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Uttalelse  -  detaljreguleringsplan for gang- og sykkelvei i Strømsdalen  -  offentlig

ettersyn

Saksprotokoll i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne  -  19.03.2019

Behandling:

Innspill fra rådet: det bør settes opp hvilebenker langs gang-sykkelveien, spesielt av hensyn

til personer med nedsatt funksjonsevne.

Vedtak:

Innspill fra rådet: det bør settes opp hvilebenker langs gang-sykkelveien, spesielt av hensyn
til personer med nedsatt funksjonsevne.

Med hilsen

Wenche Freitag Rustad

formannskapssekretær
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Uttalelse til forslag til detaljreguleringsplan for gang- og sykkelveg i Strømsdalen  

Vi viser til brev datert 13.02.2019 fra Rælingen kommune. 
 
Rælingen kommune har lagt ut til offentlig ettersyn forslag til gang- og sykkelveg i Strømsdalen. 
Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for etablering av gang- og sykkelveg fra 
Øvre Rælingsveg til Løvenstad. 
 
Uttalelse fra Statens vegvesen 
Statens vegvesen har ingen merknader til forslag til gang- og sykkelveg i Strømsdalen. 
 
 
 
Vegavdeling Akershus - Planseksjonen 
Med hilsen 
 
 
 
Arne Kolstadbråten 
Fagkoordinator Sletten Torhild 
  

 

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer. 

 

  

Kopi 

Akershus fylkeskommune, Postboks 1200 Sentrum, 0107 OSLO 

Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Pb 8111 Dep , 0032 OSLO 

 



Fra: Stian Pedersen[sp@stimabygg.no]
Sendt: 29.03.2019 22:28:55
Til: postmottak@ralingen.kommune.no[postmottak@ralingen.kommune.no]
Kopi: Stian Magelssen[stian@stimabygg.no];
Tittel: Merknader til forslag til detaljreguleringsplan for gang- og sykkelveg i Strømsdalen

Vi viser til vedtak i planutvalget av 5. februar 2019 i sak 19/6 hvor det fremgår av saksprotokollen at Rådmannens
innstilling ble enstemmig vedtatt. Vedtaket lyder som følger:
 
«Med hjemmel i plan‐ og bygningsloven §§ 12‐3 og 12‐10 vedtar planutvalget å legge forslag til
detaljreguleringsplan for gang‐ og sykkelveg i Strømsdalen, med plankart datert 17.01.2019 og bestemmelser
datert 17.01.2019, ut på offentlig ettersyn.»
 
Frist for å komme med merknader til forslaget er 27. mars 2019.
 
For tiden arbeider vi med et transformasjonsområde på Løvenstad «Løvenstad promenade» som er lokalisert
rundt balløkka ved Løkkevegen og Per Oppegaards veg i den søndre enden av den planlagte gang‐ og sykkelvegen
gjennom Strømsdalen. Den siste delen av den planlagte gang og sykkelveien berører transformasjonsområdet
direkte, idet dette området skal bestå av en offentlig ballbane jf. vedlagte kart. Det bør derfor vurderes at
arealformålet i planforslaget tilpasses dette.
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Charlott Sandor Johansen 25.03.2019 2018/12638-7/50138/2019 EMNE L12  
Telefon 
22 05 56 80 

Deres dato 
13.02.2019 

Deres referanse 
2018/2685-14/MARMAR5 

 
Rælingen kommune - Detaljreguleringsplan - Strømsdalen - Gang- og sykkelvei - gbnr. 106/7 
m.fl. - uttalelse til offentlig ettersyn 
 
Det vises til kommunens oversendelse datert 13. februar 2019 av reguleringsplan til offentlig 
ettersyn i henhold til plan- og bygningsloven § 12-10. 
 
Området er avsatt til friområde og kombinert bygge- og anleggsformål i kommuneplanens arealdel.  
 
Formålet med planen er å legge til rette for etablering av en gang- og sykkelvei fra Øvre 
Rælingsvek til Løvenstad på cirka 850 meter. 
 
Tiltaket er vurdert ut fra fylkeskommunens rolle som regional planmyndighet og som 
fagmyndighet for kulturminnevern. Fylkesrådmannen har følgende merknader: 
 
Automatisk fredete kulturminner 
Det ble ikke stilt krav om en arkeologisk registrering av planområdet ved varsel, og det er ingen 
kjente fornminner innenfor planområdet. Det bemerkes at planområdet ved offentlig ettersyn er 
mye større enn ved varsel. Det meste av det som er avsatt til friområde var ikke inkludert i plankart 
som tidligere er oversendt. Vår uttalelse datert 21.09.2018 gjelder i utgangspunktet kun det 
planområdet som var oversendt til oss på det tidspunktet. Det er svært uheldig at utvidelsen av 
planområdet ikke er oversendt tidligere for vurdering. I slike tilfeller vil det kunne kreves 
registreringer av de nye områdene, noe man bør avklare så raskt som mulig. I dette tilfellet utløser 
utvidelsen likevel ikke et slikt krav da det heller ikke innenfor de nye områdene anses å være et 
høyt potensial for fornminner. Vår vurdering ved offentlig ettersyn er dermed den samme som i 
brev datert den 21.09.2018. 
 
Det er positivt at det mulighetene for ukjente fornminner er beskrevet i planbeskrivelsen, men det 
anbefales at følgende også inkluderes i reguleringsbestemmelsene: «Det kan være ukjente 
fornminner i området. Alle fornminner fra før år 1537 er fredet, også slike som ikke er registrert. 
Dersom man støter på et fornminne-eksempelvis groper med trekull og skjørbrente steiner eller 
oldsaksfunn- skal arbeidet straks stanses i den utstrekning det berører fornminnet eller dets 
sikringssone på 5 meter. Rette myndighet, Akershus fylkeskommune, skal straks varsles i henhold 
til kulturminneloven § 8, 2. ledd.»  
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Nyere tids kulturminner 
Fylkesrådmannen har ingen merknader knyttet til nyere tids kulturminner. 
 
Masseforvaltning  
Planforslaget vil kunne innebære omdisponering eller flytting av større mengder masser. Regional 
plan for masseforvaltning i Akershus ble vedtatt av fylkestinget 24. oktober 2016. Denne 
inneholder retningslinjer som skal bidra til en mer langsiktig og helhetlig masseforvaltning i fylket. 
Det forutsettes at retningslinjene legges til grunn for håndtering av masser i det videre planarbeidet. 
Den regionale planen ligger på Akershus fylkeskommunes hjemmesider:  
https://www.akershus.no/ansvarsomrader/klima-og-miljo/?article_id=204589 
 
Fylkesrådmannen mener at den regionale planen bør inkluderes under ‘Regionale føringer og 
planer som berøres’ i forslag til planbeskrivelse for gang- og sykkelvei i Strømsdalen. 
 
 
Fylkesrådmannen er positiv til planforslaget 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 VIKEN, STATENS VEGVESEN 
  
Saksbehandlere:  
Planfaglige vurderinger:   charlott.sandor.johansen@afk.no, 22 05 56 80  
Automatisk fredete kulturminner:  marianne.johansson@afk.no, 22 05 55 67 
Nyere tids kulturminner:   camilla.nilsen@afk.no, 22 05 55 46

https://www.akershus.no/ansvarsomrader/klima-og-miljo/?article_id=204589
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RÆLINGEN KOMMUNE
Eldrerådet
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Rælingen kommune v/ Utbyggingsservice
Postboks 100

2025 FJERDINGBY

Arkivkode:

033

Dato:
20.03.2019

Vår ref.:

2015/4816-111NVENRUS
Deres ref.:/deres dato:
18/2685 - MARMAR5/

Uttalelse - detaljreguleringsplan for gang- og sykkelvei i Strømsdalen - offentlig
ettersyn

Saksprotokoll i Eldrerådet - 19.03.2019

Behandling:

Eldrerådet fremmet felles følgende forslaq til vedtak:

Se vedtak.

Vedtak:

Eldrerådet påpeker at krysning av Øvre Rælingsveg i nordenden av den planlagte gang-
/sykkelveien vil bli vanskelig for myke trafikanter.

Med hilsen

Wenche Freitag Rustad
formannskapssekretær

Dette dokumentet er elektronisk (godkjent
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E-postadresse: 
fmovpost@fylkesmannen.no 
Sikker melding: 
www.fylkesmannen.no/melding 

 Postadresse: 
Pb 325  
1502 Moss 

 Besøksadresse: 
Moss: Vogts gate 17 
Drammen: Grønland 32 
Oslo: Tordenskiolds gate 12 

 Telefon: 69 24 70 00 
www.fylkesmannen.no/ov 
 
Org.nr. 974 761 319 

  Vår dato:  Vår ref: 

  27.03.2019  2019/15969 
     

  Deres dato:  Deres ref: 

  13.02.2019   
   

 Saksbehandler, innvalgstelefon 

 Andreas Lyngstad, 22003632 
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Rælingen kommune - gbnr 106/714 - offentlig ettersyn - 
detaljreguleringsplan for gang- og sykkelvei i Strømsdalen - 
Fylkesmannens uttalelse 

Vi viser til brev fra Rælingen kommune av 13.02.2019. 
 
Fylkesmannen har vurdert planforslaget ut fra regionale og nasjonale hensyn innenfor våre 
ansvarsområder. I geoteknisk rapport og i risiko- og sårbarhetsanalysen anbefales det å sikre at 
eksisterende vegetasjon i ravineskråningene ikke fjernes fordi denne fungerer som sikring mot 
overflateskred. Vi kan imidlertid ikke se at det er innarbeidet en bestemmelse til planen som sikrer 
dette hensynet. Vi ber derfor om at det innarbeides en slik bestemmelse i planen.  
 
For øvrig har vi ingen merknader til planforslaget og viser vi til kommunens ansvar som 
planmyndighet, jf. Fylkesmannens forventningsbrev til kommunene av 1.mars 2018. 
 
 
 
Med hilsen 
 
Alexander Karlsson (e.f.) 
rådgiver 

  
 
Andreas Lyngstad 
rådgiver 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
 
 
 
 
Kopi til: 
Akershus fylkeskommune Postboks 1200 Sentrum 0107 OSLO 
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NVEs uttalelse - Offentlig ettersyn -  Detaljreguleringsplan for gang- og 

sykkelveg i Strømsdalen - Rælingen kommune, Akershus 

Viser til høringsdokumenter datert 13.02.2019. 

Geoteknisk notat fra ØRP datert 31.08.2018 anbefaler at eksisterende vegetasjon i ravineskråningene 

ikke fjernes, for å opprettholde sikkerhet mot overflateskred.  

NVE anbefaler kommunen til å oppdatere bestemmelsen 3.2.1 Friområde – GF1-GF3 (3001) til å 

inkludere at vegetasjonen i skråningene skal opprettholdes for å ivareta sikkerhet mot skred over tid. 

Utover dette har NVE ingen vesentlige merknader til høringen. 

 

 

Med hilsen 

 

Toril Hofshagen 

regionsjef 

Kjetil Indrevær 

seniorrådgiver 

 

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner. 
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