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1. SAMMENDRAG  

Rælingen kommune har engasjert Øvre Romerike Prosjektering (ØRP) for å utarbeide reguleringsplan 
for ny gang- og sykkelvei nord-syd i Strømsdalen, i den hensikt å opparbeide gangveiforbindelse. 
Området vil fremstå noe endret etter utbygging. Det er ikke fremkommet spesielle negative 
merknader i forbindelse med at planarbeidet ble varslet. Tiltaket vurderes til å være av vesentlig 
fordel for kommunens innbyggere i området, da gangveiforbindelsen vil skape en trafikksikker 
ferdselslinje også spesielt for barn og unge.  

 
2. OVERORDNET KARTUTSNITT – PLANOMRÅDETS PLASSERING I KOMMUNEN  

Planområdet ligger nordvest i Rælingen kommune tett på grensen til Skedsmo kommune. 
Planområdet strekker seg fra balløkka ved Løkkevegen og nordover ned til Øvre Rælingsveg. Se 
kartutsnitt nedenfor 

 
Kartutsnitt som viser planområdets beliggenhet med grønnstiplet linje. 
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3. EKSISTERENDE SITUASJON  

Av flyfoto kan en se at området i dag fremstår som tilnærmet uten store inngrep. Deler av området, 
spesielt søndre halvdel benyttes som uteopphold og rekreasjon og aktiviteter for barn og voksne. 
Nordlige halvdel av området preges av å være en dal forholdsvis tettvokst med skog.  

 
Skråfoto som viser Strømsdalen sett fra syd. 
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4. SKISSE AV FORESLÅTT FREMTIDIG SITUASJON  

Reguleringsplanforslaget legger opp til at gang- og sykkelveien starter ved balløkka i sør og følger 
midten og bunnen av Strømsdalen nordover, før den i siste og nordlige del av traseen dreier seg inn 
mot og treffer Korsvegen i nord. Deretter ledes de gående og syklende ut mot Øvre Rælingsveg. De 
som her ferdes må deretter krysse fotgjengerovergangen på Øvre Rælingsveg og ferdes deretter 
videre på gang- og sykkelvei langsmed Fylkesvei 301 – Strømsdalen i nordlig retning ned til Fylkesvei 
304 – Nedre Rælingsveg. 

 
Reguleringsplankart 

 

I syd ledes gående og syklende ut til eksisterende gang- og sykkelveinett langsmed fylkesvei 303 - 
Sandbekkvegen og til eksisterende gang- og sykkelvei langsmed Per Oppegaards veg. 
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5. BAKGRUNN 

5.1 Forslagstiller og plankonsulent 

Planforslaget fremmes av Øvre Romerike Prosjektering på vegne av Rælingen kommune ved 
kommunalteknisk enhet. 

 
5.2 Hensikten med planarbeidet 

Hensikten med reguleringsplanen er å tilrettelegge for etablering av gang- og sykkelveiforbindelse 
gjennom Strømsdalen i nord-sydlig retning, for å skape ferdselslinjer som er skjermet mot trafikk og 
annen fare. Gangveiforbindelsen vil også bygge opp under den nasjonale, regionale og lokale 
målsettingen om stimulering til at persontransport skal foregå i større grad til fots og med sykkel.  

 
5.3 Vurdering av forskrift om konsekvensutredninger 

Konsekvensutredning har hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 4-1 og 4-2 med tilhørende forskrift 
om konsekvensutredninger som trådte i kraft 01.07.17.  
 
Etter § 4 i forskrift om konsekvensutredninger (KU) skal forslagstiller vurdere om planforslaget faller 
inn under kriteriene for konsekvensutredning.  
 
Forskriften skiller mellom planer som alltid skal konsekvensutredes og ha planprogram, jf. forskriften 
§ 6, og planer etter § 8 som skal konsekvensutredes hvis de kan få vesentlige virkninger etter § 10.  I 
§ 10 skal det vurderes om planen kommer inn under kriterier for vurderingen av om en plan eller et 
tiltak kan få vesentlige virkninger for miljø eller samfunn. For reguleringsplaner etter § 8 som skal 
konsekvensutredes, er det ikke krav om planprogram. 
 
Forskriftens § 7 er ikke aktuell i dette tilfellet, da denne gjelder for planer og tiltak etter annet 
lovverk enn plan- og bygningsloven.  
 

§ 6 Planer og tiltak som alltid skal konsekvensutredes og ha planprogram eller melding 
b) reguleringsplaner etter plan- og bygningsloven for tiltak i vedlegg I. Unntatt fra dette er 
reguleringsplaner der det konkrete tiltaket er konsekvensutredet i en tidligere plan og der 
reguleringsplanen er i samsvar med denne tidligere planen. 
Vurdering: 
Tiltaket faller ikke inn under de definerte planer eller tiltak som er listet opp i forskriftens vedlegg nr. 
1. Kravet til konsekvensutredning er ikke til stede.  
 

§ 8 Planer og tiltak som skal konsekvensutredes hvis de kan få vesentlige virkninger for miljø 
eller samfunn.  

Følgende planer og tiltak skal konsekvensutredes hvis de kan få vesentlige virkninger etter § 10, men 
ikke ha planprogram eller melding: 
a) reguleringsplaner for tiltak i vedlegg II. Unntatt fra dette er reguleringsplaner der det konkrete 
tiltaket er konsekvensutredet i en tidligere plan og der reguleringsplanen er i samsvar med denne 
tidligere planen. 
Vurdering: 
I vurderingen av om en plan eller et tiltak kan få vesentlige virkninger for miljø eller samfunn, skal det 
iht. § 10 ses hen til egenskaper ved planen eller tiltaket, og planen eller tiltakets lokalisering og 
påvirkning på omgivelsene, av tiltak som inngår i vedlegg II. 
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Foreslått tiltak er ikke listet opp i vedlegg II, jf. pkt. a).  
 
Det vurderes ut fra § 8 at planen ikke utløser krav om konsekvensutredning på grunn av vesentlige 
virkninger for miljø eller samfunn. 
 

Oppsummering og konklusjon: 
§ 6 og vedlegg I er vurdert til ikke å være gjeldende her, da tiltaket ikke er listet opp i vedlegg I.  
§ 7 er ikke aktuell, da det gjelder tiltak etter annet lovverk. 
§ 8 og vedlegg II er vurdert til ikke å være gjeldende her, da tiltaket ikke inngår i vedlegg II.  
Konklusjonen er at planen ikke skal konsekvensutredes.  

 
 

6. PLANPROSESS  

De kravene til prosess som er gitt i plan- og bygningsloven er fulgt og vil følges i den videre 
planprosess.  
 
Planoppstart ble annonsert i Romerikes Blad 24.08.2018. Naboer og direkte berørte, samt statlige 
fagmyndigheter, øvrige fagorgan og interesseorganisasjoner ble tilskrevet i e-post eller i brev. 
 
Det ble gitt 4 uker frist for merknader; til den 21.09.2018. 
 
 
7. OVERORDNEDE FØRINGER OG GJELDENDE PLANER 

 
7.1 Lov, forskrift og statlige retningslinjer som berøres: 

Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging i kommunene 
Kommunene skal gjennom planlegging og øvrig myndighets- og virksomhetsutøvelse stimulere og 
bidra til reduksjon av klimagassutslipp, samt økt miljøvennlig energiomlegging. 
Vurdering: 
Regulering og bygging av gang- og sykkelvei i Strømsdalen er et viktig bidrag til å bygge opp under 
ønsket om å redusere klimagassutslippene ved å legge til rette for økt gange og bruk av sykkel.  
 
Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn- og unges interesser i planleggingen 
Planleggingen skal sikre et oppvekstmiljø som gir barn og unge trygghet mot fysiske og psykiske 
skadevirkninger, og som har de fysiske, sosiale og kulturelle kvaliteter som til enhver tid er i samsvar 
med eksisterende kunnskap om barn og unges behov. 
Vurdering: 
Det skal reguleres en ny gang- og sykkelveiforbindelse. Dette skaper ferdselslinjer som vil 
imøtekomme barn og unges behov og være skjermet mot trafikk og annen helsefare. 
 
Statlige planretningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging  
Statlige planretningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging, sier at det skal legges til 
rette for bygging av boliger i områder med kort avstand til daglige gjøremål slik som skoler og 
servicetilbud. Kompakte byer og tettsteder skal redusere transportbehovet og legge til rette for en 
mer klimavennlig utvikling av samfunnet. Nye boliger bør bygges på steder der gangtrafikk, 
sykkeltrafikk og kollektivtrafikk blir attraktive og trafikksikre alternativer til biltrafikk.  
Vurdering:  
Regulering av gangveiforbindelser vil bygge opp under intensjonen i retningslinjen. 
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Universell utforming/tilgjengelighet 
Alle skal ha like muligheter for å kunne bevege og orientere seg i samfunnet. 
Vurdering:  
Gang- og sykkelveien skal ivareta prinsippene for universell utforming.  
 
Naturmangfoldloven 
Naturmangfoldloven er den mest sentrale loven innen naturforvaltning. Loven regulerer forvaltning 
av arter, områdevern, fremmede organismer, utvalgte naturtyper og den tar vare på leveområder for 
prioriterte arter. Naturmangfoldlovens formål er å ta vare på naturens biologiske, landskapsmessige 
og geologiske mangfold og økologiske prosesser gjennom bærekraftig bruk og vern. Loven skal også 
gi grunnlag for menneskers virksomhet, kultur, helse og trivsel, både nå og i framtiden, også for 
samisk kultur.  
Vurdering:  
Det er registrert svartelistet art Parkslirekne innenfor planområdet, som må hensyntas slik at den ikke 
spres ved masseforflytning i forbindelse med utbygging.  
 
7.2 Regionale føringer og planer som berøres: 

Fylkesdelplan for kulturminner og kulturmiljøer (2007)  
Gjennom denne er hensikten at kulturarven kan bidra til å skape økt kulturforståelse, identitet og 
tilhørighet, trivsel og verdiskaping. 
Vurdering:  
Planområdet berører ikke kulturminner eller kulturmiljøer. Det vises her til uttalelse fra Akershus 
Fylkeskommune. 
 
Jordvernstrategien i Akershus (2015) 
Hensikten er å gi tydelige signaler til kommunene om gjeldende jordvernpolitikk og verdifulle 
jordressurser.   
Vurdering:  
Planområdet er ikke egnet for landbruk. 
 
Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus (2016) 
Et av målene i Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus, er et arealeffektivt 
utbyggingsmønster, og at persontransportveksten skal tas med kollektivtransport, gange og sykkel. 
Vurdering: 
Regulering og bygging av gang- og sykkelvei i Strømsdalen er et viktig bidrag til å bygge opp under 
ønsket om å redusere klimagassutslippene ved å legge til rette for økt gange og bruk av sykkel.  
 
7.3 Kommunale planer som berøres: 

Forholdet til gjeldende reguleringsplaner: 
Området som er omfattet av planavgrensningen berører, eller grenser inntil, i alt 6 gjeldende 
reguleringsplaner hvor den eldste er fra 1961. Planavgrensningen er lagt slik at reguleringsplanen 
legger seg inntil eksisterende eiendomsgrenser og/eller går inn over eksisterende reguleringsplaner. 
Intensjonen her har vært å rydde opp og få en reguleringsplan som nå regulerer alt grøntareal til 
Friområde sammen i en ny reguleringsplan.   
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Nedenfor følger en opplisting og utklipp fra de gjeldende reguleringsplaner som berøres: 
I nordøst: 

 

 

I øst: 
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I øst: 

 

I vest og langsetter: 
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I nord: 

 

 

 

I nord: 

 

 

Berørte og tilgrensende reguleringsplaner, gang- og sykkelveien er vist med sort strek (kilde: kommunens 
kartportal på kommunens hjemmeside). 
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Forholdet til kommuneplanens arealdel: 
I kommuneplanens arealdel er traseen som ønskes regulert avsatt til friområde og kombinert bygge- 
og anleggsformål, samt et mindre areal er avsatt til boligbebyggelse.  
 

 
Utsnitt fra kommuneplanens arealdel, gang- og sykkelveien er vist med sort strek. 
 
Som beskrevet ovenfor er planavgrensningen lagt inntil eksisterende reguleringsplaner og 
eiendomsgrenser både for å unngå at det blir liggende igjen uregulert areal, og fordi en foreslår å 
regulere alt grøntareal til friområde sammen i en ny reguleringsplan.   
 
8. BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET 

8.1 Planfaglig: 

Omkringliggende områder består i all hovedsak av tilgrensende boligeiendommer og friområder. 
Helt i nordvest ligger Stalsberghagen kapell og gravlund som strekker seg noe ned i dalføret. Videre 
sydover i Strømsdalen er det boligbebyggelse på hver side. I søndre del av gang- og sykkelveitraseen 
kommer denne opp på samme nivå som bebyggelsen på begge sider. Deler av vegetasjonen 
langsmed planlagt gang- og sykkelveitrase er fjernet i forbindelse med nedleggelse av infrastruktur i 
grunnen. 
 
8.2 Naturmangfold:  

I dette anleggsbeltet på 20 – 40 m bredde der det er lagt ned vann og avløp samt fjernvarme, er det i 
dag ikke lenger skog. Det er nå ikke planlagt ytterligere terrenginngrep. 
Bekken som går i dalen er fra gammelt av i all hovedsak lagt i rør, bortsett fra i nedre del der bekken i 
dag er åpen. 
 
I følge naturbase.no og artsdatabanken er det registrert tre lokaliteter av arten parkslirekne: 
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Markering av tre lokaliteter av Parkslirekne, utsnitt fra artskart.artsdatabanken.no. 
 
I følge artsdatabanken.no (http://www.artsobservasjoner.no/Sighting/18143768) har denne arten 
stor negativ effekt, og den er blant annet beskrevet på følgende måte: 
«Arten vurderes å ha en stor negativ økologisk effekt. Parkslirekne kan etablere seg i mange 
naturtyper og på lokaliteter der det finnes truete og sårbare hjemlige arter. På få år kan den danne 
omfattende bestander som fortrenger alle hjemlige arter. Arten produserer et enormt strøfall som 
kveler alt annet og trenger ut undervegetasjonen som binder substratet. Den endrer struktur og 
næringssammensetning i jordsmonnet, og fører til at jordbunnen blir erosjonsutsatt, spesielt langs 
vassdrag. Arten har trolig allelopatiske effekter som påvirker andre planter negativt». 
 
Parkslirekne innenfor planområdet må hensyntas slik at den ikke spres ved masseforflytning i 
forbindelse med utbygging.  
 
Ravinedal: 
Området er omfattet av et ravinesystem beskrevet som nr. 1 på side 7 i rapporten: 
«Ravinekartlegging i Rælingen 2017».  
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Kartutsnitt fra rapport: Ravinekartlegging i Rælingen 2017. Lilla farge nr. 1 viser ravinesystem, planområdet er 
illustrert med sort stiplet strek. 

 
Sydlige del av registrert potensiell ravinesystem befinner seg innenfor planområdet. Store deler av 
bekken i dalen er fra tidligere lagt i rør. Områdene tett inntil er bygget ut med boliger og kirkegård. 
Det er også eksisterende infrastruktur som vann- og avløpsledninger nedgravd i bakken. 
Ravineresten er på bakgrunn av dette vurdert å inneha en lav verdi. Den samfunnsnytten gang- og 
sykkelveien vil føre med seg vurderes til å stå sterkere enn hensynet til bevaring av ravineresten. 
 
 
8.3 Kulturminner og kulturmiljø: 

I følge Akershus Fylkeskommunen anses det å ikke være potensiale for funn av automatisk fredede 
kulturminner i planområdet.  

 
8.4 Barn- og unge, universell tilgjengelighet, friluftsliv: 

I sydlige halvdel er det i dag flatere partier og der området bærer preg av åpne gressletter som egner 
seg godt for uteopphold, lek og som sosiale møteplasser for alle aldersgrupper. Området er 
tilgjengelig slik det fremstår, og søndre halvdel hvor de flatere partier befinner seg, har god 
tilgjengelighet for alle. 

8.5 Grunnforhold og flom:  

NGU sin kvartærgeologiske kartdatabase indikerer tykke lag med løsmasser over berggrunn i og 
rundt hele ravineområdet samt tilgrensende arealer på oversiden. Mektigheten av disse jordlagene 
vil i realiteten variere sterkt. I området rundt Setersletta viser NGU sitt brønnregister loggete 
fjelldybder på mellom 2 og 13 m under dagens terreng. 

Massene i grunnen i området er hovedsakelig spesifisert som tykke lag med havavsetning, dvs. 
marin leire over berggrunn med mektighet større enn 0,5 m.  
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Løsmassekart fra www.ngu.no 
 

Terrenget i ravinedalen ligger ca. mellom koter +155 (bunn ravine i nord) og +185 m.o.h. (terreng 
rundt bebyggelse på østsiden av ravinen). Helningene i ravineskråningene ligger mellom ca. 1:3 på 
vestsiden og opptil 1:1,2 på østsiden. Hele området ligger under tidligere marin grense som ligger på 
rundt kote +200 m.o.h. 
 

Reguleringsområdet ligger utenfor NVE sine registrerte kvikkleiresoner. Det er ikke foretatt noen 
undersøkelser for kvikkleiresoner i Rælingen kommune. Nærmeste registrerte kvikkleiresoner ligger 
ca. 2 kilometer nord for reguleringsområdet. Det er ikke avmerket aktsomhetsområder hva gjelder 
andre type jord-, stein- eller fjellskred ellers. 

Geoteknisk vurdering, anbefalinger:  

NVE sine retningslinjer «Flom- og skredfare i arealplaner», med tilhørende veileder «Sikkerhet mot 
kvikkleireskred» krever geotekniske undersøkelser og vurderinger i forbindelse med regulering av 
arealer som innbærer fremtidig økt personopphold, så fremt disse arealene ligger under tidligere 
marin grense samt helning i omkringsliggende terreng brattere enn 1:15. Dette for å unngå utbygging 
av områder med utilstrekkelig områdestabilitet.  

Pga at det foreligger havavsatt leire i grunnen kan forekomst av bløtere leiremasser og lokale 
kvikkleiremasser/ sprøbruddmateriale ikke utelukkes. Dessuten er de østre ravineskråningene svært 
bratte og det foreligger indikasjon på forholdsvis stor fjelldybde. Disse forholdene tilsier utilstrekkelig 
stabiltiet i østre delen av ravinen.  

Et mulig leire-/overflateskred (ikke kvikkelire) vil kunne få utløp over (deler av) planlagt gangvei, se 
figur under. Grunnlag for denne vurderingen er statistisk utløp av rasmassene til et punkt tilsvarende 
en siktelinje på ca. 25 – 30o fra øvre løsneområdet.  
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Terrengsnitt i profil A-A, tilsvarende veiprofil 550, mulig utløp av overflateskred (stiplet linje)  

Hvis det ikke foreligger kvikleire i grunnen vil jordmasser fra potensielle overflaterskred berøre 
gangveien kun minimalt. I tillegg er rotsystemet av eksisterende vegetasjon i ravineskråningene 
erfaringsmessig en betydelig støtte mot utviklingen av slike hendelser.  

 

I tilfelle det foreligger kvikkleire i ravineområdet vil fremtidtig gangvei kunne berøres betydelig av 
mulige kvikkleireskred i ravineskrånignene. NVE sin veileder «Sikkerhet mot kvikkleireskred» må 
hensyntas. Veilederen kategoriseres gangveier som såkalte «K1-tiltak». Slike tiltak kan utføres under 
forutsetningen at områdestabilitet ikke forverres. Planlagt gangvei oppfyller dette kriteriet. Derfor er 
gjennomføring av fysiske grunnundersøkelser ikke nødvendig, med mindre kommunen ønsker å sikre 
fremtidige gangveiarealer mot slike hendelser. 
 

Konklusjon:  
Grunnen i området består av havavsatt leire med større mektighet. Helning og høyde på 
ravineskråningene tilsier labile forhold hva gjelder terrengstabilitet. 
Pga. at planlagt tiltak faller under NVE tiltakskaegori «K1» og ikke forverrer områdestabiliteten er det 
ikke nødvendig med grunnundersøkelser og videre utredning av terrengstabilitet. 
Eksisterende vegetasjon i ravineskråningnene bør ikke fjernes pga. at denne fungerer som sikring 
mot overflateskred.  
 

8.6 Vei- og veitekniske forhold / trafikksikkerhet: 

Det er ingen trafikkmessige utfordringer i forhold til området i dag. Området anses å kunne få en 
verdi i form av fremtidig gang- og sykkelveiforbindelse. 

 

8.7 Tekniske tjenester: 

Det er eksisterende infrastruktur i bakken; spillvannsledning, vannledning og overvannsledning.  
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9. BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET MED KONSEKVENSER 

9.1 Planfaglig: 

Planområdet reguleres til gang- og sykkelvei og det er samtidig tenkt at reguleringsformål for 
Friområde vil være hensiktsmessig for de deler av området som er tiltenkt status som friområde.  
Planområdet berører som beskrevet tidligere - eller grenser inntil - i alt 6 gjeldende reguleringsplaner 
hvor den eldste er fra 1961. Planavgrensningen er lagt slik at reguleringsplanen legger seg inntil 
eksisterende eiendomsgrenser og/eller går inn over eksisterende reguleringsplaner. Intensjonen her 
har vært å rydde opp og få en reguleringsplan som nå regulerer alt grøntareal til Friområde sammen i 
en ny reguleringsplan, for å befeste friområdet sin status.   
 

 
Reguleringsplankart. 
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I tabellen er angitt reguleringsformål og arealstørrelser. Totalt areal er 31,2 daa inkludert areal som 
er regulert til Friområde.  
 

 
Arealtabell. 

 
9.2 Naturmangfold:  

Planforslaget medfører ikke nedbygging av viktige naturtyper. Det er registrert tre lokaliteter av den 
svartlistede arten parkslirekne innenfor planområdet, som må hensyntas ved forflytning av masser 
for å unngå spredning. Det er satt krav til dette i bestemmelsene.  

 
Paragraf  Lovtekst Vår vurdering 

8 (Kunnskapsgrunnlaget) 
“Offentlige beslutninger som berører 
naturmangfoldet skal så langt det er 
rimelig bygge på viten- skapelig kunnskap 
om arters bestandssituasjon, naturtypers 
utbredelse og økologiske tilstand, samt 
effekten av påvirkninger. Kravet til 
kunnskapsgrunnlaget skal stå i et rimelig 
forhold til sakens karakter og risiko for 
skade på naturmangfoldet.” 
 

Kartleggingen er basert på 
faktaopplysninger og registreringer fra 
www.naturbase.no og artsdatabanken.no.  
Det er funnet 3 registrerte lokaliteter av 
svartelistearten parkslirekne. 
Kunnskapsgrunnlaget om naturtyper i 
området vurderes dermed som 
tilfredsstillende.  
 

9 (føre-var-prinsippet) 
Når det treffes en beslutning uten at det 
foreligger tilstrekkelig kunnskap om hvilke 
virkninger den kan ha for naturmiljøet, 
skal det tas sikte på å unngå mulig 

Kunnskapsgrunnlaget vurderes samlet sett 
som godt. Det er behov å anvende føre-
var-prinsippet for utbyggingsprosjektet 
mht. planer for masseforflytning for å 
hindre spredning av svartelistearten 
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vesentlig skade på naturmangfoldet. 
Foreligger en risiko for alvorlig eller 
irreversibel skade på naturmangfoldet, 
skal ikke mangel på kunnskap brukes som 
begrunnelse for å utsette eller unnlate å 
treffe forvaltningstiltak.  

parkslirekne. Det er vurdert til å være 
nødvendig med forhåndsregler for å få til 
en forsvarlig håndtering av fare for 
spredning. Det settes krav om enkel 
masshåndteringsplan i 
reguleringsbestemmelsene. 
 

10 (økosystemtilnærming og samlet 
belastning) 
En påvirkning av et økosystem skal 
vurderes ut fra den samlede belastning 
som økosystemet er eller vil bli utsatt for.  

Så fremt det sørges for tiltak for å hindre 
spredning av parkslirekne, anses tiltaket å 
ikke belaste økosystemet innenfor 
planområdet.   

11 (kostnadene ved miljøforringelse skal 
bæres av tiltakshaver) 
Tiltakshaveren skal dekke kostnadene ved 
å hindre eller begrense skade på 
naturmangfoldet som tiltaket volder, 
dersom dette ikke er urimelig ut fra 
tiltakets og skadens karakter.  

Tiltakshaver er ansvarlig for dette, dersom 
det skulle oppstå skader. 

12 (miljøforsvarlige teknikker og 
driftsmetoder) 
For å unngå eller begrense skader på 
naturmangfoldet skal det tas 
utgangspunkt i slike driftsmetoder og slik 
teknikk og lokalisering som, ut fra en 
samlet vurdering av tidligere, nåværende 
og fremtidig bruk av mangfoldet og 
økonomiske forhold, gir de beste 
samfunnsmessige resultater.  

Fremtidig bebyggelse og aktivitet innenfor 
planområdet, samt anleggsperioden, må 
gjennomføres på en slik måte at det ikke 
medfører noen negative konsekvenser for 
de deler av naturmangfoldet som skal 
ivaretas. Det stilles krav i 
reguleringsbestemmelsene om 
utarbeidelse av en enkel 
massehåndteringsplan i forbindelse med 
bygging, slik at faren for spredning av 
parkslirekne skal minimeres.  

 
For å ivareta hensynet til parkslirekne og forhindre spredning er det satt følgende krav i 
reguleringsbestemmelsenes pkt. 2.3: 

«Ved graving eller flytting av masser som er infisert av fremmede arter skal artene bekjempes 
før massene håndteres eller deponeres i varig deponi. Det skal lages en enkel 
massehåndteringsplan før bygging kan starte. 
Dersom masser skal kjøres bort skal: 
• massene dekkes godt under transport 
• jord fra bil, maskiner og utstyr fjernes før de forlater anleggsområdet 
• massene leveres til godkjent varig deponi/mottak med egne rutiner for håndtering av denne 
typen spesialavfall» 

9.3 Kulturminner og kulturmiljø: 

I følge Akershus Fylkeskommunen anses det å ikke være potensiale for funn av automatisk fredede 
kulturminner i planområdet. Det er derfor ikke nødvendig med en nærmere utredning av 
kulturminneinteressene. De ber om at de som skal utføre arbeid i marka er særlig oppmerksomme på 
at det kan være ukjente kulturminner i området. Dersom det støtes på kulturminner skal arbeidet 
straks stanses og kulturminnemyndigheten varsles, jf. Kml. § 8, 2. ledd.   
Tiltaket anses ikke å berøre nyere tidskulturminner. 
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For å ivareta hensynet til kulturminner, og som påminnelse om stanse- og meldeplikten, er det satt 
følgende krav i reguleringsbestemmelsenes pkt. 2.4: 
«Dersom det under anleggsarbeider treffes på automatisk fredete kulturminner, eksempelvis i form 
av helleristninger, brent leire, keramikk, flint, groper med trekull og/eller brent stein etc., skal 
arbeidet øyeblikkelig stanses og fylkeskonservatoren varsles, jf. Lov om kulturminner av 9. juni 1978 
nr. 50, § 8 (jf. PBL § 12-7, nr. 6)». 

 
9.4 Universell utforming/tilgjengelighet: 

Gang- og sykkelveien utformes etter prinsippene om universell utforming, og dermed sikres det en 
tilgjengelighet for alle på former for funksjonstilstand. 
 
9.5 Mobilitet, idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv:  

Tiltaket vil være et viktig bidrag til ønsket om at flest mulig skal gå og sykle, både av hensyn til 
folkehelse, og av hensyn til miljøet. For barn og unge som ikke har bil, så vil en slik gang- og sykkelvei 
være særs viktig for at de skal stimuleres til å sykle eller gå. 
 
9.6 Vei- og veitekniske forhold / trafikksikkerhet: 

Planforslaget legger opp til et trafikksikkert tiltak da det etableres en bilfri ferdselslinje gjennom 
Strømsdalen i form av gang- og sykkelvei. Det skapes en trafikksikker gang- og sykkelveiforbindelse 
fra eksisterende gang- og sykkelveinett langsmed fylkesvei 303 – Sandbekkvegen i syd og fylkesvei 
378- Øvre Rælingsveg i nord. 
 
Gang- og sykkelveien skal bygges med en asfaltbredde på 3 meter, med 0,25 m veiskulder og 0,8 m 
grøft.  
 

 
Illustrasjon som viser mulig oppbygging av gang- og sykkelveien. 

 
 
9.7 Grunnforhold: 

Som beskrevet under kapittel 8.5, består grunnen i området av havavsatt leire med større mektighet. 
Helning og høyde på ravineskråningene tilsier labile forhold hva gjelder terrengstabilitet. 
På grunn av at planlagt tiltak faller under NVE tiltakskaegori «K1» og ikke forverrer 
områdestabiliteten har det ikke vært nødvendig med grunnundesøkelser og videre utredning av 
terrengstabilitet. 
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Tiltaket i seg selv vil ikke utfordre områdestabiliteten i området, men det anbefales at eksisterende 
vegetasjon i ravineskrånignene ikke fjernes pga. at denne fungerer som sikring mot overflateskred.  

 
9.8 Rekkefølgebestemmelser og utbyggingsavtale: 

Det er i reguleringsbestemmelsene stilt krav om at det skal utarbeides en byggeplan for gang- og 
sykkelveien som skal være godkjent av kommunen, før arbeidene med opparbeidelsen kan 
igangsettes. 
 
Det er i reguleringsbestemmelsene også stilt krav om at plan for overvannshåndtering skal være 
godkjent av kommunen før det kan gis igangsettingstillatelse for bygging. 

 
10. KONSEKVENSER AV TILTAK OG ROS ANALYSE 

Planforslaget anses å kun innebære positive konsekvenser for sine omgivelser og for befolkningen i 
omkringliggende områder, da området vil bli tilgjengelig for flere, samt at det vil etableres belysning 
langsmed gang- og sykkelveien.  
 

Det er gjennomført en risiko- og sårbarhetsanalyse for tiltaket.  

Resultatene av analysen viser at dersom en tar tilstrekkelig hensyn til eventuelle farer som kan 
oppstå, anses det lite sannsynlig at tiltaket vil medføre risiko som innebærer at området ikke kan 
bygges ut. 

 
Følgende tiltak skal videreføres til videre byggesøknadsprosess og anleggsperioden: 

 
1. Geoteknikk: 

- Eksisterende vegetasjon i ravineskråningene bør ikke fjernes pga. at denne fungerer som 
sikring mot overflateskred.  

 
2. Fremmede arter: 

- sette krav i bestemmelsene om at det må lages en enkel massehåndteringsplan før bygging 
kan starte. På denne måten vil hensynet til faren for spredning av fremmede arter ivaretas.  
 

3. Risiko for ulykke ved anleggsgjennomføring: 
- fokus på HMS i anleggsperioden. 
- sikring av anleggsområdet. 
- jevnlig kontroll av anleggsområdet og ha gode rutiner for å ivareta sikkerheten. 
- opparbeide veinettet iht. reguleringsplan.  
 

11. FORSLAGSSTILLERS ARGUMENTASJON 

Planforslaget vil legge til rette for å bygge opp under intensjonen i nasjonale og regionale areal- og 
transportmålsetninger, der økningen i transport og forflytning skal foregå til fots og med sykkel.    
For lokalbefolkningen spesielt vil tiltaket være eget positivt, og vil gi trafikksikre ferdselsforbindelser 
for de som ferdes til fots og med sykkel.  
Det anses ikke å foreligge noen vesentlige negative virkninger av foreslåtte tiltak.  


