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RÆLINGEN KOMMUNE 
 

ALTERNATIVE VURDERINGER AV HOVEDVEGADKOMST I 
FORBINDELSE MED OMRÅDEREGULERING AV HANSEFELLÅSEN  
 
 
Forord 
Hensikten med områdereguleringen for Hansefellåsen er å legge til rette for 
boligutbygging, og det er planlagt vegadkomst fra Nedre Rælingsveg. 
 
Områdereguleringen for Hansfellåsen er utarbeidet av Block Watne, i samarbeid 
med Rælingen kommune. Øvre Romerike Prosjektering er plankonsulent. 
 
Områderegulering for Hansefellåsen ble 1. gangsbehandlet og vedtatt lagt ut på 
offentlig ettersyn i planutvalget i Rælingen kommune den 18.09.18. I forbindese 
med offentlig ettersyn av planen, har Fylkesmannen i Oslo og Akershus fremmet 
innsigelse til områdereguleringen. 
 
Forslaget til adkomstløsning i planen, berører den nasjonalt viktige 
naturtypelokaliteten ravinen Sørlibekken. Fylkesmannen mener at alternative 
adkomster til planområdet skulle vært grundigere utredet og vurdert, i forhold til 
den samfunnsmessige nytten ved denne løsningen, opp mot den truede og 
nasjonalt viktige naturtypelokaliteten ravinen Sørlibekken. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

OMRÅDEREGULERING FOR HANSEFELLÅSEN 
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1. Bakgrunnsinformasjon 
 
Området er i kommuneplanens arealdel for 2014-2025 for Rælingen kommune 
avsatt til framtidig byggeområde – boligbebyggelse. Det planlegges for et sted 
mellom 250-400 boenheter. 
 
Planforslaget har til hensikt å få på plass en effektiv og god områdeutnyttelse. 
Herunder et vegsystem som ligger godt i det bratte terrenget. Det er fokusert på 
gjennomgående grøntdrag, turdrag, og en turvegforbindelse innenfor 
Markagrensa nordover mot skole, Marikollen idrettsanlegg og øvrige 
boligområder. 
 
Det er avholdt formelt oppstartsmøte med kommunen den 13.01.16, her deltok 
også Statens vegvesen. Planarbeidet ble varslet den 25.05.16. I forbindelse med 
justering av Markagrensa og valg av plassering for kryss på Nedre Rælingsveg, 
måtte planområdet utvides og det ble sendt ut nytt varslingsbrev til berørte 
parter den 21.02.17. Det har i prosessen med utarbeidelse av planen blitt avholdt 
12 samarbeidsmøter med kommunen i perioden oktober 2015 til juni 2018. 
Første planforslag ble sendt til kommunen tidlig i 2017.  
 
Det er utarbeidet teknisk plan for det planlagte krysset, som er behandlet og 
godkjent av Statens vegvesen den 29.06.17. 
 
Parallelt med utarbeidelse av områdereguleringen utførte Rælingen kommune en 
ravinekartlegging i kommunen. Endelig rapport fra kartleggingen forelå den 
17.01.2018. I den står det at ravinedalen langs Sørlibekken er intakt i hele sin 
lengde og er vurdert som svært viktig (A), til tross for at mindre sideraviner er 
planert ut. Ravinearealet som er berørt av planen inneholder naturverdiene 
gammel lavlandsgranskog og naturbeitemark. Som følge av kommunens 
kartlegging ble det utført ytterligere naturmangfoldkartlegging i planområdet og 
anleggsbeltet ble justert for å minimere inngrepet i ravinen. 
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Reguleringsplanforslaget lå ute til offentlig ettersyn i perioden 27.09.2018-
09.11.2018. Planforslaget med plankart, bestemmelser og planbeskrivelse legges 
ved dette notatet. 
 
I forbindelse med offentlig ettersyn av reguleringsplanen er det nå kommet 
innsigelse fra Fylkesmannen, datert 09.11.18, hvor det står følgende:  
 

«Fylkesmannen vurderer at valgte løsning for kryss ved fv. 120 for 
adkomst til planområdet ikke er tilstrekkelig godt begrunnet og at den 
samfunnsmessige nytten ved denne løsningen ikke oppveier de negative 
konsekvensene tiltaket vil ha for den truede og nasjonalt viktige 
naturtypelokaliteten i Sørlibekken. Vi fremmer derfor innsigelse til 
planforslaget. Vi mener alternative kryss-/adkomstløsninger skulle vært 
grundigere utredet og vurdert i planarbeidet.» 

2. Utforming av kryss  
Nedre Rælingsveg er en fylkesveg som forvaltes av Statens vegvesen og planlagt 
kryss og adkomst må følge vegvesenet sine normer for utforming.  
 
Det er utført en trafikkanalyse i forbindelse med planarbeidet. Nytt kryss på 
Nedre Rælingsveg må utformes som et T-kryss med venstresvingfelt, av hensyn 
til trafikksikkerhet og fremtidig trafikkavvikling i krysset. På sikt kan det også bli 
nødvendig med et høyresvingfelt. Det er satt av plass til dette i planforslaget.  
 
For å få plass til et T-kryss med venstresvingefelt må vegen utvides i bredden 
med 5 meter, på strekningen hvor det blir liggende nye trafikkøyer.   
 
En sentral faktor for plassering av krysset på Nedre Rælingsveg er adkomsten 
inn til utbyggingsområdet og hensynet til stigning på vegen. Terrenget stiger 
veldig bratt fra Nedre Rælingsveg og innover i planområdet. Det er begrenset 
med muligheter for hvor krysset kan plasseres for å få en adkomstveg med 
akseptabel stigning til Hansefellåsen.  

3. Alternative vurderinger 
Det er vurdert fire hovedadkomster til planområdet. På grunn av eksisterende 
boligområder og bratte fjellskjæringer, er det ikke andre sannsynlige og 
realistiske adkomster til Hansfellåsen. Det er utarbeidet en 3D-modell som viser 
alternativene som er vurdert. Link til 3D-modellen er på siste side i dette 
dokumentet.   
 
Hvert av de fire alternativene vurderes her i forhold til temaene: 

- Naturmangfold 
- Trafikksikkerhet  
- Veggeometri 
- Arealbeslag 

   
Temaene som er analysert vektes for å gi en pekepinn på hvilket alternativ som 
bør velges. Det vektes ut i fra 0-alternativet. 0-alternativet er at det ikke bygges 
nytt kryss og boliger i Hansfellåsen.   
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Symbol Beskrivelse 
+++ svært positiv konsekvens 
++ betydelig positiv konsekvens 
+ noe positiv konsekvens 
0 nøytral/ingen konsekvens 
- noe negativ konsekvens 
-- betydelig negativ konsekvens 
--- svært negativ konsekvens 

 
 
Kartet under viser de 4 alternativene som er vurdert: 
 

1. Adkomst fra Øvre Rælingsveg via Kirkebyvegen. 
2. Adkomst der Kirkebyvegen møter Nedre Rælingsveg. 
3. Adkomst ved Haug. 
4. Adkomst fra Sørli. 

 
 

 
   Alternative adkomster som er vurdert. Planomriss viser ca. plangrense. 
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Illustrasjon av alternative adkomster som er vurdert. 
 
 
Naturmangfold 
Av kartlagt naturmangfold i planområdet er det alternativ 3 og 4 som i vesentlig 
grad berører naturmangfold og vassdrag. For de andre adkomstmulighetene er 
det ikke registrert noe spesielt.  
 
Alternativ Vekting Vurdering 
1 0 Ikke funnet noe naturmangfold av betydning.  

 
2 0 Ikke funnet noe naturmangfold av betydning. 

 
3 -- Vil berører en ravine med verdi A, naturbeitemark med verdi C og 

lavlandsgranskog med verdi C. Ravinen vil opprettholde sin 
funksjon og verdi.  
 

4 -- Vil berøre en ravine med verdi A og lavlandsgranskog med verdi 
C. Denne adkomsten vil mest sannsynlig medføre lukking av 
Sørlibekken vest for Nedre Rælingsveg langs med sørlige del av 
planområdet.   
 

 
 
Trafikksikkerhet 
Planforslaget vil medføre økt trafikk på Nedre Rælingsveg. Konsekvenser av den 
økte trafikken og for trafikksikkerheten, avhenger av et godt framtidig 
trafikkmønsteret, spesielt med hensyn på trafikksikkerhet for myke trafikanter. 
Vegkryss er de stedene langs vei hvor det er størst sannsynlighet for at ulykker 
skjer.  
 
Det er viktig med god og sikker trafikkavvikling. Et nytt kryss må være 
dimensjonert riktig for å gi et trafikksikkert kjøremønster. God frisikt er viktig for 
trafikksikkerheten. 
 
Anleggsperioden vil være lang og kan berøre naboer negativt med støy, støv og 
trafikksikkerhet.  
 
 
 

1. 

2. 
3. 4. 
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Alternativ Vekting Vurdering 
1 -- Kirkebyvegen forutsettes oppgradert i samsvar med gjeldende 

vegnorm og med fortau for trygg skoleveg. Kirkebyvegen 
betjener i dagens situasjon et veletablert bomiljø. 
 
Det er laget trafikknotat for atkomst Kirkebyvegen til område B1-
B3, datert 27.02.2018 som beskriver utfordringenen med å bruke 
Kirkebyvegen som adkomst. Dette er vedlagt.  
 
Forutsatt breddeutvidelse og økt trafikkmengde vil påvirke 
bomiljø negativt mht. sikkerhet, støy/støv. Trafikken vil berøre 
mange eksisterende boenheter og myke trafikanter som ferdes 
langs Kirkebyvegen. Frisikten er god i krysset, men dårlig langs 
Kirkebyvegen. Krysset blir også liggende tett på bussholdeplassen 
nord for Øvre Rælingsveg.  
 
Det er ingen alternativer til å lede anleggstrafikk utenom 
eksisterende boligbebyggelse. Det er spesielt negativt for 
Kirkebyvegen som skoleveg i anleggsfasen. 
 

2 -- Krysset vil ligge i kurvatur med dårlig sikt, spesielt mot sør. Det 
ligger også busslommer på begge sider her, som vil være 
negativt for sikten og vil skape trafikkfarlige situasjoner når 
busser skal inn og ut av busslomma. Det blir et uoversiktlig 
trafikkbilde. Vegen opp får krappe svinger som kan være 
trafikkfarlige spesielt på vinterstid.  
 

3 ++ Det er god sikt i begge retninger, da vegen ligger på en rett 
strekning.  
 
Anleggsvegen kan få god utforming.  
 

4 -  Det er dårlig sikt mot sør.  
 

 
 
Veggeometri  
Riktig utforming og vegkurvatur i horisontalplanet og vertikalplanet i krysset og 
hovedadkomsten inn til Hansefellåsen har stor betydning for god trafikkavvikling 
og sikkerhet.  
 
Som bakgrunn for utarbeidelse av vegsystemet og valg av adkomst, ble det tidlig 
i planarbeidet utført en hellingsanalyse og en høydelagsanalyse. På bakgrunn av 
disse ble angrepspunkt for adkomst valgt og la grunnlag veiføringen inne i feltet.   
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Alternativ Vekting Vurdering 
1 - Krysset vil ligge for tett på rundkjøringen mellom Nedre og Øvre 

Rælingsveg for å kunne bygges ut som et kanalisert T-kryss. 
Kanskje mulig med rundkjøring. På grunn av trafikkmengden og 
behovet for type kryss, er Kirkebyvegen kun en mulig sekundær 
adkomst- og beredskapsveg.    
 

2 -- Krysset blir liggende i S-kurvatur og får en dårlig geometrisk 
utforming. Svingen sør for krysset vil komme tett på trafikkøyen. 
Terrenget stiger også bratt herfra og inn i planområdet, slik at en 
veg opp i området medfører store terrenginngrep og bratt stigning 
med fjellskjæringer på 20-25 meter.  
  

3 ++ Krysset er plassert på det retteste strekket langs planområdet. 
Denne adkomsten får akseptabel stigning på vegen opp i 
Hansefellåsen uten alt for store terrenginngrep. 
 

4 --  Krysset blir liggende i en krapp kurvatur. Det er grei stigning i 
begynnelsen, men for å komme inn i byggeområdet vil vegen 
komme innenfor Markagrensa for å ta opp høydeforskjellene og få 
akseptabel stigning inn i byggeorådet. Ved et eventuelt 
høyresvingsvingfelt i fremtiden vil en måtte sprenge seg inn den 
høye fjellskjæringa vest for Nedre Rælingsveg.  
 

 
 
 
 

Hellingsanalyse viser hellingen på terrenget. 
Lysegrønne områder er flatere enn 1:4, og 
brune er brattere enn 1:3. Hellingsanalysen sier 
noe om egnethet for vegføring, utbygging og 
hvilke areal som er eksponert for fjernvirkning. 

Høydelagsanalysen trapper for hver 10 meter og 
sier mye om hvordan topografien i planområdet 
endrer seg og hvilke høyder som 
dominerer/markeres i planområdet. De laveste 
områdene er lyse og de høyeste med best utsikt er 
mørke. 
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Arealbeslag 
Det ble i en tidlig fase også vurdert rundkjøring som kryss på Hansefellåsen ved 
alternativ 3, men det ble forkastet da arealbeslaget i øst-vestlig retning ut i 
ravinen ble stor på grunn av diameteren på rundkjøringen. Med T-kryss blir 
arealbeslaget fordelt ut i lengderetningen på primærvegen, og ikke i bredden 
som på en rundkjøring.   
 
Alternativ Vekting Vurdering 
1 - Et kryss her vil kunne gjøre at kollektivknutepunktet på 

Fjerdingby nord for krysset må forandres og vanskeligjøre inn og 
utkjøring fra bussholdeplassen.  
 

2 - Busslommene som ligger i området må flyttes vekk fra krysset og 
vil derfor medføre et større arealbeslag i et trangt område. Vegen 
opp i feltet vil også kreve mye areal til skjæring og fylling.   
 

3 -- Selve breddeutvidelsen på asfalten vil gi et lite arealbeslag, men 
på grunn av det lavere terrenget mot øst må eksisterende 
vegfylling utvides og legger beslag på et større areal.  
  

4 - Vil gi et mindre arealbeslag i kryssområdet, da sideterrenget ikke 
ligger mye lavere. Vegen opp i feltet vil også kreve mye areal til 
skjæring og fylling, også innenfor Markagrensen.  
 

 
 
Bilder av alternativene 
Alternativ 1 

 
Kirkebyvegen er en trang og smal boligveg, med lite sikt og boliger tett på. 
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Alternativ 2 

  
En veg opp her vil bli bratt og med dårlig veggeometri.   
 
Alternativ 3 

 
Det planlagte krysset har god sikt i begge retninger og terrenget har den beste 
hellingen for en fremtidig veg.  
 
Alternativ 4 

 

Planlagt 
kryss 
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Dårlig sikt sørover og en fjellvegg på motsatt side, med bolig på toppen som 
trolig vil ryke om krysset skal utvides her. Sørlibekken som ligger i dalen sør for 
planområdet, vil måtte lukkes om krysset og hovedadkomsten skal bygges her.  
 

 
3D-modell av adkomstene som er vurdert. 
 

4. Oppsummering  
 
I forbindelse med medvirkning i planprosessen har det kommet innspill fra 
beboere i området. De er flest negative innspill til alternativ 1, som er adkomst 
fra Kirkebyvegen.  
 
Tema Alt. 1 Alt. 2 Alt. 3 Alt. 4 
Naturmangfold  0 0 -- -- 
Trafikksikkerhet -- -- ++ -- 
Veggeometri - -- ++ -- 
Arealbeslag - - -- - 
SUM 4- 5- 0 7- 

 
De temaene som er vektet gjør at alternativ 3 kommer ut med nøytral 
konsekvens sett opp imot andre alternativ. For naturmangfoldet sin del går 
alternativ 3 og 4 hardt utover naturverdien i området. Naturverdien kan 
opprettholdes med avbøtende tiltak. 
 
 
 
 

1. 

2. 3. 
4. 
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I planbeskrivelsen kap. 5.10 er biologisk mangfold og naturmiljø vurdert av 
forslagstiller i henhold til Naturmangfoldloven §§8-12. §11 er vurdert mer 
inngående her, samt at avbøtende tiltak er vurdert i kapittel 5 jf. §12 i 
Naturmangfoldloven.   
 
Naturmangfoldloven § 11 slår fast at tiltakshaver 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. 
 

1. Tiltakshaver pålegges å betale for å skaffe mer kunnskap om 
naturmangfold. 

 
Miljøfaglig utredning registrerte naturmangfold i planområdet i 2015. Det ble 
utført en tilleggsutredning for ravinen i 2017 på grunn av planlagt vegkryss. 
Rælingen kommune har parallelt med planutarbeidelsen foretatt en registering 
av raviner i kommunen. Det er lagt mye ressurser i å skaffe seg nok kunnskap 
om naturmangfoldet i planområdet.  
 

2. Tiltakshaver pålegges å overvåke naturtilstanden. 
 
Det berørte naturmangfoldet i forbindelse med planlagt kryss skal i størst mulig 
grad ivaretas, da det ikke er ønskelig at tiltaket reduserer naturverdien. Det er i 
samarbeid med kommunen vurdert tiltak for å avbøte eventuelle negative 
ulemper.  
 
Det er derfor satt krav til miljøoppfølgingsplan i rekkefølgebestemmelsene til 
reguleringsplanen for kryssområdet SKV1 X Nedre Rælingsveg: 
  

«Miljøoppfølgingsplan for kryssområdet SKV1 X Nedre Rælingsveg skal 
være godkjent av Rælingen kommune før det kan gis 
igangsettingstillatelse for etablering av nytt kryss, ref. § 8.5. 
Miljøoppfølgingsplanen skal utarbeides for å begrense inngrep i ravinen, 
bekken og naturbeitemarken innenfor anleggsområdet og samtidig for å 
minimere konsekvenser for ravinen og bekken på nedsiden av 
anleggsområdet bl.a. med tanke på at vannkvaliteten i Sørlibekken skal 
opprettholdes i forhold til dagens tilstand, jfr. §5.7 i bestemmelsene til 
kommuneplanen.  Miljøoppfølgingsplanen skal utarbeides med grunnlag i 
vurderinger som foreslås i planbeskrivelsen til reguleringsplanen.»  

 
3. Tiltakshaver må velge en mer kostbar og tidkrevende teknikk, 

lokalisering eller driftsform. 
 
Anleggsområdet i ravinen vil gjøre inngrep i det registrerte naturmangfoldet og 
kanskje uopprettelig skade. Det er derfor sett på løsninger for at krysset kan 
bygges uten å måtte kjøre anleggsmaskiner ned i ravinen, men bygges ut fra 
dagens vegkropp. 
 

4. At tiltakshaver får gjennomføre tiltaket, men at det gis pålegg om 
retting eller avbøtende tiltak som reduserer eller minimerer skadene på 
naturmangfoldet. 

 
Avbøtende tiltak kan være med på å redusere konsekvensen av tiltaket. 
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Hensikten er da å redusere konsekvensen så mye at tiltaket ikke reduserer i 
verdien på naturmangfoldet i nevneverdig grad. I kapittel 5.10 i planbeskrivelsen 
er konsekvenser og avbøtende tiltak vurdert, samt at det er satt opp punkter for 
oppfølging for videre arbeid i planområdet. I kapitel 5 under er det vurdert 
avbøtende tiltak, som trolig vil gjøre at naturmangfoldet slik det er i dag 
opprettholdes.  

5. Avbøtende tiltak  
Alternativ 3 slik det fremgår av planforslaget medfører arealinngrep i ravinen 
med utvidet vegfylling og anleggsbelte.  
 
For å unngå inngrep i ravinen er det vurdert andre mulige løsninger for å utvide 
vegkroppen, uten å måtte utvide eksisterende vegfylling og bruke anleggsbeltet i 
ravinen.  
 
Dagens vegfylling går i dag cirka 20 meter ut fra vegkanten på det meste og har 
helling cirka 1:1,5. En ny vegfylling vil gå lengre ut, da den bør ha helling 1:2.  
 
For å unngå inngrep i ravinen kan det settes opp en spunt ca. 6-7 meter fra 
dagens vegkant. Da vil ikke tiltaket gå utover eksisterende vegfylling, som er der 
i dag. Alt anleggsarbeide må gjøres fra vegen for å unngå anleggsmaskiner nede 
i ravinen, som kan ødelegge ravinedalen Sørlibekken. Tiltaket er også vurdert i 
samråd med geotekniker for å sikre at dette er mulig å gjennomføre. Et slikt 
tiltak kan få negative estetiske konsekvenser ved at en får et fremmedelement 
som vil skille seg ut i landskapet. Spunten kan dekkes med en lett jordarmering 
og såes til med gress for avbøte dette. 
 

 
Vegutvidelse med spunt.   
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Alternativ 3 

 
Illustrerer hvor mye inngrepet blir redusert med spunt i forhold til vegfylling.  
 
Plankartet er justert slik at dagens vegfylling reguleres som annen veggrunn - 
grøntareal og er innenfor Akershus fylkeskommune sin eiendom. 
Landbruksformålet LL1 er tatt med for å få med hensynsonene for 
naturmangfoldet og synligjøre det på plankartet.  
 

  
Plankart lagt ut til offentlig ettersyn til venstre og revidert plankart til høyre.  
 
 

5m vegutvidelse 

Spunt 
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Overvann 
Overvann fra krysset kan føre med seg sedimenter ut i ravinen og Sørlibekken. 
Ivaretakelse av overvann/avrenning mot ravinen med spunting som avbøtende 
tiltak, vil endres i forhold til det som opprinnelig var tenkt med vegfylling og 
sedimentasjonsdammer. Ved spunting vi det ikke være behov for 
anleggsmaskiner ut i ravinen, da alt anleggsarbeid kan gjøres fra vegen. Da blir 
det mindre areal for overvann som skal håndteres og mindre fare for at overvann 
drar med seg uønskede sedimenter ut i Sørlibekken.   
 
Det er mange mulige måter å rense overvann på i en anleggsperioden. En mulig 
løsning i anleggsperioden kan være å bruke filtreringsduk der overvann løper ut 
av anleggsområdet og over i ravinen. Filtreringsduken vil stoppe alle sedimenter 
fra anleggsområdet før det renner ut i ravinen. Først skal spunten settes ned slik 
at overvannet vil stoppe mot den. Det meste av overvannet vil infiltreres i 
vegfyllingen. Det er overflatevannet som skal føres via filtreringsduk før det 
renner over i ravinen.   
 
Under vises prinsippet av hvordan en grop/grøft kan bygges som samler opp 
overvann og vil stoppe sedimenter før overvannet renner videre eller infiltreres i 
grunnen. Når løsning er valgt, må overvannsmengder beregnes og 
overvannshåndteringen må dimensjoneres og prosjekteres før anleggsarbeidet 
starter. Under anleggsperioden må anlegget følge opp og tømmes for sedimenter 
ved behov.   
 

 
Tverrsnitt av grop/grøft med filterduk for rensing av overvann. 
 
Den permanente overvannshåndtering i krysset skal prosjekteres i forbindelse 
med byggeplanen for krysset som skal godkjennes av Statens vegvesen. 
Overvannet skal prosjekteres i henhold til Statens vegvesen sine normer.  
Overvann føres til sandfang/infiltrasjonssluk som vil infiltrere overvannet ned i 
grunnen. Sedimenter vil avsettes i sluket før overvannet renner videre. Spunten 
vil bli en tett vegg mot ravinen.  
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6. Anbefaling  
Kryss alternativ 3 vurderes å være den beste adkomsten for området. Ved 
bygging av kryssalternativ 3, vil spunting mot ravinedalen på eksisterende 
vegfylling, være et avbøtende tiltak for å forhindre inngrep i ravinedalen. 
Spunting gjør at det regulerte anleggsbeltet kan fjernes og byggingen av krysset 
vil holde seg innenfor eksiterende vegfylling.  
 
De avbøtende tiltakene gjør at naturmangfoldet opprettholdes som i dag. 
Alternativ 3 har ut fra en samlet vurdering, minst negative konsekvenser for 
naturmangfoldet, beste økonomiske forhold og gir det beste samfunnsmessige 
resultatet, sett opp imot de andre vurderte alternativene.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vedlegg: 

- Plankart, datert 28.08.18 
- Bestemmelser, datert 28.08.18 
- Planbeskrivesle, datert 28.08.18  
- Trafikknotat for atkomst Kirkebyvegen til område B1-B3, datert 

27.02.2018.  
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