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2. gangsbehandling av reguleringsplan for gang- og sykkelvei langs fv. 120 

 

Rådmannen tilrår planutvalget å legge saken fram for kommunestyret med følgende forslag til 

vedtak: 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven §12-12 vedtar kommunestyret reguleringsplan for 

gang- og sykkelvei langs fv 120, Grinitaje - Tveitertørje og Hektnersletta med tilhørende 

bestemmelser, begge datert 24.03.2017 og sist revidert 13.06.2017. 

 

 

Saksprotokoll i  Kommunestyret - 06.09.2017  

 

Behandling: 

Hans Otto Tomter (SP) fremmet følgende omforente forslag fra SP, AP og Krf som tillegg til 

planutvalgets innstilling: 

I tråd med fylkesmannens kommentar bes forslagsstiller i samarbeid med grunneiere ta en vurdering 

og diskusjon om det kan finnes aktuelle steder på eiendommene som kan etableres som fulldyrkede 

arealer, ved hjelp av flytting av matjord. Vi ber Statens Vegvesen om å vurdere hvordan dette best 

kan ivaretas. 

 

Kommunestyret ber Statens Vegvesen også vurdere oppføring av støttemur. En evt dispensasjon fra 

reguleringsplanen sendes til planutvalget. 

 

 

Simon Friis Larsen (Krf) fremmet følgende forslag som tillegg til planutvalgets innstilling: 

Av hensyn til myke trafikanter langs fv. 120 over Hektnersletta ber kommunestyret om at kontakt 

opprettes med rette instans for å foreslå en fartsreduksjon til 70 km/t på denne strekningen. 

 

 

Votering: 

Innstilling fra planutvalget ble enstemmig vedtatt. 

Omforent forslag fra SP, Ap og Krf ble vedtatt mot en stemme (V). 

Forslag fra Krf falt mot 6 stemmer ( MDG, V, SV, Krf, H, AP) 

 

Vedtak: 

1. Med hjemmel i plan- og bygningsloven §12-12 vedtar kommunestyret reguleringsplan 

for gang- og sykkelvei langs fv 120, Grinitaje - Tveitertørje og Hektnersletta med 

tilhørende bestemmelser, begge datert 24.03.2017 og sist revidert 13.06.2017. 



2. I tråd med fylkesmannens kommentar bes forslagsstiller i samarbeid med grunneiere ta 

en vurdering og diskusjon om det kan finnes aktuelle steder på eiendommene som kan 

etableres som fulldyrkede arealer, ved hjelp av flytting av matjord. Vi ber Statens 

Vegvesen om å vurdere hvordan dette best kan ivaretas. 

3. Kommunestyret ber Statens Vegvesen også vurdere oppføring av støttemur. En evt 

dispensasjon fra reguleringsplanen sendes til planutvalget. 

 

 

Saksprotokoll i  Planutvalget - 22.08.2017  

 

Behandling: 

Barnerepresentanten er grunneier i området som omfattes av reguleringsplanen for gang-/sykkelvei 

langs fv. 120. Hun erklærte seg inhabil og fratrådte møtet under behandlingen av saken. 

 

Simon Friis Larsen (krf) fremmet følgende tilleggsforslag til vedtak: 

Da det nå blir myke trafikanter langs fv. 120 over Hektnersletta ber planutvalget om at kontakt 

opprettes med rette instans for å foreslå en fartsreduksjon til 70 km/t på denne strekningen. 

 

Votering: 

Forslag fra Friis Larsen falt mot 1 stemme, (krf). 

Rådmannens innstilling ble deretter enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven §12-12 vedtar kommunestyret reguleringsplan for gang- og 

sykkelvei langs fv 120, Grinitaje - Tveitertørje og Hektnersletta med tilhørende bestemmelser, begge 

datert 24.03.2017 og sist revidert 13.06.2017. 

 

 

 

Vedlegg 

1 Reguleringsplankart g/s-vei fv. 120 

2 Planbestemmelser revidert 13.06.17 

3 Planbeskrivelse revidert 15.06.17 

4 Merknader ved offentlig etteryn med kommentarer 

6 108666_ROS - analyse fv. 120 Nedre Rælingsveg 

7 108666_Støyrapport - Fv. 120 Nedre Rælingsveg 

8 108666_Notat - vann, avløp og overvannshåndtering fv. 120 Nedre Rælingsveg 

9 108666_Rapport - Arkeologiske undersøkelser 

10 108666_Geoteknisk Rapport_Fv 120 Gang- og sykkelveg Grinitaje- Tveitertørje og  

Hektnersletta 

11 Tekniske tegninger 

11 Teknisk plan - Grunnerverv 

11 Teknisk plan - Illustrasjonsplan 

 

 

Saksutredning    

1. Sammendrag 

 

Gang- og sykkelveien er et prioritert trafikksikkerhetstiltak langs fylkesveinettet i Rælingen 

kommune. I forslag til reguleringsplan er det foreslått å bygge g/s-vei på østsiden av fv. 120 på 



strekningene Grinitaje – Tveitertørje og langs Hektnersletta. G/s-veien vil knytte seg på 

eksisterende g/s-veier i begge ender og det vil dermed bli sammenhengende gang- og sykkelvei 

langs fv. 120 fra nord i kommunen og helt sør til Nordby. 

 

Bygging av g/s-veien som foreslått innebærer erverv av grunn fra fire boligeiendommer. 

Tiltaket kommer også i konflikt med ravineformasjoner, samt innebærer inngrep i dyrket mark 

meget godt egnet for korndyrking. 

 

Rådmannen går likevel inn for den foreslåtte løsningen av hensyn til trafikksikkerhet, 

eksisterende bebyggelse og g/s-veier i området.  

 

2. Bakgrunn for at saken fremmes  

Forslagsstiller er Statens vegvesen, region øst. 

 

Hensikten med planforslaget er å legge til rette for en trygg gang- og sykkelvei (g/s-vei) mellom 

Grinitaje og Tveitertørja og langs Hektnersletta, langs østsiden av fylkesvei 120. De to 

parsellene vil knytte seg på eksisterende g/s-vei ved Nesvegen i sør og ved Oppsal 

bussholdeplass i nord, samt nordlig og sørlig ende av eksisterende g/s-vei mellom Hektnervegen 

sør og Tvetervegen. 

 

Strekningen som nå reguleres til ny gang- og sykkelvei, er i kommunedelplanen for 

trafikksikkerhet 2016 – 2027 satt som prioriterte tiltak. I Akershus fylkeskommunes 

«Handlingsprogram for samferdsel 2017-2020» er prosjektet prioritert med oppstart av bygging 

i 2019, og ferdigstillelse høsten 2020. Prosjektet finansieres av Akershus fylkeskommune. 

 

3. Tidligere behandling og vedtak 

Planutvalget behandlet reguleringsplanen første gang 04.04.2017 og vedtok å legge planen ut til 

høring og offentlig ettersyn. 

 

3.1 Forhold til relevante styringsdokumenter 

G/s-vei langs den aktuelle strekningen er prioritert som nr. 1 og 2 over fysiske 

trafikksikkerhetstiltak langs fylkesveinettet i Rælingen kommune. Tiltaket inngår i 

kommunedelplan for trafikksikkerhet 2016-2027 for Rælingen kommune. 

 

 

4. Sakens innhold  

Planprosess 

Det ble varslet planoppstart den 27.10.2015, og da annonsert i Romerikes Blad. Frist for innspill 

eller opplysninger med betydning for planarbeidet var satt til 20.11.2015. I tillegg ble det 

avholdt et informasjonsmøte om planarbeidet 05.11.2015 på Smestad skole. Her var det 

anledning til å komme med innspill og stille spørsmål. 

 

Gjeldende planer 

I kommuneplanens arealdel 2014-2025 er planområdet i hovedsak avsatt til LNF-formål. 

Området er uregulert, men grenser til følgende reguleringsplaner: Reguleringsplan for 

Hektneråsen (2007); Reguleringsplan for Smestad, gnr. 97, bnr. 20 m.fl. (2003); 

Reguleringsplan for ny atkomstveg til Maxit Leca Rælingen (2006); Gang- og sykkelvei Grini 

(2001). 

 

Oppsummering av planforslaget 

Planforslaget legger til rette for en trygg gang- og sykkelvei (g/s-vei) mellom 



Grinitaje og Tveitertørja og langs Hektnersletta, langs østsiden av fylkesvei 120. De to 

parsellene vil knytte seg på eksisterende g/s-vei ved Nesvegen i sør og ved Oppsal 

bussholdeplass i nord, samt nordlig og sørlig ende av eksisterende g/s-vei mellom Hektnervegen 

sør og Tvetervegen. Grunnen til at g/s-veien legges på østsiden av fylkesveien er primært at de 

eksisterende løsningene som parsellen skal knytte seg på også ligger langs østsiden. 

 

Gang- og sykkelveien vil ha en bredde på 3,5 meter inkludert skulder, og har en 3 meter bred 

grøft på utsiden. Gang- og sykkelveien ligger 3-4 meter fra fylkesveien med grøft, med unntak 

av en strekning på 200 meter helt sør i planområdet. Her er det i stedet en rabatt på 1,5 meter 

mellom fylkesveien og gang- og sykkelveien. Dette er for å redusere arealinngrepet på 

boligeiendommene i området. G/s-veien har i hovedsak en stigning i henhold til prinsipper for 

universell utforming, som angir 5% som maksimal stigning. Det er derimot en kort del av 

strekningen som har en stigning på opptil 6,14% på det bratteste. 

 

Planforslaget innebærer erverv av grunn og rettigheter, i hovedsak til fremtidig gang- og 

sykkelvei, men også til skråningsutslag og til midlertidig beslag i anleggsperioden. Arealene 

som beslaglegges midlertidig vil bli istandsatt og tilbakeført til eiendommene etter anlegget er 

ferdig bygget. Eiendommene som blir berørt er gnr./bnr. 85/21, 85/22, 123/29, 85/26, 85/2, 

85/8, 86/8, 85/1, 85/15, 85/16, 86/1, 89/1, 88/2, 90/1, 92/6, 92/1 og 92/4. Oversikt over berørt 

areal finnes i w-tegning i teknisk plan, som ligger vedlagt. 

 

Ved bygging av ny gang- og sykkelvei vil eksisterende holdeplasser i planområdet, med unntak 

av «Ramstad», bli rustet opp i henhold til krav om universell utforming (N100). Holdeplassene 

på stoppestedet «Ramstad» blir lagt ned, da ny gang- og sykkelvei gir trygg ferdsel til 

stoppested «Jahr» som ligger ca. 400 meter lenger sør. 

 

Det vil bli satt opp ny belysning langs strekningen i forbindelse med arbeidet med gang- og 

sykkelveien. 

 

Prosjektet berører eksisterende bekkekulvert der Ramstadbekken føres under fv. 120. I 

byggeplanfasen vil det vurderes om det er behov for utvidelse av denne, pga. mulig for liten 

dimensjon. Det er avsatt areal for å gjennomføre dette tiltaket, dersom det viser seg nødvendig. 

 

Vedlagt er forslagsstillers planbeskrivelse for mer utfyllende beskrivelse av planforslaget. 

 

 

 

Merknader og uttalelser til offentlig ettersyn av forslag til reguleringsplan for gang- og 

sykkelvei langs fv. 120 Grinitaje – Tveitertørja og Hektnersletta 

 

Forslaget til reguleringsplan lå ute til offentlig ettersyn i perioden 07.04.2017-19.05.2017. Det 

har kommet inn totalt 9 merknader/uttalelser til reguleringsplanen. Under kan resymé av disse 

leses, samt forslagsstillers og rådmannens kommentarer til disse. 

 

Akershus fylkeskommune: 

 

Kulturminner: Fylkeskommunen peker på at den Fredrikshaldske kongeveien med idnr 42045 i 

«Askeladden» stedvis går innenfor planområdet. Det er i dag bare enkelte partier av veien som 

er bevart, og ingen av disse er innenfor traseen for gang- og sykkelvei. Registreringen som ble 

foretatt tidligere i planprosessen oppfyller undersøkelsesplikten i henhold til kulturminneloven 

§9. Fylkesrådmannen vurdering sier at tiltaket er i samsvar med vedtatt kommuneplan og 

gjeldende fylkesplan/-delplaner, og har ingen ytterligere merknader. 



 

Forslagsstillers kommentarer: 

Merknaden tas til etterretning. 

 

 

Fylkesmannen i Oslo og Akershus 

 

Jordvern: Ca. 15 dekar fulldyrka jord vil gå varig tapt som følge av tiltaket og ca. 21 dekar 

jordbruksareal blir midlertidig beslaglagt. FM etterspør areal på beslag av dyrkbar jord. 

FM påpeker at gang- og sykkelveier er samfunnsviktige tiltak som skal prioriteres, men at 

jordvern og økt matproduksjon er nasjonale hensyn, og at dette må være et premiss for 

arealplanen. 

 

Reduserte inngrep i dyrka jord: FM mener planen må vise mer konkret hvordan inngrepene i 

dyrka jord er redusert og hvilke avbøtende/kompenserende tiltak som skal gjennomføres. FM 

viser også til kommunens landbruksfaglige kompetanse når det gjelder behov og oppfølging av 

konkrete tiltak i videre planlegging. FM forutsetter at mulighet for smalere grøfter og andre 

konkrete tiltak for å redusere tapet av dyrka jord følges opp i videre planarbeid. 

 

Avbøtende tiltak: FM vurderer at de foreslåtte avbøtende og kompenserende tiltakene for å sikre 

kvaliteten på dyrka jord og landbruksdrift ikke er tilstrekkelige og konkrete nok. Behov for 

etablering av drensledninger og hydrotekniske tiltak må sikres konkret for eksempel i 

bestemmelser og i YM-planen. Fare for erosjon og avrenning fra veiarealene og anlegg ut på 

dyrka jord må vurderes og ivaretas både i anleggsfasen og i permanent drift. Slakere skråninger 

som kan dyrkes bør også vurderes som avbøtende tiltak der det planlegges masseoppfylling på 

dyrka mark. Slike skråninger bør helst ikke være brattere enn 1:10. 

 

Bevaring av jordressurser som beslaglegges av utbyggingen: For å bevare matjordressursene 

der arealene bygges ut, må det lages en plan for bevaring og tilførsel av matjorda til andre 

jordbruksareal som grunnlag for matproduksjon. Det er ikke tilstrekkelig at entreprenør avtaler 

dette med den enkelte grunneier.  

 

Anleggs- og riggområder: Det framgår av bestemmelsene at «entreprenør kan avtale 

riggområde med grunneier». Fylkesmannen mener at riggområdene må behandles konkret som 

en del av planen og YM-planen. Riggområder skal ikke legges på dyrka jord og anleggsområder 

skal begrenses mest mulig. Krav til tilbakeføring av anleggs- og riggområder og frister for dette 

må forbedres i planbestemmelsene. For alle berørte jordbruksareal og dyrkbare areal må det 

innarbeides at matjordlag skal tas av, oppbevares tilfredsstillende og tilbakeføres for bruk til 

matproduksjon. Tiltak for å unngå jordpakking og erosjon, etablering av drenering og 

hydrotekniske tiltak må innarbeides i samråd med landbruksfaglig kompetanse.  

 

Vurdering av jordmasser: FM minner om at jordmasser som skal flyttes og tilføres dyrka jord 

også skal vurderes med tanke på spredning av floghavre og andre planteskadegjørere etter 

matlovens forskrifter. Dette må innarbeides på lik linje med kravene til tiltak mot spredning av 

fremmede arter. 

 

Naturmangfold: I planbeskrivelsens vurdering av naturmangfoldlovens §§ 8 til 12 fremkommer 

det at planforslaget vil medføre at ravineformasjonene i sørenden av prosjektet blir fylt igjen. 

Disse ravineformasjonene er ikke kartlagt som naturtype ravine i henhold til Miljødirektoratets 

naturbase, men FM viser til at Rælingen kommune skal kartlegge raviner i kommunen i løpet av 

2017. FM anbefaler derfor å kartlegge denne ravinen før planen vedtas, og dersom ravinen er av 



nasjonal eller vesentlig regional interesse vil FM råde kommunen til å innarbeide avbøtende 

tiltak som kan minimere inngrepet i ravinen. 
 

Forslagsstillers kommentarer: 

Jordvern: De ulike typene arealer er lagt inn i tabellen for grunnerverv, se W-tegning. På den 

sørlige parsellen etableres gang- og sykkelvegen hvor det i dag er eksiterende bratte skråninger 

med skog langs fylkesvegen, og hvor forholdene tilsier at det er liten mulighet for dyrkbar jord. 

Dette arealet er derfor registrert som skog ved grunnerverv. Resterende arealer er der hvor det er 

eksiterende dyrka mark eller beite. Arealet på disse jordbruksarealene er oppgitt i tabellen. 

 

Reduserte inngrep i dyrka jord: - Det er lagt vekt på å redusere inngrep i dyrka jord ved å 

etablere bratte skråninger. Dette er gjort for å redusere arealinngrep på eksiterende 

jordbruksareal. Ved å etablere slake skråninger på 1:10, vil tiltaket berøre et betydelig større 

areal med dyrkbar jord, da skråningene vil gå lenger inn på jordbruksarealet. Fra tidligere 

prosjekt har vi erfart at det ikke er mulig å få den samme kvaliteten på jorda ved slak skråning, 

og vi har derfor valgt bratte skråningsutslag. I tillegg var det i bestillingen et ønske om å rette ut 

«Fårikålsvingen» pga. trafikksikkerheten. Dette ble prosjektert, men senere tatt ut av prosjektet. 

Dermed ble arealinngrepene i dyrka jord betraktelig redusert i forhold til tidligere forslag. 

- Det er gjennomført møter med landbrukskontoret om erstatningsareal. Statens vegvesen har 

ikke hjemmel til å erverve grunn til etablering av nye arealer til landbruksformål. Se svar til Per 

P. Jahr. 

- Grøfta er foreslått regulert med 3 meter bredde iht. vegnormalens standard HB N 100 som 

tilsier minimum 3 meter grøft mellom kjøreveg og gang- og sykkelveg der det er fartsgrense 80 

km/t. Dette er ut ifra en trafikksikkerhetsvurdering og følges i alle saker. For å redusere 

arealbeslag har vi valgt å plassere lysmastene i grøftene. 

- På strekningen langs landbruksarealene er fartsgrensen 80 km/t. På den nordlige parsellen ved 

Hektnersletta er det regulert inn grøfter på 3,5 meter på innsiden mot kjøreveg med åpen 

drenering. Dette er nødvendig for helningen i forhold til håndtering av overflatevann. 

- Tilstøtende gang- og sykkelveger, både mot nord og sør, er bygd med denne standarden, og det 

er ønskelig å ha samme standard også på den mellomliggende strekningen. Enhetlig løsning er 

viktig for driftskostnadene, slik at man ikke blir avhengig av forskjellige typer driftsmaskiner 

for å vedlikeholde gang- og sykkelvegen langs fv. 120. 

- SVV ser i denne saken ingen grunn til å fravike vegnormalene og den standarden som er valgt 

for tilgrensende parseller. 

 

Avbøtende tiltak, bevaring av jordressurser, vurdering av jordmasser: Som følge av 

merknadene angående avbøtende tiltak, bevaring av jordressurser som beslaglegges av 

utbyggingen, anleggs- og riggområder, vurdering av jordmasser, så foreslås det å legge inn 

følgende bestemmelser:  

 

Endring av reguleringsplanbestemmelser som følge av uttalelsene fra FMOA:  

 

§ 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. 

 

Naturmangfold: Kommunen informerer SVV dersom de finner noe av nasjonal eller vesentlig 

regional interesse ved kartleggingen av ravineformasjonen i løpet av 2017, slik at eventuelle 

avbøtende tiltak kan innarbeides i byggeplanen. 

 

Rådmannens kommentarer: 

 

Rådmannen mener at planforslaget legger opp til å begrense inngrepet i landbruksarealet i 

tilfredsstillende grad. Som forslagsstiller skriver, er det utfordrende å få god kvalitet på jorda 

ved slake skråninger. Rådmannen er enig i at det er riktig å etablere brattest mulig skråninger 

for å redusere inngrepet i dyrka mark. 

 

Rådmannen anser at de foreslåtte endringene i reguleringsplanbestemmelsene ivaretar 

fylkesmannens merknader angående bevaring av jordressurser og drensledninger. 

 

Rådmannen anser forslagsstillers vurdering av naturmangfold og planforslagets konsekvenser 

for dette, se kpt. 6.10 i planbeskrivelsen, som tilstrekkelig. Dette innebærer en vurdering av 

ravineformasjoner i området og konsekvenser for disse. Dersom kartleggingen som skal 

gjennomføres i løpet av 2017 konkluderer med at ravineformasjonene har høyere verdier, vil 

kommunen følge opp dette og sørge for at avbøtende tiltak innarbeides i byggeplanen. 

 

Hafslund Nett 

 

Elektriske anlegg i planområdet – anlegg etablert etter områdekonsesjonen: HN har elektriske 

anlegg i planområdet, langs med fv. 120 i lag med vegstrekket, og påpeker at 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.  

Det må tas hensyn til høyspenningsluftledninger som ligger innenfor planområdet. Ledningene 

har et byggeforbudsbelte på 6 meter fra ytterste strømførende ledning, jfr. forskrift om 

elektriske forsyningsanlegg med veiledning (FEF) § 6.4. Nettselskapet ber om at traséen med 

byggeforbudsbelte registreres i planen som en hensynssone (faresone) med kode 370 – 

høyspenningsanlegg jfr. vedlegg II til kart- og planforskriften.  

Det må ikke gjøres inngripen i terrenget som medfører oppfylling av terrenget som medfører 

redusert høyde opp til luftledningsanlegg.  

HN har høyspenningskabler innenfor planområdet.  

Normalt kan det iverksettes tiltak (inkludert planting av trær) så nært inntil kabelgrøften som 1 

meter målt horisontalt fra kabelgrøftens ytterkant. Det er i midlertidig viktig at fremtidig 

tilkomst til kabelgrøftene ikke hindres, og det må heller ikke gjøres inngripen i terrenget som 

medfører endring av overdekningen over kabler.  

For å få lokalisert kabelens omtrentlige plassering i terrenget, må det bestille kabelpåvisning.  

HN har følgende nettstasjoner langs veistrekket.  



 Ved krysset Nedre Rælingsveg / Hektnervegen på østsiden av krysset ligger nettstasjon 

Nr. 0110, stasjonstype mastefot.  

 Om lag 40 meter sør for avkjøring i sving langs Nedre Rælingsveg like ved Gnr./Bnr. 

89/5 på vestsiden av vegen ligger nettstasjon Nr. R0075, stasjonstype mastefot.  

 Tett på krysset Nedre Rælingsveg / Nesvegen ligger nettstasjon Nr. R0055, stasjonstype 

kiosk.  

 

HN påpeker at den eller de som utløser tiltak i strømforsyningsnettet, både flytting, nyanlegg og 

forsterkning, må som hovedregel dekke kostnadene med tiltaket. Kostnadene inkluderer 

eventuelle kostnader til erverv av nye stedsevarige (evigvarende) bruksrettigheter.  

Det er viktig at det planlegges slik at ny bebyggelse og anlegg ikke kommer i konflikt med 

nettselskapet sine anlegg, dette gjelder særlig høyspenningsanlegg. 

 

Forslagsstillers kommentarer: 

 

Merknader tas til etterretning. 

Ledninger er kartlagt og ivaretatt i reguleringsplanen, se I/N-tegninger. Hensynssone er vist i 

reguleringsplanen. Dagens Energiforsyning opprettholdes, utskifting/flytting av kabler vil 

forekomme i anleggsfasen. Kabler ivaretas i samråd med aktuelle kabeletater i byggeplan. 
 

Midtre Rælingen Vel 

 

Midtre Rælingen Vel er vel fornøyde med den framlagte reguleringsplanen. Midtre Rælingen 

Vel mener det burde være mulig å framskynde framdriften i prosjektet – gjerne med opptil et år. 

Dette fordrer at man setter i gang med grunnervervene, eventuelt inngår intensjonsavtaler med 

grunneierne slik at grunnerverv kan tas raskt etter at endelig regulering er på plass. Rælingen 

kommune burde kunne ta en rolle her om det ikke er mulig for vegvesenet å ta et slikt initiativ.  

 

Forslagsstillers kommentarer: 

  

Det er ikke mulig å framskynde fremdriften med et år da reguleringsplanen må følge prosessene 

etter plan- og bygningsloven, samt at byggeplanfasen, grunnerverv og anskaffelse av 

entreprenør ikke kan igangsettes før planen er vedtatt og bevilgninger foreligger. 

 

Norges vassdrags- og energidirektorat, Region Øst 
 

NVE uttaler at de i perioder med store saksmengder har NVE Region Øst ikke alltid ressurser til 

å vurdere alle arealplaner som sendes til dem på høring, og at denne planen er en av disse. 

De viser til plan- og bygningsloven (pbl) og byggeforskrift (TEK 10) som setter tydelige krav til 

sikkerhet mot flom og skred ved utbygging. NVE har inntrykk av at kommunene i stor grad 

følger opp ansvaret for at fare for flom og skred er ivaretatt i arealplaner. Manglende uttalelse 

fra NVE Region Øst betyr kun at NVE ikke har vurdert planen. Kommunen må dermed selv ta 

ansvar for de vurderinger og vedtak som fattes. Dersom kommunen er usikker på om kravene i 

TEK 10 er ivaretatt, vil NVE selvfølgelig bistå kommunen dersom de får en konkret forespørsel 

om dette. 

 

Forslagsstillers kommentarer: 

 

Merknaden tas til etterretning. 

Viser til vurderinger gjort i planbeskrivelsen og flomberegninger i notat for vann, avløp og 

overvannshåndtering datert 1.3.2017, som vedlegg til reguleringsplanen. SVV ønsker at NVE 

kobles på i det videre planarbeidet. 



 

Torunn Storsveen Throndsen og Thorbjørn Throndsen 

 

Innsender påpeker at planforslaget er betydelig endret i forhold til det som ble presentert på 

informasjonsmøtet i 2015, og fordi de ikke er blitt orientert om endringen er de ikke tilfredse 

med saksbehandlingen. 

Innsender ser fram til å få gang- og sykkelveg nordover mot Lillestrøm, men ønsker å beholde 

mest mulig avstand til støykilden og derfor beholde mest mulig av eksisterende tomteareal. 

Eventuelle inngrep må i tilfelle kompenseres. Grunneierne ønsker også støybegrensende tiltak. 

Grunneierne forventer at dette innspillet og tidligere email til Rælingen kommune blir tatt 

hensyn til, og ønsker dialog med kommunen og vegvesenet i det videre planarbeidet som angår 

deres eiendommer. 

 

Forslagsstillers kommentarer: 

 

Statens vegvesen holdt informasjonsmøte for å varsle oppstart av planarbeidet, og mottok 

innspill ved planoppstart er vurdert i arbeidet med planforslaget. Ved offentlig ettersyn 

offentligjøres planforslaget, hvor berørte kan komme med sine merknader. Merknadene vil bli 

vurdert og eventuelt innarbeidet i planen. 

 

Det er nødvendig å ruste opp bussholdeplassen etter kravene om universell utforming. SVV er 

pålagt å bygge veg etter gjeldene vegnormaler. Dette innebærer at gang- og sykkelvegen har 3 

meter bredde, og at det erverves areal til og med grøftekant slik at anlegget kan driftes. SVV har 

valgt en smalere løsning forbi eiendommen, hvor planforslaget foreslår gang- og sykkelveg med 

rabatt på strekningene nærmest bussholdeplassene for å redusere inngrep til boligeiendommer. 

Deler av gang- og sykkelvegen vil også fungere som venteareal for buss. 

 

Vegvesenet ønsker at forslaget til gang- og sykkelveg bort til avkjørselen til eiendommene 

opprettholdes for å sikre en god og trygg adkomst til bussholdeplassen. Det vil bli vurdert en 

mer stedstilpasset løsning for eiendommene på byggeplan, men reguleringsplanen må følge 

vegnormalene. 

 

Tiltakene som blir fremmet i planen blir sett på som et miljø- og trafikksikkerhetstiltak. 

Vurdering av støytiltak gjøres på byggeplan. Dersom det viser seg behov for støytiltak 

utarbeides det separate avtaler med grunneiere da slike tiltak er en egen entreprise og ikke en del 

av dette prosjektet. Per i dag inngår gnr./bnr. 85/21 og gnr./bnr. 85/22 i rød støysone. 

SVV vil opprettholde dialog med grunneiere i byggeplan og gjennom grunnerverv. 

 

Akershus fylkeskommune 

 

Tiltaket er vurdert ut fra fylkeskommunens rolle som regional planmyndighet og som 

fagmyndighet for kulturminnevern. Fylkesrådmannen viser til uttalelse til varsel om oppstart 

datert 20.11.2015, og har følgende merknader: 

 

Automatisk fredete kulturminner: Det ble gjennomført en arkeologisk registrering av traséen i 

november og desember 2015. Det ble ikke påvist automatisk fredete kulturminner, men den 

Fredrikshaldske kongeveien går stedvis innenfor planområdet. Det er i dag bare enkelte partier 

av veien som er bevart, og ingen av disse er innenfor traséen for gang- og sykkelveg. 

Registreringen oppfyller undersøkelsesplikten i henhold til kulturminneloven § 9. 

 



Nyere tids kulturminner: Fylkesrådmannen vurderer at planforslaget i hovedsak er i samsvar 

med vår uttalelse til varsel av 20.11.2015 og har ingen ytterligere merknader knyttet til nyere 

tids kulturminner. 

På bakgrunn av det tilsendte materialet, mener fylkesrådmannen at tiltaket er i samsvar med 

vedtatt kommuneplan og gjeldene fylkesplan/-delplaner, og har ingen ytterligere merknader. 

 

Forslagsstillers kommentarer: 

 

Merknaden tas til etterretning. 

 

Regionkontor Landbruk 

 

Regionkontor landbruk påpeker at det i vedtatt kommunedelplan for landbruk er et hovedmål å 

øke matproduksjonen i Rælingen i takt med befolkningsveksten i landet. For å oppnå dette 

målet er et av tiltakene at det i reguleringsprosesser skal vurderes muligheten til å kunne 

etablere erstatningsareal for dyrket areal som går ut som landbruksformål. 

I den aktuelle planen for gang- og sykkelveg vil 15 daa dyrka mark med svært god til god 

kvalitet gå ut av produksjon. Regionkontor landbruk i anmoder om at det vurderes hvor det kan 

etableres erstatningsareal for å kompensere for tapet av dyrka mark. 

 

Forslagsstillers kommentarer: 

 

Det er gjennomført møter med landbrukskontoret i forhold til erstatningsareal. Vegvesenet har 

ikke hjemmel til å erverve grunn til etablering av nye arealer til landbruksformål. Se ellers 

kommentar til Per P. Jahr. 

 

Som følge av innspill til planforslaget ang. jordbruk så foreslår SVV å styrke 

planbestemmelsene med følgende bestemmelser: 

 

§ 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. 

 

Rådmannens kommentar: 



Erstatningsareal for dyrka mark som går tapt er svært utfordrende å oppnå i en enkelt 

reguleringsplan. Det finnes sjelden egnede arealer innenfor den aktuelle planavgrensningen. 

Rådmannen mener at forslagsstiller i tilstrekkelig grad har vurdert mulighetene.    

 

 

Per P. Jahr, samlet innspill fra grunneierne Jahn Olav Holmerud, Maria Søilen Jahr, Anne Marie 

Jahr, Holger Otto Jahr, Brede Stensrud, Are Kavli, Elisabeth Rasmussen, Tore og Karine 

Skovholt, Hans Chr. Hektner, Kjell Berg 

 

1. Innsenders innspill er at så lite dyrka mark som overhode mulig går tapt, og har følgende 

ønsker ved gjennomføring av anlegget: Alt areal utenfor ervervet- og midlertidig ervervet areal 

på / ved dyrka mark skal markeres med gjerde, ikke bare ved noen plastbånd som lett flyttes ved 

behov.  

 

2. Areal utenfor midlertidig beslaglagt areal skal ikke brukes til forflytting av maskiner. Dette 

arealet kan kun brukes til lagring av ren matjord, annen overskuddsmasse skal fraktes bort til 

egnet plassering.  

 

3. Gangvegtraséen fra bekken og nordover på eiendommen 88/2 vil kreve skråning inn på 

jordet. Den vil bli høy og grunneierne krever at det bevilges penger til en steinmur i 2-3 meters 

høyde, med en skrånende jordkant på toppen, eller en steinsatt skråning for å kunne ha en 

brattere skråning enn planlagt av Statens vegvesen. Med det forslaget som ligger inne i planen 

vil skråningen fra gangvegen ta mye av jordet, og arealet ved og rundt stolpefestet til høyspent 

linja på det aktuelle jordet, vil bli svært større. For øvrig vil dette partiet av gangvegen bli svært 

visuelt synlig og det er derfor viktig at det estetiske vektlegges her, mener de.  

 

4. Planens forslag om «rigg» på dyrkamark, mener de er helt unødvendig. Det finnes gode 

alternativer i nærområdet.  

 

5. Grunneierne vil oppfordre Statens vegvesen sammen med landbrukskontoret og grunneierne å 

søke etter mulige erstatninger for tapt matjord.  

 

Forslagsstillers kommentarer: 

 

1. Sikring av anleggsområde vil bli gjort etter gjeldene forskrifter. Som tiltak for å hindre 

ferdsel på dyrka mark, vil det bli stilt krav om at gjerdet blir satt opp en halv meter innenfor 

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

stolper, som vi har gode erfaringer med. Beskrivelser av plassering av gjerder vil bli tatt med i 

overføringsnotatet når prosjektet overføres fra plan til utbygging. Planbeskrivelsen er også 

oppdatert under punkt 7.4 Midlertidig anlegg- og riggområde: 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.  

 

2. Arealer utenfor midlertidig beslaglagt areal skal ikke brukes til anleggsmaskiner. Det vil bli 

vurdert sanksjoner mot kjøring utenfor det som er satt av til midlertidig anlegg – og riggområde. 

Det er satt av plass innenfor det midlertidige anleggsområde for deponi av matjord, og arealer 

utenfor dette skal ikke berøres i anleggsfasen.  

 

3. Det er planlagt skråning inn mot jordet fra bekken og nordover på eiendom 88/2.  

Avstanden mellom toppen av skråning og stolpefestet til høyspentlinja er på 13 meter, dvs. disse 

vil ikke komme i konflikt med hverandre.  



En støttemur som foreslått vil føre til uforholdsmessig store kostnader. Murer brukes i hovedsak 

i bebygde områder for å unngå bygninger og hager. Høye støttemurer vil prege landskapsbildet. 

I tillegg vil det være behov for å sette opp gjerder på toppen av støttemuren som blir synlig. 

Bygging av støttemurer krever god fundamentering, og i området er det ustabile grunnforhold. 

En konsekvens vil være betydelige inngrep i dyrka mark fordi masser må fjernes og reetableres. 

Den dyrkbare jorda som reetableres vil ikke få samme kvalitet som dagens. En støttemur på 

denne delen av strekningen anbefales derfor ikke.  

 

4. Det er planlagt midlertidig anleggsbelte langs strekningen for ny gang- og sykkelveg for å 

flytte mannskap og maskiner i forbindelse med bygging av anlegget. Dette er nødvendig for å 

kunne gjennomføre tiltaket. Det midlertidige anleggsbeltet innebærer også matjorddeponi. 

Riggområde for entreprenørens brakker, lagring av masser, utstyr og maskiner fastsettes av 

entreprenør. Det vil bli stilt krav om at riggområdet til entreprenør ikke plasseres på dyrka mark.  

 

5. I planen er erstatninger for tapt matjord vurdert. Matjord som Statens vegvesen (SVV) 

erverver for å kunne gjennomføre tiltaket flyttes til sted angitt av grunneier. SVV har ikke 

hjemmel til å erverve grunn til etablering av nye arealer til landbruksformål. Det er satt i gang et 

prøveprosjekt for E18 Retvet - Vinterbro. I NTP for 2018-2029 punkt 11.5.1 «Innsats for å 

unngå omdisponering av dyrka mark», står det at det er viktig at slike tiltak gjennomføres med 

mål om størst mulig nytte, og at etatene og underliggende selskaper skal dra lærdom av 

erfaringene med E18 Retvet – Vinterbro før de gjennomfører flere store prosjekt med fysisk 

kompensasjon for dyrka jord. SVV har derfor ikke anledning til å gjennomføre nye tiltak før 

man har høstet erfaring fra E18 Retvet - Vinterbro –prosjektet. 

 

 

Trine Lise Platt for FAU Nordby Skole 

 

FAU Nordby skole ønsker kun å gi tilbakemelding om at de stiller seg svært positive til tiltaket, 

og at de mener gangveg på denne strekningen vil gjøre skolevegen for flere av deres barn 

tryggere å ferdes ved. 

 

Forslagsstillers kommentarer: 

 

Merknaden tas til etterretning. 

 

 

Endringer i bestemmelser og planbeskrivelse etter offentlig ettersyn: 

Følgende endringer er gjort i planbestemmelsene: 

 

Endringer i rødt: 

 

§ 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. 

 

Nytt punkt 5: 

 

§ 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. 

 

Følgende endringer er gjort i planbeskrivelsen: 

 

Endringer i punkt 7.4 Midlertidig anlegg- og riggområde i rødt: 

 

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. 

 

5. Rådmannens vurdering 

 

5.1  God folkehelse i befolkningen  

Gang- og sykkelveien vil gjøre det enklere og mer attraktivt å velge gåing og sykling fremfor 

bilkjøring. I tillegg vil den bedre tilgjengeligheten til ulike deler av kommunen, samt knytte 

kommunen bedre sammen gjennom å tette igjen brudd i gang- og sykkeltilretteleggingen. Dette 

vil kunne gi bedre folkehelse for de som bor og ferdes i området. 

 

Gang- og sykkelveien vil være universelt utformet, med unntak av en kort strekning hvor 

stigningen overstiger målet om 5% noe. 

 

5.2  Trygt og sikkert lokalsamfunn  

Prosjektet vil være positivt for barn og unge da det vil bidra til å trygge en strekning som blant 

annet er skolevei for mange elever. Gang- og sykkelveien vil bidra til å gjøre strekningen mer 

trafikksikker. 

 

Det er nødvendig med tiltak for å sikre myke trafikanters sikkerhet i anleggsfasen. Som aktuelle 

tiltak nevnes nedsetting av fartsgrense i anleggsfasen, sperring av anleggsområdet, bruk av 

langsgående sikring, og informasjon til lokale skoler, barnehager og Ruter. Det skal utarbeides 

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

hvordan disse skal håndteres. I denne planen skal det blant annet arbeides med hvordan myke 

trafikanter skal ivaretas i anleggsperioden. 

 



Det har blitt avholdt et informasjonsmøte for interessenter og beboere i området i forbindelse 

med arbeidet med reguleringsplanen. Dette møtet ble avholdt på Smestad skole 5. november 

2015. 

 

5.3  Bærekraftig miljø- og klimautvikling  

Prosjektet vil kunne ha positiv klimaeffekt ved å gjøre det mer attraktivt for folk å sykle eller gå 

fremfor å kjøre bil. Det vil dermed bidra positivt til å nå nasjonale mål om at trafikkveksten skal 

tas av sykkel og gange, i tillegg til kollektivtransport. 

 

Planforslaget medfører at ravineformasjoner i sørenden av prosjektet blir fylt igjen. Disse er 

ikke store i utbredelse, men de bidrar til en viktig spredningskorridor. Ravinesystemet Neshagan 

ligger i nærheten. Utfylling av de nevnte ravineformasjonene vil kunne svekke noen av de 

mulige spredningskorridorene for flora og fauna til og fra Neshagan. Prosjektet vil derfor ha en 

noe negativ effekt på det lokale naturmangfoldet. 

 

Kommunen gjennomfører en kartlegging av ravinesystemer i 2017. Dersom kartleggingen gir 

ravinesystem innenfor planområdet nasjonal eller vesentlig regional verdi, må kommunen 

informere forslagsstiller slik at avbøtende tiltak kan innarbeides i byggeplanen. 

 

Prosjektet vil beslaglegge omtrent 15 dekar jordbruksareal, i tillegg til et midlertidig beslag på 

omtrent 21 dekar. Det vil også beslaglegge omtrent 8,4 dekar skog, og 3,8 dekar midlertidig. 

Forslagsstiller har vurdert erstatningsareal for det jordbruksarealet som går tapt. Erstatningsareal 

for jordbruk skal gjennomføres som forskningsprosjekt i noen større veiprosjekt, og 

Vegdirektoratet har bestemt at det ikke skal settes i gang nye tiltak for erstatningsareal før 

forskningsresultater fra forsøkene er kommet inn. Dette prosjektet er et mindre gang- og 

sykkelveiprosjekt, og det vurderes derfor ikke som aktuelt å gjennomføre disse tiltakene da de 

er svært kostbare. 

 

Å bygge den foreslåtte gang- og sykkelveien vil ha stor samfunnsnytte. På bakgrunn av denne 

samfunnsnytten mener rådmannen at tiltaket bør kunne aksepteres, med de negative 

påvirkningene på naturmangfold og jordbruksareal det innebærer. 

 

5.4  Langsiktig forvaltning av kommunens ressurser 

Den foreslåtte gang- og sykkelveien ligger langs en fylkesvei, og er dermed innenfor Statens 

vegvesens ansvarsområde. Kommunens økonomiske konsekvenser av forslaget, med tanke på 

investering og drift, er derfor minimale. 

 

Et godt og trygt transportsystem for myke trafikanter kan bidra til å gjøre kommunen mer 

attraktiv, noe som igjen vil virke positivt inn på kommunens ressurser. 

 

5.5  Prinsipielle avklaringer og avveiing mellom hensyn  

Det vises her til vurdering av naturmangfoldet opp mot samfunnsnytten ved bygging av gang- 

og sykkelvei langs fv. 120, se under kapittelet om bærekraftig miljø- og klimautvikling. 

 

6. Oppsummering og konklusjon 

Rådmannen mener at forslaget er i tråd med Kommunedelplan for trafikksikkerhet 2016-2027, 

og vil gi en god løsning for gående og syklende langs fv. 120. Forslaget vil også knytte sammen 

eksisterende løsninger for gående og syklende, og sørge for et sammenhengende tilbud i store 

deler av kommunen. 

 



Det er uheldig at naturverdier påvirkes negativt av forslaget, og at det beslaglegges dyrket mark 

for å gjennomføre prosjektet. Rådmannen vurderer likevel samfunnsnytten av gang- og 

sykkelveien som så stor at det veier opp for de negative konsekvensene. 

 

Rådmannen anbefaler planutvalget å legge forslag til reguleringsplan for gang- og sykkelvei 

langs fv. 120 Grinitaje – Tveitertørje og Hektnersletta frem for kommunestyret for vedtak. 

 

 

 

 

Rælingen, 09.08.2017 

 

 

Eivind Glemmestad 

rådmann 

 

 

 


