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Detaljreguleringsplan for Gangvei Borgensberget - Nyland - Førstegangsbehandling 
 
Kommunedirektøren tilrår planutvalget å fatte følgende vedtak: 
1. Med hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 12-3 og 12-11 vedtar planutvalget å legge forslag 

til detaljreguleringsplan for Gangvei Borgensberget – Nyland, med plankart og 
bestemmelser datert 29.04.2020, ut på offentlig ettersyn. 

 

Saksprotokoll i Planutvalget - 25.05.2020  

 
Behandling: 
 

Innstilling fra kommunedirektøren ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 12-3 og 12-11 vedtar planutvalget å legge 
forslag til detaljreguleringsplan for Gangvei Borgensberget – Nyland, med plankart og 
bestemmelser datert 29.04.2020, ut på offentlig ettersyn. 
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1 Detaljreguleringsplan for Gangvei Borgensberget - Nyland, datert 29.04.2020 
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3 Planbeskrivelse fra forslagsstiller, mai 2020 

 
 

Ikke trykte vedlegg kan leses her eller klikk på det enkelte dokumentet under: 
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07 Notat RIG01 Geoteknisk vurdering av stabilitet, datert 13.06.2019 
08 Notat RIG02 Geotekniske vurderinger, datert 24.04.2020 
09 Lengdeprofil gangvei alt. B, datert 14.04.2020 
10 Tverrsnitt gangvei alt. B, datert 14.04.2020 
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11 Resymé av innspill og forslagsstillers kommentarer 
12 Innspill til oppstart av planarbeid - samlet 
 
 
Saksutredning 
1. Sammendrag 

 

Planforslaget for gangveien som fremmes legger til rette for forlengelse av eksisterende 
gangvei langs Nitelva fra Borgensberget til Nyland og vil gi mulighet for trafikksikker skolevei 
for barn til nye Fjerdingby skole fra boligbyggeområdene ved Strandvegen. Gangveien vil binde 
sammen boligområdene på syd- og nordsiden og den vil gi forbedret tilgjengelighet til 
strandsonen langs Nitelva og styrke friluftslivet for kommunens innbyggere. 
 
Det har vært utredet 3 stk. hovedalternativ for videreføring av gangvei fra Borgensberget til 
Nyland. Av de tre alternativene er alternativ B vurdert til å være det beste med bakgrunn i 
utredninger med hensyn til naturmangfold, grunnforhold, trafikksikkerhet, mobilitet, overvann 
og flom, m.v. 
 
Forslagsstiller for detaljreguleringsplan for Gangvei fra Borgensberget til Nyland er 
Strandvegen Boligpark AS. Strandvegen Boligpark AS vil senere fremme reguleringsplan for 
utbygging av boliger på Borgen og som ligger nord for boligblokkene som er bygget på 
Borgensberget. Byggingen av gangveien fram til Nyland vil gjennomføres i forbindelse med 
bygging av boligblokkene på Borgen. 
 
Planområdet er ca. 30 daa, og ligger mellom Fv. 120 og Nitelva, og med forbindelse til 
undergangen ved Longsdalen.  
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Alternativ B som er valgt for videreføring av gangvei fra Borgensberget til Nyland. 
 

2. Bakgrunn for at saken fremmes  
 
Reguleringsplanen for gangvei fra Borgensberget til Nyland fremmes for at utbygger av nye 
boligblokker på Borgen skal kunne bygge trafikksikker gangvei mot nye Fjerdingby barneskole. 
Rud barneskole ligger noe nærmere utbyggingsområdet Borgen, men på grunn av at Rud 
skole vil mangle kapasitet for flere skolebarn bygges nye Fjerdingby skole med kapasitet for 
bl.a. de nye boligområdene ved Strandvegen. 
Reguleringsplanen for nye boligblokker på Borgen vil trolig bli behandlet første gang høsten 
2020. Her foreslår utbygger å oppføre ca. 100 leiligheter. Blokkene på Borgen vil ligge rett 
nordvest for boligblokkene på Borgensberget. 
Den nye gangveien mellom Borgensberget og Nyland vil også bli gang- og sykkelvei for 
skolebarn på Borgensberget og for skolebarn i nye leiligheter som det vil bli fremmet 
reguleringsplan for på område som er kalt for Østagløtt. Østagløtt ligger rett på andre siden av 
Strandvegen for Borgen. 
 
Forslagsstiller for detaljreguleringsplan for Gangvei fra Borgensberget til Nyland er 
Strandvegen Boligpark AS. Strandvegen Boligpark AS vil senere fremme reguleringsplan for 



utbygging av boliger på Borgen og som ligger nord for boligblokkene som er bygget på 
Borgensberget. Byggingen av gangveien fram til Nyland vil gjennomføres i forbindelse med 
bygging av boligblokkene på Borgen. 
 
 

 
Flyfotoet over viser undergangen under fv. 120 i sør og utbygging av Borgensberget i nord. 
 
 

3. Tidligere behandling og vedtak 
  

Det har ikke vært noen tidligere behandlinger av saken. 
 

3.1 Forhold til relevante styringsdokumenter 



 

I gjeldende arealdelen til kommuneplanen er 
området avsatt til friområde langs elva, se 
utsnitt av plankart til høyre på denne siden. 
 
Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og 
friluftsliv har som hovedmålsetning at det skal 
utarbeides en helhetlig strategi for turvei langs 
Nitelva, samt at kommunedelplan for 
trafikksikkerhet beskriver ønske om en helhetlig 
trasé for gang- og sykkelvei langs elva fram til 
Nyland som et viktig tiltak som kan sees i 
sammenheng med sentrale satsningsområder 
ved å benytte sykkel og gange. 
 
 
 
 
For andre overordnete føringer, samt gjeldene 
reguleringsplaner i området vises det til 
forslagsstillers planbeskrivelse. 
 
 
  
 

4. Sakens innhold  
 

 
4.1 Planprosessen 
 
Det har tatt tid å få utredet alle de 3 stk. hovedalternativene for mulig forlengelse av gangvei fra 
dit gangveien er bygget i dag sør for Borgensberget og videre sørover mot Nyland. Det har 
også kommet inn flere alternativer under prosessen med utarbeidelse av reguleringsplanen, 
som bru over bekken ved Nyland, i tillegg til at hovedalternativene har blitt utredet med hensyn 
til naturmangfold, grunnforhold, trafikksikkerhet, overvann, mobilitet, m.m. 
Det har også vært en prosess med å forespørre Fylkesmannen om en befaring, men som 
dessverre ikke ble noe av på grunn av at Fylkesmannen ikke hadde ressurser til å stille på en 
befaring. 
 
Oppstartmøte med kommunen har ikke vært holdt for regulering av gangveien. Saken er 
kommet opp som del av detaljregulering for Borgen. 
Varsel om oppstart av regulering for gangveien til Nyland 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 har kommet inn 9 stk. innspill i forbindelse med varslingen av 
planarbeidet. Resymé av innspill, forslagsstillers og kommunedirektørens kommentarer kan 
sees under kapittel 4.5 om innspill til varsel om oppstart. 
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. 
 
 



 
 
Figuren over viser to av kommunens fem faser i behandlingen av reguleringsplansaker. Pilen angir status for 

Detaljreguleringsplan for Gangvei Borgensberget Nyland. 

 
 
 
4.2 Beskrivelse av dagens situasjon 
 
Beliggenhet: 
Strekningen Borgensberget – Nyland ligger langs Nedre Rælingsveg og Nitelva, ca. 1,5 km fra 
første brua i nord som går over Nitelva til Lillestrøm sentrum og togstasjon. 
 
Dagens arealbruk og tilstøtende arealbruk: 
Mesteparten av planområdet, som berøres av den fremtidige gangveien, er i dag et lite 
tilgjengelig område ned mot våtmarksområde langs Nitelva. 
 
Landskap: 
De lavereliggende områdene mot elven er hovedsakelig våtområder, mens det lengst i nord er 
forekomster av fjell i dagen.  
 
Naturmangfold: 
Det er foretatt ny registrering av naturmangfold, og der det er funnet mandelpil som er en nær 
truet art, samt at delta i våtmarksområdet er kartlagt på nytt. Deltaet er vurdert til å ha fått 
redusert verdi i forhold til tidligere registrering i Naturbase, dvs. fra A-verdi til lokal verdi C. 
 
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. 
 
Bussholdeplasser: 
Det ligger bussholdeplasser på hver side av fv. 120 ved Borgensberget, mens 
fotgjengerovergangen over fv. 120 her er blitt fjernet da den er ansett som trafikkfarlig. 
 
Barns interesser: 
Barnetråkk er utført for Rud skole, men det vises ingen registeringer i området ved ny gangvei. 
Området er i dag vanskelig tilgjengelig og er derfor sannsynligvis lite brukt av barn. 
 
Sosial infrastruktur: 
Gangavstanden fra planområdet til Rud barneskolen er ca. 1,4 km. Rud skole har ikke 
kapasitet til å ta imot flere elever og det bygges ny Fjerdingby skole ved rådhuset med bl.a. 
kapasitet til nye boliger langs Strandvegen. Til ny Fjerdingby barneskole vil det bli litt over 2,0 
km fra nye boligblokker på Borgen. 
 



Støyforhold: 
Mesteparten av planområdet ligger i gul støysone iht. til Statens vegvesens støykart. En stripe 
langs fylkesvei 120 ligger i rød sone. 
 
 
 
For en mer detaljert beskrivelse av planområdet og eksisterende forhold vises det til kapittel 5 i 
planbeskrivelsen fra forslagsstiller. 
 
 
4.3 Beskrivelse av planforslaget 
 
Planens hensikt: 
Hensikten med detaljreguleringsplanen for Gangvei Borgensberget – Nyland er å legge til rette 
for bygging av en mer trafikksikker gang- og sykkelvei fra området ved Strandvegen med 
kopling til gang- og sykkelvei videre mot nye Fjerdingby barneskole, og spesielt i forbindelse 
med bygging av nye blokker på Borgen. 
Planområdet er ca. 30 daa, og ligger mellom Fv. 120 og Nitelva, og med forbindelse til 
undergangen ved Longsdalen. 
 
Eiendommer innenfor planavgrensningen:  
Del av Gnr. 103, Bnr. 4 og 6 som ligger ut mot elva og i elva, samt del av gnr/bnr 119/18 ved 
undergangen ligger innenfor planavgrensningen. I tillegg er boligeiendommene gnr/bnr 103/71, 
103/28, 103/54 og 103/61 tatt med for å unngå at det blir liggende uregulerte områder mellom 
de regulerte. Del av veiparsellen for fv. 120, gnr/bnr 119/19, er i tillegg inkludert i planen. Del 
av boligeiendommen gnr/bnr 103/220 er tatt med innenfor planavgrensningen for å regulere del 
av eiendommen som er regulert til veiformål til boligformål, iht. oppmålte eiendomsgrenser. 
 
Formål i planen: 
I tillegg til at ny gangvei reguleres mellom Borgensberget og Nyland, reguleres boligene på 
østsiden av fv. 120 til dagens bruk, frittliggende småhusbebyggelse. De vil ha samme kjøre- og 
gangadkomst som i dag. Arealene mot elven og på vestsiden av gangveien reguleres til 
friområder. Friområdene utenom friområdet GF4 forutsettes overtatt av kommunen. 
Vannområdene reguleres til naturområder i sjø og vassdrag. Friområdene og vannområdene 
skal være åpne for allmennheten ifølge bestemmelsene til reguleringsplanen.   
 
Hensynssoner: 
I friområdene og vannområdet reguleres en hensynssone for bevaring av naturmiljø og det 
reguleres inn en hensynssone for bevaring av eiketre på grensen mellom de to 
boligeiendommene Nedre Rælingsveg 198 og 200. Dette treet er registrert som hul eik. Store 
eiketrær defineres som hul eik og er i henhold til naturmangfoldloven § 3 en utvalgt naturtype 
som er viktig å bevare. I bestemmelsene til reguleringsplanen står det at stort eiketre, som 
beskrevet over skal bevares. 
To av boligene i området ligger innenfor hensynssone for flomfare ift. 200-års flom. For 
hensynssone for flomfare er det videreført bestemmelser fra arealdelen til kommuneplanen om 
at det ikke tillates oppføring av bygninger, inkludert kjellere, på et lavere nivå enn kote 106,2.  
Det er også lagt inn hensynssoner for byggeforbudssone langs fv. 120 og for frisikt ved 
undergangen. 
 
Materialbruk: 
Gangveien blir asfaltert og det vil bli satt opp lysmaster langs gangveien. Alle arealer som blir 
berørt av anleggsarbeider vil bli tilsådd. For å redusere skråningsutslaget vil det enkelte steder 
bli oppsatt natursteinmur. Der det er fare for å falle ut for skråninger vil det bli satt opp 
sikringsgjerder. 
 
Benk og skilt: 



Som anbefalt i notat om naturmangfold er det i bestemmelsene til planen stilt krav om å 
tilrettelegge for en plass benk langs gangveien og informasjonsplakat som skal si noe om 
naturområdet rundt gangveien og om ferdselsråd. 
 
Vei og trafikkforhold: 
Planforslaget berører lite 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 ved undergangen under fv. 120. 
 
 
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 beboere i området. 
 
Tilgjengelighet: 
Planområdet langs elven er forholdsvis flatt, men terrenget stiger herfra bratt opp mot Fv. 120 
og på nordsiden stiger eksisterende gangvei bratt opp mot Borgensberget. På grunn av 
topografien er det ikke mulig å oppnå universell tilgjengelighet på gangveien. På det bratteste 
opp mot undergangen i sør blir gangveien ca. 1:12, se tegninger under av alternativ B som er 
valgt for framføring av gangveien fra Borgensberget til Nyland.  
 

 
 
 
Rekkefølgebestemmelser: 
Det kreves innsendelse av geoteknisk rapport, eventuelt om nødvendig med supplerende 
grunnundersøkelser ved søknad om rammetillatelse. Miljøoppfølgingsplan og 
overvåkningsprogram skal være godkjent før det gis rammetillatelse. I tillegg kreves tiltak mot 
spredning av fremmede arter. Det kreves også tiltak for å verne mandelpil i området. Før det 
gis rammetillatelse må Fylkesmannen ha gitt tillatelse til bygging iht. Forurensningsloven § 11. 
 
 
4.4 Konsekvenser av planforslaget 
 
Konsekvensutredning 



Reguleringsplanen er vurdert til ikke å være konsekvensutredningspliktig, jfr. Forskrift om 
konsekvensutredninger fra juli 2017. Planforslaget kommer ikke inn under krav om 
konsekvensutredning da tiltak i planforslaget ikke ansees å ha vesentlige virkninger for truede 
arter, naturtyper, vassdragsnaturen eller landskap. 
 
Geoteknisk vurdering / Grunnundersøkelse: 
Ifølge NGUs løsmassekart består planområdet av tykke havavsetninger. I Notat RIG01 fra 
Løvlien Georåd konkluderes det med at tiltaket ikke vil utgjøre noen fare for områdestabiliteten. 
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. 
 
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 RIG01 fremheves det at oppfyllinger over 3 m bør unngås. Disse forhold har vært 
styrende for plassering av gangveien. 
I geoteknisk notat RIG02 beskrives på side 12 en «platebru», som kan legges lavere enn en 
tradisjonell bru. Denne muligheten kan ikke gjennomføres, da bruløsning er i konflikt med 
Statens vegvesens håndbok N400 Bruprosjektering, som setter krav til fri høyde 0,5 meter ved 
200-årsflom. 
I ovennevnte notat beskrives også et alternativ hvor brua erstattes av fylling og at bekken 
legges i rør. I notatet om overvann og flomhåndtering beskrives behov for diverse rør med stor 
dimensjon for dette alternativet. Dermed er også dette alternativet uaktuelt da dette vil gi stor 
negativ innvirkning estetisk og for naturmangfoldet ved bekkeutløp og strandsonen ved elven. 
 
Risiko- og sårbarhetsanalyse: 
ROS-analysen påpeker følgende forhold og hvor det er behov for avbøtende tiltak: 
Flom og erosjon: Gangveien må bygges for å tåle flom, jfr. bestemmelsene til 
reguleringsplanen. Kommunen må ha prosedyre for stenging av gangveien ved fare for flom 
høyere enn kote 105,5 moh., dvs. høyere enn laveste nivået på gangveien. 
Skredfare: Det sikres mot skredfare ved at det i reguleringsbestemmelsene stilles krav om 
ytterligere utredning av alternativ B som er valgt for framføring av gangveien.  
Overvann: Overvann skal ledes under gangveien og flombarriere bygges ved undergangen. 
Eksplosjonsfare: Eksplosjonsfare på Dynea-fabrikker krever ikke egne tiltak, konf. ROS-
analysen til arealdelen til kommuneplanen. 
Svikt i kritiske samfunnsfunksjoner: Bortfall av energiforsyning for gatebelysning krever ikke 
egne tiltak. 
 
Hensynet til naboeiendommene: 
Økt 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 undergangen forbedres ved store nedbørmengder. 
Det går en vannledning sørover mot undergangen under Fv. 120 fra boligeiendommen gnr/bnr 
103/54 som må hensyntas ved bygging av den nye gangvei-traseen. 
 
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 tid av året som 
det er liten fare for flom. 
 
 
 
Alternativ plassering av gangveien, tema naturmangfold m.m.: 
Alle alternativene har felles beliggenhet og utforming for den nordre halvdelen av gangveien 
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), jfr. notatet om naturmangfold. 
 
 

 
Alternativ A: Gangveien føres rett over innerste del av bukta og koples til gangveisystem ved 
nordenden av Nylandsvegen. 
 
 

 
Alternativ B: Gangveien føres direkte opp mot undergangen under fylkesveien. 
 
 



 
Alternativ C: Gangveien føres rundt vika og koples til gangveisystem ved nordenden av 
Nylandsvegen.   
 
 
Fordeler og ulemper med de tre alternativene for framføring av gangvei: 
 
Alternativ A: 
Dette alternativet har få svinger da det går direkte over delta-området og bekken, og det er 
forholdsvis flatt og ville gi gode forhold for syklister. Det er den korteste traseen til eksisterende 
vei-system, men her er det kjørevei i Nylandsvegen før den kopler seg opp mot gangvei til 
undergangen under fv. 120. Sannsynligvis vil 3 stk. av mandelpil-forekomstene også berøres, 
og en av disse ligger innenfor delta-området. 
I henhold til tekniske krav vedrørende flom fra Nitelva må overkant bru ligge på ca. cote 107. 
Dette vil medfører store fyllinger i strandsonen langs Nitelva og anleggsarbeidene vil få stor 
innvirkning på delta-området. Konklusjonen i geoteknisk notat RIG02 er at de store 
tilleggsfyllingene har for dårlig stabilitet og at alternativet ikke er geoteknisk gjennomførbart. 
Lavbrekket på gangveien vil ikke bli lavere enn 105,52, dvs. at alternativet møter kravet om at 
gangveien skal være dimensjonert for 100-års flom. 
 
Alternativ B: 
Dette alternativet ligger lengst fra elvebredden og berører delta-området lite, mens vegetasjon 
opp mot fv. 120 vil gå tapt. Sannsynligvis vil 3 stk. av mandelpil-forekomstene berøres, men at 
ingen av disse ligger innenfor delta-området. Alternativ B er det bratteste alternativet, men de 
to andre alternativene gir også en bratt stigning på eksisterende gangvei opp mot 
undergangen. En mulig forlengelse av kollektivfelt langs fv. 120 tillegges ikke vekt, da dette kan 
ligge langt frem i tid for denne delen av Fv.120. 
I alternativ B legges gangveien lenger inn i terrenget i starten av traseen, slik at man unngår 
kryssing av bekken og alternativet vurderes som geoteknisk gjennomførbart. 
Lavbrekket på gangveien vil ikke bli lavere enn 105,52, dvs. at alternativet møter kravet om at 
gangveien skal være dimensjonert for 100-års flom. 
 
Alternativ C: 
Dette alternativet svinger seg inn i vika og over indre deler av delta-området og bekken. Selv 
om det er en stor sving på veien skal sikkerheten være ivaretatt da syklistene må ta hensyn til 
kurvaturen og sette ned farten. Sannsynligvis vil 4 stk. av mandelpil-forekomstene også 
berøres, og en av disse ligger innenfor delta-området. 



Dette alternativet krever lavere fyllingshøyde enn alternativ A og gir tilfredsstillende stabilitet. 
Alternativ C vil gi noe setninger, men disse vurderes å være akseptable.  
Lavbrekket på gangveien vil ikke bli lavere enn 105,52, dvs. at alternativet møter kravet om at 
gangveien skal være dimensjonert for 100-års flom. 
 
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 de tre 
alternativene, annet enn at en mandelpil-forekomsten som er innenfor delta-området ikke blir 
berørt av alternativ B. 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, se også for vurdering av alternativene i kapittel 5.5 om prinsipielle avklaringene 
og avveining mellom hensyn. 
 
Nordre del av gangveien: 
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. 
 
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. Når fyllingen gror til igjen vil disse bli mindre synlig fra Nitelva. 
 
 
Vurdering av kravene i kap. II i Naturmangfoldloven for alle de 3 hovedalternativene for 
framføring av gangvei, alternativ A, B og C: 
 
I notat om naturmangfold er kravene i loven vurdert, her 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. 
§12 Miljøforsvarlige 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 det opp gjerder før anleggene 
starter for å beskytte disse. De buskene som blir berørt skal flyttes eller erstattes. 
 
 
For ytterligere beskrivelse av planforslaget og konsekvenser av det vises det til kapittel 6 og 7 i 
planbeskrivelsen fra forslagsstiller.    
 
 
 
4.5 Innspill til varsel om oppstart 
I forbindelse med varsel om oppstart har det kommet inn 9 stk. innspill. Nedenfor følger resymé 
fra innspillene, samt forslagsstiller og kommunedirektørens kommentarer. Flere av innspillene 
er samlet for både varsel om oppstart av Gangveien Borgensberget – Nyland og for varsel om 



oppstart av Borgen-planen. Det som berører Borgen-planen vil bli vurdert ved behandling av 
den konkrete plansaken. 
 
Fylkesmannen i Oslo og Viken, 11.04.2018: 
Ber om at overordnete føringer og nasjonale og regionale mål blir ivaretatt i planarbeidet. Det 
henvises til Fylkesmannens forventningsbrev av 1. mars 2018 og nasjonale forventninger til 
kommunal og regional planlegging. Fylkesmannen peker særskilt på at naturtypen deltaområde 
med A-verdi er registret innenfor planområdet. Denne naturtypen har nasjonal interesse. 
Fylkesmannen vil sterkt fraråde etablering av gangvei innenfor naturtypeavgrensningen. 
Alternativ lokalisering, som ikke kommer i konflikt med verneinteressene anbefales vurdert, og 
det bør iverksettes ny kartlegging innen planområdet. I tillegg bør kantsonen bevares. 
 
Forslagsstillers kommentar:  
Påpekningen fra Fylkesmannen kan medføre at det må vurderes å finne ny lokalisering av 
gangveien. Deltaområdet går fra elven og helt opp til bunnen av den bratte skråningen opp til 
Nedre Rælingsveg. Å finne alternativ trasé, som ikke berører deltaområdet, er derfor vanskelig, 
hvis kommunens intensjon om gangvei langs elven skal gjennomføres. I Naturbase er området 
kalt Tangen båthavn. Dette synes noe upresist, da det antas at båthavnen ligger noe nærmere 
Øyeren. Utredningen om naturmangfoldet vil vurdere funnene fra 2002, beskrevet i Naturbase. 
Videre dialog med Fylkesmannen i forkant av offentlig ettersyn bør vurderes. 
 

  
Naturtype delta med verdi A registrert i 2002. Ny registrering viser at naturtypen har et mye 
mindre omfang i dag og at naturtypen har blitt forringet og dermed har lokal (verdi C) i dag.  
 
Kommunedirektørens kommentar: 
Det har gjennom registrering og utredning av naturmangfoldet ved Nyland kommet fram at 
naturtypen delta har fått redusert verdi fra A-verdi til lokalt viktig C-verdi på grunn av spredning 
av fremmede arter fra nærliggende boliger. På grunn av fyllinger og tidligere upresis 
avgrensing i en vei-skråning, så er deltaet også blitt redusert i omfang i forhold til avgrensning i 
Naturbase, se notatet om naturmangfold. Det er også registrert forekomster av mandelpil som 
er en nær truet art. De forekomstene som blir berørt av utbyggingen av gangvei vil bli flyttet til 
nært-liggende arealer langs elven. I notatet konkluderes det med at den merbelastningen 
etablering av gangvei ved Nyland utgjør, vurderes som liten både for naturmiljøet generelt og 
for mandelpilkratt spesielt. Samlet belastning som følge av tiltaket vurderes derfor som svært 
liten. 
Alternativ B som er valgt for framføring av gangveien vil berøre delta-området i svært liten 
grad, samt at bekken og kantsonen langs elven med eksisterende vegetasjon ikke berøres. 



Det har vært dialog med Fylkesmannen om en mulig befaring, men Fylkesmannen meldte 
tilbake at de ikke kunne prioritere å komme på en befaring etter invitasjon fra kommunen. 
Gang- og sykkelveien som blir offentlig vil bli et godt bidrag til at flere vil benytte seg av gange 
og sykling i stedet for bil da den kopler seg til både gang- og sykkelvei langs Øvre Rælingsveg 
og gang- og sykkelvei langs Nedre Rælingsveg som begge er store veier med mye trafikk. 
 
Akershus fylkeskommune 15.03.2018: 
Medvirkning: Planleggingen skal sikre aktiv medvirkning fra grupper som krever spesiell 
tilrettelegging, herunder barn og unge. 
Barn og unges interesser: Barn og unges oppvekstmiljø skal sikres. Der det er 
interessekonflikter skal barns interesser prioriteres. Dette inkluderer bl.a. aktivitetsarealer. Det 
anbefales å etablere trygge ferdselsforbindelser for myke trafikanter. 
Samordnet areal- og transportplanlegging: Regional plan for Oslo og Akershus skal legges til 
grunn for planleggingen. Utbyggingsmønsteret skal være arealeffektivt og bevare overordnet 
grønnstruktur. Dette inkluderer også at persontransportveksten skal tas med kollektivtransport, 
gange og sykkel. Fylkeskommunen viser til at arealet ligger omtrent midt mellom den regionale 
byen Lillestrøm og Fjerdingby. Kommunen bes vurdere utbyggingen på grunnlag av målet om 
at hoveddelen av boligveksten skal skje i Fjerdingby som prioritert vekstområde. 
Parkering: Det bør fastsettes maksimumsnorm for bilparkering og krav om sykkelparkering og 
lade-punkter for elbil. 
Vannforvaltning og overvannshåndtering: Regional plan for vannforvaltning 2016-2021 skal 
legges til grunn for planen. 
Masseforvaltning: regional plan for masseforvaltning i Akershus, vedtatt 24.10.2016, inneholder 
retningslinjer, som forutsettes lagt til grunn i planarbeidet. 
Automatisk fredete kulturminner: Det er ingen registrerte fornminner innen planområdet. En 
nærmere utredning av forholdet til automatisk fredete kulturminner anses ikke nødvendig. 
Nyere tids kulturminner: Det er ingen merknader til dette. 
 
Forslagsstillers kommentar:  
Under barn og unges interesser anbefales det å etablere trygge ferdselsforbindelser for 
myketrafikanter. Denne saken imøtekommer nettopp dette. I tillegg bekreftes at en nærmere 
utredning av forholdet til automatisk fredete kulturminner anses ikke nødvendig. 
 
Kommunedirektørens kommentar: 
Barn og unges interesser: Det er i forbindelse med barnetråkk-registrering for Rud skole ikke 
gjort registreringer innenfor området som reguleres til gangvei. Området er bratt og 
utilgjengelig i dag fra nord og sørsiden, men vil bli tilgjengelig der det bygges gangvei. 
Gangveien vil gi en mer trafikksikker adkomst for barneskolebarn til nye Fjerdingby skole som 
er regulert for utbygging rett ved siden av Rælingen rådhus. Selve den nye gangveien vil bli 
sikret mot fallulykker. 
Vannforvaltning og overvannshåndtering: I planbestemmelsen stilles det krav om at 
miljøoppfølgingsplan og overvåkningsprogram skal være godkjent før det gis rammetillatelse 
for oppstart av arbeid med gangveien. Dette skal utarbeides for beskyttelse mot bl.a. 
forurensing av Nitelva. Kommunedirektøren mener at dette skal forhindre at Nitelva skal få en 
forringet vannkvalitet av tiltaket og forhindre at man ikke skal nå målene som er beskrevet i 
Regional plan for vannforvaltning 2016-221. Før det kan gis rammetillatelse for bygging av 
gangveien, må Fylkesmannen også ha gitt tillatelse til bygging iht. Forurensningsloven §11. 
 
Øvrige innspill fra Fylkeskommunen som berører selve reguleringsplanen for boligblokkene på 
nye Borgen vil bli vurdert i prosessen med behandling av den konkrete saken. 
 
Norges vassdrags- og energidirektorat 03.04.2018: 
NVE minner om at etaten har nasjonal sektormyndighet og innsigelseskompetanse innen 
saksområdene flom, erosjon og skredfare. Det blir pekt på et mulig behov for en fagkyndig 
utredning av farene. Det minnes om mulig konsesjonsplikt etter vann-resursloven, men NVE 
kan avgjøre at reguleringsplanen kan erstatte konsesjon hvis vassdragsinteressene er godt 
nok ivaretatt i planen. De anbefaler at etatens veiledere og verktøy nyttes ved oppstart av 



planarbeidet, og etaten bistår gjerne i løpet av planprosessen med uttalelser om konkrete 
problemstillinger. 
 
Kommunedirektørens kommentar: 
Det er utredet av Løvlien Georåd fare for områdestabilitet i notat RIG01 og eventuell fare for 
skred/setninger i forbindelse med de ulike alternativene for framføring av gangveien i notat 
RIG02 med grunnlag i utførte grunnundersøkelser. Løvlien Georåd konkluderer med at tiltaket 
ikke vil utgjøre noen fare for områdestabiliteten. For fremlegging av detaljreguleringsplan for 
Gangveien mellom Borgensberget og Nyland er alternativ B valgt. Dette er også det 
alternativet som vil ha best grunnforhold da det ligger lengst unna vika med våtmark og bekk. I 
geoteknisk rapport RIG02 er det vurdert til at dette alternativet er geoteknisk gjennomførbart. 
Videre står det i rapporten at det er nødvendig med geoteknisk prosjektering for alle alternativ 
og at det er nødvendig med supplerende grunnundersøkelser før detaljprosjektering. Det er 
dermed i planbestemmelsene stilt krav om at det ved rammesøknad skal innsendes geoteknisk 
rapport eller vurdering med supplerende grunnundersøkelser. 
Det er utarbeidet et eget notat for overordnet overvannsplan og flomutredning både for flom fra 
elven og for flom fra overliggende områder. På bakgrunn av dette notatet er det stilt krav i 
planbestemmelsene om at det skal settes opp en barriere nedenfor undergangen under fv. 120 
som vern av boligeiendom mot overvann/flom som også i dag kan komme i undergangen. 
Vedrørende spørsmålet om mulig konsesjonsplikt mener kommunedirektøren at 
vassdragsinteressene er godt ivaretatt i reguleringsplanforslaget for gangveien som her legges 
fram. I og med at alternativ B er valgt, og som er det alternativet som holder seg lengst unna 
Nitelva, våtmarken med bekken og dermed også kantvegetasjonen, så berøres kantsoner 
langs vassdraget i liten grad, jfr. Vann-resursloven §11 om kantvegetasjon. I nord er det ikke 
mye valg for hvor gangveien kan ligge da det er svært bratt her. Men gangveien vil ikke berøre 
kantvegetasjon langs Nitelva da det er fjell her og gangveien vil ligge oppe på en natursteinmur 
ca. 3,5 m over normalvannstand der den vil ligge nærmest elva, jfr. tegninger av tverrsnitt for 
ny gangvei. I planbestemmelsene stilles det krav om at gangveien skal bygges slik at den er 
sikker mot flom og erosjon. Gangveien vil bli regulert som offentlig og vil dermed være åpen for 
allmennheten, jfr. Vannressursloven § 8 om konsesjonspliktige tiltak og de allmenne 
interessene i vassdrag. Vedrørende § 9 i Vannressursloven om kvalitetsmål for vassdrag, så er 
det stilt krav om at det skal utarbeides miljøoppfølgingsplan og overvåkingsprogram før det gis 
rammetillatelse for tiltaket for å hindre forurensning ut i Nitelva. Planen skal også inkludere 
risiko for flom i Nitelva med hensyn til avrenning i anleggstiden, samt at det skal settes opp 
fysiske sperrer i nord for bygging av gangveien slik at stein og grus ikke havner i strandsonen 
ved elven. 
 
Hafslund nett 13.03.2018: 
HN drifter strømnettet i kommunen. Nettselskapet minner om at de har høyspentledninger 
innen planområdet som det må tas hensyn til. Eksisterende nettstasjoner bør ikke flyttes på 
grunn av ny plan. Hvis veiutbyggingen utløser økt behov for strøm, kan det bli behov for å sette 
av arealer til ny nettstasjon. 
 
Forslagsstillers kommentar:  
Det er ingen nettstasjoner innenfor planområdet. I planbeskrivelsen kommenterer forslagsstiller 
at 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 reguleringen. Det er 
ikke behov for egen trafo. 
 
Nedre Romerike Brann- og redningsetat 23.02.2018: 
Det skal legges til rette for Brannvesenets innsats med hensyn til tilgjengelighet og 
vannforsyning. Tilgjengeligheten til den omkringliggende bebyggelsen skal ivaretas også i 
anleggsperioden. 
 
Forslagsstillers kommentar:  



Gang og sykkelveien er ikke i seg selv et objekt som krever tilgjengelighet fra etatens side. Det 
forutsettes at eksisterende veier gir tilfredsstillende tilgjengelighet. 
 
 
Romerike Avfallsforedling 14.03.2018: 
ROAF har ikke kommentarer til denne saken ut over at de ber om at fremtidige tiltak ikke skal 
bli til hinder for renovasjonen til eksisterende abonnenter i området. 
 
 
Forslagsstillers kommentar:  
Ny gangvei vil ikke bli til hinder for renovasjonen i området. 
 
Nedre Romerike vannverk 13.03.2018: 
Vannverket opplyser at det går en hovedvannledning Ø600 og signalkabel over planområdet 
ved Nyland. De skal varsles hvis det graves i nærheten av disse. 
 
Forslagsstillers kommentar: 
Vannledningen og signalkabel over planområdet ved Nyland hensyntas i den videre prosessen. 
 
Kommunedirektørens kommentarer: 
Nedre Romerike vannverk sin vannledning kan bli berørt av barriere som foreslås satt opp ned 
mot boligeiendommen på gnr/bnr 103/61. Dette problemet i forhold til overvann/flom fra 
undergangen er der allerede i dag. 
 
Midtre Rælingen vel 03.03.2018: 
Vellet bifaller tilrettelegging for ferdsel langs elven. Det bør planlegges fullverdig gangveg 
gjennom planområdene. Denne kan bli den nye sykkelpendlevegen til Lillestrøm stasjon. Vellet 
ønsker også tilrettelegging for bussfil langs fylkesveien. Planarbeidet bør se på muligheten for 
at eneboligene mellom fylkesveien og gangveien får ny adkomst via gangveien. 
 
Forslagsstillers kommentar:  
Hvis en bussfil langs fylkesveien vil bli forlenget helt til planområdet, vil uansett betydelige deler 
av eksisterende gangveier måtte omlegges. Det anses lite hensiktsmessig å gi eneboligene 
mellom fylkesvegen og elven adkomst via gangveien. 
 
Kommunedirektørens kommentar: 
Kjøreadkomst via gangveien ansees ikke som hensiktsmessig for boligene langs fv. 120 på 
grunn av trafikksikkerhet for gående og syklende på den nye gangveien. Ny gangvei vil ligge 
såpass langt nedenfor to av disse boligene langs fv. 120 at gangadkomst direkte fra disse 
boligene ville blitt altfor bratt. Det er kanskje en mulighet for at man kan lage seg en sti via 
kjøreveien ned mot boligen på gnr/bnr 103/54 og over nordenden av friområdet GF2 og videre 
inn på ny gangvei rett sør for muren ved pel 190, da det vil være slakest her for å komme seg 
opp på den nye gangveien igjen, se lengdeprofil av gangveien. Friområdet GF2 skal være 
offentlig og skal overføres til kommunen som eier. En slik mulighet for tilkopling av sti bør sees 
på i forbindelse med mer detaljerte byggetegninger for gangveien. Å få på plass en slik 
mulighet for sti kan også være en del av utbyggingsavtalen med utbygger.   
 
Shahelia Sharmin 09.03.2018: 
Sharmin bor i Nedre Rælingsveg 206 B, som ligger i planområdet. De etterlyser detaljer om 
hvor gangveien skal gå. Deres eiendom ligger i sonen for flomfare. De lurer på om bygging av 
gangveien vil medføre at deres eiendom kommer utenfor flomfare, og om bygging av 
gangveien vil redusere trafikk i Fv. 120? I tillegg etterspør de hvilke fordeler planarbeidet kan gi 
for dem? 
 
Forslagsstillers kommentar:  
Detaljer om hvor gangveien skal gå vil eieren bli gjort kjent med senere i planprosessen. 
Bygging av gangveien vil sannsynligvis ikke medføre at deres eiendom kommer utenfor 



flomfare. Bygging av gangveien vil medføre at nye trafikantgrupper velger denne veien i stedet 
for Fv. 120. 
 
Kommunedirektørens kommentar: 
Etter at reguleringsplanforslaget for Gangvei Borgensberget - Nyland er behandlet i 
planutvalget og vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn, så vil planen bli lagt ut til offentlig ettersyn og 
varslet til grunneiere og andre berørte, slik at disse kan komme med eventuelle merknader til 
planforslaget. Se også kommunedirektørens kommentarer til Midtre Rælingen vel sitt innspill 
om adkomst fra boligene øst for fv. 120.      
 
 

5. Kommunedirektørens vurdering 
 

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

5.1  God folkehelse i befolkningen  
 
Barns interesser: 
Gjennomføringen av planen vil forbedre situasjonen for barn. De kan ferdes betydelig 
sikrere på gangvei trukket vekk fra biltrafikken og slik at de slipper å krysse fv. 120 i plan med 
kjøreveien. Skolevei er en hovedbegrunnelse for å anlegge gangveien. 
 
Rekreasjonsinteresser/ rekreasjonsbruk: 
Forlengelse av eksisterende gangvei langs elven vil gjøre strandsonen mer tilgjengelig og 
attraktiv i området, noe som vil styrke friluftslivet. Dette kan på sikt også gi en helsemessig 
gevinst. 
 
Gang- og sykkelvei: 
Ved bygging av denne forlengelsen av gangveien fra Borgensberget fram til Nyland, vil dette 
kople sammen fortau i Strandvegen og gang- og sykkelvei videre nordover mot Lillestrøm 
stasjon. Sørover vil den kople seg sammen med gang- og sykkelvei på østsiden av fv. 120 og 
dette kan dermed bli en mer attraktiv trasé mot Lillestrøm i forhold til gangs- og sykkelveien 
beliggende inntil vestsiden av fv. 120, selv om syklister må sykle i kjøreveien langs 
Strandvegen et lite stykke nord for det nye boligområdet med gangvei ute ved elven som vil 
komme ved utbyggingen av Borgen. 
 
Støy: 
Støyforholdene fra fv. 120 vil ikke endres som følge av tiltaket. Støykart viser en stripe langs 
fylkesveien og inn mot fasadene på eksisterende boligbebyggelse i rød sone, mens området 
bak boligene er i gul støysone. Det er i planbestemmelsene stilt krav om at det for 
boligeiendommene innenfor plankartet at støy må utredes for ny bebyggelse iht. retningslinje 
for støy T-1442, samt at nybygg, tilbygg og påbygg ikke tillates i rød støysone.      
 

5.2  Trygt og sikkert lokalsamfunn  
 

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. Det 
reguleres frisikt der gangveien møter eksisterende gangveier ved undergangen. 
 
Gangvei til Fjerdingby skole: 
Det vil bli litt over 2 km til nye Fjerdingby barneskole via den nye gangveitraseen fra det nye 
boligområdet Borgen i Stranvegen. De yngste skolebarna som vil bli boende på Borgen vil 
derfor ha rett på skyss til skolen ifølge kommunens retningslinjer. 
Ved flom som kan forekomme ca. hvert 100. år ved Nitelva vil gangveien måtte stenges. Det er 
da mulig for litt større barn å benytte gangvei med kryssing av fv. 120. Her bør det imidlertid 
være voksne som passer på krysningen da markeringen av fotgjengerovergangen er fjernet. 



 
Flom: 
Laveste punkt på gangveien er 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, jfr. notat - overordnet overvannsplan og flomutredning. 
 
Overvann: 
For alternativ B er medtatt en barriere for å hindre at flomvann fra gangkulverten under Fv. 120 
skader boligeiendommen gnr/bnr 103/61, jfr. notat om overvann. 
 

5.3  Bærekraftig miljø- og klimautvikling  
 

Mobilitet for gående og syklende: 
Alternativ B som er valgt for framføring av gang- og sykkelveien gir kortest vei for 
barneskolebarn fra Strandvegen og der det er sannsynlig at flere vil velge å ta denne snarveien 
opp mot undergangen. For de som ønsker å gå helt nede ved elvekanten, eller de som ønsker 
minst mulig motbakker mot Lillestrøm ville de andre alternativet være bedre. Det er imidlertid 
en like bratt motbakke nordover fra ny gangveistrekning ved Borgensberget. Dersom 
motbakkene blir for bratte kan kanskje el-sykkel være et alternativ dersom man ønsker å sykle 
til og fra Lillestrøm. I sør kopler alternativ B for ny gangveistrekning seg direkte til både 
undergangen under Fv. 120 og eksisterende gang- og sykkelvei sørover på østsiden av Fv. 
120. Dette vil dermed være det mest trafikksikre alternativet i forhold til de andre alternativene 
som alle kopler seg inn på gangvei i nordenden av Nylandsvegen som bare er kjørevei. Med 
alternativ B kan man likevel velge å sykle eller gå i Nylandsvegen som ligger nærmere elva 
dersom man ønsker det. 
 
Overvann og flom håndtering: 
Det er utarbeidet et notat for overvannsplan og flomhåndtering av Rambøll for vurdering av de 
ulike alternativene for framføring av gangveien. For alternativet B som er valgt vil det bare 
være nødvendig med mindre rørgjennomføring for å ivareta overvann ved lavbrekk langs 
gangveien. For alternativ B vil flomvannet ved store nedbørsmengder renne gjennom 
undergangen og ned over gangveien og videre ut i elva. Det må imidlertid settes opp en 
barriere mot boligeiendommen mot flomvann på nedsiden av undergangen. 
Andre alternativ for gangvei nærmere elven, og med fylling over bekken, ville i tillegg fanget 
opp flom fra undergangen under fv. 120, noe som ville medført at det måtte benyttes store 
dimensjoner på rør eller alternativt mange rør vedsiden av hverandre for å ivareta de store 
mengdene med flomvann som kan komme. 
Det skal sendes inn overvannsplan i forbindelse med veiplan for bygging av gangveien fra 
Borgensberget til Nyland ved rammesøknad, jfr. reguleringsbestemmelsene. Disse planene 
skal være godkjent av kommunen før det gis igangsettingstillatelse. 
 
Vurdering iht. naturmangfoldloven: 
For vurderinger i forhold til naturmangfold, se under kapittel 4.4 konsekvenser av planforslaget. 
 

5.4  Langsiktig forvaltning av kommunens ressurser 
 

Utbyggingsavtale: 
Utbyggingsavtale samlet for de to reguleringsplanene Gangvei Borgensberget - Nyland og 
selve Borgen-planen for utbygging av nye blokker, vil bli fremforhandlet med utbygger til 
behandling av reguleringsplanen for Borgen. 
 
Økonomiske konsekvenser for kommunen: 
Drift og vedlikehold av gangveien og omkringliggende områder vil medføre kostnader for 
kommunen. 
 
Berørte strandparseller: 
Utbygger har inngått avtale med eierne av de berørte strandeiendommene. Forslagsstiller vil 
kjøpe del av eiendom gnr/bnr 103/6. Denne delen vil overtas vederlagsfritt av kommunen ved 



ferdigstillelse. Ved valg av alternativ B for fremføring av gangveien berøres eiendom gnr/bnr 
103/4 i liten grad. Det er bare ca. 20 kvm som må overføres fra denne eiendommen. 
 
 

5.5  Prinsipielle avklaringer og avveiing mellom hensyn  
 

Vurdering av virkninger for naturmangfold og kort gangvei mot nye Fjerdingby barneskole er de 
to temaene som veier tyngst for valg av alternativ B framfor de to andre hovedalternativene 
som er utredet. Alternativ B berører svært lite delta-området med lokal verdi C ved at 
gangveien vil gå direkte opp til fv. 120 på nordvest-siden av deltaet. Dette er også den korteste 
og sikrest veien opp mot undergangen da den ikke vil gå via gangveisystem i nordenden av 
kjøreveien i Nylandsvegen. Traseen, alternativ B, ville nok uansett blitt valgt som snarvei av 
barn til og fra nye Fjerdingby skole, da dette også ville være korteste vei dersom man velger å 
gå på gang- og sykkelvei langs Nedre Rælingsveg til og fra skolen. 
 
De andre alternativene ville gitt store innvirkninger på deltaet/bekken i området ned mot elva. 
Alternativ C ville skjært rett gjennom delta-området med verdi C og kreve svært store eller 
mange rørgjennomføringer for bekken, som også ville berørt deltaet sterkt på nedsiden, se 
krav i overvannsplanen. Alternativ A med bru over bekken ville gitt store inngrep i delta-
området da det kreves at brua må ligge på flomsikkert nivå. Dette krever store fyllinger og 
dermed også fylling i strandkanten ved Nitelva. Alternativet er vurdert til å ikke være 
gjennomførbart i forhold til geotekniske forhold, se geoteknisk notat RIG02. 
Alternativ A og B vil nok berøre 3 stk. mandelpil-forekomster og alternativ C vil nok berøre 4 
stk. mandelpil-forekomster. Av de berørte forekomstene av mandel-pil vil 1 stk. mandelpil for 
alternativ A og C bli berørt innenfor delta-området. Mandelpil-forekomster som blir berørt av 
alle alternativene ville blitt flyttet, eller formeres og plantet ut i nærliggende friområder som ikke 
berøres av utbyggingen, jfr. bestemmelsene til reguleringsplanen. Samlet sett for 
naturmangfoldet vil alternativ B være det beste alternativet da det berører deltaområdet svært 
lite og samtidig heller ikke berører mandelpil-forekomsten innenfor delta-området. 
 
 

6. Oppsummering og konklusjon 
 
Kommunedirektøren anbefaler planutvalget å vedta at forslag til detaljreguleringsplan for 
Gangvei Borgensberget – Nyland, alternativ B, sendes på høring og legges ut til offentlig 
ettersyn. 

 
 

Rælingen, 08.05.2020 
 
 
Eivind Glemmestad 
kommunedirektør 
 

 

 

 


