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1. Sammendrag
Planforslaget tilrettelegger for frittliggende småhusbebyggelse med felles uteoppholdsarealer
og tilhørende infrastruktur på del av eiendommen 82/2 på Nordby, sør i Rælingen kommune.
Eiendommen er i dag uregulert, men avsatt til boligformål i gjeldende kommuneplan
(20142025). I forbindelse med vedtak av kommuneplanen ble det besluttet etter megling hos
fylkesmannen, at det kan bygges inntil 95 boenheter på området Tjonåsen. Før området kan
bygges ut, skal det etableres en undergang under fv. 120 Nedre Rælingsvei. Planforslaget er
i tråd med kommuneplanen og meglingsresultatet.
Planområdet ligger i hovedsak på fjellgrunn, på en skogbekledt kolle innenfor «grønn strek» i
kommuneplanen. Noe dyrket mark berøres på grunn av plasseringen av adkomst til området
og etablering av undergang under fv. 120, og noe vil medgå på grunn av sanering av
adkomst til andre eiendommer og opprydding i dagens trafikkfarlige kryss til Nordby skole og
Nordby idrettsanlegg.
Planområdet vil få adkomst via nytt kryss med fv. 120. Utbyggingen vil ligge tilbaketrukket
på Tjonåsen og er tilpasset slik at det grønne preget bevares i området. Det planlegges kun
for frittliggende småhusbebyggelse, med innslag av tomannsboliger. Illustrasjonsplanen viser
hvordan man tenker seg området ferdig utbygget. Utbyggingen vil i liten grad påvirke
karakteren på stedet, trafikkforhold, naturmiljø eller andre forhold i nevneverdig grad. Det er
gjennomført en trafikkanalyse for prosjektet som dokumenterer at det er sikret god
trafikkavvikling og trygge forhold for myke trafikanter.
I tillegg er det etter kommunens ønske også utarbeidet en større trafikksikkerhetsanalyse for
hele området omkring Nordby skole. Denne er gjennomført sammen med Rælingen
kommune og reguleringskonsulenter for nytt grendehus og idrettsanlegg på Nordby.
Trafikksikkerhetsanalysen, som Cowi har utarbeidet, utreder både nytt kryss og adkomstveg
til Tjonåsen, men også trafikksikkerhetssituasjonen ved dagens adkomst til skole og
nærmiljøanlegg. I rapporten konkluderes det med at eksisterende situasjon er kaotisk, og
trenger en betydelig oppgradering for å møte dagens krav. Bygging av nytt grendehus
forsterker de eksisterende problemene. Inn- og utkjøring på nordre adkomstvei for både
busser, biler og sykler, samt at myke trafikanter som kommer nordfra og med buss må gå
via avkjøringen, parkeringsområdet og Tomterstien for å komme til skolen, nærmiljøanlegget
og eksisterende boliger i nærheten skaper denne situasjonen. De som sykler langs fylkesveien, og ikke skal svinge av til skolen, nærmiljøanlegget eller innenforliggende boliger, må
krysse adkomstveien i plan. Det ble laget en rekke skisser for å vurdere hvordan man best
kunne tilrettelegge for trafikkstrømmen til skolen og grendehuset, og kommunen har tatt
stilling til hvilken løsning som de mener best håndterer både eksisterende og fremtidige
utfordringer i området. Kommunen har bedt om at ny trafikkløsning i tilknytning til skole- og
fremtidig idrettsanlegg innarbeides i planforslaget for boligområdet på Tjonåsen.
Eksisterende bussholdeplass på vestsiden av fylkesveien vis à vis skolen er ikke i bruk, fordi
den mangler sikker kryssing for fotgjengere til skolen. Det er heller ikke sikker adkomst fra
skolen og nærmiljøanlegget til friområdene ved Myrdammen. Det er ikke registrert ulykker
med personskader de siste 10 årene, noe som eventuelt også kan ha å gjøre med at en stor
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andel av barna blir kjørt til skolen. Se punkt 3.1, 3.2 og 5 i trafikkanalysen for de nærmere
funn og vurderinger.
Den planlagte utbyggingen innebærer en styrking av lokalmiljøet og skolen, samt utgjør en
god ressursutnyttelse av eksisterende teknisk infrastruktur, investeringer i ny gang- og
sykkelvei, planer for utvidelse av Nordby idrettsanlegg, klubbhus/grendehus, samt
eksisterende kollektivtilbud. Tiltakene som følger av den helhetlige reguleringen av
trafikkforholdene, løser eksisterende og fremtidige utfordringer for skole, idrettsanlegget og
boligområdene. Ikke minst bidrar kulverten til en trygg og trafikksikker forbindelse mellom
boligområder og skole i øst, og Myrdammen og friluftsområder vest for fv 120.
Teknisk plan for tiltakene i tilknytning til fylkesvegen er godkjent av Viken fylkeskommune i
brev av 19.05.2021.
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2. Overordnet kartutsnitt – planområdets plassering i kommunen

Figur 1 - Planområdet ligger på Nordby og er avsatt til boligformål i kommuneplanen (utsnitt av kommuneplan
for Rælingen 2014-2025, vedtatt 26.08.2015).

3. Skisse – eksisterende situasjon

Figur 2 - Planområdet er ubebygget. (kilde: gule sider)
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4. Skisse av foreslått fremtidig situasjon

Figur 3 - Illustrasjonsplan for Tjonåsen datert 25.10.21
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Figur 4 - Oversiktsperspektiv av utbyggingen på Tjonåsen. Planområdet omkranses av skog og det grønne
preget planlegges ivaretatt.

5. Bakgrunn
5.1 Forslagstiller og plankonsulent
På vegne av Tjonåsen Utvikling AS fremmes forslag til regulering av boliger på del av eiendommen gnr. 82 bnr. 2 m. fl. Plan1 AS er plankonsulent. Det foreligger opsjonsavtale med
hjemmelshaver.
5.2 Hensikten med planen
Hensikten med planen er å tilrettelegge for bygging av frittliggende småhusbebyggelse med
tilhørende infrastruktur, uteoppholdsarealer og tekniske anlegg.
Kommunen har bedt om at denne planen skal tilrettelegge for bedring av trafikkfarlige
forhold ved eksisterende kryss til Nordby skole og nærmiljøanlegget, samt gi sikker tilgang til
området ved Myrdammen fra disse. Rælingen kommune har oppgradert Myrdammenområdet betydelig de siste årene, slik at området har blitt mer attraktivt for befolkningen i
kommunen. Det eneste som gjenstår er en trafikksikker forbindelse for myke trafikanter fra
Nordby skole og nærmiljøanlegg.
5.3 Vurdering av forskrift om konsekvensutredninger
Planforslaget er vurdert i henhold til plan- og bygningsloven (pbl.) §12-10 første ledd, jf. §
4-2 med tilhørende forskrift om konsekvensutredning gjeldende fra 1. juli 2017.
Detaljreguleringen som nå utarbeides er i tråd med overordnet plan. Området ble
konsekvensutredet i forbindelse med at det ble lagt inn i arealdelen til kommuneplanen
høsten 2015. Planforslaget er vurdert å ikke være utredningspliktig etter forskrift om
konsekvensutredninger §§ 6-7. Tiltaket er vurdert å ikke gi vesentlige virkninger på miljø og
samfunn, etter forskriftens § 10, og kommer derfor ikke innenfor krav om
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konsekvensutredning etter forskriftens § 8. I samråd med Rælingen kommune er det derfor
vurdert at tiltaket ikke utløser krav om konsekvensutredning.
6. Planprosess
Det ble holdt oppstartsmøte med kommunen den 22.08.2018, samt oppfølgende møte den
13.09.2018. Møtereferat foreligger fra begge møter. I tillegg er det gjennomført forhåndskonferanse om kommunalteknisk infrastruktur og koordinerende møter med forslagstiller for
reguleringsplan for Nordby idrettsanlegg.
Oppstart av planarbeid ble varslet med brev til berørte naboer, offentlige instanser og andre,
datert 03.10.2018, jfr plan- og bygningslovens § 12-8. Samtidig ble det varslet oppstart av
forhandlinger om utbyggingsavtale i henhold til pbl. § 17-4. Kunngjøring av oppstart av planarbeidet ble gjort i Romerikes Blad den 05.10.2018. Frist for uttalelser ble satt til 02.11.2018.
Det kom inn 11 uttalelser.
På bakgrunn av innspill til varsel om oppstart av planarbeidet, ble det tilleggsvarslet to små
arealer, på grunn av gangvei fra Nordby skole med undergang under fv. 120, og ny
busslomme på vestsiden for fylkesveien til erstatning for den eksisterende som ikke er i bruk.
Tilleggsarealene var på henholdsvis ca. 1,2 dekar øst for fv. 120, og ca. 50 m2 på vestsiden
av fylkesveien. Tilleggsvarselet ble kunngjort i Romerikes Blad den 30.03.2019. Frist for
uttalelser ble satt til 29.04.2019. Det kom inn 3 uttalelser.
I løpet av planprosessen er det satt krav om samordning av løsning for kryss til Tjonåsen
langs fv 120 og kryss for Nordby skole samt kommunens reguleringsplan for Nordby idrettsanlegg. Dette for at området ses som helhet, da eksisterende adkomst til skolen og nærmiljøanlegget er vurdert som trafikkfarlig, og fordi nye tiltak på østsiden utløser omfattende
krav til endring av infrastrukturen. Det er derfor viktig å samordne planene, slik at ikke
tiltakene som er nødvendige for Tjonåsen senere må gjøres om på grunn av tiltakene som
utløses av utbyggingen av klubb-/ grendehus og idrettsanlegget.
Kommunen har derfor som nevnt bestilt en trafikkutredning fra Cowi. Utredningen
identifiserte 3 mulige løsninger for å ivareta trafikkavvikling med venstresvingefelt og
oppgradert buss-stopp, og SVV har etterfølgende godkjent alt 2 og 3. Rælingen kommune
har deretter bestemt at trafikkløsning i området skal baseres på alt. 2, og innarbeides i
planforslaget. Utkast til teknisk plan for vegsystemet er utarbeidet av fagkonsulent og er
basert på alternativ 2, i tråd med kommunens tilbakemeldinger.
Høsten 2019 redegjorde kommunen om at det i henhold til forslag til «Veileder for jordflytting i plan- og bygningslovsaker 2020» måtte finnes erstatningsarealer for tap av dyrket
mark. Det ble ikke satt krav til at erstatningsarealer skulle omfattes av en egen reguleringsplan. Det ble vist til «Temakart for erstatningsarealer» utarbeidet av Regionkontor for
landbruk, og anbefalt nærmere dialog med Regionkontoret. Dette ble fulgt opp, og det har
også vært dialog med Rælingen kommune som tiltakshaver for planarbeidet for Nordby
idrettsanlegg, for å avdekke muligheter for samarbeid og felles løsninger vedrørende dette
temaet. På jordbruksareal som beslaglegges innenfor planområdet er det registrert ugresset
floghavre. Det medfører at floghavreforskriften setter begrensinger for hvordan matjord fra
disse arealene håndteres.
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En mulig felles løsning var basert på oppfylling og oppdyrking av en del av en ravine ca.
200m sør for innkjøringen til Nordby skole. Kommunen hadde i 2017 fått gjennomført
registrering av biologisk mangfold her, uten at det ble utarbeidet en rapport. Dette ble derfor
bestilt av kommunen i 2020, for å få klarhet i hvorvidt det er hensyn til naturmangfold som
klart taler imot løsningen. I rapporten vurderes at verdien den berørte landskapstypen er av
betydning, og taler imot å gjøre tiltak her. Det er derfor søkt andre mulige erstatningsarealer
for dyrket mark. Det er utarbeidet en plan for erstatningsarealer som består av i alt 3 teiger
som utgjør utvidelser av eksisterende jordbruksareal. Det vises til planbeskrivelsens avsnitt
9.8 og 10.19. Den foreslåtte løsningen gjør at man unngår gjenfylling av ravine, og er
godkjent av grunneier.
Prosessene med å finne løsninger på disse temaene, men spesielt vegforholdene langs fv 120
og kravet om erstatningsarealer, har tatt lang tid å avklare.
7. Overordnede føringer og gjeldende planer
-Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging,
26.09.2014
-Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging, 14.05.2019
-Regionalplan for areal og transport i Oslo og Akershus (2015)
-Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen,
20.09.1995
-Retningslinjer for behandling av støy i arealplanleggingen T-1442/2021
-Risiko- og sårbarhetsanalyse
Gjeldende planer
-Kommuneplan for Rælingen 2014-2025, vedtatt 26.08.2015
-Kommunedelplan for trafikksikkerhet 2016-2027, vedtatt 26.08.2015
-Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer 2017-2028, vedtatt 08.11.2017
-Kommunedelplan for klima og energi 2022-2033, vedtatt 15.06.2021
-Kommunedelplan for landbruk 2016-2027, vedtatt 16.11.2016
-Reguleringsplan for gang- og sykkelveien fra Nordbyveien til Nordby skole, gnr. 119
bnr. 6 m.fl., vedtatt 16.10.2013
-Veileder for jordflytting i plan- og bygningslovsaker 2020
Pågående planarbeider
-Reguleringsplan for Nordby idrettsanlegg, varslet oppstart av planarbeid, 05.07.2017

8. Beskrivelse av planområdet – nåværende situasjon
8.1 Beliggenhet og eksisterende arealbruk
Planområdet er på ca. 175 dekar og ligger på Nordby tett ved Nordby skole. Området ligger
vest for fv. 120 Nedre Rælingsvei. Planavgrensningen foreslås i all hovedsak å følge
avgrensning av formålsgrensen i kommuneplanen, samt å inkludere nødvendig arealer for
adkomst til planområdet fra fv. 120, undergang under fylkesveien samt tilliggende
LNFområder. For å sikre midlertidige løsninger under anleggsfasen, er mye av arealer for
nytt grendehus på østsiden av fv 120 tatt med i planforslaget. Det forutsettes at
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planprosessen for idrettsanlegget vedtas etterfølgende og fastsetter den permanente
arealbruken mer detaljert. Det er ingen eksisterende bebyggelse innenfor planområdet.
Eierforhold
Hjemler innenfor planområdet
82/2

privat

82/136, og del av 82/11 og 82/61

Rælingen kommune (Parkeringsplass og
Tomterstien)

119/6

Viken fylkeskommune (del av fv. 120)

8.2 Landskaps-/stedsanalyse
Byggeområdet ligger på en skogkledt bergrygg mellom Myrdammen og fylkesvei 120 Nedre
Rælingsvei. Mot fylkesveien ligger også et lite jorde sørøst i planområdet. Sør og sørøst for
bergryggen ligger noen spredte småhusområder kombinert med jordbruksområder. Enda
lenger mot øst ligger Nordby Bruk og Øyeren. I vest og sørvest ligger noen spredte vann
(Myrdammen og Lintjernet), og mot nord er det i all hovedsak skog. I tillegg finnes det i dag
en felles avkjørsel fra fylkesveien til noen eksisterende boliger sør for planområdet.
Planområdet består av de høyereliggende delene av Tjonåsen, en åsrygg som i hovedsak
består av barskog, samt lavereliggende flatt terreng i sørøstre del. Det er også kartlagt
barblandingsskog på deler av det bratteste arealet mot sørøst. Planområdet har i henhold til
Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) barskog av lav, middels og høy bonitet. Jordet i sørøst
er fulldyrket, men jordsmonnet har dreneringsbehov. Terrenget er kupert, og laveste nivå
ved fylkesveien er på kote +175, og høyeste terrengnivå ligger mot vest og er på kote +232.
8.3 Jordvern og landbruk
Det aktuelle området er avsatt til boligbebyggelse i gjeldende kommuneplan. Området ble
konsekvensutredet i forbindelse med at området ble lagt inn i arealdelen til kommuneplanen
og er på denne bakgrunn omdisponert til byggeformål. I følge NIBIO arealressurskart er
jordet i sørøst kategorisert som fulldyrket jord. Deler av den dyrkede jorda går med til
adkomstvei og utvidelse av krysset på fv. 120, på grunn av valgt plassering av krysset og
behov for utvidelse av eksisterende vei for venstresvingfelt til skolen og nærmiljøanlegget.
Boligområdene beslaglegger ikke dyrket mark.
Adkomstvei til tømmervelteplass innover mot Myrdammen går gjennom planområdet i sør.
8.4 Naturmangfold og naturmiljø
I henhold til Arealis, miljøstatus.no, Naturbase eller Artsdatabanken er det ikke gjort
registreringer av sårbar natur eller dyreliv innenfor planområdet.
Natur og Samfunn AS har på oppdrag fra Tjonåsen Utvikling AS gjennomført en kartlegging
og utredning av natur innenfor varslet planområde, se vedlagt naturmangfoldsrapport;
«Kartlegging av biologisk mangfold, Tjonåsen Rælingen», revidert 07.01.22. I rapporten er
det registrert en li med mer verdifull barblandingsskog som har mange dødvedhabitater for
blant annet sjeldnere sopparter. Det er ikke registrert andre verdifulle naturtyper eller
enkeltarter, biologisk og geologisk mangfold, raviner eller andre landskapsmessige forhold
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innenfor varslet område. Den aktuelle lien ligger innenfor planavgrensningen, og foreslås
regulert til LNF-formål, med hensynssone for bevaring av naturmiljø.
Vurdering fra Natur og Samfunn AS:
«Vi kan ikke se at viktige naturverdier blir berørt i en slik grad at det er nødvendig å
gjøre spesielle tiltak i dette prosjektet. Området består overveiende av triviell
bærlyngskog uten kontinuitetspreg og liten verdi i sammenheng med naturmangfold.
Mot sør og sørøst forekommer en brattere li med mer verdifull barblandingsskog som
har mange dødved-habitater for blant annet sjeldnere sopparter. Utfra plankartet
synes denne å ikke bli berørt av boliger eller infrastruktur som adkomstveier innfor
planforslaget. Lia bør få stå urørt for hogst.»

Figur 5 - En li med mer verdifull barblandingsskog og sjeldnere sopparter ble registrert like utenfor planlagt
byggeområde. (Natur og Samfunn AS, rapport revidert 07.01.22).

Det er ikke registrert fremmede arter i området, bortsett fra hagelupin langs fv 120 ved
Nordby skole. Planområdet ligger imidlertid innenfor forvaltningsområde for gaupe og ulv.
Planområdet ligger i nærheten av Myrdammen. Myrdammen med hensynssone er registrert
som en «svært viktig» naturtype. Planområdet berører ikke denne hensynssonen.

Figur 6 - Kartskissen vise kartlagte naturområder i nær tilknytning til planområdet (grønn skravur).
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Myrdammen er yngleområde for vanlig frosk og spissnutefrosk. I Nordbydalen i Hurtigdråga
og Sjudråga er det også registrert svært viktige arter (verdi A) som dvergspett og skogdue,
pluss flere arter med verdi B og noen med verdi C. Av fremmede arter i nærområdet er det
registrert kanadagås og hagelupin.

Figur 7 - Kartskissen vise kartlagte arter av særlig forvaltningsinteresse i nær tilknytning til planområdet (grønn
skravur).

8.5 Kulturminner og kulturmiljø
Det er ikke registrert kulturminner eller viktige kulturhistoriske elementer innenfor
planområdet. Arkeologisk registrering ble gjennomført av Akershus fylkeskommune i
desember i 2018, jamfør Arkeologisk registreringsrapport fra fylkeskommunen, datert
08.01.2019.
Øst for planområdet, på østsiden av fylkesveien, er det registrert noen viktige kulturminner,
bl.a. eiendommen Kikut i Tomterstien 32, som er en kulturhistorisk viktig plass, og flere
beiteraviner. Vest for planområdet er det kulturhistorisk viktige gamle damanlegg og veifar.
Siktlinjer mot Nordby skole og Nordby gård er nevnt i «Kommunedelplan for kulturminner og
kulturmiljøer 2017-2028», under vernekategori 2, altså er disse viktige landskapselementer i
lokal og regional sammenheng.
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Planområdet

Figur 8 - Avmerkingene i kartet viser viktige kulturhistoriske elementer i nærområdet, jamfør kommunedelplan
for kulturminner og kulturmiljøer 2017-2028. Siktlinjer mot Nordby skole og Nordby gård, beiteraviner
(skravert) og gamle damanlegg, kulturlandskap og veifar.

8.6 Estetikk, arkitektur og byggeskikk
Det er ingen eksisterende bygninger innenfor planområdet i dag som krever tilpasning eller
arkitektoniske hensyn. Det mest fremtredende elementet i dag er landskapet. Viktige
estetiske elementer som karakteriserer området er fjell, skog og utsikten over Øyeren.
8.7 Barn- og unge, universell tilgjengelighet og friluftsliv
I nærområdet er det badeplass med sandvolleyballbane, frisbee-golf og turstier ved
Myrdammen. Om vinteren er det oppkjørte skiløyper. Ved Nordby skole er det uteområder
tilrettelagt for lek og opphold for barn og unge, og Nordby nærmiljøanlegg som ligger like
ved har fotballbaner. Det er også gode rekreasjonsmuligheter i marka som grenser til
planområdet. Både turområdet og Myrdammen-området er godt tilrettelagt med universell
utforming og god standard på turveiene. For å komme fra skolen og nærmiljøanlegget og
opp til Myrdammenområdet, må man imidlertid krysse fv. 120 i plan.
8.8 Tjenestestruktur
Planområdet sogner til Nordby barneskole som ligger like ved, og har stor betydning for
nærmiljøet. Det står i sak om Skolekapasitet nord i kommunen den 17. februar 2021 til
kommunestyret for Nordby skole at: «Dersom kjente byggeprosjekter realiseres til antatt tid
vil skolen i 2030 ikke lenger ha ledig kapasitet, men en hensiktsmessig kapasitetsutnyttelse.»
Boligbyggeprognosen er under revisjon og kapasitet må vurderes på utbyggingstidspunktet.
Kommunen planlegger nå grendehus/klubbhus og ny idrettsbane i området tilknyttet skolen.
Det er bussholdeplass ved Nordby skole, med forbindelse mot Lillestrøm og Fjerdingby mot
nord, og mot Flateby og Enebakk mot sør. Nærmeste butikk er Joker-butikken på
bensinstasjonen på Hektnersletta eller i lokalsenteret på Flateby. For øvrig er det planlagt
12

dagligvarebutikk på Hektneråsen. En utbygging av Tjonåsen er derfor nødvendig for å fylle
opp skolekapasiteten, og vil styrke denne delen av kommunen.
8.9 Miljøkvalitet
8.9.1 Støy fra vei
Fv 120 Nedre Rælingsvei har en trafikkmengde på 7872 ÅDT (2019), jf. Vegkart fra Statens
vegvesen. Støyvarselkart fra Statens vegvesen viser at byggeområdet totalt sett i liten grad
berøres av støy fra fv. 120 Nedre Rælingsvei, men at randområdene av planlagt bebyggelse
kan være støyutsatt.

Figur 9 - Støyvarselkart fra Statens vegvesen viser dagens støysituasjon langs fv. 120 Nedre
Rælingsvei.

Egne støyvurderingsrapporter er utarbeidet i tilknytning til planforslaget, jamfør «Støyfaglig
rapport - beregning av støy fra veg», Arealtek, 28.09.21.
8.9.2 Høyspenningsfelt
Hafslund Nett har både nedgravde høyspenningskabler, elektriske anlegg og en frittliggende
nettstasjon innenfor varslet planområde.
8.9.3 Forurensning
Det er ikke registrert grunnforurensning i området, jamfør kart fra Miljødirektoratet i Arealis.
8.9.4 Radon
Ifølge kartbasen til Norges geologiske undersøkelse (NGU) er radonfare registrert som
«moderat til lav». Ny bebyggelse innenfor planområdet vil omfattes av radonforebyggende
tiltak iht. teknisk forskrift.
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Figur 10 - Aktsomhetskart for radon viser aktsomhetsgrad «moderat til lav» (kilde: NGU).

8.10 Grunnforhold og flom
Grunnforhold
Deler av planområdet ligger under marin grense, men mye av dette arealet består av fjell. I
henhold til NGU består åsen, Tjonåsen, der selve byggeområdet tenkes anlagt, stort sett av
bart fjell, mer enn 50% av arealet er fjell i dagen. Berggrunnen består av glimmergneis.

Figur
11 - Berggrunnsgeologi. Glimmergneis (NGU).

I følge løsmassekart utarbeidet av NGU er det bart berg (rosa farge på figur neste side) på
selve Tjonåsen. Sør for planområdet er det morene (grønn farge). Ved Nordby skole og
fylkesveien er det hav- og fjordavsetninger (blå farge).
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Figur 12 - Marin grense, vist med blå stiplet strek og løsmassegeologi utarbeidet av NGU. Skravert område viser
areal over marin grense.

Arealet nærmest fylkesveien består, i henhold til Arealis og NGUs baser, av finkornige,
marine avsetninger med mektighet fra 0,5 m til flere ti-tall meter. Avsetningstypen omfatter
også skredmasser fra kvikkleireskred. Innerst ved eksisterende boliger er det grunnlendte
områder med hyppige fjellblotninger, normalt med tykkelse på avsetningene mindre enn 0,5
meter.
Løvlien Georåd har på oppdrag av Tjonåsen Utvikling AS gjort en vurdering av områdestabiliteten. Se vedlagt geoteknisk notat datert 29.09.2021 og Geoteknisk datarapport, datert
04.01.2019. Vurderingene er basert på befaring samt grunnundersøkelser. På selve Tjonåsen
er det berg i dagen flere steder, imidlertid er det lokale dalsøkk/ områder hvor det kan være
løsmasser med varierende mektighet og karakter. På de flate partiene i sørøst er det i
hovedsak matjord/mold og humusblandet materiale over tørrskorpeleire over leire. Dette
gjelder også for de erstatningsarealene for landbruk som ligger utenfor reguleringsområdet.
Geoteknisk notat konkluderer med at planene kan gjennomføres med tilfredsstillende
områdestabilitet. Boligområdene legges i helhet utenfor områdene med marine avsetninger,
og for det sørligste erstatningsarealet kreves at det før tilførsel av masser, må fjernes et
tilsvarende volum, slik at den vektbelastningen som området representerer ikke økes.
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Flom
I henhold til NVEs aktsomhetskart ligger deler av planområdet innenfor flomsonen for
Glommavassdraget, men arealene ligger på et mye høyere terrengnivå (fra kote +173) enn
beregnede vannstandsnivåer med 200-årsflom, som er på kote +105,89 (NN2000).

Figur 13 - Rælingen kommune – 200-års flom i Nitelva, Svelle og Øyeren (kilde: NVE flomsonekart Glomma,
Øyeren, Nitelva, Leira og Vorma, 2016).

Figur 14 - Beregnede vannstandsnivåer med 200-årsflom ved profil 20 og 21 tilsvarer maks kote +105,89
(NN2000).

Innenfor planområdet vises det på kartet tre forskjellige bekkefar som går ut av
reguleringsområdet. En liten bekk starter i områdets sørvestre del og renner sørover, kilden
for bekken vil med utbyggingen bli drenert i nordlig retning og bekkens nedslagsfelt blir
derfor noe redusert. Bekk langs områdets vestre grense, berøres i svært begrenset grad.
Eksisterende bekk som starter sentralt i reguleringsområdet og renner nordover vil bli berørt,
dette beskrives nærmere i avsnitt 9.6.
Østre del av planområdet dreneres til dels av 2 bekker som går østover mot Øyeren, hhv
nord og sør for Nordby skole. Overvannsløsningene for trafikkarealene vil måtte utarbeides
slik at de ivaretar hensyn til vannføring i disse bekkene.
8.11 Vei- og veitekniske forhold, trafikksikkerhet
Del av fylkesvei 120 Nedre Rælingsvei inngår i planområdet. Veien er skiltet med 60 km/ t og
har en trafikkbelastning på 7872 ÅDT. Fylkesveien har stor retningsskjevhet og markerte
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topper i trafikken i morgen- og ettermiddagsrushet (0700-0900 og 1500-1700) på
virkedager, med stor trafikk mot nord i morgenrushet og mot sør i ettermiddagsrushet. I 5
års perioden 2007-2011 er det ikke registrert ulykker på denne strekningen (Trafikkanalyse,
Arbeid med kommuneplanen, SWECO 2014). Langs fylkesveien er det anlagt gang- og
sykkelvei. I tillegg finnes det i dag en felles avkjørsel fra fylkesveien til noen eksisterende
boliger sør for planområdet.
Selve byggeområdet er i dag ubebygget og det finnes ingen adkomstvei til området. Fra
eksisterende adkomstvei til boligene sør for planområde går det en turvei til Myrdammen
friluftsområde. Denne benyttes i all hovedsak av myke trafikanter, som gående og syklende
på sommerstid, og i tillegg av skiløpere om vinteren. De som bruker denne turveien som
adkomst til friluftsområdene, parkerer i dag på parkeringen til skolen og nærmiljøanlegget.
Det samme gjør skoleelever i den grad disse bruker områdene. I begrenset grad benyttes
den østre delen til drift av skogen.
Det er i dag bussholdeplasser på begge sider av fylkesveien, men kun bussholdeplassen på
østsiden av fylkesveien ved Nordby skole er i bruk. Denne benyttes av reisende i begge
retninger med forbindelse mot Fjerdingby og Lillestrøm med togstasjon og bussterminal mot
nord (rute 350 Lillestrøm, med timinutters ruter i rushtiden og halvtimes ruter utenom
rushtiden), og tilsvarende rutefrekvens mot Flateby og Enebakk mot sør (rute 350 Flateby og
rute 350 Enebakk kirke). Holdeplassen ligger også på strekningen som er markert som en
viktig kollektivforbindelse mellom Fjerdingby og Flateby i regionalplan for areal og transport i
Oslo og Akershus.
I dag krysser gående og syklende fylkesveien i plan mellom skole og parkeringsplass på
østsiden av fylkesveien, og turområdene på vestsiden.
Det er vurdert at eksisterende adkomst til Nordby skole og nærmiljøanlegget er ikke
tilfredsstillende. At bare den ene bussholdeplassen er i bruk, skyldes manglende undergang
mot skolen og nærmiljøanlegget. Dette medfører at samtlige busser, både nordgående og
sørgående, må innom holdeplassen på østsiden av fylkesveien. For sørgående busser,
medfører det to kryssinger av fylkesveien, på to forskjellige steder.
Trafikkflyten på østsiden av fylkesveien er uheldig, og karakteriseres i trafikkanalysen som
"kaotisk". Tomterstien er innkjøring til Nordby skole, nærmiljøanlegget og til dels
bakenforliggende boliger. Veien har en blanding av busser på vei ut fra holdeplassen, bilister
som enten skal parkere på plassen rett innenfor, slippe av skolebarn eller skal forbi og
innover mot skolen, nærmiljøanlegget eller bakenforliggende boliger og myke trafikanter som
kommer nord og vestfra. I tillegg blandes dette med skoleelever som kommer fra buss, både
rutebussen som stopper på holdeplassen og minibuss kommunen har satt opp som
skoleskyss og som slipper av elever på parkeringsplassen.
Reguleringsplanen for Tjonåsen vil løse disse utfordringene for skolen, nærmiljøanlegget og
øvrig bebyggelse på østsiden.
8.12 Tekniske tjenester
Det er innhentet kart over anlegg/ledninger i grunnen for vann og avløp, fiber, kabler o.l.
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Vann- og avløp
Eksisterende hovedvannledning følger gang- og sykkelveien på østsiden av fv. 120.
Kommunen ønsker å bedre forsyningssikkerheten for fremtidig bebyggelse. Det vurderes å
etablere en egen forsyningsledning fra eksisterende ledningsnett i gang- og sykkelveien nord
for planområdet til planlagt bebyggelse. Deler av området ligger over kote 210 og det må
etableres trykkøkningsstasjon for vannforsyningen.
Det er ikke avløpsanlegg på Tjonåsen i dag, men det er en avløpsledning langs Tomterstien
med tilfredsstillende kapasitet, og det er utarbeidet forslag til løsning på avløpssituasjonen
for området basert på påkobling til denne ledningen.
Renovasjon
Området er ubebygget. Det er derfor ingen renovasjonsløsning i området i dag.
Brann
Området er ubebygget.
Fjernvarme
Planområdet inngår ikke konsesjonsområde for fjernvarme.

9. Beskrivelse av planforslaget – fremtidig situasjon
9.1 Reguleringsformål og arealstørrelser
Planområdet utgjør totalt ca 175,7 dekar. Se tabell nedenfor for fordeling av arealformål:
Frittliggende boligbebyggelse (1111)
Offentlig eller privat tjenesteyting (1160)
Energianlegg (1510)
Vann- og avløpsanlegg (1540)
Renovasjonsanlegg (1550)
Lekeplass (1610)

64,1 da
2,8 da
0,06 da
0,02 da
0,1 da
4,0 da

Kjørevei (2011)
Fortau (2012)
Gang- og sykkelvei (2015)
Annen veigrunn- tekniske anlegg (2018)
Holdeplass, plattform (2025)
Leskur, plattformtak (2026)
Tekniske bygg / konstruksjoner (2027)
Parkeringsplasser (2082)

17,1 da
2,3 da
2,3 da
19,0 da
0,1 da
0,01 da
0,07 da
1,8 da

Grønnstruktur – naturområde (3020)

24,4 da

Landbruks-, natur- og friluftsformål (5100)

37,4 da

På 13,2 da av området regulert bestemmelsesområde - midlertidig anleggsområde. I tillegg
er 0,2 da regulert med infrastruktursone, med krav vedrørende infrastruktur
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(fordrøyningsmagasinet), og 13,2 da av LNF-arealene er omfattet av hensynssone for
bevaring av naturmiljø.

Figur 15 - Forslag til plankart datert 05.01.2022.

9.2 Boligbebyggelse
Innenfor planområdet legges det til rette for frittliggende småhusbebyggelse, med inndeling i
enkelttomter for selvbyggere. Illustrasjonsplanen viser hvordan utbyggingen i planområdet
kan se ut. Områdene med boligbebyggelse er nummerert med inndeling i 9 felter.
Feltbetegnelsene er oppbygget slik at reguleringsformålet kommer først, byggeområde,
frittliggende småhusbebyggelse (BFS), dernest nummer for felt og til slutt et løpenummer for
tomtene innenfor samme felt. På den måten er f. eks feltbetegnelsen for BFS3-5 innenfor det
som er definert som felt 3 og tomt nr 5 innenfor dette feltet. Hensikten med et slikt system
for feltbetegnelser er å innfri kommunens krav til å definere hvilke tomter som bør ses i
sammenheng.
9.2.1 Frittliggende småhusbebyggelse
Det tilrettelegges for 67 eneboligtomter og 14 tomter for tomannsboliger. Utnyttelsesgrad
foreslås i tråd med kommuneplanen, med %BYA=25% for eneboligene, og %BYA=30% for
tomannsboligene. Tomtestørrelsene varierer mellom ca 554 – 1298 kvm. Maks gesimshøyde
er satt til 8 meter og maks mønehøyde til 9,5 m over gjennomsnittlig planert terreng.
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For å få god terrengtilpasning og sammenheng mellom boligområder og infrastruktur, er det
utarbeidet et informasjonskart som viser hvilke boliger som kan opparbeides med plate på
mark, og hvilke som kan oppføres med sokkeletasje. Det er også presisert hvilken etasje som
er inngangsetasje for sokkelboligene, samt takform for de ulike feltene.
Disponeringen av områdene gir en effektiv og ryddig bruk med attraktive utearealer på
bakkeplan. Felles lekearealer er vist sentralt plassert med gode solforhold.
9.2.2 Parkering
Bestemmelsene foreslås i samsvar med kommuneplanens parkeringsnormer. Det skal
avsettes areal for 2 biloppstillingsplasser per bolig. Alle boenheter skal ha minst én
parkeringsplass i garasje/carport. Biloppstillingsplass foran garasje/carport kan medregnes i
parkeringskravet.
Det skal i tillegg settes av plass til 2 sykkelparkeringsplasser per boenhet. Illustrasjonsplanen
viser hvordan feltene kan tilrettelegges. Det er etter krav fra kommunen vist mulighet for
dobbel garasje på hver enkelt tomt med stiplet omriss på illustrasjonsplanen.

Figur 16 - Illustrasjonsplan datert 25.10.21 (se også s. 4 for større versjon).
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9.3 Leke- og uteoppholdsarealer
I kommuneplanens bestemmelser er det krav om uteoppholdsarealer på minimum 300 m2 og
250 m2 pr boenhet på egen tomt, for hhv eneboliger og tomannsboliger. Alle frittliggende
boligtomter vil i tillegg til romslige private hager også få andel felles lekeplasser innenfor
planområdet. Leke- og uteoppholdsarealer skal tilfredsstille maks helning på 1:3.
Det er foreslått regulert dobbelt så stort areal til felles lekeplasser som kommuneplanens
bestemmelser krever. Arealer foreslått regulert til felles lekeplasser utgjør til sammen ca 4,0
dekar, fordelt på 6 lekeplasser (619+203+1511+226+300+1148 kvm). Kravet for 95
boenheter iht kommuneplanen er på ialt 1,9 dekar, hvorav 1425 kvm på kvartalslekeplass og
475 kvm på nærlekeplass. Kommuneplanens krav til nærlekeplasser vurderes ivaretatt med
BLK1, 2, 4, 5, 6, mens BLK3 er større og ivaretar kravet til kvartalslekeplass, og opparbeides
med ballplass med tanke på større barn. Deler av lekearealene har en helningsgrad som gjør
at de ikke kan medregnes fullt ut som egnet til formålet. Det anses likevel at overdekningen
er såpass stor at hensynet til barns lekeareal er vel ivaretatt.
I tillegg er det foreslått regulert anselige arealer til grønnstruktur, hvorav anslagsvis 10 dekar
vil være nærområder til boliger og bidra til å heve bokvaliteten for disse. Lekeplassene skal
opparbeides med god kvalitet og variert sammensetning av lekeapparater. Arealkravet er i
reguleringsplanen vist fordelt på seks felles lekeplasser (f_BLK1-6) innenfor planområdet.
Krav til lek- og uteoppholdsarealer vurderes oppfylt med god margin.
Planlagt utbygging er på totalt 95 boenheter, fordelt på 67 eneboliger og 14 tomannsboliger
innenfor planområdet. Det er i egen oversikt over uteoppholdsarealer vist hvordan krav til
minste uteoppholdsareal (MUA) kan innfris på de enkelte tomtene. Kravet til 300 kvm MUA
for eneboliger, og 250 kvm pr boenhet for tomannsboliger innfris iht kommuneplanen.
I tillegg til regulerte lekeplasser er det som nevnt satt av flere felles grøntområder (f_GN1-6)
som også gir mulighet for forbindelser mellom delområdene. Naturområde f_GN6 gir
mulighet til forbindelse mot Myrdammen og det omkringliggende stisystem.
9.4 Vei og adkomst
Adkomst inn til Tjonåsen kobles til fv 120 med nytt kryss med Nedre Rælingsvei (o_SKV1).
Veikrysset vil få venstresvingefelt på fylkesveien. Kryssets avkjøring plasseres nord for
eksisterende avkjøring til skolen og dimensjoneres for vogntog, da tilkomst til tømmervelteplass skal sikres. Dagens avkjørsel fra fylkesveien til eksisterende boligeiendommer vest
for fylkesveien (gnr/bnr 82/13, 82/10, 82/30, 82/31 og 82/14) legges om og ny adkomstvei
(f_SKV4) legges via det nye veikrysset.
Også krysset til skolen og nærmiljøanlegget foreslås oppgradert i tråd med kommunens
ønsker, med venstresvingefelt, nye busslommer, fortau og gangveier for generell og
nødvendig bedring av trafikkavvikling og -sikkerhet. I tråd med overordnede planer er det
også foreslått etablert en kulvert som planfri kryssing for myke trafikanter under fylkesveien.
Kulverten fungerer både som tilkomst til skolen fra boligområdet på Tjonåsen, som adkomst
til Myrdammen-området fra skolen og nærmiljøanlegget og for å gjøre det mulig å gjenoppta
bruk av bussholdeplassene på begge sider av fylkesveien.
Planforslaget tilrettelegger for å endre bussløsningen på østsiden av fylkesvegen, ved at
bussholdeplassen slik den er i dag fjernes, og endres til en busslomme like nord for
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avkjøringen inn til skolen. Flytting av denne bussholdeplassen gir nødvendig plass for å
håndtere trafikkstrømmene på skolens parkering på en sikker måte. Denne plassen vil også
utgjøre parkering for forsamlingslokalet som skal oppføres nord for p-plassen. Kulverten gjør
det mulig å videreføre bruken av busslommen på vestsiden av fv. 120, og planforslaget
innebærer at denne flyttes noe sørover, like sør for planlagt kulvert for undergangen. Dette
vil forbedre trafikkavviklingen i området, effektivisere busstransporten til skole og nærmiljøanlegg og løse dagens uheldige og trafikkfarlige situasjon. Det vises til punkt 8.11
ovenfor. Teknisk detaljplan for tiltak langs fylkesveien er utarbeidet og godkjent av Viken
fylkeskommune.
Midlertidige bygge- og anleggsområder
Arealer i tilknytning til krysset med fv 120 (bestemmelsesområder #1-#3) er foreslått
regulert til midlertidige bygge- og anleggsområder for å ivareta behovet for midlertidig
veiomlegging i forbindelse med opparbeidelse av nytt kryss, gangkulvert og busslomme vest
for fv 120, samt gang-/sykkelvei og vann-/avløpsledninger. Etter at anleggene er ferdig
opparbeidet, skal de midlertidige anleggsområdene tilbakeføres til underliggende arealformål
og i henhold til godkjent matjordplan. På østsiden av fv 120 er det tatt med nødvendige
arealer for midlertidige anlegg på tomten for fremtidig klubb-/ grendehus, i samråd med
kommunen. Det underliggende arealformål foreslått som Offentlig eller privat Tjenesteyting, i
tråd med gjeldende kommuneplan. Planforslaget for Tjonåsen innebærer ikke permanente
tiltak på dette området, og på denne bakgrunn inngår ikke dette arealet i oversikten over
dyrka mark som beslaglegges.
Hovedadkomstvei til utbyggingsområdet er kjørevei o_SKV5. Fylkesveien reguleres iht
Statens vegvesens veinormaler og kommunale veier følger Rælingen kommunes veinormal,
ref. Felles kommunal veinorm, vedtatt i Rælingen kommunestyre 13.02.2019.

Figur 17 - Utsnitt av teknisk plan for ny undergang, kryss og busslomme langs fv. 120, med midlertidige
løsninger og riggområde.
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9.5 Fortau/gang- og sykkelvei
Det vil bli etablert fortau (o_SF2, 3 og 4) langs hovedadkomstvei til Tjonåsen. Fortauet
videreføres som gang- og sykkelvei (o_SGS2, 4 og 5) på begge sider av fylkesvei 120, med
tilknytning til skoleområdet via ny undergang under fylkesveien.
Det er utarbeidet en felles trafikkutredning for Tjonåsen og Nordby nærmiljøanlegg av Cowi.
Rapporten avdekker en rekke konfliktpunkter og farer i eksisterende kryss- og trafikkløsning
ved skolen. For å bedre trafikksikkerheten for myke trafikanter i området, foreslås det nå en
oppgradering av krysset med tilknyttede ferdselslinjer for gående og syklende. Dette bedrer
dagens uhensiktsmessige og trafikkfarlige situasjon, både for dagens brukere og for de som
flytter til boligområdet på Tjonåsen.

Figur 18 - Figur fra Cowis trafikksikkerhetsrapport med markeringer av konfliktpunkter i eksisterende adkomst til
Nordby skole.

9.6 Tekniske anlegg
9.6.1 Energianlegg
Innenfor areal for energianlegg, o_BE1, skal det etableres en ny nettstasjon for
energiforsyning til planlagt bebyggelse. Arealet ligger sentralt i planområdet. Elvia har
godkjent plasseringen og behovet for bare denne trafoen, jfr. e-post den 27.05.2022.
o_BE2 er en eksisterende nettstasjon. Foreslått boligbebyggelse ligger ikke innenfor
konsesjonsområde for fjernvarmetilknytning.
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Figur 19 – Kopi av plankartet med beliggenhet av trafo, stamkabler og fordelingsskap. Dette kartet har Elvia
uttalt seg til i e-post den 27.05.2022.

Lavspentkabel langs dagens adkomstvei fungerer som strømforsyning til eksisterende hus og denne
vil bli opprettholdt. Luftstrekket som er vist i kartgrunnlaget er fjernet, og finnes ikke lenger.
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9.6.2 Vann og avløp
På grunn av oppgradering av eksisterende veikryss til skolen og nærmiljøanlegget og
etablering av kulvert under fv. 120, må vann- og avløpsledninger legges om, og det må
etableres ny overvannshåndtering for kryssområdet.
Eksisterende avstikk som var tilrettelagt fra kommunen for en fremtidig utbygging på
vestsiden av FV120 er utilstrekkelig dimensjonert og ligger i tillegg for høyt for å kunne
betjene planlagt utbygging. Det er utarbeidet forarbeider til tekniske planer for både vei,
vann og avløp og opprettet dialog om dette med kommunen. VVA-notat datert 04.01.2022
følger vedlagt. En detaljert planlegging og dimensjonering av VA-systemet til planområdet vil
bli gjennomført i en senere fase, og det er innarbeidet rekkefølgekrav til dette.
Bestemmelsene setter krav om at tekniske planer for nødvendig infrastruktur (adkomstvei,
fortau, EL/tele og vann- og avløpsanlegg) skal godkjennes av kommunen før anleggene kan
bygges. Det er foreslått en bestemmelse som sikrer at prinsipper om lokal
overvannshåndtering skal ivaretas, også under anleggsfasen. Det vil bli behov for anlegg for
trykkøkning av vanntrykk, og dette er tenkt plassert innenfor areal o_BVF.
Planforslaget medfører endringer i terrenget innenfor planområdet, der deler av eksisterende
søkk vil fylles opp. Det innebærer at bekken som renner nordover innenfor planområdet, vil
legges i rør. Nedslagsfeltet vil etter utbygging økes noe sammenlignet med i dag, og alt
overflatevann vil bli fordrøyd i deler av fyllingen. Utløpet fra denne vil bli regulert ved en tett
terskel med redusert utløpsrør, på denne måten vil bekkens belastning bli begrenset til
maksimalt å bli belastet med normalvannføring. Fordrøyningsmagasinet vil ligge under
grøntareal og lekeplass. Av hensyn til mulighet for fremtidig tilkomst til dette magasinet er
det foreslått en infrastruktursone som omfatter fordrøyningsmagasinet, med tilknyttede
bestemmelser som ikke tillater bebyggelse eller anlegg plassert på bakkenivå over
magasinet.
I etterkant av at teknisk plan for kryssområdet ble godkjent av Viken fylkeskommune i mai
2021, har det i dialog med kommunen vært gjort justering av størrelsen og plassering på
løsning for fordrøyning og overvannshåndtering ifm undergang og kryssområdet. Det er
benyttet preaksepterte løsninger og kapasiteten til overvannshåndteringen er styrket i etterkant av godkjent teknisk plan. Dette blir innarbeidet i byggeplanen for tiltaket, og
godkjennes deretter av fylkeskommunen ifm byggesøknaden.
9.6.3 Renovasjon
Det reguleres arealer til felles avfallshåndtering, og det planlegges nedgravde renovasjonsbrønner. Arealene avsatt i plankartet tar høyde for inntil fire til seks avfallsbrønner per
renovasjonspunkt avhengig av brønnenes størrelse. Det er foreslått regulert 4 renovasjonsarealer, hver på 8 x 3 meter. Adkomst, snumulighet, og stigningsforhold på maks. 5%
tilfredsstiller kravene til lastebil (L). Renovasjonsanleggene er felles for alle boenheter
innenfor planområdet. Den foreslåtte arealdisponeringen anses egnet for å håndtere behovet
for renovasjonsløsning til de planlagte boligeiendommene. ROAF har i e-post den 08.04.2022
godkjent de planlagte renovasjonsløsningene.
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Figur 20 – Kopi av illustrasjonsplanen med
renovasjonspunktene, som viser tilfredsstillende kjøremønster og stigningsforhold for renovasjonsbilen.

f_BRE2 er etter ny utregning av kapasitet blitt endret fra to 3m³ og tre 5m³ moloker, til fire 3m³ og
to 5m³ moloker, uten at dette har endret størrelsen på renovasjonspunktet.
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9.7 Rekkefølgekrav
Det er tatt inn rekkefølgekrav i bestemmelsene knyttet til utarbeidelse av planer og bygging
av teknisk infrastruktur som veiadkomst, vannforsyning og avløp, og lekeplasser.
Detaljplaner for infrastruktur skal godkjennes av Viken fylkeskommune eller kommunen.
Rekkefølgebestemmelsene sikrer at undergang under fv. 120, gang- og sykkelveier frem til
undergangen, kryss med fv. 120 skal være bygget før kommunen kan gi igangsettingstillatelse til oppføring av boliger innenfor planområdet. Felles lekeplasser og uteoppholdsarealer skal være ferdig opparbeidet før det kan gis brukstillatelse for tilknyttede boliger
innenfor planområdet. Dersom brukstillatelse tildeles i vinterhalvåret, utsettes kravet om
ferdigstillelse til påfølgende vår/sommer for sesongavhengige arbeider.
Det er foreslått krav til at før det kan gis brukstillatelse til tiltak utenfor planområdet som
benytter Tomterstien (o_SKV2-3) som adkomst, skal disse vegene være etablert slik
reguleringsplanen viser. Dette omfatter også nytt klubb- og grendehus.
9.8 Jordvern- og landbruk
Avgang av jordbruksareal som følge av tilrettelegging for undergang med tilhørende
universelle gangveier og snarveier, estimeres på til sammen 4173 m2 på vestsiden + 1270
m2 på østsiden, totalt 5443 m2. Deler av disse arealene går med til å forbedre eksisterende
kryssituasjon til Nordby skole og nærmiljøanlegget. Selve boligområdet på Tjonåsen
beslaglegger ikke dyrket mark.
Kommunen har krevet at det finnes erstatningsareal for beslaglagt dyrka mark som følge av
prosjektet. Det er også blitt vist til «Temakart for erstatningsarealer», som er utarbeidet av
Regionkontor for landbruk, samt «Veileder for jordflytting i saker plan og byggesaker» og
kommunedelplan for landbruk. Det er etter oppfordring fra kommunen gjennomført møter
med Regionkontoret.
En kompliserende faktor i arbeidet med å finne erstatningsarealer, er at det er registrert
ugresset floghavre på landbrukseiendommen der det er avgang av dyrka mark. Som følge av
forskrift for floghavre, innebærer dette forsiktighetsregler mtp flytting av matjord til andre
landbrukseiendommer. Også med tanke på transportavstand, vil det enkleste være å finne
erstatningsarealer innenfor samme driftsenhet.
Som et ledd i å finne felles løsninger med Rælingen kommunes pågående planarbeid for
Nordby idrettsanlegg, ble det fra kommunens side bestilt et notat fra Biofokus etter
registreringer av biomangfold i et ravineområde sør for planområdet i 2017. Dette skulle
redegjøre for naturmangfold i ravineområdet ca 200m sør for parkeringsplassen ved Nordby
skole, på vestsiden av fylkesveien. Dette arealet så man for seg kunne fylles opp og skape
en sammenheng mellom jordene nord og sør for ravinen, som er innenfor samme
landbrukseiendom. Dette ville kunne utgjøre et tilleggsareal av dyrka mark på mellom 8 og 9
dekar.

27

Figur 21 - Areal med rødt omriss ble vurdert som erstatningsareal for dyrka mark og skape sammenheng mellom
jordene mot nord og sør.

Dette ville imidlertid gå utover naturtypen ravine, som dette arealet er en del av, og
dessuten innebære mulig bekkelukking.
Løsningen for erstatningsarealer for beslaglagt dyrka mark på Tjonåsen, er på bakgrunn av
rapporten fra Biofokus ikke basert på å fylle opp ravinen sør for planområdene. I stedet
foreslås det i samråd med grunneier erstatningsarealer som utvidelser av eksisterende
jorder, og uten at det er behov for oppfyllingsarbeider annet enn flyttingen av selve
matjorda. Jordflyttingen vil skje innenfor gnr/bnr 82/2, og dermed ikke utgjøre fare for
utbredelse av floghavre til andre landbrukseiendommer, og gi så korte transportavstander
som mulig. Videre vil man unngå at hensyn til landbruket må veies opp mot hensyn til
naturmangfold, naturtyper og ravinelandskap.
Arealmessig tilsvarer det foreslåtte erstatningsarealet det arealet som beslaglegges.
Planforslaget innebærer beslaglegging av i alt 5,4 dekar dyrka mark, hvorav 1,3 dekar ligger
på østsiden av fylkesvegen, og er en konsekvens av felles gangvegsystem og trafikkløsning
som Nordby idrettsanlegg. Det foreslås erstatningsarealer på i alt 5,3 dekar fordelt på 3
arealer i tilknytning til eksisterende dyrka mark, og foreslås etter en terrengstudie og tar
utgangspunkt i arealer med lav helningsgrad i tilknytning til eksisterende dyrka mark.
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Figur 22 - Foreslåtte erstatningsarealer for dyrka mark, som utgjør i alt ca. 5,3 dekar.

I utgangspunktet tilstrebes massebalanse i prosjektet, og jordmasser som tas vekk
planlegges gjenbrukt på fellesarealer og uterom innenfor planområdet. Håndtering av
matjord på dyrka mark styres av «Matjordplan Tjonåsen», utarbeidet av Cowi.
Det er i planen tilrettelagt for kjøreadkomst til tømmervelteplassen (vogntog) fra nytt kryss
med fv.120 via omlagt adkomstvei til eksisterende boligeiendommer i sør (f_SKV4).
Avkjørsler til landbruksarealene er foreslått regulert med adkomstpiler i plankartet.
9.9 Naturmangfold
Planavgrensningen er lagt slik at kommuneplanens hensynssoner ikke blir berørt.
Høytliggende eksisterende naturområder blir ivaretatt som grønnstruktur i planforslaget
(f_GN16). Områdene har kvalitet som grønnstruktur og medfører naturkvaliteter til boligenes
utearealer, med naturlig vegetasjon og fauna. Den registrerte skoglia med mer verdifulle
naturtyper blir ikke berørt, jfr. vedlagt naturmangfoldsrapport; «Kartlegging av biologisk
mangfold, Tjonåsen Rælingen», Natur og Samfunn AS, revidert 07.01.22. I den samme
rapporten vurderes det at områdene som blir berørt består av trivielle naturtyper som er
vanlig forekommende i regionen. Hele planområdet er ellers dominert av ordinær, relativt
ung bærlyngfuruskog med liten verdi i naturtypesammenheng. Det er vurdert i rapporten at
det ikke er trær som er finere enn andre, eller store trær som det er viktigere å bevare enn
andre. Videre er det vurdert at planområdet ikke berører verdifulle lokaliteter og avgrensing
av naturområdet inkluderer nødvendig buffersone mot utbyggingsområdet. Den registrerte
skoglia med buffersone er i planforslaget foreslått regulert med hensynssone for bevaring av
naturmiljø med tilknyttede bestemmelser.
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Figur 23 - Bærlyngskog dominerer generelt innenfor området.

Figur 24 - Mot høyden kommer det inn skrinnere vegetasjon med lyngskog.

9.10 Kulturminner og kulturmiljø
Det er ingen registrerte kulturminner eller kulturmiljøer innenfor planområdet. Kulturlandskap
som blir berørt er noe dyrket mark som beslaglegges på grunn av tilrettelegging for undergang under fylkesveien og plassering av kryss og busslommer. Se nærmere redegjørelse
under avsnitt 9.8. Utbygging på Tjonåsen vil ikke berøre registrerte kulturminner i nærområdet eller viktige siktlinjer mot Nordby skole og Nordby gård.
9.11 Estetikk, arkitektur og byggeskikk
Bebyggelsen planlegges som eneboliger og tomannsboliger i småhusbebyggelse. Det mest
fremtredende elementet i området er landskapsformene, og den viktigste estetiske
tilpasningen vil dermed være at utbyggingen blir godt tilpasset terrenget. Det er lagt vekt på
terrengtilpasning og modellering av terrenget for å tilpasse infrastrukturen og bebyggelsen i
et relativt krevende terreng, slik at det blir gode og universelt tilgjengelige adkomstområder
til boliger og uteområder. Viktige estetiske elementer som karakteriserer området er fjell,
skog og utsikten over Øyeren. Disse elementene er søkt ivaretatt blant annet ved å regulere
store områder med grønnstruktur med stiforbindelser, og sikre utsiktspunkter i disse
grøntområdene.
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Bestemmelsene gir rammer for byggehøyder, utnyttelse og utearealer. Byggeområdet er inndelt i 9
felter, og på oppfordring fra kommunen er det foreslått bestemmelser som setter krav til felles
takform innenfor feltene. På denne måten søkes hvert felt sikret med en arkitektonisk helhet,
samtidig som det søkes variasjon i fasadeuttrykk i planområdet som helhet. Eneboligtomtene vil i all
hovedsak bli selvbyggertomter. Estetisk og arkitektonisk vil dette bli et boligområde med nye
boliger med gode kvaliteter, samtidig som bebyggelsen er plassert i trygge og barnevennlige
omgivelser.
Forslagstiller er opptatt av å skape et helhetlig bomiljø på Tjonåsen, som er trafikksikkert og
oppleves trygt og oversiktlig. Bevisst plassering av veier og boliger gir gode solforhold på
terrasser og uteplasser. I tillegg vil sentralt plasserte leke- og uteoppholdsarealer mellom
boligene skape god struktur, og enkelt tilgjengelige og oversiktlige områder for beboerne.
Tjonåsen ligger tilbaketrukket fra fylkesveien i øst, og har tilgang til store friluftsområder mot
sør og vest, med god plass til fri lek og rekreasjon.
Tomtestrukturen følger en organisk karakter der veisystemet er hierarkisk og vil følge ulike
terrengnivåer i landskapet. Landskapstilpasning og nær- og fjernvirkning fra omgivelsene er i
størst mulig grad tatt hensyn til. Bestemmelsene er søkt tilpasset området og intensjonen er
at utbyggingen ikke skal bli ruvende, massiv, eller bryte med horisonten. Samtidig tilrettelegges det for at bebyggelsen skal kunne bli variert og tidsmessig.
Kommunen har fremlagt anmodning om at illustrasjonsplanen skal gjøres juridisk bindende.
Dette mener forslagsstiller er lite hensiktsmessig, da tomtene vil være aktuelle som
selvbyggertomter. Forskjellige utbyggere og fremtidige kjøpere vil ha ulike vurderinger og
ønsker om sin fremtidige boligtomt. Det er mange løsninger som kan være innenfor
rammene av foreslåtte bestemmelser og andre aktuelle styringsdokumenter, i tillegg til de
løsninger som vises i forslagsstillers illustrasjonsplan. For imøtekomme kommunens behov
for detaljerte føringer, er det foreslått å gjøre et mere skjematisk informasjonskart juridisk
bindende, som sammen med bestemmelser og angivelser av høydeforhold, legger premisser
omkring det vesentligste for hver enkelt tomt. I tillegg til dette er det i bestemmelsene satt
krav til at prinsippene i illustrasjonsplanen skal legges til grunn for utforming av
boligtomtene.

Figur 25- Utsnitt av Informasjonskart datert 25.10.2021
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9.12 Bomiljø og bokvalitet
9.12.1 Sol- skyggediagrammer
Byggeområdet ligger slik til at det er gode sol- og utsiktsforhold. Området har noe variert
terreng, men ligger slik til at det er lite bebyggelse som vil skygge for hverandre. Det er
utarbeidet sol-/skyggediagrammer som viser at skygge ikke anses som noen nevneverdig
problemstilling. Ut over de tider av året der solen står veldig lavt, vil bebyggelsen i liten grad
kaste skygge på omkringliggende bebyggelse. På sommeren vil de fleste boligene kunne ha
sol til kl 21 på kvelden. Se forøvrig hele sol- og skyggestudiet som følger som vedlegg til
saken.

Figur 26 - Solforhold ved jevndøgn, 21.mars, kl. 9, kl.12 og kl.15.

Figur 27 - Solforhold ved jevndøgn, 21.mars, kl.18 og kl.21.
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Figur 28 - Solforhold sommer, 21.juni, kl.9, kl.12, kl.15.

Figur 29 - Solforhold sommer, 21.juni, kl.18 og kl.21.

Byggeområdet grenser ikke til annet enn eksisterende skogsområder. Lekeplassene er
planlagt i nær tilknytning til boligene og vil ligge åpent og solfylt til.
9.12.2 Boligmiljø/ bokvalitet
Bebyggelsen er organisert i delfelter og med mindre lokalveier som eneboligtomtene knytter
seg til. Korte internveier gir mindre trafikk, skaper tilhørighet og tilrettelegger for gode
lokalmiljøer. Arealer avsatt til lekeplasser og krav til minste uteoppholdsarealer er sikret i
planen, jamfør reguleringsbestemmelsene. Det er innarbeidet rekkefølgekrav knyttet til
opparbeidelsen av felles leke- og uteoppholdsarealer.
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Figur 30 - Utsnittet av illustrasjonsplanen viser lekeplasser, bevaring av eksisterende naturområder og interne
boligveier.

Innenfor planområdet blir det tilrettelagt for familievennlige boliger i form av eneboliger /
tomannsboliger med store utearealer. Det er videre avsatt arealer til små og store
lekeplasser. Lekeplassene blir tilrettelagt for variert lek og opphold både sommer og
vinterstid.
Planområdet vil inneholde felles grøntområder, og i tillegg omkranses av store naturområder
uten spesiell tilrettelegging. Naturområder vil kunne fungere som tur- og friluftsområder,
samt som leke– og oppdagelsesområder for barn i området. Det er trafikksikker adkomst til
skolen og idrettsplasser. Barns leke- og oppholdsarealer vil ikke bli utsatt for trafikkstøy eller
annen helsefare da avstanden til fylkesvegen er stor, og interne veier har lav fart og
trafikkbelastning. Videre er det foreslått krav til sikring/ inngjerding av regulerte lekearealer
mot kjøreveier og renovasjonspunkter.
Planlegging og tilrettelegging for bokvalitet vurderes som god, med tanke på utnyttelse,
trafikkforhold, tilgang til uteoppholdsarealer, lekearealer, fravær av støy og gode solforhold.
9.12.3 Universell utforming
Bygninger og anlegg skal utformes slik at de kan brukes på like vilkår av så stor del av
befolkningen som mulig. Gjeldende byggteknisk forskrift (p.t. TEK 17) legges til grunn.
9.12.4 Trygt boligmiljø
Planforslaget tilrettelegger for trygge boligmiljøer, området er ikke utsatt for forurensning,
støy, særlig trafikkfare eller annen helsefare, jamfør rikspolitiske retningslinjer for barn og
unge (T-2/08).
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9.13 Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv
I planforslaget er det tilrettelagt for gode forbindelser gjennom regulering av fortau og
gangveier til offentlige friområder, turveier og nærmiljøanlegg. Interne gangveier gir
tilgjengelighet og kobling til eksisterende stier i friluftsområdene rundt. Ved Myrdammen er
det badeplass med sandvolleyballbane, frisbeegolf og turstier, og oppkjørte skiløyper om
vinteren. Det er gode rekreasjonsmuligheter i marka som grenser til planområdet. Både
turområdet og Myrdammen er godt tilrettelagt med universell utforming og god standard på
turveiene. Adkomsten fra Nordby skole og nærmiljøanlegget medfører imidlertid kryssing av
fv. 120 i plan idag.
Ved Nordby skole er det uteområder tilrettelagt for lek og opphold for barn og unge, og
Nordby nærmiljøanlegg som ligger like ved har fotballbaner. Det er vedtatt å bygge
klubbhus/ grendehus i tilknytning til Nordby skole, og omfatter idrettsanlegg. Dette utløser
behov for å forbedre dagens kaotiske, og til dels trafikkfarlige, kryss, parkering og
bussløsning. Økt bruk av området gjør det viktig å få etablert undergangen under
fylkesveien, slik at bussholdeplassene på begge sider av fylkesveien kan benyttes.
9.14 Miljøkvalitet
I henhold til miljødirektoratets sider er det ikke registrert utslipp eller forurensing i området.
Utbyggingsområdet består i all hovedsak av skog. Det er ikke kjente forurensningskilder eller
utslippsfare på området. Dagens bruk utgjør liten risiko for samfunnsmessige forhold.
Støyforholdene er redegjort for i egen støyrapport som følger som vedlegg til saken. Planlagt
utbyggingsområde vil få tilfredsstillende støyforhold i tråd med føringene i T-1442/2021,
både med dagens trafikkbilde og med en stipulert trafikkvekst frem mot 2030. Støyfaglig
rapport, Arealtek, datert 28.09.21. Med avbøtende tiltak som vist til i støyrapporten, vil man
kunne oppnå tilfredsstillende støyforhold for planlagt, ny bebyggelse i tråd med føringer og
anbefalinger i T-1442/2021. Støyskjermen er innarbeidet i plankartet.
9.15 Illustrasjonsplan
Det vises til vedlagt illustrasjonsplan datert 25.10.21. Den viser en mulig løsning på
utbygging iht. reguleringsplanen. Etter krav fra kommunen er det i bestemmelsene
innarbeidet at prinsippene i illustrasjonsplanen skal legges til grunn for utforming av
boligtomtene. Forslagsstiller er opptatt av at utvikling av området likevel vil kunne variere
innenfor de rammene som reguleringsplanen med bestemmelser og informasjonskartet
åpner for.

10. Konsekvenser/virkninger av planforslaget
10.1 Overordnede planer og mål
Planforslaget er i tråd med kommuneplanvedtak av 26.08.2015. Kommuneplanens
bestemmelse pkt. 8.2 baserer seg på meklingsresultatet, og fastslår at Tjonåsen kan bygges
ut med inntil 95 boenheter. Før området kan bygges ut, skal det etableres en undergang
under fv. 120 Nedre Rælingsvei. Planforslaget er utarbeidet i samsvar kommuneplanvedtaket
og innebærer dermed ingen vesentlige konsekvenser ut over det som er nedfelt i gjeldende
planer.
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Regionalplan for areal og transport i Oslo og Akershus (2015) er en felles strategisk plattform
for Oslo kommune, daværende Akershus fylkeskommune, kommunene i Akershus, staten og
andre aktører for hvordan areal og transport kan samordnes bedre i regionen. Den regionale
planen ble vedtatt like etter kommuneplanen, og hovedinnholdet og grepene i regionalplanen
var kjent for partene, særlig regionale myndigheter, under meklingen i forbindelse med
kommuneplanbehandlingen. Regionale myndigheter må antas å ha foretatt sine vurderinger i
kommuneplanbehandlingen i lys av den kommende regionalplanen. Vekstfordelingsprinsippet
i regionalplanen tilsier at 80% av bolig- og arbeidsplassveksten i kommunen skal skje
innenfor prioriterte vekstområder. Siden Tjonåsen ligger utenfor de prioriterte
vekstområdene, er utbyggingen å betrakte som blant de 20% som kan bygges utenfor.
Planområdet ligger i tilknytning til tettstedet Nordby, hvor det er en etablert skole og et
nærmiljøanlegg, og hvor både stat og kommune nylig har gjort flere investeringer i
infrastrukturen (ny gang- og sykkelvei, vann og avløp), samt at det er igangsatt planarbeid
for nytt idrettsanlegg med klubbhus/grendehus. Utbyggingen vil fylle opp ledig
skolekapasitet, som antas å ville oppstå i fremtiden om det ikke legges til rette for
vedlikeholdsvekst. Utbyggingen vurderes å bidra til god ressurs-utnyttelse av allerede
etablert infrastruktur i området. Etableringen av undergangen kan gi mulighet for andre
positive tiltak i området, som å løse ferdselen fra skole og idrettsanlegg til Myrdammenområdet uten å måtte krysse fv. 120 i plan, og ved å skape tryggere trafikkstrøm for myke
trafikanter inn til skolen og idrettsanlegget.
Kommunedelplan for landbruk 2016-2027, vedtatt 16.11.2016
Kommunedelplan for landbruk er en ikke juridisk bindende plan, som har noen uttalte mål å
rette seg etter. De mest interessante av målene for Tjonåsen vurderes å være punkt I og
III:
I

Sikre jordbruksarealet til matproduksjon gjennom strategien om Grønn strek og
fastholde kommuneplanens vedtatte arealformål.

III I reguleringsprosesser vurdere muligheten til å kunne etablere erstatningsareal for
dyrket areal som går ut som landbruksformål.
Vedrørende punkt I, så er kommuneplanens vedtatte formål boligformål også for de berørte
landbruksarealene på gnr/bnr 82/2 langs fv 120. Vedrørende punkt III så er det uttalte målet
altså å vurdere muligheten for erstatningsareal.
Det bemerkes at ovenstående pkt I henviser til arealformålet i kommuneplanen. Kommunen
har bedt om at alle arealer innenfor Tjonåsen, utover de 95 boenhetene som foreslås
regulert, skal inngå i planområdet og tilbakeføres til grønne formål. I planforslaget tilbakeføres arealer som i kommuneplanen er avsatt til boligformål, til LNF-formål, både skogsområder og dyrka mark.
Veileder for jordflytting i plan- og bygningslovsaker 2020
Kommunen har utarbeidet en veileder for jordflytting i plan- og bygningslovsaker. I denne
konstateres det at jordlovens §§1 og 9 fastslår «at dyrka mark kun skal brukes til jordbruksformål, og at dyrkbar mark ikke skal gjøres uegnet til fremtidig jordbruksproduksjon.»
Dernest «dersom kommunen likevel åpner for omdisponering gjennom kommuneplan eller
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reguleringsplan, skal flytting av jordsmonn til et erstatningsareal kompensere for tap av
matjorda.»
Omdisponeringen av den dyrka marka ved Tjonåsen skjedde i og med vedtaket av gjeldende
kommuneplan i 2015. Kommunedelplan for landbruk og veileder for jordflytting er kommet til
i etterkant. Den reguleringsprosessen som nå gjennomføres for Tjonåsen innebærer ikke
omdisponering, og er i henhold til gjeldende kommuneplan. I den grad det foreslås
omdisponering i detaljreguleringen som nå fremmes, dreier det seg om tilbakeføring av
boligformål tilbake til LNF-formål.
Som en del av planforslaget foreslås det likevel erstatningsarealer for den andel beslaglagt
dyrka mark, både for nødvendige trafikkarealer til nytt kryss til Tjonåsen, men også for å
ivareta det foreslåtte krysset og trafikkløsningen for adkomst til skolen, idrettsanlegget og
eksisterende boligbebyggelse. Dette redegjøres for i avsnitt 9.8 og 10.19.
Det anses at planforslaget er i tråd med overordnede føringer og gjeldende planer og ikke
innebærer vesentlige konsekvenser ut over det som var kjent ved vedtaket av disse planene.
10.2 Stedets karakter
Etablering av eneboliger og tomannsboliger må betraktes som en god tilpasning til stedets
karakter. De boliger som finnes i nærområdet i dag er tradisjonell åpen småhusbebyggelse/
eneboligbebyggelse. Utbyggingen støtter opp om styrking av lokalmiljøet og skolen, samt
utgjør en god ressursutnyttelse av eksisterende teknisk infrastruktur, investeringer i ny gangog sykkelvei, planer for idrettsanlegg på Nordby, samt eksisterende kollektivtilbud.
Utbyggingen vurderes å ikke innebære nevneverdige negative konsekvenser for stedets
karakter.
10.3 Byggeskikk og estetikk
Terrengtilpasning er et sentralt tema da planområdet ligger på en åsrygg, hevet opp i forhold
til omgivelsene. Mye av terrenget er skrånende. Gode terrengdata og terrengmodell er
utarbeidet, slik at høydedata for området er godt kartlagt. På selve Tjonåsen er det berg i
dagen flere steder, men også lokale dalsøkk. I planen tilrettelegges det for at de høytliggende kollene bevares som naturområder slik at det naturlige terrenget i stor grad vil
fremstå med dagens åskammer og silhuetter.
Reguleringsbestemmelsene som er knyttet til planen gir rammer for utnyttelse og
byggehøyder i samsvar med kommuneplanens bestemmelser. Tilpasning til terrenget,
plasseringen og kvalitet på den enkelte byggetomt vil her være viktige faktorer som blir
ivaretatt og endelig vurdert ved byggesøknad. Planområdet vil som nevnt i liten grad berøre
de mest synlige åssidene på Tjonåsen, og byggeområdet vil i liten grad være synlig fra
skoleområdet eller Myrdammen- området, og vurderes dermed i liten grad å ha innvirkning
på byggeskikk eller estetikk ut over planområdet.
For å få et enhetlig uttrykk både innenfor enkeltfelter og innenfor planområdet totalt sett, er
det foreslått bestemmelser som fastsetter takform.
10.4 Utsikt, sol/skygge
Utarbeidede sol- og skyggediagrammer dokumenterer gode solforhold i hele området, også
på lekeplasser og uteområder. Områdets høye og luftige beliggenhet bidrar til de gode
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solforholdene. Se forøvrig hele sol- og skyggestudiet som følger som vedlegg til saken. På
grunn av topografien internt i området vil også mange av boligene få god utsikt.
10.5 Landskap og terrengtilpasning
Området vil bli endret fra å være et ubebygget område til å bli et nytt boligområde.
Planområdet består av selve Tjonåsen som er en definert åsrygg, samt lavereliggende flatt
terreng i sørøstre del.

Figur 31 - Utbyggingsområdet består av en åsrygg. Sett fra nord mot sør (Rælingen kommunes kartportal).

Byggeområdene er søkt plassert slik at de underordner seg landskapet. Planområdet
omfattes ikke av noen av landskapsvernområdene som er avsatt i kommuneplanens arealdel.
Byggeområdene vil bidra til gode bygningsmiljøer og gode omgivelser for beboerne, samtidig
som landskapsrommet omkring er søkt ivaretatt for å bevare eksisterende landskapsformer
og redusere fjernvirkning. Åsenes profil og dagens silhuett mot himmelen vil i liten grad bli
endret, da bebyggelsen vil bli liggende avskjermet blant eksisterende koller i landskapet.
Landskapskarakteren i området vil med dette i liten grad bli endret, se terreng og illustrasjon
over og på neste side.
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Figur 32 - Illustrasjon av eneboligtomtene. Boligene som er vist er kun boligmodeller, sett fra nord mot sør.

Figur 33 - Oversiktsperspektivet viser utbyggingen på Tjonåsen. Illustrasjon fra fylkesveien nord for området

Bebyggelsen vil være synlig fra Nordby skole og fylkesveien mot øst. Det er ikke planlagt
bebyggelse i åssiden mot Myrdammen, og fjernvirkningen av boligområdet sett fra denne
kanten blir skånsom. Adkomstveien tilpasses terrenget i så stor grad som mulig, og innenfor
prinsippene for universell utforming. Stigningsforholdene er foreslått på mellom 5-7 % og for
å få til dette må vegen stedvis etableres i skjæring i åssiden opp til Tjonåsen. Fjellskjæring
varierer langs vegen, fra 0 til ca 5m høyde. Det er foreslått ekstra bred grøft langs adkomstvegen for å dempe virkningen av fjellskjæringen, i tillegg til å oppnå optimal overvannshåndtering og snøopplag. Skjæringen vil avdekke en del av berget langs veien, men samtidig
er dette også det mest naturlige og stedegne materialet i området. Sidearealene langs
adkomstveien vil forbli ubebygget.

Figur 34 - Illustrasjoner av byggeområdet sett fra Myrdammen (t.v) og skoleområdet på bakkenivå.

Eksisterende bergmasser og jordmasser vil bli benyttet ved etablering av felles veier og uteog lekearealer internt i planområdet. Plassering av veier, boligene, utearealer og parkering er
som nevnt søkt tilpasset terrenget og underordnet landskapet, men også i hht krav til
universell utforming. Masseoverskudd fra veiskjæringer, VA, grøfter og tomteopparbeidelser
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disponeres lokalt til fylling i bunn mellom åsene. Massebalanse tilstrebes for feltet og
massene vil i all hovedsak bli håndtert lokalt.
10.6 Kulturminner og kulturmiljø
Det er som nevnt ingen registrerte kulturminner eller kulturmiljø innenfor planområdet.
Utbygging på Tjonåsen vil heller ikke berøre registrerte kulturminner i nærområdet. Estetiske
og kulturelle verdier ved utbygging på Tjonåsen vurderes derfor ikke å bli berørt.
10.7 Naturmangfold
Området er vurdert ut fra naturmangfoldloven av 19. juni 2009 kapittel 2, §§ 8-12. Det er en
li med artsregistreringer som er tatt med i planområdet og er foreslått regulert med hensynssone for bevaring av naturmiljø.
De områdene som blir berørt består av trivielle naturtyper som er vanlig forekommende i
regionen. Det er vurdert at samlet belastning blir liten for naturtyper. Kunnskapsgrunnlaget
anses tilstrekkelig ut fra sakens karakter. Føre-var-prinsippet (iht. §9) viser dermed ikke
behov for handleplikt, jfr. vedlagt naturmangfoldrapport: «Kartlegging av biologisk mangfold,
Tjonåsen Rælingen», Natur og Samfunn AS, revidert 07.01.22.
Tiltak i henhold til planen vil ikke gi negative virkninger for naturmangfold, heller ikke vurdert
ut fra en samlet belastning på økosystemet (iht. nml. § 10). I henhold til loven skal imidlertid
tiltakshaver sørge for at driften av uteområdet ikke legger opp til bruk av fremmede arter
som har høy risiko for skade på naturmangfoldet, de såkalte svartelisteartene. Dette er sikret
i bestemmelsene.
Det er ikke aktuelt med særlige tiltak for å hindre eller begrense skade på naturmangfoldet
(iht. nml § 11), og det vurderes dermed ikke som nødvendig med igangsetting av avbøtende
tiltak vedrørende tiltakets konsekvenser for naturens mangfold (iht. nml. § 12). Det må
imidlertid gjøres tiltak i forbindelse med at det er funnet svartlistet art ved fv. 120. Det stilles
derfor krav i bestemmelse om at svartelistearter skal håndteres slik at de ikke spres.
I drøftelsene av mulige erstatningsarealer for dyrka mark, ble det som tidligere nevnt vurdert
å benytte et ravineområde om lag 200 m sør for planområdet. Dette ville innebære mulig
lukking av bekk, oppfylling av ravinen helt eller delvis for å skape en sammenheng mellom
dyrka marka nord og sør for denne ravinen. Dette ville gå på bekostning av naturmangfoldet
her og på bekostning av ravinen som naturtype, selv om dette er vurdert som en C-ravine.
Av hensyn til disse virkningene for miljø og samfunn, er det heller foreslått å utvide de små
jordlappene som er innenfor planområdet, samt ett ytterligere jorde innenfor samme
driftsenhet, og flytte matjord fra arealer som beslaglegges til disse erstatningsarealene. Det
vurderes at dette gir mindre konsekvenser for naturmangfoldet i området.
10.8 Forurensing
Forurensning
Det er ikke grunn til å forvente utslipp eller forurensningsfare forbundet med tiltaket. Dersom
det under prosessen oppdages forurensning må nødvendige tiltak iverksettes i tråd med
gjeldende lovverk (forurensningsloven). Planlagt bruk vurderes å ikke utgjøre fare for
samfunnsmessige forhold.
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10.9 Støy
Støy - virkninger av planforslaget overfor omgivelsene
«Støyfaglig rapport – beregning av støy fra veg», Arealtek datert 28.09.2021, viser at den
utbyggingen reguleringsplanen tilrettelegger for, innebærer en svært beskjeden
trafikkøkning på fylkesvegen og dermed liten endring i støyforhold overfor omgivelsene
sammenlignet med dagens situasjon. Prosjektet medfører bare en marginal trafikkøkning, og
det blir ikke nødvendig med særskilte avbøtende tiltak overfor omgivelsene.
Støy fra bygge- og anleggsvirksomhet
Det vil i anleggsfasen kunne dannes støy som vil berøre omgivelsene. Sprengning er i
utgangspunktet ikke omfattet av forurensningsforskriften. Det forutsettes at øvrig
anleggsarbeid som pigging og flytting av blokk og grove masser foregår innenfor vanlig
arbeidstid og i en begrenset periode, jfr T-1442/2021.
10.11 Massehåndtering
Massene vil i all hovedsak bli håndtert lokalt. Eksisterende fjell-/steinmasser og jordmasser
vil som nevnt bli benyttet ved etablering av felles veier og ute- og lekearealer. Potensialet for
uutnyttede grusressurser eller masseomdisponering anses som marginalt. Massebalanse i
planområdet tilstrebes. Det vil si at vi får minimalt med uttransport og deponering av masser
utenfor planområdet. Da det vil være behov for en del sprengningsarbeider og terrengbearbeidning i områder med fjell, vil det være hensiktsmessig å benytte disse massene til
oppbygging av nytt terreng, og knuse stein for å få finere fraksjoner. Videre er det satt krav
til utarbeidelse av matjordplan som skal styre håndtering av matjord.
10.12 Grunnforhold/rasfare, flom, vind
Som tidligere nevnt har Løvlien Georåd på oppdrag av Tjonåsen Utvikling AS foretatt en
vurdering av grunnforholdene i planområdet. Se vedlagt geoteknisk notat datert 29.09.2021
og Geoteknisk datarapport, datert 04.01.2019. Notatet konkluderer med at planene kan
gjennomføres med tilfredsstillende områdestabilitet. På selve Tjonåsen er det berg i dagen
flere steder, imidlertid er det lokale dalsøkk/områder hvor det nok kan være løsmasser med
varierende mektighet og karakter. På de flate partiene i sørøst er det i hovedsak matjord/
mold og humusblandet materiale over tørrskorpeleire over leire. Det er også partier med
leire. Området er ikke rasutsatt, men under arbeider i området må tilstrekkelige HMS-tiltak
iverksettes. Det vises for øvrig til ROS-analyse som følger som vedlegg til saken. Området er
ikke flomutsatt, ref. vedlagt VVA-notat, og det er heller ingen kjente eller særskilte
vindforhold i området.
10.13 Rekreasjonsområder
Det er noen bekker, bl.a Nordbyåa i nærområdet i dag, men disse blir ikke berørt av
planforslaget. Dagens vegetasjonsbuffer mot Nordbyåa endres ikke med planforslaget. Det
har vært vurdert å tilrettelegge for bedre gangforbindelser med universell tilgjengelighet mot
f.eks. Myrdammen, men på grunn av det bratte terrenget og at disse arealene ligger innenfor
kommuneplanens hensynssoner og markaområder, og er avsatt til LNF-områder i gjeldende
kommuneplan har man ikke gått videre med dette. Det foreslås tilrettelagt for stiadkomst fra
boligområdet, som kobler seg til eksisterende stiforbindelse mot Myrdammen i sør.
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10.14 Barn og unges interesser
Regulering til boligformål vurderes å være positivt for barn og unge fordi bevisst til rettelegging av barnevennlige boligområder med lekearealer og trygge forbindelser til friluftsområder og skole vil kunne bidra positivt til barns oppvekstmiljø. Konsekvensene av
utbyggingen med undergang under fylkesveien, vil også bidra til at trafikksikkerheten i
tilknytning til Nordby skole, med ny bussløsning og undergang under fylkesvegen blir
vesentlig bedre enn i dag. Videre innebærer planforslaget fortau langs adkomstvegen, og
stiforbindelser mellom delfeltene internt i området. Det er også foreslått krav til etablering av
gjerde på deler av regulerte lekeplasser som vender mot trafikkområder. Videre er det satt
krav til varierte lekeapparater og møblering på lekeplassene. Planforslaget vurderes å ivareta
trafikksikkerhet og hensyn til barn og unge på en god måte.
10.15 Sosial infrastruktur
Planområdet sogner til Nordby skole som er en veletablert skole i nærmiljøet. Kommunen
planlegger nå grendehus/klubbhus og ny idrettsbane i området tilknyttet skolen.
Skolekapasitet er et hensyn som skal ivaretas av kommunen. Utbyggingen vurderes å være
et positivt supplement til lokalmiljøet med de fasiliteter som blir etablert der. Utbyggingen
antas ikke ha vesentlige negative konsekvenser for sosial infrastruktur.
Utbyggingen medfører forbedret trafikksikkerhet ifm ny avkjøring til skolen, og bedrer
dagens trafikkfarlige situasjon.
10.16 Trafikkforhold og trafikksikkerhet
10.16.1 Virkning av økning av trafikk
Trafikkmengdene på fylkesvegen blir ikke vesentlig endret med utbyggingen på Tjonåsen.
Med 95 boenheter totalt, vil øvre delfelt i det mest trafikkerte området kunne få ÅDT på
omlag 570 når det legges til grunn 6 turer pr. bolig. Etter ferdig utbygging vil det ikke være
tungtrafikk (unntatt renovasjonsbil og evt flyttebiler) på internveiene, og det må antas at
hastigheten vil være lav. Konsekvenser av tilrettelegging for boliger på Tjonåsen er vurdert
og ivaretatt i planlegging av kryss-/adkomstløsning fra fv. 120 Nedre Rælingsvei. Det ventes
ikke spesielle trafikkproblemer forårsaket av utbyggingen. Som nevnt i avsnitt om Støy, og i
støyrapporten vil ikke interntrafikken utløse behov for støyreduserende tiltak. Planforslaget
innebærer ingen vesentlige endringer eller konsekvenser i forhold til den trafikale situasjonen
i området.
10.16.2 Trafikksikkerhet
Trafikksikkerheten for gående og syklende ivaretas gjennom etablering av fortau, gang- og
sykkelveier og undergang under fv. 120 Nedre Rælingsvei, som gir trafikksikker skolevei for
barn på Tjonåsen, samt trafikksikker vei til idrettsanlegg/klubbhus og til turområdet ved
Myrdammen for lokalmiljøet. Veianleggene blir regulert i henhold til Statens vegvesens
veinorm og kommunal veinorm for Romerike. Det er regulert tilstrekkelig sikt både i kryss
med fylkesveien, i internveier og i krysningspunkter mellom gående og syklende, slik at
fremkommelighet og trafikksikkerhet vurderes ivaretatt. Eksisterende kryss blir breddeutvidet, for å få plass til nødvendig venstresvingfelt inn til skolen og idrettsanlegget. Teknisk
plan for kryssløsningen med undergang i tilknytning til fv 120 er godkjent av Viken
fylkeskommune.
Undergangen under fv. 120 vil bidra til økt trafikksikkerhet også for brukere av turterrenget
mot vest, som benytter skolens parkeringsplass som utfartsparkering. Konsekvenser av
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planforslaget er derfor at trafikksikkerheten blir vesentlig bedre, både for voksne, og barn og
unge.
Da Statens vegvesen krevde en helhetlig regulering av krysset til Tjonåsen og krysset til
Nordby skole og idrettsanlegget, medfører reguleringen også tiltak som utløses av
utbyggingen av klubb- og grendehus og idrettsanlegget, samt tiltak som avbøter dagens
uheldige og trafikkfarlige situasjon for adkomsten av myke trafikanter til disse. Tiltakene i
krysset fv 120 - Tomterstien, herunder flytting av busslommen og etablering av venstresvingfelt for avkjøringen østover, er imidlertid ikke utløst av utbyggingen av Tjonåsen alene,
men også av eksisterende og ny utbygging på østsiden av fv. 120. Elever fra Tjonåsen
forventes å gå til skolen, og Tjonåsen-utbyggingen deler derfor behovet for sikker
undergang, i tillegg til at det må etableres et kryss med venstresvingfelt for avkjøring til
boligfeltet. Isolert sett for Tjonåsens del, ville det beste vært å etablere gangkulvert i
tilknytning til dette krysset, men en slik plassering ville ikke løst dagens problemer med
trafikkstrømmen fra skolen og idrettsanlegget til Myrdammen-området, og ville heller ikke
lagt til rette for å kunne gjenoppta bruken av bussholdeplassen på vestsiden av veien.
Dagens utfordringer med svingfelt til skolen og nærmiljøanlegget, samt kryssing i plan for
tilgang derfra til Myrdammen-området, forsterkes ved at det forventes økt trafikk på
fylkesveien fra utbygging i Enebakk.
10.16.3 Trafikksikkerhetsanalyse
Kommunen har bedt om utarbeidelse av en samlet trafikksikkerhetsanalyse for virkningene
av dette planforslaget og planarbeidet for Nordby idrettsanlegg. Denne er gjennomført i
samarbeid med Rælingen kommune og reguleringskonsulenter for nytt grendehus og
idrettsanlegg på Nordby. De foreslåtte løsningene er basert på dette, og ligger til grunn for
utarbeidelse av teknisk plan. Løsningene ivaretar derfor forhold knyttet til klubb- og
grendehus, idrettsanlegg og skolen på Nordby fullt ut for kommunens prosjekt, slik at dette
ikke trenger å bli håndtert i reguleringsplanen for disse tiltakene.
10.17 Teknisk infrastruktur
10.17.1 Vann og avløp
Kravet om fordrøyning av nye anlegg er i dette prosjektet begrenset til boligfeltet med
adkomstveien. Veikrysset med undergangen dreneres til eksisterende bekk.
Overvann håndteres for øvrig fortrinnsvis på overflaten. Detaljert utforming og dimensjonering av overvannshåndtering vil være i tråd med Rælingen kommune sine retningslinjer.
Flomveier planlegges på grunnlag av en 200 års hendelse, mens overvannshåndtering med
fordrøyning dimensjoneres i henhold til 20 års intervall og med 1,5 i klimafaktor.
Planforslaget vurderes å ikke innebære vesentlige konsekvenser for kommunaltekniske
forhold, selv om kommunen må overta fordrøyningsanlegget som planlegges i tilknytning til
boligområdet.
10.17.2 Renovasjon
Nedgravde renovasjonsbrønner er foreslått fordelt på 4 renovasjonspunkter, med krav til
maks 5% stigning på standplass for kjøretøy. For øvrig vil avfallsbrønnene etableres i
henhold til krav fra renovasjonsetaten. Ingen kapasitetsmessige konsekvenser er registrert.
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10.17.3 Adkomst for brannbiler
Veier og vendehammere er dimensjonert for brannbil/lastebil der maks. stigningsforhold på
12,5% innfris og med tilfredsstillende kjøremønster. Mange av tomtene og feltene får
adkomst fra flere sider.

Figur 35 - Sporingskurver og stigningsforhold for brannbil på veier og vendehammere vist på utsnitt av
illustrasjonsplanen. Plassering av veier og vendehammere er vist på oversiktskart med rød firkant.
Maks. stigningsforhold er 6,8%, vist i ramme 5. Det vises også til D-tegninger med plan- og profiltegninger.
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10.18 Universell utforming
Bygninger og anlegg skal utformes slik at de kan brukes på like vilkår av så stor del av
befolkningen som mulig. Adkomstveien tilpasses terrenget i så stor grad som mulig, og
innenfor prinsippene for universell utforming. Stigningsforholdene er foreslått på mellom 5-7
% og for å få til dette må vegen stedvis etableres i skjæring i åssiden opp til Tjonåsen.
Lekeplassene tilstrebes også utformet i tråd med prinsippene for universell utforming.
Gjeldende byggteknisk forskrift (p.t. TEK 17) legges til grunn.
10.19 Landbruk – erstatningsareal
Avgang av jordbruksareal som følge av tilrettelegging for undergang med tilhørende
universelle gangveier og snarveier, estimeres på til sammen ca 4173 m2 på vestsiden av rv.
120 og ca 1270 m2 på østsiden, totalt ca 5443 m2 (rød skravur på nedenstående figur).

Figur 36 - Foreslåtte erstatningsarealer for beslaglagt dyrka mark.

Det foreslås erstatningsareal på 3 felter i tilknytning til eksisterende dyrka mark (vist med
grønn farge på ovenstående figur). Det samlede foreslåtte erstatningsarealet er på 5,3
dekar. De er foreslått på bakgrunn av vurdering av stigningsforhold og arealressursgrenser i
grunnkart, samt befaring marka og drøftelse med grunneier. Disse arealene er i tråd med
forskrift om floghavre. Det er i artsdatabanken ikke kartlagt registreringer av spesiell flora
eller fauna innenfor de foreslåtte feltene. Omdisponeringen av disse jordbruksarealene
vurderes i tillegg som skånsom, da det er mulig å gjennomføre kun ved å flytte matjorden
(eventuelt inkludert B-sjiktet) med kort transportvei og uten behov for annen terrengbearbeiding.
Som tidligere nevnt er det vurdert oppfylling av ravine som en alternativ løsning, men dette
anses å kunne medføre betydelige konsekvenser for miljø og samfunn.
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Forsvarlig håndtering av masser og matjord er sikret i bestemmelsene. Matjord som blir
berørt av midlertidige anlegg og tiltak skal sikres, og om nødvendig mellomlagres før
tilbakeføring etter endt anleggsperiode.
10.20 Risiko og sårbarhet
Byggeområdet utgjøres i dag av mer enn 50% fjell i dagen. Området anses å ha tilfredsstillende områdestabilitet. Det er god oversikt over topografi/geomorfologi, geologi/
grunnforhold, hydrogeologi, klima og vegetasjon. Det er ingen registreringer i NVEs
kartbaser i aktsomhets- og skredfarekart. Gode terrengdata og en terrengmodell er
utarbeidet, slik at høydedata for området er godt kartlagt. Terrengmodellen gir aktuelle
tverr- og lengdeprofiler av terrenget.
Grunnundersøkelser (graving av prøvegroper) er gjort for løsmasseområdene mot fylkesveien
der det kan forekomme usikkerhet med hensyn til grunnforholdene. Rapporten viser at det er
tilfredsstillende områdestabilitet. På selve Tjonåsen er det berg i dagen flere steder,
imidlertid er det lokale dalsøkk/områder hvor det nok kan være løsmasser med varierende
mektighet og karakter. Detaljer rundt dette må følges opp ved videre detaljprosjektering.
Det vises for øvrig til egen risiko- og sårbarhetsanalyse som følger som vedlegg til saken.
ROS-analysen viser at det generelt er liten sannsynlighet for uønskede hendelser ved
gjennomføring av planen, forutsatt at foreslåtte forebyggende tiltak ivaretas.
Hovedkonklusjonen er at tiltak i henhold til planen ikke vil endre risiko for mennesker, miljø
og materielle verdier i særlig negativ retning.
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11. Forslagsstillers argumentasjon
Planforslaget er utarbeidet i samsvar med gjeldende kommuneplan, vedtatt 26.08.2015.
Kommuneplanens bestemmelse (pkt. 8.2) baserer seg på meklingsresultatet hos
fylkesmannen, og fastslår at Tjonåsen kan bygges ut med inntil 95 boenheter. Før området
kan bygges ut, skal det etableres en undergang under fv. 120 Nedre Rælingsvei.
Planen tilrettelegger for utbygging av boliger i form av frittliggende småhusbebyggelse med
felles uteoppholds- og lekearealer. Prosjektet innebærer etablering av undergangen for
trafikksikker kryssing av fylkesveien. Dette gir også mulighet for å etablere busslomme på
begge sider av fylkesveien, for bedret kollektivtilrettelegging mellom Nordby og
kommunesentret, Lillestrøm og Enebakk og for å løse dagens problem med sørgående
busser som må krysse veien ved bruk av eksisterende busslomme.
Normer for parkering og sykkelparkering er fulgt. Eneboligtomtene blir selvbyggertomter med
mulighet for bygging av selvvalgte boliger innenfor planbestemmelsenes rammer. Det anses
at planen legger til rette for gode bomiljøer med høy bokvalitet i form av varierte boliger
med gode uterom. Utbyggingen vil ikke påvirke omgivelsene i negativ retning i noen form,
men heller bidra positivt ved å styrke lokalsamfunnet. Kommunestyret har gitt ytterligere
bevilgninger til bygging av klubbhus/grendehus på Nordby, og prosjektet til rettelegger for
utvikling i tråd med kommunens pågående planer.
Konsekvenser av nytt kryss og undergang vil være at noe areal på begge sider av fv 120 vil
bli berørt, men en ny undergang vil også bidra til å knytte begge sider av fylkesveien tettere
sammen. Undergangen gir en lenge etterlengtet trafikksikker kryssing av fylkesveien, gir
planfri forbindelse mellom skolen og idrettsanlegget og friområdene ved Myrdammen og gir
samtidig mulighet for å etablere busslomme på begge sider av fv. 120.
Dagens kryss, avkjøring, parkering og trafikkstrøm til skolen og nærmiljøanlegget er
trafikkfarlig. Trafikksituasjonen omtales i trafikkanalysen som kaotisk. Selv om det ikke har
med utbyggingen av Tjonåsen å gjøre, krever vegvesenet at arbeidene utføres samtidig med
krysset til Tjonåsen.
Det foreslås erstatningsarealer for den dyrka mark som beslaglegges, uten at det får
betydelige konsekvenser for spesielle naturtyper, miljø eller samfunn.
Det anses at planforslaget er i tråd med overordnete planer. Utbyggingen støtter opp om
styrking av lokalmiljøet og skolen på Nordby, og utgjør en god ressursutnyttelse av
eksisterende teknisk infrastruktur, investeringer i ny gang- og sykkelvei, planer for utvidelse
av Nordby idrettsanlegg, samt kollektivtilbudet.
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