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Oversiktskart: 

 
 

 

1.0 BAKGRUNN 

Det er Skedsmo kommune som fremmer reguleringsplanen. Utførende konsulent er 

Norconsult etter 1. januar 2017 (ViaNova Lillehammer AS før 2017), med Areal+ AS 

som underleverandør. 

Planen berører både Skedsmo og Rælingen kommune, og planprosessen er et samarbeid 

mellom disse to kommunene. 

 

Hovedformålet med planarbeidet 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. 

 

Planforslaget er vurdert iht. plan- og bygningslovens kapittel 4. Tiltaket faller ikke inn 

under lovens/forskriftens kriterier og skal derfor ikke konsekvensutredes. 
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2.0 PLANPROSESS OG MEDVIRKNING 

 

2.1 Kunngjøring 

Igangsetting av planarbeidet ble kunngjort i Romerikes Blad den 05.07.2014 og i 

elektroniske media. 

Grunneiere, rettighetshavere og private og offentlige instanser iht. kommunens faste 

høringsliste er underrettet ved brev.  

Brev ble sendt ut den 03.07.2014, med frist for innspill den 14.09.2014. Den 13.08.2014 

ble det sendt brev til noen naboer som var uteglemt i nabolisten. 

Det ble sendt brev til Statens vegvesen og til nabo Siri Elisabeth Schjatvet den 30.10 

2014, med frist for innspill den 20.11.2014 

 

 

2.2 Avklaringer med offentlige myndigheter, medvirkning 
Offentlige og private myndigheter er varslet i forbindelse med varsel om med de i 

prosessen. 

Det er holdt to informasjonsmøter for naboer, og det er avholdt befaringer med naboer til 

det planlagte tiltaket. Etter som planen berører både Skedsmo og Rælingen kommune så 

har det vært holdt flere møter mellom konsulent og de to kommunene. Det har vært et 

samarbeid mellom disse to kommunene i hele planprosessen, og forslag til 

reguleringsplan er basert på ett omforent forslag til planutforming. 

 

 

2.3 Fremdriftsplan 

 

Aktivitet Skedsmo kommune Rælingen kommune 

Planutvalget  

1. gangsbehandling 

Juni 2017 Juni 2017 

Offentlig ettersyn Juli-august 2017 Juli-august 2017 

Planutvalget  

2. gangsbehandling 

September 2017 September 2017 

Kommunestyret Sept.-okt.  2017 Sept.-okt.  2017 

 

 

 

3.0 RAMMER OG PREMISSER FOR PLANARBEIDET 

 

3.1 Nasjonale føringer 

Kommunens planlegging må forholde seg til de lover, forskrifter, bestemmelser og 

retningslinjer som gjelder for kommunal planlegging og virksomhet. Disse forutsettes 

ivaretatt under planprosessen uten at det foretas en uttømmende opplisting her. Av de 

mest sentrale kan følgende nevnes: 

 

Storingsmeldinger: 

- St.meld. nr. 26 (2006-2007), Regjeringens miljøpolitikk og rikets miljøtilstand. 

- St.meld. nr. 35 (2012-2013), Framtid med fotfeste - kulturminnepolitikken. 

- St.meld. nr. 40 (2002-2003), Nedbygging av funksjonshemmedes barrierer. 

- St.meld. nr. 14 (2015-2016), Natur for livet. Norsk handlingsplan for naturmangfold. 

- St.meld. nr. 39 (2000-2001), Ein veg til høgare livskvalitet. 

- St.meld. nr. 1 (2003-2004), Nasjonal handlingsplan for bærekraftig utvikling. 
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Rikspolitiske retningslinjer, veiledere og rundskriv: 

- Rikspolitisk retningslinje T-1442 – Miljøverndepartementet, Retningslinjer for 

behandling av støy i arealplanleggingen. 

- Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging, 

fastsatt ved kgl. res. av 26.09.2014. 

- Planlegging og utbygging i fareområder langs vassdrag, retningslinje 1-2007 NVE. 

- Rundskriv, T-2/08- Miljøverndepartementet, Om barn og planlegging. 

- Regjeringens handlingsplan for universell utforming og økt tilgjengelighet 2009-

2013. 

- Tilrettelegging for medvirkning i planprosessen, jfr. § 5-1 i Plan- og bygningsloven. 

- Vurdering av virkninger for naturmangfold, jfr. §§ 8 – 12 i naturmangfoldloven. 

- Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging, Kommunal- og 

moderniseringsdepartementet, vedtatt ved kgl. res. 12. juni 2015. 

- Reguleringsplanveileder 15.02.2017, Kommunal- og moderniseringsdepartementet. 

 

 

 

3.2 Regionale føringer 

- Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus, vedtatt desember 2015. 

- Regional plan for innovasjon og nyskapning i Oslo og Akershus fram mot 2025, 

13.06.2013, sist endret 19.05.2015. 

- Regional plan for handelsvirksomhet, service og senterstruktur, publisert 27.06.2013, 

sist endret 09.05.2014. 

- Regional utviklingsplan for Romerike 2005 – 2025, publisert 27.06.2013, sist endret 

12.09.2014. 

- Regional plan for kulturminner og kulturmiljøer i Akershus 2007 – 2018, vedtatt 

14.06.2007. 

- Regional plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv i Akershus 2016 – 2030. 

 

 

3.3 Kommuneplan/kommunedelplaner Rælingen 

 

- Kommuneplan for Rælingen kommune: 

Samfunnsdel vedtatt 11.12.2013 og arealdel vedtatt 26.08.2015. 

 

- Kommunedelplan kulturminneplan.  

Rælingen kommune er i gang med revidering av kulturminneplan. Planprogram for 

kommunedelplan kulturminner og kulturmiljøer 2014-2025 ble vedtatt 19.06.2013. 

Målet med revidert plan er å ivareta nye statlige, regionale og lokale føringer for 

kulturminnevern, i tillegg til at planen skal være oppdatert tidsmessig og egnet til 

ivaretakelse av kommunens kulturminneverdier. 

 

- Kommunedelplan trafikksikkerhet, 2016 – 2027, vedtatt 17.02.2016. 

 

- Kommunedelplan idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv, 2009 – 2020, vedtatt 

09.12.2009. 
 

- Temaplan støy, 2013 – 2018, vedtatt 16.10.2013. 
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3.4 Kommuneplan/kommunedelplaner Skedsmo 
 

- Kommuneplan for Skedsmo kommune: 

Kommuneplan 2015 – 2026 ble vedtatt 10.06.2015. 

 

- Plan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet, 2017 – 2027. 

 

 

3.5 Reguleringsplaner Rælingen kommune 

Avkjørsler som er regulert mot Jørgen Robsruds veg og som i dag har avkjørsel mot 

Gamle Strømsvei vil bli vurdert i planfasen. En arm av Kampusvegen reguleres til felles 

veg. 

Innenfor reguleringsplanområdet i Rælingen ligger to eksisterende reguleringsplaner, 

reguleringsplan for Vestre Strøm gnr. 106 bnr. 1 m.fl. og reguleringsplan for Linjevegen 

med omkringliggende områder, del av gnr. 106. Innenfor avgrensningen av ny 

reguleringsplan vil disse to reguleringsplanene utgå.  
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3.6 Reguleringsplaner Skedsmo kommune 

 

 
 

De berørte arealene i Skedsmo kommune er i det vesentligste uregulerte. I 

kommuneplanen er de vist som eksisterende vei og frittliggende småhusbebyggelse. Helt 

i sør av planområdet berøres dagens reguleringsplan 254 Fv 376 Gamle Strømsvei Parsell 

Stasjonsveien – Nygata, vedtatt 30.09.1992.  

 

 

 

4.0 BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET  

 

4.1 Generelt 

Gamle Strømsvei går gjennom et område med hovedsakelig småhusbebyggelse. Veien er 

å anse som en viktig ferdselsåre i Strømmensområdet, og trafikkmengden tilsier behov 

for å bedre trafikksikkerheten spesielt for myke trafikanter.  Det går bussrute i Gamle 

Strømsvei. I det aktuelle planområdet går veien i en relativt rett linje fra krysset med 

Nygata og ned mot Stalsberg sykehehjem. Her svinger den mot vest i en skarp kurve. 

Det er relativt mange avkjørsler på strekningen. Krysset med Strømsaléen blir berørt av 

prosjektet.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bildet viser Gamle Strømsvei opp mot Nygata 
 

     Bildet viser Gamle Strømsvei ned mot Stalsberg sykehjem 
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Det tilliggende området til Gamle Strømsvei er i all hovedsak preget av 

småhusbebyggelse med opparbeidede tomter. Mot Gamle Strømsvei er tomtene stort sett 

avgrenset av gjerder eller hekker. Stalsberg sykehjem grenser mot prosjektet. 

 

Årsdøgntrafikk (ÅDT) på strekningen har gått ned fra 2857 i 2013 til 2456 i 2015. Skiltet 

hastighet er 40 km/t fra 2015.  

 

Vegen har i dagens situasjon asfaltdekke. Ved kryssområdet ved Nygata er det tilrettelagt 

med fortau, og ved Stalsberg sykehjem avsluttes prosjektet mot en eksisterende gang- og 

sykkelveg.  Ut over dette er det ikke noen løsninger for gående og syklende på 

strekningen.  

 

Ved krysset med Nygata, ved Strømsaléen og ved Stalsberg sykehjem er det en 

bussholdeplass på begge sider av vegen. Alle bussholdeplassene er lagt opp med 

stoppområde for bussen i kjørebanen. Ingen av stoppestedene tilfredsstiller dagens krav 

til universell utforming. 

 

Dagens kjørebanebredde er ca. 6 meter. I tillegg kommer skulder.  

 

Området har en enkel topografi i slakt fall fra Nygata og ned mot Stalsberg sykehjem. 

 

Eiendommer i tilknytning til Gamle Strømsvei er påvirket av støy fra trafikken i området, 

men det er ikke kjent at det har vært spesielle problemer knyttet til dette. Området har 

ikke så langt det er kjent påvirkning av spesielle forhold knyttet til forurensning, 

høyspenningsfelt eller andre risikoelementer. 

Området har en relativt urban karakter og det antas at det ikke er spesielle forhold knyttet 

til biologisk mangfold eller verneinteresser i området som det bør tas hensyn til. Det 

samme gjelder hensyn til friluftsliv som heller ikke er så relevant på et slikt prosjekt. 

 

I dagens utforming av Gamle Strømsvei er hensyn knyttet til universell utforming ikke 

ivaretatt.  

 

4.2 Forholdet til kulturminner 

 

I forhold til automatisk fredete kulturminner så er ikke området befart. Med hensyn til 

nyere tids kulturminner så er det innenfor planområdet verdifulle villaområder på begge 

Bildet viser krysset med Strømsaléen Bildet viser kryssområdet mellom Nygata og Gamle 

Strømsvei 
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sider av Gamle Strømsvei og i de omkringliggende områdene. Flere hus er registrert i 

kommunens kulturminnevernplaner og/eller sefrakregisteret. Rælingen kommune er i 

gang med rullering av sin kulturminnevernplan, og nye kulturminner kan derfor være 

under vurdering. Imidlertid blir det inngrep på tilgrensende tomter som kan medføre at 

murer, uthus eller andre innretninger blir berørt.  

 

4.3 Biologisk mangfold - forholdet til naturmangfoldloven 

 

I henhold til naturmangfoldloven § 7 skal alle saker som berører naturmangfoldet    

vurderes etter lovens §§ 8-12. § 8 sier at beslutningsgrunnlaget skal bygge på 

vitenskapelig kunnskap. Miljødirektoratets naturbase viser at biologisk mangfold 

ikke blir berørt i denne planen. 

§ 9 bygger på føre-var.prinsippet, og mangel på kunnskap skal ikke brukes som 

begrunnelse for å utsette eller treffe vedtak. 

§ 10 sier at påvirkning av økosystemet skal vurderes ut fra samla belastning som 

økosystemet blir utsatt for. § 11 omhandler kostnadene ved miljøforringelse som skal 

bæres av tiltakshaver og § 12 gjelder miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder for å 

unngå eller begrense skader på naturmangfoldet. 

 

 

4.4 Grunnforhold 

NGUs løsmassekart viser at området er innenfor marin grense. Areal som blir berørt 

ligger i område med fyllmasse. Det er tykk havavsetning mot øst i Rælingen.  

 

 

5.0 BESKRIVELSE  PLANFORSLAG 

 

5.1 Avgrensning / arealformål 

Prosjektet er avgrenset av fv. 378 Nygata i sør og Kastellveien i nord. På begge veien 

grenser tiltaket mot private boligeiendommer, samt mot Stalsberg sykehjem. Lengden på 

tiltaket er ca. 540 meter og samlet areal for planavgrensningen er ca. 47094 m2.  

Tiltaket reguleres med følgende formål: 

• Bebyggelse og anlegg: Boligbebyggelse og offentlig eller privat tjernesteyting. 

• Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur: Kjøreveg, gang- og sykkelveg, fortau, 

holdeplass og annen veggrunn.  

• Grønnstruktur.  

Avkjørsler er vist med piler.  

 

Plankartet viser hensynssone for et anleggs- og riggområde parallelt med gang- og 

sykkelvegen, og dette går tilbake til hovedformålet når anleggsarbeidet er avsluttet. Det 

er også hensynssoner for frisiktsone, bevaring av kulturmiljø og bevaring av naturmiljø. 

 

Gamle Strømsvei planlegges nå med miljøprioritert gjennomkjøring. Miljøgater ble 

opprinnelig lansert med betegnelsen miljøprioritert gjennomkjøring (MPG). Det var i 

første rekke ment som et trafikksikkerhetstiltak. I dag anses miljøgater som et aktuelt 

tiltak også på steder som ikke er spesielt ulykkesbelastet, men hvor det er behov for 

forbedringer i de funksjonelle og estetiske forholdene som er knyttet til hovedgaten. 

Miljøgater kan ha stor betydning for å redusere hovedgatenes barrierevirkninger og kan 

bidra med positive estetiske kvaliteter til byrommene. 

Formålet med miljøgater er å begrense problemene ved hjelp av virkemidler som 

prioriterer lokalfunksjonene høyere, på en viss bekostning av gjennomgangstrafikken. 
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Plankart: 

 

 
 

 

Det vil bli utarbeidet W-tegninger som viser grunnavståelse for hver enkelt eiendom på 

strekningen. 
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Arealregnskap  

  
Formål Areal i m2 Sum areal i m2 

Bebyggelse og anlegg 

Boligbebyggelse 33508  

Offentlig eller privat 
tjenesteyting 

267 33775 

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 

Veg 6217  

Gang-/sykkelveg 1903  

Annen veggrunn – grøntareal 4139  

Holdeplass 142  

Fortau 362 12763 

Grønnstruktur 

Grønnstruktur 552 552 

SUM 47090 

 

 

5.2 Bebyggelse 

Prosjektet gjelder i første rekke ny gang-/sykkelveg langs Gamle Strømsvei. 

Utnyttingsgrad for bebyggelse blir i samsvar med tillatt utnyttingsgrad i planen. Det er 

ikke vist byggegrenser i reguleringsplanen, men det vises til bestemmelser i vegloven § 

29. For fylkesveger og kommunale veger er byggegrensen 15 meter fra senter veg. 

Byggegrenser fra reguleringsplan for Vestre Strøm videreføres. 

 

 

5.3 Trafikk / samferdsel 

Gamle Strømsvei får, som miljøprioritert gate redusert hastighet, og er skiltet med 

hastighet 40 km/t fra april 2015.  

Denne dimensjoneringsklassen skal brukes for veger i boligområder med ÅDT over 

1500, og den har en vegbredde på 5,5 meter eksklusive skulder. Skulderbredden er 

normalt på 0,5 meter, men med 0,25 meter inn mot kantstein. Gang- og sykkelvegen er 

2,75 meter bred inklusive skulder. Snittet under viser vegbredder. 
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Den prosjekterte vegen følger eksisterende vegtrase, men er justert noe breddemessig for 

å tilfredsstille kravene til vegbredder som vist over.  Skulderkanten på vestsiden av vegen 

blir liggende som i dagens situasjon, med unntak av noe justering ved bussholdeplassen 

ved Strømsaleen.   

 

Langs Gamle Strømsvei er det på østre kjørebane to innsnevringer av kjørebanen. Øst for 

planlagt gang-/sykkelveg er det på disse to stedene private eiendommer med 

svømmebasseng såpass nær at planlagt gang- og sykkelveg må svinge litt i vestlig 

retning.  

 

På den aktuelle strekningen er eksisterende avkjørsler forsøkt ivaretatt på best mulig 

måte, og alle eiendommer har en atkomstmulighet. Avkjørslene vil krysse gang- og 

sykkelvegen, og kantsteinslinjene vil bli nedsenket for å kunne krysses med kjøretøy. For 

noen eiendommer må avkjørslene endres på grunn av gang- og sykkelvegen.  

Gamle Strømsvei har i dag veibelysning, og det er en del kabler og ledninger i bakken 

knyttet til strøm, telefon og kabel-tv. Det vil bli foretatt omlegginger der dette er 

nødvendig. Gamle Strømsvei har i dag vegbelysning, og denne vil bli opprettholdt og skal 

også dekke belysning på ny gang- og sykkelveg. 

 

Veganlegget vil omfatte bygging av noen murer for å ivareta høydeforskjeller mellom 

gang- og sykkelvegen og tilliggende terreng.  

 

Krysset med Strømsalléen vil bli utbedret slik at trafikksikkerheten bedres.  

 

Eiendommer som har fått endret atkomst i planprosessen: 

I forhold til dagens situasjon så er det bare eiendommene 106/24, 106/23 og 106/356 som 

nå får endret atkomst til General Laakes veg. 

 

 

5.4 Private utearealer 

Prosjektet vil berøre utearealene til noen boligtomter. I samarbeid med grunneiere vil det 

lages planer for terrengmessige tilpasninger og praktiske løsninger slik at sluttresultatet 

blir best mulig.  
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5.5 Offentlig uteareal 

Prosjektets type og omfang vil bidra til et mer ryddig gatebilde og dermed større trygghet 

for de som ferdes langs veien. I tillegg vil gressarealer og planting av trær heve den 

estetiske kvaliteten langs vegen. 

 

 

5.6 Miljøforhold 

Prosjektet vil i mindre grad påvirke miljøforholdene langs Gamle Strømsvei og i forhold 

til de nærliggende omgivelser. Tiltakene med innsnevringer vil muligens virke noe 

avvisende og dermed kan det føre til et redusert trafikkvolum. Det er utført 

støyberegninger både for dagens situasjon og fremtidig situasjon. Tiltaket langs Gamle 

Strømsvei gir ikke merkbar endring i støyforholdene etter utbygging i forhold til dagens 

situasjon. Det er heller ikke støyfølsom bebyggelse med fasadestøy over 65 dBA. Ut fra 

dette er det ikke relevant å gjennomføre avbøtende støytiltak på strekningen. 

 

Det er lagt opp til at overvannet fra vegen ivaretas av sluk langs kantsteinene og 

overvannsledninger i grunnen. Eventuelle konflikter med offentlige og private vann- og 

avløpsledninger vil bli ivaretatt i anleggsfasen og nødvendige omlegginger vil bli utført. 

Overvannet føres videre i eksisterende overvannsledninger. 

 

Under bygging vil det tas hensyn til massetyper som skal behandles spesielt, for 

eksempel asfalt. Det er ikke kjennskap til at det finnes spesielle massetyper utover dette 

som krever spesialbehandling. 

 

Grunnforholdene er beskrevet i punkt 4.4. Før det gjøres tiltak innenfor planområdet må 

det gjøres geotekniske vurderinger. 

 

 

 

5.7 Klima- og energiforhold 

Opparbeidelse av gang- og sykkelvei legger til rette for energibesparende og 

klimavennlige transportformer som gange og sykling. Planen har derfor positive 

virkninger for klima og energi på lengre sikt. Planen bidrar også til at det blir noe mindre 

attraktivt å kjøre bil gjennom Gamle Strømsvei, ved at kjørebanen snevres inn og 

lokalmiljøet prioriteres framfor gjennomgangstrafikk. 

 

 

5.8 Universell utforming 

            Prosjektet vil i forbindelse med byggeplanlegging bli detaljert ytterligere med sikte på å  

            ivareta alle relevante krav til universell utforming. Det er imidlertid ingen spesielle  

            forhold som tilsier at prosjektet vil skape spesielle utfordringer for å kunne tilfredsstille  

            kravene til universell utforming. 

 

 

5.9 Detaljplan 

            Det er laget en detaljplan som viser tiltakets utforming, samt tekniske løsninger knyttet til  

            fagtema. For beskrivelse av planens utforming henvises det til punktene over.  

 

 

5.10 Beskrivelse av alternative løsninger 

            Med utgangspunkt i prosjektets begrensninger arealmessig er det begrenset hvilke  

            alternative løsninger en kan tenke seg. Imidlertid er det vurdert løsninger med og uten  
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            innsnevringer i vegbanen. Bredden på rabatten mellom veg og gang- og sykkelveg er  

            også vurdert. Det resultatet som nå foreligger ansees som det samlet sett beste når en skal  

           ta hensyn til blant annet trafikksikkerhet, estetikk, fremkommelighet og eiendomsinngrep. 
 

 

5.11 Bevaring av kulturminne 

Det er verdifulle villaområder på begge sider av Gamle Strømsvei og i de 

omkringliggende områdene. Flere hus er registrert i kommunens kulturminnevernplaner 

og/eller sefrakregisteret. Disse er regulert med hensynssone og egne bestemmelser for å 

ta vare på bebyggelsen og miljøet. Dette er vist på utsnitt av plankart under. 

 

 
 

5.12 Bevaring av naturmiljø 

Langs Strømsalléen er det noen bevaringsverdige trær som er regulert med hensynssone 

og som har egne bestemmelser i reguleringsplanen. Dette er vist på utsnitt av plankartet 

over.  

 

 

6.0 KONSEKVENSER AV PLANFORSLAGET 

Det er i det følgende beskrevet de viktigste konsekvensene ved prosjektet. Metodikken 

for slike konsekvensvurderinger er beskrevet i Statens vegvesens håndbok 140. Ut fra 

dette prosjektets størrelse, kompleksitet og påvirkning av omgivelser er det ikke relevant 

å gjennomføre en omfattende konsekvensvurdering med individuell vekting av hver 

enkelt konsekvens. Det legges i stedet opp til å vurdere de viktigste konsekvensene ved 

anlegget på en noe mer enkel måte, og som sammen med reguleringsplanens 
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bestemmelser kan danne grunnlag for den offentlige høringen og politiske behandlingen 

av prosjektet.  

 

 

6.1 Konsekvenser iht. overordnede planer og mål 
Strekningen er del av en lokal sykkelrute i Skedsmo kommune sin hovedplan sykkel, 

vedtatt i 2013. Denne lokale sykkelruten går fra hovedruten i Gamle Strømsvei (fra 

Lørenskog til Lillestrøm) og til skolene i Sagdalen. Strategien er å lage kontinuerlig 

gang- og sykkelvei langs Gamle Strømsvei ned til krysset med Rælingsveien og del av 

skiltet nasjonal sykkelrute nr. 7. 

 

 

6.2 Konsekvenser for natur og miljø 
            Det er ikke kjent at prosjektet berører forhold som har konsekvenser for tilliggende  

            naturmiljø. Når det gjelder drenering av overflatevann så vil en ivareta det ved et lukket  

            dreneringsanlegg i grunnen og med utløp til eksisterende overvannsledninger eller  

 bekker.  

 Forholdet til naturmangfoldloven er beskrevet i punkt 4.2.  

  

 

 

6.3 Konsekvenser for verneinteresser 
            Innenfor planavgrensningen ligger 3 eiendommer i Rælingen som det foreslås   

            hensynssone for bevaring av kulturmiljø på, gnr/bnr 106/16, 106/19 og 106/181. De 2 

førstnevnte eiendommene er regulert til bevaring i reguleringsplan for Vestre Strøm, med 

vekt på både bygninger og hager. 

            Gnr/bnr 106/16 er registrert med vernekategori 2 i gjeldende 

kulturminneplan for Rælingen. Alle de tre eiendommene er en del av registreringene for 

ny kommunedelplan for kulturminner og vil bli vurdert lagt inn  

            i denne.   

Som følge av bygging av gang- og sykkelvei og siktlinjer mister gnr/bnr 106/16 og 

106/18 noe hageareal, og deler av hekker ut mot Gamle Strømsvei og Strømsalléen må 

flyttes. Strømsalléen følger stort sett eksisterende linjeføring, bortsett fra siste metrene 

mot Gamle Strømsvei der det er gjort tilpasninger. Dette medfører at beplantning bevares 

mest mulig. Trygg ferdsel for gående og syklende og god sikt er vurdert til å veie tyngre 

enn bevaring av hekker. De delene av hekkene som må flyttes er i nyere tid flyttet og 

plantet på nytt på grunn av dårlig sikt i krysset Strømsalleen x Gamle Strømsvei. 

Hekkene er derfor ikke i sin opprinnelige form. 

Planen vil ikke gi nevneverdige konsekvenser for verneinteressene ved gnr/bnr 106/181.  

 

 

6.4 Samfunnsmessige konsekvenser 

            En ombygging av Gamle Strømsvei vil legge til rette for en mer trygg adkomst fra  

            boligområdene som grenser til gata. I tillegg vil innsnevringer av vegbanen bidra til 

            moderat trafikkhastighet og bedre mulighetene for sikker kryssing av vegbanen. Det  

            planlegges også estetiske tiltak med grøntområder, kantsteinsløsninger og øvrige tiltak  

            som skal bidra til å bedre opplevelsen av Gamle Strømsvei som en god ferdselsåre både  

            for de som går langs gata, de som sykler og de kjørende. 

 

 

 

 



17 
 

6.5 Økonomiske konsekvenser 

Prosjektet vil i mindre grad utløse økonomiske konsekvenser for området, men 

utbyggingen vil i seg selv har en økonomisk side som forsvares gjennom de mål som 

oppnås. 

 

6.6 Juridiske konsekvenser 

Bortsett fra permanente og midlertidige eiendomsinngrep vil prosjektet i mindre grad 

endre de juridiske forholdene i området. Avkjørsler til eiendommer blir ivaretatt med de 

rettigheter og plikter grunneiere har i forhold til inn- og utkjøring på offentlig vei.  

 

6.7 Konsekvenser for barn og unge 

            Rabatt mot vegbanen og innsnevringene av vegbanen, vil sammen  

            med gang- og sykkelvegen gjøre Gamle Strømsvei til en mer trafikksikker ferdselsåre for  

            de myke trafikantene. De tiltakene som er nevnt i planen vil også bidra til redusert  

            hastighetsnivå for kjørende, og dette vil bedre marginene i forhold til potensielle  

            ulykkessituasjoner mellom biler og myke trafikanter. 

Langs strekningen sokner det 10 hus direkte til planlagt gang- og sykkelveg i Rælingen 

kommune og 17 hus i Skedsmo kommune på motsatt side av Gamle Strømsvei. I tillegg 

er det flere bolighus som indirekte får nytte av planlagt gang- og sykkelveg. Av disse er 

det mange barn og unge på veg til skole og fritidsaktiviteter.  

 

6.8 Konsekvenser for universell utforming 

I dagens situasjon er det i liten grad tatt spesielle hensyn til universell utformingen av 

Nygata. I den planlagte ombyggingen av Nygata blir det viktig å ivareta de krav som 

settes til universell utforming av gater. I dette ligger å innarbeide løsninger som gjør det 

enklest mulig for alle grupper å kunne benytte gata, og ombyggingen vil dermed få en 

positiv konsekvens for brukere med spesielle tilretteleggingsbehov. 
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7.0. VURDERING AV INNKOMNE MERKNADER 

 

Igangsetting av planarbeidet ble kunngjort i Romerikes Blad den 05.07.2014 og i 

elektroniske media.  

Grunneiere, rettighetshavere og private og offentlige instanser iht. kommunens faste 

høringsliste er underrettet ved brev.  

Brev ble sendt ut den 03.07.2014, med frist for innspill den 14.09.2014. Den 13.08.2014 

ble det sendt brev til noen naboer som var uteglemt i nabolisten. 

Det ble sendt brev til Statens vegvesen og til nabo Siri Elisabeth Schjatvet den 30.10 

2014, med frist for innspill den 20.11.2014 

 

 

I forbindelse med varsel om oppstart av planarbeidet har det kommet inn merknader fra, 

offentlige myndigheter: 

1. Akershus fylkeskommune, Postboks 1200 sentrum, 0107 Oslo 

2. Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Postboks 8111 Dep, 0032 Oslo 

3. Statens vegvesen 

4. Eldrerådet, Rælingen kommune 

 

Merknader fra private: 

5. Rolf M Stein, Gamle Strømsvei 81, 2010 Strømmen  

6. Erlend Lunde Haugen og Susanne Evelyn Melvold Fjeld, Kamphusvegen 6, 2010 

Strømmen 

7. Caspar Seip, Kamphusvegen 2A, 2010 Strømmen 

8. Advokat Martin Staurem, pva. Kjelsrud Holding AS, Gamle Strømsveg 58 

9. Oppsittere i området, 40 underskrifter 

10. Jonas Nielsen og Anette Hoel, Gamle Strømsveg 78A, 2010 Strømmen 

Garm Oscar Lyckander og Monica Rønning, Gamle Strømsveg 78B, 2010 Strømmen 

11. Magne Mørch, epost av 08.09.2014 

12. Egil Bingen, Gamle Strømsvei 74, 2010 Strømmen 

13. Øystein V. Jakobsen, Gamle Strømsvei 83, 2010 Strømmen 

14. Siri Elisabeth Schjatvet 

 

 

1. Akershus fylkeskommune, brev av 12.09.2014 

 

I forhold til automatisk fredete kulturminner så er ikke området befart, og uttalelsen gis på 

grunnlag av arkivmateriale. Det er ingen registrerte kulturminner innenfor området. Det vil bli 

gitt en endelig uttalelse når planen legges ut til offentlig ettersyn. 

I forhold til nyere tids kulturminner så er det innenfor planområdet verdifulle villaområder på 

begge sider av Gamle Strømsvei og i de omkringliggende områdene. Flere hus er registrert i 

kommunens kulturminnevernplaner og/eller sefrakregisteret. Rælingen kommune er i gang med 

rullering av sin kulturminnevernplan, og nye kulturminner kan derfor være under vurdering. 

Innenfor villaområdet øst for Gamle Strømsvei kan det derfor være objekter som er aktuelle for 

denne rulleringen, og det kan være verdifulle objekter innenfor begge kommunene som ikke er 

registrert. 

De forutsetter at planen ikke vil medføre direkte inngrep i de bevaringsverdige villaområdene. 

De anbefaler sterkt at hensynet til godt bevarte hager i tilknytning til den bevaringsverdige 

bebyggelsen også blir ivaretatt gjennom reguleringen. Dette kan gjøres ved utarbeidelse av 

bestemmelser som ivaretar dette. 
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Kommentarer: Innenfor planområdet ligger 3 eiendommer i Rælingen kommune regulert med 

hensynssone for bevaring av kulturmiljø. Jf. Punkt 6.3 i planbeskrivelsen. 

 

 

2. Fylkesmannen i Oslo og Akershus, brev av 03.09.2014 

 

Fylkesmannen i Oslo og Akershus har ingen konkrete merknader. 

 

Ingen kommentarer. 

 

 

3. Statens vegvesen, brev av 09.12.2014 

Statens vegvesen uttaler at et av formålene med planarbeidet er trafikksikkerhet. For å bedre 

trafikksikkerheten langs vegen må planarbeidet se på muligheten å sanere avkjørsler på 

strekningen og etablere fellesavkjørsler. All forskning viser at det er en sammenheng mellom 

ulykkesfrekvensen langs en veg og antall avkjørsler. 

 

Gamle Strømsvei er kommunal, men Statens vegvesen anbefaler likevel at planarbeidet i størst 

mulig grad tar utgangspunkt i håndbok N100, Veg og gateutforming. 

 

Når det gjelder trafikkregulerende tiltak som fartsgrenser, fartsdumper, etc. er dette tiltak som 

ikke hjemles gjennom en reguleringsplan. Dette er tiltak som krever egne vedtak og som ikke er 

gjenstand for planlegging gjennom plan- og bygningsloven.  
 

Kommentarer: Kommentarene er tatt til etterretning og er tatt hensyn til i reguleringsplanen.  

 

 

4. Eldrerådet i Rælingen kommune,  saksprotokoll av 01.09.2014 

 

Eldrerådet støtter prosjektet med etablering av gang- og sykkelveg. 

 

Ingen kommentarer. 

 

 

5. Rolf M Stein, epost av 25.07. og 13.09.2014 

 

Epost av 25.07.2014 

Rolf M. Stein viser til brev fra ViaNova datert den 03.07.2014 om informasjonsmøte som skal 

holdes den 28.08. kl. 15.00 – 19.00. Stein stiller spørsmål om det vil bli gjennomført separatmøte 

med aktuelle adressater som blir berørt, eventuelt når dette blir opplyst. 

Han ber om å få tilsendt en mer detaljert tegning over hva som blir vurdert for sin tomt, Gamle 

Strømsvei 81. Skisse i tilsendt brev er veldig grov og kan gi grunnlag for spekulasjoner. Videre 

stiller han spørsmål om hvilke rettigheter den enkelte beboer har i denne saken. Til slutt skriver 

han at Skedsmo kommune for tiden har andre arbeider i dette området, og han spør om disse 

arbeidene blir koordinert, og på hvilken måte. Hva skal gjøres med rørsystemet i vegen? 
 

Kommentarer: Skedsmo kommune ga den 26.08.2014 et svar til Rolf M. Stein: 

«Informasjonsmøtet 28. august vil ha en generell karakter hvor det opplyses om bakgrunnen for 

prosjektet og hvilke prinsipielle alternativer planløsninger som kan være relevante. Med 

bakgrunn i denne informasjonen ønsker vi tilbakemeldinger og synspunkt fra grunneiere på 

prosjektet. I etterkant av informasjonsmøtet 28. august vil det være aktuelt med separate møter 

med enkelte berørte grunneiere for å drøfte alternative løsninger og konsekvenser for hver enkelt 
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eiendom. 

 

Den vedlagte skissen i brevet viser omfanget av planområdet. På dette kartet er det ikke 

inntegnet noen nye løsninger, og kartet er kun ment for å vise en avgrensning av hvilke 

eiendommer som kan bli berørt av anlegget. I etterkant av høringsperioden vil det bli utarbeidet 

detaljerte planløsninger, og det vil da være relevant å drøfte disse med hver enkelt grunneier. 

 

Planprosessen vil gjennomføres i samsvar med Plan og Bygningsloven. 

 

Dersom det er praktisk mulig vil prosjektet langs Gamle Strømsvei bli koordinert med andre 

anlegg, men i øyeblikket er det ikke andre slike relevante prosjekt i området.» 

 

Epost av 13.09.2014 

Rolf M. Stein viser til møtet som ble gjennomført den 28.08.2014. 

 

• Møtet bar preg av dårlig forberedelse og liten koordinering mellom de berørte kommunale 

parter. Det var uheldig for det budskapet som skulle presenteres. Dårlig koordinering 

medførte at hovedbudskapet om hvorfor det skulle satses på gang- og sykkelveg ikke kom 

godt nok fram. 

 

Kommentarer: Merknad mottatt, ingen kommentar. 

 

• Grunnen til det store «beslag» av tomter hos en rekke oppsittere langs vegen kom heller ikke 

godt nok fram. Referatet fra møtet burde ha vært sendt møtedeltagerne, men det ble ikke 

foretatt en registrering av de som møtte, og dette var uheldig. 

 

Kommentarer: Merknad mottatt, ingen kommentar. 

 

• Pressen burde ha vært invitert. De kommentarer og ytringer som falt ville ha gavnet så vel 

den politiske prosess samt offentlighetens interesse for en eventuell sporbarhet av de 

resultater som framkommer av den videre saksprosess. Han stiller spørsmål om det må 

alvorlige ulykker til i dette nærområdet før politikere i begge kommuner skal bli enige? 

 

Kommentarer: Merknad mottatt, ingen kommentar. 

 

• Han ber om at hastigheten forbi sin tomt reduseres til 40 km/t. Han ber om en ny 

trafikktelling, da det ble vist til en rapport som er 6-8 år gammel. 

 

Kommentarer: Fartsgrense ble redusert til 40 km/t i 2015. 

 

• Det er laget et dokument som flere har signert på som understreker behovet for gangveg og 

ikke en gang- og sykkelveg. Dette er det behov for. Det ble informert på møtet om at staten 

ville kunne bidra til en gang- og sykkelveg, men dette ble ikke tilstrekkelig kommunisert og 

forstått. Det burde ha vært laget et dokument som i klartekst viste de ulike alternativer. 

 

Kommentarer: Planforslaget viser en kombinert gang- og sykkelveg. 

 

• Tegninger/skisser av de ulike mulige løsninger burde ha vært framlagt, med aktuelle mål på 

vegbredde med gang- og sykkelveg. Dette ville kunne forenkle den videre prosessen. 

 

Kommentarer: Det har vært utredet flere alternativer til løsninger før det ble utarbeidet et 

endelig forslag. 
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• Gangfelt i Strømsdalen (midtre) må vurderes endret til gangbru for å bedre trafikksikkerheten 

for de myke trafikanter til og fra skolen på Ruud. 

 

Kommentarer: Dette området omfattes ikke av denne planen. 

 

• Kommentarer knyttet til hans eiendom, Gamle Strømsvei 81: 

o Han etterlyser et detaljkart som viser at hans garasje skal stenges og inngrep i hans 

hage. Dette må diskuteres og informeres om. 

o Det har ikke framkommet om dette er til busslomme, da opplysninger som framkom 

på møtet ikke var entydige. Det er viktig å få beskjed om hva som er tenkt. 

o Framvist skisse viser at omfanget kan føre til endret kjøremønster for Kastellveien. 

Dette ble ikke omtalt på møtet. 

o Ulike alternativer for busslomme ble vist på møtet. Den enkelte oppsitter burde ha 

vært meddelt dette på forhånd, slik at en kunne sette seg inn i de ulike alternativer før 

møtet. 

o Ruter skal stenge en holdeplass. Han ber om at det gjennomføres en telling for å 

identifisere hvilken holdeplass som måtte fjernes. Oppsittere bør orienteres om 

resultatet, for det er ønskelig å minske støyen. 

 

 

Kommentarer: Disse spørsmålene er vurdert i prosessen med ny reguleringsplan. 

 
 

6. Erlend Lunde Haugen og Susanne Evelyn Melvold Fjeld, epost av 02.09. og 11.09.2014 

 

Epost av 02.09.2014: 

De har nettopp kjøpt og signert kontrakt for Kamphusvegen 6, 2010 Strømmen. De ser at 

kommunen har en egeninteresse av å ikke påta seg ansvaret for denne vegen, men ser også at 

med 6 husstander som skal bli enige om grad av vedlikehold av en veg fører med seg visse 

kompleksiteter. 

De lurer på hva kommunen vektlegger i forbindelse med omgjøringen og stiller samtidig 

spørsmålet om hvorfor ikke den nå private vegstubben kan gjøres offentlig, da en kommune har 

mye mer erfaring med vegvedlikehold og kan tenke på felles beste på en måte som 6 individuelle 

husstander kanskje ikke klarer. 

 

Epost av 11.09.2014: 

Han viser til epost av 02.09. og etterlyser svar. 

De viser til eksempler ellers i Rælingen hvor det er veger av sammenlignbar størrelse og antall 

husholdninger som er kommunale. De mener det bør vektlegges at beboere ikke har samme 

forutsetninger for vedlikehold og ansvar for veg, samt at kommunen har et ansvar for å ivareta 

fellesskapets beste. 

 

Kommentarer: Rælingen kommune har gitt svar på epostene den 18.09.2014. Rælingen 

kommune skriver at merknaden vil bli referert og kommentert i forbindelse med første gangs 

behandling av planen, og at det er muligheter til å komme med merknader til planforslaget i det 

offentlige ettersynet. 
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7. Caspar Seip, epost av 11.09.2014 

 

• På vegne av beboerne i Kamphusvegen framkommer det at de er sterkt imot forslaget om å 

privatisere deler av Kamphusvegen. I en eldre reguleringsplan er Kamphusvegen 

helkommunal, og de ønsker at den skal tilbakeføres til denne status. De mener at det ikke er 

noe godt argument at vegen er smal og dårlig vedlikeholdt. Den nye reguleringsplanen må 

sikre rett til atkomst til alle eiendommene i Kamphusvegen. 

 

Kommentarer: Merknaden vil bli referert og kommentert i forbindelse med første gangs 

behandling av planen. Det er muligheter til å komme med merknader til planforslaget i det 

offentlige ettersynet. 

 

 

• De foreslår å utvide reguleringsområdet til å omfatte utkjøringen Kamphusvegen til 

Strømsalléen for å ivareta syklister og fotgjengere som bruker Strømsalléen som 

gjennomgangsveg. Dette er i dag et lite oversiktlig vegkryss. De ser på dette som en naturlig 

utvidelse, da hovedformålet med planarbeidet skal inngå i et gjennomgående gang- og 

sykkelvegnett samt sørge for trafikksikkerhet. 

 

Kommentarer: Krysset Kamphusveien/Strømsalléen, med siktlinjer, er med i 

reguleringsplanen.. 

 

• De ønsker redusert hastighet og redusert gjennomkjøring og sikre gang- og sykkelforhold i 

Gamle Strømsvei. De ønsker forbud mot gjennomkjøringstrafikk og fartsgrense 30 km/t og 

hevet fotgjengerovergang ved Strømsalléen, Nordliveien og Skolegata. 

 

Kommentarer: Fartsgrense ble redusert til 40 km/t i 2015. 

 

• Gjennomkjøring som nå går i Gamle Strømsvei må flyttes til Ø. og N. Rælingsvei-

Strømsdalen. Krysset Linjeveien-Strømsdalen må gjøres sikrere for myke trafikanter mellom 

Østre og Vestre Strøm. 

 

Kommentarer: Dette er vurdert og ikke tatt til følge. 

 

• De ønsker en midlertidig redusert hastighet i Gamle Strømsvei mens planarbeidet pågår, med 

tydelige merkestriper i vegbanen som viser felt for myke trafikanter, skilting og midlertidige 

fartsdumper. Det er mange barn i området, og det er mange gamle mennesker fra 

Stalsberghagen bo- og behandlingssenter. 

 

Kommentarer: Fartsgrense ble redusert til 40 km/t i 2015. 

 

• En bør vurdere mulighetene for å lage gang- og sykkelveg i dalen mellom Gamle Strømsvei 

og Grenseveien, Kastelldalen i Rælingen. I denne dalen har traséen for Gamle Kongevei 

gjennom bygda gått, og den er en naturlig ferdselsåre mellom østre og vestre Strøm. 

 

Kommentarer: Dette er ikke aktuelt i dette prosjektet. 
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8. Advokat Martin Staurem, pva. Kjelsrud Holding AS, brev av 13.09.2014 

 

De er kjent med at beboerne på Rælingssiden av Gamle Strømsvei har sendt inn felles skriv med 

bemerkninger, og de slutter seg til hovedinnholdet i disse skrivene. 

Gamle Strømsvei 58 har innkjørsel til sin innebygde garasje fra Gamle Strømsvei. Dersom det er 

ønske om gang- og sykkelveg med rabatt mellom gangvegen og kjørebanen, vil det ta 

uforholdsmessig stor del av eiendommen mellom bygningen og vegen. Det samme gjelder flere 

av de eiendommer som ligger på Rælingssiden av vegen. Det vil også føre til dels 

uforholdsmessig store og kostbare inngrep på de eksisterende eiendommer, der hekker må 

fjernes og erstattes, skråninger må utbedres og tomter må mures opp, mv. 

Et inngrep i form av et fortau, gjerne med autovern slik det er foreslått i et felles skriv, vil etter 

deres mening ivareta de myke trafikanters interesser, samtidig som eiendommene langs vegen 

ikke utsettes for uforholdsmessig store og kostbare inngrep. 

 

Kommentarer: Det har vært utredet og vurdert flere alternativer til løsninger, og plankartet 

viser rabatt mellom gang-/sykkelvegen og kjøreveg forbi eiendommen.   
 

 

9. 40 underskrifter, oppsittere i området, 2 brev av 13.09.2014 

 

I første brev mener de at Gamle Strømsvei må opphøre å være omkjøringsveg for Strømmen 

sentrum. Dette vil redusere støynivået og øke sikkerheten for den lokale trafikken. 

Tiltaket bør iverksette ved fornuftig plassering av bom som åpnes automatisk av legitim trafikk 

som rutebuss, brøytebil og renovasjonsbil, o.l. Subsidiært settes det opp skilt med «innkjøring 

forbudt» i hver ende av nordre del av Gamle Strømsvei. Unntak gjøres for kjøring til 

eiendommene, rutebuss og vegvedlikehold. 

 

Kommentarer: Det er ikke praktisk å stenge vegen med bom med hensyn til de fastboende som 

skal kjøre til og fra.  

 

 

De samme mener i brev nr. 2 at gang- og sykkelveg etableres slik: 

Det benyttes 30 cm av vegbredden (asfaltbredden er 6,30 m) og 20 cm innenfor, til autovern med 

ledeskinne på utside og innside, eller lignende sikring. Innenfor autovernet etableres en gang- og 

sykkelveg med bredde 2,50 m. Total bredde for tiltaket blir da 3,0 m (2,70 fra eksisterende 

asfaltkant). 

Den skisserte gang- og sykkelveg er 25 cm bredere enn fortausbredden langs Gamle Strømsvei 

93 og rundt Strømmen kirke hvor det heller ikke er autovern. 

Den angitte løsningen vil i vesentlig grad redusere anleggets kostnader i forhold til kostnadene 

ved den skissen som ble framlagt i møte 28.08.14. Dette gjelder særlig kostnader til grunnerverv 

og erstatning av eksisterende beplantning.  

 

Kommentarer: Det har vært utredet og vurdert flere alternativer til løsninger, og plankartet 

viser rabatt mellom gang-/sykkelvegen og kjøreveg. 

 

 

10. Jonas Nielsen og Anette Hoel og Garm Oscar Lyckander og Monica Rønning, epost av 

14.09.2014 

 

Som eiere av Gamle Strømsvei 78A og 78B så ser de at foreslått plan medfører betydelige 

inngrep om tiltaket iverksettes. De har engasjert et prosjekteringsselskap (ØRP) til å utrede 

alternative atkomstmuligheter for deres eiendommer. Dette er vist i et notat fra ØRP. Eierne av 
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Gamle Strømsvei 78A og 78B er enige i konklusjonene i notatet fra ØRP. De overlater notat og 

tegninger til det videre arbeidet med planen. 

 

Kommentarer: I planforslaget er direkte avkjørsel til Gamle Strømsvei foreslått stengt. 

 
 

11. Magne Mørch, epost av 08.09.2014 

Magne Mørch legger ved to bilder som viser at det er asfaltert over et kumlokk og at det er laget 

en stor høydeforskjell fra veg og inn til Mørchs avkjøring. 

 

Kommentarer: Kommunen fjerner asfalt som dekker kumlokk. 

 

 

12. Egil Bingen, epost av 01.09.2014 

 

Egil Bingen har kommentarer til møte den 28.08.2014 og til planarbeidet. 

I møtet deltok 3 (muligens 4) frå Skedsmo kommune, 2 frå Rælingen kommune og 1 frå 

ViaNova. Alle presenterte seg i rask rekkefølge slik at det var umulig å ta notater. Hvorfor var 

det ikke laget et ark med navn, funksjon og kontaktpunkt som kunne deles ut til de som møtte 

opp? 

Bingen mener at det er en begrensning av demokratisk rettighet når det kun presenteres en 

løsning for gang- og sykkelveg med store inngrep, og med argumentet at det må gjøres slik for 

ellers så får en ikke midler fra staten. 

Han skriver at møtet ble avsluttet uten at det ble utdelt en eneste kopi som viser planarbeidets 

status. Det var ikke en gang vist et snitt som viste dimensjonene på gang- og sykkelvegen. Han 

mener at dette var nødvendig å ha for å gi merknader og synspunkter innen 14.09.2014.  

Bingen avslutter med å beskrive møteleders forberedelse til møtet som dårlig. 

 

Kommentarer: Merknad mottatt, ingen kommentar. 

 

 

13. Øystein V. Jakobsen, epost av 11.07. og 14.09.2014 

 

Epost av 11.07.2014: 

Øystein V. Jakobsen er ikke varslet i brev av 03.07.2014. 

Han forventer å bli varslet dersom planen berører han. Han skriver også at planen må være så 

detaljert vist at han kan danne seg et inntrykk av hva som er mulige konsekvenser for deres 

eiendom. 

 

Epost av 14.09.2014: 

Han synes det er dårlig at han måtte vente før han fikk informasjon om planarbeidet. 

Han hadde forventet at kommunen hadde en plan på informasjonsmøtet. Han synes han fikk 

ingen informasjon om de eiendommene som ligger på hver side av Kastellveien. 

Han støtter at det planlegges gang- og sykkelveg langs hele Gamle Strømsvei. Han registrerer at 

det er uenighet om bredden på en slik veg. Det beste hadde vært en kombinert gang- og 

sykkelveg, man han har forståelse for at en del naboer ikke ønsker å avse av sine tomter for å 

dekke dette behovet. 

Det er ønske om å gjøre fartsreduserende tiltak som innsnevringer i vegbanen og fartsdumper og 

farten bør maksimalt være 40 km/t. En annen mulighet er å redusere farlige situasjoner ved å 

redusere utkjørsler/veger som har utkjøring i Gamle Strømsvei. 
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Det er en grei løsning å etablere et nytt busstopp ved Strømsalléen med innsnevringer. Det 

samme kunne vært bra ved Stalsberg sykehjem. Her burde det ha vært satt ned farten, da de som 

skal til/fra Stalsberg må krysse Gamle Strømsvei. Det burde ha vært en overgang.  

Det forventes mer informasjon om hva som tenkes i og rundt krysset i Kastellveien. 

 

Kommentarer: 

Ved en feil ble dessverre noen grunneiere utelatt fra varslingen, og derfor ble disse varslet noe 

senere.  

Fartsgrense ble redusert til 40 km/t i 2015. 

 

 

14. Siri Elisabeth Schjatvet, brev av 17.11.2014   

Eier av gnr. 106, bnr. 26 i Rælingen har følgende merknader til reguleringsforslaget: 

Grunneier har forståelse for at siktlinjen ved hjørnet Strømsalléen/Kamphusveien skal bedres. De 

ber om å få tilsendt et kart over det aktuelle området med angivelse av hvor ny plassering av 

gjerdet er tenkt, samt hvilken beplantning som ønskes fjernet. 

De gjør oppmerksom på at alle trærne i Strømsalléen er bevaringsverdige og at det er en 

stoppekran på vannledningen i det aktuelle hjørnet. Det nåværende gjerdet er trukket ca. 35 cm 

innenfor grensen til Kamphusveien i hjørnet Kamphusveien/Strømsalléen. 

Det forutsettes at det ikke skal erverves grunn fra bnr. 26. 

De går ut fra at gjerdets utførelse, utseende og dimensjoner ikke blir forandret, og at alle 

arbeidene utføres fagmessig og uten utgifter for grunneier. 
 

Kommentarer: Grunneier fikk et midlertidig svar på epost den 17.11.14: Vi ser gjennom dette nå 

og dere vil få en tilbakemelding når vi ser mer konsekvensene av en eventuell utbedring av 

krysset. Takk også for god info om hva som finnes av installasjoner i området. 
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8. ROS-ANALYSE 
 
Iht. plan- og bygningsloven § 4-3 skal risiko- og sårbarhetsanalyse alltid gjennomføres ved 

utarbeidelse av planer for utbygging. Her heter det: «Analysen skal vise alle risiko- og 

sårbarhetsforhold som har betydning for om arealet er egnet til utbyggingsformål, og eventuelle 

endringer i slike forhold som følge av planlagt utbygging.» 

 

METODE 

 

ROS-analyser er systematisk kartlegging av farer basert på en metode for innsamling av data. 

Metoden er hentet fra veilederen Samfunnssikkerhet i arealplanlegging (DSB 2011) og analysen 

er gjennomført med utgangspunkt i sjekkliste basert på rundskriv fra DSB. Analysen er basert på 

foreliggende forslag til reguleringsplan. Kommunale beredskapsplaner/ risikovurderinger er ikke 

sjekket. Denne ROS-analysen er i hovedsak basert på en kvalitativ vurdering. Styrken ved å 

benytte en slik kvalitativ metode er at den gir et helhetsbilde av risiko- og sårbarhetsvurderingen 

for planen.  

Risiko uttrykker den fare som uønskede hendelser representerer for mennesker, miljø, 

økonomiske verdier og samfunnsviktige funksjoner. Risiko er et produkt av sannsynligheten 

(frekvensen) for og konsekvensene av uønskede hendelser.  

Sårbarhet er et uttrykk for et systems evne til å fungere og oppnå sine mål når systemet utsettes 

for påkjenninger. For å etablere en felles systematikk som letter kommunikasjonen og forståelsen 

mellom de impliserte partene i planprosessen, har analysen tatt utgangspunkt i flere ulike 

sjekklister som er fremlagt som eksempler av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.  

I sjekklisten er det listet opp flere mulige hendelser som både isolert sett og helhetlig synliggjør 

risiko- og sårbarhet med hensyn til konsekvenser for og konsekvenser av planen. Sannsynlighet, 

konsekvenser og risiko vurderes etter kriterier nevnt i matrisen under: 
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Risikomatrise med punkter for hendelser fra sjekklisten under:  

 

Konsekvens: 1. 

Ubetydelig: 

Ingen person- 

eller 

miljøskader 

2. 

Mindre 

alvorlig/en 

viss fare: 

Få/små 

person- eller 

miljøskader 

3. 

Betydelig/ 

kritisk 

person- eller 

miljøskader 

4. 

Alvorlig/ 

farlig person- 

eller 

miljøskader 

5. 

Svært 

alvorlig/ 

katastrofalt: 

død eller 

varige mén; 

mange skadd; 

langvarige 

eller varige 

miljøskader 

 

 

 

 

Sannsynlighet: 

5. 

Svært sannsynlig 

/kontinuerlig 

     

4. 

Meget sannsynlig/ 

periodevis, lengre 

varighet 

     

3. 

Sannsynlig /flere 

enkelttilfeller 

     

2. 

Mindre 

sannsynlig/ 

kjenner tilfeller 

  

44, 62 

   

1. 

Lite sannsynlig/ 

ingen tilfeller 

 

68, 71 

  

29 

 

63 

 

 

▪ Hendelser i røde felt: Tiltak nødvendig, i utgangspunktet ikke akseptabelt, eventuelt 

endringer i plan. 

▪ Hendelser i gule felt: Tiltak må vurderes – eventuelt endringer i plan.   

▪ Hendelser i grønne felt: Ikke signifikant risiko, men risikoreduserende tiltak kan 

vurderes om de skal gjennomføres.  
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SJEKKLISTE MED HENDELSER, 

KONSEKVENSER OG TILTAK 
Tenkelige hendelser, risikovurdering og mulige tiltak er sammenfattet i sjekklisten under. 
pkt Hendelse/Situasjon Tilstede Sann-

synlig. 

Konse

kvens 

Risiko Kommentar/tiltak 

 

Naturgitte forhold. Er området utsatt for, eller kan planen medføre risiko for: 

 

1.  Snø- eller steinskred? Nei     

2.  Fare for utglidning (er 

området geoteknisk 

ustabilt)? 

Nei    Det er krav om geotekniske 

vurderinger før det skal 

gjøres tiltak innenfor 

planområdet. 

 

3.  Flom/oversvømmelse i 

grunn? 

Nei    Normal mengde med 

overflatevann i området. 

Ingen kritisk fare for 

oversvømmelser. 

4.  Flom i elv/bekk, 

herunder lukket bekk? 

Nei     

5.  Avrenning til bekker Nei    Risikoen for avrenning til 

bekk / bekke-grøft er 

vurdert som liten. Gode 

grøfter med stikkrenner vil 

kunne lede avrenningen til 

ønsket areal/veggrøft.  

6.  Er det radon i 

grunnen? 

Ikke 

kjent 

   Ikke relevant. 

7.  Annet? (Angi) Ikke 

kjent 

    

 

Vær, vindeksponering. Er området 

 

8.  Vindutsatt Nei 

 

    

9.  Nedbørutsatt 

(ekstremnedbør) 

Nei     

10.  Kuldegrop Nei 
 

    

 

Natur- og kulturområder. Medfører planen/tiltaket fare for skade på: 

 

11.  Sårbar 

flora/fauna/fisk/dyr 

Nei     

12.  Verneområder Nei     

13.  Vassdragsområder Nei     

14.  Kulturminner (automatisk 

freda kulturminner). 

Nei    Ikke kjente. Det er ikke 

foretatt befaring.  

15.  Kulturmiljø Nei    3 boliger er registrert i 

kommunal kulturvern-

minneplan og er lagt inn i 
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planen med hensynssone 

bevaring av kulturmiljø. 

Bevaringsverdige trær i 

Strømsalléen er bevart med 

hensynssone med egne 

bestemmelser. 

16.  Naturressurser, skog Nei     

17.  Naturressurser for øvrig Nei     

 

Infrastruktur Strategisk områder og funksjoner. Kan planen/tiltaket få konsekvenser for: 

 

18.  Vei, bru, bane, 

knutepunkt (terminal, 

stasjon) 

Ja    Hensikten med planen er at 

tiltaket med gang- og 

sykkelveg skal bedre 

trafikksikkerheten i 

området. 

19.  Sykehus/-hjem, kirke Nei     

20.  Brann/politi/sivilforsvar Nei     

21.  Kraftforsyning Nei     

22.  IKT-installasjoner Nei     

23.  Vannforsyning (1000 m3) Nei     

24.  Drikkevannskilder Nei     

25.  Tilfluktsrom Nei     

26.  Område for idrett/lek Nei     

27.  Park, rekreasjonsområder Nei     

28.  Vannområder for 

friluftsliv 

Nei.     

 

Vil utilsiktede/ukontrollerte hendelser, som kan inntreffe på nærliggende transportårer, 

utgjøre en risiko for området: 

 

29.  Hendelser på veg 

 

Ja 1 3 3 Det vil alltid være en risiko 

for hendelser på veg, i 

kryss og avkjøringer. 

Hastigheten i Gamle 

Strømsvei er redusert til 40 

km/t, så konsekvensene ved 

evt. hendelser vil bli 

redusert. 

30.  Hendelser på jernbane? 

 

Nei     

31.  Hendelser på vann/elv 

 

Nei     

 

Dersom det går høyspentlinjer ved/gjennom området: 

 

32.  Påvirkes området av 

magnetisk felt fra el-

.linjer? 

Nei     

33.  Er det spesiell klatrefare 

i forbindelse med 

Nei     
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master? 

 

Er det - innenfor området - spesielle farer forbundet med bruk av transportnett for 

gående, syklende og kjørende 

34.  Til forretning, 

serviceanlegg, skole, 

barnehage? 

Ja    Hensikten med planen er at 

tiltaket med gang- og 

sykkelveg skal bedre 

trafikksikkerheten i 

området, ved at gående og 

syklende blir skilt fra 

kjørende og hastigheten er 

redusert til 40 km/t. 

35.  Til alpinanlegg/anlegg 

for friluftsformål? 

Nei     

36.  Til ski-/turløyper? Nei     

37.  Til busstopp/kollektive 

forbindelser? 

Nei    Sikkerheten blir forbedret 

ved at gående får egen veg 

atskilt fra kjørende, og at 

gående kan krysse Gml. 

Strømsvei i fotgjengerfelt. 

 

Brannberedskap: 

 

38.  Omfatter området spesielt 

farlige anlegg? 

Nei     

39.  Har området 

utilstrekkelig 

brannvannforsyning 

(mengde og trykk)? 

Nei     

40.  Har området bare én 

mulig atkomstrute for 

brannbil? 

Nei     

 

Forurensningskilder. Berøres planområdet av: 

 

41.  Akutt forurensing Nei     

42.  Permanent forurensing 

 

Nei     

43.  Støv og støy, industri 

 

Nei     

44.  Støv og støy fra trafikk 

 

Ja 2 2 4 Trafikkmengden i Gamle 

Strømsvei er ikke økende, 

og ulempe med støy og støv 

vil sannsynligvis bli 

uendret. 

45.  Støv og støy fra andre 

kilder. 

 

Nei     

46.  Forurenset grunn 

 

Nei     

47.  Forurensing i 

sjø/vassdrag 

Nei     
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48.  Risikofylt industri (kjemi 

/ eksplosiver og lignende) 

Nei     

49.  Avfallsbehandlingsanleg

g 

 

Nei     

50.  Oljekatastrofeområde 

 

Nei     

 

Tidligere bruk Er området påvirket/forurenset fra tidligere virksomheter: 

 

51.  Gruver; åpne sjakter, 

steintipper etc.? 

Nei     

52.  Militære anlegg; 

fjellanlegg, 

piggtrådsperringer etc.? 

Nei     

53.  Industrivirksomhet, 

herunder 

avfallsdeponering? 

Nei     

54.  Annet? (Angi)      

 

Ulovlig virksomhet 

 

55.  Sabotasje og 

terrorhandlinger: 

Nei     

56.  Er tiltaket i seg selv et 

sabotasjemål? 

Nei     

57.  Finnes det potensielle 

sabotasje-/terrormål i 

nærheten? 

Nei     

 

Kan planen medføre risiko (for omgivelsene) m.h.t: 

 

58.  Fare for akutt forurensing 

 

Nei     

59.  Forurensning av grunn 

eller vassdrag 

Nei      

 

Transport og trafikksikkerhet . Er det risiko for 

 

60.  Ulykke med farlig gods 

 

Nei     

61.  Kan vær/føre begrense 

tilgjengeligheten til 

området. 

Nei     

62.  Er det risiko for ulykke i 

av-/påkjørsler 

Ja 2 2 4 Hastigheten i Gamle 

Strømsvei er redusert til 40 

km/t, så konsekvensene ved 

evt. hendelser vil bli 

redusert. Planen viser også 

sikttrekanter i 
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kryss/avkjøringer som er 

med og bedrer 

siktforholdene. 

63.  Ulykke med 

gående/syklende 

 

Ja  1 4 4 Gang-/sykkelveg vil 

forhåpentligvis være med å 

redusere antall hndelser. 

 

Andre risikoposter i omgivelsene 

 

64.  Er det regulerte 

vannmagasiner i 

nærheten, med spesiell 

fare for usikker is? 

Nei     

65.  Er det regulerte vassdrag 

i nærheten, som kan føre 

til varierende vannstand i 

elveløp? 

Nei     

66.  Finnes det naturlige 

terrengformasjoner som 

utgjør spesiell fare (stup 

etc.)? 

Nei     

67.  Annet? (Angi)      

 

Spesielle forhold ved utbygging/gjennomføring 

 

68.  Trafikkulykke ved 

anleggsgjennomføring 

 

Ja  1 1 1 Ved gjennomføring av 

anlegget kan trafikkulykker 

skje, sjøl om 

anleggsområdet er godt 

sikret. 

69.  Uhell som kan påvirke 

jernbanen 

Nei     

70.  Undergrunnsledning/-

kabler 

 

Nei     

71.  Støv og støy fra trafikk 

 

Ja 1 1 1 I forbindelse med anlegg av 

gang- og sykkelvegen vil 

det bli ekstra støv og støy 

for naboene. 

 

Konklusjon: 

Hensikten med planen er bedre miljø, trafikksikkerhet og universelt utformede holdeplasser. 

Hastigheten på Gamle Strømsvei er også redusert til 40 km/t i 2015. Trafikkmengden har gått 

ned med ca. 20 % fra 2013 til 2015. 

Ut fra sammenhengen mellom sannsynlighet og konsekvens er det i matrisen konkludert med 

at det er liten risiko knyttet til de aktuelle hendelser. Risikonivået er generelt lavt. En 

eventuell trafikkulykke kan være alvorlig med myke trafikanter involvert. Det vil ikke bli 

krevd spesielle tiltak i forbindelse med planen da trafikken vil være svært lav på de aktuelle 

veiene.  
 

 

 


