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RÆLINGEN KOMMUNE 
 

Reguleringsbestemmelser til: 
Detaljreguleringsplan for Gamle Strømsvei 

Jf. Plan- og bygningsloven §§ 12-6 og 12-7 fra 2008 
 

Reguleringskart er datert: 12.03.2018 
Reguleringsbestemmelser er datert: 13.03.2018. 

Plan nr.: 197 
 
Reguleringsplan med tilhørende bestemmelser er vedtatt av kommunestyret i Rælingen 
25.04.2018. Reguleringsplanen er vedtatt av kommunestyret i Skedsmo 09.05.2018.  
 
 
1. Hensikten med planen 
Hovedformålet med planen er at den aktuelle parsellen skal inngå i en gjennomgående 
gang- og sykkelveg i kommunene. Øvrige formål er miljø (f.eks. grøntarealer), 
trafikksikkerhet, universelt utformede holdeplasser og redusert hastighet for kjørende. 

 
2. Reguleringsformål 
Avgrensing av området er vist på plankartet med reguleringsgrense. Innenfor området er 
arealet regulert til følgende formål og hensynssoner, jfr. plan- og bygningsloven § 12-5, 12-6 
og 11-8: 
 

PBL § 12-5.1 Bebyggelse og anlegg 
• Boligbebyggelse 
• Offentlig eller privat tjenesteyting 

 
PBL § 12-5.2 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 

• Kjøreveg  
• Fortau 
• Gang-/sykkelveg 
• Holdeplass/plattform 
• Annen veggrunn - grøntareal 
 

PBL § 12-5.3 Grønnstruktur 
• Grønnstruktur  

 
PBL § 12-6, jfr. § 11-8 Hensynssoner 

• Bestemmelsesområde, anlegg- og riggområde 
• Frisiktsone 
• Bevaring av kulturmiljø 
• Bevaring av naturmiljø 
 

 
3. Fellesbestemmelser 
 
3.1. Dersom det ved tiltak i marka blir funnet automatisk freda kulturminner, skal arbeidet 

straks stanses i den grad det berører kulturminne eller sikringssone rundt de, jfr. Lov om 
kulturminne § 8.  Melding skal snarest sendes til kulturminnemyndighetene i Akershus 
fylkeskommune, slik at vernemyndighetene kan komme på befaring og ta stilling til om 
tiltaket kan fortsette, og eventuelt betingelser for dette. 
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3.2. Del av gjeldende reguleringsplaner utgår, Rælingen kommune: 
• Reguleringsplan med reguleringsbestemmelser for «Linjevegen med omkringliggende 

områder, del av gnr. 106», stadfestet 19.05.1983. 
• Reguleringsplan med reguleringsbestemmelser for «Vestre Strøm, gnr. 106 bnr. 1 

m.fl.», vedtatt 13.11.2002, med endring 26.05.2003. 
 

3.3. Del av gjeldende reguleringsplaner utgår, Skedsmo kommune: 
• Reguleringsplan 254 Fv. 376.1 Gamle Strømsvei Parsell Stasjonsveien – Nygata, 

vedtatt 30.09.1992. 
• Reguleringsplan 015, Stalsberg Nordre Søndre, sist endret 12.02.1964.  
• Reguleringsplan 291 Stalsberg bo- og behandlingssenter, vedtatt 28.05.1997.     

 
 

4. PBL § 12-5.1 BYGG OG ANLEGG 
  

4.1 Fellesbestemmelse for Rælingen og Skedsmo kommune 
4.1.1 Langs Gamle Strømsvei er byggegrensen 15 meter målt fra senterlinja på kjørefeltet. 
 
4.2 Fellesbestemmelse for byggeområde for boliger i Rælingen kommune 
4.2.1  I områder regulert til frittliggende småhusbebyggelse tillates frittliggende eneboliger 

med én sekundærleilighet. Maks tillatt bebygd areal, % BYA, er 25 %. 
 
4.2.2 Mønehøyden må ikke overstige 7,5 meter fra gjennomsnittlig terrenglinje rundt 

bygning ved ferdig planert terreng. 
Det kan tillates underetasje der terrenget ligger til rette for det. Det stilles da krav om 
at maks. gesimshøyde ikke på noe punkt langs fasaden skal overskride 3,5 meter på 
husets overside og 6,0 meter på husets nedside, regnet fra ferdig planert terreng.  
Mønehøyden skal ikke overstige 8,0 meter fra gjennomsnittlig terrenglinje rundt 
bygning.  

 
4.2.3 Bebyggelse skal ha saltak med takvinkel på mellom 27 og 36 grader. Tak på garasjer 

og uthus skal tilpasses bolighus.  
 
4.2.4 I tillegg til angitte gesimshøyder tillates det takarker i inntil 1/3 av husets lengde. 

Eventuelle takarker skal vises på tegninger som følger søknad om byggetillatelse. 
 

4.2.5 Ved behandling av byggesøknader skal det påses at bebyggelsen får en god form og 
materialbehandling, og at bygninger i samme gruppe, eller langs samme vegstrekning 
får en enhetlig og harmonisk utførsel med hensyn til takvinkel, materialbruk, farger, 
hovedform, vindusutforming m.m. Kravet gjelder også for garasjer og uthus. Ved 
byggesøknader skal det legges ved en estetisk redegjørelse for tiltaket. 

 
4.2.6 For garasjer/carporter må mønehøyden ikke overstige 5,0 meter fra gjennomsnittlig 
  terrenglinje rundt bygning ved ferdig planert terreng. 
 
4.2.7 Ved byggemelding av boliger skal det på situasjonsplan vises plassering av 

garasjer/carporter selv om garasje/carport ikke skal oppføres samtidig med boligen. 
Det tillates ikke bygd garasjer/carporter utenfor byggegrense mot Gamle Strømsvei. 
Garasje/carport for øvrig skal stå minimum 1 meter fra nabogrense, minimum 2 meter 
fra formål kjørevei/annen veigrunn der garasje/carport plasseres parallelt med veien, 
eller minimum 6 meter fra formålsgrense mot kjørevei/annen veigrunn ved tilnærmet 
vinkelrett plassering i forhold til atkomstvei.  
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4.2.8 Parkering og snuareal skal opparbeides på egen eiendom. Til eneboliger skal det for 
hver boenhet være to biloppstillingsplasser inklusive garasje/carport. Dersom det 
bygges en sekundærleilighet på inntil 55 m2, utløser dette krav om ytterligere èn 
biloppstillingsplass. Dersom det bygges en sekundærleilighet over 55 m2 utløser det 
krav om to biloppstillingsplasser. 

 
4.3 Fellesbestemmelse for byggeområde for boliger i Skedsmo kommune 
4.3.1 For områdene som er vist som boligformål i Skedsmo kommune gjelder 

kommuneplanens bestemmelser for åpen småhusbebyggelse.  
 
 
5. PBL § 12-5.2 SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR 

 
5.1 Fellesbestemmelser for samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 
5.1.1   Masser fra graving internt i området skal brukes til fyllinger, etter prinsippet om bruk 
 av stedegne masser. Eventuelle overskuddsmasser håndteres forsvarlig, slik av 
 forurensing og spredning av svartelistede arter unngås.  
 
5.1.2  Prinsippet om lokal håndtering av overvann legges til grunn ved utformingen av 

anleggene.  
 

5.2 Kjøreveg  
5.2.1 Gamle Strømsvei skal som hovedregel være 6,25 m brei. Den kan være noe smalere 

der det er trange partier. I kurven nord i planområdet vil den være breiere.  
 

5.2.2 Kjøreveg SKV9 er felles for eiendommene gnr. 106, bnr. 474 og 475 i Rælingen 
kommune. 
 

5.2.3 Kjøreveg SKV4 er felles for eiendommene gnr. 106, bnr. 22, 136, 137, 140, 144, 239 
og 653. 
 

5.2.4 Atkomst inn på den enkelte tomt er vist med atkomstpil. Avkjørsler skal være 
maksimalt 3 meter brede. 
 

5.2.5 Eiendommen gnr. 106, bnr. 16 har regulert atkomst både fra Gamle Strømsvei SKV1 
og fra Strømsalléen SKV2. Ved bygging av bolig på gnr. 106, bnr. 28 i Rælingen må 
det etableres atkomst over gnr. 106, bnr. 16 fra Gamle Strømsvei. 

 
5.3 Fortau 
5.2.1  Fortau skal ha asfaltert bredde 3,0 meter. 

 
5.4 Gang-/sykkelveg 
5.3.1 Gang-/sykkelveg skal ha asfaltert bredde 2,75 meter, inkludert skulder. I tillegg 

kommer rabatt mellom kjøreveg og gang- og sykkelveg som varierer mellom 1,0 og 
1,5 meter, og fylling/skjæring mot eiendomsgrense.  

 
5.5 Annen veggrunn  
5.4.1 Annen veggrunn langs kjøreveger, gang-/sykkelveg og fortau har varierende bredde 

og skal ha plass til grøfter, murer, vegskilt og andre installasjoner og for snø. Arealet 
skal ryddes og planeres. Helningsvinkel på murer skal være 3:1. 
 

5.6 Bussholdeplass 
5.5.1 Bussholdeplasser skal utformes i henhold til Statens vegvesen sine håndbøker og 

være universelt utformet. 
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6. PBL § 12-5.3 GRØNNSTRUKTUR 
 
6.1 Grønnstruktur 
6.1.1 Område Grønnstruktur skal tilbakeføres etter anleggsperioden med hensyn på 

vegetasjon og topografi tilpasset dagens situasjon.  
 

 
7. PBL § 12.6, jfr. § 11-8 HENSYNSSONER 

 
7.1 Bestemmelsesområde, anleggs- og riggområde 
7.1.1 Areal som benyttes som anleggs- og riggområde i anleggsperioden, til område for 

riggplass, lagerplass for masser, anleggsveg og anleggsområde, arbeidsområde ved 
bygging av gang- og sykkelvegen, er vist som hensynssone. Dette arealet går tilbake 
til hovedformålet sitt når anleggsarbeidet avsluttes.   

 
7.2 Sikringssone, frisiktsone 
7.2.1 I vegkryss avsettes frisiktsoner som vist på plankartet. Innenfor denne sona skal 

vegetasjon og annet hinder fjernes, slik at sikten opprettholdes 0,5 m over bakken. 
Trær regulert til bevaring i Strømsalléen tillates innenfor frisiktsonen. Lavtstående 
greiner fjernes, slik at skadevirkningene for frisikten reduseres 
 

7.3 Bevaring av kulturmiljø i Rælingen kommune 
7.3.1 Eiendom gnr. 106, bnr. 181, gnr. 106, bnr. 19 og gnr. 106, bnr. 16 er regulert til 

hensynssone for bevaring av kulturmiljø. For disse eiendommene er maks. tillatt 
bebygd areal, % BYA 20 %. 
 

7.3.2 Bygninger regulert til bevaring er særskilt avmerket på plankartet og reguleres med 
eksisterende etasjeantall og gesimshøyder. Bygningene skal bevares i størrelse, 
form, materialbruk, farge og detaljering. Det åpnes opp for tilbakeføringer på et 
dokumentert grunnlag. Bygninger regulert til bevaring tillates ikke revet. 

 
7.3.3 Dersom deler av bebyggelsen blir ødelagt ved brann eller av andre årsaker, skal ny 

bebyggelse utformes i nøye harmoni med eksisterende miljø.  
 
Såfremt områdets arkitektoniske og miljømessige kvaliteter ikke forringes, kan 
kommunen innenfor ellers gitte betingelser tillate oppført supplerende bebyggelse, 
tilpasset det verneverdige miljøet i størrelse, form, materialbruk, farge og detaljering. 
Før kommunen gir tillatelse til eksteriørendringer eller ny bebyggelse, skal det 
innhentes uttalelse fra kulturminnemyndighetene. 
 

7.3.4 Forhager og hager skal bevares som beplantede områder. Vegetasjon skal bevares 
mest mulig i sin opprinnelige form. Varige endringer skal godkjennes av kommunen. 

 
7.4 Bevaring av naturmiljø, trær i Strømsalléen 
7.4.1 Dette er trær som reguleres til bevaring og som er vist i reguleringsplanen. Dersom 

noen av disse må tas ned på grunn av fare for trevelt el.l., kontaktes Rælingen 
kommune før tiltak settes i gang. Trær som må tas ned erstattes med nye av samme 
treslag.  

 
 
8. REKKEFØLGEBESTEMMELSER 
 
8.1.1 Før det gis tillatelse til tiltak for bygging av nye samferdselsanlegg må det være utført 

geotekniske vurderinger. Disse må forelegges kommunen sammen med søknad om 
tillatelse til tiltaket.  
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