
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rælingen kommune - Varsel om igangsatt reguleringsplan - Strømsdalen - 

Vestre Strøm - del av gbnr 106/1 m. fl. - Fylkesmannens uttalelse 
 

Vi viser til brev fra Blå arkitektur landskap av 03.11.2016. 

 

Formålet med varslet reguleringsplan er å etablere sentrumsnære boliger med boenheter av 

forskjellig størrelse. Området er avsatt til friluftsområde i gjeldende reguleringsplan, men i 

kommuneplanens arealdel er området avsatt til bolig. Det opplyses om at boligbyggene vil være 

terrengtilpassede lavblokker med maksimalt 6 etasjer over bakkenivå i Strømsdalen.  

 

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.  

 

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). 

 

Fylkesmannens innspill 

Støy 

Omtrent hele planområdet er utsatt for støy i gul støysone, og deler utsettes også for støy i rød 

støysone, jamfør Statens vegvesens støyvarselkart for Rælingen. Vi forutsetter at Retningslinje 

for behandling av støy T-1442/2012 legges til grunn for det videre planarbeidet.  

 

Grunnforhold 

I henhold til fagsystemet Arealis (geo.ngu.no/kart/arealisNGU) består planområdet av tykke 

marine avsetninger. Dette innebærer at det kan være utfordrende grunnforhold i området. Vi ber 

om at grunnforhold vurderes i plansaken og at temaet også vurderes i ROS-analysen som skal 

følge planen, jfr. plan- og bygningslovens § 4-3.  

 

Barn og unge 

Ettersom planområdet er avsatt til friluftsområde i gjeldende reguleringsplan og kan være egnet 

for lek, må kommunen vurdere barn og unges interesser i planarbeidet. Vi viser til Rikspolitiske 

retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i arealplanleggingen. For utfyllende 

informasjon og veiledning til denne retningslinjen viser vil til rundskrivet Om barn og 

planlegging T-2/08.   
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Uttalelse til varsel om oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan for 
Strømsdalen, Vestre Strøm, del av gbnr. 106/1 i Rælingen kommune 

Vi viser til brev mottatt 03.11.2016 fra blå arkitektur landskap ab. 
 
Beskrivelse av saken 
Blå arkitektur landskap varsler om oppstart av arbeid med reguleringsplan for Strømsdalen, 
Vestre Strøm, del av gbnr. 106/1 m.fl. Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for 
bygging av boliger.  
 
Gjeldende reguleringsplaner 
Planområdet er regulert til friluftsområde i reguleringsplan for Vestre Strøm, vedtatt i 2002. 
 
Planområdet grenser mot et område som inngår i reguleringsplan for Strømsdalen syd mellom 
Linjevegen og gbnr. 106 bnr. 2, vedtatt i 1994.  
 
Beliggenheten til planområdet 
Planområdet grenser mot fv. 301 (Øvre Rælingsveg), fv. 301 (Stømsdalen) og Linjevegen. 
Øvre Rælingsveg har fartsgrense 50 km/t og trafikkmengde ca. 8000 kjøretøy/døgn ved 
planområdet. Strømsdalen har fartsgrense 50 km/t trafikkmengde ca. 4000 kjøretøy/døgn. 
Det er anlagt gang- og sykkelveg langs samme side av Øvre Rælingsveg og Strømsdalen som 
planområdet. Det er mulig å følge gang- og sykkelveg eller fortau langs fv. 301 fra planområdet 
frem til Rud skole. 
 
Planområdet ligger ca. 1 km fra Strømmen sentrum og Strømmen storsenter med forretninger 
og servicetilbud. Det er relativ kort avstand fra planområdet til Strømmen togstasjon/ 
bussterminal og til Lillestrøm togstasjon/bussterminal. 
 
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. 301 utarbeidet av Statens vegvesen i mai 2010. 
Av støyvarselkartet ser det ut til at deler av planområdet ligger i gul sone, mens området 
nærmest fylkesvegen 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. 
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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 
støyskjermingstiltak 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 balkonger/verandaer i alle etasjer. 
 
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 sone. 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 sone og på uteplasser, jf. avsnitt 3.2.1 Etablering av ny bebyggelse 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 områdereguleringsplanen 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/ferdigattest for boliger i gul støysone.» 

 
3. Regulering av kryss/avkjørsel  

I varselet om oppstart av arbeid med reguleringsplanen står det ikke nevnt hvilken veg 
planområdet skal få adkomst fra. Statens vegvesen forventer at det blir regulert kryss 
mellom adkomstveg til planområdet og Linjevegen slik at planområdet får adkomst  
via krysset mellom Linjevegen og fv. 301 (Strømsdalen). 

 
4. Stenging av avkjørsel og regulering av ny avkjørsel 

Av hensyn til trafikksikkerhet må avkjørselen fra fv. 301 (Øvre Rælingsveg) til bolig-
eiendommen gbnr. 106/31 reguleres stengt. Det må reguleres avkjørsel til gbnr. 106/31 fra 
adkomstveg i planområdet.  
 
Avkjørselen som fra fv. 301 til gbnr. 106/31 som skal stenges/fjernes må merkes «stenges» 
på reguleringsplanen. 

 
Spesielt av hensyn til trafikksikkerheten til barn er det en stor fordel at boligeiendommer  
har avkjørsel fra adkomstveger med lite trafikk. Trafikkulykker mellom kjørende og  
myke trafikanter er ofte alvorlige ulykker. 
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5. Rekkefølgebestemmelse om stenging av avkjørsel 
Det må fremgå av rekkefølgebestemmelse at avkjørselen fra fv. 301 til gbnr. 106/31 skal 
fjernes og at regulert avkjørsel til gbnr. 106/31 fra adkomstveg skal anlegges så snart 
adkomstvegen er anlagt og før kommunen kan gi igangsettingstillatelse til bygging av  
nye boliger. 

 
 
 
Vegavdeling Akershus - Planseksjonen 
Med hilsen 
 
 
 
Arne Kolstadbråten 
Fagkoordinator Torhild Sletten 

  

 

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer. 
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Tilleggsuttalelse til arbeid med reguleringsplan for Stømsdalen, Vestre Strøm, 
del av gbnr. 106/1 i Rælingen kommune  

Vi viser til epost sendt 16.08.2017 fra Blå arkitektur landskap ab. 
 
Beskrivelse av saken 
Blå arkitektur landskap varslet om oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan for 
Strømsdalen, Vestre Strøm i brev datert 03.11.2016.  
 
Statens vegvesen har som vedlegg til epost fått tilsendt forslag til utomhusplan for 
planområdet. Blå arkitektur landskap ber Statens vegvesen gi uttalelse til forslag til 
plassering av avfallsbrønner og kryss med fv. 301 (Stømsdalen), som er tegnet inn på 
utomhusplanen. 
 
Uttalelse fra Statens vegvesen 
 
1. Regulering av byggegrense langs fv. 301 

På utomhusplanen for gbnr. 106/1 er det tegnet inn avfallsbrønner i en avstand  
inntil 16 m fra midtlinjen til fv. 301. 
 
Statens vegvesen kan akseptere at det reguleres byggegrense langs fv. 301 i  
en avstand på 16 m målt fra midtlinjen til fv. 301. Byggegrensen må vises målsatt  
på reguleringsplanen. 
 

2. Regulering av kryss med fv. 301 
På utomhusplanen er det tegnet inn et nytt kryss mellom fv. 301 og adkomstveg  
til planområdet gbnr. 106/1. 
 
Kryss med fv. 301 må reguleres med utforming og frisikt som beskrevet i  
Statens vegvesens håndbok N100 (vegnormal) og håndbok V121 (veileder). 
Frisiktlinjer må vises målsatt på reguleringsplanen.  
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3. Rekkefølgebestemmelse om byggeplan for kryss med fv. 301 
Det må fremgå av reguleringsbestemmelse at byggeplan for nytt kryss med fv. 301 
skal være godkjent av Statens vegvesen før kommunen kan gi igangsettingstillatelse 
for bygging av boliger innenfor planområdet.  
 
Formålet med denne rekkefølgebestemmelsen er å sikre at regulert kryss blir bygget 
av privat utbygger uten kostnader for det offentlige. Videre er formålet med 
rekkefølgebestemmelsen å sikre at krysset blir bygget med krav til utforming gitt i 
Statens vegvesens håndbøker.  
 

4. Reguleringsbestemmelse om frisikt i kryss 
Det må fremgå av reguleringsbestemmelse at det på frisiktsonene ikke er tillatt med 
busker, gjerder eller andre sikthindre med høyde større enn 0,5 m over vegbanen til 
gang- og sykkelvegen langs fv. 301. 
 

5. Teknisk plan for nytt kryss 
Tiltakshaver må utarbeide teknisk plan for nytt kryss med fv. 301. Formålet med 
teknisk plan er å dokumenterer at det er mulig å bygge krysset.  
 
Tiltakshaver må sende teknisk plan for nytt kryss til Statens vegvesen for 
gjennomsyn/godkjenning før kommunen legger ut forlag til reguleringsplan til 
offentlig ettersyn. 
 
I Statens vegvesens håndbok R700 er det beskrevet hvilke tegninger som skal være 
grunnlag for reguleringsplaner. Vi legger ved et notat datert 01.10.2014 med 
informasjon om krav til innhold i teknisk plan. 
 

 
Tidligere uttalelse fra Statens vegvesen 
Statens vegvesen har i brev datert 24.11.2016 gitt uttalelse til varsel om oppstart av 
arbeid med detaljreguleringsplan for Strømsdalen, Vestre Strøm. 
 
Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging T-1442/2016  
Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging ble revidert i 2016 og heter  
nå T-1442/2016. Grenseverdiene for utendørs støynivå er ikke endret i T-1442/2016  
i forhold til T-1442/2012. Det ble laget en ny veileder til T-1442/2016 i januar 2017. 
Formålet med T-1442/2016 er å forebygge helseplager som kan skyldes trafikkstøy.  
 
T-1442/2016 og veilederen til T-1442/2016 ligger på nettsiden 
www.miljodirektoratet.no under tema støy.  
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Statens vegvesens håndbøker 
Statens vegvesens håndbøker ligger på nettsiden www.vegvesen.no under området fag 
og håndbøker. 
 
 
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 
Rælingen kommune, Postboks 100, 2025 FJERDINGBY 
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Region øst firmapost-ost@vegvesen.no 2000 LILLESTRØM Regnskap 
Postboks 1010   Båtsfjordveien 18 
2605 Lillehammer Org.nr: 971032081  9815 VADSØ 
   Telefon: 78 94 15 50 
   Telefaks: 78 95 33 52 
 

 
NNoottaatt  

Til:  
Fra: Statens vegvesen, Region øst, 

Vegavdeling Akershus 
Kopi:  
 
 
 
 
RReegguulleerriinnggssppllaanneerr  ssoomm  oommffaatttteerr  ttiillttaakk  ssoomm  bbeerrøørreerr  rriikkss--  oogg  ffyyllkkeessvveeggnneetttteett  
ii  AAkkeerrsshhuuss..  OOrriieenntteerriinngg  oomm  kkrraavv  ttiill  tteekknniisskk  ppllaann..  
 
Hensikten med dette notatet er å informere kommunen og private utbyggere om de krav vi stiller til 
teknisk planlegging når reguleringsplan omfatter tiltak som berører riks- og fylkesvegnettet i Akershus 
og forutsetter/legger opp til tiltak på disse vegene.  
 
Generell orientering om ansvarsforhold og gjennomføring  
For utbyggingsprosjekter som berører riks- og fylkesvegnettet skal tiltakshaver utarbeide en teknisk 
plan som grunnlag for reguleringen etter gjeldende krav og retningslinjer. Statens vegvesen sin 
håndbok R700 «Tegningsgrunnlag» skal legges til grunn. Teknisk plan bør være godkjent av Statens 
vegvesen før reguleringsplanen legges ut til offentlig ettersyn. Teknisk plan skal være godkjent før 
endelig planvedtak. 

Kvaliteten på den tekniske planen som sendes Statens vegvesen for godkjenning er helt avgjørende for 
hvor lang tid prosessen med godkjenning av planen tar. Det anbefales derfor å bruke profesjonelle 
rådgivere til å utarbeide planen.  
 
En vedtatt reguleringsplan med reguleringsbestemmelser gir retter for det berørte, men også plikter 
ved tiltak/gjennomføring. For Statens vegvesen er det et krav at planen ikke er i strid med 
vegnormalene og andre retningslinjer for bygging og drift av riks- og fylkesveger. Behovet for 
detaljering er ulikt i ulike områder og ved ulike tiltak. Det er viktig at reguleringsplanen gir grunnlag 
for nødvendig grunnerverv med hensyn til bygging (inkludert trafikkavvikling og midlertidige 
omlegginger/anleggsveger/områder for gjennomføring) samt drift og vedlikehold. 
 
Krav til teknisk plan 
Teknisk plan skal inneholde alle tekniske tegninger og beskrivelser som er nødvendige for å 
dokumentere at tiltaket er gjennomførbart og at der er avsatt tilstrekkelig areal til tiltaket i 
reguleringsplanen. Krav til utforming og kvalitet for riks- og fylkesveger er beskrevet i Statens 
vegvesen sine håndbøker, retningslinjer, veiledninger 
(http://www.vegvesen.no/Fag/Publikasjoner/Handboker), NA-rundskriv, Norsk standard etc. Det 
anbefales å sjekke disse løpende da endringer blir gjort elektronisk uten forhåndsvarsling  
 
Alle tegninger skal ha god lesbarhet og generelt være i målestokk som beskrevet i Håndbok R700 
«Tegningsgrunnlag». All overflødig tekst på de enkelte tegninger skal fjernes.  
 

Saksbehandler/innvalgsnr: 
Planseksjonen 

Vår dato: 01.10.2014 

Vår referanse:  
  
 
 

http://www.vegvesen.no/Fag/Publikasjoner/Handboker
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Utarbeidelse av teknisk plan  
Teknisk plan skal tilpasses prosjektets størrelse og vanskelighetsgrad. Omfang av tekniske detaljer vil 
bli noe forskjellig, men generelt vil teknisk plan omfatte:  
 

1. A-tegninger omfatter forside og tegningsliste. Forside hvor venstre del gir opplysninger om 
vegnummer, hovedparsell og stedsangivelse, kommune, fra profil til profil, fra km til km 
innmålt etter vegens kilometrering i marka, standardklasse, gjeldende hastighet, Ådt osv. 
Høyre del av forsiden skal inneholde et kart i stor målestokk hvor prosjektområdet er vist - 
gjerne med rød ring. 

2. Tegningsliste. 
3. B-tegning. Oversiktstegning (plan og profil). 
4. C-tegning for primærveg (plan og profil). 
5. D-tegning for sekundærveg (plan og profil). 
6. E-tegning for vegkryss, avkjørsler, busslommer etc. Høyder skal påføres for å vise hvordan 

overvannet er ivaretatt samt.  
7. F-tegning som skal vise målsatte normalprofiler.  
8. G-tegning. Drensplanen skal vise både eksisterende og nytt drenssystem.  
9. H-tegning skal vise alle eksisterende private og offentlige VA-ledninger. 
10. I-tegning. Alle eksisterende og nye master, kabler og ledninger skal vises.  
11. K-tegning. Forprosjekt for konstruksjoner som underganger, bruer, store støttemurer etc. 

Konstruksjonen skal prosjekteres i henhold til Statens vegvesen sin håndbok N400 
«Bruprosjektering».  

12.  U-tegning. Tverrprofiler utarbeides. 
13. V-tegning. Det er utbyggers ansvar at de geotekniske forholdene blir vurdert og kontrollert av 

geoteknisk sakkyndig. Må geotekniske tiltak utføres skal disse vises på egen tegning. 
14. X-tegning. Utarbeides i de tilfeller hvor støy og luftforurensing er tema 

 
I enkelte tilfeller kan det være aktuelt å kreve ytterligere tegninger for å vurdere arealbehovet, f.eks. 
tegninger som viser rekkverk, støyskjermer, lysstolper, plassering av skilt etc. Utvidelser for dette må 
vises på F-tegning og U-tegninger. I tillegg må nødvendig areal til grøfter, fyllinger, skjæringer og 
snøopplag reguleres til vegformål. 
 
Oversendelse av teknisk plan 
Teknisk plan sendes Statens vegvesen, Region Øst, postboks 1010, 2605 Lillehammer.  
Teknisk plan oversendes elektronisk i PDF-format (ved behov også papirformat). 
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Uttalelse til arbeid med reguleringsplan for Strømsdalen, Vestre Strøm 

Vi viser til epost sendt 13.06.2018 fra Blå arkitektur landskap ab. 
 
Beskrivelse av saken 
Blå arkitektur landskap arbeider med reguleringsplan for Stømsdalen og foreslår å regulere 
et nytt kryss mellom fv. 301 (Strømsdalen) og adkomstvegen til planområdet.  
Forslag til plassering av nytt kryss er vist på utomhusplan datert 13.06.2018. Statens vegvesen 
har mottatt tegninger som viser sporingskurver for kysset, lengdeprofil fv. 301 (tegning X3) og 
lengdeprofil avkjørsel (tegning X4).  
 
Uttalelse fra Statens vegvesen til arbeid med reguleringsplan 
 
1. Regulering av kryss med fv. 301 

Statens vegvesen kan akseptere at det reguleres et kryss med fv. 301 med plassering som 
vist på utomhusplan datert 13.06.2018. 
 
Kryss med fv. 301 må reguleres med utforming og frisikt som beskrevet i Statens vegvesens 
håndbok N100 (vegnormal) og håndbok V121 (veileder). Frisiktlinjer må vises målsatt på 
reguleringsplanen. 
 

2. Teknisk plan for nytt kryss 
Tiltakshaver må utarbeide teknisk plan for nytt kryss med fv. 301.  
Formålet med teknisk plan er å dokumenterer at det er mulig å bygge krysset.  
Tiltakshaver må sende teknisk plan for nytt kryss til Statens vegvesen for gjennomsyn/ 
godkjenning før kommunen legger ut forlaget til reguleringsplan til offentlig ettersyn. 
 
I Statens vegvesens håndbok R700 er det beskrevet hvilke tegninger som skal være 
grunnlag for reguleringsplaner. Vi legger ved et notat datert 01.10.2014 med 
informasjon om krav til innhold i teknisk plan. 
 

3. Reguleringsbestemmelse om frisikt i kryss 
Det må fremgå av reguleringsbestemmelse at det på frisiktsonene ikke er tillatt med busker, 
gjerder eller andre sikthindre med høyde større enn 0,5 m over vegbanen til gang- og 
sykkelvegen langs fv. 301. 
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4. Rekkefølgebestemmelse om byggeplan for kryss med fv. 301 
Det må fremgå av reguleringsbestemmelse at byggeplan for nytt kryss med fv. 301 
skal være godkjent av Statens vegvesen før kommunen kan gi igangsettingstillatelse for 
bygging av boliger innenfor planområdet. Formålet med denne rekkefølgebestemmelsen er 
å sikre at regulert kryss blir bygget av privat utbygger uten kostnader for det offentlige. 
Videre er formålet med rekkefølgebestemmelsen å sikre at krysset blir bygget med krav til 
utforming gitt i Statens vegvesens håndbøker. 

 
5. Regulering av byggegrense langs fv. 301 

Det må reguleres byggegrense langs fv. 301 i en avstand på minst 16 m målt fra midtlinjen 
til fv. 301.  
 
Statens vegvesen kan akseptere at det blir regulert adkomstveger/gatetun på området 
mellom byggegrensen og gang- og sykkelvegen i en avstand inntil 3,0 m fra vegkanten til 
regulert gang- og sykkelveg, og viser her til brev datert 16.01.2018 fra Statens vegvesen. 
Tiltakshaver må kjøpe areal tilhørende gbnr. 115/1 for å kunne anlegge private anlegg på 
området mellom byggegrensen og gang- og sykkelvegen. 
 

6. Støyfaglig utredning/støyberegninger som vedlegg til forslag til reguleringsplan 
De planlagte boligene vil bli liggende i gul støysone, dvs. en sone der utendørs støynivå  
er Lden 55 dB eller høyere.  
 
Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2016), avsnitt 3.2.1 
Etablering av ny bebyggelse i støysonene sier at støyfaglig utredning/støyberegninger skal 
foreligge samtidig med forslag til reguleringsplan. Støyberegninger skal dokumentere at det 
er mulig å oppnå støynivå Lden 55 dB eller lavere støynivå utenfor alle vinduer til soverom og 
stuer, og på private uteplasser/balkonger. Det må beregnes trafikkstøy utenfor vinduer til 
soverom og stuer og balkonger i alle etasjer. 
 

7. Rekkefølgebestemmelse om støyskjerming  
For å forebygge støyplager og sikre at beboerne ikke blir utsatt for trafikkstøy over 
grenseverdiene i retningslinje T-1442/2016 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-1442/2016 og teknisk forskrift til plan- og bygningsloven 
NS8175- klasse C, før kommunen kan gi brukstillatelse/ferdigattest for boliger.» 
 

Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging T-1442/2016  
Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging T-1442/2016 og veilederen til  
T-1442/2016 ligger på nettsiden www.regjeringen.no under tema - lover og regler - 
retningslinjer og juridiske veiledninger. 
 
Statens vegvesens håndbøker 
Statens vegvesens håndbøker ligger på nettsiden www.vegvesen.no under området fag og 
håndbøker. 
 
 
Vegavdeling Akershus - Planseksjonen 
Med hilsen 
 
 
Arne Kolstadbråten 
Fagkoordinator Torhild Sletten 
  

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer. 

http://www.vegvesen.no/
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Kopi 

Akershus fylkeskommune, Postboks 1200 Sentrum, 0107 OSLO 

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

Rælingen kommune, Postboks 100, 2025 FJERDINGBY 

 



 

Statens vegvesen 

 

 

 
Postadresse Telefon: 815 22 000 Kontoradresse Fakturaadresse 

Statens vegvesen Telefaks: 61 25 74 80 Brøtergata 1 Statens vegvesen 

Region øst firmapost-ost@vegvesen.no 2000 LILLESTRØM Regnskap 

Postboks 1010   Båtsfjordveien 18 

2605 Lillehammer Org.nr: 971032081  9815 VADSØ 

   Telefon: 78 94 15 50 

   Telefaks: 78 95 33 52 
 

 
Notat 

Til:  
Fra: Statens vegvesen, Region øst, 

Vegavdeling Akershus 
Kopi:  

 

 

 

 
Reguleringsplaner som omfatter tiltak som berører riks- og fylkesvegnettet 

i Akershus. Orientering om krav til teknisk plan. 

 

Hensikten med dette notatet er å informere kommunen og private utbyggere om de krav vi stiller til 

teknisk planlegging når reguleringsplan omfatter tiltak som berører riks- og fylkesvegnettet i Akershus 

og forutsetter/legger opp til tiltak på disse vegene.  

 

Generell orientering om ansvarsforhold og gjennomføring  

For utbyggingsprosjekter som berører riks- og fylkesvegnettet skal tiltakshaver utarbeide en teknisk 

plan som grunnlag for reguleringen etter gjeldende krav og retningslinjer. Statens vegvesen sin 

håndbok R700 «Tegningsgrunnlag» skal legges til grunn. Teknisk plan bør være godkjent av Statens 

vegvesen før reguleringsplanen legges ut til offentlig ettersyn. Teknisk plan skal være godkjent før 

endelig planvedtak. 

Kvaliteten på den tekniske planen som sendes Statens vegvesen for godkjenning er helt avgjørende for 

hvor lang tid prosessen med godkjenning av planen tar. Det anbefales derfor å bruke profesjonelle 

rådgivere til å utarbeide planen.  

 

En vedtatt reguleringsplan med reguleringsbestemmelser gir retter for det berørte, men også plikter 

ved tiltak/gjennomføring. For Statens vegvesen er det et krav at planen ikke er i strid med 

vegnormalene og andre retningslinjer for bygging og drift av riks- og fylkesveger. Behovet for 

detaljering er ulikt i ulike områder og ved ulike tiltak. Det er viktig at reguleringsplanen gir grunnlag 

for nødvendig grunnerverv med hensyn til bygging (inkludert trafikkavvikling og midlertidige 

omlegginger/anleggsveger/områder for gjennomføring) samt drift og vedlikehold. 

 

Krav til teknisk plan 

Teknisk plan skal inneholde alle tekniske tegninger og beskrivelser som er nødvendige for å 

dokumentere at tiltaket er gjennomførbart og at der er avsatt tilstrekkelig areal til tiltaket i 

reguleringsplanen. Krav til utforming og kvalitet for riks- og fylkesveger er beskrevet i Statens 

vegvesen sine håndbøker, retningslinjer, veiledninger 

(http://www.vegvesen.no/Fag/Publikasjoner/Handboker), NA-rundskriv, Norsk standard etc. Det 

anbefales å sjekke disse løpende da endringer blir gjort elektronisk uten forhåndsvarsling  

 

Alle tegninger skal ha god lesbarhet og generelt være i målestokk som beskrevet i Håndbok R700 

«Tegningsgrunnlag». All overflødig tekst på de enkelte tegninger skal fjernes.  

 

Saksbehandler/innvalgsnr: 

Planseksjonen 

Vår dato: 01.10.2014 

Vår referanse:  

  

 
 

http://www.vegvesen.no/Fag/Publikasjoner/Handboker
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Utarbeidelse av teknisk plan  

Teknisk plan skal tilpasses prosjektets størrelse og vanskelighetsgrad. Omfang av tekniske detaljer vil 

bli noe forskjellig, men generelt vil teknisk plan omfatte:  

 

1. A-tegninger omfatter forside og tegningsliste. Forside hvor venstre del gir opplysninger om 

vegnummer, hovedparsell og stedsangivelse, kommune, fra profil til profil, fra km til km 

innmålt etter vegens kilometrering i marka, standardklasse, gjeldende hastighet, Ådt osv. 

Høyre del av forsiden skal inneholde et kart i stor målestokk hvor prosjektområdet er vist - 

gjerne med rød ring. 

2. Tegningsliste. 

3. B-tegning. Oversiktstegning (plan og profil). 

4. C-tegning for primærveg (plan og profil). 

5. D-tegning for sekundærveg (plan og profil). 

6. E-tegning for vegkryss, avkjørsler, busslommer etc. Høyder skal påføres for å vise hvordan 

overvannet er ivaretatt samt.  

7. F-tegning som skal vise målsatte normalprofiler.  

8. G-tegning. Drensplanen skal vise både eksisterende og nytt drenssystem.  

9. H-tegning skal vise alle eksisterende private og offentlige VA-ledninger. 

10. I-tegning. Alle eksisterende og nye master, kabler og ledninger skal vises.  

11. K-tegning. Forprosjekt for konstruksjoner som underganger, bruer, store støttemurer etc. 

Konstruksjonen skal prosjekteres i henhold til Statens vegvesen sin håndbok N400 

«Bruprosjektering».  

12.  U-tegning. Tverrprofiler utarbeides. 

13. V-tegning. Det er utbyggers ansvar at de geotekniske forholdene blir vurdert og kontrollert av 

geoteknisk sakkyndig. Må geotekniske tiltak utføres skal disse vises på egen tegning. 

14. X-tegning. Utarbeides i de tilfeller hvor støy og luftforurensing er tema 

 

I enkelte tilfeller kan det være aktuelt å kreve ytterligere tegninger for å vurdere arealbehovet, f.eks. 

tegninger som viser rekkverk, støyskjermer, lysstolper, plassering av skilt etc. Utvidelser for dette må 

vises på F-tegning og U-tegninger. I tillegg må nødvendig areal til grøfter, fyllinger, skjæringer og 

snøopplag reguleres til vegformål. 

 

Oversendelse av teknisk plan 

Teknisk plan sendes Statens vegvesen, Region Øst, postboks 1010, 2605 Lillehammer.  

Teknisk plan oversendes elektronisk i PDF-format (ved behov også papirformat). 

 

 

 



 

 

 

 

  

Postadresse Telefon: 22 07 30 00 Kontoradresse Fakturaadresse 

Statens vegvesen  Østensjøveien 34 Statens vegvesen 

Region øst firmapost-ost@vegvesen.no 0667 OSLO Regnskap 

Postboks 1010 Nordre Ål     Postboks 702 

2605 LILLEHAMMER Org.nr: 971032081   9815 Vadsø 

        
        
 

blå arkitektur landskap ab 

Box 7036 

12107 Stockholm Globen 

Sverige  
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Uttalelse til arbeid med reguleringsplan for Strømsdalen, Vestre Strøm  

Vi viser til epost sendt 27.09.2017 og til epost sendt 03.10.2017 fra Blå arkitektur landskap. 
 
Beskrivelse av saken 
Blå arkitektur landskap varslet om oppstart av arbeid med detaljregulering for Strømsdalen, 
Vestre Strøm i brev datert 03.11.2016. 
 
Blå arkitektur landskap har laget et forslag til utomhusplan/illustrasjonsplan datert 03.10.17 
for planområdet, som de ber Statens vegvesen gi uttalelse til. 
 
På forslaget til utomhusplan er det tegnet inn avfallsbrønner, lomme for renovasjonsbil og 
adkomstveg/gatetun til leilighetsbygninger på arealet mellom byggegrensen og fv. 301. 
Lommen langs fv. 301 (Strømsdalen) skal brukes av renovasjonsbil for tømming av 
avfallsbrønner og stenges for andre kjørende med elektroniske bommer. 
 
Arealet mellom byggegrensen og fv. 301 har gbnr. 115/1 (eier Akershus fylkeskommune) og 
tilhører fv. 301.  
 
Uttalelse fra Statens vegvesen til forslag til utomhusplan 
 
1. Lomme for renovasjonsbiler langs fv. 301 

Statens vegvesen aksepterer ikke at det blir regulert lomme for renovasjonsbil langs  
fv. 301 fordi en slik lomme vil føre til ulemper for snøbrøyting/driften av fylkesvegen.  
 

2. Plassering av søppelcontainere/avfallsbrønner og adkomstveg/gatetun 
Statens vegvesen tillater ikke plassering av lomme for renovasjonsbil, 
søppelcontainere/avfallsbrønner, adkomstveg/gatetun og snuplass på  
eiendommen gbnr. 115/1 som tilhører fv. 301. 
 
Statens vegvesen aksepterer ikke at det reguleres faste anlegg som avfallsbrønner, 
adkomstveg/gatetun, snuplass med mer på arealet mellom byggegrensen og fv. 301 eller 
på fylkesvegens eiendom. 
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3. Regulering av avkjørsel til bruk for renovasjonsbil og brannbil – teknisk plan 
Utbyggingsområder har kun rett til 1 atkomst fra offentlig veg. Nødvendig 
manøvreringsareal og snuplass for aktuelle kjøretøy må skje på egen eiendom. 
 
Dersom tiltakshaver og/eller kommunen likevel i ønsker å foreslå en egen avkjørsel for 
renovasjonsbiler og brannbiler, så må tiltakshaver utarbeide en teknisk plan for 
avkjørselen/krysset. Formålet med teknisk plan er å dokumentere at det er mulig å bygge 
avkjørselen/krysset. Behovet for og konsekvensene av slik tilleggsatkomst må 
dokumenteres. 
 
Tiltakshaver må sende teknisk plan for avkjørsel/kryss til Statens vegvesen for 
gjennomsyn/godkjenning før kommunen legger ut forslag til reguleringsplan til offentlig 
ettersyn. Vi viser her også til vår uttalelse i brev datert 28.08.2017. 

 
Tidligere uttalelser fra Statens vegvesen 
Statens vegvesen har i brev datert 24.11.2016 gitt uttalelse til varsel om oppstart av arbeid 
med detaljreguleringsplan for Strømsdalen, Vestre Strøm. 
 
Statens vegvesen har i brev datert 20.08.2017 gitt tilleggsuttalelse til arbeid med 
reguleringsplan for Strømsdalen, Vestre Strøm. 
 
Støy- og luftforurensning 
Vi minner om at kommunen som ansvarlig miljømyndighet er ansvarlig for å påse at 
forurensningspåvirkningen er innenfor gjeldende retningslinjer – det gjelder både 
enkeltbelastninger og totalbelastningen. 
 
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 

Rælingen kommune, Postboks 100, 2025 FJERDINGBY 

 



 

 

-------- Forwarded Message --------  

Subject:  Strømsdalen - Vestre Strøm - varsel om oppstart av planarbeid med reguleringsplan 

Date:  Fri, 18 Nov 2016 08:44:24 +0000 

From:  Wien Iver <iver.wien@ruter.no> 

To:  blå arkitektur landskap ab <info@bluearchitecture.com> 

CC:  Arkiv <arkiv@ruter.no> 

 

 

 

 

blå arkitektur landskap ab 
box 7036, S-12107 Stockholm Globen, Sverige 
 
Deres referanse:  
 
 
Vår referanse: 18.11.2016 - 2015/723-8436/2016 
Strømsdalen - Vestre Strøm - varsel om oppstart av planarbeid med reguleringsplan  
 
Ruter har følgende merknad: 

Området ligger i relativt kort avstand fra Lillestrøm stasjon og egner seg godt til fortetting med 
boliger. Det er viktig at boligene knyttes godt til kollektivnettet og at det legges vekt på god 
gangforbindelse til holdeplassen Øvre Strømsdal. Parkeringsdekningen bør holdes lav slik at 
en oppnår høy andel gange, sykkel og kollektivtransport.  
 
 
 
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:info@bluearchitecture.com
mailto:arkiv@ruter.no
http://www.ruter.no/


 
 

 

 
 
 
 
 
blå arkitektur landskap ab   
 
 
  

 
Deres ref.:/deres dato: 
/ 

Vår ref.: 
2015/779/HIBJ 

Arkivkode: 
L13 

Dato: 
29.11.2016 

 
 

  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 arbeid med reguleringsplan for 
Strømsdalen, Vestre strøm - Rælingen kommune – del av gnr./bnr. 106/1 m.fl. 
 
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/ 
 
Ved etablering av 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.” 
 
Til all bebyggelse bør det være to uavhengige adkomstmuligheter for brannvesenets 
utrykningskjøretøy. Kun én kjørbar adkomstvei til bebygde arealer gjør brann- og 
ulykkesberedskapen til området svært sårbar. Bygging av gang- og sykkelveier som 
har kapasitet og er tilrettelagt for å bli brukt som beredskapsveier i områder med kun 
én adkomstvei kan være et alternativ. 
 
Det er viktig å vurdere brannsikkerheten ved valg av avfallsløsning for området. 
Svært mange påsatte branner starter utendørs i søppeldunker og papircontainere og 
sprer seg videre til bygninger. Riktig valg av plassering/avfallsløsning kan redusere 
risikoen for en større bygningsbrann. 
 
Overordnede planer for teknisk infrastruktur må fremlegges i forbindelse med 
detaljregulering. Det må redegjøres for hvordan kravet til brannvanndekning er tenkt 
løst. For å sikre vannforsyning til brannvannsuttakene bør hovedledningsnettet ha 
tosidig forsyning. 
 
En utomhusplan må vise hvordan det skal tilrettelegges for brannvesenet. Det tenkes 
da bl.a. på adkomstveier for brannvesen, angrepsveier, tilgang på brannvann/ 
plassering av brannvannsuttak, snuhammere i eventuelle blindveier og 
oppstillingsplasser. Ved etappevis utbygging bør det utarbeides en midlertidig 
utomhusplan som viser ivaretakelse av tilfredsstillende tilrettelegging for  
brannvesenets innsats. 

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 
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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. 

Følgende foreslås lagt inn i rekkefølgebestemmelsene: 

 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 i henhold til byggteknisk forskrift 

og brannvesenets retningslinjer vedrørende tilrettelegging for rednings- og 

slokkemannskaper. 

 
I byggesaken er det videre viktig at aktørene er oppmerksom på og tar hensyn 
til følgende: 

 Det må tas hensyn til brannvesenets innsatsmuligheter/tilrettelegging for 

brannvesen i anleggsperioden. For eksisterende omkringliggende bebyggelse 

må tilfredsstillende innsatsmuligheter/tilrettelegging for brannvesenet ivaretas i 

hele anleggsperioden og også i ettertid. 

 Parkering, innsnevringer, støyskjerming, beplantning, utsmykning, skilt, 

sykkelstativer, lekeapparater, bommer etc. må ikke være til hinder for 

utrykningskjøretøy/brannbil og hindre effektiv innsats for brannvesenet. 

 Eventuell underjordisk parkering må besørges god tilrettelegging for 

brannvesen mht tilgjengelighet (angrepsveier), vannforsyning og 

røykventilasjon. Ved etablering av ladestasjoner for el-biler i lukkede 

garasjeanlegg er det viktig å ta hensyn til at brann i elbil har et annet forløp 

enn brann i en bensin- /dieselbil, da slokkeskum eller pulver ikke vil ha samme 

effekt. Det må benyttes store mengder vann for å kjøle ned batteriet og 

innsatsen vil kunne vare i mer enn én time. Dessuten er det meget stor fare for 

re-antenning i flere dager etter brannen. Ladestasjoner for elbil i lukkede 

garasjeanlegg må derfor planlegges slik at det er tilgang til store mengder 

slokkevann og slik at det er lett å få bilen transportert ut i friluft etter 

redningsinnsats. Dersom det også skal etableres hurtigladestasjoner må layout 

på denne planlegges og tilrettelegges for mekanisk beskyttelse av elektrisk 

utstyr. 

 
 



 

  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 3 

DSB, NEK, Elbilforeningen og NELFO har samarbeidet om en veiledning til 
installasjon av ladeutstyr for elbiler, som bør legges til grunn ved planleggingen 
og prosjekteringen av ladeinstallasjoner. 
http://ffd.sc.kq.no/nelfo/elsikkerhet/dok/Elbil_installatoer.pdf 
 
 
Bakgrunnen for utgivelsen av veiledningen er et stadig økende salg av 
elektriske biler i Norge, og en økende etterspørsel etter ladeinstallasjoner der 
man bor. Ladeutstyr til elbil representerer en ny belastning i de fleste elektriske 
anlegg og den batteriteknologien som benyttes har også utfordringer når det 
gjelder fare for varmgang og brann, og derfor er det behov for noen 
retningslinjer og råd om emnet. 
 

 I tilfeller hvor det stilles krav til brannalarmanlegg i boenheter er det viktig med 

god alarmorganisering og riktig valg av detektorer, slik at man unngår unødige 

alarmer. Hyppige unødige alarmer vil kunne medføre manglende respekt for 

brannalarmanlegget og redusert sikkerhet. I tilfeller hvor boenheter skal være 

tilknyttet direktevarsling til brannvesenet, skal brannvesenet kontaktes så tidlig 

som mulig og forelegges planene for alarmorganiseringen. 

 

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 

http://ffd.sc.kq.no/nelfo/elsikkerhet/dok/Elbil_installatoer.pdf
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UTTALELSE TIL VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID FOR STRØMDALEN VESTRE STRØM, 
RÆLINGEN KOMMUNE 
 
Hafslund Nett AS («HN») viser til utsendt varsel om oppstart av planarbeid for Strømsdalen Vestre 
Strøm, Rælingen kommune. Høringsfristen er 25. november 2016 og uttalelsen er dermed innen 
fristen. 

 
HN har etter energiloven områdekonsesjon i Rælingen kommune. Dette innebærer at nettselskapet etablerer 
og drifter strømnettet i kommunen (høyspent og lavspent fordelingsnett). I tillegg har HN anlegg etablert etter 
anleggskonsesjon innenfor kommunen. 

1 Elektriske anlegg i planområdet 
HN har elektriske anlegg i det aktuelle planområdet som vist på vedlagt kart. Planforslaget må ta høyde 
for og hensyn til de anlegg som det er nødvendig for nettselskapet å drifte og etablere. Det er også 
viktig at det ikke iverksettes tiltak som medfører forringelse av adkomst til nettselskapet sine anlegg. 

2 Anlegg etablert etter anleggskonsesjon (normalt regionalnett) 
Planområdet krysses av høyspenningsanlegg som er bygget etter anleggskonsesjon gitt av Norges 
Vassdrags- og Energidirektorat (NVE). Kraftledninger bygget etter anleggskonsesjon er i hovedsak unntatt fra 
Plan- og bygningsloven, og for disse kan det derfor ikke vedtas planbestemmelser eller vilkår som del av 
reguleringsplan for andre tema. 

HN har en kraftledning som krysser planområdet, og en kraftledning på grensen til planområdet, se 
vedlagt kart. Byggeforbudsbeltet langs de aktuelle kraftledningene er 6 meter fra ytterste 
strømførende ledning. Nettselskapet ber om at traseen med byggeforbudsbeltet registreres i planen 
som en hensynssone (faresone) med kode 370 – høyspenningsanlegg jfr. vedlegg II til kart- og 
planforskriften. Det må ikke gjøres inngripen i terrenget som medfører oppfylling av terrenget som 
medfører redusert høyde opp til luftledningsanlegg. 

Ved bygging i nærheten av luftledninger, gjøres det oppmerksom på at det ikke nødvendigvis er 
samsvar mellom hvilken avstand som er nødvendig for å komme under anbefalt utredningsgrense for 
magnetfelt og gjeldende byggeforbudsbelte.  
 

2.1 For anlegg etablert etter anleggskonsesjon gjelder følgende:  
Planlagt ny bebyggelse eller andre tiltak som kommer i konflikt med elektriske anlegg må ta 
hensyn til det elektriske anlegget. HN må oppstille en del vilkår for at eventuelle omlegginger av 
nevnte kraftledningen skal kunne gjennomføres. 

 Eventuelle nye kabler eller luftledninger som skal erstatte eksisterende anlegg, må minimum 
ha overføringskapasitet som tilsvarer den kapasiteten anlegget har i dag. 
 

 Eventuelle ønsker om omlegging av eksisterende anlegg må meldes inn til oss i god tid før 
omleggingen ønskes utført. Omlegging kan være en tidkrevende prosess, og bør tas hensyn 
til ved utarbeidelse av eventuelle bestemmelser om særskilt rekkefølge for gjennomføring av 
de enkelte tiltakene i planen. 



 

 

 

 Dersom tiltak skal gjøres på den aktuelle luftledning, må det påregnes at det kan bli nødvendig 
å stille krav om tider på året som utkobling må være avgrenset til og hvor lenge anlegget kan 
være utkoblet. Dette begrunnes med behovet for kontinuerlig forsyning av strøm til kundene, 
jfr. også leveringsplikten i energiloven § 3-3. 
 

 Omlegging av anlegg med spenning høyere enn 24 kV fordrer at vi søker NVE om endringer i 
de respektive anleggskonsesjonene for anleggene. Endring i anleggskonsesjon forutsetter 
blant annet at det finnes ekstern evne og vilje til full kostnadsdekning, slik at nettkundene 
ikke belastes omleggingen. Dette betyr at vi vil kreve full kostnadsdekning for omlegging. 
Utfallet av en konsesjonsbehandling kan ikke forskutteres. 

3 Anlegg etablert etter områdekonsesjon (normalt distribusjonsnett) 
Anlegg med spenning til og med 22 kV inngår i distribusjonsnettet for elektrisk energi og er bygget i 
medhold av områdekonsesjon.  

3.1 Behov for ny nettstasjon  
For å sikre strøm til ny bebyggelse, vil det høyst sannsynlig bli behov for å sette av arealer til å 
etablere nye nettstasjoner innenfor planavgrensningen. Antall nettstasjoner er avhengige av 
effektbehovet til planområdet, og nettselskapet ber om at forslagsstiller oppgir hvilket effektbehov 
planområdet har.  
 
Arealet som avsettes i planen til frittliggende nettstasjon må være av en slik størrelse at det er 
plass og adkomst til nettstasjonen med kranbil (med støttebein). Dette innebærer at det kan bli 
behov for et areal på inntil 25 kvm (ca. 5 m x 5 m). Nettstasjonen skal stå minst 5 meter fra 
bygning med brennbare overflater, og avstanden gjelder også til terrasser og lignende brennbare 
utstikk som er direkte knyttet til bygget.  Av hensyn til blant annet trafikksikkerheten ønskes 
frittliggende nettstasjoner plassert minimum tre meter fra veikant og utenfor veiens frisiktsoner. 
Fortau, gang- og sykkelvei regnes også som veikant. For å sikre optimal strømforsyning, ønskes 
nettstasjonen plassert sentralt i planområdet. Av hensyn til støy, anbefaler nettselskapet at ny 
nettstasjon plasseres minimum 10 meter fra ny bebyggelse. 
 
HN ser at det ofte ikke blir tatt hensyn til avstandskravene når nye bygninger planlegges og oppføres. Dette skaper 
problemer både for grunneiere og for nettselskapet.  
 
Nettstasjoner kan også etableres i egne rom i bygg. Størrelse på rommet må være minimum 16 kvm, og det 
stilles særskilte krav til utforming av rommet, samt til adkomst og ventilasjon m.v. 

3.2 Strømforsyning og omlegging/flytting av eksisterende nett 
Den eller de som utløser tiltak i strømforsyningsnettet, både flytting, nyanlegg og forsterkning, må som 
hovedregel dekke kostnadene med tiltaket. Kostnadene inkluderer eventuelle kostnader til erverv av nye 
stedsevarige (evigvarende) bruksrettigheter.  

4 Andre forhold 

4.1 Vedlagt kart 
Vedlagt kart kan brukes under følgende forutsetninger: 

- Brukes kun som underlag for forespurt planarbeid 
- Bør slettes etter bruk - husk at nettet endrer seg kontinuerlig 
- Må ikke oversendes andre uten netteiers samtykke eller offentliggjøres 
- Må ikke anses som kabelpåvisning. Forespørsel om kabelpåvisning rettes til Geomatikk, tlf: 09146 

 

4.2 Inntegning på plankart 
Nettselskapet gjør oppmerksom på at spenningsnivået for ledningsanleggene ikke må påføres i 
planen, herunder plankartet. Kraftledninger skal på kart ha en enhetlig utforming, uavhengig av 
spenningsnivå og eventuelle fysiske forskjeller. Parallelle ledninger som går i samme trasé, skal 
tegnes som én ledning.  



 

 

Arealet som i fremtiden skal brukes til nettstasjoner avsettes i planen til arealformål bebyggelse og 
anlegg, underformål «Andre typer bebyggelse og anlegg», energianlegg kode 1510, jf vedlegg I til 
kart- og planforskriften. 
 
 
4.3 Annet  
HN ønsker at utbygger tar kontakt i god tid før utbygging for å avklare hvordan ny bebyggelse skal 
forsynes med elektrisk strøm samt planlegge nye elektriske anlegg. 
 
Vennligst ta kontakt dersom det skulle være spørsmål eller uklarheter.  
Kontaktinformasjon: firmapost@hafslundnett.no 

Med hilsen  
Hafslund Nett AS 

 
Ronja Martine Skaug 
rådgiver 
Avdeling Rettigheter 
 
Vedlegg:  
Kartutsnitt 
Restriksjoner sikkerhet regionale linjer 
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Til: blå arkitektur landskap ab[info@bluearchitecture.com]
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Tittel: NVEs innspill ved varsel om oppstart - Reguleringsplan for Strømsdalen GBnr 106/1 m.fl. - Rælingen kommune, 

Deres ref.: ‐                                                                      Vår ref.: 201605831‐2
 
 
Vi viser til varsel om oppstart av planarbeid mottatt 03.11.2016. NVE gir i forbindelse med planarbeid råd og
veiledning i arbeidet med å vurdere flom‐ og skredfare, vassdragsinngrep, samt vassdrags‐ og energianlegg.

Det viktigste virkemiddelet for å forebygge tap og skader fra naturfarer, er å ta tilstrekkelig hensyn til flom‐ og
skredfare i arealplanleggingen. Plan‐ og bygningsloven (pbl) og byggteknisk forskrift (TEK 10 Kapittel 7) setter
tydelige krav til sikkerhet mot flom og skred ved ny utbygging. NVEs retningslinjer 2/2011 – Flaum og skredfare i
arealplanar beskriver hvordan en kan ta hensyn til disse naturfarene. Kommunene må også tilpasse arealbruken til
klimaendringer som blant annet innebærer mer nedbør og ekstremvær.
 
Som et bidrag i vurderingen av hvordan tema innenfor NVEs forvaltningsområder kan ivaretas i planleggingen, har
vi lagt ved ei sjekkliste. Sjekklista gir en kortfattet oversikt over når og hvordan ulike tema skal innarbeides i
reguleringsplaner, og inneholder linker til mer informasjon og veiledere for utredning av naturfare. Vi anbefaler at
sjekklista benyttes aktivt i forbindelse med risiko‐ og sårbarhetsanalysen (ROS) for planområdet. NVEs
retningslinjer 2/2011 og sjekklista ligger også tilgjengelig på NVEs nettsider om arealplanlegging:
www.nve.no/flaum‐og‐skred/arealplanlegging.
 
Dersom planarbeidet berører noen av temaene i sjekklista skal NVE ha planen på høring. På grunn av store
saksmengder har imidlertid NVE ikke alltid kapasitet til å svare ut alle saker på offentlig ettersyn. Manglende
uttalelse fra NVE betyr derfor ikke nødvendigvis at våre ansvarsforhold er sjekket ut og planens innhold funnet
tilfredsstillende. Manglende uttalelse fra NVE endrer ikke på tiltakshavers ansvar for sikker utbygging jf. pbl § 29‐5
og TEK 10, eller kommunens ansvar for å påse at dette er ivaretatt jf. pbl § 28‐1.
 
Dersom dere har konkrete spørsmål i forbindelse med planarbeidet vil vi selvfølgelig svare ut disse underveis i
planprosessen.
 
 
Med hilsen

Kristin Ø. Bryhn
seniorrådgiver
Skred‐ og vassdragsavdelingen, seksjon for areal‐ og sikring

Norges vassdrags‐ og energidirektorat (NVE), Region Øst
Telefon: 22959595 el. direkte: 22959135, Mobil: 40034840
E‐post: nve@nve.no eller direkte: krb@nve.no
Web: www.nve.no
 



Sjekkliste for reguleringsplan - vurdering av tema innenfor NVEs forvaltningsområder (pr. 11.06.2015) 
NVE har et statlig forvaltningsansvar for vassdrags- og energiressurser samt forebygging av skader fra flom- og skred. Kommunene har et ansvar for å ta hensyn til disse 
temaene i arealplanleggingen. Denne sjekklisten kan brukes til hjelp for vurderinger, men er ikke uttømmende. 
Når det gjelder flom- og skredfare viser vi til at det skal utarbeides en ROS-analyse for alle planer, jamfør plan- og bygningslovens § 4-3 og DSB veileder Samfunnssikkerhet i 
arealplanleggingen. ROS-analysen må inneholde en begrunnet vurdering av om det er fare for flom, erosjon eller skred, og en konklusjon på om det er tilfredsstillende 
sikkerhet i henhold til TEK10.  Når det gjelder vassdrag og energianlegg er det noen typer tiltak som vil ha behov for avklaring i forhold til sektorlovverk (vannressursloven  
og energiloven). 

 Tema i planen Hvilke vurderinger bør gjøres Innarbeiding i plan Linker til mer informasjon 
Er det vassdrag i planområdet? 

 

Styring av arealbruken bort fra 
vassdragene er det beste 
virkemiddelet for å ta vare på 
vassdragsmiljø og begrense 
vassdragsrelatert fare.  

 

Hvordan skal planen ta hensyn til natur-, 
kulturmiljø og friluftsinteresser i 100-
metersbeltet langs vassdrag, jf. pbl § 1.8?  

Generelt er det viktig å holde vassdrag åpne og 
bekkelukking frarådes.  

Dersom det planlegges tiltak som berører 
allmenne interesser i vassdrag eller grunnvann, 
må konsekvensene av dette beskrives, som 
grunnlag for ev. konsesjonsvurdering eller 
samordning etter vannressursloven.  Hvilke 
alternative løsninger eller avbøtende tiltak er 
mulig for å ivareta vassdrag?         

I verna vassdrag bør en vurdere differensiert 
forvaltning etter PRP for verna vassdrag. 

Alle vassdrag, inkludert åpne og lukka 
bekker, bør merkes tydelig i plankartet og 
reguleres til arealformål 3, 5 eller 6, jf §12-5. 

Bestemmelser om byggegrense til vassdrag, 
kan differensieres ut fra konkrete 
vurderinger av allmenne hensyn, for 
eksempel 50-100 m langs hovedvassdrag og 
20 m langs bekker.  

Forutsetninger for og ev. avbøtende tiltak 
ved vassdragsinngrep må innarbeides i 
bestemmelser. 

Forvaltning etter RPR for verna vassdrag kan 
fastsettes i bestemmelser og/eller vises som 
hensynssone.  

Karttjenesten NVE Atlas 

 

Arealplanlegging og 
vassdragsmiljø 

Plan- og bygningslovens § 12-5 

Plan- og bygningslovens § 1-8 

 

Vannressursloven 

 

Verneplan for vassdrag 

RPR for vernede vassdrag 

Kan området være flomutsatt? 

 

Dersom planområdet er innenfor 20-
metersbeltet langs bekk eller 100-
metersbeltet langs elv så bør 
flomfare vurderes. På flate elvesletter 
vil flommen ha større utstrekning. 

På grunn av klimaendringer forventes 
økt flomvannføring med minst 20% i 
små nedbørfelt og kystvassdrag. I 
noen regioner vil også flommene øke 
i store vassdrag.  

Finnes det flomsonekart i planområdet? 

Utenfor kartlagte områder kan en første 
vurdering baseres på observasjoner fra tidligere 
flommer, lokalkunnskap og kartanalyse. Ved tvil 
må det gjøres en fagkyndig utredning. 

Det må vises særlig aktsomhet langs bratte og 
masseførende vassdrag. 

Eventuelle kulverter, bruer og bekkelukkinger 
som kan gå tett, bør kartlegges.  

Vil utbyggingen medføre økt overvann og 
raskere avrenning til vassdrag? Vil 
havnivåstigning og stormflo ha betydning for 
flomvannstand i vassdrag med utløp i sjø? 

Ny bebyggelsen bør i utgangspunktet 
plasseres utenfor flomutsatte områder.  

Flomutsatte areal skal vises som 
hensynssone og tilknyttes bestemmelser 
som ivaretar sikkerheten gitt i TEK10 §7-2.  

En avstandsgrense på 20 m fra bekker vil 
normalt dekke fare for flom og flomskred  

Alternative flomveier for lukkede bekker bør 
vises som hensynssone i planen 

Det kan fastsettes bestemmelser om lokal 
overvannshåndtering. 

 

Flomsonekart utarbeidet av NVE 

Krav til flomsikkerhet i TEK10 

Retningslinje 2/2011: Flaum- og 
skredfare i arealplanar (rev. 
2014) 

Rettleiar 3/2015: Flaumfare 
langs bekker 

Retningslinjer for 
flomberegninger 

Fakta: Hvordan ta hensyn til 
klimaendringer 

Fakta: GIS finner flomveiene          

http://lovdata.no/lov/2008-06-27-71/%C2%A74-3
http://www.dsb.no/Global/Publikasjoner/2008/Tema/temasamfunnssikkerhetareal.pdf
http://www.dsb.no/Global/Publikasjoner/2008/Tema/temasamfunnssikkerhetareal.pdf
http://lovdata.no/lov/2000-11-24-82
http://lovdata.no/lov/1990-06-29-50
http://atlas.nve.no/
http://atlas.nve.no/
https://www.nve.no/flaum-og-skred/arealplanlegging/vassdragsmiljo-i-arealplanlegging/
https://www.nve.no/flaum-og-skred/arealplanlegging/vassdragsmiljo-i-arealplanlegging/
http://lovdata.no/lov/2008-06-27-71/%C2%A712-5
http://lovdata.no/lov/2008-06-27-71/%C2%A71-8
http://lovdata.no/dokument/NL/lov/2000-11-24-82?q=vannressursloven
https://www.nve.no/vann-vassdrag-og-miljo/verneplan-for-vassdrag/
https://www.nve.no/vann-vassdrag-og-miljo/verneplan-for-vassdrag/
http://lovdata.no/forskrift/1994-11-10-1001
https://www.nve.no/flaum-og-skred/kartlegging/faresonekart/
https://www.nve.no/flaum-og-skred/kartlegging/faresonekart/
http://byggeregler.dibk.no/dxp/content/tekniskekrav/7/2/
http://publikasjoner.nve.no/retningslinjer/2011/retningslinjer2011_02.pdf
http://publikasjoner.nve.no/retningslinjer/2011/retningslinjer2011_02.pdf
http://publikasjoner.nve.no/retningslinjer/2011/retningslinjer2011_02.pdf
http://publikasjoner.nve.no/veileder/2015/veileder2015_03.pdf
http://publikasjoner.nve.no/veileder/2015/veileder2015_03.pdf
http://publikasjoner.nve.no/retningslinjer/2011/retningslinjer2011_04.pdf
http://publikasjoner.nve.no/retningslinjer/2011/retningslinjer2011_04.pdf
http://publikasjoner.nve.no/faktaark/2015/faktaark2015_03.pdf
http://publikasjoner.nve.no/faktaark/2015/faktaark2015_03.pdf
http://www.bioforsk.no/ikbViewer/Content/102714/Exflood_tema_endelig_litenversjon.pdf


 Tema i planen Hvilke vurderinger bør gjøres Innarbeiding i plan Linker til mer informasjon 
Klimatilpasningstiltak innen vann 
og avløp i kommunale planer      

DSBs Havnivåveileder 

Kan området være skredutsatt? 

 

Å ha kunnskap om skredfare, og ta 
hensyn til dette ved planlegging og 
utbygging , er den mest effektive 
måten å forebygge skredulykker. 

På grunn av klimaendringer forventes 
økt hyppighet av skred i bratt 
terreng, men fareområdene vil ikke 
nødvendigvis bli større. 

Ligger planområdet innenfor 
aktsomhetsområder for snøskred, steinsprang 
eller jord- og flomskred? 

Finnes det kvikkleiresoner eller marine 
avsetninger i planområdet? 

Undersøk om det er lokal informasjon om 
grunn- og terrengforhold som tilsier skredfare.  

Vurder behovet for fagkyndig utredning ut fra 
planlagt arealbruk og tiltakskategorier. 

 

Ny bebyggelse bør i utgangspunktet 
plasseres utenfor skredutsatte områder. 

Skredutsatte områder vises som 
hensynssone i planen og tilknyttes 
bestemmelser som ivaretar sikkerheten gitt i 
TEK 10 §7-3. 

Hvis det ikke er tilstrekkelig sikkerhet må 
avbøtende tiltak beskrives og innreguleres i 
planen. 

Ansvar for fremtidig tilsyn og vedlikehold av 
sikringstiltak må avklares. 

Karttjenesten NVE Atlas 

NGUs løsmassekart 

Krav til skredsikkerhet i TEK10 

Retningslinje 2/2011 Flaum- og 
skredfare i arealplanar (rev. 
2014) 

Veileder 8/2014 Sikkerhet mot 
skred i bratt terreng 

Veileder 7/2014 Sikkerhet mot 
kvikkleireskred 

Faktaark: Identifisering av 
skredvifter 

Skogsveger og skredfare 

Er det konsesjoner for vassdrags- 
eller energianlegg i området? 

Nettanlegg og trafoer som krever 
anleggskonsesjon etter energiloven 
er unntatt fra plan- og 
bygningsloven. 

Sjekk om det planlegges ny arealbruk i konflikt 
med etablerte eller planlagte høyspentlinjer , 
trafoanlegg, dammer, rørgater eller andre 
anlegg for energiforsyning og -overføring .  

Er anleggseier varslet? 

Anlegg for energiforsyning og -overføring 
skal reguleres som teknisk infrastruktur etter  
§12-5 nr.2, med unntak av kraftledninger i 
sentral og regionalnettet som skal vises som 
hensynssone. 

Andre energianlegg, som dammer og 
kraftverk, bør reguleres til byggeområde. 

Planloven og energianlegg 

Oversikt over konsesjoner som 
er gitt eller under behandling 

Bebyggelse nær høyspentanlegg 

Hensynssoner for kraftledninger 

Plan- og bygningslovens § 12-5 

Ut fra ressurshensyn må NVE prioritere å gi innspill og uttalelser til overordnede planer, planer som omfatter områder med vesentlig flom- eller skredfare, saker av 
prinsipiell betydning og planer med problemstillinger som kommunen har vansker med å avklare selv. Vi ønsker at kommunene velger ut planer som det er særlig behov for 
hjelp fra NVE til å vurdere, og tar tidlig kontakt med oss om disse sakene.  

For at NVE skal ha grunnlag for uttalelse må høringsdokumentene inneholde planbeskrivelse, ROS-analyse, plankart og bestemmelser samt alle relevante fagkyndige 
utredninger som er gjennomført i forbindelse med planarbeidet.  

NVE kan fremme innsigelse på grunnlag av manglende utredning eller innarbeiding av hensynet til flom- eller skredfare, eller manglende avklaring mot vannressursloven 
eller energiloven. Mangel på uttalelse eller innsigelse fra NVE rokker ikke ved kommunes selvstendige ansvar for å sørge for at disse hensynene er ivaretatt i planarbeidet.    

http://www.miljodirektoratet.no/PageFiles/19306/Klimatilpasning_vann_og_avlop_norsk_vann.pdf
http://www.miljodirektoratet.no/PageFiles/19306/Klimatilpasning_vann_og_avlop_norsk_vann.pdf
http://dsb.no/no/Ansvarsomrader/Regional-og-kommunal-beredskap/Risiko-og-sarbarhet/ROS-i-arealplanlegging/Havniva/
http://atlas.nve.no/
http://atlas.nve.no/
http://geo.ngu.no/kart/losmasse/
http://dibk.no/no/BYGGEREGLER/Gjeldende-byggeregler/Veiledning-om-tekniske-krav-til-byggverk/?dxp=/dxp/content/tekniskekrav/7/3/
http://publikasjoner.nve.no/retningslinjer/2011/retningslinjer2011_02.pdf
http://publikasjoner.nve.no/retningslinjer/2011/retningslinjer2011_02.pdf
http://publikasjoner.nve.no/retningslinjer/2011/retningslinjer2011_02.pdf
http://publikasjoner.nve.no/veileder/2014/veileder2014_08.pdf
http://publikasjoner.nve.no/veileder/2014/veileder2014_08.pdf
http://publikasjoner.nve.no/veileder/2014/veileder2014_07.pdf
http://publikasjoner.nve.no/veileder/2014/veileder2014_07.pdf
http://publikasjoner.nve.no/faktaark/2013/faktaark2013_02.pdf
http://publikasjoner.nve.no/faktaark/2013/faktaark2013_02.pdf
http://publikasjoner.nve.no/diverse/2011/skogsvegerskredfare2011.pdf
https://www.nve.no/flaum-og-skred/arealplanlegging/energianlegg-i-arealplanlegging/
https://www.nve.no/flaum-og-skred/arealplanlegging/energianlegg-i-arealplanlegging/
https://www.nve.no/konsesjonssaker/
https://www.nve.no/konsesjonssaker/
https://www.nve.no/Media/3620/bebyggelse_hoyspentanl.pdf
https://www.nve.no/Media/3620/bebyggelse_hoyspentanl.pdf
https://www.nve.no/flaum-og-skred/arealplanlegging/hensynssoner-for-kraftledninger/
http://lovdata.no/lov/2008-06-27-71/%C2%A712-5
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Varsel om oppstart av planarbeid med reguleringsplan for Strømsdalen. Vestre strøm, 

Rælingen kmmmune, del av gnr 106, bnr 1 m. fl.  

 

Vi viser til brev datert 03.11.2016 vedrørende ovennevnte sak 

 

Utfra det varslede områdets beliggenhet og topografi, anbefales det å etablere oppsamlingsenheter i 

form av nedgravde løsninger utenfor selve boligområdet, dette forutsetter at renovasjonsbilene kan 

stå oppstilt i område som er tilnærmet plant.    

 

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, 

 

 

Hege Fosse-Eriksen                                                                            Harald Myrli 

Avdelingsdirektør                                                                               Rådgiver 

 

 

 

 

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

 

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og ekspedert uten underskrift 

Deres ref:     

Vår ref: 16/00633-2 

Dato: 18.11.2016 



Fra: Gaute Aarbakke Solaas[Gaute.AarbakkeSolaas@geodata.no]
Sendt: 16.11.2016 20:09:59
Til: info@bluearchitecture.com[info@bluearchitecture.com]
Kopi: postmottak@ralingen.kommune.no[postmottak@ralingen.kommune.no]; Gaute Aarbakke Solaas[ Gaute.AarbakkeSolaas@geodata.no]; Jørgen Joramo[
jorgen.joramo@ralingen.kommune.no]; 'Kirsten Hauso'[ kirsten.hauso@ralingen.kommune.no]; 'Håvard Djupvik'[ havard.djupvikene@gmail.com];
Tittel: Innspill utbygging Strømsdalen

Hei,
 
Her er noen innspill som kan tas med i planleggingen av utbyggingen i Strømsdalen.
 
Hilsen,
 
Gaute Solaas
 
Leder Midtre Rælingen Vel
Styremedlem Rælingen Friluftsråd
 
Innspill til regulering og utbyggingsavtale i  Stømsdalen.
Jeg mener at denne utbyggingen bør brukes til å forbedre mulighetene til nærfriluftsliv i området.
Det er et friluftsområde rett sør for utbyggingen på motsatt side av Øvre Rælingsveg som er gjengrodd og ingen tiltak er gjennomført for å fremme
bruk.
Jeg mener at både gamle og nye beboere vil ha glede av at dette området blir tilrettelagt.
Det må ryddes for undervegetasjon og skogen må tynnes. Stier/turveger må opparbeides og gruses slik at de tåler bruk gjennom alle sesonger med
både sykkel og barnevogn.
Hvis terrenget tillater bør det etableres en grillplass og kanskje en plen for lek og moro.
Terrengtrimapparater  kan plasseres langs stiene i en rundløype. Vi har lagt ved en del bilder fra en slik trimløype.
Fotgjengerovergangen på Øvre Rælingsveg er utsatt for biler med høy hastighet og bør sikres med fartsdempende tiltak.
 

 



 
 



Rselingen, 15. november 2016. 

Bla Arkitektur Landskap AB 
Boks 7036 
S-12107 Stockholm Globen 
Sverige 

Kopi: Rselingen kommune v /Kristine Gjose 

Varsel om oppstart av planarbeid med reguleringsplan for Stromsdalen, del av gnr./bnr.l06/l 
m.fl. 

Refererer til var telefonsamtale med Kristine Gjose, Rselingen kommune, 01.11.2016. 

I forbindelse med det aktuelle planarbeidet onsker vi nerved a komme med folgende synspunkter: 

Generelt, for hele omradet. 
Hele omradet er pr. dags dato regulert til friluftsomrade. Omradet er et av de siste bevarte 
ravinelandskap i denne delen av Raslingen med sjeldne, artsrike lovtrser som kastanje, hassel, or, 
aim og eik. Landskapet tiltrekkes av radyr, rev, grevling og pinnsvin, og av mange fuglearter som 
notteskrike, hakkespett og ugle. Omradet gjennomskjaeres av en apen bekk som er vannkilde for 
planter, dyr og fugler. Landskapet har stor verdi som gronn lunge for beboerne i omradet, og for a 
beholde artsmangfoldet i Stromsdalen. Vi mener derfor at hele omradet ma forbli regulert som 
friluftsomrade. 

Spesielt, for arealet nord for hoyspentledningen, gnr./bnr. 106/170 m.fl. mot Linjevegen. 
Vi bor i eiendommene Stromsdalen 43 (gnr./bnr. 106/223) og 45 (gnr./bnr. 106/18). 
Gnr./bnr. 106/170 ble ekspropriert fra eiendom gnr./bnr. 106/18 pa midten av 1950-tallet, i 
forbindelse med utbyggingen av Vestre Strom (Kardemomme). Under byggingen av Linjevegen ble 
det avdekket et kvikkleirebelte i grunnen, noe som resulterte i utglidning av masse. Grunnen er i 
arenes lop blitt stabilisert av vegetasjon, men dette omradet er ikke egnet til boligbygging. Vi mener 
derfor at arealet nord for hoyspentledningen, gnr./bnr. 106/170 m.fl. mot Linjevegen ma bevares 
som friluftsomrade, som en del av ravinelandskapet. 

Lys- og solforhold. 
Ved utbygging av arealet nord for hoyspentledningen vil lys- og solforhold bli vesentlig forringet 
for oss. 

Biltrafikken i omradet er idag stor, og ma antas a oke ved en eventuell utbygging. Dette vil medfore 
ytterligere belastning i form av eksos, stov og stoy for oss som allerede bor i omradet. 

Biltrafikk. 

Med hilsen 

Arild Rode og Kari Arnesen 
Stromsdalen 43 og 45 
2005 Raslingen 
epost: kari-ar2 @online. no 



Fra: Ole Jørgen Kolderup[okolderup@gmail.com]
Sendt: 25.11.2016 15:40:47
Til: info@bluearchitecture.com[info@bluearchitecture.com]
Kopi: Postmottak@ralingen.kommune.no[Postmottak@ralingen.kommune.no];
Tittel: Merknader til oppstart av planarbeid med reguleringsplan for Strømsdalen

 Det planlagte boligområdet A for Strømsdalen må være den minst egnede og minst attraktive tomt i Rælingen for et slikt
formål. Det vises også i den forbindelse til en ROS analyse hvor rådmannen konkluderer med at området er totalt uegnet til
boligformål. Der er jeg helt enig med rådmannen. 
Jeg var ansatt som teknisk sjef i Rælingen kommune i perioden 1973 til 1980, og teknisk etat, bygningsråd ( idag
planutvalg ), teknisk utvalg, rådmann, formannskap og kommunestyre konkluderte med det samme at området var uegnet
til boligformål. Etter min mening bør kommunen sørge for at det bygges boliger i områder hvor man kan få et godt og trygt
boligmiljø. Dette kan umulig oppnås hvor det nå er planlagt en massiv utbygging i et sterkt skrånende terreng med meget
usikre grunnforhold og med kraftlinjer tett inntil. Vi har sett forslag til bebyggelse, og det er en utnyttelsesgrad som er
meget høy. Uteområder blir mangelvare. Vi kommer også til å holde utbygger og Rælingen kommune ansvarlig for
setninger på våre eiendommer (hus/tomt). Vi kommer derfor til å foreta målinger på våre eiendommer før eventuelt arbeid
igangsettes. 
Som sagt er terrenget der sterkt skrånende med meget dårlige grunnforhold, østvendt, elendige solforhold og stor
trafikkstøy med høy forurensing fra biltrafikken. Trafikken i Strømsdalen er meget stor og økende. Idag finnes det et bredt
belte av trær/løvtrær som reduserer luftforurensingen fra bilene og tar opp mye CO2. Dette er verdifullt. I tillegg er det et rikt
dyreliv der med rådyr, fugler etc. Rådyrstammen som tidligere har blitt neglisjert av kommunen ved nåværende
utbyggingsvedtak i Bjerkelivegen vil snart ikke ha noe plass igjen.
Jeg vil på det sterkeste protestere mot en eventuell utbygging i område A. Området er etter min mening totalt uegnet til
boligformål. Hvis det overhodet skal bygges boliger i Strømsdalen må det iallefall være mere attraktivt og fornuftig å
omgjøre område B til boligformål. Jeg synes beboerne i Bjerkelivegen nå har fått nok.

Med vennlig hilsen
Ole Jørgen Kolderup
Bjerkelivegen 6
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MERKNADER TIL OPPSTART AV PLANARBEID MED REGULERINGSPLAN FOR STRØMSDALEN 
 

1 Innledning 

Det vises til varsel om oppstart av planarbeid med reguleringsplan for Strømsdalen, Vestre Strøm, 
Rælingen kommune, del av gnr./bnr. 106/1 m.fl. ble offentlig kunngjort gjennom innrykk i Romerikes Blad 
den 27.10.2016. Klagefristen er satt til 25.11.2016. 
 
På vegne av følgende beboere inngis med dette merknad til planarbeidet: 
 

• Nguyen, Bjerkelivegen 1 
• Bakken, Bjerkelivegen 2 
• Khan, Bjerkelivegen 3 
• Myhrer, Bjerkelivegen 4 
• Skirbekk, Bjerkelivegen 5 
• Kolderup, Bjerkelivegen 6 
• Solem, Bjerkelivegen 7 
• Bjerkan, Bjerkelivegen 8 
• Berge, Bjerkelivegen 9 
• Le, Bjerkelivegen 10 
• Jahr, Bjerkelivegen 12 
• Majeed, Bjerkelivegen 14 
• Linnerud, Øvre Rælingsvei 2 

 
 

2 Merknad 

Vi vil innledningsvis anføre at området må ses som en helhet og vi viser til klagen ifm. Bjerkelivegen og 
Vestre Strøm og den omdisponering av friområde som her ble gjort. Vi viser i den sammenheng til 
Fylkesmannens brev av 22.10.2015 der det legges vekt på bevaring av grønnstruktur for områder som 
ligger utenfor planavgrensningen samt til «Registrering av naturverdier Stalsberg, juni 2013» der skogen i 
det området som planlegges regulert, er definert som rik edelløvskog med høy tetthet av rådyr og fugl.  
Skogstypen regnes som en av de mest fuglerike i Norge, og den åpne bekken i bunnen av området er 
med på å øke verdien.  Selv om området ikke er så stort, regnes naturtypen som viktig å ta vare på.  En 
omregulering av området vil i stor grad ødelegge det verdifulle naturmangfoldet som dette området 
representerer. 
Videre vil vi anføre at det forslag som er angitt på tegninger kommer i konflikt med hensynssoner ifm 
høyspentledninger.  
 

mailto:postmottak@ralingen.kommune.no
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2.1 Merknad til tiltaksområde 

Bakgrunn 

I kommuneplanens arealdel 2014-2025 – Planbeskrivelse for område 2: Gnr/bnr 106/563, m.fl. 
Strømsdalen har grunneier foreslått endring av arealformål fra friområde og boligformål til næringsformål 
og boligformål. Området er inndelt i areal A, B og C. Rådmannen har tatt med resterende friområder og 
boligtomter som grenser til arealene i vurderingen (se kartutsnitt fra arealplanen for Strømsdalen, figur 1).   
 

 
figur 1 

 

I den en-siders konsekvensutredningen (se vedlagt kopi, figur 3) for tiltaksområdet i arealplanen har 
rådmannen skrevet blant annet det følgende.  
 
Sitat:  
 
«Risiko og sårbarhet – Området er ikke flomutsatt, men en 
åpen bekk øst i område A. Kryssende høyspent-traseer over 
areal A, som snevrer inn mulig bygge-område. Alle arealene 
har østvendt skrånende terreng med dårlige solforhold og får 
trafikkstøy fra Strømsdalen. Støyvarselkart mot 2025 viser 
55-65 dB inn i området, spesielt på område A og C. I tillegg 
går jernbanen nord for område C. Det må i 
reguleringsplanarbeid utredes sum av støy fra vei og 
jernbane. Det er et tidligere avfallsdeponi nederst i 
Strømsdalen og ved utbygging må massene vurderes 
fjernet.»  
 
«Vei/trafikksikkerhet – Det kan være vanskelig å få etablert 
avkjørsel til areal A. Det er streng holdningsklasse på fv.301 
Strømsdalen og avkjørsler fra veien må samles.»  
 
 «Naturmangfold – Det er i Naturbase registrert gammel 
fattig edelløvskog (viktig) i område C og gråor-heggskog 
(lokalt viktig) i område A. Området fungerer som grønt-
korridor for planter og dyr. Det er viktig at det ved regulering 
vurderes hvordan disse verdiene kan innarbeides i planen.» 
 
«Friluftsliv/lek/grønnstruktur – Området er et grønt-drag 
mellom boligbebyggelse. Friområde i gjeldende 
kommuneplan og mulige snarveier bør opprettholdes.»  
 

 «Kulturminne/-miljø/-landskap – Området er en gammel 
ravine, men er allerede så nedbygd at den ikke har noen 
verdi som kulturlandskap i dag.» 
 
 
«Vann og avløp – Det er i dag ingen vann- eller 
avløpsledning i nordre del av Strømsdalen.»  
 
«Skole- og barnehagekapasitet – Løvenstad barneskole har 
liten kapasitet og barnehage har kapasitet. Boligprogram og 
rekkefølgebestemmelser brukes for å styre 
utbyggingstakten.»  
 
 
Under konklusjon til planbeskrivelse for område 2: Gnr/bnr 
106/563, m.fl. Strømsdalen i arealplanen, skriver rådmannen 
følgende. sitat: 
 
«Arealene B og C med tilgrensende areal avsettes til 
næringsformål. Områdene B og C vurderes som best egnet 
til næring på grunn av støy, dårlige solforhold, men nærhet til 
Lillestrøm stasjon. Areal A med omkringliggende areal forblir 
friområde. Begrunnelsen er at område A har to kryssende 
høyspenttraseer, får trafikkstøy fra Strømsdalen, har dårlige 
solforhold, en åpen bekk og viktige naturverdier».  

 
Sitat slutt 
 



 
 
      

Merknad til oppstart av planarbeid med reguleringsplan for Strømsdalen til blå arkitektur landskap ab 
 
                                 Side 3 av 6 
 

 

Til tross for konklusjonen fra rådmannen med begrunnelsen i konsekvensutredningen i arealplanen gjør 
kommunestyret følgende vedtak datert den 11.2.2015: «Område A avsettes til boligområde.» Det 
henvises videre til tilleggsutredning datert 28.1.2015.

Vår merknad til tiltaksområdet: 
Det anføres at det ikke er angitt høyspentledninger med restriksjonsområder og hensynsone på kart i 
varsel slik Hafslundsnett har angitt i sine merknader til arealplanen, ref til Kommuneplanens arealdel 
2014-2025 – behandling etter nytt offentlig ettersyn datert 17.08.2015 merknader fra Hafslund Nett as 
datert 26.03.2015. Fremstillingen i kartet gir en feil fremstilling ved å unnlate å vise kryssende høyspent 
traseer med restriksjonsområder og hensynsone over arealet med de begrensninger det gir. 
 
I det følgende anføres forhold som kommunen har fremholdt i sin egen konsekvensutredning samt forhold 
vi mener er viktige og som i sum gir tungtveiende argumenter mot den foreslåtte omreguleringen: 
 

1. Vi anfører merknad for risiko og sårbarhet: 
• en åpen bekk i området i hele lengderetningen av Strømsdalen  
• skrånende terreng som krever undersøkelse av grunnforhold for å sikre at man ikke får 

utrasing av masser og skade på tilgrensende eiendom. Høydeforskjellen vist i kart på 
kommunens hjemmeside viser en høydeforskjell på 12 meter over 27 meter som gir en 
skråningsvinkel på ca. 30 grader. 

• kryssende høyspent traseer over arealet. Gir betydelig reduksjon i tilgjengelig areal. Se 
skisse under, figur 2, som viser 40m byggeforbudsbelte iht. Hafslund Netts anbefalinger.  

• alle arealene har østvendt skrånende terreng med dårlige solforhold  
• trafikkstøy fra Strømsdalen. Støyvarselkart mot 2025 viser 55-65 dB inn i området. Det må i 

reguleringsplanarbeid utredes sum av støy fra vei.  
• å etablere en skissert 4 stk. blokker med opptil 6 etg. svært nært opp til et etablert villa 

område og de negative konsekvensene det har på bomiljøet. 
 

figur 2 
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2. Vi anfører merknad for vei/trafikksikkerhet: 
• Det kan være vanskelig å få etablert avkjørsel til arealet. Det er streng holdningsklasse på 

fv.301 Strømsdalen og avkjørsler fra veien må samles.  
 

3. Vi anfører merknad for friluftsliv/lek/grønnstruktur: 
• Området er et grønt drag mellom boligbebyggelse som gir et vesentlig klimabidrag i området 

samt et vesentlig bidrag på å redusere støy fra trafikken i Strømsdalen. Friområde i gjeldende 
kommuneplan og mulige snarveier bør opprettholdes. 
 

4. Vi anfører merknad for naturmangfold: 
• Det er i Naturbase registrert gråor-heggskog (lokalt viktig) i området.  
• Området fungerer som grønt-korridor for planter og dyr både i Strømsdalen og korridor mot 

Bjerkelivegen mellom kirkegård og eksisterende eiendommer. Det er viktig at det ved 
regulering vurderes hvordan disse verdiene kan innarbeides i planen.» 

 
5. Vi anfører merknad for kulturminne/-miljø/-landskap: 

• Området er en gammel ravine, og rester av den gamle veien i Strømsdalen kan ha verdi som 
kulturlandskap i dag. 

 
6. Vi anfører merknad for vann og avløp: 

• Det er i dag ingen vann- eller avløpsledning i nordre del av Strømsdalen. 
 

7. Vi anfører merknad for skole- og barnehagekapasitet:  
• Løvenstad barneskole har liten kapasitet og barnehage har kapasitet. Boligprogram og 

rekkefølgebestemmelser brukes for å styre utbyggingstakten. 
 

8. Vi anfører merknad for arealplanens konklusjon: 

 Rådmannen skriver at Areal A (Tiltaksområdet her omtalt: Område 2: Gnr/bnr 106/563, m.fl. 
Strømsdalen) med omkringliggende areal forblir friområde. Begrunnelsen er at område A har 
to kryssende høyspenttraseer, får trafikkstøy fra Strømsdalen, har dårlige solforhold, en åpen 
bekk og viktige naturverdier. 

 
9. Vi anfører merknad for gjennomført ROS analyse ref. Tilleggsutredning til kommuneplanens 

arealdel – etter behandling i kommuneplanutvalget andre gang datert 28.01.2015: 

 Rådmannen gir følgende kommentarer for område Strømsdalen. Sitat: «Det er gjennomført 
ROS-analyse og konsekvensene ved å ta i bruk området til boligformål er vurdert. Arealet er 
vurdert til å ikke være egnet til boligformål. Endringen i forhold til rådmannens forslag vil ikke 
innebære ytterligere utredninger.» 

 Rådmannens kommentarer taler for seg selv og tilsier at området ikke skal omreguleres til 
boligformål. 

 
 

2.2 Merknad til at det ikke skal iverksettes en full konsekvensutredning 

Vi anfører at det vil være god og forsvarlig saksbehandling å be om at en konsekvensutredning blir 
gjennomført på tiltaksområdet med alle forhold som kommunen og vi bringer frem i saken. Det henvises 
også til pågående regulering for Bjerkelivegen og Vestre Strøm hvor grunnforhold og bevaring av 
verneverdig natur er forhold som er brakt frem ved utført konsekvensutredning.   
 
 

2.3 Andre forhold 

Vi anfører at det bør stilles spørsmål ved mangel på politisk edruelighet ved å presse frem et politisk 
vedtak som ikke er begrunnet i annet enn at man ønsker en fortetning og utnyttelse av grøntområder 
generelt i kommunen. Ønskene er hverken faglig underbygget eller anbefalt av kompetente organer i 
kommunen og båndlegger ressurser som burde vært brukt på å utrede arealer som egner seg for 
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boligbygging, og som det finnes rikelig av i kommunen. Arealet som nå fremlegges mangler alle de 
kvaliteter som burde være en forutsetning for fremtidig boligbygging. 
 

3 Oppsummering 

Det anføres forhold som kommunen har fremholdt i sin egen konsekvensutredning og som vi anser for å 
være viktige. Sammen med andre forhold anført av oss, gir dette i sum tungtveiende argumenter mot den 
foreslåtte omreguleringen: 
Svært skrånende terreng med usikre grunnforhold, østvendt beliggenhet og dårlige solforhold, trafikkstøy 
fra Strømsdalen, verneverdig natur med grønt-korridor i Strømsdalen og mot Bjerkelivegen, grønt-drag 
med støyreduserende funksjon og positivt klimabidrag, rikt fugle- og dyreliv, ikke eksisterende nett for 
vann og avløp samt etablering av vanskelig avkjørsel med streng holdningsklasse på fv. 301 i 
Strømsdalen. 
Videre har det vedlagte kartet i varselet unnlatt å vise høyspentledninger med restriksjonsområder.  Til 
slutt vises det til gjennomført ROS analyse der rådmannen konkluderer med at arealet er vurdert å være 
uegnet til boligformål. 
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Vedlegg: 

Figur 3: Kommunens arealdel 2014 -2025 – Planbeskrivelse for område 2: Gnr/bnr 106/563, m.fl. 
Strømsdalen  

figur 3 
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Rælingen kommune - Strømsdalen søndre - gbnr. 106/1 m.fl. - uttalelse 
til varsel om utvidelse av planområdet 
 
Det vises til oversendelse datert 13. januar 2021 av varsel om utvidelse av plangrensen for 
planområdet «Detaljreguleringsplan for Strømsdalen søndre» i henhold til plan- og 
bygningsloven § 12-8. 

Bakgrunn  
Området er avsatt til boligformål og grønnstruktur i kommuneplanens arealdel. 

Formålet med varslet endring er å utvide planområdet for å regulere et midlertidig 
anleggsområde langs Strømsdalen for bygging av adkomstvei til området. Plangrensen utvides 
med cirka 8 meter østover langs et cirka 85 meter langt område i forhold til opprinnelig 
varslet planområde. Den totale utvidelsen er på cirka 550 m2.  

Uheldigvis ga ikke Viken fylkeskommune (tidligere Akershus fylkeskommune) en uttalelse til 
oppstart av planarbeidet da det ble varslet høsten 2016. Vår uttalelse er dermed til varslet 
utvidelse samt det varslede området i sin helhet. Som regional myndighet forutser vi å få 
tilsendt kunngjøring av offentlig ettersyn av detaljreguleringsplanen.  

Tiltaket er vurdert på bakgrunn av fylkeskommunens rolle som regional planmyndighet, 
forvalter av fylkesvei, fagmyndighet for kulturminnevern og prosessmyndighet etter 
vannforskriften. Viken fylkeskommune har følgende merknader:  

Vurdering 
Samordnet areal- og transportplanlegging 
Et av hovedmålene i regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus (RP-ATP) er at 
utbyggingsmønsteret skal være arealeffektivt, basert på prinsipper om flerkjernet utvikling og 
bevaring av overordnet grønnstruktur. Planen skal bidra til å nå det felles målet for Oslo og 
Akershus, fastsatt gjennom Stortingets klimaforlik og Oslopakke 3, om at 
persontransportveksten i området skal tas med kollektivtransport, gange og sykkel.  
 
Den regionale planen innehar strategier for å nå målene. I overordnet strategi for regional 
areal- og transportstruktur er styrking av regionale byer spesielt, og bybåndet generelt, 
vektlagt. De regionale byene og bybåndet skal ta en høy andel av veksten i befolkningen og 
arbeidsplasser.  
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Området ligger omtrent 1,5 kilometer fra Lillestrøm sentrum og togstasjon, med gode gang- 
og sykkelforbindelser til stasjonen og sentrum. Etter dialog med Rælingen kommune og 
tiltakshaver Blue Architecture har fylkeskommunen blitt informert om at det er påtenkt å 
etablere 3 terrengtilpassede lavblokker på mellom 3 og 4 etasjer over bakkenivå i 
Strømsdalen. Det planlegges for cirka 32 boenheter. Etter vår vurdering er gjennomført 
reduksjon i utnyttelse forenelig med de regionale føringene i RP-ATP.   

Fylkeskommunen forutsetter at tilgjengeligheten for trygge ferdselsforbindelser for gående 
og syklende ivaretas gjennom hele bygge- og anleggsfasen. 

Parkering  
Fylkeskommunen mener begrensing i parkeringsdekning er et egnet virkemiddel for å 
stimulere til bruk av gange-, sykkel og kollektivtransport fremfor bilbruk. Det anbefales at det 
fastsettes parkeringsbestemmelser som angir maksimumsnormer, og at disse er strenge.  
 
Barn og unges interesser  
Rælingen kommuneplan stiller krav knyttet til leke- og uteoppholdsarealer. Fylkeskommunen 
forventer at disse legges til grunn i det videre planarbeidet.  
 
Kvantitetskrav, i form av arealkrav, til områder for lek og uteopphold for barn og unge 
vurderes av fylkeskommunen som underordnet kvalitetskrav til slike arealer i byområdene. 
Fylkeskommunen er derfor opptatt av at kommunen legger arbeid i å sikre gode kvaliteter på 
de leke- og uteoppholdsarealene som legges inn i planen.   
 
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 det at kommunen er ansvarlig for å 
sikre akseptable aktivitetsarealer for barn og unge, uansett hvem som bygger boligene.   
 
Fylkeskommunen anbefaler at bevaringsverdige naturkvaliteter kartlegges tidligst mulig i 
planfasen slik at steder som er naturlig egnet for lek og opphold ikke utsettes for unødige 
inngrep. Det er viktig at slike områder avmerkes på plankartet og at det i 
reguleringsbestemmelsene stilles krav om sikringstiltak i anleggsfasen. Leke- og fellesarealer 
bør anlegges på steder med gode solforhold og siktlinjer fra boligområdene.  
 
Masseforvaltning  
Forslaget kan innebære omdisponering og flytting av større mengder masser. Regional plan 
for masseforvaltning i Akershus inneholder retningslinjer som skal bidra til en mer langsiktig 
og helhetlig masseforvaltning i fylket. Det forutsettes at retningslinjene for håndtering av 
masser legges til grunn i det videre planarbeidet.   
 
Vannforvaltning og overvannshåndtering   
Regional plan for vannforvaltning 2016-2021 skal ligge til grunn for all kommunal planlegging. 
I alle utbyggingsområder bør det legges opp til lokal overvannsdisponering med avrenning på 
egen grunn. Tiltaket ligger innenfor vannområdet Leira-Nitelva. Vannområdet har ambisjon 
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om å innfri vannkvalitetsmålene innen 2021. Fylkeskommunen forutsetter at tiltakene planen 
legger til rette for ikke forringer tilstanden i vassdragene iht. regional plan for 
vannforvaltning.  

Friluftsliv 
Tiltaket ligger innenfor en grønnkorridor som ifølge friluftslivskartleggingen i naturbase er 
kategorisert som et svært viktig friluftsområde. På bakgrunn av dette 
anbefaler fylkeskommunen at det tas ekstra hensyn til friluftsliv i planarbeidet. Dette gjelder 
ivaretakelse av eksisterende stier og løyper, områder for lek og møteplasser for friluftsliv. Det 
kan også gjelde opparbeidelse av nye stier, løyper og møteplasser for friluftsliv. 

Kulturminner 
Automatisk fredete kulturminner 
Det er ikke kjente automatisk fredete kulturminner som har behov for særlig vern i det 
varslede planområdet. Undersøkelsesplikten etter kulturminneloven § 9 er oppfylt i 
forbindelse med regulering av Vestre Strøm (vedtatt 13.11.2002).  

Fylkeskommunen ber om at følgende tekst blir tatt inn i reguleringsplanens 
fellesbestemmelser: Dersom det under anleggsarbeid treffes på automatisk fredete 
kulturminner, eksempelvis helleristninger, brent leire, keramikk, flint, groper med trekull 
og/eller brent stein, slagg etter jernfremstilling e.l., må arbeidet øyeblikkelig stanses og 
fylkeskommunen varsles, jf. kulturminneloven § 8. 

Nyere tids kulturminner 
Området er ikke befart. Uttalelsen bygger på arkivopplysninger. Tiltak innenfor planområdet 
berører ikke nasjonale eller regionale kulturminneverdier som Viken fylkeskommune skal 
ivareta. I nærheten av planområdet er det flere Sefrak-registrerte bygninger. Vi ber 
kommunen vurdere tiltakets påvirkning på eventuell lokal kulturminneverdi. Planen må ta 
hensyn til kirkegården vest og sørvest for planområdet. Utover dette har fylkeskommunen 
ingen merknader til tiltaket. 

 

Fylkeskommunen har ingen ytterligere merknader til varsel om planoppstart, men 
forbeholder oss retten å komme med ytterligere merknader ved offentlig ettersyn.  

 

 

Vennlig hilsen 

Per Albert Kierulf Charlott Sandor Johansen 

Avdelingsleder Rådgiver 
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