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Referat oppstartsmøte - Reguleringsplan for gang- og sykkelvei i Strømsdalen 
 
Formålet med planarbeidet er å etablere gang- og sykkelvei på en strekning på ca. 850 m, fra 
grusbanen på Løvenstad i sør, til Øvre Rælingsveg i nord. Øvre Romerike Prosjektering 
(ØRP) er engasjert av kommunalteknisk enhet til utarbeidelse av reguleringsplanen. ØRP har 
utarbeidet et planinitiativ, som ligger til grunn for møtet. 
 
Kommunestyret i Rælingen har innvilget midler til tiltaket. 
 
Gang- og sykkelveien skal legges i et område hvor kommunen nylig har rehabilitert vann- og 
avløpsledninger og Akershus Energi har lagt nye fjernvarmerør. Det er et anleggsbelte på 20-
40 meter som er berørt av disse tiltakene.  
 
Området hvor det planlegges gang- og sykkelvei er regulert til offentlig friområde i 
reguleringsplan for en del av Strømsdalen fra Øvre Rælingsveg til Løvenstad og avsatt til 
offentlig friområde i kommuneplanens arealdel.  
 
Gang- og sykkelveien skal asfalteres og det skal settes opp belysning. Belysning må 
utformes slik at det tas hensyn til omkringliggende boligbebyggelse.   
 
Tiltaket anses å være i tråd med statlige planretningslinjer.  
 
Det er i følge Artsdatabanken registrert parkslirekne i området, som er en fremmed art.  
 
Det stilles ikke krav om kartlegging av natur i området. Det er nylig er gjort terrenginngrep i 
området pga. infrastrukturtiltak.  
 
Det ligger en bekk i planområdet. I hovedsak er denne lagt i rør. Det antas at ca. 50 meter 
ligger åpent.  
 



side 2 

Det er ikke registrert kulturminneverdier i traséen i registreringsrapport utarbeidet i forbindelse 
med kommunedelplan for kulturminner. 
 
Grunnen eies av Oppegaards arvinger og grunneierne er innforstått med at det planlegges 
gang- og sykkelvei. 
 
Ved grusbanen på kommunens eiendom 106/8 i sør skal det omreguleres i fremtiden. Gang- 
og sykkelveien kan avsluttes slik det vises på planinitiativet og det er ikke nødvendig å ta med 
seg mer av plassen rundt. Planmyndigheten er opptatt av at det reguleres god og trafikksikker 
kobling mellom ny gang- og sykkelvei og gangsystem ved Øvre Rælingsveg i nord. Gang- og 
sykkelveien planlegges lagt opp i Korsvegen, som er gangveg sikret med bom fra Øvre 
Rælingsveg. Det er gangfelt over Øvre Rælingsveg ved krysset med Korsvegen.  
 
Det er vurdert at planarbeidet ikke utløser krav om konsekvensutredning.  
 
Det ble diskutert om planen skal ta for seg skråningsutslag for gang- og sykkelveien. Planen 
bør i hvert fall ha med seg et grønt belte på hver side av regulert grøft. Dette avklares 
nærmere i forbindelse videre planarbeid.  
 
Det ble diskutert om det er behov for geoteknisk vurdering. Planmyndigheten avklarer dette i 
etterkant av møtet. Kommentar etter møtet: Det vurderes ikke som nødvendig med 
geoteknisk undersøkelse. Men det må gjøres en vurdering av temaet i planbeskrivelsen til 
planforslaget.  
 
Oppstartsvarsel: 
ØRP sender ut varsel til RB og per post/e-post og legger ut på sin hjemmeside. Kommunen 
legger ut på sin hjemmeside. Kommunen ordner adresseliste for varsling.  
 
Kommunen sender over maler for plandokumenter til ØRP. Dokumenter som så langt 
vurderes som relevante er: 
Plankart 
Bestemmelser 
Planbeskrivelse med ROS-analyse 
Normalprofiler 
Vegplan 
 
Fremdrift: 
Det er ønske om en relativ rask fremdrift i saken. ØRP har startet arbeid med detaljutforming 
av planen. 
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