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1 Sammendrag 

 

Statens vegvesen har utarbeidet i samarbeid med Rælingen kommune en 

detaljreguleringsplan for gang- og sykkelveg langs fv.120 Nedre Rælingsveg, fra 

Hektnersletta til Grinitaje.  

 

Hensikten med planarbeidet er å sikre skolebarn en trygg skoleveg. Det skal bygges 2180 

meter ny sammenhengende gang- og sykkelveg, som kobles på eksiterende gang- og 

sykkelveg i begge ender. 

 

Ny gang- og sykkelveg langs fv. 120 Nedre Rælingsveg mellom Grinitaje – Tveitertørje og 

Hektnersletta skal gi god og trygg framkommelighet for myke trafikanter og bidra til at flere 

går og sykler. Det fremlagte planforslaget omfatter etablering av gang- og sykkelveg med 

3,5 meters bredde inkl. vegskulder.  

 

Det er avsatt areal i planforslaget for å skifte ut eksisterende stikkrenne ved Ramstadbekken. 

Det skal vurderes i byggeplanfasen å skifte ut denne i forhold til kravene for 200 års flom. 

 

Prosjektet finansieres av Akershus fylkeskommune og er prioritert i handlingsprogram for 

samferdsel 2017-2020 med oppstart av bygging i 2019, og ferdigstillelse høsten 2020. 

Statens vegvesen vil være byggherre på vegne av Akershus fylkeskommune. 
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2 Innledning 

 

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 3-7 har Statens vegvesen i samarbeid med 

Rælingen kommune, utarbeidet detaljreguleringsplan for gang- og sykkelveg langs fv. 120 

Nedre Rælingsveg, mellom Grinitaje – Tveitertørje og Heknersletta.  

Planen har nasjonal arealplan-ID: 0228215. 

 

Statens vegvesen har ansvaret for planarbeidet til og med merknadsbehandling etter 

høringsperioden. Deretter mottar Rælingen kommune planforslaget til politisk behandling. 

Hensikten med planarbeidet er å sikre en god og trygg fremkommelighet for myke 

trafikanter langs fv. 120 Nedre Rælingsveg, og bidra til at flere går og sykler. 

 

Oppstart av planarbeidet ble i henhold til Plan‐ og bygningslovens § 12‐8 annonsert i 

Romerikes blad, i tillegg til Rælingen kommunes nettsider, samt Statens vegvesens 

prosjektside på vegvesen.no. Det ble samtidig innkalt til åpent informasjonsmøte som ble 

avholdt på Smestad skole torsdag 5. november 2015. 

 

Varsel om oppstart av reguleringsplanlegging ble sendt ut til offentlige instanser samt 

grunneiere og andre berørte, datert 28.10.2015. 

 

Planforslaget består av følgende dokumenter: 

 Plankart - Fv. 120 Nedre Rælingsveg  

 Reguleringsbestemmelser - Fv. 120 Nedre Rælingsveg 

 Planbeskrivelse - Fv. 120 Nedre Rælingsveg  

 Teknisk plan - Fv. 120 Nedre Rælingsveg 

 Vedlegg; se kap. 9 for liste  

 

Planforslaget sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn i tiden mellom 07. april – 

19. mai 2017 på følgende steder: 

 Rælingen kommune, rådhuset med besøksadresse Bjørnholthagan 6, 2008 

Fjerdingby, og kommunens nettsider: http://www.ralingen.kommune.no/hoeringer-

og-kunngjoeringer.294287.no.html 

 Statens vegvesen: http://www.vegvesen.no/Fylkesveg/fv120nedreraelingsveg 

 

Varsel om offentlig ettersyn blir kunngjort i Romerikes blad i tillegg til kommunens og 

Statens vegvesens nettsider. Grunneiere og rettighetshavere vil få skriftlig melding om dette 

i eget brev. Planforslaget blir samtidig sendt ut på høring til offentlige instanser. 

 

Eventuelle merknader til planforslaget må innen 20.05.2017 sendes skriftlig til: 

Rælingen kommune, utbyggingservice, postboks 100, 2025 Fjerdingby, eller pr. e-post til 

postmottak@ralingen.kommune.no 

 

 

http://www.ralingen.kommune.no/hoeringer-og-kunngjoeringer.294287.no.html
http://www.ralingen.kommune.no/hoeringer-og-kunngjoeringer.294287.no.html
http://www.vegvesen.no/Fylkesveg/fv120nedreraelingsveg
mailto:postmottak@ralingen.kommune.no
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Kontaktperson i Rælingen kommune: Christanse Reitan Yttervik, tlf. 63 83 51 82,                

e-post: christanse.reitan.yttervik@ralingen.kommune.no 

  

Kontaktperson i Statens vegvesen: Anders Kinn Vidste, tlf. 24 05 83 83, 

e‐post: anders.kinn.vidste@vegvesen.no 

 

Statens vegvesen vil lage en oppsummering av innkomne merknader etter høringsperioden, 

og foretar eventuell justering av planforslaget før dette sendes kommunen for politisk 

behandling. 

Kommunens vedtak kan påklages til Miljøverndepartementet iht. Plan‐ og  

bygningslovens § 12‐12. Avgjørelsesretten i klagesaker er delegert til Fylkesmannen. 

Eventuell klage stilles til Fylkesmannen og sendes til kommunen. 

 

Planforslaget er utarbeidet av Ressursavdelingen og Vegavdeling Akershus i Statens 

vegvesen Region øst.  

 

  

mailto:christanse.reitan.yttervik@ralingen.kommune.no
mailto:anders.kinn.vidste@vegvesen.no
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3 Bakgrunn for planforslaget 

3.1 Planområdet 

 

 

 
Figur 1: Kart over planavgrensning til fv. 120 Nedre Rælingsveg 

 

 

3.2 Hvorfor utarbeides forslag til detaljregulering for “fv. 120 Nedre 

Rælingsveg”? 

 

Fylkestinget i Akershus har lagt stort politisk press på å trygge skolevegene i Akershus. I 

handlingsprogram for samferdsel 2013-16 bevilget politikerne 250 mill. kr. ekstra til 

skolevegprosjekter. 

 

Statens vegvesen gjorde en omfattende registrering av skoleveger i Akershus i 2012 og 

2014. Dette resulterte i rapportene «Trygging av skoleveger. Investeringsstrategi for gang- 

og sykkelveger i Akershus» (2012) og den oppdaterte versjonen «Trygging av skoleveger i 

Akershus. Grunnlag for prioritering» (2014). Videre ble det i 2014 og 2015 utarbeidet en 

rekke skisseprosjekter for de høyst prioriterte strekningene for å finne løsninger som sikrer 

skoleveger på Romerike. 
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3.3 Målsettinger for planforslaget 

 

Samfunnsmål 

Nasjonal transportplan 2014-2023 vil legge til rette for at trafikkveksten skal tas gjennom 

gange, sykkel og kollektivtrafikk. Målet er å øke sykkelandelen til 8 % innen 2023. Disse 

målene vil gi byer og tettsteder bedre miljø, økt fremkommelighet og økt trivsel. I samme 

tidsperiode er målet at 80 % av alle skolebarn skal gå eller sykle til skolen, dette for å tidlig 

bygge sunne og miljøvennlige vaner. 

 

3.4 Tiltakets forhold til forskrift om konsekvensutredning 

 

Det er etter Rælingen kommunes vurdering ikke behov for konsekvensutredning i 

forbindelse med planarbeidet, jf. § 3 Forskrift om konsekvensutredninger etter Pbl. (2014). 

3.5 Planprosess og medvirkning  

I henhold til plan- og bygningslovens § 12- 8 ble det varslet planoppstart den 27.10.2015 

og annonsert i Romerikes Blad, med frist for innspill eller opplysninger med betydning for 

planarbeidet innen 20.11.2015. Det ble også holdt informasjonsmøte om planarbeidet 

5.11.2015 på Smestad skole, hvor det var anledning til å stille spørsmål og komme med 

innspill til planleggingen. 

 

Det kom inn elleve innspill ved varsling av planoppstart. Det er laget et kort sammendrag av 

disse, se kap. 8. «Sammendrag av merknader». Ved hvert innspill er det beskrevet hvordan 

dette er behandlet i planarbeidet. Merknadene følger også som vedlegg til planforslaget. 

3.6 Rammer og premisser for planarbeidet 

 

Samferdselsplan Akershus fylkeskommune 

Prosjektet er høyt prioritert og ligger inne som forslag til Handlingsprogram for samferdsel 

for Akershus 2017 - 2020. 

 

Skolevegprosjekter i Akershus 

Arbeidet med å trygge skoleveiene i Akershus er en prioritert oppgave for Akershus 

fylkeskommune og Statens vegvesen. 

Strekningen langs fv. 120 Nedre Rælingsveg er høyt prioritert i Rælingen kommune, og 

ligger på 1. og 2. plass i prioriteringsrekkefølgen for kommunen. 
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Planstatus for området 

 

Kommuneplanens arealdel  

Kommuneplanens arealdel 2014-2025 ble vedtatt av kommunestyret 26.8.2015. 

Forslaget til kommuneplankart viser at området i hovedsak er avsatt til LNF-areal. 

 
Figur 2: Utsnitt av kommuneplanens arealdel 2014 - 2025. Kilde: Rælingen kommune 

 

Gjeldene regulering og tilgrensende planer 
 

Området er uregulert, men grenser til følgende reguleringsplaner: 

 Reguleringsplan for Hektneråsen (2007), plan-id 172: 

http://webhotel2.gisline.no/GISLINEWebPlan_0228/?planid=172 

 Reguleringsplan for Smestad, Gnr.97,Bnr.20 m.fl (2003), plan-id 161: 

http://webhotel2.gisline.no/GISLINEWebPlan_0228/?planid=161 

 Reguleringsplan for ny atkomstveg til Maxit Leca Rælingen (2005), plan-id 165: 

http://webhotel2.gisline.no/GISLINEWebPlan_0228/?planid=165 

 Gang- og sykkelvei Grini (2001), plan-id 147: 

http://webhotel2.gisline.no/GISLINEWebPlan_0228/?planid=147 

http://webhotel2.gisline.no/GISLINEWebPlan_0228/?planid=172
http://webhotel2.gisline.no/GISLINEWebPlan_0228/?planid=161
http://webhotel2.gisline.no/GISLINEWebPlan_0228/?planid=165
http://webhotel2.gisline.no/GISLINEWebPlan_0228/?planid=147
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4 Beskrivelse av eksisterende forhold i planområdet 

4.1 Beliggenhet 

Strekningen ligger øst i Rælingen kommune langs fylkesveg 120 Nedre Rælingsveg på 

vestsiden av Øyeren. Strekningen består av følgende to parseller: Grinitaje – Tveitertørje og 

langs Hektnersletta. På strekningen mellom disse to parsellene finnes det allerede gang- og 

sykkelveg langs østsiden av fylkesvegen. Strekningen er en del av skolevegen til Nordby 

skole i sør og Smedstad skole i nord. 

 

 
Figur 3: Flyfoto med strekningen og Smestad skole markert. Strekningen er ca. 2,2 kilometer lang. 
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4.2 Dagens – og tilstøtende arealbruk 

Dagens arealbruk innenfor planområdet er i hovedsak vegareal, LNF-områder med jordbruk 

og skog, og spredt bebyggelse langs fylkesvegen. 

 

4.3 Trafikkforhold 

 

Fartsgrenser: 

Strekningen har fartsgrense 80 km/t, bortsett fra de sørligste 250 meter og de nordligste ca. 

350 meter som har fartsgrense 60 km/t. 

 

Trafikktall: 

Årsdøgntrafikk (ÅDT) er summen av antall kjøretøy som passerer et punkt på en 

vegstrekning (for begge retninger sammenlagt) gjennom året, dividert på årets dager, altså 

et gjennomsnittstall for trafikkmengde. 

ÅDT for strekningen er ca. 6800. 

 

Ulykker: 

I perioden 2002-2014 har det skjedd én ulykke i 2011 med myke trafikanter. Helt i 

nordenden av parsellen (km 8358) ble en syklist skadet i en påkjørsel bakfra.  

I samme periode har det skjedd 13 bilulykker. En av disse var en dødsulykke i 2002 ved km 

8244 (påkjøring av moped bakfra). Ved en møteulykke i 2006 (km 6640) ble to personer 

meget alvorlig skadd. Ved en annen møteulykke i 2012 (km 6526) ble en person meget 

alvorlig skadd. For øvrig var det 19 personer som fikk lettere skader i disse ulykkene. 

 

Som følge av flere ulykker ble det gjort endringer som fartskontroll (2003), anlagt kanalisert 

kryss, GSV strekning, etablering av tilrettelagt kryssing (2006), utskiftning av rekkverk og 

uheldige skråninger utjevnet med masser (2010), som sikkerhetstiltak. 

4.4 Teknisk infrastruktur 

 

Kabler og linjer 

Det er innmålt en nettstasjonskiosk, tre nettstasjonsmaster og fem fordelingsskap på 

strekningen. Det er noen fiberkabler (Telenor) i bakken og noen strømkabler (Hafslund) i luft 

og i bakken.  

 

Drenering og overvannshåndtering 

Gang- og sykkelvegen (gsv) krysser et mindre vassdrag (Svarttjernbekken/Ramstadbekken). 

Nedbørsfeltet er på 3,5 km2. Kulvertens dimensjon er på H/B = 1200 * 1500. 
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Det finnes flere stikkrenner på tvers av fv.120, ved følgende profilnr: 6110, 6220, 6310, 

6500, 6630, 6675, 6900, 7620. Det er jordbruksdrenering på flere steder langs hele 

strekning. 

Ifølge Driftsavdelingen i Statens vegvesen er eksisterende overvannsystem langs vegen eldre 

og krever oppgradering. Geoteknisk rapport påpeker at grunnforholdene er ugunstige for 

infiltrasjon. 

Vann- og avløp 

Det ligger en kommunal vannledning med diameter 150 mm mellom profilnr. 5840-5915 og 

7600-7930, og diameter 300 mm mellom profilnr. 7930-8590. De nevnte vannledningene 

vil bli liggende under den fremtidige gang- og sykkelvegen. 

I tillegg krysser fylkesvegen ved profil 6740 en hovedvannledning, som er et betongrør som 

ble lagt ned i 1963. Utvendig mål er 630 mm, innvendig 500 mm. Nedre Romerike vannverk 

(NRVA) er bekymret for setningsskade. 

 

Kommunen uttaler at det ikke er noe avløpsproblematikk knyttet til planen. 

 

4.5 Landskapsbilde  

 

Planområdet inngår i landskapsregion 03 Oslofjorden: leirjordsbygdene på Østlandet. 

Landskapets hovedform dannes grovt sett av et slettelandskap med mektige 

løsmasseavsetninger, vesentlig av marin opprinnelse. Slettelandskapet er imidlertid 

mosaikkpreget og oppstykket av lave åser som skaper større og mindre landskapsrom. 

Ravineringer har mange steder gitt særprega erosjonslandskap. Ravinene kan variere, fra 

noen få og lite markante, til omfattende og mangfoldige ravinesystemer. Mye av 

ravinelandskapet er planert og forenklet til større og flatere former. Regionens vassdrag 

preges av stilleflytende elver. Skoger preger landskapsbildet, men oppstykkes ofte av 

jordbrukslandskap. 

 

Planområdet ligger i et landbruksområde med åpne jorder, skogkledde raviner og åser. 

Glomma går gjennom landskapet i øst, men grenser ikke inntil planområdet. Nedre 

Rælingsveg ligger fint i landskapet og følger stort sett terrenget. Vegen varierer mellom rette 

strekninger og kurvatur, samtidig er det også variasjon i romlige kvaliteter som trange 

partier med skog til åpne jordbrukslandskap med utsikt til Øyeren. 

  

Planområdet deles i to parseller. 

 

Parsellen Grinitaje- Tveitertørje starter ved boligbebyggelsen i sør av planområdet. Her er 

tverrsnittet trangt. Videre er vegen svingete og går gjennom et parti med tilgrensende skog 

og fjellskjæringer, samt skråninger ned mot jordbruksareal. Fylkesvegen går videre gjennom 

ravinelandskap og heller nedover og når et lavbrekk ved Ramstadbekken før vegen stiger 

fram til parsellens slutt i nord ved eksisterende gang- og sykkelveg ved Tvetervegen.  
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Parsellen langs Hektnersletta er flat og ligger på et platå med dyrka mark på begge sider og 

utsyn over nordre deler av Øyeren og Glomma i øst. Her er det åpent jordbrukslandskap med 

allé til gårdstun. Det er ravinelandskap i tilknytning til jordbruksarealet. Her er ingen 

nevneverdige terrenginngrep. De gamle belysningsstolpene utgjør en markert linje i 

landskapet. 

 

Av kvaliteter på strekningene er variasjonen både i linjeføringen og i romlighet hvor 

landskapet skifter mellom lukket og åpent med utsiktspunkt.  

4.6 Nærmiljø/friluftsliv 

Parsellen Grinitaje – Tveitertørje er en del av skolevegen til Nordby skole i sør. Parsellen 

Hektnersletta er en del av skolevegen til Smestad skole i nord. Begge skolene tilbyr 

undervisning fra 1-7. trinn. På strekningen mellom disse to parsellene finnes det allerede 

gang- og sykkelveg langs østsiden av fylkesvegen. Det er også et samfunnshus og flere 

barnehager innenfor planområdet. Det er manglende tilbud for gående og syklende på de to 

parsellene som reguleres, og er derfor lite attraktiv som skoleveg. Strekningene er heller 

ikke egnet for rekreasjon, grunnet manglende tilbud for myke trafikanter. 
 

4.7 Naturmangfold 

Området rundt denne delen av fv.120 Nedre Rælingsveg er preget av spredt bebyggelse og 

jordbrukslandskap. Dette intensivt drevne jordbrukslandskapet har en del kantvegetasjon 

som gir variasjon i landskapet. Det finnes mange naturtyper i området, hvor av de fleste er 

knyttet til Nordre Øyeren naturreservat (se verneområder). Det er noen naturtyper som 

grenser til fv. 120. På Heknersletta står det en hul eik på vestsiden av fv. 120 og veien 

krysser Ramstadbekken. I jordbrukslandskapet rundt bekkedalen hekker viper og sanglerker 

mfl.   
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Figur 4: Oversikt over naturtyper registrert i naturbase. Kilde: Naturbase 

Verneområder 

Det finnes flere store verneområder rundt Rælingen. Nærmest ligger Nordre Øyeren 

naturreservat, ca. 800 meter fra fv. 120.  

 
Figur 5: Oversikt over verneområder i Rælingen kommune. Kilde: Naturbase 
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Vassdrag 

Ramstadbekken er et viktig vassdrag i området og binder vassdrag i nordvestre deler av 

Østmarka sammen med Øyeren. Vegetasjonen langs bekken er svært variert og det er mye 

varmekjær vegetasjon i området. Bekkens kantsone er i hovedsak intakt noe som gir gode 

forhold for et rikt biologisk mangfold.   

 

Rødlistearter 

Det er mange registreringer i artskart i dette området. De fleste registreringene er av fugler 

og er utført av Norsk Ornitologisk forening. Av de artene som er kritisk – og sterkt truet er 

blant andre åkerrikse, vipe, myrrikse og myrhauk.  

 

 
Figur 6: Oversikt over registrerte rødlistearter. Kilde: Artskart 
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Fremmede skadelige karplanter 

Det er få registreringer av fremmede skadelige karplanter langs fv. 120 i dette området. 

Registreringene er av Hagelupin og Kanadagullris. 

 

 
Figur 7: Oversikt over registrerte forekomster av fremmede arter. Kilde: Artskart 
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4.8 Kulturmiljø 

Hektnersletta danner et åpent kulturlandskap med flere verdifulle kulturminner og 

kulturmiljøer fra nyere tid. Dette gjelder bl.a. tunene ved Jaergårdene, Nordre Hektner med 

allé, Søndre Hektner, Østegarden og Vestegarden. Innenfor planområdet ligger også det som 

i kommunens kulturminneplan fra 2000 er omtalt som «Eika på Hektnersletta», en hul eik. 

Eika er registrert i Naturbasen.  

 

Nordre Hektner er et godt bevart firkanttun fra forrige århundreskiftet. Søndre Hektner skal 

ha et av bygdas eldste våningshus, mens den øvrige bebyggelsen er fra begynnelsen av 

1900-tallet. Vestegården er et godt bevart firkanttun fra forrige århundreskifte, mens 

Østegården er et landhandleri fra 1920-tallet. Ingen av kulturmiljøene på Hektnersletta er 

regulert til bevaring, men flere av stedene er anbefalt regulert til bevaring i 

kulturminneplanen.  

 

En del av Kongevegen er registrert i området, og den krysser planområdet ved Søndre 

Hektner. Det er imidlertid antatt trase som er registrert. Vegen har blitt dyrket bort gjennom 

åras løp, og er således ikke synlig i planområdet.  

 

Det er ikke kjent automatisk fredete kulturminner i konflikt med tiltaket. Det er gjennomført 

arkeologisk sjakting i planområdet uten funn av automatisk fredete kulturminner.  
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4.9 Naturressurser 

 

 
Figur 8: Arealressurskart. Kilde: NIBIO 
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Jordbruk 

Jordbruksarealene rundt fv. 120 veksler mellom svært god jordkvalitet og god jordkvalitet. 

 
Figur 9: Jordkvalitet. Kilde: NIBIO 
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Skogbruk 

I søndre del av planområdet er det små skogholt på østre side av vegen. I vest grenser fv. 

120 til et større skogsområde som strekker seg inn i Østmarka. 

 
Figur 10: Skogbonitet. Kilde: NIBIO 

 

 

Vassdrag 

Ikke relevant. Se tekst om vassdrag under naturmangfold. 
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4.10 Grunnforhold 

Planområdene ligger under marin grense. Ifølge kvartærgeologiske kart ligger begge 

planområdene i områder med tykke havavsetninger. Utførte grunnundersøkelser viser ingen 

forekomst av kvikkleire, men sonderingene påviste sprøbruddmateriale i området mellom 

profil 6100 – 6250 samt områdene ved hver side av Svarttjennsbekken. Områdene med 

havavsetninger kan markeres som aktsomhetsområder for kvikkleireskred. Områdestabilitet 

er ikke utredet for området da utførte undersøkelser langs strekningen ikke viste kvikkleire 

masser. Derfor er det svært viktig å følge anbefalinger og arbeidsrekkefølger gitt i 

geoteknisk rapport for å unngå rasfare i området. 

4.11 Støy  

 

Eksisterende støykart med 4 meters beregningshøyde for fv. 120 Nedre Rælingsveg viser 

følgende: 

 Strekningen Grinitaje - Tvetervegen er 5 helårsboliger og 3 fritidsboliger i gul 

støysone og ingen boliger eller fritidsboliger i rød støysone.  

 På Hektnersletta er det 2 boliger som ligger i gul støysone og ingen boliger i rød 

støysone. 

Noen av boligbyggene kan ha flere boenheter. Byggeår på boligene varierer fra gamle boliger 

med vernestatus til nesten helt nye boliger. 

 

Grinitaje - Tvetervegen (Tveitertørje) 

Gul støysone Rød støysone 

85/26 - Nesvegen 4  

85/21 - Grinisvingen 1  

85/22 - Nedre Rælingsveg 589  

85/30 - Nedre Rælingsveg 587  

85/15 - Nedre Rælingsveg 582  

87/16 - Nedre Rælingsveg 575 (hytte)  

86/23 - Nedre Rælingsveg 569 (hytte)  

87/18 - Nedre Rælingsveg 565 (hytte)  

 

  Hektnersletta 

Gul støysone Rød støysone 

92/1 - Nedre Rælingsveg 516  

92/1 - Nedre Rælingsveg 518  

90/25 - Hektnervegen 23 (1995) *  

90/26 - Hektnervegen 19 (2001) *  

90/27 - Hektnervegen 13 (2014) *  

* Skal ikke utredes, byggeår etter1987. 
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4. 12 Kollektivtrafikk 

 

Det er fem stoppesteder for buss langs de to 

delstrekningene, fra nord til sør: «Oppsal», 

«Eika», «Ramstad», «Jahr» og «Grinitajet».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informasjon om hvert stoppested:  

* Tallene er hentet fra Ruter og gjelder 1. kvartal 2016. Med forbehold om feil.   

 

Busslinjer som går innom stoppestedene: 

- 550 Lillestrøm - Enebakk - Oslo 

Skolelinjer som går innom stoppestedene: 

- 3071 Enebakk kirke - Fjerdingby - Lørenskog sentrum 

Skolelinjene er åpne for alle, men går bare på skoledager.   

Stoppested Type holdeplass  

(retning sør) 

Type holdeplass  

(retning nord)  

Snitt antall 

påstigende 

passasjerer per 

dag*  

Oppsal 

 

Busslomme med 

plattform. 512-skilt.  

Busslomme med 

plattform. Leskur.  

17 

Eika  Busslomme med 

plattform. 512-skilt.  

Busslomme med 

plattform. 512-skilt. 

2 

Ramstad Busslomme med 

plattform. 512-skilt (i 

sving) 

Kantstopp med 

plattform. 512-skilt.  

1 

Jahr Busslomme uten 

plattform. 512-skilt.  

Busslomme uten 

plattform (i avkjørsel) 

512-skilt.  

1 

Grinitajet Busslomme med 

plattform. 512-skilt. 

Busslomme med 

plattform. Leskur.  

7 
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5 Beskrivelse av forslag til detaljregulering 

5.1 Planlagt arealbruk 

 

Reguleringsformål og løsninger 

 

Bebyggelse og anlegg (PBL § 12-5 2. ledd nr. 1) 

 B1-4 – Boligbebyggelse 

 

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (PBL § 12–5 nr. 2) 

 o_SKV – Kjøreveg 

 o_SF – Fortau 

 o_SGS – Gang-/sykkelveg 

 o_SGG - Gangveg/gangareal 

 o_SVT – Annen veggrunn – teknisk anlegg 

 o_SVG – Annen veggrunn – grøntareal 

 o_SKH – Kollektivholdeplass 

 

Landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift (PBL § 12–5 nr. 5) 

 L1-5 – Landbruk 

 

Bestemmelsesområder PBL § 12-7 

 Midlertidig anlegg- og riggområde PBL § 12-7 nr.1 

 

Hensynssone i reguleringsplanen PBL § 12-6 

 Frisikt H140 

 Andre sikringssoner H190 – Skråningsutslag  

 Høyspenningsanlegg H370_1-4 

 

Se plankart og planbestemmelser for de juridiske bestemmelsene og hvilke arealer disse 

gjelder for. 
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5.2 Tekniske forutsetninger 

 

Gang- og sykkelveg 

Ved Grini blir det regulert en strekning på ca. 200m ved profil 5920 - 6050 med rabatt på 

1,5 meter mellom fylkesvegen og gang- og sykkelvegen (gsv), for å redusere arealinngrepet 

på boligeiendommene i området. Ellers ligger gang- og sykkelvegen 3-4 meter fra 

fylkesvegen med grøft. Gang- og sykkelvegen har en bredde på 3,5 meter inkludert skulder 

og har en 3 meter bred grøft på utsiden. Denne er redusert til 2 meter der det er 4 meter 

bred grøft på innsiden mot fylkesvegen. 

 

 
Figur 11: Området hvor det anlegges rabatt på 1,5 meter mellom fylkesvei og gsv, for å ta hensyn til boligene i 

området. 

 

 

Sidevalg 

Gang- og sykkelvegen legges på østsiden av fylkesvegen, slik at den kobles direkte på 

eksisterende gang- og sykkelveg i begge ender av delstrekningene. 

 

Universell utforming 

Deler av strekningen har en stigning på opptil 6,24 % på det bratteste på en kortere 

strekning. Dette er det vanskelig å gjøre noe med. Det er derfor ikke mulig å oppnå ønsket 

universell utforming, som maksimalt skal ha en stigning på 5 % langs hele strekningen. 
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Normalprofiler 

 
Figur 12: Normalprofil 5920-6050 viser gang- og sykkelvegen med 1,5 m. rabatt. 

 

Enkelte boliger ligger tett innpå fylkesvegen i den sørlige delen av planområdet, noe som er 

utfordrende ved etablering av gang- og sykkelveg. Det er derfor valgt et smalere 

normalprofil med rabatt mellom fylkesveg og gang- og sykkelveg de første ca. 200 meter. 

 

 
Figur 13: Utsnitt av normalprofil med fylling mot terreng 

 

Gang- og sykkelvegen planlegges med 3,5 meter bredde inklusive skulder, og tre meter 

grøft fra fylkesveg. 
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5.3 Andre tekniske forutsetninger 

Det er hovedsakelig regulert en 3 meter grøft og lukket drenering mellom fylkesvegen og 

gang- og sykkelveg. Denne blir utvidet til 4 meter grøft med åpen drenering på strekningen 

ved Hektnersletta.  

 

Kabler og linjer 

Det anlegges ny kabelgrøft langs strekningen, som vil ha reserve til nye fremtidige kabler. 

 

Det etableres trekkekummer for hver 250 meter eller ved kryss. Trekkekummene 

(1600x900x900mm) vil bli plassert i/ved gang- og sykkelvegen på asfaltert areal. 

 

Belysning 

Det vil bli satt opp ny belysning lang strekningen. Detaljene avklares i byggeplanfasen. Se 

foreløpige I/N-tegninger i teknisk plan for foreløpig plassering av lysmaster og skap.  

 

Landskaps -og vegetasjonsbehandling 

Grøfter og skråninger nærmest vegen blir tilsådd grasbakke. I skråningene på parsellen ved 

Grinitaje – Tveitertørje blir det naturlig revegetering med noen felt med masseplanting. 

Rabattene ved Grinitaje blir satt med smågatestein av granitt. Ved Ramstadbekken plantes to 

felt med masseplantninger.   

 

Drenering og overvannshåndtering 

 

Når det gjelder overvannshåndtering skal man bruke dagens avrenningsmønster, da 

grunnforholdene er ugunstige for infiltrasjon, samt at det er begrensede muligheter for å 

koble seg på kommunens nett.  

 

Det vil mest sannsynlig bli aktuelt å lede overvannet fra vegen og ut i bekkene som går langs 

med området. 

 

På den nordligste strekningen ønskes overvannet ledet til resipient, ved to bekker som ligger 

ved starten og slutten av strekningen. 

 

I den sørligste strekningen skal i utgangspunktet overvannet ledes ut på flere steder, ved 

profilene med de eksisterende stikkrennene. Det skal vurderes å forlenge eksisterende 

stikkrenner og kryssende overvannsledninger. 

På strekning profil 6300 – 6900 bør man unngå utslipp til jordbruksareal, og overvannet skal 

derfor ledes til Ramstadbekken. Kommunen ser ikke noen problemer med å ha et punkt for 

utslipp av overvann ved profil 6300, som skal ta imot overvann fra en kort strekning (maks. 

150 meter lang). 
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Flomberegninger / Bekkekulvert ved Ramstadbekken 

Se eget notat (vedlegg 7). 

Kulvert skal vurderes ytterligere i byggeplanfasen. Det avklares i byggeplan om kulvert må 

skiftes ut, og det er satt av plass i reguleringsplankartet for å gjennomføre dette tiltaket 

dersom det viser seg nødvendig.  

 

Jordbruksdrenering 

Det er eksisterende jordbruksdreneringssystem ved den planlagte gang- og sykkelvegen. 

Noe av dette systemet vil bli liggende under den nye gang- og sykkelvegen eller de 

fremtidige fyllingene. En mindre del av den eksiterende jordbruksdreneringen skal derfor 

fjernes mellom følgende profiler: 

5860-5920, 6360-6510, 6600-7050, 7690-7760. 

Det vil bli vurdert tiltak for å ivareta dagens jordbruksdrenering. 

 

 

Vann- og avløp 

 

Vannledning 

Kommunen ser behov for en ny vannledning PE 180 på strekningen profil 5838 – 5910.  For 

påkobling til eksisterende vannledning (VL 150) plasseres det en ny vannkum ved profil 

5910, slik at kommunen kan skifte vannledningen senere. Det andre koblingspunktet er en 

eksisterende vannkum 14904 ved profil 5838. 

 

Kommunen ser videre behov for en ny vannledning PE 355 på strekningen profil 7600 – 

8500. Det vil også være behov for å skifte ut eksisterende vannkum 10908, samt å plassere 

ut 4-5 nye vannkummer på denne strekningen ved avkjørslene. 

 

Andre elementer som kommunen ønsker i tilknytning til de nye kommunale ledningene må 

avklares i byggeplanfasen. 
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Geoteknikk og geologi   

 

Stabilitetsforhold 

Fyllinger skal etableres med skråningshelning 1:2 eller slakere, mens skjæring i leire/ silt 

skal etableres med en helning 1:3 eller slakere, f. eks. profil 6970-7120. Arbeidsrekkefølgen 

gitt i geoteknisk rapporten skal følges for å ivareta stabiliteten ved utførelsen.  

 

 

Setningsforhold 

Fylkesvegen krysser Ramstadbekken (Svarttjennsbekken) på høy fylling (ca. 8 meter) ved profil 

6900. Ny gang- og sykkelveg vil kreve at kulverten blir forlenget med minst 6 meter. Gang- 

og sykkelvegfyllingen med en vanlig sprengtstein vil medføre ca. 50 kPa tilleggsbelastning på 

eksisterende kulvert ved skråningen nedstrøms (øst for fylkesvegen). Kulverten kan da få 

setninger på grunn av denne tilleggsspenningen, med mindre det blir gjort noen 

setningsreduserende tiltak. Det anbefales å masseutskifte eksisterende fylling på tykkelse 

minimum 80 cm, og å bruke lette fyllmasser som f.eks. skumglass.  

Videre er det forventet setninger på de høye fyllingene mellom profil 6050 og 6700 på ca. 10-

15 cm. Fyllingsarbeidene vil derfor starte så tidlig som mulig, slik at disse får ligge minimum 

3 måneder før asfaltering.  

 

 

Fravik fra vegnormal 

Det er ikke søkt fravik fra gjeldende vegnormaler. 
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6 Virkninger av planforslaget – arealbruk og løsninger 

6.1 Framkommelighet 

Med ny gang- og sykkelveg vil det bli enklere og tryggere for skolebarn, syklister og andre 

myke trafikanter å ferdes langs strekningen.  

6.2 Samfunnsmessige forhold 

Gang- og sykkelvegen forventes å gi positiv innvirkning på samfunnet ved å øke sikkerheten 

til myke trafikanter og dermed gi et positivt bidrag for å nå nasjonale mål om at 

trafikkveksten skal tas med sykkel og gange. 

 

6.3 Berørte grunneiere 

Planforslaget forutsetter erverv av grunn og rettigheter. Det er i hovedsak til fremtidig gang- 

og sykkelveg, men også grunn til skråningsutslag og til midlertidig beslag i 

anleggsperioden. Arealene som beslaglegges midlertidig vil bli istandsatt og tilbakeført til 

eiendommene etter anlegget er ferdig bygget. 

 

Utgangspunktet for formelt erverv er vedtatt reguleringsplan. Reguleringsplanen viser hvilke 

arealer som berøres av utbyggingen.  

Gang- og sykkelvegen vil berøre dyrket mark, skog og to boligeiendommer. Eksisterende 

driftsavkjørsler vil bli tilpasset gang- og sykkelvegen som følge av prosjektet. Alle avkjørsler 

tilpasses terrenget. I planforslaget stenges to driftsavkjørsler til fylkesveg, en i området hvor 

det etableres rabatt (profil 6000), og en i nærheten av «Fårikålsvingen» (profil 6700). 

Driftsavkjørslene som skal stenges er vist på plankartet. 

 

Det vil bli satt opp rabatt i den sørlige delen av strekningen for å minimere inngrep i hage på 

eiendom gnr./bnr. 85/15 og for å redusere nærhet til garasje på eiendom gnr./bnr. 85/26. 

 

Oversikt over midlertidig, klausulert og permanent beslag til berørte grunneiere ligger 

vedlagt som w-tegning. 
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Utenfor vegområdet omfatter planen rett til å flytte eksisterende ledningsnett, samt anlegge 

og vedlikeholde nye ledninger jf. W-tegning. På eiendom gnr./bnr. 92/6 ved profil 7600 

legges det en ny overvannsledning. Arealet hvor overvannledningen ligger klausuleres for å 

hindre terrenginngrep som kan påvirke vegens overvannsystem.  

 

 
Utsnitt fra W-tegning ved profil 7600, hvor det skal legges en ny overvannsledning på eiendom gnr./bnr. 92/6.  

 

W-tegning ligger vedlagt i teknisk plan.  
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6.5 Byggegrenser 

De generelle byggegrense for fylkesveg opprettholdes som før, og det gjøres ingen 

endringer på byggegrenser i reguleringsplanen. 

6.6 Gang- og sykkeltrafikk 

Det vil være en sammenhengende gang- og sykkelveg som gående og syklende kan ferdes 

på. Planlagt gang- og sykkelveg kobler seg på eksisterende gang- og sykkelveg i begge 

ender av parsellene.  

6.7 Kollektivtrafikk 

I sammenheng med bygging av ny gang- og sykkelveg vil eksiterende holdeplasser langs 

strekningene, med unntak av «Ramstad», bli rustet opp i henhold til krav om universell 

utforming (N100). Holdeplassene i nord- og sørgående retning på stoppestedet «Ramstad» 

blir lagt ned, da ny gang- og sykkelveg gir trygg ferdsel til stoppested «Jahr» som ligger ca. 

400 m lenger sør.  

6.8 Landskapsbilde og vegetasjon 

Ved parsellen Grinitalje – Tveitertølje er det trangt pga. boliger på begge sider av 

fylkesvegen. Dette tas hensyn til ved at det etableres en smal rabatt mellom den nye gang- 

og sykkelveien og kjørevei. I skogområdet etter bebyggelsen vil det bli store 

skråningsutslag. Her vil det bli naturlig revegetering og felter med masseplanting. Det 

vurderes at etablering av gang- og sykkelveien ikke vil ha negativ påvirkning på 

landskapsbildet.  

 

Ved parsellen langs Heknersletta vil ikke gang- og sykkelveien endre landskapsbildet i 

særlig grad. De gamle lyktestolpene byttes ut med nye, men dette vurderes ikke som 

negativt.  

6.9 Nærmiljø og friluftsliv 

Tiltaket vil ha svært positiv virkning på nærmiljø og friluftsliv ved at det bygges et eget 

tilbud for gående og syklende. Gang- og sykkelvegen vil være et godt tilbud som trygg 

skoleveg, samt forbedre mulighetene for å bevege seg til fots eller på sykkel til aktiviteter på 

fritiden. Tilbudet vil være positivt for rekreasjon, og øke tilgjengeligheten til turområder i 

området. 
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6.10 Naturmangfold 

 

Drøfting av Naturmangfoldlovens alminnelige bestemmelser §§8-12 

 

§8. (kunnskapsgrunnlaget)  

Vår vurdering: 

Kunnskapsgrunnlaget er basert på innhenting av tilgjengelig informasjon fra 

Miljødirektoratet (MD) sine databaser (Naturbase, Vassdragsatlas, Hjorteviltregisteret, 

Vannmiljø og liknende), Artskart fra Artsdatabanken, Norsk Rødliste for arter 2015 og Norsk 

svarteliste 2012.  

 

I tillegg til befaring av området ble det sommeren 2016 gjennomført feltundersøkelser langs 

strekningen og i randsonen til Ramstadbekken. Undersøkelsene er utført av Statens 

vegvesen. Etter Statens vegvesen sin vurdering er det innhentet tilstrekkelig med kunnskap i 

forhold til sakens karakter og risiko for skade på naturmangfoldet. 

 

 

§9. (føre-var-prinsippet) 

Vår vurdering: 

Statens vegvesen mener å har tilstrekkelig kunnskap om naturverdiene i området og hvilken 

effekt tiltaket vil ha på disse. Det skal i forbindelse med oppstart av byggeplanfasen likevel 

foretas en vurdering av om det er behov for en mer detaljert biologisk kartlegging, med 

spesiell vekt på forekomster av fremmede skadelige karplanter. Dermed anser vi kravet til 

prinsippet om føre-var for ivaretatt. 

 

 

§10. (økosystemtilnærming og samlet belastning) 

Vår vurdering: 

Planforslaget medfører en breddeutvidelse av vegfyllingen over Ramstadbekken. Dette vil 

gripe inn i kantvegetasjonen på begge sider av bekken. Kantsonevegetasjonen i 

anleggsbeltet vil bevares i størst mulig grad. Fyllingen som dagens veg ligger på vil bli 

utvidet på sørsiden. Denne fyllingen utformer allerede i dag en barriere i terrenget. Sett bort 

fra breddeutvidelsen vil ikke utformingen av barrieren endres. Statens vegvesen anser denne 

utvidelsen som lite betydelig i økosystemsammenheng. Vandringsveger for flora og fauna vil 

forbli tilsvarende som dagens situasjon. Breddeutvidelsen vil ikke endre Ramstadbekken sine 

kvaliteter og de kravene som gjør at den ligger inne som hensynssone i kommuneplanen til 

Rælingen kommune. Det må i anleggsperioden sikres jevn vanntilførsel nedstrøms i 

vassdraget.    

 

Situasjonen for viltet i området anses som uendret etter at dette planforslaget er 

gjennomført. 
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Planforslaget vil medføre at ravineformasjonene i sørenden av prosjektet blir fylt igjen. Disse 

ravineformasjonene er ikke store i utbredelse, men de bidrar til en viktig spredningskorridor 

i landskapet. Ikke langt i fra planområdet ligger ravinesystemet Neshagan. Neshagan er et 

stort, rikt og forgreinet ravinesystem i marin leire som i liten grad er påvirket av 

bakkeplanering eller stort forbruk av kunstgjødsel. Ved utfylling av de ravineformasjonene i 

dette prosjektet vil noen av mulige spredningskorridorer for flora og fauna til og fra 

Neshagan ravinen svekkes. 

 

Vi vurderer derfor at bygging av gang- og sykkelveg, med de forutsetninger som er gitt i 

denne planen, vil ha en middels til liten negativ effekt på naturmangfoldet lokalt i regionen. 

 

Det er ikke Statens vegvesen kjent om andre vesentlig inngrep i, og i relativ, nærhet til dette 

planforslaget. Samlet belastning vil da bli vurdert etter det foreliggende planforslaget. 

 

 

§11. (kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver) 

Vår vurdering: 

Statens vegvesen vil påta seg kostnadene ved å rette opp eventuelle skader som oppstår som 

følge av tiltaket. 

 

Statens vegvesen påtar seg de kostnader som følger av tiltak rettet mot å hindre eller 

begrense skader på naturmangfoldet. Tiltak vil bli beskrevet i reguleringsplanen, 

byggeplanen og plan for ytre miljø (YM-plan). Etter vår oppfatning er kravene om å dekke 

kostnadene ved å hindre eller begrense skadene på naturmangfoldet derfor oppfylt. 

 

 

 

§12. (miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder) 

Vår vurdering: 

Utbygging skal skje mest mulig skånsomt slik at vegetasjon og annet naturmangfold ikke 

ødelegges unødvendig.  Tiltaket vil ikke utløse behov for andre driftsmetoder enn de som 

benyttes på dagens vegareal og gang- og sykkelveg.  

 

Verneområder 

Planforslaget berører ingen verneområder direkte. Verneområdet Nordre Øyeren 

naturreservat ligger i nærheten. Ramstadbekken renner ut i Nordre Øyeren. Her er det 

muligheter for indirekte påvirkning av Nordre Øyeren ut i fra hvordan planforslaget påvirker 

Ramstadbekken.  

 

I kommuneplanen 2014 - 2025 for Rælingen kommune ligger det inne en hensynssone for 

Ramstadbekken som har til hensikt å bevare naturmiljø.  
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Strandsone 

Ikke relevant/berøres ikke av dette planforslaget. 

 

Vassdrag 

Planforslaget påvirker et vassdrag, Ramstadbekken. I kommuneplanen 2014 - 2025 for 

Rælingen kommune ligger det inne en hensynssone for Ramstadbekken som har til hensikt å 

bevare naturmiljø. Ramstadbekken samler vann fra flere tjern i Østmarka, der iblant 

Svarttjern og Ramstadsjøen, og fører det ut i Øyeren. Planforslaget vil ikke endre 

vanntilførselen fra Ramstadbekken til Øyeren. 

 

6.11 Kulturmiljø 

Automatisk fredete kulturminner 

Akershus fylkeskommune har gjennomført arkeologisk registrering i planområdet. Det er 

ikke påvist automatisk fredete kulturminner. Tiltaket medfører ingen konflikt med 

automatisk fredete kulturminner.  

 

Nyere tids kulturminner 

Det ligger flere verneverdige bygninger og nyere tids kulturminner i tilknytning til 

planområdet. Kulturminnene er særlig knyttet til gårdsbebyggelsen. Tunbebyggelsen ligger 

imidlertid noe trukket tilbake fra fylkesvegen, slik at tiltaket ikke vil berøre disse direkte.  

Hektnereika, som er en hul eik og registrert i «Utvalgte naturtyper», har også kulturhistorisk 

betydning. Forbi eika er imidlertid gang- og sykkelvegen lagt på andre siden av fylkesvegen.  

 

Ved gnr./bnr. 85/21 ved Grinitajet får gang- og sykkelvegen nærføring til en eldre 

telefonsentral. Sentralen er registrert i det landsomfattende SEFRAK-registeret. Objektet skal 

sikres eller merkes under anleggsarbeidet.   

 

Over Hektnersletta vil gang- og sykkelvegen berøre den vestlige enden på alléen ved Nordre 

Hektner, hvor to trær må fjernes.  

 

Kulturlandskap 

Tiltaket griper inn i et verdifullt kulturlandskap. Landskapet ned mot Øyeren er innenfor 

deler av planområdet vurdert å inneha verdi i regional og/eller nasjonal sammenheng: 

Skovholt og Årnes, jfr. Regional plan for kulturminner og kulturmiljøer. Gang- og 

sykkelvegen legger seg imidlertid langs eksisterende inngrep, og vil i liten grad påvirke det 

overordnete landskapet.   
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6.12 Naturressurser 

 

Jordbruk 

Dette prosjektet beslaglegger ca. 15 dekar jordbruksareal. Det midlertidige beslaget vil trolig 

bli på ca. 21 dekar. Prosjektet har hatt fokus på å begrense beslag av matjord. 

 

Skogbruk 

Skogen som påvirkes av dette planforslaget befinner seg i ravineformasjonene i sørenden av 

prosjektet. Planforslaget, med de forutsetninger som ligger til grunn, har liten økonomisk 

konsekvens for skogbruket. Prosjektet beslaglegger ca. 8,4 dekar skog, og det midlertidige 

beslaget vil trolig bli på ca. 3,8 dekar skog. 

 

Reindrift  

Ikke relevant/berøres ikke av dette planforslaget. 

 

Drivverdige fjell- og løsmasseforekomster 

Ikke relevant/berøres ikke av dette planforslaget. 
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6.13 Støy og vibrasjoner 

Det er gjennomført detaljerte støyberegning for planområdet. Resultatet viser at tiltaket 

fører til minimale endringer i støynivået for eiendommene langs fv. 120, Nedre Rælingsveg. 

På strekningen Grinitaje - Tvetervegen er det 10 eiendommer som ligger i gul støysone, 

ingen av dem får en økning i støynivået på over 3 dB(A), og det er 3 boliger i rød støysone, 

dvs. over Lden 65dB(A). 

Boligene i rød støysone utredes i byggeplanfasen for lokal støyskjerm og/eller fasadetiltak. 

 

Grinitaje - Tvetervegen (Tveitertørje) 

Gul støysone Rød støysone 

85/26 - Nesvegen 4  

85/21 - Grinisvingen 1  

 85/22 - Nedre Rælingsveg 589 

 85/30 - Nedre Rælingsveg 587 

 85/15 - Nedre Rælingsveg 582 

86/27 - Jahrvegen 2  

89/01 - Ramstad 9   

88/02 - Tvetervegen 6  

 

Hektnersletta 

Gul støysone Rød støysone 

92/15 - Hektnervegen 70   

92/01 - Nedre Rælingsveg 518  

90/06 - Hektnervegen 27  

90/25 - Hektnervegen 23 (1995) *  

90/26 - Hektnervegen 19 (2001) *  

* Skal ikke utredes, byggeår etter1987. 

 

Statens vegvesen på vegne av Akershus fylkeskommune forholder seg i støysaker til Klima- 

og miljødepartementets retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-

1442/2016) og veileder M128 til retningslinjen. Retningslinjen er veiledende og ikke rettslig 

bindende.  Statens vegvesen praksisnotat for prosjekter definert som miljø- og sikkerhets 

tiltak legges til grunn for utredningen. 

 

Støyrapporten foreligger som vedlegg. 
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6.14 Massehåndtering 

 

Håndtering av overskuddsmasser  

Entreprenør vil ha ansvar for å deponere overskuddsmasser. 

 

Matjord 

Matjord som beslaglegges bør flyttes til et sted angitt av grunneier. 

 

Forurensede masser 

Det er ingen mistanke om kjemisk forurensede masser i området. 

 

Fremmede arter 

Det skal kartlegges fremmede arter (karplanter) i forbindelse med utarbeidelse av 

byggeplanen. Fremmede arter (karplanter) skal behandles etter Regional handlingsplan mot 

fremmede skadelige arter, Region øst 2011, så fremt det ikke foreligger en nyere 

handlingsplan. 

6.15 Risiko, sårbarhet og sikkerhet – ROS analyse 

Det er gjennomført ROS-analyse av planforslaget.  

 

I driftsfasen ble det identifisert risiko knyttet til ulykker. For ulykker med bil er dette knyttet 

til kjøretøy som kommer over i feil kjørebane og utforkjøringer med motorkjøretøy. 

For ulykke med myke trafikanter er krysningspunktene mest sannsynlig for ulykker, samt 

kjøring over trafikkskille. Det foreslås ingen tiltak ved krysningspunktene nå. Det bør settes 

rekkverk i trafikkskille gjennom Fårikålsvingen. 

 

I anleggsfasen er det identifisert fire uønskede hendelser med tanke på liv og helse. For å 

unngå ulykker mellom myke trafikanter og anleggstrafikk i anleggsperioden (gjelder også 

anleggstrafikk utenfor anleggsområde) foreslås ekstra bemanning, gangkontainer, sperring 

av anleggsområde, skilting, informasjon til skole og barnehage som mulige tiltak. 
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7 Gjennomføring av forslag til plan 

7.1 Framdrift og finansiering 

Statens vegvesen har fått i oppdrag av Akershus fylkeskommune å trygge skolevegene på 

fylkesvegnettet i Akershus. Planen ligger inne med bevilgninger i handlingsprogrammet for 

samferdsel i Akershus 2017-2020.  

7.2 Utbyggingsrekkefølge 

 

 Grunnervervet skal være ferdig før byggestart. 

 Utlysning av byggeprosjektet (slutten av 2018), valg av entreprenør og oppstart våren 

2019. 

 Entreprenøren skal bearbeide realistisk framdriftsplan basert på beskrivelsen og 

tegningene. 

 Ferdigstillelse / anleggsåpning: Antatt høsten 2020. 

 

7.3 Trafikkavvikling i anleggsperioden 

Følgende tiltak er nødvendig for å sikre myke trafikanter i anleggsfasen: 

 Nedsetting av fartsgrense i anleggsfasen. 

 Sperring / markering av anleggsområdet med alpin-/ stål gjerder. 

 Bruk av langsgående sikring T1, T2, T3 etter behov langs Fv. 120. 

 Informasjon til lokale skoler, barnehager og Ruter. 

 

7.4 Midlertidig anlegg- og riggområde 

 

Midlertidig anlegg- og riggområde er hovedsakelig satt til 5 meter i ytterkant av inngrep 

langs ny gang- og sykkelveg. Dette for å gi plass til midlertidig anleggsområde under 

utbygging. Ved de største skråningsutslagene er det regulert inn et midlertidig anleggsbelte 

med bredde på 10 meter, for å kunne håndtere lagring av stedlige toppmasser / 

matjorddeponi under anleggsfasen. Som tiltak for å hindre ferdsel på dyrka mark, så vil det 

bli stilt krav i anleggsfasen om at gjerdet settes opp en halv meter innenfor grensen til 

arealformålet midlertidig anlegg- og riggområde. Det vil bli benyttet alpingjerde med 

stolper. 

 

Det er lagt inn ekstra midlertidig anlegg- og riggområde i områder hvor det er behov for å 

skifte ut eksiterende overvannsledninger, samt at det er lagt inn et midlertidig anlegg- og 

riggområde i området ved Ramstadbekken. Dette er gjort for å sikre plass til å oppgradere 

eksisterende stikkrenne til en kulvert som er dimensjonert til å ta unna en 200-års flom, 

etter kravene fra NVE. Tiltaket skal vurderes i byggeplanfasen.  
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Utsnitt fra reguleringsplankartet over det midlertidige anlegg- og riggområde ved Ramstadbekken, profil 6900. 

 

 
Utsnitt fra reguleringsplankart over det midlertidige anlegg- og riggområde ved profil 7600 på eiendom gnr./bnr. 

92/6, hvor det skal legges en ny overvannsledning jf. G/H-tegninger. 
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7.5 Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA)- og Ytre miljøplan (YM) for 

byggefasen 

En Ytre miljøplan (YM-plan) skal beskrive prosjektets utfordringer knyttet til ytre miljø og 

hvordan disse skal håndteres. Dette er i hovedsak et dokument for byggherren som skal 

ivareta miljøkrav i lover og forskrifter. Planen er både grunnlag for prosjektering og 

konkurranse, og en oppsummering/vedlegg til sluttkontrakt. Statens vegvesen sin håndbok 

R 760 «Styring av utbygging-, drifts- og vedlikeholdsprosjekt» stiller krav til at det skal 

utarbeides en Ytre miljøplan for alle prosjekter. 

 

Særskilte miljøutfordringer for prosjektet fv. 120 Nedre Rælingsveg er: 

 Hensyn til Ramstadbekken 

I tabellen nedenfor er det listet opp spesielle miljøutfordringer som skal arbeides videre med 

i YM-plan. 

Tema Problemstillinger/vurderinger 

Støy Forebygge støy i anleggsfasen 

Vibrasjoner Forebygge vibrasjoner/rystelser i anleggsfasen 

Luftforurensning Forebygge luftforurensning og støvplager i anleggsfasen 

Forurensning av jord og vann Sette inn tiltak for å sikre Ramstadbekken. Det er ingen 

direkte mistanke om forurenset jord i planområdet. 

Derfor er det ikke utført miljøtekniske undersøkelser i 

reguleringsplanfasen. 

Landskap To trær (mulig fire) må fjernes ved allè til Nordre Hektner 

gård. 

Nærmiljø og friluftsliv I entreprenørens arbeidsvarslingsplan skal det vises 

hvordan myke trafikanter skal håndteres i 

anleggsperioden. 

Naturmiljø Det bør settes inn tiltak for å sikre kvalitetene til 

Ramstadbekken. Se på mulighetene for å begrense 

anleggsområdet, og ta hensyn til ravinelandskapet. 

Vurdere tiltak for å begrense spredning av svartliste 

arter. Hul eik på Heknersletta skal ikke påvirkes av 

planforslaget. Dette er viktig når belysningen på 

vestsiden av vegen skal fjernes. 

Vassdrag og Strandsone Sikre kontinuerlig vanntilførsel nedstrøms i 

Ramstadbekken. 

Kulturminne og kulturmiljø Dersom det under arbeid støtes på et fornminne vil 

arbeidet straks stanses hvis arbeidet berører fornminnet 

eller dets sikringssone på 5 meter. 

Naturressurser Begrense inngrepet i dyrkamark mest mulig. De øverste 

lagene av matjorda skrapes til side før anleggsarbeidet 

starter. 

Energiforbruk For veilys ønsker vi å bruke LED-armatur. 

Jordbruk Vurdere tiltak for å ivareta dagens jordbruksdrenering. 
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8 Sammendrag av merknader 

Nedenfor følger et sammendrag og kommentarer til innkomne merknader under høringen 

ved planens oppstart, høsten 2015. 

 

Forkortelser: TE = Til etterretning, TO = Til orientering 

 

 

Nr.  Avsender  Innspill  Kommentar  

1 Midtre Rælingen vel v/ 

Gaute Aarbakke Solaas  

(15. 11.2015) 

Innsender mener det bør 

gjennomføres flere 

trafikksikkerhetstiltak 

samtidig med at gang- og 

sykkelvegen bygges.  

1) Lysregulering, bedre 

belysning og fartsdempende 

tiltak ved krysningspunktet 

på Oppsal. Det må vurderes 

om farten skal senkes til 50 

km/t fra bensinstasjonen og 

forbi Smestad skole.  

2) Sanering av avkjøringer på 

Hektnersletta.  

3) undergang og sanering av 

avkjøringer på vestsiden av 

fylkesvegen mellom Søndre 

Hektner og Burvegskrysset.  

4) Utretting av 

Fårikålsvingen. 

5) Flytting av vegbanen 

vestover ved Grini og 

etablere støyskjerming. For å 

minske inngrep i hagen til 

enebolig.  

1)  Det vil bli etablert ny 

belysning langs 

strekningen. Det vil ikke 

bli gjort tiltak på kjøreveg, 

da dette er et gang- og 

sykkelveg prosjekt. 

2) Sanering av avkjørsel er 

vurdert. Sanering vil føre 

til store kostnader for å 

ruste opp alternativ 

adkomstveg, og er ikke 

prioritert i dette 

skolevegsprosjektet. 

3) Det er ikke 

trafikkgrunnlag til å 

etablere undergang. 

4) Utretting av 

Fårikålsvingen er vurdert, 

men det er ikke bevilget 

penger til dette i 

skolevegprosjektet. 

5) Flytting av vegbane er 

uaktuelt da dette er en 

kostbar løsning, samt vil 

ha negative konsekvenser 

for eiendom på den andre 

siden av vegen. Det 

etableres gang- og 

sykkelveg med rabatt på 

en kort strekning for å 

minske inngrep. 

2 Lars Helge og Cathrine 

Holmerud 

Nedre Rælingsveg 582 

2009 Norby, 

Tidligere eier frigjorde 

allerede i 1990 del av 

eiendommen til utbedring av 

rv.120. Fikk godkjent 

Rv. 120 er nå 

omklassifisert til fv. 120. 

Byggegrensen til fylkesveg 
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gnr/brnr 85/15  

 

(9.11.2015) 

byggesøknad med 

dispensasjon for tilbygg/ 

inngangsparti (avstand til 

midtlinje veg 23,5 m.) i 

2002. Fikk samtidig avslag 

på ny boenhet i kjeller, pga. 

kort avstand til veg og mere 

av/påkjøringer som følge av 

ny boenhet. Holmerud 

reagerer derfor på at avstand 

på 50 meter ikke lenger 

synes å være av den største 

viktighet når gang- og 

sykkelveg nå skal trekkes inn 

mot deres inngangsparti med 

ytterlige 10 meter. Holmerud 

ønsker at det vurderes om 

det er mulig å trekke 

vegbanen noe mot vest for å 

spare deres eiendom, og 

gjøre det lettere å områ seg 

foran garasje som er under 

oppføring.  

Holmerud ønsker at det 

vurderes om det mulig med 

en smalere løsning enn full 

bredde på gang- og 

sykkelvegen, slik de 

diskuterte med prosjektleder 

mfl. på åpent møte, og de 

ønsker en befaring på 

eiendommen.  

 

Holmerud tar også opp 

behov for nye 

gjennomsnittmålinger da de 

mener oppgitt ÅDT er for lav.  

Hastigheten må reduseres fra 

80 til 60 km/t over hele 

strekningen, og det må 

settes opp radarkontroll på 

Grinitajet. 

Skogholtet mellom Grinitajet 

og Jahr på østsiden av vegen 

er 50 m. fra midtlinje til 

kjøreveg jf. § 29 Veglova. 

Det er gitt dispensasjon fra 

loven for tilbygg i 2002. 

 

Avstanden mellom huset 

og midtlinje i kjøreveg 

opprettholdes som før. Det 

bygges gang- og 

sykkelveg på sidearealet av 

kjøreveg. 

 

Det er uaktuelt å flytte 

vegbanen mot vest, da 

dette er en svært kostbar 

løsning, og er ikke 

prioritert i 

skolevegsprosjektet. 

 

Det er gjennomført 

befaring. 

 

Det reguleres smalere 

løsning for å redusere 

inngrep på denne 

eiendommen.  

 

Tas til orientering, men 

inngår ikke som del av 

planforslaget. 
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må fjernes for å bedre sikten, 

samt at muligheten for 

ulovlig avfallstømming må 

begrenses. 

Det må vurderes 

fotgjengerovergang i krysset 

Nesvegen/Grinisvingen.    

 

3 Ruter As v/ Iver Wien 

(20.11.2015) 

Fv. 120 er en viktig busstrase 

i Rælingen. Det er flere 

holdeplasser innenfor 

planområdet. Ruter ønsker å 

bli informert/ involvert 

dersom det blir endringer på 

eksisterende holdeplasser.  

Tas til etterretning. 

 

Ruter har vært involvert i 

endringer på eksisterende 

bussholdeplasser. 

4 Romerike 

Avfallsfordeling (ROAF) 

v. Hege Fosse Eriksen 

og Harald Myrli  

(04.11.2015) 

ROAF har ingen merknader 

til denne saken utover at de 

forutsetter at det fremtidige 

tiltaket ikke vil være til 

hinder for renovasjon hos 

eksisterende abonnenter i 

det berørte området. 

Tiltaket vil ikke være til 

hinder for renovasjon.  

5 Akershus 

fylkeskommune 

(20.11.2015)  

Fylkesrådmannen har 

følgende merknader: 

 

Samferdsel: tiltaket er høyt 

prioritert fra Akershus 

fylkeskommunes side. 

Reguleringsplanarbeidet 

anses som et viktig bidrag til 

forbedring av gang- og 

sykkelveginfrastruktur.  

Automatiske fredete 

kulturminner: 

Fylkesrådmannen krever 

arkeologiske registreringer 

av planområdet etter 

kulturminneloven §9.  

Nyere tids kulturminner: Det 

er langs fv.120 registret flere 

verdifulle kulturminner og 

kulturmiljøer fra nyere tid. 

Jaergårdene, Nordre Hektner 

med alle, Søndre Hektner, 

Samferdsel: Tas til 

orientering. 

 

Automatiske fredete 

kulturminner: Det er 

gjennomført arkeologiske 

undersøkelser, uten funn 

av automatisk fredete 

kulturminner. 

 

Nyere tids kulturminner: 

Tas til etterretning. 

 

Kulturminnene som listes 

opp er utenfor 

planavgrensningen og blir 

ikke berørt av tiltaket. 
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Østergarden, Vestgården 

samt «Eika på Hektner» 

nevnes. Ingen av 

kulturminnene på 

Hektnersletta er regulert til 

bevaring, men flere av 

stedene er anbefalt regulert 

til bevaring i 

kulturminneplanen.  

Fylkeskommunen har 

forståelse for at det er behov 

for gang- og sykkelveg langs 

Nedre Rælingsveg, men 

forutsetter imidlertid at de 

nevnte kulturminneverdiene 

ivaretas i det videre 

planarbeidet, og at gang- og 

sykkelvegen opparbeides slik 

at det blir minst mulig 

negative konsekvenser for 

kulturminnene og 

kulturlandskapet.  

6 Hafslund Nett (HN) v. 

Ronja M. Skaug  

(16.11.2015) 

Hafslund Nett har elektriske 

anlegg i planområdet (vist i 

kart). Planforslaget må ta 

høyde for og hensyn til de 

anlegg som det er nødvendig 

for nettselskapet å drifte og 

etablere. Det er også viktig at 

det ikke iverksettes tiltak 

som medfører forringelse av 

adkomst til nettselskapet 

sine anlegg.   

Anlegget som er under 24 kV 

inngår i distribusjonsnettet 

for elektrisk energi, og en 

del hensyn må ivaretas.  

Det må tas hensyn til 

høyspenningsluftledninger 

som ligger innenfor 

planområdet. Ledningene har 

et byggeforbud på 6 meter 

fra ytterste strømførende 

ledning.  

Tas til etterretning. 

 

Det vil ikke være behov for 

flytting av Hafslunds Netts 

installasjoner og anlegg, 

da gang- og sykkelveg 

legges rundt nettstasjon 

(trafo), og dette er 

hensyntatt i planleggingen. 

Ledningene i bakken rundt 

trafo vil også bli 

hensyntatt i samarbeid 

med nettselskapet i 

byggeplanfasen og under 

utbygging.  Adkomst til 

nettstasjonen vil være som 

før. 

Planen vil ikke berøre 

høyspenningsluftledninger. 

Arealformål for 

energianlegg markeres i 

plankartet.  
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Det kan normalt iverksettes 

tiltak inntil 1 meter fra 

kabelgrøftens ytterkant 

(eksisterende 

høyspenningskabler). 

Fremtidig tilkomst til 

kabelgrøften kan ikke 

hindres, og det må ikke 

gjøres inngripen i terrenget 

som medfører endring i 

overdekning over kabler. 

Nettselskapet har 

nettstasjoner innenfor 

planområdet som det må tas 

hensyn til, og ber om at det 

planlegges slik at det ikke er 

behov flytting av disse.    

Nettselskapet ønsker at det 

avklares hvilke av 

nettselskapet sine anlegg 

vegloven § 32 gjelder for. De 

elektriske anlegg som 

planlegges flyttet og som 

faller utenfor vegloven §32 

tiltakshaver dekke 

flyttekostnadene for. Ved en 

eventuell flytting av nettet 

må det påregnes minimum 6 

uker til prosjektering.  

Nettselskapet gjør 

oppmerksom på at 

spenningsnivået for 

ledningsanleggene ikke må 

påføres i planen, herunder 

plankartet.  

Arealer som brukes til, eller i 

fremtiden skal bruke til 

nettstasjoner avsettes i 

planen til arealformål 

bebyggelse og anlegg, 

underformål «Andre typer 

bebyggelse og anlegg», 

energianlegg kode 1500.  

 

Kontakt med nettselskapet 

vil bli videreført i 

byggeplanfasen og under 

utbygging. 
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Nettselskapet ber om at 

fremtidig infrastruktur 

planlegges slik at den i minst 

mulig grad kommer i konflikt 

med nettselskapet sine 

anlegg. HN ber om at 

utbygger tar kontakt med 

nettselskapet på et tidlig 

tidspunkt for å avklare om 

nettselskapet sine anlegg må 

flyttes og eventuelle andre 

forhold.  

7 Fylkesmannen i Oslo- 

og Akershus  

(18.11.2015)  

Fylkesmannen har ingen 

konkrete merknader, men 

forutsetter at det legges vekt 

på å redusere inngrep i dyrka 

mark. Naturverdiene i det 

videre arbeidet må 

vektlegges i planprosessen 

og også ivaretas under 

anleggsperioden.  

Tas til etterretning. 

8 Nedre Romerike 

vannverk 

(20.11.2015) 

Hovedvannledning Ø500 ved 

Nedre Rælingsveg nr. 555 

må sikres når det skal lages 

gan- og sykkelveg lang fv. 

120. Dette er en 

betongledning lagt i 1961, 

og NRVA er bekymret for 

setningsskade når det skal 

belastes med vegmasser 

oppå ledningen. Det kan 

være aktuelt å ødelegge 

fundament på hver side og 

plate over ledningen. Løsning 

må godkjennes av NRVA.  

Det er gjennomført møte 

med NRVA, for 

gjennomgang av løsning.  

 

Vannledningen vil tåle 

vegmassene ved å bygge 

gang- og sykkelvegen 

langs eksisterende 

kjøreveg som planforslaget 

viser.  

 

9 Norges vassdrags- og 

energidirektorat 

(18.11.2015)  

Det må dokumenteres 

tilfredsstillende 

områdestabilitet, alternativt 

at tiltaket ikke påvirker 

områdestabiliteten negativt.  

En geoteknisk utredning i 

forbindelse med 

reguleringsplan skal utrede 

reell fare og nødvendige 

Det er gjennomført 

geotekniske 

undersøkelser, og 

utarbeidet rapport. 

 

Nye stikkrenner vil bli 

dimensjonert etter 200-års 

flom på byggeplan. 
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risikoreduserende tiltak for å 

oppnå tilstrekkelig sikkerhet 

jf. NVEs veileder 7/2014. 

Eventuelle risikoreduserende 

tiltak må beskrives, 

virkningen av dem 

dokumenteres og de må 

innarbeides i 

reguleringsplanen.  

NVE ber om at 

retningslinjene NVE 2/2011 

og veilederen NVE 72014 

legges til grunn i det videre 

planarbeidet.  

 

Gang- og sykkelvegen 

krysser et mindre vassdrag 

(Svarttjernbekken/ 

Ramstadbekken). NVE 

anmoder om minst mulig 

dirkete inngrep i vassdrag. 

Eventuelle tiltak må 

beskrives i planen med 

hensyn på teknisk utforming, 

mulige konsekvenser i 

vassdraget og eventuelle 

avbøtende tiltak. NVE 

påpeker viktigheten av at 

eksisterende kantvegetasjon 

tas vare på.   

 

Nye bruer, kulverter eller 

stikkrenner må ha en 

vassdragsteknisk god 

utforming og dimensjoneres 

tilstrekkelig, dvs. må kunne 

ta unna en 200-årsflom + 

sikkerhetsmargin. Eventuelt 

behov for erosjonssikring må 

også vurderes.  

Det er satt av plass til 

erosjonssikring ved kulvert 

ved Ramstadbekken. 

 

Inngrep i vassdrag 

håndteres i YM-planen. 
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10 Hans Christian Hektner, 

Hektner gård  

Nedre Rælingsveg 516 

(22.11.2015) 

Hans Christian Hektner 

mener at gang- og 

sykkelvegen må sikres mot 

fv. 120 med rekkverk, pga. 

av høy fart på vegen.  

 

Farten på fv. 120 må settes 

ned til 60 km/t, pga. av mye 

trafikk og høy fart.  

 

Det bør bygges undergang 

ved krysset Hektnervegen-

/fv.120, utkjøring ved 

Søndre Hektner/ 

Filadelfiakirken, pga. av 

mange krysninger.  

 

Grunneierne må ha rett til å 

bruke gang- og sykkelvegen 

som tilkomstvei til sin 

jordbruksmark. 

 

All matjord som fjernes fra 

gangvegarealet bør 

tilbakeføres til den enkelte 

bruker.  

Det settes opp rekkverk 

etter Staten vegvesens 

rekkverksnormaler. I 

tillegg vil det bli satt opp 

rekkverk mellom kjøreveg 

og gang- og sykkelveg ved 

«Fårikålsvingen». 

 

Trafikkgrunnlaget er ikke 

stort nok for etablering av 

undergang på strekningen. 

 

Eksisterende 

jordbruksavkjørsler vil bli 

opprettholdt der det er 

mulig. 

Jordbruksavkjørslene er 

vist med pil i teknisk plan/ 

plankart, og er 

gjennomgått på møte med 

grunneiere den 

26.10.2016. Gang- og 

sykkelvegen tilpasses i 

disse områdene, slik at 

jordbruksmaskiner kan 

krysse gang- og 

sykkelvegen i disse 

områdene og over til 

fylkesveg. 

 

Matjord fra arealer som 

beslaglegges tilbakeføres 

og flyttes til et sted angitt 

av grunneier. 

11 Rælingen landbrukslag, 

v/ Hans Otto Tomter 

 

(22.12.2015)  

Gangvegen bør planlegges 

slik at minst mulig matjord 

går tapt.  

 

Det bør i minst mulig grad 

benyttes jordbruksarealer til 

rigging og oppstilling av 

maskiner og utstyr. Spesielt 

tunge maskiner skader 

jordsmonnet for mange år 

Det er lagt vekt på å 

berøre minst mulig 

matjord. 

 

Det skal lages en ytre 

miljøplan (YM-plan) i 

byggeplanfasen som vil 

ivareta miljøhensynene og 

matjord.  
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framover, så disse bør så 

langt, det er mulig, kun 

kjøres på eksisterende veier 

og der selve gangveien skal 

anlegges. 

 

Matjord fra arealer som 

beslaglegges bør flyttes til et 

sted angitt av grunneier.  

Det er opp til entreprenør 

å etablere riggområde 

etter avtale. 

 

Matjord fra arealer som 

beslaglegges tilbakeføres 

og flyttes til et sted angitt 

av grunneier.  

 

9 Vedlegg 

 

 Forslag til reguleringsplankart 

 Forslag til reguleringsplanbestemmelser  

 Vedlegg 1: Tegningshefte teknisk plan 

 Vedlegg 2: ROS-analyse 

 Vedlegg 3: Grunneierliste 

 Vedlegg 4: Støyrapport 

 Vedlegg 5: Geoteknisk rapport 

 Vedlegg 6: Rapport arkeologiske registreringer 

 Vedlegg 7: Notat: vann, avløp og overvannshåndtering, fv. 120 Nedre Rælingen 
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