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1. Sammendrag 

 

Planområdet er på ca. 30 daa. Det ligger nord i kommunen mellom Fv. 120 og Nitelva. 

Gangveien vil bli en forlengelse av eksisterende gangvei langs elven på Borgensberget, og 

binde denne sammen med gangveisystemet syd for planområdet. Dette vil bl.a. gi mulighet 

for trafikksikker skolevei for barn nord i kommunen til den nye Fjerdingby skole og binde 

sammen boligområdene på syd- og nordsiden. Gangveien vil gi forbedret tilgjengelighet til 

strandsonen langs Nitelva og styrke friluftslivet for kommunens innbyggere. 

 

2. Bakgrunn 

 

Hensikten med planen er å binde sammen gangveiene langs elven. 

Forslagsstiller: Strandvegen Boligpark AS 

Plankonsulent: Arcasa Arkitekter AS 

Naturmangfold: Sweco AS v/ Frode Løset 

Notat Flom:  Rambøll AS v/ Lars Skeie 

Veiplanlegging: Rambøll AS v/ Danish Latif Naz 

Geoteknikk:  Løvlien Georåd v/ Stian Kalstad 

 

Berørte eiendommer: del av Gnr. 103, Bnr. 4 og 6, samt del av 119/18. I tillegg er 

boligeiendommene 103/71, 103/28, 103/54, 103/61 og del av 103/220 medtatt for å unngå at 

det blir liggende uregulerte områder mellom de regulerte. Mindre del av veiparsellen 119/19 

er i tillegg inkludert i planen. 

Tidligere vedtak i saken: Ingen 

Utbyggingsavtaler: Byggingen av gangveien vil bli del av utbyggingsavtalen for Borgen. 

Krav om konsekvensutredning: Dette er ikke aktuelt i denne saken.  

 

3. Planprosessen 

 

Oppstartmøte med kommunen har ikke vært holdt. Saken er kommet opp som del av 

detaljregulering for Borgen. 

Varsel om oppstart av regulering ble foretatt 6. februar 2018 til berørte parter og offentlige 

instanser samt annonse i Romerikes Blad. Frist for tilbakemeldinger var satt til 15. mars 2018.  

 

Det ble avholdt møte med naboer og grunneiere på Rådhuset i Rælingen 14. mars i 2018 hvor 

det også ble informert om planen for gangveien til Nyland. 
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Det ble avholdt underveis-møte med kommunen 

25.02.2020. 

 

4. Planstatus og rammebetingelser 

 

Overordnete planer 

Regional plan for areal og transport i Oslo og 

Akershus ble vedtatt i desember 2015. I tillegg er 

det i 2015 vedtatt en sykkelstrategi for Akershus 

fylkeskommune. Målet er en fordobling av 

sykkelandelen. Det fremheves at det bør utvikles 

sammenhengende sykkelveinett lokalt og 

regionalt. Skoleveier bør trygges. 

Kommuneplanen 

Også i kommuneplanen fremheves ønsket om 

sammenhengende gang- og sykkelveinett gjennom 

kommunen. Flere steder trekkes frem ønsket om 

forbedret tilgjengelighet til elven og Øyeren og 

bygging av gangvei langs elven. I arealdelen til 

kommuneplanen er arealene langs elven avsatt til friområde. 

Gjeldende reguleringsplaner 

Det foreligger en eldre arealplan for en stripe av eiendommer langs Nedre Rælingsvei. 

Planens navn er Rv 120 med tilstøtende vegnett på strekningen Skolevegen – Aamodt. Planen 

er fra 1983. Planen omfatter også en stripe av planområdet langs Fv. 120. Mot syd berøres del 

av plan for et område mellom Rv. 120 og Nitelva – teig 1/3. Den øvrige delen av planområdet 

er uregulert. 

 

Tilgrensede planer 

Detaljreguleringen for Borgensberget inkluderer gangvei frem til planområdet. 

 

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 

Under hovedmålsetting for friluftsliv er som første punkt beskrevet ferdsel langs Nitelva: Det 

skal utarbeides en helhetlig strategi for turvei langs Nitelva. Strategien må ta stilling til 

plassering, standard og hensynet til natur. 

 

Kommunedelplan for trafikksikkerhet 2016-2027 

Planen beskriver diverse tiltak for å forbedre trafikksikkerheten. I prioriteringslisten er gang-

veien medtatt på side 47. her er tiltaket beskrevet som: Viktig tiltak som kan sees i 

sammenheng med sentrale satsningsområder ved å benytte sykkel og gange. Ønske om en 

helhetlig trase fra gang- og sykkelvei langs elven frem til Nyland. 

 

Statlige planretningslinjer/rammer/føringer  
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I Kongelig resolusjon av 12.06.2015 går regjeringen gjennom de nasjonale forventninger til 

regional og kommunal planlegging. Under kapittelet «Et fremtidsrettet og miljøvennlig 

transportsystem»  står det: «Nasjonal sykkelstrategi, nasjonal gå-strategi og en egen 

belønningsordning for tiltak som tilrettelegger for gang- og sykkelveier, skal samtidig fremme 

sykkel og gange som transportformer. Regjeringen oppfordrer fylkeskommunen og 

kommunene til å gjennomføre tiltak som gjør sykling og gange trygt og attraktivt. I 

storbyområdene er det et nasjonalt mål at transportveksten skal tas med kollektivtransport, 

sykkel og gange. Dette krever betydelig omstilling og innsats.» 

 

RPR- barn og planlegging 

RPR for barn og unge foreskriver at barn og unges interesser synliggjøres i plan- og 

byggesaker. Arealer som brukes av barn skal sikres mot forurensning, støy, trafikkfare og 

annen helsefare. Det skal avsettes egnete arealer for barns lek og opphold. 

 

Flom- og skredfare i arealplaner 

NVEs  retningslinjer for ”Flaum- og skredfare i arealplanar” stiller krav til å identifisere og 

markere kjente aktsomhetssoner og faresoner, styre arealbruken, utrede reell flom- og 

skredfare og innarbeide dette i plankart og bestemmelser. Lov om vassdrag og grunnvann 

(vannressursloven) gir føringer for bygging langs elver og vann. I kommuneplanens 

bestemmelser § 6.2, Inngrep i vassdrag og flomfare, gis utfyllende bestemmelser. 

 

 

5. Beskrivelse av planområdet, eksisterende forhold 

 

Beliggenhet 

Nyland ligger nord i kommunen mellom nedre Rælingsveg og Nitelva, snaut 1,5 km fra broen 

over til Lillestrøm. 

 

Dagens arealbruk og tilstøtende arealbruk 

Mesteparten av planområdet, som berøres av den fremtidige gangveien, er et utilgjengelig 

våtområde langs elven. 

 

Landskap 

De lavereliggende områdene mot elven er hovedsakelig utilgjengelige våtområder. I tillegg er 

det forekomster av fjell i dagen lengst mot nord. 

 

Kulturminner og kulturmiljø 

Akershus fylkeskommune uttaler: «Potensialet for funn av automatisk fredete kulturminner på 
land anses som lavt grunnet topografien. Saken er også oversendt Maritimt Museum for 
uttalelse. NMM har ingen merknader til detaljreguleringen. En nærmere utredning av 
forholdet til automatisk fredete kulturminner anses ikke som nødvendig.» Det er heller ikke 
merknader knyttet til nyere tids kulturminner. 
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Naturverdier 
Sweco har utarbeidet rapport om naturmangfoldet i planområdet. I sammendraget står 
følgende: 
Tiltaket berører områder som er viktige for fugl, deriblant mange rødlistede arter. Tiltak for å 

skjerme fugleliv fra visuell forstyrrelse er anbefalt. Vegetasjonen langs bredden bør i størst 

mulig grad bevares.  

 

Kratt av mandelpil er registrert i planområdet. Mandelpil er en nær truet art og 

mandelpilkratt et nær-truet natursystem i henhold til rødliste for naturtyper. Mandelpilkratt 

er avmerket på kart og tiltak for å unngå at gangveien påvirker disse er foreslått.  

 

Et viktig avbøtende tiltak er, der det er mulig, å opprettholde en kantsone mellom gangvei og 

elva. Dette både for å redusere synligheten av inngrepet og forstyrrelser for fuglelivet i elva. 

Opprinnelig vegetasjon bør beholdes mest mulig og der en i forbindelse med anleggsarbeidet 

berører kantvegetasjon utenfor gangveiens bredde, bør det legges opp til naturlig 

revegetering av kantsoner til gangveien.  

 
Enkelte forekomster av fremmede arter er også registrert innen planområdet. 
 
Rekreasjonsverdi / rekreasjonsbruk, uteområder 
Strandsonen langs elven er vanskelig tilgjengelig i dag. Enkelte båtplasser eller brygger 
dokumenter noe bruk av området. 
 
Landbruk 
Det finnes ingen landbruks-resurser i 
planområdet. 
 
Trafikkforhold 
Kun den innerste delen av Nylandsvegen ligger 
innenfor planområdet. Her er veitrafikken 
svært begrenset. 
 
Gang- og sykkelveinett 
Det er gang- og sykkelveier langs både Nedre- 
og Øvre Rælingsveg. Disse to bindes sammen 
av gang- og sykkelvei langs Longdalsvegen. 
Det er flere underganger under Fv. 120, bl.a. 
der fylkesveien møter Longdalsvegen. Mot 
nord bindes den nybygde gangveien på 
Borgensberget til Lillestrøm med fortau og 
gangveier langs Strandvegen og Torvavegen. 
 
Ulykkessituasjon 
Det er hovedsakelig langs Fv. 120 det er 

registret trafikkulykker. I lokalveiene nær 

planområdet er det ikke registret ulykker. 
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Trafikksikkerhet for myke trafikanter 

Til tross for at det ikke finnes annen trafikkseperasjon enn beskrevet under trafikkforhold, er 

det få ulykker i lokalveiene. Dette skylles hovedsakelig lav fart. 

 

Kollektivtilbud 

I Nedre Rælingsveg går flere bussruter, blant annet busslinje 550 Enebakk - Oslo og 310 

Vallerudtoppen - Lillestrøm. Videre linje 350 Flateby - Lillestrøm I tillegg rushtrafikkbusser, 

nattbusser mm. Distansen til jernbanestasjonen i Lillestrøm kun ca. 1,7 km. 

 

Barns interesser 

Det er lite sannsynlig at strandsonen mellom Borgensberget og Nyland i dag nyttes av barn og 

unge. Området er vanskelig tilgjengelig og mest preget av sump. 

 

Sosial infrastruktur 

Rud skole er barneskole med ca. 350 elever fordelt på 7 trinn. Gangavstanden fra planområdet 

til skolen er ca. 1,4 km. Denne skolen har ikke kapasitet til å ta i mot flere elever. Til 

Fjerdingby skole er det ca. 2,5 km. Gangveiene langs Nedre og Øvre Rælingsveg gir 

tilnærmet samme distanse. Til Marikollen ungdomsskole og Rælingen videregående skole er 

det ca. 2 km. Nye Fjerdingby barneskole er planlagt å være ferdig bygget i 2022 og er 

beregnet for å ha kapasitet også for boliger nord i kommunen. 

 

Universell tilgjengelighet 

Planområdet langs elven er forholdsvis flatt, men terrenget stiger herfra bratt opp mot Fv. 120. 

Gangvei skal tilfredsstille den nye interkommunale veinormen, men topografien tillater ikke 

fullt ut universell tilgjengelighet. 

 

Teknisk infrastruktur 

Langs Nylandsvegen og gangvei opp mot undergangen under Fv. 120 finnes VA-system. Fra 

Nedre Rælingsveg 206 går ledningsnett sydover mot undergangen. 

 

Grunnforhold 

I følge NGUs løsmassekart består planområdet av tykke havavsetninger. I Notat RIG01 fra 
Løvlien Georåd konkluderes det med at tiltaket ikke vil utgjøre noen fare for område-
stabiliteten. Områdestabiliteten vurderes som tilfredsstillende for det aktuelle tiltaket da det er 
berg i dagen i bakkant og at nivåforskjellen fra elvedeltaet og ut i elva er mindre enn 5 m. 
(RIG01 side 8). 
 

Støyforhold 

Mesteparten av planområdet ligger i gul støysone i h. til Statens vegvesens støykart. En stripe 

langs fylkesvei 120 ligger i rød sone. 

 

 

 

 



Detaljregulering Gangvei Borgensberget - Nyland 

 

7 

 

 

 

6. Beskrivelse av planforslaget 

 

6.1. Planlagt arealbruk 

6.1.1. Reguleringsformål 

Planområdet reguleres for følgende formål: 

Boligbebyggelse, frittliggende småhusbebyggelse 

Øvrige kommunaltekniske anlegg 

Kjørevei 

Gang-/ sykkelvei 

Annen veggrunn, tekniske anlegg 

Friområde 

Naturområde i sjø og vassdrag 

Hensynsområde Frisikt H140, Flomfare H320, Bevaring naturmiljø H560 

Hensynssone Andre sikringssoner 

 

6.2. Gjennomgang av aktuelle reguleringsformål 

Det er tegnet et reguleringskart. I denne planen er følgende formål benyttet: 

6.2.1. Reguleringsformålene 

Under § 12-5, nr. 1 (PBL) – bebyggelse og anlegg. 

Boligbebyggelse – frittliggende småhusbebyggelse (BFS). Noen boligeiendommer 

mellom Fv. 120 og elven samt på Nyland reguleres til dagens bruk. 

Øvrige kommunaltekniske anlegg (BKT). Bygg på Nyland reguleres i h. t. dagens 

bruk. 

 

Under § 12-5, nr. 2 (PBL) - samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur. 

Kjøreveg (SKV). Området omfatter tilstøtende del av Nylandsvegen. Det forutsettes 

ikke å gjøre endringer på veien. 

Gangvei / gangareal (SGS). Fra regulert og bygget vei på Borgensberget til Nyland for 

sammenkobling med eksisterende gang- og sykkelvei ved undergangen Fv. 120. 

O_SGS1 er eksisterende veier hvor det ikke gjennomføres tiltak. O_SGS2 er foreslått 

tiltak. 

Annen veggrunn – tekniske anlegg (SVT).  Grøft på begge sider av gangveien samt 

skråning fra Fv. 120. 

 

Under § 12-5, nr. 3 (PBL) - Grønnstruktur 

Friområde (GF); Gjenstående areal mellom fylkesvei / boligeiendommer og elven som 

ikke berøres av gangveien med tilførende grøft/skråninger. GF1, 2 og 3 forutsettes 

overtatt av kommunen, mens GF4 i alternativ B forutsettes tilhøre eiendom 103/4. 

 

Under § 12-6 (PBL) - Hensynssoner 

Flomfare (H320). Den del av planområdet som ligger i sone for 200-års flom. 
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Bevaring naturmiljø (H560). Området nedenfor fylkesvei / boligeiendommer med 

elven, som ikke berøres av foreslått gangvei. I tillegg er medtatt eiketre mellom 

eiendommene Nedre Rælingsveg 198 og 200. 

Frisiktsone der ny gangvei møter eksisterende gangveier ved undergang. 

Andre sikringssoner (190). Byggeforbudssone langs fylkesveien. 

 

6.3. Materialbruk 

Det forutsettes at gangveien blir asfaltert. Det vil ikke bli satt kantstein. Alle arealer som 

blir berørt av anleggsarbeider vil bli tilsådd. For å redusere skråningsutslaget er det 

enkelte steder foreslått oppsatt natursteinmur. Det settes opp lysmaster langs gangveien 

tilsvarende som off. gangvei, som er bygget på Borgensberget. Der det er fare for falle ut 

for skråninger, settes det opp gjerde i h. t. offentlige krav. 

 

6.4. Overvannshåndtering 

Alt overvann forutses å bli ledet under den nye gangveien til våtmarksområdet mot elven. 

Rørgjennomføringer anlegges der det anses påkrevet. Dette forholdet vil bli ivaretatt i 

byggeplanen. Det  settes opp en barriere ved gangkulvert under Fv. 120 for å hindre 

flomvann ved kraftig nedbør å skade nedenforliggende eiendom. Konferer egen rapport 

om overvann og flomhåndtering. 

 

6.5. Trafikkløsning 

Planforslaget berører i beskjeden grad eksisterende veier eller avkjørsler fra disse.  Den 

nye gangveien vil bli forlengelse av den eksisterende gangveien på Borgensberget. I syd 

kopler gangveien seg til eksisterende gangveisystem. Den følger den interkommunale 

veinormen. 

 

6.6. Friområdet 

I kommuneplanen er området avsatt til friområde. Planen vil medføre at tilgjengeligheten 

til området vil bli forbedret sammenlignet med nåværende situasjon. Gangveien vil binde 

sammen boligområdene på syd- og nordsiden og styrke friluftslivet for innbyggere. 

 

6.7. Kulturminner 

Ingen kjente kulturminner berøres, konferer brevet fra fylkeskommunen. 

 

6.8. Støyforhold 

Støyforholdene vil ikke endres på grunn av tiltaket. 

 

6.9. Avbøtende tiltak / løsninger ROS 

ROS-analysen påpeker følgende forhold, hvor det er behov for avbøtende tiltak: 

Flom og erosjon. Gangveien må bygges for å tåle flom. Gangveien må kunne stenges ved 

fare for flom høyer enn cote 105,5 moh. 

Skredfare sikres med krav til ytterligere undersøkelser. 

Overvann skal ledes under gangveien og flombarriere bygges ved undergangen. 

Eksplosjon krever ikke egne tiltak, konf. Kommuneplanen. 
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Svikt i kritiske samfunnsfunksjoner. Bortfall av energiforsyning krever ikke egne tiltak. 

 

6.10. Rekkefølgebestemmelser 

Det kreves innsendelse av geoteknisk rapport med supplerende grunnundersøkelser ved 

søknad om rammetillatelse. Miljøoppfølgingsplan og overvåkningsplan skal være 

godkjent før det gis rammetillatelse. I tillegg kreves tiltak mot spredning av fremmede 

arter (svartliste). Det kreves også tiltak for å verne mandelpil i området. Før det gis 

rammetillatelse skal Fylkesmannen gi tillatelse til bygging i h. t. Forurensningsloven § 

11. 

 

6.11. Hensynet til naboeiendommene 

Øket aktivitet kan oppfattes negativt for de naboene, som grenser direkte til strandsonen. 

Ved å sette opp en barriere ved krysset til gangkulverten under Fv. 120 vil  sikkerheten 

for eiendommen nedenfor forbedres ved store nedbørmengder. 

 

6.12. Tiltak mot forurensning av elven 

Det meste av planområdet er flomutsatt. Det må derfor iverksettes tiltak for å forhindre 

forurensning i forbindelse med anleggsarbeidene. Gangveien må bygges på den tid av året 

det er liten fare for flom. Massene som skal benyttes må legges slik at avrenning til elven 

forhindres. 

 

6.13. Flom og geoteknikk 

En vesentlig premiss for plassering av gangveien er for hvilken flomhøyde den skal 

dimensjoneres, dvs. hvor høyt laveste punkt skal legges. Kommunen har bestemt at 100-

års flom skal være dimensjonerende. Dette medfører et lavbrekk på 105,52 moh. I 

geoteknisk notat fremheves det at oppfyllinger over 3 m bør unngås. Disse forhold har 

vært styrende for plassering av gangveien, konf. RIG01, side 1. 

I RIG02 beskrives på side 12 «platebru», som kan legges lavere enn en tradisjonell bro. 

Denne muligheten kan ikke gjennomføres, da den er i konflikt med Statens vegvesens 

håndbok N400 Bruprosjektering, som setter krav til fri høyde 0,5 meter ved 200-årflom. 

I ovennevnte notat beskrives også et alternativ hvor broen erstattes av fylling og at bekken 

legges i rør. I flomnotatet beskrives behov for diverse rør med stor dimensjon for dette 

alternativet. Dette gjør også dette alternativet uaktuelt. 

 

6.14. Alternativ plassering av gangveien 

Alle alternativene har felles beliggenhet og utforming for den nordre halvdelen mot 

Borgensberget. Det er utarbeidet tre alternativer for plassering av gangveien ved bukta 

nord for Nyland, der en bekk løper ut. I dette området er det registrert en naturtype delta 

med verdi lokalt viktig (verdi C), konf. rapporten om naturmangfold. 
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Alternativ A Gangveien føres rett over innerste del av bukta og koples til Nylandsvegen. 

 

Alternativ B Gangveien følger grensen til boligeiendommen Nedre Rælingsveg 206B og føres 

opp mot undergangen under fylkesvegen. 
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Alternativ C 

Gangvegen føres rundt vika og koples til gangveisystemet ved nordenden av 

Nylandsvegen. 

 

Fordeler og ulemper med de tre alternativer 

Alternativ A 

Dette alternativet medfører få svinger og er forholdsvis flatt, og gir den korteste traséen. 

Fylling tvers over vika i kombinasjon med bro vil medføre betydelige konsekvenser for 

Deltaområdet. Alternativet berører minst 2 av forekomstene av mandelpil. Alternativet 

kopler seg på Nylandsvegen. Dette vil gi gode forhold for sykelister, men sykling skal 

skje på forgjengernes premisser.  

I h. t. geoteknisk rapport RIG01 bør permanente oppfyllinger over 3 m i lavbrekkene 

unngås. Dette kan ikke tilfredsstilles i dette alternativet, da overkant bro skal ligge på ca. 

cote 107. Dette medfører store fyllinger der broen skal legges opp samt ramper opp til 

broen. Anleggsarbeidene i forbindelse med å etablere brokarene vil få stor innvirkning på 

delta-området, da grunnforholdene krever fundamentering til fjell. Det er til dels store 

dybder til fjell. Konklusjonen er at alternativet ikke er gjennomførbart på grunn av 

grunnforholdene. 

Lavbrekket på gangveien vil ikke bli lavere enn 105,52, dvs. at alternativet møter kravet 

om å være dimensjonert for 100-års flom. 

 

Alternativ B 

Dette alternativet ligger lengst fra elvebredden og Deltaområdet. Med hensyn til 

naturmangfoldet langs elven vil dette være det beste alternativet, men ulempen er at 

vegetasjonen i skråningen opp mot Fv. 120 i større grad går tapt. Dette oppveier i h. t. 
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notatet om naturmangfold til en viss grad de nevnte fordelene. To av forekomstene med 

mandelpil må flyttes. Alternativ B er det bratteste alternativet. Bakken opp mot 

undergangen under Fv.- 120 har et fall på 8,3%. Dette er i h. t. den interkommunale 

veinormen. En mulig forlengelse av kollektivfelt tillegges ikke vekt, da dette ligger svært 

langt frem i tid for denne delen av Fv.120. Lavbrekket på gangveien vil ikke bli lavere enn 

105,52, dvs. at alternativet møter kravet om å være dimensjonert for 100-års flom. 

 

Alternativ C 

Dette alternativet er prosjektert i h. t. gjeldende vei-norm. Sikkerheten til de gående blir 

også i dette alternativet godt ivaretatt da syklistene må ta hensyn til kurvaturen og sette 

ned farten. Alternativet er vist med cote 105,52 moh. for lavbrekket. Med dette 

alternativet får man litt høyere oppfylling enn anbefalt av geotekniker. Alternativet 

berører minst en av forekomstene av mandelpil samt delta-området. Alternativet kopler 

seg på Nylandsvegen. Grunnforholdene er bedre og krever mindre terrenginngrep i 

anleggsperioden. 

 

Konklusjon 

I sum fremstår alternativ B som best. Det er mest skånsomt mot naturtype delta i tillegg til 

at det ligger lengst unna elven. Dette er en fordel for både plante- og dyrelivet i og langs 

Nitelva. Med hensyn til mandelpil-forekomstene er det ikke vesentlig forskjell på 

alternativene. Skolevei er en hovedgrunn for forslaget, og siden skolebarna skal til 

undergangen under Fv.120, gir dette alternativet den korteste og sikreste veien for denne 

brukergruppen.  

 

 

Hensynene til elven 

I nordre ende av planområdet er det fjell i dagen. Dette medfører at det er valgt en 

oppbygging av gangveien hvor det foretas utsprengning i kombinasjon med oppbygging 

av natursteinmur. Gangveien vil ikke medføre utfylling i elven. Det må oppsettes gjerde 

av hensyn til personsikkerheten. Traseen i nordre ende er lik for alle alternativene. 

  

 

 

7. Konsekvensutredning 

Reguleringsplanen er ikke konsekvensutredningspliktig, konferer PBL § 4-2. 

 

 

 

8. Virkninger/konsekvenser av planforslaget 

 

8.1. Overordnede planer 

Gjennomføringen av planen vil bidra til å komplettere kommuneplanens mål om 

utbygging av gang- og sykkelveinettet i kommunen. 
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8.2. Landskap 

Planområdet er del av strandsonen langs Nitelva. Bygging av gangveien vil medføre 

enkelte lokale endringer med noe fjellskjæring mot nord samt at flomsikringen medfører 

forholdsvis høye fyllinger. 

 

8.3. Kulturminner og kulturmiljø, evt. verneverdi 

Kulturminner og annen verneverdi er ikke registrert i planområdet. 

 

8.4. Forholdet til kravene i kap. II i Naturmangfoldloven 

I notat om naturmangfold er kravene i loven gjennomgått. Kort oppsummert: 

§8 Kunnskapsgrunnlaget anses tilfredsstillende. 

§9 Føre-var-prinsippet: Det foreligger tilstrekkelig kunnskap til å fatte beslutning og 

iverksette nødvendige avbøtende tiltak, som er innarbeidet i bestemmelsene. 

§10 Økosystemtilnærming og samlet belastning: Den merbelastningen etablering av 

gangvei fra Nyland til Borgensberget utgjør, vurderes som liten både for naturmiljøet 

generelt og for mandelpil-kratt spesielt. Samlet merbelastning som følge av tiltaket 

vurderes derfor som svært liten. 

§11 Kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver: De avbøtende tiltak 

forutsettes betalt av tiltakshaver. 

§12Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder: teknikker og driftsmetoder for å unngå 

eller begrense skade på naturmangfoldet beskrives i miljøplanen. 

Der mandelpil-krattene er lokalisert tett på fyllinger settes opp gjerder før anleggene 

starter for å beskytte disse. De buskene som blir direkte berørt skal forsøkes flyttet. 

 

8.5. Rekreasjonsinteresser/ rekreasjonsbruk 

Forlengelse av eksisterende gangvei langs elven vil gjøre området mer tilgjengelig og 

attraktivt for beboerne i området og andre. Friluftslivet blir styrket. Dette kan på sikt også 

gi en helsemessig gevinst. 

8.6. Uteområder 

Gjennomføringen av planen styrker allmennhetens tilgjengelighet til elven og strandsonen 

ved etablering av ny gangvei. 

 

8.7. Trafikkforhold 

Bygging av gangveien vil forbedre trafikkforholdene ved at myke trafikanter blir separert 

fra biltrafikken. Gangveien vil gi forbedret trafikksikkerhet for både gående og syklende. I 

alle alternativene er sikten god. For alternativene A og C er gangveien lagt minimum 2,5 

meter fra pumpehuset for å sikre gode siktforhold. I alternativ B er det regulert frisikt der 

gangveien møter eksisterende gangveier ved undergangen. 

 

8.8. Barns interesser 

Gjennomføringen av planen vil forbedre situasjonen for barn. De kan ferdes betydelig 

sikrere på gangvei trukket vekk fra biltrafikken. Skolevei er en hovedbegrunnelse for å 

anlegge gangveien. 
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8.9. Tilgjengelighet 

Planen øker tilgjengeligheten for allmenheten ved å forlenge eksisterende gangvei. 

 

8.10. Teknisk infrastruktur 

Konsekvenser for teknisk infrastruktur antas å være beskjedne. Overvannet skal som i dag 

ledes mot elven. 

Veiutbyggingen vil utløse et behov for strøm til veibelysning, hvilket er besørget fremlagt 

til enden av opparbeidet gangvei nord for den nye traséen. Her er det oppgradert 

strømtilførsel, som kan videreføres og forsyne belysningen også for gangveien i denne 

regulering. Det er ikke behov for egen trafo. 

 

8.11. Økonomiske konsekvenser for kommunen 

Drift og vedlikehold av gangveien og omkringliggende områder vil sannsynligvis medføre 

kostnader. 

 

8.12. Konsekvenser for næringsinteresser 

Gjennomføring av planen forventer ikke å ha direkte konsekvenser for næring. 

 

8.13. Interessemotsetninger 

Planforslaget medfører ikke interessemotsetninger. 

 

8.14. Flom 

I h. t. notatet om flom er laveste punkt på gangveien lagt på cote 105,5 moh. Dette 

medfører fare for at større deler av gangveien vil ligge under vann i snitt en gang pr. hvert 

100 år. Gangveien må bygges for å tåle forhold i forbindelse med flom. Konf. gangveien, 

som er bygget langs Torvavegen, som ble godkjent av Fylkesmannen. 

 

8.15. Overvann 

Det vil bli to lavbrekk ved gangveien, hvor det må etableres rør. For alternativ B er 

medtatt en barriere for å hindre at flomvann fra gangkulverten under Fv. 120 skader 

eiendommen 103/61, konf. overvannsnotatet. 

 

8.16. Berørte strandparseller 

Det er inngått avtale med eierne av de berørte strandeiendommene. Forslagsstiller vil 

kjøpe del av eiendom 103/6. Denne delen vil overtas vederlagsfritt av kommunen ved 

ferdigstillelse. Forutsatt valg av alternativ B berøres eiendom 103/4 i svært liten 

utstrekning. Kun ca. 20 m2 må overføres fra denne eiendommen. 


