
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rælingen kommune - Strandvegen - gbnr 103/76 og 103/53- Fylkesmannens 

uttalelse  
 

Vi viser til brev fra Areal+ AS av 17.06.2016. 

 

Fylkesmannens rolle i planprosessen er å formidle overordnede føringer innenfor våre 

fagområder og se til at nasjonale og regionale mål og retningslinjer blir ivaretatt i planarbeidet.  

 

Fylkesmannen har vurdert varslet planarbeid ut ifra regionale og nasjonale hensyn innenfor våre 

ansvarsområder. Basert på den oversendte informasjonen har vi ingen konkrete merknader.  

 

Aktuelle overordnede føringer for kommunal planlegging som for øvrig skal vurderes og ivaretas 

i planen, er listet opp i Fylkesmannens forventningsbrev til kommunene av 16. mars 2016 

(www.fmoa.no, under ”plan og bygg, arealforvaltning”) samt ”Nasjonale forventninger til 

kommunal og regional planlegging” av 12.6.2015 (www.planlegging.no). 

 

 

 

 

Med hilsen 

 

 

  

Marit Louise Lindholm Christina Kinck 

rådgiver rådgiver 

 

 

Dokumentet er elektronisk godkjent. 
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Vår ref.: 2016/12984-3 FM-M 
Saksbehandler: Christina Kinck 
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FYLKESADMINISTRASJONEN

Postadresse Besøksadresse Telefon Org. nr - juridisk
Postboks 1200 sentrum Schweigaardsgt 4, 0185 Oslo (+47) 22055000 NO 958381492 MVA
0107  OSLO
E-post Fakturaadresse Telefaks Org. nr - bedrift
post@afk.no Pb 1160 Sentrum, 0107 Oslo (+47) 22055055 NO 874587222

Areal+AS
Storgata 64 a
2609 LILLEHAMMER

Att. Hege Ingul

Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse (oppgis ved svar)
Julie Aaraas 12.08.2016 2016/6233-2/96654/2016 EMNE L12

Telefon
22055669

Deres dato
17.06.2016

Deres referanse
12270

Rælingen kommune - Gbnr 103/76 og 103/53 Strandvegen - uttalelse til varsel om oppstart av 
detaljregulering

Det vises til oversendelse datert 17. juni av varsel om igangsatt reguleringsarbeid i henhold til plan-
og bygningsloven § 12-8. 

Formålet med planen er å legge til rette for bygging av to tomannsboliger på eiendommene gbnr 
103/76 og 103/53. Planområdet er satt av til boligformål i gjeldende kommuneplan for Rælingen 
kommune.

Tiltaket er vurdert ut fra fylkeskommunens rolle som regional planmyndighet og som 
fagmyndighet for kulturminnevern. Fylkesrådmannen har følgende merknader til varselet:

Automatisk fredete kulturminner
Området er ikke befart. Uttalelsen gis på grunnlag av arkivmateriale. Det er ingen registrerte 
fornminner der tiltaket skal gjennomføres. Potensialet for å gjøre funn av automatisk fredete 
kulturminner anses som lavt. En nærmere utredning av forholdet til automatisk fredete 
kulturminner anses ikke som nødvendig.

Fylkesrådmannen ber om at de som skal utføre arbeidet i marka gjøres særlig oppmerksomme på at 
det kan være ukjente fornminner i området. Alle fornminner er fredet, også slike som ikke er 
registrert. Dersom man støter på et fornminne skal arbeidet straks stanses i den utstrekning det 
berører fornminnet eller dets sikringssone på 5 meter. Rette myndighet, Akershus fylkeskommune, 
skal straks varsles i henhold til kulturminneloven § 8, 2. ledd.

Nyere tids kulturminner
Området er ikke befart. Uttalelse gis på grunnlag av arkivmateriale. Vi har ingen merknader knyttet 
til nyere tids kulturminner.

Barn og unges interesser
Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen slår fast at det er et 
viktig nasjonalt mål å sikre barn og unges oppvekstmiljø. I Rundskriv T-2/08 presiseres det i tillegg 
at regjeringen ønsker at retningslinjene skal håndheves strengere, og at barns interesser bør veie 
tyngre enn det som hittil har vært vanlig. Der det er interessekonflikter skal barns interesser 
prioriteres. I rundskrivet presiseres at kommunen er ansvarlig for å sikre akseptable 
aktivitetsarealer for barn og unge, uansett hvem som bygger boligene.
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Forholdet til fylkesvei
Planområdet berører fv 120, Nedre Rælingsveg. For forhold som gjelder fylkesvei viser 
fylkesrådmannen til uttalelse fra Statens vegvesen Region øst.

Med vennlig hilsen

Julie Aaraas Marianne Johansson
rådgiver plan rådgiver arkeologi 

Dokumentet er elektronisk godkjent.

Kopi: Rælingen kommune
Fylkesmannen i Oslo og Akershus
Statens vegvesen, Region øst

Saksbehandlere:
Planfaglige vurderinger: julie.aaraas@afk.no, 22 05 56 69
Automatisk fredete kulturminner: marianne.johansson@afk.no, 22 05 55 67
Nyere tids kulturminner: hanne.libak@afk.no, 22 05 56 28



 

 

 

Statens vegvesen 
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Statens vegvesen  Østensjøveien 34 Statens vegvesen 

Region øst firmapost-ost@vegvesen.no 0667 OSLO Landsdekkende regnskap 

Postboks 1010 Nordre Ål       
2605 LILLEHAMMER Org.nr: 971032081   9815 Vadsø 
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Uttalelse til varsel om oppstart av arbeid med detaljregulering av gbnr. 103/76 og 
103/53 i Rælingen kommune 

Vi viser til brev datert 17.06.2016 fra Areal+. 
 
Beskrivelse av saken 
Areal+ varsler om oppstart av arbeid med regulering av gbnr. 103/76 og 103/53. 
Formålet med reguleringen er å legge til rette for bygging av 2 tomannsboliger. 
Planområdet vil få regulert avkjørsel fra kommunal veg Strandvegen. Gbnr. 103/53 har avkjørsel 
fra fv. 120 (Nedre Rælingsveg). 
 
Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging T-1442/2012 
Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging T-1442/2012 og veilederen til 
T-1442/2012 ligger på nettsiden www.miljodirektoratet.no under tema støy. 
 
Trafikkstøy ved planområdet 
Vi legger ved støysonekart langs fv. 120 utarbeidet av Statens vegvesen i mai 2010. 
Av støyvarselkartet ser det ut til at deler av planområdet ligger i gul sone, mens området 
nærmest fv. 120 ligger i rød sone. 
 
Gul sone er en sone der utendørs støynivå er mellom Lden 55 dB og Lden 65 dB. 
Rød sone er en sone der utendørs støynivå er Lden 65 dB eller høyere. 
 
Retningslinje for behandling a støy i arealplanlegging T-1442/2012 sier at støynivået ikke bør 
være høyere enn Lden 55 dB på uteplass og utenfor rom med støyfølsom bruk, som 
f.eks. soverom og stue. I retningslinje T-1442/2012 står det at kommunen ikke bør tillate 
bygging av boliger i rød sone. 
 
Krav om støyfaglig utredning i gul sone 
Retningslinje T-1442/2012 sier at ved søknad om tillatelse til bygging av boliger i et område 
som ligger i gul sone skal kommunen kreve en støyfaglig utredning som viser støynivået ved 
ulike fasader på boligen og på uteplassen. Beregningene skal vise støynivå med støyskjermings-
tiltak og støynivå uten støyskjermingstiltak. Utredningen av støy skal foreligge samtidig med 
forslaget til reguleringsplan. 
 

Veilederen til retningslinje T-1442/2012 sier at man skal beregne støy utenfor vinduer til 

soverom og stue i alle etasjer. Videre skal man benytte 1,5 m - 2 m høyde ved beregning av støy 

på uteplass. Man må beregne støy på verandaer/balkonger i alle etasjer. 
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Statens vegvesen har følgende merknader til varsel om oppstart av planarbeid 
 
1. Støyfaglig utredning/støyberegninger 

Støysonekart viser at en del av planområdet ligger i gul støysone. Statens vegvesen 
forventer at det som vedlegg til forslaget til reguleringsplan følger med en støyfaglig 
utredning som viser utendørs støynivåer ved de ulike fasadene på boliger som planlegges 
plassert i gul støysone og på uteplasser, jf. avsnitt 3.2.1 Etablering av nybebyggelse i 
støysonene i retningslinje T-1442/2012. 
 
Hensikten med støyfaglig utredning er å dokumenterer at det er mulig å oppnå støynivå 
utenfor vinduer til alle soverom og på uteplasser som er Lden 55 dB eller lavere. 
 

2. Rekkefølgebestemmelse om støyskjerming 
For å sikre at nødvendige støyskjermingstiltak blir utført før nye boliger blir tatt i bruk må 
det i reguleringsplanen tas med en reguleringsbestemmelse som sier: «Det skal være 
dokumentert at det er utført støyskjermingstiltak som sikrer at utendørs og innendørs 
støynivå ikke overskrider grenseverdiene i retningslinje T-1442/2012 og teknisk forskrift til 
plan- og bygningsloven NS8175- klasse C, før kommunen kan gi brukstillatelse for boliger  
i gul støysone.» 
 

3. Stenging av avkjørsel og regulering av avkjørsel 
Av hensyn til trafikksikkerheten langs fv. 120 må dagens avkjørsel til gbnr. 103/53 reguleres 
stengt. Det må vises på reguleringsplanen at nevnte avkjørsel skal stenges. Det må reguleres 
avkjørsel til gbnr. 103/53 fra Strandvegen. 
 

4. Rekkefølgebestemmelse om stenging av avkjørsel 
Det må fremgå av rekkefølgebestemmelse at avkjørselen fra fv. 120 som er regulert stengt 
skal fjernes, og at det skal anlegges avkjørsel fra Strandvegen til planområdet før kommunen 
gi igangsettingstillatelse til bygging av nye boliger.  

 
5. Regulering av byggegrense langs fv. 120 

Det må reguleres byggegrense langs fv. 120 i en avstand på minst 20 m målt fra 
senterlinjen til fv. 120. Formålet med byggegrensen er bl.a. å sikre mulighet til å kunne 
bygge kollektivfelt langs fv. 120. 
 

 
Vegavdeling Akershus - Planseksjonen 
Med hilsen 
 
 
Arne Kolstadbråten 
Fagkoordinator Torhild Sletten 

  

 

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer. 

 

  

Kopi 

Akershus fylkeskommune, Postboks 1200 Sentrum, 0107 OSLO 

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

Ruter AS, Postboks 1030 Sentrum, 0104 OSLO 

Rælingen kommune, Postboks 100, 2025 FJERDINGBY 





Fra: Wien Iver
Til: Hege Ingul
Kopi: Statens vegvesen Region øst (firmapost-ost@vegvesen.no)
Emne: Strandvegen i Rælingen kommune - varsel om oppstart av detaljregulering
Dato: torsdag 21. juli 2016 12:18:42

Areal+ AS
Storgata 64 A
2609 LILLEHAMMER
Deres referanse: 12270 

Vår referanse: 21.07.2016 - 2016/361-5005/2016
Strandvegen i Rælingen kommune - varsel om oppstart av detaljregulering 

Planområdet grenser til Nedre Rælingsvei hvor Ruters linje 550 og 872 trafikkerer. Det er allerede
stor trafikk på denne veien, og i morgenrush er det kø inn mot rundkjøringen mot rv. 159. Bussene bli
her stående i samme kø som bilene. Økende befolkning i Rælingen vil øke dette problemet i
fremtiden. Ruter mener det må etableres et kollektivfelt inn mot rundkjøringen for trafikk i retning
Lillestrøm. Dette bør være rundt 1000 meter langt.

Et eventuelt kollektivfelt kan derfor måtte skje som en utvidelse av veien inn i dette planområdet.
Ruter mener derfor behov for kollektivfelt, lengde og plassering av dette må avklares i dette
planarbeidet. Eventuelt må planen utarbeides slik at en utvidelse av veien med et kjørefelt for buss
kan innarbeides senere.

Med vennlig hilsen
Iver Wien
trafikkplanlegger

Ruter As 
Kollektivtrafikk for Oslo og Akershus 
Dronningens gate 40 
Postboks 1030 Sentrum 
NO-0104 Oslo

Telefon 
Sentralbord +47 4000 6700
http://www.ruter.no/

mailto:iver.wien@ruter.no
mailto:/O=SERVERPARK/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Hege.ingul
mailto:firmapost-ost@vegvesen.no
http://www.ruter.no/




 Forebyggende avdeling 
 
 

 
 
Areal+  
Att. Hege Ingul 
Storgata 64A 
2609 LILLEHAMMER 
 

 
Deres ref.:/deres dato: 
/ 

Vår ref.: 
2016/2354/HIBJ 

Arkivkode: 
L13 

Dato: 
10.08.2016 

 

  Besøk oss på www.nrbr.no 
Sykehusveien 10, 1474 Nordbyhagen 
Telefon 67 91 04 00  
E-post: post@nrbr.no 

Romerike 110-sentral 
Telefon 67 97 81 40 Telefaks 67 97 24 20 
E-post: post@romerike110.no 

 
Ved brann og ulykker, ring 110 
Org.nr.: NO 976 634 438 

 

 
Innspill i forbindelse med oppstart av detaljregulering for gnr./bnr. 103/53 og 
103/76 i strandvegen, Rælingen kommune 
 
I forbindelse med en eventuell utbygging anser brannvesenet det som viktig at krav 
gitt i byggteknisk forskrift om tilrettelegging for rednings- og slokkemannskaper blir 
ivaretatt. Dette gjelder ikke minst tilgjengelighet til bygning, og brannvesenets behov 
for vannforsyning utendørs. Slik tilrettelegging er også viktig i anleggsperioden. Våre 
retningslinjer vedrørende tilrettelegging for rednings- og slokkemannskaper kan leses 
på http://nrbr.no/bedriftbyggsak/ 
 

Dersom det blir aktuelt å etablere nye brannvannuttak, ber brannvesenet om at det 
benyttes hydranter i stedet for brannkummer og at det stilles følgende krav i 
regulerings-bestemmelsene: “Som en hovedregel stilles det krav til brannhydranter 
ved etablering av nye brannvannsuttak, eventuelle avvik fra dette må være avklart 
med brannvesenet.” 
 
Overordnede planer for teknisk infrastruktur må fremlegges i forbindelse med 
detaljregulering. Det må redegjøres for hvordan kravet til brannvanndekning er tenkt 
løst. 

Før igangsettingstillatelse gis må det foreligge en plan for ivaretakelse av tilstrekkelig 
tilgang på slokkevannsmengde og slokkevannsuttak og en utomhusplan som viser 
tilfredsstillende ivaretakelse av tilgjengelighet/adkomst for brannvesenet i henhold til 
byggteknisk forskrift og brannvesenets retningslinjer vedrørende tilrettelegging for 
rednings- og slokkemannskaper. 

Adkomst og vannforsyning for brannvesen må være ferdigstilt før bygg kan tas i bruk 
jf. Pbl. 12-7 nr. 4. 

Før brukstillatelse gis må tilrettelegging for brannvesenet være tilfredsstillende 
ivaretatt iht byggteknisk forskrift og brannvesenets retningslinjer vedrørende 
tilrettelegging for rednings- og slokkemannskaper. 

 

 

 

 

http://nrbr.no/bedriftbyggsak/


 

  Besøk oss på www.nrbr.no 
Sykehusveien 10, 1474 Nordbyhagen 

Telefon 67 91 04 00  
E-post: post@nrbr.no 

Romerike 110-sentral 

Telefon 67 97 81 40 Telefaks 67 97 24 20 
E-post: 110@nrbr.no 

 

Ved brann og ulykker, ring 110 
Org.nr.: NO 976 634 438 

 

 side 2 

Brannvesenet ønsker å bli holdt orientert i det videre reguleringsarbeid for området og 
i kommende byggesaker. 

 
Med hilsen  
 
 
Hilde Norgård Bjørkeng 
Branningeniør 
  

  
  
Dokumentet er elektronisk godkjent 
 
 
Kopi: 
Rælingen kommune: postmottak@ralingen.kommune.no 



 

Romerike Avfallsforedling IKS | Postadresse: Postboks 98, NO-2021 Skedsmokorset | Besøksadresse: Bølerveien 93, Skedsmokorset 
www.roaf.no | Telefon: +47 07623 | E-post: firmapost@roaf.no | Organisasjonsnr: 965 075 364 mva 

Areal+ AS 
Storgata 64 A 
2609 LILLEHAMMER 
v/Hege Ingul  
 

 

  

  
 
 
 
 
 
Varsel om oppstart av detaljregulering for gnr 103 bnr 76 og gnr 103 bnr 53 i Strandvegen i 
Rælingen kommune 
 
Vi viser til brev datert 17.06.2016 vedrørende ovennevnte sak. 
 
ROAF anbefaler at renovasjonen i områder med ny bebyggelse legges opp til mest mulig bruk av 
fellesløsninger der dette er mulig. Det er ønskelig å få ned mengden støyende og potensielt farlig 
trafikk inne i boligområdene. Ved nye utbygginger og ved rehabilitering av eksisterende boligområder 
ber vi også om at det settes av plass for oppsamlingsenhet(er) for glass- og metallinnsamling.  
 
ROAF yter fri konsulenthjelp relatert til renovasjon av husholdningsavfall i saker som berører våre 
eierkommuner. Vi ber om å bli tatt med på råd så tidlig i prosessen som mulig. 
 
 
Kontakt oss gjerne på tlf.: 07623 for mer informasjon. 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen, 
 
 
Øivind Brevik                                                                                       Harald Myrli 
Administrerende direktør                                                                   Rådgiver 
 

 

 

Kopi til: Rælingen kommune, postmottak@ralingen.kommune.no 

 

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og ekspedert uten underskrift 

Deres ref: 12270  

Vår ref: 16/00369-2 

Dato: 29.07.2016 
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Uttalelse til varsel om endring av arbeid med regulering av gbnr. 103/76 og 
103/53 i Rælingen kommune 

Vi viser til brev datert 29.06.2017 fra Areal+. 
 
Beskrivelse av saken 
Area+ varslet i brev datert 17.06.2016 om oppstart av arbeid med regulering av gbnr. 103/76 
og 103/53, med formål å legge til rett for bygging av 2 tomannsboliger. Areal+ varsler om 
endring av arbeidet med reguleringsplan for gbnr. 103/76 og 103/53. Formålet med 
reguleringsplanen vil være å legger til rette for bygging av tomannsboliger/blokkbebyggelse. 
 
Uttalelse fra Statens vegvesen 
Statens vegvesens uttalelse datert 19.08.2016 til varsel om oppstart av arbeid med 
reguleringsplan for gbnr. 103/76 og 103/53 gjelder også dersom reguleringsplanen legger til 
rette for bygging av tomannsboliger/blokkbebyggelse. 
 
Vi gjør oppmerksom på at retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging ble revidert 
i 2016 og har skiftet navn fra T-1442/2012 til T-1442/2016. Retningslinje T-1442/2016 og 
veilederen til T-1442/2016 ligger på nettsiden www.miljodirektoratet.no under tema støy. 
 
 
Vegavdeling Akershus - Planseksjonen 
Med hilsen 
 
 
Arne Kolstadbråten 
Fagkoordinator Torhild Sletten 
  
 
Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer. 
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Akershus fylkeskommune, Postboks 1200 Sentrum, 0107 OSLO 
Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Pb 8111 Dep , 0032 OSLO 
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