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NVEs generelle innspill - Varsel om planoppstart - Reguleringsplan for gang- og sykkelveg 
Strømsdalen  
- Rælingen kommune 
 
Vi viser til varsel om oppstart datert 23.08.2018. 
 
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) er nasjonal sektormyndighet med 
innsigelseskompetanse innenfor saksområdene flom-, erosjon- og skredfare, allmenne interesser 
knyttet til vassdrag og grunnvann, og anlegg for energiproduksjon og framføring av elektrisk kraft. 
NVE gir råd og veiledning om hvordan disse saksområdene skal tas hensyn til ved utarbeiding av 
arealplaner etter plan- og bygningsloven.  
 
Flom, erosjon og skred 
God arealplanlegging er det viktigste virkemiddelet for å forebygge skader fra flom, erosjon og skred. 
Plan- og bygningsloven og byggteknisk forskrift (TEK17) setter tydelige krav til sikkerhet mot flom, 
erosjon og skred ved planlegging og utbygging. På reguleringsplannivå vil det ofte være behov for en 
detaljert fagkyndig utredning av faren. Hensyn til klimaendringer skal også vurderes. 
 
Vassdrag- og grunnvannstiltak 
Det er store allmenne interesser knyttet til vassdrag og grunnvann. Tiltak som kan medføre skader 
eller ulemper for allmenne interesser, kan utløse konsesjonsplikt etter vannressursloven. Hvis det er 
ønskelig/behov for at NVE gjør en konsesjonspliktvurdering av vassdragstiltak i planen, så ber vi om 
at dette kommer klart frem av oversendelsesbrev.  NVE kan avgjøre at reguleringsplan kan erstatte 
konsesjon, dersom vassdragsinteressene er godt nok ivaretatt i planen.  
 
Energianlegg 
Et velfungerende system for produksjon og overføring av energi er avgjørende for samfunnet. Planen 
må derfor ta hensyn til anlegg som er planlagt eller har konsesjon etter energi- og 
vassdragslovgivningen. Hvis planen kommer i berøring med energiinteresser, bør berørte 
energiselskap involveres tidlig. 
 
Ved oppstart av planarbeidet anbefaler vi å bruke følgende veiledere og verktøy: 
 NVEs karttjenester viser informasjon om flom- og skredfare, vassdrag og energianlegg.  
 NVEs veileder 2/2017 Nasjonale og vesentlige regionale interesser innen NVEs saksområder i 

arealplanlegging beskriver hvordan interessene bør ivaretas i planen, slik at en unngår innsigelse.  
 NVEs retningslinje 2/2011 Flaum- og skredfare i arealplanar beskriver hvilke flom- og 

skredprosesser som kan utgjøre fare, og hvordan disse farene bør utredes og innarbeides i 
planen. 



 NVEs sjekkliste for reguleringsplan er et nyttig verktøy, for å sikre at alle relevante saksområder 
er vurdert og godt nok dokumentert. 

 Flere nyttige veiledere og verktøy finnes på www.nve.no/arealplan. 

Ta gjerne kontakt på e-post eller telefon ved konkrete spørsmål om NVEs saksområder. 
 
Dersom planen berører NVEs saksområder, skal NVE ha tilsendt planen ved offentlig ettersyn.  
NVE legger til grunn at kommunen vurderer om planen ivaretar nasjonale og vesentlige regionale 
interesser. I plandokumentene må det gå tydelig fram hvordan de ulike interessene er vurdert og 
innarbeidet i planen. Alle relevante fagutredninger innen NVEs saksområder må være vedlagt. Vi ber 
om at alle plandokumenter sendes elektronisk til ro@nve.no. 
 
NVE vil prioritere å gi innspill og uttalelser til reguleringsplaner der det bes om faglig bistand til 
konkrete problemstillinger. Dette fremgår av brev til kommunene 29.09.2017 om NVEs bistand og 
verktøy i arealplanleggingen.    
 
Vi ber derfor om at det skrives tydelig i oversendelsesbrevet til NVE hva en eventuelt ønsker 
konkret bistand til i den enkelte saken.  
 
Med hilsen 
 
  
Hallvard Berg  
seniorrådgiver 
  
Skred- og vassdragsavdelingen 
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) 
  
Telefon:  22 95 90 31, mobil: 97 70 61 63 
E-post: hbe@nve.no  
Web: www.nve.no 
 
 
 



 

 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rælingen kommune - Varsel om igangsatt reguleringsplan - gang- og 
sykkelveg i Strømsdalen - Fylkesmannens uttalelse  
 
Vi viser til brev fra Øvre Romerike Prosjektering as av 23.08.2018. 
 
Formålet med planen er å legge til rette for etablering av gang- og sykkelveg i Strømsdalen i 
Rælingen kommune. I kommuneplanen er området avsatt til friområde og kombinert 
bygge/anleggsformål.  
 
Fylkesmannens rolle i planprosessen er å formidle overordnede føringer innenfor våre 
fagområder og se til at nasjonale og regionale mål og retningslinjer blir ivaretatt i planarbeidet.  
 
Aktuelle overordnede føringer for kommunal planlegging som for øvrig skal vurderes og ivaretas 
i planen, er listet opp i Fylkesmannens forventningsbrev til kommunene av 1. mars 2018 
(www.fmoa.no, under ”plan og bygg, arealforvaltning”) samt ”Nasjonale forventninger til 
kommunal og regional planlegging” av 12.6.2015 (www.planlegging.no). 
 
 
Fylkesmannens innspill 
 
Biologisk mangfold 
Det opplyses at det innenfor planområdet er registrert den fremmede arten parkslirekne. Planen 
må gjøre rede for nødvendige tiltak for å hindre spredning av denne arten i anleggsarbeidet, og 
slike tiltak må sikres i planens bestemmelser. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Øvre Romerike Prosjektering as
Postboks 26
2050 JESSHEIM 

Besøksadresse: Tordenskiolds gate 12, 
Oslo
Postadresse: c/o Fylkesmannen i Østfold, 
Postboks 325, 1502 MOSS
Telefon 22 00 35 00
fmoapostmottak@fylkesmannen.no
www.fmoa.no
Organisasjonsnummer NO 974 761 319

Deres ref.: 012.18j
Deres dato: 23.08.2018
Vår ref.: 2018/17916-2 FM-M
Saksbehandler: Andreas Lyngstad
Direktetelefon: 22003632

Dato: 10.09.2018

http://fylkesmannen.no/Oslo-og-Akershus/?epslanguage=nb
http://www.planlegging.no/


Med hilsen 
 
 
Ingeborg Austreng  
seniorrådgiver Andreas Lyngstad 
 rådgiver 
 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent. 
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UTTALELSE TIL VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID FOR GANG- OG SYKKELVEG I 
STRØMDALEN 
 
Hafslund Nett AS («HN») viser til utsendt varsel om oppstart av planarbeid for gang- og sykkelveg i 
Strømdalen i Rælingen kommune. Høringsfristen er 2018-09-21 og uttalelsen er dermed innen fristen. 

 
HN har etter energiloven områdekonsesjon i Rælingen kommune. Dette innebærer at nettselskapet etablerer 
og drifter strømnettet i kommunen (høyspent og lavspent fordelingsnett). I tillegg har HN anlegg etablert etter 
anleggskonsesjon innenfor kommunen.  

1 Elektriske anlegg i planområdet 
HN har elektriske anlegg i det aktuelle planområdet som vist på vedlagt kart. Planforslaget må ta høyde 
for og hensyn til de anlegg som det er nødvendig for nettselskapet å drifte og etablere. Det er også 
viktig at det ikke iverksettes tiltak som medfører forringelse av adkomst til nettselskapet sine anlegg. 

2 Anlegg etablert etter anleggskonsesjon (normalt regionalnett) 
Planområdet har høyspenningsanlegg nær planområdet som er bygget etter anleggskonsesjon gitt av Norges 
Vassdrags- og Energidirektorat (NVE). Kraftledninger og kabelanlegg bygget etter anleggskonsesjon er i 
hovedsak unntatt fra Plan- og bygningsloven, og for disse kan det derfor ikke vedtas planbestemmelser eller 
vilkår som del av reguleringsplan for andre tema. 

Byggeforbudsbeltet langs den aktuelle kraftledningen er totalt 17,4 meter, det vil si 8,7 meter målt horisontalt 
til hver side fra senter av ledningen. Nettselskapet ber om at traseen med byggeforbudsbeltet registreres i 
planen som en hensynssone (faresone) med kode 370 – høyspenningsanlegg jfr. vedlegg II til kart- og 
planforskriften. Det må ikke gjøres inngripen i terrenget som medfører oppfylling av terrenget som medfører 
redusert høyde opp til luftledningsanlegg. Kraftledningen har restriksjoner som beskrevet i vedlagt skriv.  

Ved bygging i nærheten av luftledninger, gjøres det oppmerksom på at det ikke nødvendigvis er 
samsvar mellom hvilken avstand som er nødvendig for å komme under anbefalt utredningsgrense for 
magnetfelt og gjeldende byggeforbudsbelte.  

2.1 For anlegg etablert etter anleggskonsesjon gjelder følgende:  
Planlagt ny bebyggelse eller andre tiltak som kommer i konflikt med elektriske anlegg må ta 
hensyn til det elektriske anlegget. HN oppstiller en del vilkår for at eventuelle omlegginger av 
nevnte Strømmen-Stalsberg skal kunne gjennomføres. 

• Eventuelle nye kabler eller luftledninger som skal erstatte eksisterende anlegg, må minimum 
ha overføringskapasitet som tilsvarer den kapasiteten anlegget har i dag. 
 

• Eventuelle ønsker om omlegging av eksisterende anlegg må meldes inn til oss i god tid før 
omleggingen ønskes utført. Omlegging kan være en tidkrevende prosess, og bør tas hensyn 
til ved utarbeidelse av eventuelle bestemmelser om særskilt rekkefølge for gjennomføring av 
de enkelte tiltakene i planen. 
 

• Dersom tiltak skal gjøres på den aktuelle luftledning eller kabelanlegg, må det påregnes at det 
kan bli nødvendig å stille krav om tider på året som utkobling må være avgrenset til og hvor 
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lenge anlegget kan være utkoblet. Dette begrunnes med behovet for kontinuerlig forsyning av 
strøm til kundene, jfr. også leveringsplikten i energiloven § 3-3. 
 

• Omlegging av anlegg med spenning høyere enn 24 kV fordrer at vi søker NVE om endringer i 
de respektive anleggskonsesjonene for anleggene. Endring i anleggskonsesjon forutsetter 
blant annet at det finnes ekstern evne og vilje til full kostnadsdekning, slik at nettkundene 
ikke belastes omleggingen. Dette betyr at vi vil kreve full kostnadsdekning for omlegging. 
Utfallet av en konsesjonsbehandling kan ikke forskutteres. 

3 Anlegg etablert etter områdekonsesjon (normalt distribusjonsnett) 
Anlegg med spenning til og med 22 kV inngår i distribusjonsnettet for elektrisk energi og er bygget i 
medhold av områdekonsesjon.  

3.1 Eksisterende høyspenningskabler 
HN har høyspenningskabler innenfor planområdet som vi ber om at det blir tatt hensyn til. Normalt kan 
det iverksettes tiltak (inkludert planting av trær) så nært inntil kabelgrøften som 1 meter målt horisontalt 
fra kabelgrøftens ytterkant. Det er imidlertid viktig at fremtidig tilkomst til kabelgrøftene ikke hindres, og 
det må heller ikke gjøres inngripen i terrenget som medfører endring av overdekningen over kabler.  
 
For å få lokalisert kabelens omtrentlige plassering i terrenget, må det bestille kabelpåvisning. Forespørsel 
om kabelpåvisning rettes til Geomatikk, tlf: 09146 
 

3.2 Strømforsyning og omlegging/flytting av eksisterende nett 
Den eller de som utløser tiltak i strømforsyningsnettet, både flytting, nyanlegg og forsterkning, må som 
hovedregel dekke kostnadene med tiltaket. Kostnadene inkluderer eventuelle kostnader til erverv av nye 
stedsevarige (evigvarende) bruksrettigheter.  

Det må avklares i hvilken grad eksisterende kabler eventuelt kan benyttes, og om nye kabler må 
legges. Det er viktig at det planlegges slik at ny bebyggelse og anlegg ikke kommer i konflikt med 
nettselskapet sine anlegg, dette gjelder særlig høyspenningsanlegg. Dersom planen forutsetter at 
eksisterende høyspenningsanlegg må flyttes eller legges om, må det settes av arealer til nye traseer 
og/eller nettstasjon(er). Nye traseer må gis rettigheter med minst like gode vilkår som det 
nettselskapet har til de eksisterende traseene/nettstasjonen. 
 
For henvendelser om omlegging/flytting av eksisterende nett ber nettselskapet om at det sendes en 
henvendelse til Teknisk kundesenter: 
https://www.hafslundnett.no/byggegrave/bygge_nytt__rive_eller_forandre_/12299 

4 Andre forhold 

4.1 Inntegning på plankart 
Nettselskapet gjør oppmerksom på at spenningsnivået for ledningsanleggene ikke må påføres i 
planen, herunder plankartet. Kraftledninger skal på kart ha en enhetlig utforming, uavhengig av 
spenningsnivå og eventuelle fysiske forskjeller. Parallelle ledninger som går i samme trasé, skal 
tegnes som én ledning. Høyspenningskabler under bakken tegnes ikke inn på kartet. Selskapet viser i 
denne sammenheng til Forskrift om forebyggende sikkerhet og beredskap i energiforsyningen 
(beredskapsforskriften) § 6-2, og NVEs Veiledning til forskrift om forebyggende sikkerhet og 
beredskap i energiforsyningen, pkt. 6.2.9. 

Arealer som brukes til eller i fremtiden skal brukes til nettstasjoner avsettes i planen til arealformål 
bebyggelse og anlegg, underformål «Andre typer bebyggelse og anlegg», energianlegg kode 1510, jfr. 
vedlegg I til kart- og planforskriften. 
 
4.2 Annet  
HN ønsker at utbygger tar kontakt i god tid før utbygging for å avklare hvordan ny bebyggelse skal 
forsynes med elektrisk strøm samt planlegge nye elektriske anlegg. 
 
Dersom det skulle være noen spørsmål til vår uttalelse ber vi om at disse rettes skriftlig. Alle tekniske 
spørsmål må rettes til firmapost@hafslundnett.no da disse skal behandles av en annen avdeling i Hafslund 
Nett.  
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For kart over nettselskapet sitt distribusjonsnett, kan det tas kontakt med Geomatikk, se 
https://gravemelding.no/tjenester/kart-for-prosjektering 

 

Med hilsen  
Hafslund Nett AS 

 
Martin Vågåsar 
Avdeling rettigheter 
 
 
Vedlegg:  
Kart over regional luftlinje  
Restriksjoner sikkerhet for regionale luftlinjer  
 

https://gravemelding.no/tjenester/kart-for-prosjektering
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Uttalelse til varsel om oppstart av arbeid med reguleringsplan for gang- og 
sykkelveg i Strømsdalen i Rælingen 

Vi viser til brev datert 23.08.2018 fra Øvre Romerike Prosjektering. 
 
Beskrivelse av saken 
Øvre Romerike Prosjektering varsler på vegne av Rælingen kommune om oppstart av arbeid 
med reguleringsplan for gang- og sykkelveg i Strømsdalen. Gang- og sykkelvegen vil gå fra  
fv. 301 (Øvre Rælingsveg) ved Korsveien (gang- og sykkelveg) og frem til balløkke ved  
fv. 303 (Sandbekkvegen). Det er anlagt gangfelt over fv. 301 rett ved Korsveien.  
 
Uttalelse fra Statens vegvesen til varsel om oppstart av planarbeid 
Statens vegvesen synes det er positivt at Rælingen kommune vil regulere en gang- og sykkelveg 
i Strømsdalen. Bygging av gang- og sykkelveger er viktige tiltak for å få flere til å gå eller sykle 
som alternativ til å kjøre bil.  
 
Statens vegvesen har ingen merknader til oppstart av arbeid med regulering av gang- og 
sykkelvegen i Strømsdalen. 
 
 
 
Vegavdeling Akershus - Planseksjonen 
Med hilsen 
 
 
Arne Kolstadbråten 
Fagkoordinator Torhild Sletten 
  

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer. 
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Akershus fylkeskommune, Postboks 1200 Sentrum, 0107 OSLO 

Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Pb 8111 Dep , 0032 OSLO 
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ØVRE ROMERIKE PROSJEKTERING AS 
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2051 JESSHEIM 
 
Att. Andreas Kaarbø 
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Charlott Sandor Johansen 21.09.2018 2018/12638-2/141743/2018 EMNE L12  
Telefon 
22 05 56 80  

Deres dato 
23.08.2018 

Deres referanse 
012.18j/ak 

 
Rælingen kommune - Detaljregulering – Strømsdalen - gbnr 106/7 m.fl. - uttalelse til varsel 
om planoppstart 
 
Det vises til oversendelse datert 28. august 2018 av varsel om igangsatt reguleringsarbeid i henhold 
til plan- og bygningsloven § 12-8.  
 
Området er regulert til offentlig friområde i reguleringsplan En del av Strømsdalen fra Øvre 
Rælingsvei til Løvenstad, vedtatt 11.02.1995, og er avsatt til friområde og kombinert bygge- og 
anleggsformål i kommuneplanens arealdel.  
 
Formålet med planen er å etablere gang- og sykkelvei på cirka 850 meter.  
 
Tiltaket er vurdert ut fra fylkeskommunens rolle som regional planmyndighet og som 
fagmyndighet for kulturminnevern. Fylkesrådmannen har følgende merknader til varselet:  
 
Viktige regionale interesser 
Samordnet areal- og transportplanlegging 
Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus (RP-ATP) ble vedtatt av Fylkestinget 
14.12.2015. Et av planens hovedmål er at utbyggingsmønsteret skal være arealeffektivt, basert på 
prinsipper om flerkjernet utvikling og bevaring av overordnet grønnstruktur. Planen skal bidra til å 
nå det felles målet for Oslo og Akershus, fastsatt gjennom Stortingets klimaforlik og Oslopakke 3, 
om at persontransportveksten i området skal tas med kollektivtransport, gange og sykkel. 
 
For forhold som gjelder fylkesvei viser fylkesrådmannen til uttalelse fra Statens vegvesen Region 
øst. 
 
Automatisk fredete kulturminner 
Området er ikke befart. Uttalelsen gis på grunnlag av arkivmateriale. Det er ingen registrerte 
automatisk fredete kulturminner der tiltaket skal gjennomføres. Potensialet for å gjøre funn av 
automatisk fredete kulturminner anses som lavt. En nærmere utredning av kulturminneinteressene 
er unødvendig. 
 
Fylkesrådmannen ber om at de som skal utføre arbeidet i marka gjøres særlig oppmerksomme på at 
det kan være ukjente kulturminner i området. Alle kulturminner eldre enn 1537 er fredet, også slike 
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som ikke er registrert. Dersom man støter på et slikt kulturminne skal arbeidene straks stanses i den 
utstrekning det berører kulturminnet eller dets sikringssone på 5 meter. Rette myndighet, Akershus 
fylkeskommune, skal straks varsles i henhold til kulturminneloven § 8, 2. ledd. 
 
Nyere tids kulturminner 
Området er ikke befart. Uttalelsen gis på grunnlag av arkivmateriale. Med hensyn til nyere tids 
kulturminner kan ikke fylkesrådmannen se at tiltaket i vesentlig grad berører nasjonale eller 
regionale kulturminnehensyn som fylkeskommunen er satt til å ivareta. På denne bakgrunn har 
fylkesrådmannen ingen merknader til planforslaget.  
 
Gang- og sykkelvei 
Fylkesrådmannen mener det er viktig at det etableres trygge ferdselsforbindelser for myke 
trafikanter.  
 
Planforslaget legger opp til en godt etablert vei med asfalt og belysning. Fylkesrådmannen anser 
det som positivt i arbeidet med å sikre gode og trygge ferdselsårer for gående og syklende.  
 
Vassdrag 
Den regionale vannforvaltningsplanen fastsetter miljømål for alt vann, både elver, innsjøer, 
kystvann og grunnvann. Miljømålene er det viktigste i forvaltningsplanen, og skal sikre en 
helhetlig beskyttelse og bærekraftig bruk av vannet. 
 
Planområdet ligger innenfor vannområdet Leira-Nitelva. Vannområdet har ambisjon om å innfri 
vannkvalitetsmålene innen 2021. Fylkesrådmannen forutsetter at tiltakene planen legger til rette for 
ikke reduserer muligheten for å oppfylle kravene i den regionale planen. 
 
Det forutsettes at tiltaket ikke foringer vannforekomsten i området. 
  
Fylkesrådmannens vurdering 
Fylkesrådmannen er positiv til planforslaget. På bakgrunn av det tilsendte materialet, mener 
fylkesrådmannen at tiltaket er i samsvar med vedtatt kommuneplan og gjeldende regionale planer, 
og har ingen ytterligere merknader.  
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
 
Charlott Sandor Johansen   Marianne Johansson 
rådgiver plan   rådgiver arkeologi 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent. 
 
Kopi til: 
Fylkesmannen i Oslo og Akershus c/o Fylkesmannen i Østfold, Statens vegvesen Region øst, 
Rælingen kommune 
  
 
Saksbehandlere: 
Planfaglige vurderinger:  charlott.sandor.johansen@afk.no, 22 05 56 80 
Automatisk fredete kulturminner: marianne.johansson@afk.no, 22 05 55 67 
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Nyere tids kulturminner:   camilla.nilsen@afk.no, 22 05 55 46



Fra: Ragnar Bjørnson <Ragnar.Bjornson@nrva.no> 
Sendt: 29. august 2018 11:37 
Til: Andreas Kaarbø 
Emne: SV: Gang- og sykkelveg Strømsdalen - varsel om oppstart av  
reguleringsplanarbeid 
Vedlegg: Gang- og sykkelveg Strømsdalen - varsel om oppstart av  
reguleringsplanarbeid(6321).pdf; Vår ledning.PNG 
 
Hei Andreas 
 
NRV har en 200VL liggende der dere skal bygge gang/sykkelvei, det ligger også to kummer 
langs strekningen.  
 
NRV har også en Overvannsledning langs strekningen.  
 
NRA har en Spillvannsledning i kort strekning som går over i kommunalt eid 
spillvannsledning. 
 
NRV og NRA ønsker å bli informert i god tid før arbeidet påbegynnes. 
 
Med vennlig hilsen 

Ragnar Bjørnson 
Driftsingeniør 
T: +47 91 74 56 19 
ragnar.bjornson@nrva.no 
NEDRE ROMERIKE VANNVERK IKS 
NEDRE ROMERIKE AVLØPSSELSKAP IKS 
Pb 26, N-2011 Strømmen, Norway 
T: +47 64 84 54 00 
www.nrva.no 
  
 



Merknader til oppstart av detaljregulering for gang- og sykkelveg i Strømsdalen, 
Rælingen

NOF OA (Norsk Ornitologisk Forening, avd. Oslo og Akershus) viser til varsel om oppstart av 
reguleringsplanarbeid for ovennevnte tiltak.

Vi har ingen sterke innvendinger mot å anlegge en gang- og sykkelveg i det aktuelle området, og har 
ikke registrert sjeldne, sårbare eller trua arter i planområdet.

Langs gang- og sykkeltraseen går det en delvis lukket bekk. Som del av planarbeidet bør det 
legges inn krav om at bekken skal åpnes, samt at den svartelista arten parkslirekne, som er påvist 
i planområdet, fjernes. Får parkslirekne utvikle seg fritt, vil det fort føre til monoton og artsfattig 
vegetasjon. Gjenåpning av bekk og fjerning av parkslirekne vil på sikt bidra til økt biologisk 
mangfold og mer gunstige forhold for flora og fauna, inkludert fugl.

Vennlig hilsen

Håkan Billing Stig Helge Basnes (sign.)
leder NOF OA naturvernkontakt for Rælingen

Kopi:
postmottak@ralingen.kommune.no

NOF OA
Postboks 1041 Sentrum

0104 OSLO

Org.nr. 975 615 308

leder@nofoa.no
Medlemsrelatert: medlem@nofoa.no

Økonomisk: kasserer@nofoa.no
Vernesaker: naturvernkontakt@nofoa.no

www.nofoa.no

Vår ref.: sak/517 Deres ref.: 012.18j/ak Dato: Oslo, 20. september 2018

Øvre Romerike Prosjektering AS
Postboks 26
2051 JESSHEIM
ak@orp.no



Fra: Jon K. Landstad <Jon.Landstad@bama.no> 
Sendt: 21. september 2018 14:37 
Til: Andreas Kaarbø 
Kopi: 'podtmottak@ralingen.kommune.no'; Jon K. Landstad; Jon Landstad (jke- 
land@online.no) 
Emne: Vedr gang/sykkelsti fra Løvenstad til Øvre Rælingsvei 
 
Heisan 
 
Vedrørende prosjektet nevnt i emnefeltet. 
 
Jeg bor langsmed ruten i Løkkeveien 12 d (hvitt funkisstil hus fra 2007) og har bodd her siden 2008. 
 
Jeg har i flere år hørt rykter om at dette ville komme, og har i grunnen ingen innsigelser mot det.  Det 
eneste jeg kommer til å vektlegge er hvis det skal settes opp gatelys: Vær så snill å la disse peke inn 
mot skråningen mer enn mot Løkkeveien.  Ellers vil folk få gatebelysningen inn på 
soverommene.  Kanskje dere kunne teste effektene før dere lager helt permanente løsninger. 
 
Videre så fikk jeg laget en trapp for 8 år siden fra min tomt og ned til det arealet som nå blir en del av 
gang og sykkelstien.  På den tiden var det ingen gjennomgang annet enn rådyr der, så der hadde 
forrige huseieren anlagt plen og den klippet jeg før arbeidene med vannrør etc startet i fjor.  For så 
vidt passer det meg også utmerket da jeg selv hater å klippe plen  
 
Det jeg imidlertid er redd for at skal skje når gang- og sykkelsti er opparbeidet er at publikum 
begynner å ta trappen min i bruk som snarvei til/fra Løkkeveien.  Dette er jeg ikke interessert i så jeg 
planlegger å få fjernet denne.  Jeg har noen forespørsler ute på 18 stk jernbanesviller, men tror ikke 
noen er interessert i disse.  Derfor er spørsmålet om dette er noe dere kan fjerne eller noe dere vil 
ha (gratis selvsagt) når dere skal opparbeide gang/sykkelstien?  Om det skjer til høsten eller til 
våren er for så vidt ikke av stor betydning for meg.  Jeg utvider ikke hekken min før til våren uansett. 
 
En annen ting: Hvis stien er ment for en viss trafikk, så vær så snill å sette opp søppelkasser.  Jeg 
begynner å bli lei av å plukke opp søpla til folk, og jeg ønsker å ha det pent og ryddig rundt meg. 
 
 
vwvwvwvwvwvwvwvwvwvw 
Ha en fantastisk dag! 
 
Vh 
JonK. Landstad 
 
Tlf 995 82 365 
      _____ 
   /______\ 
(o\ _  !  _ /o) 
 
 
 



Fra: Gry Aamot <gry.aamot@hotmail.com> 
Sendt: 30. august 2018 22:20 
Til: Andreas Kaarbø 
Emne: Gang- og sykkelveg i Strømsdalen 
 
Hei! 
Vi bor i Løkkeveien 14 c og vil bli nærmeste nabo med den nye gang- og sykkelvegen i Strømsdalen. 
Fram til nå har vi hatt en svært skjermet og rolig hage, men merker allerede at folk begynner å bruke 
den nye traseen og hagen vår. Det vi lurer på er om dere har noen planer for å skille mellom offentlig 
og privat eiendom? Eventuelt om vi kan søke noe økonomisk støtte for å lage et klart skille mellom 
tomtene selv, for eksempel hekk eller gjerde? 
 
Vi er også opptatt av å få en riktig helning nedover dalen. Nå er det kommet en liten dump utenfor 
hos oss som fører til at regnvannet ikke renner bort/ned dalen, men samler seg i søledammer 
utenfor hos oss.  
 
Vi er i utgangspunktet svært positiv til den nye gang og sykkelvegen, men håper selvfølgelig på 
positive svar fra dere.  
 
Med vennlig hilsen  
Geir Stava og Gry Aamot 
 
 


