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Behandling av detaljreguleringsplan for Gamle Strømsvei 
 
Rådmannen tilrår planutvalget å legge saken fram for kommunestyret med følgende forslag 
til vedtak: 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 første ledd vedtar kommunestyret 
detaljreguleringsplan for Gamle Strømsvei, som vist på reguleringsplankart datert 
20.04.2017, sist revidert 12.03.2018, med tilhørende bestemmelser, datert 15.05.2017, sist 
revidert 13.03.2018.  

 

Saksprotokoll i Planutvalget - 17.04.2018  
 
Behandling: 
 

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Saksordfører: Simon Friis Larsen. 
 
Vedtak: 
 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 første ledd vedtar kommunestyret 
detaljreguleringsplan for Gamle Strømsvei, som vist på reguleringsplankart datert 20.04.2017, sist 
revidert 12.03.2018, med tilhørende bestemmelser, datert 15.05.2017, sist revidert 13.03.2018. 
 
 
 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 25.04.2018  
 
Behandling: 
 

Geir Dalholt (H) fremmet følgende forslag til vedtak: 
Saken sendes tilbake til planutvalget for en grundigere vurdering av alternativer som også tar 
hensyn til eierne av eiendommene, 
 
Votering: 
 

Forslag fra Dalholt  ble satt opp mot innstillingen fra planutvalget. 
Forslag fra Dalholt falt mot 11 stemmer (6H, 3Frp, SV, V). 
Innstilling fra planutvalget ble vedtatt med 24 stemmer (21Ap, Krf, SP, Uavhengig) 
 



 
Vedtak: 
 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 første ledd vedtar kommunestyret 
detaljreguleringsplan for Gamle Strømsvei, som vist på reguleringsplankart datert 20.04.2017, sist 
revidert 12.03.2018, med tilhørende bestemmelser, datert 15.05.2017, sist revidert 13.03.2018. 
 
 
 
 

Vedlegg 
1 Forslag til plankart, datert 20.04.2017, sist revidert 12.03.2018 
2 Forslag til bestemmelser, datert 15.05.2017, sist revidert 13.03.2018 
3 Planbeskrivelse, datert 15.05.2017 
4 Tegningshefte (forslag til detaljplan), datert 12.04.2017 

 
Ikke trykte vedlegg (merknader til offentlig ettersyn): 
1. Fylkesmannen i Oslo og Akershus, datert 22.11.2017 
2. Akershus fylkeskommune, datert 11.12.2017 
3. Statens vegvesen, datert 12.12.2017 
4. Norges vassdrags- og energidirektorat, datert 03.11.2017 
5. Mattilsynet, datert 11.12.2017 
6. Direktoratet for mineralforvaltning, datert 23.11.2017 
7. Hafslund Nett AS, datert 06.12.2017 
8. Romerike Avfallsforedling IKS, datert 11.12.2017 
9. Elevrådet på Sagdalen skole, datert 10.11.2017 
10. Erlend Fjeld Haugen, mottatt 30.10.2017 
11. Eivind A. Martinsen, datert 22.10.2017 
12. Egil Bingen og Odd Samstad, datert 27.10.2017 
13. Lars Tore Bakken, datert 01.11.2017 
14. Tor André Roland og Siv Tonje S. Håkensen, datert 01.11.2017 
15. Saleem Mohammad og Brar Jeewan Singh, datert 09.12.2017 
16. Harald Lyder Larsen, datert 11.12.2017 
 
Saksutredning    
1. Sammendrag 

Planforslaget omfatter regulering av gang- og sykkelvei ved Gamle Strømsvei, på strekningen 
fra rundkjøringen med Nygata/Øvre Rælingsveg, til Stalsberg behandlingssenter. Gamle 
Strømsvei ligger i Skedsmo kommune, mens størstedelen av arealet som foreslås regulert til 
gang- og sykkelvei ligger i Rælingen.  
 
Ved ordinær løsning på gang- og sykkelveien foreslås det 1,5 meter rabatt, 2,75 meter gang- 
og sykkelvei og 1,75 meter grøft. Ny eiendomsgrense foreslås inntil grøft. Ved to punkter er det 
innsnevringer som følge av forhold inne på tilliggende eiendommer (ved gnr/bnr 106/164 og 
106/474 ligger det svømmebassenger nært eiendomsgrensen), her er rabatt innsnevret til 1 
meter og den ene kjørebanen innsnevret til 1,7 meter.  
 
Planforslaget medfører at det må erverves areal fra boligeiendommer i Rælingen. Ved gnr/bnr 
106/16 og 106/19 må det flyttes på hekker for at planforslaget skal kunne gjennomføres.  
 
Det foreslås gjenåpning eller fjerning av flere regulerte adkomster til Gamle Strømsvei.  
• To regulerte fellesavkjørsler som ikke er i bruk eller opparbeidet fra Jørgen Robsrudsveg 

foreslås fjernet. For de fire eiendommene langs Gamle Strømsvei som er berørt av dette 
(gnr/bnr 106/165, 106/164, 106/27 og 106/195) foreslås det å opprettholde direkte adkomst 
til Gamle Strømsvei i henhold til dagens etablerte situasjon.  



• For to eiendommer langs Gamle Strømsvei (gnr/bnr 106/181 og 106/16) foreslås det å 
opprettholde direkte adkomst til Gamle Strømsvei i henhold til dagens etablerte situasjon.  

• Videre foreslås det stenging av adkomster for tre eiendommer (gnr/bnr 106/24, 106/23 og 
106/356) helt nord i Gamle Strømsvei og etablering av ny adkomst for disse ut i General 
Laakes vei. 

 
Det foreslås hensynssone bevaring av kulturminne for ytterligere én eiendom (gnr/bnr 106/181) 
innenfor planområdet. To eiendommer (gnr/bnr 106/16 og 106/) foreslås videreført med dagens 
bevaringsstatus i reguleringsplan. Bestemmelsene for hva som tillates innenfor hensynssonen 
foreslås skjerpet inn i henhold til merknad fra fylkeskommunen.  
 
Nordre del av Kamphusveien er i dag regulert til offentlig vei. I planforslaget er dette foreslått 
endret slik at hele Kamphusvegen nå blir regulert til felles privat adkomstvei. 
 

2. Bakgrunn for at saken fremmes  
Forslagsstiller er Norconsult på vegne av Skedsmo kommune, i samarbeid med Rælingen 
kommune. Bakgrunn for planarbeidet er behovet for å sikre trygg ferdsel for myke trafikanter 
langs Gamle Strømsvei. Det er tatt med et større areal i Rælingen slik at det blir ryddet opp i 
regulerte fellesavkjørsler for tomter som berøres av gang- og sykkelveien og forhold ved 
Kamphusvegen. 
 

3. Tidligere behandling og vedtak 
Vedtak i planutvalget 22.08.2017:  
 
«Reguleringsplan for gang- og sykkelvei ved Gamle Strømsvei, med plankart datert 20.04.2017 
og bestemmelser datert 15.05.2017, legges ut til høring og offentlig ettersyn, med hjemmel i 
plan- og bygningsloven § 12-11.» 
 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.  
 

3.1 Forhold til relevante styringsdokumenter 
Felles kommunal veinorm er brukt som utgangspunkt for planarbeidet, med nødvendige 
tilpasninger til dagens situasjon der det er nødvendig.  
 
Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljø, med verdivurderinger og registreringer av 
delområder er lagt til grunn for vurdering av kulturminneverdier i planområdet.  
 
Bestemmelsene til kommuneplanens arealdel er brukt som utgangspunkt for revidering av 
bestemmelsene for boligområdet i Rælingen. 
 

4. Sakens innhold  
 
Planprosess 
Det ble varslet planoppstart med brev 03.07.2014 og kunngjort på kommunens hjemmeside og 
i Romerikes Blad 05.07.2014, med frist for uttalelse 14.09.2014. Det ble senere sendt brev til 
enkelte naboer som var uteglemt fra nabolisten og Statens vegvesen. Det kom 14 innspill til 
planarbeidet. 
 
Det ble avholdt informasjonsmøte 28.08.2014 på Stalsberg bo- og behandlingssenter. 
Representanter fra begge kommunene og utførende konsulent var til stede. Formålet med 
møte var å informere om planarbeidet i forbindelse med varsel om oppstart og få innspill fra 
berørte parter.  
 
Det ble også avholdt informasjonsmøte 24.03.2015 og tilsvarende den 23.04.2015 på 
Skedsmo rådhus hvor det ble gitt ytterligere informasjon om pågående planarbeid. 
 
I tillegg har det vært befaring på en del av de berørte eiendommene langs Gamle Strømsvei.  



 
Planforslaget 
Planforslaget legger til rette for sammenhengende gang- og sykkelvei/fortau langs Gamle 
Strømsvei, fra rundkjøringen med Nygata/Øvre Rælingsveg, til Stalsberg behandlingssenter. 
Strekningen er på ca 570 meter. Fra rundkjøringen med Nygata/Øvre Rælingsveg til gangvei 
mot Jørgen Robsrudsveg ved gnr/bnr 106/181 er det et eksisterende fortau som ikke skal 
endres. 
 
Gamle Strømsvei er en kommunal vei som ligger i Skedsmo. Skedsmo kommune som veieier 
har ansvar for regulering av gang- og sykkelvei. På grunn av at bebyggelsen på Skedsmos 
side av grensen ved enkelte punkter ligger svært tett på Gamle Strømsvei er ny gang- og 
sykkelvei foreslått på østsiden av veien, i Rælingen. Planforslaget medfører at det må erverves 
areal fra boligeiendommene i Rælingen. Ved eiendommene gnr/bnr 106/16 og 106/19 må det 
flyttes på hekker for at planforslaget skal kunne gjennomføres. Hekkene ligger på eiendommer 
med bevaringsverdier i hageanlegget. Hekkene er flyttet tidligere, som følge av 
siktproblematikk. 
 
I gjeldende reguleringsplan for deler av 
området, reguleringsplan for Vestre Strøm, 
ble flere avkjørsler besluttet stengt pga. 
stor trafikkmengde i Gamle Strømsvei. For 
fire av eiendommene langs Gamle 
Strømsvei (gnr/bnr: 106/195, 106/27, 
106/164, 106/165) ble det regulert inn to 
fellesavkjørsler fra Jørgen Robsrudsveg og 
adkomst fra Gamle Strømsvei ble stengt i 
reguleringsplanen. Disse fellesavkjørslene 
har ikke blitt opparbeidet. Trafikkmengden i 
Gamle Strømsvei er nå mindre og 
Skedsmo kommune tillater at 
eiendommene kan opprettholde adkomst til 
Gamle Strømsvei. Regulerte 
fellesavkjørsler fra Jørgen Robsrudsveg er 
foreslått fjernet. 
 
Adkomst til gnr/bnr 106/181 foreslås 
regulert direkte til Gamle Strømsvei igjen, 
da det ikke er ønskelig at denne 
eiendommen skal ha adkomst fra gang- og 
sykkelvei (via Jørgen 
Robsrudsveg). Eiendommen har ikke blitt 
innrettet etter gjeldende reguleringsplan. 
Bolig har både garasje i husets 
underetasje, og nylig oppsatt garasje som 
vender ut mot Gamle Strømsvei. 
 
Adkomst til gnr/bnr 106/16 foreslås regulert til Gamle Strømsvei, i tillegg til at det opprettholdes 
adkomst fra Strømsalléen. For å opprettholde muligheten for at den ubebygde nabotomten kan 
få felles adkomst med gnr/bnr 106/16 ut på Gamle Strømsvei, er det ikke hensiktsmessig og 
stenge avkjørselen ut i Gamle Strømsvei. 
 
Avkjørsler til eiendommene gnr/bnr 106/24, 106/23 og 106/356 foreslås stengt pga. at 
avkjørslene ligger nærme/i en krapp sving, på samme side som det foreslås gang- og 
sykkelvei. Disse eiendommene foreslås i stedet med adkomst via General Laakes vei. 
 
Deler av Kamphusvegen i Rælingen er regulert til fellesvei i reguleringsplan for Vestre Strøm. 
Den nordre delen av veien, på eiendom gnr/bnr 106/137 og 106/136 er imidlertid regulert til 

Kartutsnitt som viser kommunegrensen og varslet 
planavgrensning ved oppstart av planarbeidet. 



offentlig vei i reguleringsplan for Linjevegen, som er en eldre plan. Kamphusvegen er en smal 
vei som er adkomstvei for syv eiendommer. Veien har ikke regulert vendehammer, men det er 
regulert et veiareal inn på gnr/bnr 106/136 som kan fungere som snuareal dersom det ikke står 
biler foran garasjen på eiendommen. Veien blir ikke vedlikeholdt og driftet av kommunen i dag 
og ligger på private eiendommer. Hele Kamphusvegen foreslås regulert til fellesvei for de som 
har adkomst fra veien. 
 
To av eiendommene (gnr/bnr 106/16 og 106/19) innenfor planområdet er regulert til 
spesialområde bevaring i reguleringsplan for Vestre Strøm. Disse eiendommene foreslås 
videreført med hensynssone bevaring av kulturmiljø. I tillegg foreslås en eiendom sør i 
planområdet (gnr/bnr 106/181) avsatt med tilsvarende hensynssone. Eiendommen er foreslått 
med bevaringskategori 2 («Kulturminne/ landskapselement som er viktig i lokal og regional 
sammenheng. Bevaringsverdig, bør sikres gjennom regulering.») i kommunedelplan for 
kulturminner og kulturmiljø. 
 
Reguleringsplan for Linjevegen og reguleringsplan for Vestre Strøm vil utgå innenfor 
planområdet. Reguleringsbestemmelsene for Linjevegen-planen er forholdsvis utdaterte, fra 
1983, mens reguleringsbestemmelsene for Vestre Strøm-planen er av noe nyere dato, fra 
2002. Bestemmelsene for sistnevnte plan er derfor brukt som utgangspunkt for ny plan. Det 
foreslås noen endringer for å gjøre planen mest mulig oppdatert etter dagens situasjon og 
praksis i byggesaksbehandlingen, i tråd med kommuneplanens arealdel. 
 
Oppsummert foreslås det disse endringene i bestemmelsene til boligområdene: 

• Byggegrensen mot Gamle Strømsvei er endret fra 12,5 meter til 15 meter. 
• Maks. tillatt bebygd areal er endret fra maks. utnyttelsesgrad (U-grad) 0,15 og 22 % 

BYA til 25 % BYA. 
• Kravene til gesims- og mønehøyde og takvinkel er videreført fra Vestre Strøm-planen, 

men endret fra Linjevegen-planen. Takvinkel er satt til mellom 27 og 36 grader (for 
Linjevegen-planen er det krav om mellom 20 til 27 grader). 

• Kravet til antall biloppstillingsplasser er endret fra 3 plasser til 2 plasser per boenhet i 
enebolig. 

• Maks tillatt bebygd areal for eiendommer med hensynssone bevaring av kulturmiljø er 
endret fra 18 % BYA til 20 % BYA. 

• Det er satt bestemmelser om at bevaringsverdige trær i Strømsalléen tillates innenfor 
hensynssone frisikt. 

• Avstandskrav mot kjørevei/annen veigrunn ved tilnærmet vinkelrett plassering av 
garasje/carport er endret fra 7 meter til 6 meter. 

 
Typiske snitt for foreslått gang- og sykkelvei er vist på siden av plankartet. Ved ordinær løsning 
foreslås det 1,5 meter rabatt, 2,75 meter gang- og sykkelvei inklusiv skulder og 1,75 meter 
sideareal, før ny eiendomsgrense. Ved 2 punkter er det innsnevringer som følge av forhold 
inne på tilliggende eiendommer (ved gnr/bnr 106/164 og 106/474 ligger det bassenger nært 
eiendomsgrensen), her er rabatt innsnevret til 1 meter og den ene kjørebanen innsnevret til 1,7 
meter. 
 
Gamle Strømsvei har i dag veilys på vestsiden av veien. Disse foreslås opprettholdt og skal 
også dekke ny gang- og sykkelvei. 
 
Det vises til planforslagets planbeskrivelse for ytterligere detaljer. Tegningsheftet (forslag til 
detaljplan) viser hvordan gang- og sykkelveien vil gripe inn på hver enkelt eiendom.   
 
Offentlig ettersyn 
Planforslaget ble ikke endret som følge av førstegangs behandlingen i planutvalget.  
 
Kunngjøring om offentlig ettersyn ble annonsert i Romerikes Blad 16.09.2017 og på 
kommunens nettside 15.09.2017. Organisasjoner i Rælingen og beboere og naboer i Rælingen 
ble varslet med brev 15.09.2017. Brev til offentlige myndigheter og organisasjoner på 



Romerike, samt beboere i Skedsmo ble ved en feil ikke utsendt samtidig. Disse ble varslet med 
brev 01.10.2017 av Skedsmo kommune. Offentlig ettersyn ble derfor en ekstra lang periode fra 
16.09.2017 til 11.12.2017. Det kom til sammen inn 16 merknader. Merknadene er oppsummert 
og kommentert nedenfor.  
 
I etterkant av at alle merknader var kommet inn besluttet rådmannen at forslag til reviderte 
bestemmelser for hensynssone for bevaring av kulturmiljø i Rælingen måtte sendes på et 
begrenset nytt offentlig ettersyn. Det skyldes at fylkeskommunen anbefalte revisjon av 
foreslåtte bestemmelser. Dette er noe som vil kunne få betydning for eierne av bygningene på 
eiendommene det gjelder. Brev datert 09.01.2018 ble sendt ut til tre eiendommene dette gjaldt, 
gnr/bnr 106/16, 106/19 og 106/181, med frist for merknader 31.01.2018. Det kom ikke inn 
merknader.  
 
Merknader til offentlig ettersyn 
Fylkesmannen i Oslo og Akershus, datert 22.11.2017 
Fylkesmannen kommenterer masseforvaltningen. De om minner om Forskrift om fremmede 
organismer § 24, der det stilles krav om av den ansvarlige for massene skal undersøke om de 
inneholder organismer som kan medføre risiko for biologisk mangfold.  
 
Fylkesmannen forutsetter at det i størst mulig grad brukes stedegne masser og at evt. 
overskuddsmasser håndteres forsvarlig. Fylkesmannen mener at håndtering av masser bør 
innarbeides som en bestemmelse.  
 
Planforslaget beskriver også lokal håndtering av overvann, men dette temaet er ikke tatt inn i 
bestemmelsene. Fylkesmannen oppfordrer tiltakshaver til å ta med overvann i bestemmelsene 
for å sikre en god håndtering av overvann.  
 
Kommentar fra rådmannen: 
Når det gjelder masser er det masseoverskudd i prosjektet, dvs. gravemassene er større enn 
fyllingsmassene. Det er lagt inn en bestemmelse som omtaler masseforvaltning, § 5.1.1. Det er 
også lagt inn en bestemmelse om lokal håndtering av overvann, § 5.1.2.  
 
Akershus fylkeskommune, datert 11.12.2017 
Fylkesrådmannen forutsetter at retningslinjene i regional plan for masseforvaltning blir lagt til 
grunn i det videre arbeidet og oppfordrer til at håndtering av masser innarbeides i 
bestemmelsene.  
 
Det vises til at regional plan for vannforvaltning skal ligge til grunn for kommunal planlegging. 
Fylkesrådmannen oppfordrer tiltakshaver til å ta med overvann i bestemmelsene.  
 
Når det gjelder automatisk fredete kulturminner ble det gjennomført en registrering av nesten 
hele planområdet i 2001, i forbindelse med reguleringsplan for Vestre Strøm. Det ble ikke 
påvist automatisk fredete kulturminner innenfor planområdet og undersøkelsesplikten etter 
kulturminneloven § 9 er å anse som oppfylt. Det er kun arealet vest for Gamle Strømsvei som 
ikke er undersøkt og der anses potensialet for funn av automatisk fredete kulturminner som lavt 
grunnet topografien og minimalt omfang. En nærmere utredning av automatisk fredete 
kulturminner anses ikke som nødvendig.   
 
Fylkesrådmannen ber om at de som skal utføre arbeidet i marka gjøres oppmerksomme på at 
det kan være ukjente kulturminner i området. Alle fornminner er fredete også de som ikke er 
registrerte. Dersom man støter på et fornminne skal arbeidet straks stanses i den utstrekning 
det berører fornminnet eller dets sikringssone på 5 meter. Akershus fylkeskommune skal straks 
varsles i henhold til kulturminneloven § 8 annet ledd.  
 
Fylkesrådmannen registrerer at planforslaget er utarbeidet i samsvar med anbefalingene i den 
reviderte kommunedelplanen for kulturminner i Rælingen kommune. Dette er i tråd med 
fylkesrådmannens anbefalinger til varsling av planarbeidet. 



 
I bestemmelsene til hensynssonen for bevaring av kulturmiljø åpnes det opp for at bygninger 
kan ombygges og påbygges. Etter fylkesrådmannens erfaring kan dette føre til mange 
misforståelser rundt hva som kan forventes tillatt i et bevaringsområde og kan gå på 
bekostning av de objektene man ønsker å bevare. Fylkesrådmannen anbefaler å fjerne punktet 
og at bestemmelsene utformes slik: 
 

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. 

 
Kommentar fra rådmannen: 
Massehåndtering er nå omtalt i bestemmelsene, § 5.1.1 og overvannshåndtering er nå omtalt i 
bestemmelsene, § 5.1.2.  Varslingsplikten ved uventede funn fornminner var omtalt i 
bestemmelsene som ble sendt på høring og offentlig ettersyn, i fellesbestemmelsene § 3.1. 
 
Foreslåtte bestemmelser til eiendommene med hensynssone kulturmiljø ble sendt på et 
begrenset nytt offentlig ettersyn til de aktuelle eiendommene, gnr/bnr 106/16, 106/19 og 
106/181. Rælingen kommune har ikke mottatt noen merknader. Rådmannen mener 
fylkesrådmannens forslag til bestemmelser vil kunne være med å sørge for at verneverdiene 
ved husene og deres miljø bedre ivaretas i byggesaker. Bestemmelsene er innarbeidet i 
planforslaget § 7.3.  
 
Statens vegvesen, datert 12.12.2017 
Statens vegvesen viser til høringsuttalelse fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus og informerer 
om at de ikke har fått tilsendt planen på offentlig ettersyn. Strekningen fra Nygata til Stalsberg 
sykehjem er kommunal, men vegvesenet har følgende merknader: 

• På detaljplanen som er utarbeidet for gang- og sykkelveien er det en del skjæringer 
utformet med støttemurer. Etablering av støttemurer krever større inngrep enn selve 
muren og vegvesenet er usikre på om planforslaget ivaretar dette. Normalt bør det 
reguleres inn et anleggsbelte som ivaretar nødvendig areal til å bygge gang- og 
sykkelveien. Anleggsbeltet bør være 3 meter.  

• Dersom det ikke er regulert frisiktsoner i avkjørsler som krysser gang- og sykkelveien 
så bør dette gjøres.  



• Dersom noen eiendommer har krav på støyskjermingstiltak som følge av planen så bør 
eiendommene dette gjelder fremkomme av bestemmelsene.  

 
Kommentar fra rådmannen:  
Det ligger et anleggsbelte i planforslaget, men på grunn av størrelsen er det vanskelig å se. 
Det er i hovedsak 0,75 meter bredt og 1,5 meter enkelte steder. Dette er smalere enn det som 
er vanlig. Rådmannen i Skedsmo har vurdert at det er mulig å bygge anlegget med et slikt 
anleggsbelte, men at det er mer krevende enn med vanlige bredder. I forhandlinger med de 
ulike eiendommene kan rådmannen i Skedsmo jobbe for å sikre seg bredere anleggsbelter, 
men med utformingen som planen har nå har Skedsmo ikke hjemmel til å ekspropriere bredere 
belter. Bakgrunnen for at det blir regulert så smale belter er et ønske om å redusere 
inngrepene på tilliggende eiendommer.  
 
Frisiktsoner på avkjørsler som krysser gang- og sykkelveien var lagt inn i planforslaget som ble 
sendt på høring.  
 
Ingen av eiendommene har krav på støyskjermingstiltak som følge av planen.  
 
Norges vassdrags- og energidirektorat, e-post 03.11.2017 
NVE har på grunn av store saksmengder ikke mulighet til å behandle planforslaget og viser til 
skriv sendt til kommunene som omtaler NVEs bistand og verktøy i arealplanlegging. NVE viser 
blant annet til at plan- og bygningsloven og byggteknisk forskrift setter tydelige krav til sikkerhet 
mot flom og skred ved ny utbygging. NVE legger ved sjekkliste som er ment som et 
hjelpemiddel for å sikre tilfredsstillende dokumentasjon av relevante forhold knyttet til flom, 
erosjon eller skred.   
 
Kommentar fra rådmannen: 
Rådmannen merker seg at NVE ikke har vurdert saken. Etter rådmannens oppfatning er 
planforslaget utformet på en måte som ivaretar de retningslinjene NVE viser til.  
 
Mattilsynet, datert 11.12.2017 
Mattilsynet skriver at det ikke kommer frem i planen at det er noe internt ledningsnett eller 
vannforsyning som blir berørt på den nevnte strekningen. De har derfor ingen merknader til 
saken.  
 
Kommentar fra rådmannen: 
Merknaden tas til orientering.  
 
Direktoratet for mineralforvaltning, datert 23.11.2017 
Direktoretat for mineralforvaltning skriver at de ikke kan se at planen berører registrerte 
forekomster av mineralske ressurser av regional, nasjonal eller internasjonal verdi, 
bergrettigheter eller masseuttak i drift og har dermed ingen merknader til planforslaget.  
 
Kommentar fra rådmannen:  
Merknaden tas til orientering.  
 
Hafslund Nett AS, datert 06.12.2017 
Hafslund har sendt inn en standardtekst om at Hafslund har elektriske anlegg i planområdet. 
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 gir dårligere atkomst til 
nettselskapets anlegg.  
 
Kommentar fra rådmannen:  
Merknaden tas til etterretning.  
 
Romerike Avfallsforedling IKS, datert 11.12.2017 



ROAF forutsetter at det fremtidige tiltaket ikke vil være til hinder for renovasjon for berørte 
abonnenter i området. Dersom det i en byggeperiode må legges opp til midlertidig renovasjon 
ber vi om å bli kontaktet for tilrettelegging av dette.  
 
Kommentar fra rådmannen:  
Tiltaket vil ikke hindre renovasjon. Skedsmo kommune som tiltakshaver vil kontakte ROAF 
dersom de ser at det trengs midlertidige løsninger i anleggsfasen.  
 
Elevrådet på Sagdalen skole i Skedsmo kommune, e-post datert 10.11.2017 
Elevene som bor i nærheten av Gamle Strømsvei er fornøyde med planene, men de ønsker 
gang- og sykkevei på begge sider av veien. De synes det er vanskelig når de skal gå over 
veien, og ønsker derfor flere fotgjengerfelt.  
 
Kommentar fra rådmannen:  
Rådmannen synes det er bra at elevrådet ved Sagdalen skole er fornøyde med planene. Å 
etablere gang- og sykkelvei på begge sider av veien vil være krevende å få til, så lenge husene 
ligger så tett på veien. Det vil forutsette svært store eiendomsinngrep. Det er Skedsmo 
kommune som eventuelt måtte vurdert å legge tosidig gang- og sykkelvei på strekningen.   
 
Erlend Fjeld Haugen, på vegne av beboerne i Kamphusvegen, mottatt 30.10.2017 
Det vises til side 4, femte avsnitt, og side 10, femte avsnitt, i Rælingens saksfremlegg. Fjeld 
Haugen og de øvrige beboerne i Kamphusvegen ønsker at kommunen overtar ansvaret for 
Kamphusvegen og gjør hele veien offentlig. Argumenter de mener taler for dette er: 

• Kamphusvegen med sine 7, snart 8 eneboliger, og snart 10 husstander blir mer 
trafikkert enn det som ble tatt høyde for ved reguleringen i 2002. Kommunen har en 
vedtatt policy å fortette etablerte boligområder og det vil øke belastningen på veiene 
betraktelig. Det er urimelig at beboerne skal bære kostnaden av økt trafikk. Det er 
kommunens oppgave å sørge for veitilknytning. Det er en del av kontrakten kommunen 
har med sine innbyggere og årsaken til at man betaler skatt. 

• Kommunen bør ivaretar felleskapet og ikke forskyve ansvar og økonomi over på private 
husholdninger som har kjøpt eiendommene i den tro at de har kommunal vei til 
tomtegrensen.  

• Kommunen har et ansvar for å sikre at veier som har en viss trafikk og størrelse har 
korrekt standard og kommunen må ta fullt eierskap til veien og sørge for 
oppgraderinger for å sikre adkomst til utrykningskjøretøy. Hvordan kan kommunen 
vurdere at veien er for dårlig som en grunn til å frate sitt ansvar? Beboerne mener det 
må være motsatt, ettersom det er kommunen som har unnlatt å vedlikeholde veien og 
ikke beboerne.  

• Kommunen må vektlegge at for et nabolag med 7, snart 8, boenheter og 9, snart 10, 
husstander vil det være komplisert å bli enig om fordeling av utgifter og ønsket 
standard. Det offentlige bør sørge for enhetlig standard og fordeling av kostnader, både 
når det gjelder lys, vedlikehold og rydding av vei samt disponering av snø. Beboerne 
mener hensyn til likhet for loven og likebehandling må veie tyngre enn kostnadskutt. 

• Kommunen bør heller ta hensyn til tetthet og at 10 boenheter er avhengig av veien og 
disse bidrar økonomisk til kommunen. Det vises til at Kamphusvegen er på størrelse 
med Baldersveg som har 8 husnumre og er kommunal. Det fremstår også som en 
ganske annen vurdering i dag enn i 2002 (da deler av veien ble privat), når husantallet i 
Kamphusvegen har økt siden den gang og flere hus har 2 boenheter.  

• Dersom kommunen velger å privatisere veien mener beboerne at de har krav på 
økonomisk kompensasjon, fordi de mister fremtidig vedlikehold av veien og fordi 
kommunen overfører oppgraderingsbehovet til beboerne.  

 
Kommentar fra rådmannen:  
Lignende veier i området som armen av Jørgen Robsrudsveg, regulert som «vei F6», og 
armen av Strømsalléen, regulert som «vei F7», er i likhet med Kamphusvegen regulert til 
fellesveier og har henholdsvis 7 og 6 eiendommer med adkomst fra veiene. Det vil nok likevel 



også finnes eksempler på veier av denne størrelsen som er regulert til offentlig vei, slik 
innsender viser til. I forbindelse med nye reguleringsplaner blir slike forhold vurdert fortløpende. 
 
Selv om det har kommet flere boenheter til siden deler av Kamphusvegen ble regulert til 
fellesvei i 2002 kan ikke rådmannen se at det gir grunnlag for at kommunen skal eie og drifte 
veien. Lengden på veien, bredden, antall boliger, det at veien ligger på privat grunn og ikke har 
forhold som tilsier at allmennheten må sikres adgang til veien gjør at rådmannen mener hele 
veien nå må reguleres til privat fellesvei. Det finnes mange eksempler på tilsvarende veier som 
er private hvor drift og vedlikehold av veien lar seg løse av beboerne i fellesskap.  
 
Eivind A. Martinsen, eier av gnr/bnr 106/144 og 239 i Kamphusvegen, datert 22.10.2017 
Merknader til reguleringsbestemmelsene 
• I avsnitt 3.3 står det «Kjøreveg 4 er felles for eiendommene gnr/bnr 106/22, 136, 137, 140, 

144 og 635.» Martinsen mener setningen må utvides også til å gjelde gnr/bnr 106/239, da 
denne eiendommen har fått tinglyst veirett over Kamphusvegen og frem til gnr/bnr 106/144. 
I plankartet er veien benevnt som «Kjøreveg SKV4» og ikke «Kjøreveg 4». 

 
Merknader til plankartet 
• Martinsen ber om at regulert veiformål i Kamphusvegen avsluttes ved grensen mellom 

gnr/bnr 106/137 og gnr/bnr 106/144. Det vil være i tråd med gjeldende regulering av 
Kamphusvegen i reguleringsplan for Linjevegen.  

• Martinsen ønsker at frisikten i krysset Kamphusvegen/Strømsalleen bør utvides litt, da 
vinkelen mellom veiene i denne retningen er større enn 90 grader. Det gir dårlig sikt med 
den bredde på veigrunnen som nå er regulert inn. En tilsvarende løsning som er laget for 
SKV9 bør benyttes. Som tidligere påpekt er det mye trafikk i Strømsalleen, også av gående 
og syklister.  

 
Merknad til detaljplan 
• Kamphusvegen er benevnt som Kastellveien. 
 
Merknad til Kamphusvegen 
• I planbeskrivelsen står det at en tarm av Kamphusvegen reguleres til felles vei. Martinsen 

viser til merknad fra Caspar Seip i forbindelse med oppstart av planarbeidet, hvor det står 
at beboerne ønsker at hele Kamphusvegen skal være kommunal. Ønsket opprettholdes. 
Det er 7 boliger ved Kamphusvegen, med flere boenheter og det er dessuten 2 ubebygde 
eiendommer som vil kunne benytte Kamhusvegen som adkomstvei.  

 
Kommentar fra rådmannen: 
Bestemmelsene 
• Gnr/bnr 106/239 hadde ikke fått godkjent byggesøknad og arealoverføring på det 

tidspunktet planforslaget ble 1. gangsbehandlet av planutvalget. Kommunen har nå 
godkjent bygge- og arealoverføringssaken for tomtene til Martinsen og rådmannen har lagt 
gnr/bnr 106/239 til i bestemmelsen om hvem veien er felles for.  

• «Kjøreveg 4» er rettet til «Kjøreveg SKV4» i bestemmelsene. 
 
Plankartet 
• Reguleringsformålet for Kamphusvegen er videreført fra gjeldende reguleringsplan. Men 

det ser ut til at eiendomsgrensen mellom gnr/bnr 106/137 og gnr/bnr 106/144 var tegnet 
annerledes på gjeldende plan for Linjevegen enn slik eiendomsgrensen er i dag. Dette er 
årsaken til at veiformålet går inn på Martinsens eiendom. Rådmannen ser ikke behov for at 
det skal reguleres fellesvei inn på Martinsens eiendom. Plankartet er rettet opp.  

• Rådmannen vurderer at frisiktsonene som er tegnet inn er tilstrekkelig. Det vil ikke bli mer 
trafikk i Kamphusvegen eller Strømsalléen som følge av reguleringsplanen. Både 
Kamphusvegen og Strømsalléen har relativt lite trafikk. I Strømsalléen er det en allé som 
rådmannen er opptatt av å bevare, selv om trærne tar noe sikt. Trestammer er likevel ikke 
like skjermende som en vegg eller hekk ville vært.  

 



Detaljplan 
• Tegningshefte/detaljplanen er ikke rettet opp i denne omgang, da denne ikke er grunnlag 

for vedtak. Det gir ingen stor konsekvens, da det ikke skal skje endringer i Kamphusvegen. 
 
Kamphusvegen 
• Rådmannen viser til kommentaren til Fjeld Haugen sin merknad over.   
 
Egil Bingen og Odd Samstad, eier av hhv. gnr/bnr 106/16, 28 i Gamle Strømsvei og 106/19 i 
Strømsalléen, datert 27.10.2017 
Historisk bakgrunn: 
Gamle Strømsvei 74 (106/16) og Strømsalléen 1 (106/19) har vært omfattet av hhv. fire og tre 
reguleringsplaner i nyere tid – reguleringsplan for Linjevegen, Vestre del av Vestre Strøm, 
Vestre Strøm og den pågående. Grunneierne skriver at dette skaper usikkerhet og arbeid med 
å forsvare egne interesser og viser til at alle planen har stilt krav til å fjerne granhekker grunnet 
frisiktkrav. I reguleringsplan for Vestre del av Vestre Strøm ble eiendommene i 2006 regulert til 
spesialområde bevaring, og dette med virkning også for original beplantning.  
 
Etter pålegg fra Rælingen kommune i 2006 måtte betydelige deler av hekkene fjernes på grunn 
av frisiktkrav i krysset Strømsalléen x Gamle Strømsvei. Betydelige deler av hekkene måtte 
fjernes pga. størrelse og avstand til Gamle Strømsvei. Grunneierne ble enig med kommunen at 
de skulle få nye hekker i stedet for økonomisk erstatning. I samarbeid med kommunen 
engasjerte grunneierne en grøntarealkonsulent som foreslo ny plantelinje i 50 års perspektiv. 
Rælingen kommune opplyste om at det kunne komme et fortau i fremtiden. Grunneierne tok 
det som en selvfølge at plantelinjen tok høyde for et fortau. Hekkene ble etablert med 10-15 cm 
høye planter for at de skulle være mest mulig robuste. 
 
I følge Bingen og Samstad viste telling av årringer på hekk som ble fjernet at den var plantet i 
1896. Et fotografi av Strømmen som er tidfestet fra 1895-1905 av Akershusmuseet viser 
Strømsalléen uten trær og granhekk langs Gamle Strømsvei. Daværende eier av Vestre 
Strøm, Ferdinand Julian Egeberg, tidligere kabinettskammerherre hos kong Oscar II, har 
således samtidig beordert beplantning langs Strømsalléen og Gamle Strømsvei. Opprinnelig 
gikk også granhekken langs Gamle Strømsvei 78 A. Bingen og Samstad mener det er spesielt 
at samtidig som trærne i Strømsalléen reguleres til spesialområde bevaring i 2006, ble original 
beplantning langs Gamle Strømsvei fjernet. 
 
Pågående reguleringsplan: 
I 2014 ble grunneierne innkalt til oppstartsmøte for ny reguleringsplan. Skedsmo kommunen 
foreslo gang- og sykkelvei med en bredde som medførte at hekkene måtte ned. Bingen og 
Samstad ble sjokkert over at Rælingen kommune kunne være med å fremme planen med 
tanke på tidsperspektivet som var gitt ved planting av de nye hekkene.  
 
Bingen og Samstad mener at planforslaget som ble sendt på høring er uvesentlig endret siden 
oppstartsmøtet. De viser til at de ønsker fortau og innspillet som ble sendt ved varsel om 
oppstart, hvor tilnærmet alle beboerne på begge sider av veien underskrev. Dette er de daglige 
brukerne av veien sitt uttrykte behov. De mener videre at det er utmerket gang- og sykkelvei 
via Strømsalléen/Jørgen Robsrudsveg til krysset Gamle Strømsvei/Nygata som er betydelig 
benyttet. Bingen og Samstad mener at fortau vil minske prosjektets kostnader og viser til veier 
med vesentlig mer trafikk hvor det er fortau med varierende bredde 2,0 til 4,4 meter (bl.a. 
Stasjonsveien og Skjettenveien).  
 
I møte med Skedsmo og Rælingen kommune 20.10.2017 fikk Bingen og Samstad forsikringer 
om det ikke skal gjøres tiltak i Strømsalléen, det er kun ved krysset med Gamle Strømsvei det 
skal tilpasses til gang- og sykkelvei. Dette virker akseptabelt, da de er opptatt av å bevare de 
originale hekkene her, som består av både sibirertebusk og hagtorn.  
 
På møtet ble også veiadkomst for gnr/bnr 106/28, Gamle Strømsvei 76, diskutert. Planforslaget 
sier at eiendommen har utkjøring over 106/16. Dette godtar ikke innsender. I 2007 sa Skedsmo 



kommune at de aksepterte utkjøring til Gamle Strømsvei, fordi kravene til frisikt ble innfridd. 
Innsenderne mener det er forskjellsbehandling av eiendommen 77/1284, på andre siden av 
Gamle Strømsvei, som har utkjøring rett ut i veien. 
 
Bingen og Samstad viser til bestemmelse som sier at det er byggegrense på 15 meter mot 
Gamle Strømsvei og at garasje/carport ikke tillates bygd innenfor denne grensen. De forstår 
ikke behovet for økt byggegrense og skjerpede krav til garasjebygg, når det hevdes at 
innsnevringene i Gamle Strømsvei vil bidra til å redusere trafikken. De mener det er spesielt 
når nesten alle boliger og garasjer langs Skedsmos side står innenfor en byggegrense på 15 
meter.  
 
Kommentar fra rådmannen: 
Rådmannen har forståelse for den frustrasjon grunneierne uttrykker over at planforslaget 
legger opp til at deres hekker på nytt må fjernes og reetableres. Det relativt få år etter at de 
kom til enighet med Rælingen kommune om hvor hekkene skulle plantes og at de skulle stå 
der i et langt tidsperspektiv. Det vil igjen ta tid før hekkene vokser seg til og dette medfører 
selvfølgelig ulempe for grunneierne.  
 
Eksemplene innsenderne viser til ligger i Skedsmo kommune og er etter rådmannens syn ikke 
gode løsninger. Med hensyn til trafikksikkerhet og plass til snøopplag og overvannshåndtering 
er slike løsningene ikke ønskelig. Rådmannens begrunnelse for hvorfor det planlegges for 
gang- og sykkelvei fremfor fortau er beskrevet i saksutredningen til førstegangs behandlingen 
og likeledes i punkt 5.5 i saksutredningen til sluttbehandling av planforslaget.  
 
Rådmannen kan bekrefte at innsenderne har oppfattet riktig at det ikke skal gjøres tiltak i 
Strømsalléen. Det er kun hekkene ytterst i krysset mot Gamle Strømsvei som vil bli berørt.  
 
Utkjøringstillatelse ut i Gamle Strømsvei er en avgjørelse Skedsmo kommune må ta, ettersom 
de eier veien. Rådmannen i Skedsmo har besluttet at det ikke kan gis avkjørselstillatelse for 
den ubebygde eiendommen 106/28. 
 
Byggegrensen på 15 meter er i henhold til vegloven og rådmannen mener det er riktig å justere 
denne ved vedtak av reguleringsplanen slik at det blir samme byggegrense på begge sider av 
veien. Forslag til plankart viser at dette ikke skaper konflikter for eksisterende bebyggelse i 
Rælingen langs Gamle Strømsvei. 
 
Lars Tore Bakken, Skolegata 48, e-post datert 01.11.2017 
Bakken bor like utenfor planområdet, og har erfaringer som bilpendler, kollektivpendler, syklist 
og fotgjenger i nærområdet og på den berørte strekningen.  
 
1) Bakken påpeker at planforslaget inneholder innsnevringer ved enkelte eiendommer. Han er 

nok enig i at det kan bremse farten, men mener at det mest av alt vil gi trafikk-stopp og 
tomgangskjøring. Dersom det er mulig å gjennomføre tiltaket med trafikkflyt, vil det være 
gunstig på alle måter og for alle parter. Blir det for tungvidt å kjøre gjennom strekningen, vil 
bilister også trekke mot alternative ruter i småhusbebyggelsene, noe ingen ønsker.  

 
Bakken skriver også at det bør vurderes om de to foreslåtte innsnevringene ved veikryss gir 
for store problemer for tungtransport i forbindelse med byggevirksomhet i boligområdet. 
Han har lagt merke til at disse kjøretøyene bruker Gamle Strømsvei i dag, og slik håper han 
at det fortsetter.  
 

2) Bakken mener også at busstoppet ved Strømsalléen ligger knotete til ved sving og kryss, 
samtidig som det ligger svært nært nabostopp både mot nord og sør. Han mener stoppet 
kan fjernes, særlig nå som gang- og sykkelveien vil gjøre det bedre å gå til neste stopp.  

 
3) Samtidig mener han at det bør etableres en fotgjengerovergang ved Stalsberg bo- og 

behandlingssenter, slik at man kan krysse veien trygt ved busstoppet der.  



 
Ellers er Bakken svært positiv til tiltaket totalt sett, og ønsker lykke til videre med 
behandlingen. 

 
Kommentar fra rådmannen: 
1) Det er foreslått innsnevringer ved 106/19, 106/164 og 106/474. Innsnevringen ved 106/19 

er gjort for å få god plass til busstopp uten å måtte gjøre altfor store eiendomsinngrep. Det 
er ikke plass til busslomme eller innsving og rådmannen mener en slik løsning er den mest 
trafikksikre. Ved busstopp i den ene veibanen og ledig veibane ved siden av, er det en fare 
for farlige forbikjøringer i motsatt kjørefelt. De andre to innsnevringene er også gjort av 
hensyn til berørte eiendommer, samt til den praktiske gjennomføringen av anlegget. Det 
hadde nok vært mulig å bygge i full bredde, men det ville ha blitt dyrere og mer konfliktfullt. 
Det er konkrete konstruksjoner, som støttemurer og svømmebasseng, som har ført til 
tilpasningene ved disse to eiendommene. Når innsnevringene samtidig kan brukes til å 
lage fartsreduserende tiltak, mener rådmannen at fordelene klart overstiger ulempene. 
Innsnevringene kan føre til noe ventetid, men rådmannen tror ikke at det får et stort 
omfang.  

 
Utformingen av kryssene Bakken nevner er slik at også større kjøretøy kan kjøre der.  

 
Rådmannen mener Gamle Strømsvei kan omtales som en slags mellomgruppe av veien.  
Det er mer ønskelig at gjennomgangstrafikk går gjennom Gamle Strømsvei enn gjennom 
småveiene i området. Samtidig finnes det andre ferdselsårer som er mer egnet for 
gjennomgangstrafikk mot Strømmen eller Lillestrøm (Strømsveien og Øvre Rælingsveg / 
Strømsdalen.) Dersom en litt mindre gjennomkjøringsvennlig Gamle Strømsvei leder folk dit 
i stedet, er det ikke noe problem. Dersom det mot formodning blir mer kjøring på 
småveiene, kan dette løses gjennom fartsdumper, enveiskjøring eller andre tiltak i 
småveiene.   

 
2) Busstoppet ved Kastellveien ligger like utenfor planområdet, og blir derfor ikke vurdert i 

dette reguleringsplanforslaget. Busstoppet ligger for øvrig i Skedsmo kommune og det er 
videre Ruter som tar avgjørelser vedrørende busstopp.  

 
3) Når det gjelder fotgjengerovergangen Bakken ønsker så er det en vurdering Skedsmo 

kommune må gjøre, ettersom dette punktet ligger i Skedsmo, på kommunal vei. 
Fotgjengeroverganger reguleres normalt ikke, det er vurderinger som gjøres fortløpende 
ved behov.  

 
Tor André Roland og Siv Tonje S. Håkensen, Ekraveien 18, e-post datert 01.11.2017 
Roland og Håkensen påpeker at planen legger opp til at bussholdeplassene flyttes slik at de 
ligger på hver sin side av veien, tvers ovenfor hverandre. Det blir bare én kjørebane. 
Innsenderne mener at dette vil kunne gi kødannelse ved bussholdeplassene.  
 
De gjør oppmerksom på at deres hus ble oppført i 2015, og ikke er en del av plantegningene. 
Deres situasjon har derfor ikke vært vurdert i planarbeidet. De mener at flytting av 
bussholdeplassen på østlig side ikke kom fram av planene slik de ble presentert i 2014. Det 
kan derfor argumenteres for at flytting av bussholdeplass ikke er nødvendig som følge av 
arbeidet med gang- og sykkelvei.  
 
Roland og Håkensen har i dag bussholdeplassen på vestlig side av Gamle Strømsvei rett 
utenfor sitt stuevindu. Flytting av bussholdeplassen på østlig side vil føre til at også denne 
bussen stopper like utenfor deres stuevindu. Det gir økt innsyn og økt støymengde. 
Innsnevringen vil gi fare for kø utenfor deres vindu, med mer støy og mer innsyn.  
 
Innsenderne ønsker at kommunene vurderer følgende tiltak, gjerne i kombinasjon:  



• I samråd med Ruter; legge ned busstoppet Kurbadet på begge sider av Gamle Strømsvei, 
ved krysset til Strømsalléen. – Da trengs det ikke lengre innsnevring her, og grunnen til 
kødannelse forsvinner.  

• I samråd med Ruter; legge ned ett av busstoppene, østgående eller vestgående.  – Fortsatt 
fare for kø, men ikke samme grad av økt innsyn til deres stue.  

• Skedsmo kommune bygger og tar kostanden med et høyere støygjerde på deres eiendom. 
– Det vil hjelpe mot både innsyn og støy.  

• Skedsmo kommune setter opp, og finansierer, en høy nok hekk ved Gamle Strømsvei, på 
deres eiendom – Forslaget vil hjelpe mot innsyn.  

 
De mener at avstanden til busstoppet Kastellveien fra Kurbadet er så kort at det ikke gir noen 
særlig ulempe. De mener også at det blir enklere å oppgradere til universell utforming her enn 
ved Kurbadet. Innsenderne viser også til at Ruter generelt jobber for å optimalisere antall stopp 
og at kommunen i saksutredningen til høringen vedgikk at bussholdeplassene kom i overkant 
tett. 
 
De ser fram til en konstruktiv dialog med kommunen om dette. Ellers stiller de seg veldig 
positive til at deler av Gamle Strømsvei får både gang- og sykkelvei. 
 
Kommentar fra rådmannen: 
Roland og Håkensens bolig ligger i Skedsmo kommune. Årsaken til at deres bolig ikke er 
inntegnet i kartgrunnlaget er at planarbeidet startet før huset var bygd. Det er uansett andre 
boliger som også ligger nær veien og bussholdeplassen, så kjennskap til boligen ville ikke ha 
ført til en annen plassering av busstoppet.  
 
Spørsmålet om nedlegging av holdeplasser er kommentert i merknad over. Ruter avgjør dette, 
og Gamle Strømsvei er for øvrig Skedsmo kommunes vei. Ruter har fått planforslaget på 
høring, men har ikke kommentert at det er vist holdeplass ved Ekraveien 18. Det stemmer at 
flyttingen av bussholdeplassen ikke er en nødvendig følge av at det skal reguleres gang- og 
sykkelvei. Når man regulerer en vei, er det imidlertid naturlig å se på plasseringen av 
holdeplasser langs veien. Løsningen med holdeplasser på hver side og bare én kjørebane er 
med på å redusere eiendomsinngrepene på boligeiendommene langs veien og sikre at gang- 
og sykkelveien får en mest mulig rett fremføring. Dessuten kan innsnevringene i veien bidra til 
at det blir noe mindre attraktivt å velge Gamle Strømsvei som gjennomfartsvei og derfor dempe 
trafikken.  
 
Eventuelle støyskjermingstiltak ved boligen er noe Skedsmo kommune må vurdere.  
 
Saleem Mohammad og Brar Jeewan Singh, Gamle Strømsvei 49 A og B, datert 09.12.2017 
Innsenderne lurer på hva som er tenkt rundt skjerming for innsyn og støy til deres eiendommer, 
Gamle Strømsvei 49 A og 49 B. De oppfatter planforslaget som at det er tenkt å lage sykkelvei 
helt inntil terrassen og stuevinduene. De opplyser at det for tiden er plantet hekk for å skjerme 
innsyn og støy.  
 
Innsenderne ber om at det tas hensyn i planen og at det settes opp støyvegg eller andre tiltak 
for å hindre innsyn rett inn i stua. 
 
Kommentar fra rådmannen: 
Eiendommene ligger i Skedsmo kommune og eventuell skjerming mot innsyn og støy må 
besvares av Skedsmo.  
 
Harald Lyder Larsen, Gamle Strømsvei 69, datert 11.12.2017 
1. Larsen er forundret over at beboerne i Skedsmo fikk informasjon så mye senere om 

høringsdokumentene enn beboerne i Rælingen. Han viser til at det også tidligere har vært 
parallelle informasjonsmøter for beboerne i de ulike kommunene. Han spør om dette har 
vært planlagt for å hindre felles aktivitet i forbindelse med reguleringsplanen.  
 



2. Larsen er uenig i de vurderingene rådmannen gjorde ved førstegangsbehandlingen om 
behovet for gang- og sykkelvei framfor fortau. Han mener de foreslåtte løsningene er altfor 
ambisiøse og avanserte, og ønsker seg et fortau med rekkverk. Larsen mener fortau vil gi 
mindre grunnarbeid, kortere anleggstid og mindre konsekvenser for eiendommene langs 
veien. Han skriver videre at syklister som ferdes i Gamle Strømsvei stort sett er 
sportssyklister som sannsynligvis vil bruke veien selv om det finnes en gang- og sykkelvei. 

 
Larsen framhever et sitat fra saksframstillingen, der det står at et fortau kun vil gi en mindre 
bedring for tilliggende eiendommer, og en betydelig forverring for gående og syklende. Han 
mener at dette er en uforståelig påstand, fordi et fortau etter hans mening er en betydelig 
forbedring i forhold til dagens situasjon.   

 
3. Larsen er uenig i saksfremlegget hvor temaet støy omtales. Han mener det ikke er 

dokumentert at planforslaget ikke gir merkbar endring i støymengden og at det ikke er 
støyfølsombebyggelse som vil få fasadestøy over 65 dBA. Larsen spør om det er foretatt 
støymålinger, eller om støykartene er basert på teoretiske beregninger. Og vil videre vite 
om faktorer som stigning, fartsdumper og innsnevringer er hensyntatt i beregningene. Han 
mener at særlig støyen fra busser vil påvirkes av disse faktorene. Larsen er særlig plaget 
av lavfrekvent støy fra busser og tyngre kjøretøy.  

 
Enten man velger fortau eller gang- og sykkelvei mener Larsen at det bør foretas lydmåling 
på enkelte utsatt eiendommer, og utarbeide nye støysonekart. Eventuelle avbøtende tiltak 
mot støy må vurderes for disse eiendommene.  

 
4. Til planbeskrivelsen har også Larsen noen kommentarer. Han vil vite hva som er 

fremdriftsplan etter at planen er vedtatt. I tillegg mener han det som står under beskrivelse 
av planområdet er feilaktig med hensyn på støyproblematikk for eiendommer ved Gamle 
Strømsvei.  

 
5. Larsen mener at støysonetegningene ikke er oppdaterte. I Gamle Strømsvei 73 er det bare 

tegnet ett hus, mens det nå er tre hus der. Larsen spør om støykjermen/leveggen som er 
satt opp langs tomtegrensa på Gamle strømsvei 73 er gjort av Skedsmo kommune. Hvis ja, 
er det: 
a. Et avbøtende tiltak mot støy, som nevnt i kommentarfelt på støytegningene?  
b. Eller er det kommet som et pålegg på grunn av nye krav i forhold til støy, for eksempel T- 
1442? 

 
Larsen konkluderer med at det uansett løsning gang- og sykkelvei eller fortau bør foretas 
lydmålinger på enkelte utsatte eiendommer og nye støysonekart bør utarbeides. Evt. 
avbøtende tiltak mot støy må vurderes for disse eiendommene.  
 
Kommentar fra rådmannen: 
1. Det har ikke vært noen intensjon fra rådmannen at høringsdokumenter eller beboermøter 

skulle oversendes/foregå på ulike tidspunkter. Tidsmessig har dette ført til forsinkelser av 
prosessen. Det ble lagt opp til mest mulig samtidig politisk behandling i kommunenes utvalg 
og brev skulle etter planen også sendes ut tilnærmet samtidig. Ved en feil hos Skedsmo 
kommune ble brevet om høringsforslaget ikke sendt ut. Tilsvarende var det en feil ved 
invitasjonene til informasjonsmøte fra Skedsmo kommune som gjorde at det måtte 
avholdes to ulike informasjonsmøter.  
 

2. For vurdering av gang- og sykkelvei fremfor fortau vises det til rådmannens vurdering i 
punkt 5.5 i saksutredningen.  
Rådmannen er ikke enig i at det stort sett vil være såkalte sportssyklister som sykler i 
Gamle Strømsvei. Ettersom det ikke er gang- og sykkelvei langs veien i dag, kan det være 
at det først og fremst er de såkalte sportsyklistene som ferdes der. Dersom det etableres 
gang- og sykkelvei, vil andre syklistgrupper lettere kunne bruke veien. Syklister som ikke 
holder like høyt tempo og som ikke ønsker å sykle i veibanen sammen med bilistene 



unngår gjerne slike strekninger. Etablering av gang- og sykkelvei er viktig for å kunne 
tilrettelegge for mer hverdagssykling. For øvrig er det mange som muligens faller innenfor 
det Larsen kaller sportsyklister som vil bruke en gang- og sykkelvei i enkelte situasjoner, for 
eksempel dersom det er tett trafikk i bilveien.  

 
3. Støy er vurdert i denne saken, ved at det er utarbeidet støykart som viser støysonene med 

dagens situasjon og utbygd situasjon, henholdsvis med trafikken i 2010 og det som i 2017 
var prognosene for 2020. Støykartene viser at boligene ikke ligger i rød støysone. Generelt 
er kravene til omfanget på støyvurderingene mindre når det som her er snakk om miljø- og 
trafikksikkerhetstiltak som ikke medfører økt biltrafikk eller flytter biltrafikken nærmere 
støyfølsom bebyggelse.  
 
Det er foretatt teoretiske beregninger i planarbeidet, ikke målinger. Det er generelt 
beregninger som brukes ved denne type støykartlegging, og det er den anbefalte metoden. 
Økning i støy som følge av stigning ligger inne i modellene som brukes i slike beregninger, 
og er dermed ivaretatt. Derimot er ikke virkningen av fartshumper eller av innsnevringer ved 
bussholdeplasser en del av slike modeller. 

 
4. Det er Skedsmo kommune som vil stå ansvarlig for å etablere gang- og sykkelveien og 

inngå avtaler om erverv av grunn. Det er ikke avklart når arbeidene med gang- og 
sykkelveien kan starte. I første omgang er Skedsmo kommune avhengig av en vedtatt 
reguleringsplan. Det er også en forutsetning at det er gjort bevilgninger til å gjennomføre 
arbeidet.  
 
Sitatet Larsen viser til sto i Skedsmo kommunes saksfremstilling til 1. gangs behandling. 
Rådmannen er til dels enig i at fortau ville gitt en forbedring av dagens situasjon. 
Rådmannen oppfatter at sitatet det vises til betyr at fortau ville gitt en forverret situasjon for 
gående sammenlignet med det en gang- og sykkelvei vil gjøre.  

 
5. Det er riktig slik Larsen påpeker at det har blitt bygget boliger ved Gamle Strømsvei 73 

mens reguleringsplanarbeidet har pågått. Disse boligene ligger i Skedsmo kommune og 
boligene har ikke adkomst ut i Gamle Strømsvei. Oppføring av støyskjerm langs de tre 
boligene var et krav fra Skedsmo kommune, gjennom byggesaksbehandlingen. Kravet 
stammer fra kommuneplanen, som har gjort støyretningslinjene i T-1442 gjeldene i 
kommunen. Oppføringen ble gjort at utbygger av boligene.  

 
Støyen langs Gamle Strømsvei er altså såpass høy at det utløses krav om støyskjerming 
ved nyoppføring av boliger og etablering av uteområder langs veien. Støyen er imidlertid 
ikke så høy at etablering av gang- og sykkelvei gir veieier (i dette tilfellet Skedsmo 
kommune) noen plikt til å støyskjerme noen eiendommer. Støyretningslinjene avgjør når 
slik plikt inntreffer. 

 
Endringer i planforslaget som følge av offentlig ettersyn 
Etter at planforslaget var ute på offentlig ettersyn har rådmannen gjort følgende endringer i 
bestemmelsene til planforslaget: 
• Det er lagt inn en ny fellesbestemmelse i § 5.1.1 om massehåndtering, i tråd med merknad 

fra Fylkesmannen og fylkeskommunen. 
• Det er lagt inn en ny fellesbestemmelse i § 5.1.2 om overvannshåndtering, i tråd med 

merknad fra Fylkesmannen og fylkeskommunen. 
• Det er gjort justeringer i bestemmelse § 5.2.3 om hvilke eiendommer Kamphusvegen er 

felles for og rettelser i benevning av veien, i tråd med merknad fra Eivind Martinsen.  
• Det er gjort justeringer i bestemmelse § 7.3 om bevaring av kulturmiljø i Rælingen, for å 

imøtekomme merknad fra fylkeskommunen. 
• Bestemmelsene er rettet slik at de samsvarer med forslaget som ble lagt frem i Skedsmo 

kommune. Det innebærer at det er lagt til § 1 om hensikten med planen og at 
nummereringen av bestemmelsene er noe endret.  

 



Etter at planforslaget var ute på offentlig ettersyn har rådmannen gjort følgende endring i 
plankartet: 
• Veiformål for Kamphusvegen er avsluttet i eiendomsgrensen mellom gnr/bnr 106/137 og 

106/144, i tråd med merknad fra Eivind Martinsen. 
 

5. Rådmannens vurdering 
 

5.1  God folkehelse i befolkningen  
Sammenhengende gang- og sykkelveinett er viktig for befolkningens mulighet til å ferdes trygt 
til fots og på sykkel og oppmuntre til fysisk aktivitet i hverdagen. 
 

5.2  Trygt og sikkert lokalsamfunn  
Sammenhengende gang- og sykkelveinett er viktig for at man skal føle seg trygg som gående 
og syklende. Det er spesielt viktig for barn og unge som skal gå og sykle til skole og aktiviteter. 
Langs strekningen sokner det 10 hus direkte til planlagt gang- og sykkelvei i Rælingen og 17 
hus i Skedsmo på motsatt side av Gamle Strømsvei. I tillegg er det flere bolighus som indirekte 
får nytte av planlagt gang- og sykkelvei. 
 
Rabatten mellom kjørebane og gang- og sykkelvei bidrar til bedre sikkerhet for gående og 
syklende. 
 
Busstoppet som ligger vest for gnr/bnr 106/19 i Rælingen vil med planforslaget bli tilgjengelig 
fra gang- og sykkelveien. I dag må man gå langs veikanten. Det foreslås innsnevringer i 
veibanen i Gamle Strømsvei både ved dette busstoppet og ved eiendommene gnr/bnr 106/164 
og 106/474. Det vil bidra til å senke farten i Gamle Strømsvei. 
 
Det er ikke kjente kvikkleiresoner i planområdet, men området ligger under marin grense ifølge 
NGUs løsmassekart. Arealene som blir berørt ligger i område registrert med fyllmasse i 
løsmassekartet. Der det foreslås tiltak er det stort sett flate områder, med unntak av helt nord 
ved gnr/bnr 106/24 i Rælingen. Før det gjøres tiltak i terrenget må det i henhold til 
planbestemmelsene gjøres geotekniske vurderinger. 
 

5.3  Bærekraftig miljø- og klimautvikling  
Bedre og mer tilgjengelig gang- og sykkelveinett vil bidra til at flere bruker sykkel og gange til 
jobb, skole og aktiviteter. Sammen med tiltak som gjør kjørebanen mindre attraktiv for biler, 
blant annet ved innsnevringer vil det kunne bidra til mindre forurensning og støy fra 
privatbilbruk. 
 
Saken skal vurderes i henhold til de miljørettslige prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8-12. 
Det er ikke registrert funn av verdifull natur i naturbasen til Miljødirektoratet. Artsdatabankens 
artskart viser ikke registrerte verdifulle arter innenfor planområdet. Det er registreringer i kartet 
innenfor planområdet, men dette er funn hvor koordinatpresisjon ikke er oppgitt og som slik sett 
er usikre med tanke på plassering. Funnene dreier seg om fugler, som alle er registrert som 
kategori LC – livskraftig. Det foreligger ikke annen informasjon om at de berørte 
hagene/grøftene har spesielle forutsetninger for rikt artsmangfold som må ivaretas. Trærne i 
Strømsalléen er foreslått med en hensynssone for naturmiljø, med bestemmelser som sikrer at 
de ikke fjernes. Disse trærne har også en estetisk verdi. Med tanke på at kunnskapsgrunnlaget 
(§ 8) ansees som tilstrekkelig og tiltaket ikke berører kjent verdifull natur, kommer ikke 
prinsippene i §§ 9-12 til anvendelse. 
 

5.4  Langsiktig forvaltning av kommunens ressurser 
Ettersom Skedsmo kommune er veieier for Gamle Strømsvei er det Skedsmo som er pliktige til 
å sørge for at det etableres gang- og sykkelvei. Skedsmo kommune må stå for kostnader 
knyttet til erverv av eiendom til gang- og sykkelveien, kostnader knyttet til byggingen av gang- 
og sykkelveien, samt kostnader i forbindelse med etablering av nye adkomster der 
eksisterende adkomster blir stengt. 
 



Skedsmo kommune vil kunne få tilskudd til vesentlige deler av sine kostnader fra statlige og 
regionale tilskuddsordninger for fremming av sykling og trafikksikkerhet. 
 

5.5  Prinsipielle avklaringer og avveiing mellom hensyn  
 
Avståelse av grunn til gang- og sykkelveien 
Grunneiere i Rælingen langs Gamle Strømsvei vil miste noe tomteareal som følge av foreslått 
gang- og sykkelvei. Utforming av normalprofilen, altså bredde på grøfter, rabatter, kjørefelt og 
gang- og sykkelveien, avgjør hvor stort areal som må avstås. Det er ikke plass til å etablere 
gang- og sykkelvei innenfor nåværende veigrunn. Dette skaper interessemotsetninger mellom 
hensynet til best mulig trafikkløsning og hensynet til de berørte boligeiendommene. Det er i de 
private grunneiernes interesse og avstå så lite grunn som mulig. Selv om det økonomiske tapet 
blir erstattet kan tomten i seg selv og hvordan den i dag er opparbeidet ha en følelsesmessig 
verdi. 
 
Samtidig er det samferdselsfaglige grunner til at veianlegget må ha en viss bredde. 
Grøfter/veiskulder av en viss bredde er nødvendig for blant annet snølagring og håndtering av 
overvann. Dersom kjørefelt skal fungere for biltrafikk i to retninger, bør det være minst 5,5 
meter. Større bredde på gang- og sykkelveien gir bedre plass for at gående og syklende kan 
sambruke gang- og sykkelveien. Større bredde på rabatten gir mer attraktiv og tryggere gang- 
og sykkelvei. 
 
Tidligere i planarbeidet inneholdt forslaget 3 meter bred gang- og sykkelvei og 3 meter rabatt 
mellom kjørefelt og gang- og sykkelvei. Dette ville gitt store eiendomsinngrep. Normalprofilen 
er derfor nå foreslått med rabatt mellom 1-1,5 meter og gang- og sykkelvei 2,75 meter. 
Forholdene for gående og syklende blir noe dårligere enn ved opprinnelig løsning, men 
samtidig mye bedre enn i dag. Etter rådmannens vurdering blir gående og syklende godt nok 
ivaretatt med foreslått løsning. 
 
Ved enkelte eiendommer er det gjort spesielle tilpasninger til svømmebasseng som ligger 
svært nær veien. Her er det foreslått rabatt på kun 1 meter og innsnevring av kjørebane. I 
tillegg til å ivareta hensynet til eiendommene vil det bidra til å redusere farten i Gamle 
Strømsvei og gjøre veien mindre attraktiv for gjennomkjøring. Der det ligger busstopp er 
kjørebanen redusert til 2,5 meter, slik at veien blir enveiskjørt. Dette har samme effekt. 
 
Rådmannen vurderer at gang- og sykkelveien som foreslås vil gi en god og trygg løsning for 
gående og syklende og at eiendomsinngrepene vil være akseptable. Eiendommene som vil 
måtte avstå grunn i Rælingen er av relativt god størrelse. Tre av tomtene er over 2.000 m2, syv 
av tomtene er over 1.000 m2, mens én tomt er 783 m2. Gjennomsnittsstørrelsen er 1.430 m2. 
 
Vurdering av fortausløsning 
Flere grunneiere har stilt spørsmål ved behovet for gang- og sykkelvei og vist til at fortau vil ta 
mindre areal fra deres tomter. Underveis i planarbeidet har fortausløsning blitt vurdert. Den 
prinsipielle forskjellen på løsningene er at fortau ligger helt inntil kjørebanen, mens gang- og 
sykkelvei har en rabatt mellom seg og kjørebanen. Man sparer ikke så mye areal av 
boligeiendommene ved å velge en fortausløsning. Rabatten vil fjernes ved en fortausløsning, 
men da må det i stedet være grøfteareal inn mot boligeiendommene, for å ivareta snølagring. 
 
Ulempene ved fortau fremfor gang- og sykkelvei er at det er en mindre attraktiv og mindre trygg 
løsning for gående og syklende. Avstanden mellom gående og syklende og biltrafikken blir 
mindre. Fortau brukes mest i urbane strøk der passerende biler har lav fart. Farten i Gamle 
Strømsvei er ikke spesielt høy, men den er høyere enn hva som er ønskelig langs fortau. 
 
Rådmannen vurderer at fortau bare vil være en mindre forbedring med tanke på 
eiendomsinngrepene langs Gamle Strømsvei, samtidig som situasjonen for gående og 
syklende ikke blir like god som ved gang- og sykkelvei. 
 



Innspill om å stenge Gamle Strømsvei for gjennomkjøring 
Flere beboere ved Gamle Strømsvei har ytret ønske om at veien bør stenges for 
gjennomkjøring med bom, eller skilte med forbud om gjennomkjøring, foruten kjøring til 
boligeiendommer og kjøring for utrykningskjøretøy og buss. Rådmannen vil ikke anbefale en 
slik løsning, da Gamle Strømsvei er en samlevei med et begrenset antall direkte utkjørsler og 
som er tilrettelagt for en viss gjennomkjøring. Ved stenging av veien vil dette gi konsekvenser 
for andre veier som kan være mindre egnet for gjennomgangstrafikk. Gamle Strømsvei ligger i 
Skedsmo og dette vil derfor uansett ikke være opp til Rælingen kommune å avgjøre. 
 
Rådmannen vurderer for øvrig at de tiltak som allerede er gjennomført med nedjustert 
fartsgrense og fartsdumper og de tiltak som foreslås gjennomført med gang- og sykkelvei og 
innsnevringer av kjørebanen vil bidra til å senke farten og trygge forholdene for myke 
trafikanter. 
 

6. Oppsummering og konklusjon 
Rådmannen anbefaler planutvalget å legge forslag til reguleringsplan for gang- og sykkelvei 
ved Gamle Strømsvei frem for kommunestyret for vedtak. 

 
 
Rælingen, 03.04.2018 
 
 
Eivind Glemmestad 
rådmann 
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