i nær
anslutning til sosial infrastuktur. Bebyggelsen har tilpassets seg den eksisterende
grøntstrukturen.

Figur 6. Villaer langs med Bjerklivegen vest for planområdet (foto google maps)

På den andre siden av Strømsdalen ligger et næringsområde med kontor og handel, bl.a. en
Kiwi butik og en Rema 1000, vel å merke ovenfor skogsområdet som følger Strømsdalen. Et
boligprosjekt i nabolaget, Bjerkelivegen, er nybygget og introduserer allerede en høyere
utbyggingstetthet. Det er ingen eksisterende bebyggelse i selve planområdet.

Figur 7. Strømsdalen med sykkelveg mot sør, her vises også tildekning med grus over ny fjernvarmeledning,
bilde 2019.04.09.
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6.4 Landskap
Landskapet en del av det kuperte landskapet i Skedsmo-Rælingen-området. Disse Vformede dalene ble dannet ved erosjon i marine leiresedimenter under landhevingen etter
siste istid. Disse ravinene ble tidligere ofte benyttet til beite, utmarksslått og vedskog.
I en ravinedal opp fra Nitelva går veien Strømsdalen. Det er tett skog på begge sider av
dalen, dominerende løvskog, en kraftledning går diagonalt over og når man kommer opp til
Øvre Rælingens veg finner man den eneste bebyggelsen, en eldre, tilbaketrukket villa. De to
dalsidene er pr. i dag utilgjengelige på grunn av sin bratthet og på vestsiden. Det går en bekk
parallelt med veien som ligger nedenfor en bratt fylling tilhørende den forholdsvis nyanlagte
gang-og sykkelveien. Bekken ligger 3-4 m under veinivåen.

Figur 8. Eksisterende bekkeløp

Figur 9. Bebyggelse lengre nord for planområdet langs Strømsdalen (foto google maps)

Ovenfor selve dalrommet finnes det i vest en gravlund, som grenser til et boligprosjekt for de
eldres boligspareklubb som igjen grenser til et større villaområde.
Området er ca. 13,9 daa stort og ligger ca. mellom kote +140 og +160 moh. Terrenget
skråner jevnt mot øst, skråningshelning er ca. ml. 1:2 til 1:4.
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6.5 Klima og klimatilpasning
Området består pr. i dag av skog som står i silt og leire. Iniltrasjonsevnen til silt og leire
anses som uegnet, det viser også kartgrunnlag fra NGU. Å infiltrere nedbørsmengden fra
planområdet er derfor en løsning som ikke vil fungere alene uten andre tiltak.

Figur 10. Infiltrasjonsevne (Kilde NGU)

6.6 Næring
Det er ingen næring knyttet til selve planområdet, men i sykkel- og gangavstand finnes et
stort utvalg. Øst for Strømsdalen finner vi et næringsbyggsområde med bl.a. 3
matvarebutikker, og nord for dette et område med mindre leilighetsbygg og rekkehus, Østre
Strøm.
Både i tettstedene Strømmen og Lillestrøm er det større konsentrasjoner av handel, næring
og arbeidsplasser. Strømmen sentrum/ stasjon og Lillestrøm sentrum/ stasjon ligger innenfor
en radie av 1,5 km. Prosjektet ligger vel plassert i det punktvis urbaniserte strøket som går
fra Oslo til Gardemoen. Her finnes et stort utbud av service og arbeidsplasser i for eksempel
Lørenskog sentrum, Lillestrøm og Strømmen.
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6.7 Teknisk infrastruktur
Fjernvarme
Området har konsesjonsplikt for fjernvarme. Ny fjernvarmeledning ble bygget på vestsiden
av gang- og sykkelveien langs Strømsdalen i 2018.
Høyspentledninger
Det passerer to høyspentledninger over planområdet, de er planlagt med hensynssone i
kommuneplan, dette videreføres i planforslaget.
Vann og avløp
Det er ikke tilrettelagt for teknisk infrastruktur inne på̊ området nå, men det er
tilknytningsmuligheter både til vann og avløp- tilknytning vises i VA-plan.
Avfallshåndtering
Det er ikke tilrettelagt for avfallshåndtering/ renovasjon inne på området nå.
Trafo
Trafo/nettstasjon er bygget innenfor planområdet i 2018 og reguleres i denne plan.
Brann
Det er ikke tilrettelagt for brannhydranter i området i dag.
Snøhåndtering
Det er ikke noen snøhåndtering inne på området nå.
6.8 Vei og trafikkforhold
Kjøreatkomst og parkering
Planområdet har ingen kjøreadkomst i dag. Planområdet er lokalisert langsetter fylkesvei.
Trafikkmengde
Utbyggingsområdet ligger ved Fv. 301 Strømsdalen som er en viktig forbindelse mellom
Øvre og Nedre Rælingsvei nord i kommunen. Veien har derfor en del rushtrafikk som går
forbi området. Hastigheten er satt til 50 km/t.
ÅDT: Fv. 301 Strømsdalen er pr. i dag estimert til 4316, beregnet økning til 2030 er 5080.
Trafikksikkerhet
I Statens Vegvesen sin kartdatabase finnes det en oversikt over alle registrerte trafikkulykker
i området. Oversikten viser at de fleste hendelser har inntruffet ved kryss. Det er registrert 2
ulykker med konsekvens alvorlig personskade. Den ene av disse fant sted i krysset mellom
Fv. 301 Strømsdalen og Øvre Rælingsveg. Den andre fant sted på Øvre Rælingsveg.
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6.9 Mobilitet
Forbindelseslinjer
En gang- og sykkelvei går langs Fv. 301 på̊ planområdets side, og binder området for
gående og syklende sammen med bl.a. Strømmen og Lillestrøm. Innom reguleringsplan 229,
sør for planområdet planlegges etablering av ny gang- og sykkelvei fra Øvre rælingsvei og
sørover. Denne gir forbedrede muligheter for forbindelse til de vestre delene av Rælingen,
for eksempel bydel Løvenstad, der skole og idrett er lokalisert per i dag.

Figur 11. Sorte prikker viser gang-og sykkelvei alternativt fortau til Strømmen storsenter og Lillestrøm
stasjon. Røde prikker viser ny gang og sykkelvei sørover. Furukollen inneholder naturmark og tilbud
av sport. (underlag fra Norgeskart).

Kollektivtilbud
De nærmeste busstoppene til planområdet er på Strømsdalen. Videre finnes det busstopp
opp på Øvre Rælingsveg, Øvre Strømsdal er ca. 150 m fra planområdets midtpunkt. Buss
330 mellom Lillestrøm og Fjerdingby går ca. 5 ganger i timen i rushtiden i følge ruter.no. Det
er 7 min med buss herifra til Lillestrøm stasjon (2 km) og 10 min (4,5 km) til Fjerdingby.
Lillestrøm stasjon har hyppige avganger mot bla. Oslo og Gardemoen. Dette gjør stasjonen
til et av landets best betjente kollektivknutepunkt for tog og buss og planområdet har meget
god tilgjengelighet.
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Figur 12. Kollektivholdeplasser og bussens ferdselsretninger.

6.10 Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv
Planområdet er en del av et større område som er kartlagt i forbindelse med
friluftlivskartlegging i Rælingen kommune, i regi av Akershus fylkeskommune (nåværende
Viken fylkeskommune). Området som reguleringsplanen er en del av, er kartlagt som svært
viktig friluftslivsområde og definert som grønnkorridor i Naturbase. I Miljødirektoratets
metode for friluftslivskartlegging er grønnkorridorer definert slik: «Grønnkorridorene er i
mange tilfeller viktige friluftslivsområder i seg selv, men er i tillegg en del av
transportsystemet for gående og syklende og er viktige forbindelseslinjer som knytter
sammen boligområder og de mest brukte og egnede friluftslivsområdene. Slike korridorer
skal ha et grønt hovedpreg». Det antas at brukerfrekvensen skyldes gang- og sykkelveien
som grenser til grønnkorridoren.
Det er kort avstand til landskapsattraksjoner som vannområder slik som Nitelva, Øyeren og
til skogsområder i Østmarka som starter 400 m opp Øvre Rælingenvei ved Furukollhytta,
herifra kan man gå i uberørt natur over 24 km og komme til Ytre Enebakk.

6.11 Universell utforming
Området er i dag utilgjengelig. Terrenget er stort sett skrånende og området er i stor grad
gjengrodd av vegetasjon.
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6.12 Barn og unges interesser
I dag er området utilgjengelig med sin gjengroddhet og bratthet. Området er ikke opparbeidet
eller tilrettelagt for opphold.
Området ligger nær skoler og sentrale funksjoner for barn og unge. Sykkel og
gangveisystemet gir trygge trafikkforhold.
Det ble utført barnetråkkregistreringer på Løvenstad skolekrets i 2016. Dette viser at det ikke
er noen bruk av området i søndre del av Strømsdalen til lek eller gjennomgang til andre
områder.

6.13 Sosial infrastruktur
Det er ingen sosiale funksjoner i planområdet.
Området hører til skolekretsen Løvenstad. Planområdet tilhører Løvenstad barneskole sitt
opptaksområde, ca. 1,8 km unna. Elevene ved Løvenstad skole angis siden til Sandbekken
ungdomsskole ved start i 8. klasse. Skolen ligger ca. 2,2 km unna planområdet. Med sykkel
tar det omtrent 10-15 min til skolene. Det ble i 2017 gjort en vurdering av behov i skole- og
barnehagebygg med tanke på kapasitet. Det slås her fast at det er behov for en
kapasitetsøkning på både Løvenstad og nærliggende Rud skole frem mot 2030.
Planområdet tilhører også barnehage i Løvenstad skolekrets og de nærmeste barnehagene
er Løvenstad og Løvlia, i anknytning til Løvenstad skole. Barnehager i Løvenstad skolekrets
har ifølge prognosene kapasitet i hele perioden frem til 2025, i henhold til kommuneplanen.
Det ble i 2017 gjort en vurdering av behov for skole- og barnehagebygg med tanke på
elevkapasitet. Det slås her fast at det er behov for en kapasitetsøkning på Løvenstad skole
og nærmest alternative skole, Rud skole, frem mot 2030. Barnehagene i skolekretsen har
god kapasitetsdekning.
Ca. 2 km sør for planområdet, ved Sandbekkens ungdomsskole, finnes et idrettsområde med
blant annet flere fotballbaner, og Sandbekkhallen med flerbrukshall og svømmehall.
Lillestrøm sentrum sørger for det meste av kulturutbudet i nærhet til planområdet.

6.14 Kulturminner og kulturmiljø
Området er rest av et gammelt ravinelandskap. Det er ikke fastslått noen verdi for dette i
Konsekvensutredningen i kommuneplanens arealdel 2014-2025 – I kommunens helhetlige
Risiko - og sårbarhetsanalyse fremgår det at: «området er en gammel ravine, men er
allerede så nedbygd at den ikke har noen verdi som kulturlandskap i dag».
Det er ikke registrert noen funn i register for automatisk fredet kulturminner eller nyere tids
kulturminner.
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6.15 Landbruk
Det er ikke landbruksvirksomhet innenfor planområdet og heller ikke i direkte nærhet til
området.

6.16 Naturmangfold
I alle reguleringsplaner skal det redegjøres for oppfølging av kravene i naturmangfoldloven
kapittel II §§ 8 til 12. BioFokus har kartlagt naturverdier og vurdert forholdet til
naturmangfoldloven kapittel II §§ 8 til 12 (vedlegg 8: Naturverdier i Strømsdalen, BioFokus,
datert 26.05.2016, Naturverdier, tilleggsinformasjon, datert 08.06.2017, Naturverdier, NML
tillegg, datert 09.01.2018).
For at kravet til kunnskap om naturmangfold i naturmangfoldloven § 8 skal anses som oppfylt
skal det opplyses om all kjent og relevant kunnskap av betydning. Hvor strenge krav som
stilles til kunnskapen avhenger blant annet av hvor sterke føringer planen gir for framtidig
arealdisponering, hvor mye naturmangfold som berøres og hvor sårbar eller sjelden denne
er. Det skal som et minimum gjøres søk i Naturbasen til Miljødirektoratet og i
Artsdatabankens Artskart, samt gjøres en gjennomgang av annen lett tilgjengelig kunnskap.
§ 8.(kunnskapsgrunnlaget): Området ble i 2016 kartlagt for naturtyper iht. DN-håndbok 13.
Det er i den forbindelsen også gjort ettersøk av rødlistearter og annet artsmangfold. I 2016års rapport er det registrert en naturtype innenfor undersøkelsesområdet, gråor-heggeskog, i
forbindelse med registreringer av nøkkelbiotoper i skog i Lørenskog og Rælingen kommuner
(Blindheim 1999). Denne lokaliteten ligger i Naturbase (Miljødirektoratet 2016). Det foreligger
ingen artsregistreringer i Artskart fra lokaliteten (Artsdatabanken 2016).
Områder er i tillegg befart i 2017 i forbindelse med ravinekartlegging i Rælingen kommune.
Naturtypebeskrivelsen er i den forbindelsen oppdatert.
I 2018 ble det er oppdatert en ny rødlisteart i området, grøftlommemose. Grøftlommemosen
er funnet i den nordlige delen av planområdet der naturen ikke endres.
BioFokus vurderer fortsatt naturverdien til C-verdi, men ikke langt unna B-verdi. Lokaliteten
er besøkt i tre runder og alle har resultert i samme verdivurdering.
Kunnskapsgrunnlaget vurderes av BioFokus å være godt nok for å gå videre med
reguleringsplanen.
§10 (Økosystemtilnærming og samlet belastning) Strømsnesravinen med tilhørende
økosystem er sterkt påvirket fra langt tilbake. De fleste arealendringene er gamle, og det er
ikke skjedd større arealinngrep etter 1999. Bunnen og østsiden av ravinene er stort sett
ødelagt opp til Øvre Rælingsvei, selv om noe av terrengformen gjenstår på østsiden.
Østsiden har dermed lite av naturverdier, men denne delen er likevel avsatt som
grønnstruktur i kommuneplanens arealdel.
Oppstrøms veien er ravineformen noenlunde intakt, mens det er gravd i bekken og deler av
den er lagt i rør. Denne delen er også avsatt til grønnstruktur. Den nederste (nordre) delen
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av ravinesystemet (inkludert en naturtypelokalitet med lågurt-eikeskog, B-verdi) er i
kommuneplanen avsatt til framtidig nærings-bebyggelse.
Av den opprinnelige naturen knyttet til ravinesystemet gjenstår i dag kanskje rundt 40%
(vurdert ca. opp til Bassengåsen) til dels sterkt påvirket natur, mens resten er ødelagt. Dette
tiltaket reduserer gjenværende natur ytterligere, og eventuell næringsutvikling i nord vil
redusere ravinenaturen til en liten rest oppstrøms Øvre Rælingsvei.
Ravinedaler har begrenset utbredelse i Norge og er i hovedsak konsentrert til områder med
tykke marine avsetninger i Trøndelag, på Ringerike, på Romerike og i Østfold. Raviner er
generelt utsatt for et stort arealpress, f.eks. gjennom bakkeplanering/oppdyrking, utfylling,
plassering av overskuddsmasser, eller veg-bygging. Naturtypen ravinedal er derfor vurdert
som sårbar på norsk rødliste for naturtyper.
Strømsnesravinen er altfor påvirket og har for korte ravinearmer til å bli kartlagt som
ravinedal. Naturtypen rik boreal løvskog, som omfatter mye av ravineskogene, er rødlistet
som DD (datamangel).
All nedbygging av raviner i regionen er negativ, men det er viktigst å ivareta de mer intakte
ravinene, og A/B-lokaliteter av ravineskogene. I Strømsnesravinen er det imidlertid lite av
ravinesystemet som gjenstår, og det har begrenset verdi. Den kartlagte gråor-heggeskogen
er liten og tilknyttet en sterkt påvirket ravine med begrenset verdi. Dette begrenser
betydningen av økosystemet i et landskapsperspektiv. BioFokus er enig med planlegger at
nedbygging av denne C-lokalitet i liten grad påvirker forvaltningsmålene i
naturmangfoldloven §§ 4 og 5.
Figur 13. Utsnitt fra Artsdatabanken i 2021:
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6.17 Miljøkvalitet
Støy: Langs området i nord-sydlig retning går fv. 301 i Strømsdalen, med en sykkel- og
gangveg. Helt i sør krysser Øvre Rælingsvei fylkesvei 301 i øst-vestlig retning. Begge veiene
forårsaker støy i planområdet, hvor store deler ligger i gul støysone. Helt i øst er mindre
arealer med rød støysone langs fylkesveien i Strømsdalen. Norconsult har utført en
støyrapport(vedlegg 7, Støyrapport, Norconsult, datert 25.02.2021) som konkluderer att
planområdet ligger delvis innenfor gul stø og delvis innenfor rød støysone. Det forutsettes at
arealer innenfor rød støysone ikke benyttes til boligformål eller medtas i beregningen av
utendørs oppholdsareal for tiltaket.
I arealdelen til kommuneplanen til Rælingen kommune vises det til retningslinje T-1442 ved
håndtering av fortetting i støyutsatte områder.
Stråling: To høyspentlinjer krysser planområdet. En øst/vest og en nord/syd. I
Kommuneplanens arealdel er det lagt inn hensynssoner over høyspentlinjene. I
kommuneplanens arealdel, bestemmelsepunkt 5.3 står det: Høyspenningsanlegg genererer
elektromagnetiske felt. Dersom ny bebyggelse og anlegg som er beregnet for personopphold
foreslås plassert nærmere høyspenningsanlegg enn 25 m, noe som kan medføre
magnetfeltnivåer over 0,4 mikrotesla, skal det gjennomføres utredninger som skal gi
grunnlag for å vurdere bebyggelsens og anleggets plassering, samt forebyggende tiltak for å
redusere magnetfeltet, jfr. Statens strålevern.
Grunnforurensning: Det er utført miljøtekniske grunnundersøkelser av Sweco (vedlegg 13,
Miljøtekniske grunnundersøkelser med tiltaksplan, dato 10.10.2018). Resultatene viser
masser i tiltaksklasse 1 og 2 hvilket betyr at de kan ligge igjen/ omdisponeres på tomten
innenfor planlagt arealbruk. Det er kun i den søndre delen som det finnes masser i
tilstandsklasse 2, hvis disse transporteres bort fra tomten skal de leveres til deponi for lettere
forurensede masser. I planområdet er det grovt estimert at 1200 m3 masser er innenfor
tilstandsklasse 2.

Figur 14. Påvist forurensning ved innen planområdet, se vedlegg 13.
Luftforurensning, Rambøll, mars 2021 for større bilde
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Luftforurensning Luftkvalitetsberegningene (vedlegg 14, Utredning av lokal luftkvalitet,
Rambøll mars 2021), viser at det er noe spredning av luftforurensning ut fra Strømsdalen
som går i øst, og særlig Øvre Rælingsveg i sør, som påvirker den lokale luftkvaliteten på de
sørlige og østlige delene av planområdet.

Figur 15. Luftsonekart som viser
modellerte konsentrasjoner av
svevestøv (PM10) som 8. høyeste
døgnmiddel ved planområdet for
Strømsdalen, for planalternativet.
Nye planlagte bygninger er markert
i oransje. Gul og rød sone for PM10
tilsvarer maks. 7 overskridelser av
grensene på henholdsvis 35 og 50
µg/m3, iht. Retningslinje T-1520.

Nedre grense for Retningslinje T-1520 rød sone for PM10 overstiges kun ved mindre
områder på selve vegbanen langs Øvre Rælingsveg. PM10 gul sone brer seg imidlertid ut
over noe større deler av planområdet inkludert ved fasadene på planlagt nye bebyggelse i
sør og i øst.
De forhøyede konsentrasjonene av PM10 som korttidsmiddel skyldes i all hovedsak
forholdsvis høye maksimale bakgrunnskonsentrasjoner for svevestøv i området. Ved øvrige
deler av planområdet på nord- og vestsiden av leilighetsbyggene er luftkvaliteten god.
Grenseverdiene i forurensningsforskriften kap. 7 for PM10 som årsmiddel overstiges kun på
vegbanen langs deler av Øvre Rælingsveg, mens grenseverdien som døgnmiddel
overholdes på hele beregningsområdet. For NO2 overstiges grensen i Retningslinje T-1520
for rød sone kun på vegen langs deler av Strømsdalen og Øvre Rælingsveg, mens T-1520
gul sone for NO2 også omfatter mindre deler av planområdet lengst øst og sørøst nært opptil
vegene. Grenseverdien i forurensningsforskriften kap. 7 som timemiddel overstiges kun
langs mindre deler av Øvre Rælingsveg.

6.18 Grunnforhold
Eiendommen ligger mellom kote +140 og +160 moh. Terrenget skråner jevnt mot syd,
skråningshelning ca. ml. 1:2 til 1:4. Det renner en mindre bekk langs skråningsfoten.
Terrenget på vestsiden av eiendommen og på tilgrensende eiendommer på vestsiden av
tiltaksområdet er flatt. Dette platået er bebygd med frittstående småhusbebyggelse.
Østgrensen på eiendommen går parallelt med Fv. 301.
Det har det blitt utarbeidet et geoteknisk notat (vedlegg 6, Geoteknisk rapport, Romerike
Grunnboring, datert 14.01.2021)
Det har også i 2016 og 2019 blitt gjort geotekniske vurderinger for de foreslåtte
detaljreguleringene. Aktuelle endringer er rettet mot utforming og plassering av bebyggelse
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samt inngrep i eksisterende terreng. Geoteknisk vurdering som en av konsekvens av disse
endingene er basert på i 2016 og 2018 utførte grunnundersøkelser.
Eiendommen ligger utenfor av NVE registrerte kvikkleiresoner. Det ble hverken funnet
kvikkleire eller sprøbruddmateriale etter definisjon fra /1/ i grunnen. Massene i grunnen
består hovedsakelig av fast overkonsolidert havavsatt siltig leire, under ca. 3-5 m tørrskorpe.
Bergdybde ble målt fra 2 til 13 m.
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7

Beskrivelse av planforslaget

7.1 Planlagt arealbruk og reguleringsformål

Figur 16. Plankart
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Arealformål

Feltkode

Areal (m²)

1113 - Boligbebyggelse-blokkbebyggelse
1510 - Energianlegg
1550 - Renovasjonsanlegg
1600 - Uteoppholdsareal

BBB
BE1
BRE
BUT

2046,4
225,7
25,1
3948,9

1610 - Lekeplass

BLK

640,6

§12-5. Nr. 1 - Bebyggelse og anlegg

Sum areal denne kategori:
§12-5. Nr. 2 - Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur

6886,7

2011 - Kjøreveg
2011 - Kjøreveg
2015 - Gang-/sykkelveg (SGS)
2019 - Annen veggrunn - grøntareal
2019 - Annen veggrunn - grøntareal
2019 - Annen veggrunn - grøntareal
2019 - Annen veggrunn - grøntareal
2019 - Annen veggrunn - grøntareal
2080 - Parkering
2080 - Parkering
2900 - Angitte samferdselsanlegg og/eller teknisk
infrastrukturtraseer kombinert med andre angitte hovedformål
Sum areal denne kategori:
§12-5. Nr. 3 - Grønnstruktur

SKV1
SKV2
SGS
SVG1
SVG2
SVG3
SVG4
SVG5
SPA1
SPA2
SAA

1185
63
766,1
74,9
440,8
290
480,3
254,4
72,1
46
625,9

3020 - Naturområde
3040 - Friområde
3800 - Kombinerte grønnstrukturformål
Sum areal denne kategori:
Totalt

GN
GF
GKG

2600,3
302,4
408,5
3311,3
14496,5

Hensynssoner

Feltkode

Areal (m²)

4298,5

a 1. Sikringssoner
140 - Frisikt
a 3. Faresoner
370 - Høyspenningsanlegg
§ 12-7 Bestemmelsesområder
Midlertidig bygg- og anleggsområde
Totalt
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Illustrasjonsprosjektet

Figur 17. Illustrasjonsplan for hele planområdet
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Figur 18. Illustrasjonsplan for byggeområdet, utsnitt

Med reguleringsplanen følger et illustrasjonsmateriale som blant annet viser bebyggelsen,
fasader og leilighetstyper, avkjøringer, intern gangvei med stigningsforhold, p-plass for biler
og sykler, renovasjonsplass, støyskjerming, opparbeidelse av lekeplasser m/ utstyr,
eksisterende og planlagt terreng med koter, planlagt vegetasjon, areal for snølagring og
behandling av overflatevann, samt adkomst- og angrepsveier for brannvesenet og
tilrettelegging for brannvesenet.
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7.2 Bebyggelsens plassering, utforming og estetikk
Bebyggelsens plassering
De tre byggene er plasserte langs med Strømsdalen og følger dermed ravinelandskapets
retning. Byggene er lagt langs etter terrenget med en viss innbyrdes dreining for å følge
ravinelandskapets overordnede estetikk. Byggene er plassert i landskapet på en slik måte at
de underordner seg landskapsrommet. Boligvolumene står på et garasje og bodanlegg som
løfter byggene opp fra veinivå og etabler felles støyskjermete utearealer mellom terrenget og
boligbyggene. Dette er også gunstig for terrengtilpasningen. Mellom veien og boligene
etableres en adkomstareal som tar sikte på å skape en areal for bil i lav hastighet og for
myke trafikanter. Ulike markmaterial skal avklare gangareal fra kjøreareal.
Byggeområdet gir et grønt hovedpreg med sine trefasader, grønne takterrasser og vertikale
grønne skjermer. Karakteren på bebyggelsen, de grønne innslagene og avstandene mellom
byggene skaper luftighet.
Da det skal bygges på tomten må bebyggelsen plasseres mellom fylkesveien og skråningen,
tomten er smal og bratt og det finns ikke plass til plassering vest for bekken. Bekken er
dessuten lavt plassert i terrenget, 3-4 m under veinivå. Det er ønskelig at byggene ligger
over veinivå, derfor må bekken fylles igjen der hvor vi foreslår kjøreområder. Dette er
diskutert og skissert gjennom flere møter med kommunen.

Figur 19. Østfasaden av prosjektet, opp langs Strømsdalen
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Nedenfor vises et diagram som forklarer bebyggelsens plassering i diagramform.

Figur 20.

Bebyggelsens høyde og antall etasjer
Planen tilrettelegger for 32 leiligheter med heis i 3 leilighetsbygg på 4-5 etasjer med
takterrasser. Alle leiligheter har tilgjengelig adkomst fra utearealene (maks stigning 1:20) og
har trapperom med heis.
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Gesimshøyder:

Figur 21.

Hus 1 har på takterrasse gesimshøyde +161,82 makshøyde i plankart +162. Heis og
trappoppbygg har gesimshøyde +165,82, makshøyde i plankart er +166.

Figur 22.

Hus 2 har på takterrasse gesimshøyde +165 makshøyde i plankart +165,2. Heis og
trappoppbygg har gesimshøyde +169, makshøyde i plankart er +169,2.

Figur 23.

Hus 3 har på takterrasse gesimshøyde +165 makshøyde i plankart +165,2. Heis og
trappoppbygg har gesimshøyde +169, makshøyde i plankart er +169,2.

Grad av utnytting og MUA
Et av hovedmålene i regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus (Viken)( RTATP) er at utbyggingsmønstret skal være arealeffektivt, basert på prinsipper om flerkjernet
utvikling og bevaring av overordnet grønnstruktur. Planen skal bidra til å nå det felles målet
for Oslo og Akershus, fastsatt gjennom Stortingets klimaforlik og Oslopakke 3, om at
persontransportveksten i området skal tas med kollektivtransport, gange og sykkel.
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Den regionale planen innehar strategier for å nå målene. I overordnet strategi for regional
areal- og transportstruktur er styrking av regionale byer spesielt, og bybåndet generelt,
vektlagt. De regionale byene og bybåndet skal ta en høy andel av veksten i befolkningen og
arbeidsplasser.
Områdets har en sentral plassering med 1,5 km fra både Strømmen og Lillestrøm, begge
med togstasjon og med gode gang-og sykkelforbindelser til stasjoner og centrum.
Foreslått utnyttelse er en avveining mellom de rikspolitiske retningslinjene som ønsker høy
utnyttelse i sentrale strøk og den lokale konteksten med villabebyggelse i området.
Reguleringsplanforslaget inneholder nå en bebyggelse med en samlet utnyttelse for hele
området med maks 5400 m2 BRA. % BYA er 12,7 %.
Bebyggelsen starter på Strømsdalens nivå og villabebyggelsen ligger på en øvre nivå, dette
betyr at den nye bebyggelsen ikke kommer til å være høyere enn 2 etasjer over
villabebyggelsens bakkenivå.
MUA følger kommuneplanen retningslinjer med 80 m2 uteareal pr boenhet, private
balkongene er i størrelse mellom 17-25 m2 men regnes ikke inn i MUA-beregningen uten
kommer i tillegg.
Antall boliger og leilighetsfordeling
Planforslaget viser et illustrasjonsprosjekt på 32 leiligheter og legger opp til etablering av tre
leilighetsbygg. Det tilrettelegges for leiligheter i ulike størrelser.
Leilighetstype A (50-67 m2)

Leilighetstype B (89 m2)

Leilighetstype C (98 m2)

11 boenheter
34%

10 boenheter
34%

10 boenheter
31%

Planforslaget tilrettelegger for 32 stk. boder under bakken, en per boenhet. Størrelse er iht.
TEK-17. Parkeringsanlegg vil i hovedsak legges under bebyggelsen, under terreng.
Det legges ikke opp for oppdeling av boenheter/etablering av hybler.
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Type C

Type A

Type B

Figur 24. Illustrasjon planløsning for et typeplan.

Uteoppholdsarealer
Minste uteoppholdsareal (MUA)
Utearealer og lekeplasser følger normer og krav i Kommuneplanen og «Veileder i estetikk og
bokvalitet - i plan- og byggesaker» i henhold til Rælingen kommune.
Boligene skal ha uteareal (MUA) på min. 80 m2 pr. boenhet. Uteoppholdsarealene er
plassert på den støyskjermede delen av tomten, dvs. vest om byggene. Som uteareal er det
regnet areal på terreng/ tak på garasjeanlegg og takterrasser. Det etableres felles
takterrasser på alle byggene. Takterrassene skaper sosiale møtesteder, er godt solbelyste
og med mange bruksmuligheter. De er et viktig supplement til utearealene på bakkenivå og
bidrar til tilgang på et mer varierte uteoppholdsarealer sammen med utearealene på
bakkenivå.
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Oversiktstabell
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Figur 25 og 26. Diagram over utemiljø: fellesarealer og lekearealer samt grønnstruktur

Tabell over soltimer på felles uteoppholdsareal.

Planforslaget tilrettelegger for 2660 m2 felles uteoppholdsareal totalt og det motsvarer 83 m2
per boenhet. Uteområder får en god tilgjengelighetsgrad i det terrasserte landskapet. Vi har
valgt lokalisere utearealene i forbindelse med folks bevegelsesmønster for å sikre bruk. Det
har vært viktig at utearealene har gode overganger til omgivelsene.
I henhold til Rælingen kommune sin kommuneplan er krav på størrelser til lekeplasser 5 m2
per boenhet for nærlekeplass og 15 m2 per boenhet for kvartalslekeplass. Innenfor
planområdet tilrettelegger planforslaget for et lekeområde som inneholder nærlekeplasser og
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kvartalslekeplass. Hele området er 640 m2. Nærlekeplass er etablert mellom hus 1 og 2 og
hus 2 og 3. Møbler og utstyr tilrettelegges for fleksibel bruk og skal ha robuste materialer.
Arealene skal ha god kvalitet med hensyn til støy, luft og solforhold.
Solforhold. Soldiagrammene i illustrasjonsprosjektet viser i hvilken grad omformingen av
landskapet tilfører uterommene og boligene akseptable solforhold. Bebygggelsen er
utformed for at gi så gode solforhold som muligt. Bebyggelsen har ett lavt etasjetall og
åpninger mellom seg. Planområdet har gode solforhold, mer enn halve delen av felles
uteoppholdsarealer har 8 timer med sol jevndøgn. For at supplere uteoppholdsareal på
bakken og for at nytte alle mulige plasser for å gi sol og lys finnes også de tre store
terrassene på tak.

Figur 27. Soltimer på felles uteoppholdsareal

Bebyggelsens tilpasning til omgivelsene
For at minimere påvirkning på naboer og eksisterande omgivelser har høyden på
bygningene blitt studert i sammenheng med disse i 3D-modell. Bebyggelsen vil sees på
avstand fra eneboligene på platået vest for prosjektet som ca. to og tre etasjer over deres
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hagenivå. Den nye bebyggelsen vil være lavere enn eksisterende skog. Prosjektet
skyggelegger ikke for nabobebyggelse. Vegetasjon mot naboer ivaretas med tanke på
innsyn.

Figur 28. Snitt gjennom hus 2

Figur 29. Snitt gjennom hus 3

Figur 30. Bebyggelsen sett fra nord og Strømsdalen.
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Figur 31. Bebyggelsen sett fra sør/ øvre nivå på terrenget.

Terrengtilpasning
God terreng- og tomtetilpasning har vært en viktig del i utarbeidelsen av planforslaget.
Prosjektet er mer synlig fra Øvre Rælingsvei, og fra fylkesveien som går langs planområdet.
De tre bygningenes vinkelendringer har som intensjon å gi variasjon og dybde i forhold til
denne veien.
Terrengendringene består i å fylle med masser for å etablere et adkomstareal i høyde med
veien. Der garasje og byggene plasseres tas masser ut (se snitt-tegninger over).
Massebalansen i prosjektet er relativt god dvs. det må fylles ut mer enn det tas ut. (ca. 3000
m3 tas ut og ca. 7000 m3 skal fylles). Retningslinjene for håndtering av masser skal legges
til grunn i byggefasen.

Figur 32. Diagram over terrengbearbeidninger

Bebyggelsesstruktur/ tomtestruktur
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Planområdets tomtestruktur er smal og lang og påvirker organisering og utforming av den
nye bebyggelsen. Eksisterende tilgrensede bebyggelse har påvirket hvordan den nye
bebyggelsesstrukturen har blitt utformet.
Bebyggelsen etableres nærmest fylkesvei Strømsdalen og med utearealer innenfor
bebyggelsen på den vestre siden av byggene for skjerming mot veien. Disse utearealer er
skjermet mot støy, sikre for mennesker som beveger seg i området og er overblikkbare fra
leilighetene som og kan bidra til god sikkerhet for barn i bland annet lekearealene.
Estetikk, byggeskikk og arkitektur
En tre-dimensjonalitet i fasadene er et sentral estetisk element. Mot Strømsdalen finnes de
rene trefigurene av massivtre med glassrekkverk. Disse står spredt rundt på gatefasadene
og danner et nytt mønster. Vi har her små balkonger for å oppleve en kopp kaffe og litt
morgensol. En annen type estetikk framtrer på vestsiden, mot det stigende landskapet. Her
framtrer balkongene som trekantede forsenkninger i fasaden og består av terrasserekkverk
og spilevegger for å skape le og innsynsbeskyttelse. Spileveggene er plassert irregulært for
å gi plass til menneskenes forskjellighet.
Ved delvis inntrukne eller helt inntrukne balkonger vil man få mer private og skjermede
uteplasser som er integrert i bygningens volum.
Alle leiligheter er gjennomlyste?. De fleste ende-leilighetene (2 av 3 leiligheter pr plan) i hvert
bygningspar har vinduer på tre sider. Leilighetsstørrelsene varierer fra 50 m2 opp til 98 m2.
Dette åpner opp for et sammensatt bomiljø. Det indre landskapet i skråningen tilbyr varierte
felles uteoppholdsarealer og lekearealer for barn. Leilighetene har balkonger ut fra fasaden
som vender vestover for å samle mest mulig sol. Leilighetene har dette grønne, østvendte
fellesarealet som en lokal opplevelse.
Tre takterrasser med hager, en i hver av de tre bygningene er de viktigste sosiale
møterommene i prosjektet og Disse gir mulighet for ulike aktiviteter og sammenkomster.
Materialer som skal benyttes er i hovedsak treverk, som behandles med brannhemmende
behandling. Trekarakteren skal være tydelig i fargene mørk tjærebrun, lys gyllenbrun og
tjærebrun som skal bidra til å skape en egen identitet for hvert enkelt bygg. Søylene er av
massivtre og behandles med samme farge som på resten av de enkelte husene. De tre
bygningene får derved en felles estetisk tematikk med variasjoner. Tre er et materiala som
gir liv i en fasade og et materiale som kan være postivt for miljøbelastning og klima.
Støytiltak i form av rekkverk (på takterrasser og mellom byggene på etasje 1) utføres enten i
glass eller tett treverk, krav til høyde er satt til 1,2 meter.

Fasader Alle bygningene har på vestsiden, mot landskapet, balkonger i glass og
trematerialer som stikker ut fra fasadene. De strekker seg mot sol og varme, orientert mot
uterommet i skråningen. Balkongene skjermes delvis for innsyn, men i denne beliggenheten
har mest mulig sollys høyest prioritet.
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Figur 33. Fasader øst mot fylkesveien og vest.

Et viktig estetisk element er at volumene varieres i høyde. Dette skaper en variasjon av
bygningsmassen og en mer rik helhet på den nye bebyggelsen. Sammen med den varierte
fargebruken på de enkelte byggene ønskes det at den nye bebyggelsen skal oppleves som
en variert og nyansert formasjon, ikke som et langt blokkanlegg. Vi har valgt å illustrere det
nordligste bygget mørkt for å dempe høydevirkningen, mens det midterste huset har lys farve
siden det byggets har sitt volumbeskyttet av det to andre byggene.
Støyskjermer skal stilles samme krav til estetisk utforming som til byggverk for øvrig. Dette
gjelder utforming, høyder, farge og materialbruk. Fargesetting og detaljering er viktig, også
på innsiden.

Figur 34. Bilde fra 3d arbeidene og tilpassing til terreng
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3D-modeller
Det er benyttet 3D-modell for tilpasning av bebyggelse og veier til terrenget. Alt material som
er vist kommer fra 3d-modell, det gjelder snitt-tegninger, perspektiv, fasadetegninger etc,

7.3 Kvalitetsprogram
Illustrasjonsprosjektet som inngår i detaljreguleringen fungerer som styrende for prosjektets
utforming og estetikk.

7.4 Klimatilpasning
Hvordan nedbør håndteres i nye prosjekter er en stor del av prosjektets klimatilpasning. I
planområdet består massene i grunnen av silt og leire. Infiltrasjonsevnen til silt og leire anses
som uegnet for overvannshåndtering. Å infiltrere nedbørsmengden fra planområdet er derfor
en løsning som ikke vil fungere alene uten andre tiltak. Siden det ikke ligger til rette for å lede
overvann fra planområdet til eksisterende overvannsledningsnett er det mest aktuelt å lede
overvann til eksisterende bekkeløp.
I planlagt overvannshåndtering skal vann og vegetasjon brukes som ressurs, bidra til et
grønnere nærmiljø og heve det estetiske uttrykket av området. Planlagt beplantning vil også
bidra til å rense overvann, redusere faren for erosjon og gi økt biologisk aktivitet.
På takterrasser kommer det til å bli etableres dyrkning-og infiltrasjonsmuligheter.
Utløpet fra fordrøynings-volumet går til eksisterende bekk i den nordre delen av området og
utformes som en terrassert trasé med terskler – et avtrappende bekkeforløp. Der virker en
stor del av naturen, bekkeløp og natur sammen.
Planområdet er avgrenset av vei i øst og sør og en høyderygg i vest. Det forventes derfor
ikke tilrenning av overflatevann fra tilgrensende eiendommer. Avrenning fra vei og gang-og
sykkeveien i øst for planområdet skjer mellom disse og berører ikke planområdet. (Dette er
avklart med Viken fylkeskommune i januar 2021.) Eksisterende 3 m grøft vest langs gang-og
sykkeveien berøres ikke.
Etter utbygging er den lengste avstanden fra ytterste punktet av nedbørfeltet/ planområdet til
planlagt påslipp til bekk ca. 150 m. Med mye grøntområder i det høyreliggende delene av
planområdet, og mer tette flater nederst beregnes konsentrasjonstiden til ca. 15 minutter.
For å unngå at fremtidig avrenningsmengde fra planområdet fører til en økning i
vannføringen eller i risiko for flom vil det være nødvendig å fordrøye overvann utover
dagens avrenningsmengder.
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Figur 35. Prinsipp for overvannsløsning (COWI).

I anleggsfasen skal det tilrettelegges for tiltak som sikrer den delen av bekken som skal
bevares, fra skade under anleggsarbeid.
Det er ikke økonomisk forsvarlig å dimensjonere fordrøyningsanlegg for flomvannmengder.
Ved flom benyttes de samme vannveiene. Flomvannmengder, som ikke håndteres av
fordrøyningsvolumet, sendes via overløp til bekken. Flomvann vil etter utbygging ledes
samme vei som de gjør i dag, til bekkeløpet.
Det skal sikres at flomvann ikke skader nærliggende bygg. Det er viktig at det etableres trygg
flomvei mellom og rundt bygningene for overvann som kommer fra skråningen vest for
bygningene.

7.5 Teknisk infrastruktur
Fjernvarme
Eksisterende fjernvarmerør er pr. i dag plassert i forbindelse med eksisterende gang- og
sykkelvei. Kontakt er tatt med Akershus Energi i januar 2021 og det er konkludert følgende:
Fjernvarmerør i drift ligger i spenn, og holdes på plass av marktrykket. Ved fjerning av
masser over og rundt rørene er det en risiko for at rørene slår ut. I utgangspunktet skal det
derfor ikke frigraves mer enn 3 meter i lengderetning uten nærmere undersøkelser. I
prosjekteringsprosessen for vei/avkjørsel skal det lages en plan for hvordan
fjernvarmerørene ivaretas. Dette skal gjøres sammen med Akershus Energi.
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Høyspentledninger
Det passerer to høyspentledninger over planområde som er planlagt med hensynssone i
kommuneplan, hensynssone videreføres i denne planen.
Vann og avløp
Kommunalt vann og avløp etableres ved utbyggingen. Det er tilknytningsmuligheter både til
vann og avløp. Tilknytning vises i VA-plan.
Vei og veilys
Strømsdalen (bilveien) vil ikke å påvirkes av planforslaget. Gang og sykkelvei foreslås av
trafikksikkerhetsmessige grunner å endres i forbindelse med utforming av ny adkomst til
planområdet. Veilys er pr. i dag plassert på østsiden av veien og berøres ikke av
planforslaget.
Avfallshåndtering
Det er krav om nedgravde avfallsbrønner. Det er valgt en nedgravd løsning som er lite
arealkrevende over bakken, plassering er i forbindelse med innkjøring til boligene. Plassering
er godkjent av ROAF.
Trafo
Det er bygget en ny trafo på området som betjener det nye prosjektet på̊ Bjerkelivegen og
som er dimensjonert for dette planforslag.
Brann
Det sikres tilstrekkelig plass for brann- og redningskjøretøy på området og parkering på
bakken får ikke hindre dette. Den endelige løsningen skal godkjennes av Øvre Romerike
brann- og redningsvesen. Brannhydrant skal etableres. Innledende møte med NRBR er
etablert og Sweco har utført en overordnet brannsikringsstrategi som underlag for fortsatt
prosjektering.
Snø håndtering
Det er krav til at snø skal håndteres lokalt på egen grunn. Arealet som foreslås benyttes er
illustrert i utomhusplanen. Det foreslås å etablere to plasser for snø, den første er sør for
adkomstarealet ved hus 1 og den andre er i overvannanlegget sørøst for hus 3. Begge
snøopplag er plassert med adkomst fra kjørearealet.

7.6 Vei og trafikkforhold
Trafikkløsning Statens vegvesen har, i august 2018, godkjent avkjørsel fra fylkesvei 301
Strømsdalen som vist i utomhusplan og plankart. Kjøreatkomsten gir adkomst til en
adkomstareal med gjesteparkering og til garasje.
Brannbiler har gode manøvreringsmuligheter. Flyttebiler og taxi kan svinge til høyre eller
venstre inne på adkomstarealet foran bygningene, innenfor en vendehammer dimmensjonert
for lastebil (L).
For å ivareta trafikksikkerhet for myke trafikanter settes det en bestemmelse om forbud til
busker, gjerder eller andre sikthindre med høyde større enn 0,5 m over vegbanen til
gang- og sykkelvegen langs fv. 301.
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Teknisk plan Teknisk plan har blitt utført av Øvre Romerike Prosjektering. Denne er godkjent
av Statens vegvesen.

Figur 36.

Den tekniske planen inneholder avkjørsel fra Strømsdalen til planområdet og etablerer
siktlinjer og svingradier som fastsettes i plankartet. Et midlertidig anleggsområde skal
etableres under anleggsfasen. En midlertidig gangvei skal sikre trygg ferdsel for myke
trafikanter i denne perioden. Kjøreveien må flyttes vest under fase 2.

Figur 37.
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Parkering
Rælingen kommuneplans bestemmelser har et generelt krav på̊ minst 1,25 p-plass per
leilighet inkl. gjesteplasser. Det er foreslått å etablere 1 parkeringsplass per boenhet, 32
biloppstillingsplasser, og 7 gjesteparkeringsplasser. Parkeringsplasser skal ikke dominere
visuelt, derfor er gjesteparkering etablerert på bakken og private parkeringsplasser i
parkeringsgarasje under bakken. 50% av parkeringsplassene skal ha fremlagt mulighet for
ladning av el-biler.
Parkering på bakken får ikke hindre snøopplag og adkomst for utrykningskjøretøy. Minimum
10% av parkeringsplassene skal opparbeides for bevegelseshemmede, totalt 3 stk.
For sykkel er p-normen minimum 2 plasser pr leilighet. Det etableres 65 stk
sykkelparkeringsplasser. Sykkelparkering er plassert ved entréer til heis og trapper samt i
parkeringsanlegg for enkel tilgang. De sykkelplasser som ikke er innendors skal være
plassert i le under tak. Alt dette for at fremje bruk av sykkel.
Private biloppstillingsplasser
Gjesteparkeringsplasser
HC-parkeringsplasser
Sykkelparkeringsplasser

32 stk
7 stk
3 stk
65 stk

Figur 38. Parkeringsstruktur innenfor planområdet.
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7.7 Mobilitet
Forbindelseslinjer
Fortetting nær knutepunkter som en nasjonal, regional og lokal planleggingsstrategi dreier
seg om å utvikle nye gang og sykkelveier eller å utnytte bedre eksisterende gang og
sykkelnett. Dette prosjektet gjør det siste, utnytter fortrinnet til den foreliggende strukturen,
gang og sykkelvei direkte til knutepunktene. Fotgjengere og syklister skal gis en tydelig
prioritet i trafikkbildet. Planområdets interne gangveier gir enkel tilknytning til eksisterende
gang- og sykkelvei ved fv 301 Strømsdalen og andre etablerede ferdselårer for myke
trafikanter til skole, kollektivtrafikk og sosial infrastruktur i nærområdet.
Kollektivtilbud
Det er det gode kollektivtilbudet i området og i det utvidete geografisk området, som er en
viktig begrunnelse for plassering av prosjektet. Kort og sikker gangveiforbindelse til
bussholdeplass utvider dette potensialet. Kollektivtilbudet ved området er bra og det
forventes en økning av antall brukere, dog ikke høyere enn at det vil kunne absorberes av
dagens tilbud.

7.8 Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv
Planområdet har en enkel tilknytning til eksisterende gang- og sykkelvei ved Strømsdalen og
Øvre Rælingsvei og god tilgjengelighet til offentlige friområder og idrettsanlegg i nærområdet
f.eks. Furukollen.
Strømsdalen som en grønnkorridor for de gående og syklende vil endre karakter da
vegetasjonen reduseres fra viltvoksende vegetasjon til parkmessig vegetasjon på del av
planområdet. Istedenfor vil opplevelsen bli mer tilgjengelig i vestskråningen i og med den nye
gangveien vi innfører, mer natur blir tilgjengelig og man kan nå området også vestfra.
Samtidig gir dette økt sikkerhet for de som beveger seg her på kveldstid.

7.9 Universell utforming
Planen omfattes av lovpålagte krav til tilgjengelighet og universell utforming, noe som også
er fastsatt i fellesbestemmelsene. Det skal tilrettelegges for tilgjengelighet i planen. Alle
boligene har universell adkomst med heis, det samme gjelder de felles takterrassene. Det
tilrettelegges for tilgjengelighet til lekeplassene og deler av utearealene.

7.10 Barn og unges interesser
Lekeplasser for unge i alle aldrer og felles solrike dyrkbare takterrasser med møtesteder
legger til rette for allsidighet i den sosiale interaksjonen, særlig for barn og unge.
Lekeplassene har trygg beliggenhet i nær tilknytning til boenhetene med gangstier plassert
vekk fra biltrafikken.
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Figur 39. Bilde fra nordvest viser lekearealet

Figur 40. Lekeplasser og uteoppholdsareal innen planområdet med gangvei.
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7.11 Sosial infrastruktur
Planforslaget legger ikke opp til noen sosial infrastruktur som påvirker omgivelsene, men det
knyter an til eksisterende sosial infrastruktur i nærområdet. Fellesrom og sykkel- og
skiverksted for beboere etableres i hus 3.

7.12 Kulturminner og kulturmiljø
Det er ingen registrerte kulturminner. Ravinen anses ikke ha noen verdi som kulturmiljø då
den er allerede nedbygget. Deler av den naturlige biotopen, ravinenaturen, beholdes i nord
inn mot Linjeveien. Den reguleres som natur i planen.

7.13 Landbruk
Forslaget tilrettelegger ikke for noen landbruk.

7.14 Naturmangfold
Plassering av bebyggelse som konsekvens av kartlegging av natur
•
1-2 viser forekomst av Grøftømmemosse
og Ask som vurdere nær truet respektive sårbar
VU.
•
3-5 viser fremmedartene Edelgran,
Hestekastanj og Parkslirekne.
•
Plassering av bebyggelsesområdet (gult
på kartet) vurderes å ikke gi påvirkning av
registrerte arter.
•
Planforslaget holder bekken åpen i mest
mulig grad.
•
Prosjektet integrerer overvann i en åpen
løsning som inneholder en tørr overvanndam
som samler vann ved regn. Damen leder vannet
videre til eksisterende bekkeløp gjennom
trappetrinn. Dammen plantes med planter og blir
et estetisk og naturhevende tiltak.

Figur 41.
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7.15 Miljøkvalitet
Stråling
Tidlig i prosessen togs kontakt med netteier og Statens strålevern for å diskutere plassering
av boliger ved høyspentledningene. Utredningsplikten kommer ved boliger som berøres av
magnetfelt over 0,4 mikrotesla. I dette tilfelle er grensen 17 m fra midtlinje av
høyspentledningen. Alle bygg ligger nå utenfor dette avstand. I tidligere forslag låg
bebyggelsen nermere og da anbefaltes det at soverom ikke fikk ligge innenfor 17 m. Statens
strålevern har vurdert utredningsplikten som oppfyllt.
Støy
I planforslaget ligger bebyggelsen utenfor rød støysone. Det er utført et støynotat som
beskriver hvordan plassering av bygg og støyskjermingstiltak sikrer at utendørs og innendørs
støynivå ikke overskrider grenseverdiene i retningslinjer T-1442/2016 og teknisk forskrift til
PBL NS8175-klasse C.
Forurensning i grunn
Den del av planområdet som har masser i tilstandsklasse 2 ligger helt i sør under
høyspentledningen. Denne del av tomten blir ikke særlig berørt av den nye bebyggelsen.
Den vegetasjon som finns der skal i prinsipp beholdes.
Luftforurensning
Kravene i Retningslinje T-1520 er at for følsomt bruksformål som boliger og utendørs
oppholdsarealer som havner inn under rød sone skal avbøtende tiltak gjennomføres, mens i
gul sone skal luftforurensningssituasjonen vurderes nærmere.
Området sør og vest om planlagt bebyggelse er i gul sone. Med grunnlag i beregningene
foretatt i utredningen, anbefales luftinntak/ventilasjon lagt til bygningsfasadene vendt mot
vest og nord, mens f.eks. soverom på sør- og østsiden av bygningene skal ha vinduer som
ikke skal åpnes. Terrasser/balkonger og uteoppholdsområder bør også legges til områdene
som har god luftkvalitet vest og nord på planområdet. Alternativt kan det vurderes oppføring
av støyskjerming langs deler av Øvre Rælingsveg og muligens Strømsdalen for å redusere
konsentrasjonene sør og øst på planområdet.
Det gjøres oppmerksom på at luftkvalitetsberegninger er forbundet med usikkerheter, relatert
til faktorer som utslippsberegninger, meteorologi og atmosfærekjemi. Spredningsmodellering
gir likevel indikasjoner på spredningsmønstre og hvilke områder som kan være spesielt
utsatt for redusert luftkvalitet.
Slik bebyggelsen er planlagt har alle leiligheter sine hoved-terrasser mot vest vek og
boligene kommer til å utføres med balansert ventilasjon ifølge gjeldene energilov.
Natur Vannforskriften §12 skal vurderes dersom tilstandsklassen i en vannforekomst
forventes å bli forringet eller det er risiko for at tiltaket medfører at miljømålet for
vannforekomsten ikke nås. BioFokus har foretatt en vurdering av om bekken i Strømsdalen
omfattes av forskriftens krav, se eget notat.
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BioFokus har i notat vurdert det aktuelle bekkeløpet sammen med et 10 - tall bekker
(Klassifisering av økologisk tilstand (Vann-nett.no). Tiltak i en enkelt bekk i en større
vannforekomst, som består av et 10 - tall bekker, vil antakeligvis ikke føre til reduksjon av
tilstandsklassen for hele vannforekomsten. For å gjøre en vurdering av økologisk
tilstandsendring skikkelig må bekken sannsynligvis skilles ut som en egen forekomst og en
vurdering av økologisk tilstand i dag og etter tiltak vil være nødvendig. Det er heller ikke
sikkert at rørlegging av deler av denne bekken vil påvirke kjemien eller forekomsten av
bunndyr oppstrøms eller nedstrøms tiltaket i bekken.
Det foreslåtte tiltaket vil påvirke den delen av denne bekkestrekningen som i dag har det
mest naturlige løpet, den mest naturlige flomdynamikken og den mest naturlige vegetasjonen
i hele bekkeløpets lengde. Rørlegging av denne delen vil også gjøre det vanskeligere å nå
miljømålet god økologisk tilstand for vannforekomsten da den naturlige kantsonen i denne
bekken, som i dag bidrar med selvrensing av vannet, vil måtte fjernes over en strekning på
80 m.
Da bekken vurderes til ikke å være en bekk med årsikker vannføring og vurderingen om å
legge strekningen i rør trolig ikke vil påvirke vannforekomstens tilstand i en så stor grad at
det vil medføre en endring i tilstandsklasse, er det derfor ikke nødvendig å vurdere bekken
etter vannforskriften § 12. Belastningen tiltaket medfører på natur, herunder bekken,
vurderes i henhold til de miljørettslige prinsippene i naturmangfoldloven.
Bekkelukking Cowi gjør i sin overvannsplan denne vurdering: ”I den sørlige delen av
planområdet er det vanskelig å holde bekken åpen ved planlagt utbygging av området på
grunn av at bekken ligger langt nedenfor gang- og sykkelveiens nivå (3-4 m under vei-nivå). I
tillegg går bekken inn i tomten vestover og bruker areal der bygg ønskes plassert. For å
legge til rette for utbygging vil det være nødvendig med oppfylling av terreng. Heving av
bekkeløpet er ikke aktuelt og vil ikke gi et naturlig bekkeløp. Bekken vil åpnes igjen nord på
eiendommen. Nedbørfeltet til bekkeløpet, som planlegges å lukke, er på 62 ha. Tilhørende
nedbørfelt består for det meste av eldre boligområder, slik at avrenningsforholdene ikke er
forventet å endre seg i nærmeste fremtid. Økt avrenning fra planlagt utbygging håndteres på
eiendommen og inngår derfor ikke i beregningen for vannføring av bekken.”
Vannføring for bekkelukkingen Cowi gjør i sin overvannsplan denne vurdering: ”Basert på
Nevina sitt lavvannskart er den midlere vannføringen (QM) for bekken med tilhørende
nedbørfelt beregnet til 0,44 m3/s. Ved flom (Q200) øker vannføringen til 1,2 m3/s,
beregningen inkluderer en klimafaktor på 1,4. Flomvannføringen bør legges til grunn for
dimensjonering av bekkelukkingen.
Det påpekes at beregningen er gjennomført på et overordnet nivå og må kvalitetssikres
nærmere ved prosjektering av bekkelukkingen med evt. foreliggende vannføringsmålinger og
andre anerkjente beregningsmetoder for vannføring i vassdrag.”
Overvannshåndtering Overvannsretningslinjene har ikke definert en maksimal
påslippsmengde fra planområdet til bekk. Generelt gjelder at overvann ikke skal tilføres
raskere ledning/bekk enn før tiltaket ble utført. Ved utslipp til bekk skal utslippsmengder til
resipient begrenses for å unngå økning i risikoen for flom. Tillatt påslippsmengde settes

PLANID 213

Side 51 av 79

PLANBESKRIVELSE – DETALJREGULERINGSPLAN FOR STRØMSDALEN SØNDRE
derfor lik dimensjonerende overvannsmengde før utbygging. For å unngå at fremtidig
avrenningsmengde fra planområdet fører til en økning i vannføringen eller risiko for flom vil
det være nødvendig å fordrøye avrenningsmengder utover dagens avrenningsmengder.

7.16 Rekkefølgebestemmelser
Rekkefølgebestemmelser
8.2

Før rammetillatelse:
Tema

Krav

8.2.1

Støyskjermingstiltak

Tiltak dokumenteres

8.2.3

Uteareal

8.2.4

Ny adkomstsvei fra fv.301

8.2.5

Brannsikkerhet

Samlet plan for
utomhusanlegg skal være
godkjent
Byggeplan for nytt kryss
med fv. 301 skal være
godkjent av Statens
vegvesen
- Dokumenteres
ivaretakelse av tilstrekkelig
tilgang på
slokkevannsmengde og
slokkevannsuttak

8.2.6

Avfallshåndtering

8.2.7

Overvannshåndtering

8.2.8

Sikring radon

8.2.9

Miljøoppfølgingsplan

8.3

Før
igangsettingstillatelse
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- Dokumenteres
ivaretakelse av
tilgjengelighet/adkomst for
brannvesenet
ROAF skal godkjenne
endelig løsning
Plan for
overvannshåndtering skal
foreligge
Krav i følge TEK17 (eller
annen aktuel lov)
Bekk og natur skjermes i
anleggsfasen

Hensyn som
ivaretas
Grenseverdier for
støy
Opparbeidelse av
utearealer
Opparbeidelse av
kryss

Brannvesenets
retningslinjer

ROAFs retningslinjer
Sikre krav til
overvannshåndtering
Sikre akseptabel
radonnivå
Unngå forurensning
under
anleggsarbeidene

Side 52 av 79

PLANBESKRIVELSE – DETALJREGULERINGSPLAN FOR STRØMSDALEN SØNDRE
Tema

Krav

8.3.1.

Skole- og
barnehagekapasitet

Nødvendig skole- og
barnehagekapasitet være
dokumentert.

8.3.2.

Tiltak som berører
fylkesvei

Sikre at tiltak følger
Vikens
fylkeskommunes
regler

8.3.3

Geoteknikk

8.3.4

Massehåndteringsplan

Byggeplan for alle tiltak
som berører fylkesveien
skal være godkjent av
Viken fylkeskommune før
det gis
igangsettingstillatelse for
disse arbeidene.
a. Bergdybde skal
verifiseres vha.
grunnboring i forkant av
utbyggingen og tiltak fra
geoteknisk rapport skal
følges opp.
b. Graving i skråninger
skal dokumenteres i
henhold til Geoteknisk
notat nr. 2 og i samarbeid
med geoteknisk
ekspertise.
Det skal utføres
massehåndteringsplan
som viser hvordan det skal
unngås spredning av
fremmede arter.

8.4
8.4.1

Før bebyggelse tas i
bruk
Brannsikkerhet

Brannvesenets
retningslinjer

8.4.2

Lek-og uteoppholdsarealer

Adkomst og vannforsyning
for brannvesen må være
ferdigstilt før bygg kan tas i
bruk jf. Pbl. 12-7 nr. 4. Før
brukstillatelse gis må
tilrettelegging for
brannvesenet være
tilfredsstillende ivaretatt i
henhold til byggeteknisk
forskrift og brannvesenets
retningslinjer vedrørende
tilrettelegging for redningsog slokkemannskaper.
Utomhusarealer inkludert
lekeplasser med
lekeapparater skal være
ferdig opparbeidet før
det gis brukstillatelse for
nybygg.
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Hensyn som
ivaretas
At nødvendig skoleog barnehagekapasitet finnes

Tiltak som er
beskrevet i
georapport følges
opp.

Krav iht til
naturmangfoldsloven

Sikre
utomhusarealenes
opparbeidning
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8.4.3

8

Støyskjermingstiltak

Kommunen må ha mottatt
dokumentasjon på at det
er utført
støyskjermingstiltak i tråd
med støyrapporten som
sikrer at støynivå utenfor
alle vinduer til soverom og
stuer, og på balkonger/
uteplasser er Lden 55 dB
eller lavere før kommunen
kan gi brukstillatelse/
ferdigattest for boliger.

Grenseverdier for
støy

Risiko- og sårbarhetsanalyse

Det er gjennomført en ROS-analyse i henhold til plan- og bygningslovens § 4-3. I analysen er
det tatt utgangspunkt i sjekkliste for ROS-analyse fra Rælingen kommune (Vedlegg Error!
Reference source not found.), DSB’s veileder, samt tidligere gjennomført ROS-analyse for
kommunedelplan utarbeidet av Rælingen kommune. Det er vurdert 10 aktuelle risikoforhold
og uønskede hendelser, som vil kunne medføre konsekvenser enten for liv og helse,
stabilitet og/eller miljø.
Det er ikke identifisert noen risikoforhold som vurderes som uakseptable, eller som vurderes
å kunne påvirke foreslått bruk av planområde på en slik måte at risikoen vurderes som
uforsvarlig.
En (1) av hendelsene er vurdert å utgjøre en betydelig risiko (gult område). For denne
hendelsen er det foreslått videre tiltak for oppfølging. Dette gjelder følgende (hendelsens IDnummer i parentes):
(8) Risiko for myke trafikanter
Resterende åtte (8) hendelser er vurdert som akseptabel risiko. Det er foreslått ytterligere
tiltak for oppfølging for syv (7) av disse. Følgende hendelser er vurdert som akseptabel risiko
(hendelsens ID-nummer i parentes):
(1) Geoteknisk stabilitet, setninger og masseutglidning
(2) Overvannsflom og erosjon
(3) Langvarig eksponering for helseskadelige radonkonsentrasjoner
(4) Forurenset grunn
(5) Akutt forurensning
(6) Høyspentkabler og elektromagnetiske felt
(7) Trafikkulykker med kjøretøy
(9) Helseskadelig eksponering for støy (trafikk)
(10) Luftforurensning
(11) Brannrisiko

Gjennom videre oppfølging av de foreslåtte tiltakene, enten i forbindelse med videre
planlegging, detaljprosjektering av bygg eller oppfølging i anleggsfase vurderes det at
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risikoen vil kunne ivaretas, og antatt risikonivå etter dette vil være akseptabelt eller så lavt
som mulig i henhold til slik løsninger er foreslått og foreligger.

ID Uønsket hendelse

Sannsynlighet
Usannsynlig

Risikonivå/
Risikostyringsmål

Tiltak

Liv og helse
Stabilitet
Miljø

Følges opp i
forbindelse med
detaljprosjektering av
bygg
Følges opp i
planlegging av
utførelse av graving

1

Geoteknisk stabilitet,
setninger og
masseutglidning

Materielle verdier

Bestemmelser som
sikrer oppfølging av
tiltak
Ved utbygging skal
bygging skje i
hovedsak i bunn av
dalen og geoteknikk
skal videre vurderes
og utredes ved
byggesak.

Usannsynlig
2

Liv og helse
Stabilitet
Miljø

Overvannsflom/erosjon
Materielle verdier

Usannsynlig
3

Langvarig eksponering
for helseskadelige
radonkonsentrasjoner

Materielle verdier

Sannsynlig
4

Liv og helse
Stabilitet
Miljø

Forurenset i grunn

Liv og helse
Stabilitet
Miljø
Materielle verdier

5

6

Akutt utslipp

Høyspentkabler og
elektromagnetiske felt

Mindre
sannsynlig

Mindre
sannsynlig

Liv og helse
Stabilitet
Miljø
Materielle verdier
Liv og helse
Stabilitet
Miljø
Materielle verdier
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Følges opp i
forbindelse med
detaljprosjektering av
bygg
Tiltak sikres
oppfølging i
planbestemmelsene.
Følges opp i
forbindelse med
detaljprosjektering av
bygg
Planbestemmelsene
skal sikre at gjeldene
krav i TEK 17 blir
overholdt
Sikres gjennom
planens
bestemmelser og for
øvrig gjennom
forurensingsloven.
Ingen ytterligere tiltak
identifisert

Tiltaket blir liggende
utenfor
utredningsnivå (over
17 meter fra
høyspentledingens
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ID Uønsket hendelse

Sannsynlighet

Mindre
sannsynlig

7

Risikonivå/
Risikostyringsmål

Liv og helse
Stabilitet
Miljø

Trafikkulykker med
kjøretøy
Materielle verdier

Tiltak
senterlinje), og tiltak
anses derfor ikke som
nødvendig.
Følges opp i
forbindelse med
detaljprosjektering.
Bestemmelsene skal
sikre oversiktlig og
trygge trafikkforhold,
herunder blant annet
bestemmelser om
siktlinjer, og forbud
mot hindring av sikt i
frisiktsoner.
Følges opp i videre
planlegging og i
informasjon til sameiet
eller borettslaget ved
ferdigstillelse.
Følges opp før
utførelse,
anleggsarbeid

Sannsynlig

8

Liv og helse
Stabilitet
Miljø

Risiko for myke
trafikanter
Materielle verdier

9

Helseskadelig
eksponering for støy

Mindre
sannsynlig

10

Luftforurensning

Mindre
sannsynlig
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Liv og helse
Stabilitet
Miljø
Materielle verdier
Liv og helse
Stabilitet
Miljø
Materielle verdier

Beplantning skal
begrenses i
frisiktsonene i
henhold til SVVs
håndbok N100
(vegnormal) og
håndbok V121
(veileder).
Ivareta sikkerhet for
myke trafikanter
under anleggsfasen,
f.eks. ved å sørge for
god sikt ved ut- og
innkjørsel fra første
stund, bruk av
hjelpemann ved
rygging over
gangveien etc
Følges opp i videre
planlegging
Tiltak sikres gjennom
planbestemmelsene
Planbestemmelsene
skal sikre at gjeldene
krav i TEK 17 blir
overholdt.
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ID Uønsket hendelse

Sannsynlighet
Mindre
sannsynlig

11

Risikonivå/
Risikostyringsmål

Tiltak

Liv og helse
Stabilitet
Miljø

Følges opp i
forbindelse med
detaljprosjektering

Brannrisiko
Materielle verdier

9

Oppfølging av tiltak
sikres i
planbestemmelsene,
og skal gi føringer for
fremkommelighet i
anleggsperioden og i
ettertid.

Virkninger av planforslaget

9.1 Overordnede planer og mål
Området er pr i dag regulert til friluftsområde. I kommuneplanens arealdel 2014-2025 er
området avsatt til boligbebyggelse og prosjektet følger opp denne bruken. Formål med
denne omreguleringen er å etablere sentrumsnære boliger med boenheter av forskjellig
størrelse tilpasset forskjellige kjøpegrupper.
Området er sentralt plassert i nærhet til Strømmen og Lillestrøm. Øst for Strømsdalen finner
vi et næringsbyggsområde med bl.a. 3 matvarebutikker. Planområdet er vel forsynt med
service og natur innenfor kort avstand for gående, sykkel og bus.
Selve planområdet er i dag utilgjenglig for allmenheten. Ved å etablere et nytt prosjekt her vil
området tilføres både adkomst og uteoppholdsområder og en gangvei som gjør at man kan
gå opp til Vestre Strøm og Bjerklivegen.
Planforslaget legger opp til parkering med en bil per leilighet i garasje samt 7 stk
gjesteplasser utendørs. Nærheten til buss støtter denne begrensning av parkeringsplasser
og overordnede planers ønske om å benytte mer kollektivtrafikk til daglige bevegelser.
Området tilføres nye kvaliteter, blant annet i boligsammensetningen, da det tilkommer mindre
leiligheter og at alle leiligheter er tilgjengelige for bevegelses-hemmede. Planforslaget utøker
også antallet tilgjengelige lekearealer og supplerer de allerede tilgjengelige utearealene i
nordre Rælingen.
I tidligere forslag har det vært et større prosjekt med flere leiligheter. Etter en prosess med
kommunen er prosjektet minsket til 32 leiligheter. Planforslaget vurderes fortsatt være i tråd
med Statlige retningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging og
kommunens strategi om fortetting i de nordre delene av Rælingen.
Fortettingen og økningen i antallet boliger i nærområdet gir et grunnlag til at utøke sosial
infrastruktur og kollektivtrafikk. Dette gir mulighet til begrensing av biltrafikken og til mer
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miljøvenlige bevegelsesmønstre, noe som inngår i arbeidene for å oppnå en bærekraftig
tettstedsutvikling.
Planlegger vurderer at prosjektet nå er i balanse mellom utnyttelse, terrenginngrep og forhold
til omgivelsene.

9.2 Estetikk, arkitektur og byggeskikk
Ny arkitektur vil bringe nytt liv til stedets karakter, uten at det tar over eller trenger seg på det
eksisterende boligmiljøet. Stedets karakter vil endre seg fra en lite brukt og lite pleiet
naturform til et nyutviklet og bearbeidet landskap for uteopphold, lek og daglig bruk.
Prosjektets oppbygging tar sin form, høyde og retning fra beliggenheten langs fylkesvei 301
og støyen fra denne. Stille sider og støybeskyttede uterom skapes gjennom byggenes
plassering. Bebyggelsen henvender seg inn mot et større felles uteområde, som bidrar til å
skape støybeskyttende uteoppholdsarealer.
Prosjektet skaper gode uteoppholdsarealer mellom byggene og i terrenget på vestsiden,
dette kompletteres det med store felles takterrasser som har gode solforhold. Alle leiligheter
har store private balkonger mot vest og små balkonger mot øst. Dette skaper en serie med
muligheter til sol/ skygge og ulike kvaliteter i utemiljøet.

9.3 Landskap
Ambisjonene om fortetting i Rælingen nord, nær viktige kollektivknutepunkter er tydelig
formulert i kommunale, fylkeskommunale og statlige retningslinjer. Planområdet utnytter
eksisterende gang, sykkel og kollektivnett på̊ en god måte, og tilfredsstiller relevante kriterier
som utbyggingsområde innenfor disse strategiene. Grønnstrukturen innenfor planområdet
skal være en del av den overordnede grønnstrukturen i Rælingen kommune.
Bekken i planområdet foreslås å legges i rør i ca. 80 meter for å muliggjøre bygging på
tomten. Terrenget faller ned mot bekken som ligger 3-4 meter under fylkesveiens nivå.
Utfordringen er bekkens naturlige form og plassering, hvor dypt den ligger i terrengsnittet og
at den går langt inn mot vest i den flatere delen av tomten, der det samtidig er mest egnet å
bygge.
Det har blitt sett på mulighetene for å beholde mer av den naturlige bekken. Det kan
konstateres at dette ikke er mulig da bekkens konstitusjon er forbundet med vegetasjonen
omkring den. Hvis en vannføring skal samordnes med bebyggelsen må dette bli i en kunstig
kanal som er plassert dypt. I dialog med BioFokus har det blitt konstatert at dette ikke gir
økologiske verdier.
Den naturlige biotopen, ravinenaturen, beholdes i nord inn mot Linjeveien. Den reguleres
som natur i planen.
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Forholdet til nabobebyggelse
Prosjektet ligger nede i ravinedalen hvor adkomstområdet ligger ca 8-10 m under terrenget
for naboene i vest sine hager. Det er dette villaområdet som danner naboer til prosjektet.
Villaene har store hager mellom husene og ravinedalen og ligger 40-55 m fra de nye tre
husene.

Figur 44. Sett fra sør-sørvest, forholdet mellom naboer og det nye prosjektet, uten trær

Da det nye prosjektet ligger nede i ravinedalen vil naboene kun oppleve en 2-3 etasjer av de
nye byggene. Disse har en dimensjon som i footprint er nær et parhus med en lengde på ca
30 m. Vi vurdere dette å være et forsiktig uttrykk i forhold til naboene.

Figur 45. Sikt fra nabobebyggelsen mot det nye prosjektet, uten trær og busker

Nær og fjernvirkning
Strømsdalenprosjektet vil først og fremst oppleves fra de som beveger seg langs vegen
Strømsdalen. De som kommer sørfra/ ovenfra vil bli møtt av fire etasjer som ligger litt nede i
terrenget. Vi har valgt å variere høydene på byggene for å skape variasjon i uttrykket og
samtidig stilpasse bebyggelsen til landskapet og naturene – byggene er bevist rotert noe i
forhold til hverandre. Når man kommer oppover Strømsdalen blir man møtt av et slankt bygg
med tre boligetasjer som står på en sokkel dominert av vinduer. Midterste bygg trapper seg
opp en etasje høyere.
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Figur 46. Opp Strømsdalen møter man et slankt bygg som speiler seg i bekken, her uten trær og
busker

Den nye bebyggelsesstrukturen vil få en veldig liten fjernvirkningseffekt da den ligger nede i
landskapet og med mye skog rundt seg, skog på andre siden av Strømsdalen, skog i nord og
også en del trær direkte rundt utbyggingen.

9.4 Klima og klimatilpasning
Flom og overvann
Utbyggingsprosjektet har høy fokus på et godt bomiljø. Ny bebyggelse medfører nye tette
overflater på bekostning av vegetasjon og vassdrag. I planlagt overvannshåndtering skal
vann og vegetasjon brukes som ressurs, bidra til et grønnere og mer opplevelsesrikt
nærmiljø og heve det estetiske uttrykket på landskapet. Planlagt beplanting vil også bidra til
å rense overvannet, reduserer faren for erosjon og gi økt biologisk aktivitet.
Takene skal benyttes til takterrasser, men det er også arealer med vegetasjon og
grøntarealer på takene. Avrenning fra tak samles via taknedløp og ledes via lokalt
ledningsnett direkte til den åpne fordrøyningsdammen. Avrenning fra overflaten (skog, plen,
vei) ledes enten på overflaten gjennom åpne grøfter eller via lokalt ledningsnett til den åpne
fordrøyningsdammen. Det må sikres at avrenning fra skråningen bak husene ledes trygt forbi
bygningene. Terrenget på vestsiden av bygningene må tilpasses for dette. På
parkeringsplassen etableres det sandfang og overvannsledninger med utløp til
fordrøyningsdammen.
I anleggsfasen skal det tilrettelegges for tiltak som sikrer eksisterende bekk fra skade under
anleggsarbeid og holder tilbake økt avrenning slik at det ikke tilføres større
avrenningsmengder under anleggsfasen enn før utbygging.
Ved flom benyttes de samme vannveiene. Flomvannmengder, som ikke håndteres av
fordrøyningsvolumet, sendes via overløp til bekken. Flomvann vil etter utbygging ledes
samme vei som de gjør i dag, til bekkeløpet.
Det skal sikres at flomvann ikke skader nærliggende bygg. Underliggende garasje skal sikres
mot flomvann, altså må fallforholdene på eiendommen være slik at overvann alltid ledes til et
sted der overvann ikke fører til skade. Det er viktig at det etableres trygg flomvei mellom og
rundt bygningene for overvann som kommer fra skråningen vest for bygningene.
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Forurensning
I urbane områder tilføres overvannet en rekke ulike forurensninger som partikler,
næringssalter, miljøgifter og veisalt. Stoffenes forekomst har en rekke kilder deriblant
atmosfærisk nedfall, slitasje og eksosutslipp fra trafikken, materialbruk i biler,
overflatedekker, bygningsmasse (maling, bygningsmaterialer) og drift av veinettet.
Forurensningsmengden i overvannet vil være avhengig av andelen tette flater som er
bestemt av befolkningstetthet, trafikkmengde etc. Det er således stor forskjell i
forurensningsgrad i takvann sammenlignet med veivann fra en høytrafikkert vei. Takvann
betraktes som «rent», mens veivannet er forurenset (høy forurensningsgrad ved høy
trafikktetthet).
I planlagt utbygging med tilhørende parkeringsflater er det lavt forurensingspotensial ved
normal bruk. Tilgrensende veiflater er lavt trafikkert. Det planlegges derfor ikke med primære
renseløsninger for overvann i prosjektområdet. Avrenning fra parkering og asfaltflater skal
ledes via sandfangskummer til fordrøyningsdammen. Sandfangskummer vil bidra til
tilbakeholdelse av evt. forurensninger og sedimenter. Vegetasjonen i dammen vil også bidra
til rensing av overvannet fra planområdet.
Det er viktig å skjerme naturen og eksisterende bekkeløp i anleggsfasen for forurensing
under anleggsarbeid.
Energi
Da området er under konsesjonsplikt for fjernvarme begrenser dette muligheten til å bruke
andre energikilder. Prosjektet kommer til å bygges i tråd med gjeldende forskrifter for
energiforbruk.

9.5 Teknisk infrastruktur
Parkeringsnormen er foreslått til å være lavere en i kommuneplanen. Prosjektet legger opp til
1 parkering per bolig i garasje og 7 stk gjesteplasser på utendørs. Dette vurderes å være
tilstrekkelig da prosjektet er vel plassert i forhold til mobilitetsmuligheter i form av bus og
gang-sykkelveier til service og tettsteder.
Det foreslås å etablere en oppstillingsplass for brannbil mellom hus 2 og 3. Hus 1 er kun 3
etasjer over garasje og nås med bærbar stege. Tilgjengelighet ved brann er utarbeidet
sammen med brannkonsulent i en overordnet brannsikringsstrategi.
Alle aspekter av ny teknisk infrastruktur tilfører området et nytt nettverk.
Renovasjonsanlegg, fem avfallskontainere, er lokalisert i planen og er drøftet med ROAF,
som har godkjent løsningen.
Vann og avløp er illustrert i en VA-plan utarbeidet av COWI.
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9.6 Vei og trafikkforhold
ROS-analysen vurderer trafikkulykker som har potensiale til å medføre alvorlige
personskader og dødsfall. Utfallet av en eventuell ulykke vil være avhengig av en rekke
faktorer, slik som hastighet, bruk av sikkerhetstiltak (bilbelte, hjelm, beskyttelse o.l.), vær- og
føre- forhold. I dagens situasjon er det for majoriteten av de registrerte hendelsene mindre
små personskader som er registrert. Planlagt utbygging skal i utgangspunktet kun medføre
marginale endringer i trafikksituasjonen. Konsekvenser vurderes som alvorlig (alvorlige
personskader).
Risiko for påkjørsel av myke trafikanter fra kjøretøy vurderes til gul risiko (ROS-analyse,
Rambøll, mars 2021) hvilket betyr at risikoen må reduseres og forebyggende tiltak skal om
mulig iverksettes. Forslag tiltak: Beplantning skal begrenses i frisiktsonene ved avkjørsel til
prosjektet. Dette følges opp i reguleringsbestemmelsene og videre i planleggingen, samt
gjennom informasjon til sameiet eller borettslaget ved ferdigstillelse.
Det er tilrettelagt for manøvreringsmuligheter og tre oppstillingsplasser for brannbiler. Det er
også lagt til rette for at taxier og flyttebiler har muligheter for manøvrering inne på området.
Parkering i området vil i all hovedsak skje i parkeringskjeller. Atkomster til disse er plassert
strategisk for å mest mulig unngå kjøring inne i boligområdet. Det planlegges en lav
parkeringsdekning for å fremme miljøvennlige transportmiddel over bil.

9.7 Mobilitet
Området har nærhet til et godt kollektivtilbud og har stort potensiale for grønn transport.
Kollektivtilbudet ved planområdet er bra og det forventes en økning av antall brukere, dog
ikke høyere enn at det vil kunne absorberes av dagens tilbud. Gangveier og -stier innenfor
planområdet gir god tilgjengelighet til eksisterende gang- og sykkelveier i anslutning til
området og til bussholdeplass. Planforslaget skal skape gode forbindelseslinjer mellom
uteoppholdsarealer, lekeplasser og boliger med en hensiktsmessig plassering av gangveier i
planområdet.

9.8 Idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv
De arealstrategiske retningslinjene fra samfunnsdelen til kommuneplanen 2014-2025 sier
bl.a. at det skal være gode muligheter til friluftsliv, fysisk aktivitet og for gang- og sykkelbruk i
hverdagen, både i tilknytning til natur og i de enkelte nærmiljøene.
I dag er naturområdet svært lite brukt, til dels lite tilgjengelig for rekreasjon. Verdien er
kartlagt i Naturbase som svært viktig friluftslivsområde og er registrert som grønnkorridor.
Kvalitetene er fremst for de gående og syklende langs Strømsdalen som har en stor
brukerfrekvens da dette er en viktig forbindelseslinje. Grønnkorridoren vil miste deler av sin
verdi når det tilrettelegges for utbygging og deler av vegetasjonen fjernes. Områdene som er
satt av til grønnstruktur består av bratte områder, arealer langs eksisterende bekk og stier og
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arealer der det naturlig vil etableres snarveger. Innenfor disse områdene bør eksisterende
vegetasjon i størst mulig grad opprettholdes.
Det vil skapes nye, mer tilgjengelige uteoppholdsarealer i prosjektet. Det er viktig at
uteoppholdsarealer får god kvalitet og tilrettelegges for eldre.

9.9 Universell utforming
Boligprosjektet er utformet iht. TEK17 og har derved skapt nye boliger som er planlagt og
tilpasset til loven om tilgjengelighet. Prosjektet skaper videre tilgjengelighet til beskyttede
uteoppholdsområder vest for bebyggelsen, områder som kan nås via en av de tre heisene i
prosjektet.

9.10 Barn og unges interesser
Barn og unges interesser vil ivaretas både ved tilrettelegging av oppholdsarealer og bedret
trafikksikkerhet. Planen medfører etablering av nye uteareal og lekeområder. Planområdet vil
ha direkte tilknytning til flere naturområder som del av en større sammenhengende
grøntstruktur i kommunen. Forslag er at lekeplassene i dette prosjektet sammen med det nye
prosjektet Bjerkeliveien inngår i en større bydelsbetraktning som medfører et bredere tilbud
av muligheter for barn og unge.

9.11 Sosial infrastruktur
Prosjektets lokalitet er meget interessant med tanke på tilgjengelig sosial infrastruktur.
Bibliotek, kjøpesenter, mat og kulturtilbud, lege, tannlege samt andre helse- og velværetilbud
er tilgjengelig med kun en kort spasertur, og svært tilgjengelig på sykkel og bus fra området.
Hensynet til en god tjenestestruktur, herunder å sikre tilstrekkelig kapasitet ved skole og
barnehage, skal vurderes i alle reguleringsplansaker. Kommuneplanens arealdel sier
hvordan nye områder kan utnyttes. Kommunen utarbeider i tillegg boligbyggeprognoser hver
vår og høst. Boligbyggeprognosene er et anslag på hvor mange boliger, fordelt på ulike
boligtyper og ulike kretser, som forventes ferdigstilt i løpet av perioden. Prognosene danner
videre grunnlag for kommunens elevtalls- og barnehageprognoser. Barnehager i Løvenstad
skolekrets har ifølge prognosene kapasitet i hele perioden frem til 2025 i henhold til
Rælingen kommune sin kommuneplan. Løvenstad skole har liten kapasitet og en utvidelse
av skolen er planlagt men er ikke utført per dags dato.

9.12 Kulturminner og kulturmiljø
Der er ingen registrerte kulturminner eller kulturmiljø registrerte og planforslaget vil derfor
ikke ha noen konsekvenser for dette.
Ravine har ingen verdi som kulturlandskap i dag då den allerede er så pass nedbygd. Dette
viser Rælingen kommune sin kommuneplan til. Planområdet har tidligere vært benevnt som
arealformål friområde i Rælingen sin kommuneplans arealdel, men har i den seneste
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versjonen endres til arealformål boliger, blant annet en indikasjon på at opplevelsesverdien
som kulturmiljø har minsket og er liten pr i dag.

9.13 Landbruk
Landbruksinteresser blir ikke berørt av reguleringsforslaget og har derfor ingen
konsekvenser for det.

9.14 Naturmangfold
Planområdets forhold til Naturmangfoldsloven § 8-12:
2018 ble det utført en vurdering av planforslagets forhold til Naturmangfoldsloven § 8-12 av
BioFokus. Det som står i dette kapitel er fra BioFokus sin rapport i 2018.
Oppsummering:
§8 (kunnskapsgrunnlaget) Kunnskapsgrunnlaget anses i være godt nok for å gå videre
med planen.
§9 (føre-var-prinsippet) BioFokus konkluderer i og med at området er godt undersøkt og
kunnskapsgrunnlaget oppfylt er føre-var-prinsippet lite relevant. Ut fra BioFokus
undersøkelser i området vurderes det at det mest vesentlige av naturverdier nå er kjent.
§10 (Økosystemtilnærming og samlet belastning) I den grad det skal bygges på
naturmark i kommunen er dette et sted hvor det påfører forholdsvis lite skade.
§11 - Kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver
Her kommer det inn kostnader for relevante undersøkelser for å ivareta
kunnskapsgrunnlaget, avbøtende tiltak for å begrense negativ påvirkning og evt. kostnader
for kompenserende tiltak. Kostnadene må stå i et rimelig forhold til omfanget av utbyggingen.
Avbøtende tiltak omtales under § 12 nedenfor.
For å kompensere skader på naturmiljøet som ikke kan unngås, kan en vurdere
kompenserende tiltak som ivaretar eller gjenskaper tilsvarende naturverdier andre steder. I
dette tilfellet kunne en potensielt vurdere å gjenåpne bekken oppstrøms og restaurere
ravineskogen i dette området. Gjenåpning av bekk er trolig en relativt kostbar affære, og det
er usikkert om dette står i forhold til omfanget av utbyggingen.
Opprydding i fyllinger med hageavfall og skrap, og bekjempelse av fremmede arter i den
naturlige delen av ravinen oppstrøms i tillegg til i planområdet kunne muligens vært vurdert
som et kompenserende tiltak, som ville bidra til å redusere miljøbelastningen på
gjenværende natur i Strømsnesravinen. Et slikt tiltak ville imidlertid måtte følges opp med
forbedrede rutiner for å unngå forsøpling framover, se videre under § 12.
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§12 - Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder
Her kan en vurdere både alternativ plassering, avbøtende tiltak innenfor planområdet og
eventuelle teknikker og driftsmetoder.
Å bevare mest mulig av bekken åpen og i sitt naturlige løp vil likevel være et godt tiltak som
ivaretar flere økosystemtjenester og har betydning for en del arter. En bør altså prøve å
bruke en lokalisering og byggeteknikker som ivaretar og beholder bekken i størst mulig grad.
Det er viktig å skjerme naturen og eksisterende bekkeløp i anleggsfasen for forurensing
under anleggsarbeid. Dette sikres gjennom reguleringsbestemmelsene.
Fyllinger med hageavfall (hovedsakelig fra tomtene ovenfor ravineskrenten i vest) og
spredning av fremmede arter er et problem i området. Det å etablere rutiner (som også
inkluderer eksisterende bebyggelse) for å hindre dumping av hageavfall og for å bekjempe
forekomster av fremmede arter vil kunne være viktige bidrag til framtidig drift av området.
For å unngå spredning av fremmede arter skal det ved masseforflytning treffes egnede tiltak.
Dette sikres gjennom reguleringsbestemmelsene. Videre er det stilt krav til at det skal
utarbeides en massehåndteringsplan for prosjektet.
Det er også satt krav om at planting av fremmede arter i henhold til artsdatabankens
svarteliste ikke skal forekomme.
BioFokus rapport mener at en kan en vurdere både alternativ plassering, avbøtende tiltak
innenfor planområdet og eventuelle teknikker og driftsmetoder.
I den grad gråor- heggeskogen og flomprosessene blir borte vil bekken i seg selv ha
begrenset verdi for biomangfold. Å bevare mest mulig av bekken åpen og i sitt naturlige løp
vil likevel være et godt tiltak som iværetar flere økosystemtjenster og har betydning for en del
arter.
Et mulig avbøtende tiltak kan være å begrense fremmede arter i området og ordne opp i
fyllingene med hageavfall (i hovedsak fra tomtene ovenfor ravineskrenten i vest) og
spredning av fremmede arter er et problem i området. Å etablere rutiner (som også
inkluderer eksisterende bebyggelse) for å hindre dumping av hageavfall og for å bekjempe
forekomster av fremmede arter (punkt 3, 4 og 5 på kartet) vil kunne være viktige bidrag til
framtidelig drift i området.

9.15 Miljøkvalitet
Støy Planområdet ligger delvis innenfor gul støysone og delvis innenfor rød støysone. Det

forutsettes at arealer innenfor rød støysone ikke benyttes til boligformål eller medtas i
beregningen av utendørs oppholdsareal for tiltaket. Planlagt ny bebyggelse ligger delvis
innenfor gul sone med høyeste fasadenivå Lden 64 dB for bygg 1 og Lden 63 dB for bygg 2
og 3.
Alle bygg har tilgang til utendørs oppholdsareal på terreng og på takterrasser med Lden ≤ 55
dB med skjermingstiltak langs takterrasser beskrevet i denne rapporten.
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Alle bygninger har gjennomgående planløsning og minst en stille side med Lden ≤ 55 dB der
det kan plasseres privat uteplass og støyfølsomme rom. Alle boenheter planlegges med stille
side med vindu for lufting, 50 % av alle oppholdsrom og minst ett soverom mot stille side.
Stråling Utførte undersøkninger viser at foreslåtte boligene er plassert utenfor område som
kan medføre magnetfeltnivåer over 0,4 mikrotesla.
Forurensning i grunn I utgangspunkt berøres ikke masser i tiltaksmasse 2 av
planforslagets bebyggelse. Det er en del av tomten ikke blir særlig berørt av den nye
bebyggelsen. Den vegetasjon som finns der skal beholdes.
Entreprenør er ansvarlig for at det blir utarbeidet en sluttrapport for tiltaket, med beskrivelser
og dokumentasjon av hvordan masser ble avgrenset, håndtert og eventuelle sluttprøver
håndtert og analysert.
Luftforurensning. Kravene i Retningslinje T-1520 skal følges opp og vurderes under
fortsatt prosess. Det er gode forutsettinger til å minimere påvirkning av
luftforurensningssituasjonen utfra hvordan bebyggelsen allerede er planlagt. Leiligheter har
sine hoved-terrasser mot vest og boligene kommer til å utføres med balansert ventilasjon
ifølge gjeldene energilov.

9.16 Grunnforhold
Eiendommen ligger utenfor NVEs registrerte områder for kvikkleiresoner, men innenfor
områder klassifisert med havavsatt leiregrunn, og kommer inn under NVEs retningslinjer om
utredning av grunn- og stabilitetsforhold. Gjennomførte grunnundersøkelser viser ikke kvikkleire eller leire med sprøbruddegenskaper. Det forutsettes videre grunnundersøkelser og
tiltak i henhold til geoteknisk rapport. ROS-analysen vurderer sannsynlighet uønskede
hendelser i forbindelse med geoteknisk stabilitet, setninger og masseutglidning som
usannsynlig.

10 Avveining av ulike hensyn og valgt løsning
Et av hovedmålene i regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus( RT-ATP) er at
utbyggingsmønstret skal være arealeffektivt, basert på prinsipper om flerkjernet utvikling og
bevaring av overordnet grønnstruktur. Planen skal bidra til å nå det felles målet for Oslo og
Akershus, fastsatt gjennom Stortingets klimaforlik og Oslopakke 3, om at
persontransportveksten i området skal tas med kollektivtransport, gange og sykkel.
Den regionale planen innehar strategier for å nå målene. I overordnet strategi for regional
areal- og transportstruktur er styrking av regionale byer spesielt, og bybåndet generelt,
vektlagt. De regionale byene og bybåndet skal ta en høy andel av veksten i befolkningen og
arbeidsplasser.
Avveiningen i denne reguleringsplan står mellom områdets naturkvaliteter/ bevarande av
natur og utbygging i forhold til hovedmålene i overliggende retningslinjer og planer.

PLANID 213

Side 66 av 79

PLANBESKRIVELSE – DETALJREGULERINGSPLAN FOR STRØMSDALEN SØNDRE
Områdets har en sentral plassering med 1,5 km fra både Strømmen og Lillestrøm, begge
med togstasjon og med gode gang-og sykkelforbindelser til stasjoner og sentrum.
Når dette område endret arealbruk gjennom den nye kommuneplanen 2014-2025 fra
friluftsområde til boligareal så ligger det en klar ambisjon fra kommunens side om å utvikle
områder nær viktige kollektivknutepunkter til nye utbyggingsformer. Foreslått utnyttelse blir
da en avveining mellom de rikspolitiske retningslinjene som ønsker høy utnyttelse i sentrale
strøk og den lokale konteksten med villabebyggelse i området.
Bakgrunnen er at prosjektet har utviklet seg over flere år gjennom en rekke undersøkelser og
prosjekttrinn. Utvikler av prosjektet har i planutformingsfasen undersøkt det fulle potensialet
rundt utnyttelse. Når det gjelder tetthet og utnytting så ble det i 2017 presentert et
prosjektforslag med 72 relativt små leiligheter. Dette ble endret til 56 leiligheter i en senere
prosjektutvikling. I det oppdaterende prosjekt som utvikledes i 2019 ble dette endret til 49
leiligheter. I det prosjektet som nå presenteres er det 32 leiligheter i varierende størrelse fra
ca. 60 til 100 m2.
I kommuneplanens konsekvensutredning konstateres det at «Området er en gammel ravine,
men er allerede så nedbygd at den ikke har noen verdi som kulturlandskap i dag».
Planområdet består av en halv ravinedal der naturen er sterkt påvirket f.eks av kraftgaten
som går gjennom området (der man har kuttet ned høyere trær), til tross for dette har
området framdeles naturverdier og biologisk mangfold som tilsier at det er lokalt viktig. I KU
sammenheng tilsier det middels naturverdi. Planforslagets konsekvenser blir ved
gjennomførende en forandring av landskapet og bekkeløpet på halvparten av området. På
den nordre delen og helt i sør beholdes den eksisterende natur men i den midtre delen blir
den borte.
BioFokus har, som konsulent og fagkunnig området natur og naturmangfold, utført flere
undersøkelser og rapporter vedr. Naturverdier. De konkluderer: All nedbygging av raviner i
regionen er negativ, men det er viktigst å ivareta de mer intakte ravinene, og A/B-lokaliteter
av ravineskogene. I Strømsnesravinen er det imidlertid lite av ravinesystemet som gjenstår,
og det har begrenset verdi. Den kartlagte gråor-heggeskogen er liten og tilknyttet en sterkt
påvirket ravine med begrenset verdi. Dette begrenser betydningen av økosystemet i et
landskapsperspektiv. BioFokus er enig med planlegger at nedbygging av denne C-lokalitet i
liten grad påvirker forvaltningsmålene i naturmangfoldloven §§ 4 og 5.
Området er i tillegg liten grad i bruk som turområde og lekeområde – det er bratt, vått, tett av
trær og lite tilgjengelig. Bebyggelsens synlighet vil be synlig for de nærliggende naboene
men da trærne som står på tomten i dag er høyere enn de bygg som vil etableres, vil dette si
bedre solforhold for naboene.
I forhold til ovenstående ulike betraktninger har forslagsstiller kommet til sluttsatsen at det er
viktig å fortette i dette sentrale område av Rælingen kommune. Valgt løsning er etter flere
runder vel tilpasset terrenget og gir en rimelig utnyttelse i forhold til sin kontekst.
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10.1 Vurdering av bærekraft i planen
Sosial bærekraft
Reguleringsplanen legger tillrette for et attraktivt og tilgjengligt boligområde sentralt plassert.
Med god tilgang til kollektivtransport og et vel utbygget gang-og sykkelnett gir det store
muligheter å klare hverdagen uten bil.
Planen gir mulighet til tilgjenglige utearealer vest for boligblokkene og på de tre felles
takterrassene. Fellesarealene på bakken skaper lekearealer og på takene gis det mulighet
for naboer å samvirke og skape sosial samvær kring dyrking f.eks.
En variasjon i leilighetsstørrelsene gir et større tilbud i et område preget av villaer. Det gir
også en mulighet for eldre som vil flytte fra villaen til en leilighet til å bli kvar i nærområdet.
I forhold til kommuneplanens intensjoner bidrar planforslaget til å styrke en bærekraftig
samfunnsutvikling gjennom sin sentrale plassering nord i kommunen, nærhet til både
Østmarka og service.

Miljømessig bærekraft
Iht. kommunens arealstrategiske retningslinjer skal planlegging bidra til en bærekraftig
samfunnsutvikling. Arealstrategien følges av flere formulerte hovedgrep
- utbygging bør i framtiden i hovedsak skje nord i kommunen
- utbygging i skogsmark skal prioriteres framfor utbygging på dyrket mark
- arealforvaltning skal bidra til å nå mål om en effektiv tjenesteproduksjon og en god
kapasitetsutnyttelse
Planforslaget følger disse hovedgrep.
I kommuneplanens konsekvensutredning konstateres det at «Området er en gammel ravine,
men er allerede så nedbygd at den ikke har noen verdi som kulturlandskap i dag».
Planområdet består av en halv ravinedal der naturen er sterkt påvirket f.eks. av kraftgaten
som går gjennom området (der man har kuttet ned høyere trær), til tross for dette har
området fremdeles naturverdier og biologisk mangfold som tilsier at det er lokalt viktig. I KU
sammenheng tilsier det middels naturverdi. Planforslagets konsekvenser blir ved
gjennomførende en forandring av landskapet og bekkeløpet på halvparten av området. På
den nordre delen og helt i sør beholdes den eksisterende natur, men i den midtre delen
forsvinner den.
Konsekvensutredningen sier videre at «Området er et grønndrag mellom boligbebyggelse.
Friområde i gjeldende kommuneplan og mulige snarveier bør opprettholdes». I dag er det
vanskelig å ta sig opp for den bratte terrenget og vestover. En ny snarvei/ gangsti anlegges
som forbinder boligprosjektet Vestre Strøm (plan id. 201) med denne planens søndre del og
ned til gang- og sykkelveg i sørvest.
Bekken som går åpent i en del av planområdet må for å være mulig å bygge her lukkes. Som
kompenserende tiltak etableres et overvannsanlegg som tar hånd om overvann i
planområdets søndre del. I nordre del av planområdet er naturen urørt og bekken er åpen.
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Begrensning av parkeringsdekning er et egnet virkemiddel for å stimulere til bruk av gangesykkel og kollektivtransport fremfor bilbruk. Det er avsatt 1 parkeringsplass pr boenhet, dette
er lavere enn i kommuneplanen. I tillegg reguleres det 7 p-plasser utendørs som
gjesteplasser.
Utnyttelsen av tomten er sett til hele tomten lav (%BYA 12,7), da nordre del ikke bebygges.

10.2 Sammendrag av innkomne innspill og merknader
Det ble varslet oppstart av detaljreguleringsplan for Strømsdalen søndre den 03.10.2016 i
Romerikes Blad og på kommunens nettside. Naboer, lag, foreninger og offentlige
høringsinstanser ble tilskrevet med brev. Frist for å komme med innspill ble satt til
01.11.2016. Det kom inn 11 innspill til varsel om oppstart.
13. januar 2021 ble det varslet om utvidelse av plangrensen for planområdet
detaljreguleringsplan for Strømsdalen søndre. Fylkeskommunen sende innspill til varsel om
oppstart sammen med innspill om varsel for utvidelse av plangrense.
Begge disse er oppsummert og kommentert av forslagsstiller og kommunen i separat
vedlegg nr. 32.

11 Endringer foretatt etter førstegangsbehandling
11.1 Bakgrunn for endringer i prosjektet
Detaljreguleringsplanen for Strømsdalen søndre ble lagt ut til offentlig ettersyn 08.06.2021.
Merknader til planforslaget kunde sendes inn fram til 01.09.2022.
Etter merknadsfristen hadde 8 merknader og 1 innsigelse blitt registrert. Det gjøres rede for
merknedena i separat vedlegg.
Innsigelse fra NVE
NVE fremmet innsigelse til detaljreguleringsplanen for Strømsdalen søndre i brev datert 18.
august 2021. Innsigelsen ble fremmet med hjemmel i vannressursloven (vrl.) §§ 7 og 8, og
plan- og bygningsloven (pbl.) §§ 5-4 og 28-1. NVE mente at planen ikke ivaretok vassdraget
som renner gjennom planområdet, eller vassdragets potensial som flomvei for håndtering av
overvann fra areal oppstrøms. Innsigelsen baserer seg på at forslaget innebærer lukking av
bekken over et strekke på ca 60 meter. NVE er prinsipielt imot bekkelukkinger fordi slike
lukkinger påvirker de naturlige renselprosessene og det biologiske mangfoldet i et vassdrag
negativt, samt kan øke faren for flom.
NVE´s innsigelse til planen ga initiativ til å finne en løsning som i større grad ivaretar
vassdraget og vassdragets potensiale som flomvei for håndtering av overvann fra areal
oppstrøms.
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Løsning av innsigelse
For å løse innsigelsen ble det utarbeidet en løsning med å anlegge en åpen bekk gjennom
planområdet. To temaer ble utviklet:
Vassdrag: For å få til en god løsning skal det eksisterende bekkeløp heves. Vannmengder
tilsvarende 2-års flom skal gå i det nyetablerte bekkeløpet. Langs bekken planlegges det å
etablere stedstilpasset vegetasjon, og forsterke de vegetasjonssonene som er der i dag.
Sikkerhet mot flom: Kapasiteten gjennom Øvre Rælingsvei oppstrøms planområdet fordobles
som en del av løsningen. Dette betyr at flomveien fra arealer oppstrøms planområdet får
større kapasitet. Vannmengdene som overskrider 2-års gjentaksintervall skal gå i overløp til
eksisterende bekkelukking, som forlenges til nedstrøms planområdet.
Innsigelsen fra NVE ble trukket 05.05.2022. NVE skrev: Løsningen som planlegges ivaretar
vassdraget på en bedre måte. NVE forutsetter at løsningen ikke øker flomfaren nedstrøms
planområdet.

11.2 Beskrivelse av endringer i prosjektet
Foreslått bekkeløsning
Ved å løfte og åpne bekken i en lengre strekning blir bekken en tilgang i boligmiljøet med en
ny beplanting og funksjon. Beplantingen skal utføres med en høy ambisjon og variasjon for å
skape en ny kantvegetasjon med trær og busker som vil virke dempende og rensende for
overvann og luftkvalitet.
Vegetasjonen som plantes i og rundt dammen kan med fordel tåle å stå i vann, i tillegg til
tørre forhold ved lite vannføring i bekken. Målet med den nye beplantningen er å etterstrebe
at den kan utvikles til en framtidig naturlig biotop for den nye bekken. Dette vil også gi et
opplevelsestillegg til miljøet langs veien og for de nye boligene.
Det vil være viktig videre i detaljprosjekteringen å se på erosjonssikring av bekkeløpet, samt
utarbeide tilstrekkelig tverrsnitt i bekken for håndtering av flomvann. Dette er gjort rede for i
utarbeidet underlag fra SWECO for utforming av bekken, tegningene GH501-GH502 og
Prinsipp oppbygning bekk.
Bestemmelser som sikrer foreslått løsning:
a. For all bebyggelse og utomhusanlegg skal det legges vekt på høy
kvalitet i arkitektonisk utforming, detaljering og materialbruk.
b. Bekken skal gå åpen gjennom området ihht. prinsipp vist i illustrasjonsplan
og, datert 14.06.2022. Dette skal gjøres i samråd med relevante fagområder,
som f.eks VA-konsulent, landskapsarkitekt og/eller biolog.
c. Det skal etableres en kantsone (vegetasjonssone) langs bekken med
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stedegen vegetasjon. Kantsoner langs bekken skal utvikles mest mulig
naturlig.
d. Før rammetillatelse skal plan for overvannshåndtering foreligge. Innenfor
planområdet kreves egne anlegg for hensiktsmessig oppsamling, rensing og
bortledning av overflatevannfra bebyggelse, veier og andre arealer. Detaljert
overvannsplan skal inneholde erosjonssikring der overvann slippes på til
eksisterende bekkeløp. Det må utarbeides en detaljplan av alle tiltak ift. åpen
løsning for bekken som skal godkjennes av kommunen før rammetillatelse.
e. Før det gis rammetillatelse skal det utarbeides en miljøoppfølgningsplan
som blant annet inkluderer et overvåkingsprogram for vannmiljø. Den skal
blant annet vise hvordan naturen og eksisterende bekk skjermes i
anleggsfasen for å unngå - forurensing. Ved utarbeidelse av miljøoppfølgingsplan og overvåkingsprogram skal prinsippene i NS 3466 Miljøprogram og miljøoppfølgingsplan for ytre miljø for bygg- og anleggs- og
eiendomsnæring legges til grunn for beskyttelse av omgivelsene, støy,
støv, forurensning og for andre ulemper i bygge- og anleggsfasen.
Miljøoppfølgingsplan skal godkjennes av kommunen.
Gangvei
Etter innspill fra naboer vest for prosjektet flyttes gangvei slik at avstanden er minimum 3
meter mellom nabogrenser og gangvei. Følgende bestemmelser sikrer plassering av gangvei
og vegetasjonsbelte mellom gangvei og eiendomsgrenser.
a. Gangvei skal minimum ligge 3 meter fra nabogrensen. Gangvei skal
tilpasses terrenget, opparbeides med fast dekke og ha belysning. Det
skal etableres hvilerepoer langs gangvei. I tilknytning til minst to av
hvilerepoene skal det være møblering i form av en sittebenk.
b. Det skal være et vegetasjonsbelte på minimum 3 meter mellom gangvei og
naboeiendommer. Eksisterende vegetasjonen skal bevares så langt det er mulig.
Dersom vegetasjonen berøres skal denne reetableres innenfor området.
c. Det skal utarbeides samlet plan for utomhusanlegg og felles adkomst, som skal være
godkjent før rammetillatelse gis. Planen skal vise opparbeidelse og bruk av alle
ubebygde arealer, og dokumentere god sammenheng med tilliggende byggetrinn og
forholdet til felles helhetlig utomhusplan. Gangvei som forbinder boligprosjektet
Vestre Strøm (plan nr 201) med denne planens søndre del og ned til gang- og
sykkelveg i sørvest skal vises.
Gjesteparkering
Da bekken ble omprosjektert ble all gjesteparkering lagt mellom hus 2 og 3 for å skape mer
plass for bekken sørøst om prosjektet. I denne prosjekteringen ble garasjeplanen mer studert
og det viste seg at den kunde komprimeres og gi plass til de 7 gjesteplassene.
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Løsningen ser nå ut slik:

Del av garasjeplan
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Utomhusplan datert 14.06.2022
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Ny overvannshåndtering
Omprosjektering av bekkeløsning mellom 1. gangs- og 2. gangsbehandling medførte
omprosjektering av overvannshåndtering for planområdet. Overvannsplanen baserer seg på
Rælingen kommune sine retningslinjer for overvannshåndtering.
Planområdet består av mye grøntareal som vil håndtere mindre regn (trinn 1). Alt overvannet
fra arealene der situasjonen endres er planlagt å ledes til fordrøyningsanlegg som etableres
under terrengoverflaten, eksempelvis i form av betongrør, som er et tiltak både på trinn 1 og
trinn 2.
Takene skal benyttes til takterrasser, men det er også arealer med vegetasjon og
grøntarealer på takene, i tillegg til funksjoner/systemer med mulighet for fordrøyning av
overvann. Avrenning fra tak samles via taknedløp og ledes via lokalt ledningsnett direkte til
fordrøyningsanleggene. For de uendrede arealene nord i planområdet vil avrenningen
fungere på samme måte som tidligere.
Resterende avrenning fra overflaten (skog, plen, vei) ledes enten på overflaten gjennom
åpne grøfter eller via lokalt ledningsnett til fordrøyningsanleggene. Det må sikres at
avrenning fra skråningen bak husene ledes trygt forbi bygningene. Terrenget på vestsiden av
bygningene må tilpasses for dette. Det vil være nødvendig med sluk og sandfang for
håndtering av overvannet før det ledes inn i fordrøyningsanleggene. Mengderegulator
etableres ved utløpet av fordrøyningsanleggene for å regulere videreført overvannsmengde
slik at avrenningen ikke overstiger tillatt påslipp. Fra mengderegulatoren ledes overvannet i
rør til utløp i bekken. Det henvises til Figur 7 for avrenning innenfor planområdet og mulige
plasseringer (markert i rødt) for sluk og sandfang, fordrøyningsanlegg og mengeregulator.
Det er i tillegg muligheter for etablering av regnbed langsmed vestsiden av bekken.
Avrenning kan da ledes direkte til regnbedene, og direkte fra regnbedene til bekken.
Eksisterende bekkelukking under Øvre Rælingsvei beholdes, og på oppstrøms-siden av
Øvre Rælingsvei etableres det en inntaksløsning/ kum med et overløp til denne slik at når
vannmengdene i bekken overstiger 2 års gjentaksintervall går resterende vannmengde i
overløp til eksisterende bekkelukking. Eksisterende bekkelukking forlenges ned til nedstrøms
planområdet.
Eksisterende bekkelukking vil også ha en nødvendig funksjon for å ta med seg eksisterende
dyptliggende påkoblinger under Øvre Rælingsvei, og overvannsledning som krysser Øvre
Rælingsvei lenger vest og kommer inn på denne.
For etablering av ny kum vil det være nødvendig med inngrep på privat eiendom. Løsningen
må detaljeres i senere prosjektfase, slik at inngrepet, kostnadene og omfanget av kabler i
bakken foreløpig usikre. Drift og tilsyn vil ikke være noe mer krevende ved foreslåtte løsning i
dette prosjektet sammenlignet med eksisterende løsning.
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11.3 Beskrivelse av endringer i plankartet
Plankart og arealtabell er oppdatert i henhold til ny situasjon:
- Området over bekken avsettes til kombinerte grønnstrukturformål. Formål er l
(GKG2) er lagt til i sør for bekkens etablering.
- Parkeringsformål (SPA) er justert slik at det samsvarer med ny
parkeringssituasjon og er konsentrert til et område.
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11.4 Virkninger av endringer i planforslaget
Landskap
Med forslaget om å løfte og åpne bekken i en lengere strekning blir bekken en tilgang i
boligmiljøet med en ny beplanting og funksjon. Beplantingen skal utføres med en høy
ambisjon og variasjon for å skape en ny kantvegetasjon med trær og busker som vil virke
dempende og rensende for overvann og luftkvalitet. Målet med den nye beplantningen er å
etterstrebe at den kan utvikles til en framtidig naturlig biotop for den nye bekken. Dette vil
også gi et opplevelsestillegg til miljøet langs veien og for de nye boligene.
Klima og klimatilpasning
Kapasiteten gjennom Øvre Rælingsvei oppstrøms planområdet fordobles som en del av
løsningen. Dette betyr at flomveien fra arealer oppstrøms planområdet får større kapasitet.
Flom
Ved flom innenfor planområdet benyttes eksisterende flomveier, og vannmengden som ikke
håndteres av fordrøyningsanlegget ledes via overløp til bekken.
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Den nye bekkeløsningen sikrer også større kapasitet som flomvei fra arealer oppstrøms ved
at kapasiteten gjennom Øvre Rælingsvei fordobles.
Vannforskriften
Miljømålene §4 og §12 i vannforskriften tilfredsstilles ved at bekkeåpningen flyttes oppstrøms
slik at bekkeløpet utvides og forlenges, og at overflatevann som beveger seg gjennom
endrede områder innenfor prosjektområde ledes til sandfang eller regnbed før utløpet til
bekken.
Teknisk infrastruktur
Løsningsprinsippet er basert på at "hovedvannføringen" fra eksisterende bekkelukking løftes
til terreng og nytt bekkeløp etableres. Eksisterende bekkelukking blir liggende for å fange
opp grenledninger som sannsynligvis er tilkoblet i vegen.
Løsningen sikrer større kapasitet som flomvei fra arealer oppstrøms ved at kapasiteten
gjennom Øvre Rælingsvei fordobles. Gjennom planområdet vil nyetablert bekkeløp og
arealene på siden (som vil ha fall mot det åpne bekkeløpet) sikre at flom som evt. overstiger
kapasiteten gjennom Øvre Rælingsvei ledes trygt forbi planområdet.
Sammendrag
Forslaget er omarbeidet etter 1. gangsbehandlingen da det gjelder bekken, plassering av
gangvei og gjesteparkering.
Utbyggingsprosjektet har høyt søkelys på et godt bo- og bymiljø. Økt urbanisering fører til at
bymiljøet ofte preges av tette flater på bekostning av vegetasjon og vassdrag. I planlagt
overvannshåndtering skal vann og vegetasjon brukes som ressurs, bidra til et grønnere
nærmiljø og heve det estetiske uttrykket.
Bekken var tidligere lagt i rør i den søndre delen av planområdet og dette åpnes nå opp en
lengre strekking. Å reetablere bekken vil være et godt tiltak som ivaretar flere
økosystemtjenester og har betydning for en del arter. Det foreslåtte tiltaket vil åpne opp en
bekkelukking på ca. 30 meter og tilskapa en bekk som er ca. 35 meter lengre enn i dag.
Vannmengder tilsvarende 2-års flom skal gå i det nyetablerte bekkeløpet. Planlagt
beplantning vil også bidra til å rense overvannet, reduserer faren for erosjon og gi økt
biologisk aktivitet.
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12 Vedlegg
12.1 Vedlegg til 1. gangsbehandling
1.
2.
3.
4.

Plankart, pdf og sosi-format, mars 2021
Planbestemmelser, word, mars 2021
Planbeskrivelse, word og pdf-format, mars 2021
Illustrasjonsprosjekt, pdf, mars 2021, innhold se tegningsliste

5-13 Tekniske rapporter
5. ROS-analyse, Rambøll, mars 2021
6. Geoteknisk rapport, Romerike Grunnboring, datert 14.01.2021
7. Støyrapport, Norconsult, datert 25.02.2021
8. Naturverdier i Strømsdalen, BioFokus, datert 26.05.2016, Naturverdier,
tilleggsinformasjon, datert 08.06.2017, Naturverdier, NML tillegg, datert
09.01.2018
9. Overvannsplan, COWI, datert 02.02.2021
10. VA-plan, COWI, datert 20.01.2021
11. Teknisk plan, Øvre Romerike Prosjektering, datert 11.03.2019
12. Overordnet brannsikringsstrategi, Sweco, datert 15.02.2021
13. Luftforurensning, Rambøll, mars 2021
20-26 Andre dokument
20. Renovasjon, ROAF, mail jan 2021
21a. SVV Uttalelse til arbeid med reguleringsplan
21b. SVV Vurdering av teknisk plan 2019
21c. Viken fylkeskommune vedr. grøft/ overvannanlegg
22. Uttalelse Statens strålevern, 2017
23. Kapasitetsvurderinger ifht skole og barnehage, 2019
24. Vedr. fjernvermeledninger langs med Strømsdalen, mailkorr. 2021
25. Viken fylkeskommune vedr. grøft langs gang-og sykkelvei/ fylkesvei 2021
26. Vedr. kjøp av eiendom Statens veivesen, 2018
27. Opsjonsavtale
30-35 Material vedr. varsling mm
30. Oppstartsannonse 03.10.2016
31. Adresser oppstart 03.10.2016
32. Innkomne innspill og merknader 2016 og 2021
34. Varsel mindre endring av plangrense 2021 (varsel 2)
35. Adresser, utsending REK, varsel 2 til nabo, 2021
36. Viken fylkeskommune uttalelse på utvidet planområde, 2021
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12. 2 Oppdaterte plandokumenter til 2. gangsbehandling
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Plankart datert 2022.06.14
Bestemmelser datert 2022.06.14
Planbeskrivelse datert 2022.06.14 (dette dokument)
ROS-analyse datert 2022.06.14
Merknadssammenstilling datert 2022.06.14
Ny bekk vdr NVE´s innsigelse, blå arkitektur landskap, datert 2022.04.10
Vedlegg teknisk løsning bekk Sweco
Overvannsnotat, Overordnet overvannsplan til
regulering_Strømsdalen_Sweco_revidert utgave 13.06.2022 (inkl.
overvannsberegninger Plan/profiltegninger fra Sweco) inkludert VA-plan.
9. Illustrasjonprosjekt blå arkitektur landskap
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