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Reguleringsbestemmelser til detaljreguleringsplan                                  

for fv. 120 Nedre Rælingsveg 

Parsell: Grinitaje – Tveitertørje og Hektnersletta i Rælingen kommune 

 

Hensikt med planen: 

Planen skal legge til rette for gang- og sykkelveg på østsiden av fv. 120 Nedre Rælingsveg på 

strekningen Grinitaje – Tveitertørje og Hektnersletta som en del av skolevegen til Smestad skole og 

Nordby skole. Plannen legger opp til oppgradering og flytting av bussholde plasser.  

 

§ 1 Avgrensning 

Det regulerte området fremgår av det tilhørende reguleringsplankartet (nasjonal arealplan-ID 

0228215) 

§ 2 Arealformål i reguleringsplanen PBL § 12-5 

Området reguleres til:  

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 
 

Mindre avvik i skråningsutslag og topp skjæring innenfor område regulert til Samferdselsanlegg og 

teknisk infrastruktur (PBL § 12 – 5 nr. 2) vil kunne skje som følge av uventa forhold som f.eks. 

grunnforhold eller mangler i kartgrunnlaget. Det kan medføre at areal som skal disponeres til 

vegformål vil fravike noe fra formålsgrensene i planen. Areal som ikke blir disponert til vegformål er 

forutsatt brukt som tilstøtende formål. 

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

 L1-5 - Landbruk 
 

§ 3 Utforming PBL § 12-7 nr. 1 

Prinsipper for det som skal bygges, visuell utforming og detaljering av planforslaget vises på 

detaljplanens illustrasjonsplan (O001 – O011) datert 4.10.2016. 
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§ 4 Midlertidig anlegg- og riggområde PBL § 12-7 nr.1  

Midlertidig anleggsområde/riggområde tillates brukt til gjennomføring av veganlegget. Ved ferdigstilt 

veganlegg trer den til enhver tid gjeldene regulering for dette området i kraft.  

Før midlertidig anleggsområde tas i bruk skyves matjord til side. Før eventuell forsterkning av 

terrenget legges det på duk. Når anleggsarbeidet er ferdig skal duk, steinmasser mv. være fjernet og 

matjord lagt tilbake før arealet tilbakeføres grunneier. 

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. 

Senest ett år etter bruk av midlertidig anleggsområde / riggområde er opphørt, skal kommunen 

varsles om dette. 

§ 5 Vilkår for bruk av arealer – PBL § 12-7 nr. 2 

Jordressurser - landbruk 

Matjord fra ervervet areal lagres på anleggsområdet. Matjord holdes adskilt fra andre jordmasser. 

Overskudd av matjord overlates grunneier til bruk på egen eiendom. 

Jordbruksdrensledninger skal ivaretas i anleggstiden og settes i stand i anleggsperioden.  Arbeidet 

gjennomføres i samråd med lokal landbruksmyndighet, og etter avtale med grunneier. Dette skal 

være gjennomført senest samtidig med ferdigstilling av anleggsarbeidene for øvrig. 

§ 6 Støy PBL § 12-7 nr. 3 

Miljødirektoratets retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442, 2016), eller senere 

vedtatte forskrifter eller retningslinjer som erstatter denne, skal legges til grunn i planområdet.  

§ 7 Universell utforming – tilgjengelighet for alle PBL § 12-7 nr. 4 

Anlegget skal utformes etter prinsippene for universell utforming. 

§ 8 Hensynssone i reguleringsplanen PBL § 12-6 

- Frisikt H140 
Frisikt skal tilrettelegges som vist i planen. I frisiktsonen kan det ikke etableres sikthinder 
over 0,5 meter over tilstøtende vegers plan. 

 
- Andre sikringssoner H190 – Skråningsutslag  

I sikringssone for skråningsutslag tillates det ikke bruk eller tiltak i terrenget som kan 
påvirke veganlegget eller skråningsutslaget. 

 
- Høyspenningsanlegg H370_1-4 
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§ 9 Trafikkregulerende tiltak PBL § 12-7 nr. 7 

Driftsavkjørsler som skal stenges er vist på plankartet.  

§ 10 Rekkefølgebestemmelser i reguleringsplanen PBL § 12–7 nr. 10 

Ny avkjørsel for gnr./bnr. 88/2 opparbeides før eksisterende avkjørsel fjernes, slik at atkomst til 

eiendommen sikres gjennom hele anleggsperioden. 

§ 11 Krav om undersøkelser før gjennomføring av planen PBL § 12–7 nr. 12 

Anbefalinger og arbeidsrekkefølge angitt i geoteknisk rapport for fv.120 Nedre Rælingsveg, datert 

22.03.2016 (labsysnr. 1150464) skal følges for å unngå rasfare i området. 

 


