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Med hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 12-3 og 12-10 vedtar planutvalget å legge forslag til 
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Saksutredning    



1. Sammendrag 
 
Planområdet ligger i Strømsdalen, nordvest i kommunen, og er på ca. 31.2 daa. Planområdet 
strekker seg fra Øvre Rælingsveg i nord til balløkka ved Løkkevegen og Per Oppegaards veg i 
sør. Lengden på planområdet er om lag 850 meter. Planavgrensningen er lagt inntil 
eksisterende eiendomsgrenser og overlapper ikke med private boligeiendommer.   
 
Hensikten med planen er å legge til rette for etablering av en offentlig gang- og sykkelvei 
mellom Øvre Rælingsveg og Løvenstad. Resterende arealer innenfor planområdet foreslås 
regulert til friområde. 
 
Planområdet er omkranset av boligbebyggelse i sør, vest og øst, mens den nordre delen 
består av tett skog. Deler av vegetasjonen i dalbunnen innenfor planavgrensningen er nylig 
fjernet i forbindelse med nedleggelse av fjernvarmekabler og VA-ledninger i grunnen. I den 
nordre delen av planområdet er terrenget bratt, mens den søndre delen av planområdet er 
relativt flatt og mer åpent. 
 
Gang- og sykkelveien foreslås regulert med en bredde på 3,5 m (SGS1). 3 meter vil bli asfaltert 
og resterende areal vil fungere som veiskulder. På hver side er det foreslått regulert 1,5 m 
annen veggrun (SVT) for nødvendig grøfteareal. Gang- og sykkelveien skal belyses og 
utformes etter prinsippene om universell utforming.  
 
Gang- og sykkelveien skal kobles på eksisterende gangforbindelser sør og nord for 
planområdet. Om vinteren vil den blir bli brøytet og strødd etter behov.  
 
Forslagsstiller er Rælingen kommune, ved kommunalteknisk enhet. Øvre Romerike 
Prosjektering AS er engasjert til å utarbeide planforslaget. 
 

2. Bakgrunn for at saken fremmes  
 
Rælingen kommune, ved kommunalteknisk enhet, har engasjert Øvre Romerike Prosjektering 
AS til å utarbeide detaljreguleringsplan for gang- og sykkelvei i Strømsdalen. Hensikten med 
planen er å tilrettelegge for en offentlig gang- og sykkelvei gjennom Strømsdalen i nord-
sørgående retning.  
 
Planutvalget skal avgjøre om planforslaget skal sendes på høring og legges ut til offentlig 
ettersyn, i henhold til plan- og bygningsloven § 12-10.  
 
 

 
 
 
Figur 1: Figuren viser to av kommunens fem faser i behandlingen av reguleringsplansaker. 
Pilen angir status for detaljreguleringsplan for gang- og sykkelvei i Strømsdalen.   

 



3. Tidligere behandling og vedtak 
  
I sak 56/2018 den 13.06.2018 bevilget Kommunestyret kr 3 600 000,- til planlegging og 
bygging av gang- og sykkelvei mellom Per Oppegaards veg og Øvre Rælingsveg.  
 

3.1 Forhold til relevante styringsdokumenter 
 
I kommuneplanens arealdel for 2014-2025 er størstedelen av planområdet avsatt til friområde. 
Mindre deler av planområdet i sør og øst er avsatt til kombinert bebyggelse og anleggsformål, 
og boligbebyggelse.  
 
Planforslaget er i tråd med statlige planretningslinjer og regional plan for areal og transport ved 
at planen legger til rette for gående og syklende, som kan redusere transportbehovet og legge 
til rette for en mer klimavennlig utvikling i samfunnet.  
 
Etablering av gang- og sykkelveien vil også medføre at strekningstiltak nummer 24 i 
Kommunedelplan for trafikksikkerhet 2016-2027 blir gjennomført.  
 
 

4. Sakens innhold  
 
4.1 Beskrivelse av dagens situasjon 
Planområdet ligger i Strømsdalen, nordvest i kommunen, og er på ca. 31.2 daa. Planområdet 
strekker seg fra Øvre Rælingsveg i nord til balløkka ved Løkkevegen og Per Oppegaards veg i 
sør. Lengden på planområdet er om lag 850 meter.  
 
Planområdet er omkranset av boligbebyggelse i sør, vest og øst, mens den nordre delen 
består av tett skog. Deler av vegetasjonen i dalbunnen er nylig fjernet i forbindelse med 
nedleggelse av fjernvarmekabler og VA-ledninger i grunnen. I nordvest grenser planområdet til 
Stalsberghagen kapell og gravlund, som strekker seg delvis nedover dalføret. I sør grenser 
planområdet til friområdet mellom Løkkevegen og Per Oppegaards veg.   
 



 
Figur 1: Flyfoto av planområdet. 
 
 
I den nordre delen av planområdet finner man rester av en tidligere sammenhengende 
ravinedal. Med bakgrunn i utbygging og bekkelukking har denne ravinen blitt fragmentert og 
den er ikke lenger et aktivt system, og anses ikke til å ha noen særlig verdi. Terrenget er bratt 
og området ligger mellom ca. koter +155 i dalbunnen og stiger kraftig til ca. +185 m.o.h. ved 
eksisterende bebyggelse i øst. Stigningsforholdene ligger på mellom ca. 1:3 på vestsiden og 
opptil 1:1,2 på østsiden. Den søndre delen av planområdet er relativt flatt og åpent.  
 
Hele planområdet ligger under tidligere marin grense som er ca. kote +200 m.o.h. 
 
Detaljreguleringsplanen berører hovedsakelig arealer som er regulert til friområde i de 
gjeldende reguleringsplanene innenfor planens avgrensning. Under punkt 7.3 i 
planbeskrivelsen er planavgrensningen for de gjeldende reguleringsplanene i området vist. 
Eiendommene innenfor planområdet er hovedsakelig private og omfatter gnr. 106 bnr. 7 og 
gnr. 106 bnr. 714, gnr. 106 bnr. 2 og gnr. 106 bnr. 2 fnr. 120, samt den kommunale 
eiendommen gnr. 106 bnr. 8 som ligger sør i planområdet.  
 
For en mer detaljert beskrivelse av planområdet vises det til kapittel 8 i planbeskrivelsen.  
 
4.2 Beskrivelse av planforslaget 
Planens hensikt 
Hensikten med planen er å legge til rette for etablering av en offentlig gang- og sykkelvei 
mellom Øvre Rælingsveg og Løvenstad. Resterende arealer innenfor planområdet foreslås 
regulert til friområde (GF1-3).  
 



 
Figur 2: Forslag til plankart, datert 17.01.2019  
 
 
Gang- og sykkelvei 
Gang- og sykkelveien foreslås regulert med en bredde på 3,5 m (SGS1). 3 meter vil bli asfaltert 
og resterende areal vil fungere som veiskulder. På hver side er det foreslått regulert 1,5 m 
annen veggrunn (SVT) for nødvendig grøfteareal. Gang- og sykkelveien skal belyses og 
utformes etter prinsippene om universell utforming. Grøftearealene som er foreslått regulert til 
annen veggrunn skal jordkles og tilsåes. Vegskjæringer og fyllinger skal også tilsåes og 
beplantes, samt sikres mot erosjon.  
 
Gang- og sykkelveien skal kobles på eksisterende gangforbindelser sør og nord for 
planområdet. Om vinteren vil den bli brøytet og strødd etter behov. I planbestemmelsene er det 
stilt rekkefølgekrav om at det skal utarbeides en byggeplan og plan for overvannshåndtering 
som skal være godkjent av kommunen før det kan gis igangsettingstillatelse. 
 
Friområde  
Det tillatelse inngrep i områdene som er nødvendig for opparbeidelsen av gang- og 
sykkelveien og øvrig infrastruktur. Eventuelle inngrep skal jordkles og tilsåes med gress, 
natureng eller lignende. Innenfor arealer foreslått regulert til friområde tillatelse oppføring av 
trafo/nettstasjon.   
 
For en mer detaljert beskrivelse av planforslaget vises det til kapittel 9 i planbeskrivelsen.  

4.3 Konsekvenser av planforslaget 
Planarbeidet utløser ikke krav om konsekvensutredning etter plan- og bygningsloven § 4-2 
annet ledd. 
 
Forslagsstiller plikter likevel å utrede virkning av temaer som berøres av planarbeidet. Det er 
utarbeidet en risiko- og sårbarhetsanalyse og et geoteknisk notat om grunnforhold. 
 
Risiko- og sårbarhetsanalyse 
Resultatet av ROS-analysen viser at etter gjennomføring av tiltak er det totalt fem mulige 
hendelser som havner i grønn kategori og to mulige hendelser som havner i gul kategori. 
Grønn kategori vil si hendelser hvor det er akseptabel risiko og gul kategori vil si hendelser 
hvor det skal vurderes tiltak for å redusere risiko.  
 
Hendelsene i grønn kategori er knyttet til spredning av fremmede arter, overvannshåndtering, 
støy og støv i anleggsperioden, fare for setningsskader og tilgjengelighet til 
området/beredskapsvei. Tiltak for hendelser tilknyttet spredning av fremmede arter, 



overvannshåndtering og tiltak vedrørende støv er sikret i bestemmelsene. Faren for 
setningssaker er vurdert som lav med utgangspunkt i normalt kompetansekrav innen 
anleggsarbeid, og ny gang- og sykkelvei gir økt tilgjengelighet i området ved eventuelle kritiske 
situasjoner. Det er derfor ikke innarbeidet tiltak til oppfølging vedrørende setningsskader og 
tilgjengelighet.     
 
Hendelsene i gul kategori er knyttet til masseras/skred og ulykke ved anleggsgjennomføring. 
Vedrørende masseras/skred er det anbefalt at eksisterende vegetasjonen i skråningene ikke 
fjernes, da det fungerer som sikring mot overflateskred. HMS-rutiner for byggeplassen skal 
ivareta at anleggsulykker ikke inntreffer. 
 
Det er ikke identifisert hendelser som havner i rød kategori etter gjennomføring av avbøtende 
tiltak.  
 
Geoteknisk notat om grunnforhold 
Notatet er en geoteknisk vurdering av grunnforhold og terrengstabilitet i området. Det er ikke 
gjort grunnundersøkelser. Notatet påpeker at grunnforholdene består av havavsatt leire med 
større mektighet. Ettersom det foreligger havavsatt leire i grunnen, kan forekomst av bløtere 
leiremasser og lokale kvikkleiremasser/sprøbruddmateriale ikke utelukkes. Helning og høyde 
på skråningene i nord tilsier labile forhold hva gjelder terrengstabilitet.  
 
I NVEs veileder «Sikkerhet mot kvikkleireskred» kategoriseres gang- og sykkelveier som 
tiltakskategori K1. Slike tiltak kan utføres under forutsetningen at områdestabiliteten ikke 
forverres. I det geotekniske notatet går det frem at planlagt gang- og sykkelvei oppfyller dette 
kriteriet og det er derfor ikke nødvendig med fysiske grunnundersøkelser og videre utredning 
av terrengstabilitet. Det anbefales at eksisterende vegetasjon i nord ikke fjernes da denne 
fungerer som sikring mot overflateskred.  
 
4.4 Planprosess  
Det ble avholdt oppstartsmøte mellom forslagsstiller og kommunen 14.08.2018. Det ble 
deretter varslet oppstart av planarbeidet 24.08.2018 i Romerikes Blad og lagt ut på 
kommunens hjemmesider. Hjemmelshavere, rettighetshavere, lag og foreninger, og offentlige 
myndigheter ble varslet med brev. Frist for innspill ble satt til 21.09.2018. Det kom inn ni innspill 
til varsel om planoppstart.  
 
4.5 Innspill til varsel om oppstart 
I forbindelse med varsel om planoppstart kom det inn ni innspill. Under følger en 
oppsummering av innspillene med kommentarer fra rådmannen og plankonsulenten.  
 
Nedre Romerike vannverk og Nedre Romerike avløpsselskap IKS, datert 29.08.2018 
NRV har en 200VL liggende der det skal bygges gang- og sykkelvei. Det ligger også to 
kummer og 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. 
 
Forslagsstillers kommentar:  
Innspillet tas til orientering. 
 
Rådmannens kommentar:  
Innspillet tas til orientering.   
  
Norges Vassdrags- og energidirektorat, datert 07.09.2018 
På reguleringsplannivå vil det ofte være behov for en detaljert fagkyndig utredning av faren for 
flom, erosjon og skred. Hensyn til klimaendringer skal også vurderes.  
 



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.  
 
Planen må ta hensyn til energianlegg som er planlagt eller har konsesjon etter energi- og 
vassdragslovgivningen. Hvis planen kommer i berøring med energiinteresser, bør berørte 
energiselskap involveres tidlig. I innspillet viser NVE viser til anbefalte veiledere og verktøy. 
  
Dersom planen berører NVEs saksområder, skal NVE ha tilsendt planen ved offentlig ettersyn. 
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.  
 
NVE vil prioritere å gi innspill og uttalelser til reguleringsplaner der det bes om faglig bistand til 
konkrete problemstillinger.  
 
Forslagsstillers kommentar:  
Innspillet tas til orientering.  
 
Rådmannens kommentar:  
Innspillet tas til orientering. Det er gjennomført en geoteknisk vurdering da planområdet består 
av tykke lag med havavsetning ifølge NGUs løsmassekart og ligger under marin grense.    
 
Fylkesmannen i Oslo og Akershus, datert 10.09.2018 
Biologisk mangfold 
Det må gjøres rede for hvordan det skal hindres spredning av parkslirekne, og nødvendige 
tiltak for å hindre spredning av arten i anleggsarbeidet. Slike tiltak må sikres i 
reguleringsbestemmelsene. 
 
Forslagsstillers kommentar:  
Innspillet tas til orientering. Tiltak for å hindre spredning av parkslirekne ivaretas i 
reguleringsbestemmelsene. 
 
Rådmannens kommentar:  
Innspillet tas til orientering. Tiltak for å hindre spredning er innarbeidet i bestemmelsene.   
 
Hafslund Nett, datert 10.09.2018 
Det vises til høyspenningsanlegget innenfor/i nærhet til planområdet. For disse påpekes det at 
det ikke kan 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. 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. 
 
Hafslund Nett har også høyspenningskabler innenfor planområdet som de 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 inngrep i terrenget 
som medfører endring av overdekningen over kabler.  
 
Hafslund 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. 
 



Forslagsstillers kommentar:  
Høgspent trase ligger nord for planområdet, og blir ikke berørt. Det er i 
reguleringsbestemmelsene gitt tillatelse til å oppføre nødvendig nettstasjon innenfor areal 
regulert til friområde, slik at det er gitt anledning til å oppføre nettstasjon dersom dette viser seg 
være nødvendig.  
 
Rådmannens kommentar:  
Innspillet tas til orientering, og det vises til plankonsulentens kommentar.    
 
Akershus Fylkeskommune, datert 21.09.2018 
Automatisk fredete kulturminner  
Det er ikke registrert automatisk fredete kulturminner der tiltaket skal gjennomføres, og i 
innspillet går det frem at potensialet for å gjøre funn av automatisk fredete kulturminner anses 
som lav. Det er derfor ikke nødvendig med en nærmere utredning av kulturminneinteressene. 
Fylkesrådmannen ber om at de som skal utføre arbeid i marka gjøres 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 tids kulturminner.  
 
Vassdrag 
Planområdet ligger innenfor vannområdet Leira-Nitelva, et område som har ambisjoner om å 
innfri vannkvalitetsmålene i den regionale vannforvaltningsforskriften innen 2021. 
Fylkesrådmannen forutsetter at tiltakene planen legger til rette for ikke reduserer muligheten for 
å oppfylle kravene i den regionale planen.  
 
Gang- og sykkelvei 
Tiltaket anses som positivt i arbeidet med å sikre gode og trygge ferdselsårer for gående og 
syklende. 
 
Forslagsstillers kommentar:  
Innspillet tas til orientering.  
 
Rådmannens kommentar:  
Innspillet tas til orientering. Kommunen anser ikke planen til å redusere muligheten for å 
oppfylle vannkvalitetsmålene i Leira-Nitelva.  
 
Norsk ornitologisk forening avd. Oslo og Akershus, datert 20.09.2018 
Norsk ornitologisk forening har ingen innvendinger mot planarbeidet og etablering av gang- og 
sykkelvei i Strømsdalen, og har ikke registrert sjeldne, sårbare eller truede arter innenfor 
planområdet. Videre står det at det bør legges inn krav om at bekken som i dag går i rør, bør 
åpnes. Det er også ønskelig at den svartelista arten parkslirekne, fjernes. Dersom denne får 
utvikle seg fritt, vil det medføre en 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. 
 
Forslagsstillers kommentar:  
Bekken er ikke planlagt åpnet.  
 
Rådmannens kommentar:  
Bekken innenfor planområdet er ikke planlagt åpnet i forbindelse med utbyggingen av gang- og 
sykkelveien. I bestemmelsene er det innarbeidet føringer for massehåndtering for å hindre 
spredning av den svartelistede arten.  
 
Geir Aamot Stava og Gry Kine Stava Aamot, Løkkevegen 14C, datert 21.09.2018 
I innspillet går det frem at de er nærmeste nabo til den nye gang- og sykkelveien gjennom 
Strømsdalen. Det nevnes at de har hatt en skjermet og rolig hage, men merker allerede at 
befolkningen benytter den nye traseen og hagen deres. Det stilles spørsmål om det er planer å 



skille mellom offentlig og privat eiendom, eventuelt om det finnes søknadsmuligheter for 
økonomisk støtte for etablering av et slikt skille.  
 
Videre står det at de er opptatt av at arbeidet utføres slik at det blir en riktig helning nedover 
dalen. Det vises til at det nå har oppstått en «dump» utenfor deres eiendom, slik at regnvannet 
ikke renner bortover/ned dalen, men samler seg opp utenfor eiendommen deres.  
 
De er i utgangspunktet svært positiv til den nye gang- og sykkelveien, og håper på positive 
tilbakemeldinger. 
 
Forslagsstillers kommentar:  
Det er ingen planer om å skille mellom offentlig og privat eiendom. Innspillet tas med videre i 
arbeidet. Kommunen vil sørge for at overvannet håndteres på en god måte langs gang- og 
sykkelvegen, slik at det ikke samles opp ved eiendommene. 
 
Rådmannens kommentar:  
Rådmannen har forståelse for at det ikke er ønskelig at befolkningen skal gå over deres 
eiendom. Gang- og sykkelveien skal asfalteres og det vil ved ferdigstillelse være tydelig hvor 
gangforbindelsen går. Det skal utarbeides en plan for overvannshåndtering som skal sikre at 
overvannet håndteres på best mulig måte.  
 
Jon K. Landstad, Løkkevegen 12D, datert 21.09.2018 
Hjemmelshaver trekker frem at han ikke har innvendinger til planlagt tiltak. Det påpekes at 
gatebelysningen bør vendes inn mot skråningen, og ikke inn mot boligene i Løkkevegen. Det 
foreslås å teste lyseffekten før permanent løsning etableres.   
 
Det vises til en trapp som går fra hjemmelshaver sin eiendom og ned til området det skal 
opparbeides gang- og sykkelvei. Da trappen ble bygd var det ingen gjennomgang i området, og 
eier er redd for at trappen skal bli brukt som snarvei til/fra Løkkevegen. Eier planlegger derfor å 
fjerne trappen for å forhindre dette.   
 
Dersom gang- og sykkelvegen er ment for en del trafikk, anbefaler hjemmelshaver å sette opp 
søppelkasser da det til tider er en del søppel i området.  
 
Forslagsstillers kommentar: Innspillet tas til orientering.  
 
Rådmannens kommentar: Innspillet tas til orientering.   
 
Statens vegvesen, datert 14.09.2018 
Det er positivt at kommunen vil regulere og etablere gang- og sykkelvei i Strømsdalen. Gang- 
og sykkelveier er viktige tiltak for å få flere til å gå eller sykle fremfor å bruke bil.   
 
Forslagsstillers kommentar:  
Innspillet tas til orientering.   
 
Rådmannens kommentar:  
Innspillet tas til orientering.   
 

5. Rådmannens vurdering 
 
Under følger en vurdering av hvordan kommunens overordnede hensyn er ivaretatt i 
detaljreguleringsplanen. 
 

5.1  God folkehelse i befolkningen  
 
Rådmannen mener det er viktig med utbygging av et godt og sammenhengende gang- og 
sykkelveinettverk. Trygge og gode ferdselsmuligheter for syklende og gående kan være med å 



bidra til bedre folkehelse hos befolkningen. Planforslaget legger også til rette for en viktig 
forbindelseslinje mot Lillestrøm, og kan bidra til at flere velger å gå eller sykle.  
 
Rådmannen mener at hensynet er tilfredsstillende ivaretatt i detaljreguleringsplanen. 
 

5.2  Trygt og sikkert lokalsamfunn  
 
Et sammenhengende gang- og sykkelveinett er viktig for befolkningens mulighet til å ferdes 
trygt til fots og på sykkel. Gang- og sykkelveien vil sikre gode og trygge forbindelser mellom 
Løvenstad og Øvre Rælingsveg, noe som er spesielt viktig for barn og unge.  
 
Plasseringen av gang- og sykkelveien i nord er gjort med tanke på trafikksikkerhet. 
Sammenkoblingen mot Korsvegen hindrer direkte utgang mot den trafikkerte fylkesveien med 
fartsgrense på 50 km/t. Korsvegen er stengt med bom slik at det ikke lenger er mulig å kjøre 
igjennom med bil. Ved innkjøringen til Korsvegen er det fotgjengerovergang over fylkesveien. I 
sør kobles gang- og sykkelveien på det eksisterende friområdet som grenser til planområdet. 
Rådmannen vurderer det som positivt med etablering av en bilfri gang- og sykkelvei.  
 
Beredskap 
Planområdet er ikke tilgjengelig i dag. Med ny asfaltert gang- og sykkelvei på 3 m, kan 
gangveien benyttes som beredskapsvei i kritiske situasjoner, og kan dermed bidra til økt 
beredskap.  
 
Grunnforhold 
Det er ikke kjente kvikkleiresoner i planområdet, men planområdet ligger under marin grense.  
Planforslaget tilrettelegger ikke for permanente oppholdssteder, og gang- og sykkelveier er 
som tidligere nevnt kategorisert som K1-tiltak i NVEs veileder for sikkerhet mot kvikkleireskred. 
Rådmannen viser til vurderingene i det geotekniske notatet og trekker frem at tiltaket oppfyller 
kriteriene for K1-tiltak og ikke vil forverre områdestabiliteten. Det er derfor ikke nødvendig med 
fysiske grunnundersøkelser og ytterligere utredninger.  
 
Rådmannen mener at hensynet er tilfredsstillende ivaretatt i detaljreguleringsplanen. 
 

5.3  Bærekraftig miljø- og klimautvikling  
 
Naturmangfold 
Reguleringsplaner skal vurderes etter de miljørettslige prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8-
12. Etter kravet i § 8 skal saken baseres på eksisterende og tilgjengelig kunnskap. Det er 
foretatt søk i naturbasen til Miljødirektoratet og Artsdatabankens artskart. Det er ikke registrert 
funn av prioriterte arter, truede eller nær truede arter, utvalgte naturtyper eller truede eller nær 
truede naturtyper innenfor planområdet. Det er ikke fremkommet annen kunnskap om det 
finnes verdifull natur i området. Artsdatabankens artskart viser at det er registrert funn av en 
fremmed art innenfor planområdets avgrensning. Funnen dreier seg om den svartelistede arten 
parkslirekne.  
 
I den nordre delen av planområdet finner man rester av en tidligere sammenhengende 
ravinedal. Ravinen er kartlagt i forbindelse med kommunens ravinekartlegging i 2017, og den 
ble ikke avgrenset som naturtype eller gitt verdi etter godkjent registreringsmetodikk for raviner 
i denne forbindelse. Med bakgrunn i utbygging og bekkelukking har denne ravinen blitt 
fragmentert og er i dag ikke lenger aktiv. Asfaltert gang- og sykkelvei i bunnen av denne 
ravinen, vil bidra til en ytterligere fragmentering av ravineresten. Rådmannen vurderer det 
dithen at den resterende ravineresten ikke har noen særlig verdi, med bakgrunn i tidligere 
inngrep, og at samfunnsnytten ved etablering av en gang- og sykkelvei vurderes som sterkere 
enn bevaring av ravinerestene.  
 



For å unngå negativ påvirkning av økosystemet, er det innarbeidet bestemmelser knyttet til 
massehåndtering for å hindre spredning av den svartelista arten jf. §§ 10 og 11. I samsvar med 
§ 11 skal tiltakshaver også stå for kostnadene for å hindre spredning av den svartelista arten.   
 
Miljøprinsippene vurderes å være ivaretatt i detaljreguleringsplanen.  
 
Mobilitet 
Den nye gang- og sykkelveien vil koble sammen eksisterende gang- og sykkelveinett. Et bedre 
og mer tilgjengelig gang- og sykkelveinett kan bidra til at flere sykler eller går, som vil kunne 
bidra til mindre forurensning og et mer klimavennlig samfunn, samt til det nasjonale målet om 
at all økning i personbiltransport skal tas gjennom sykkel, kollektivtransport og gange.  
 
Overvannshåndtering 
Detaljreguleringsplanen tilrettelegger for opparbeidelse av en gang- og sykkelvei. Tiltaket er 
ikke avhengig av at flere planer skal koordineres og sammenfalle. Med bakgrunn i tiltakets 
omfang og karakter anses det ikke som nødvendig å utarbeide en plan for 
overvannshåndtering før detaljreguleringsplanen kan behandles. Det er derfor innarbeidet i 
bestemmelsene at plan for overvannshåndtering skal legges frem ved søknad om 
igangsettingstillatelse.  
 
Rådmannen mener at hensynet er tilfredsstillende ivaretatt i detaljreguleringsplanen. 
 

5.4  Langsiktig forvaltning av kommunens ressurser 
 
Opparbeidelsen av gang- og sykkelveien vil medføre utgifter for kommunen. Kommunestyret i 
Rælingen har bevilget midler til gang- og sykkelvei mellom Øvre Rælingsveg og Løvenstad i 
sak 56/2018 den 13. juni 2018. Det må påregnes kostnader ved fremtidig drift og vedlikehold 
av gang- og sykkelveien.  
 
Rådmannen mener at hensynet er tilfredsstillende ivaretatt i detaljreguleringsplanen. 
 

5.5  Prinsipielle avklaringer og avveiing mellom hensyn  
 
Forhold til nabobebyggelse 
På deler av strekningen i sør vil gang- og sykkelveien ligge tett på de eksisterende 
boligtomtene. Enkelte boliger ligger nærmere enn andre. Planområdet overlapper ikke med 
private boligeiendommer, men enkelte kan føle at gang- og sykkelveien blir liggende tett på 
sine boliger. Det er ikke kommet inn sterke motforestillinger mot den planlagte gang- og 
sykkelveien, og det er generelt positive tilbakemeldinger på opparbeidelsen av 
gangforbindelsen. Planområdet ligger innenfor et av kommunens prioriterte vekstområder og 
gang- og sykkelveien vil komme mange til gode.  
 
Rådmannen mener at kommunens overordnede hensyn er ivaretatt i detaljreguleringsplanen, 
og at samfunnsnytten veier tyngre enn sjenanse for naboene.  
 

6. Oppsummering og konklusjon 
 
Rådmannen anbefaler at planforslaget sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn.  

 
 

Rælingen, 23.01.2019 
 
 
Eivind Glemmestad 
rådmann 


