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Innspill i forbindelse med oppstart av områderegulering av Hansefellåsen - del av gnr. 98
bnr. 2 og 6 m.fl. i Rælingen kommune
I forbindelse med utbygging av området 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 brannvannsuttak, ber brannvesenet om at det benyttes hydranter i stedet
for brannkummer og at det stilles følgende krav i reguleringsbestemmelsene: “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. Stengt vei, samtidig som det skjer en alvorlig
ulykke der det trengs akutt bistand utenfra, vil kunne være et mulig scenario.
Befolkningsvekst og fortetting vil øke presset på de lokale veiene. Fremtidige planer må legge
til rette for god og sikker fremkommelighet for brannvesenet.
En overordnet VA-plan må inngå i alle reguleringsplaner (område- og detaljreguleringsplaner)
for å sikre hygieniske forhold og tilstrekkelig mengde til brannvann. For å sikre vannforsyning
til brannvannsuttakene bør hovedledningsnettet ha tosidig forsyning. Hovedledningsnettet i et
utbyggingsområde bør derfor legges opp som ringledning.
Forslag til rekkefølgekrav:
Overordnede planer for teknisk infrastruktur må fremlegges i forbindelse med område- og
detaljregulering.
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.
En utomhusplan må vise hvordan det skal tilrettelegges for brannvesenet, det tenkes da bl.a. på
adkomster for brannvesen, angrepsveier, snuhammere/snumuligheter for brannvesenets
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kjøretøyer, tilgang på brannvann/plassering av brannvannsuttak og oppstillingsplasser. Ved
etappevis utbygging bør det utarbeides en midlertidig utomhusplan som viser ivaretakelse av
tilfredsstillende tilrettelegging for brannvesenets innsats.
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.
Avfallshåndtering
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.
Befolkningsutvikling / Boligutvikling
Det er viktig med gode og sikre botilbud for særskilte risikogrupper og at man vurderer og
hensynstar disse gruppene i fremtidige reguleringsplaner. Det forventes befolkningsvekst i
kommunen og det vil bl.a. også gjelde andelen eldre.
Vedrørende sikkerhet for eldre, personer med redusert boevne, asylsøkere, arbeidsinnvandrere
jf. St.meld. nr. 35 (2008-2009) Brannsikkerhet – Forebygging og brannvesenets
redningsoppgaver og NOU 2012:4 Trygg hjemme, brannsikkerhet for utsatte grupper.
Brannvesenet ønsker å bli holdt orientert i det videre reguleringsarbeid for området og i
kommende byggesaker.

Med hilsen

Hilde Norgård Bjørkeng
Branningeniør
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Vedr. Områderegulering Hansefellåsen
Viser til mottatt varsel og informasjonsmøte på Smestad grendehus.
Jeg har to kommentarer.
1. Tursti
Jeg synes det er en meget god ide å legge til rette for en tursti og skiløype til Marikollen. Dette vil gjøre det
mulig for fremtidige beboere å enkelt ta seg til skole og idrettsanlegg uten å bruke bil. I dagens samfunn
hvor det er mye snakk om utslipp og unødig bilbruk, bør forholdene i nye boligområder legges til rette for
alternative ferdsel/transport. Min erfaring er at legges forholdene godt nok til rette blir de brukt.
Det kan være en god mulighet til å bruke den østlige trassen av dagens lysløpe, som like utenfor det avsatte
området for områdereguleringen, se vedlagt kartskisse.
Det er en trasse som ligger fint i terrenget og som burde la seg utbedre med fornuftig ressursbruk. En turvei
over åsen vil sannsynligvis medføre en høy skjæring som vil synes fra et stort område, Dette bør unngås.
Forslag: Området utvides noe mot vest slik at man ikke blokkerer for at fremtidig tursti kan følge dagens
trasse av lysløpa.
2. Avgrensning ift 98/17
Det kan synes som om en liten del av 98/17 også skal inngå i områdereguleringen. Jeg antar at dette er feil
og skyldes unøyaktig inntegning. Eier av 98/17 er min datter Heidi Sand Ibenholt og Morten Olesen. De har
ikke noe ønske om at deres eiendom inngår i det igangsatte planarbeidet.

Mvh
Ketil Sand

This message, including any attachments hereto, may contain privileged or
confidential information and is sent solely for the attention and use of the
intended addressee(s). If you are not an intended addressee, you may neither
use this message nor copy or deliver it to anyone. In such case, you should
immediately destroy this message and kindly notify the sender by reply email.
Thank you.
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Margrethe Ludvigsen <margludv@online.no>
tirsdag 14. juni 2016 10.32
Alf Kristian Nyborg
postmottak@ralingen.kommune.no
Trafikksikkerhet ifbm utbygging av Hansefellåsen

Oppfølgingsflagg:
Status for flagg:

Følg opp
Fullført

Hei.
Jeg har et spørsmål ang utbygging av Hansefellåsen I Rælingen kommune. Jeg lurer på hvor dere tenker å
legge av/påkjøring fra Nedre Rælingsveg? Vi driver og bygger hus langs nedre rælingsveg nå og her er det
ingen enkel oppgave å krysse vegen...Vi og flere her har barn som skal på skole, jeg håper ikke det er tenkt
å sende enda flere biler forbi her. Vet du om det er planlagt noe mer innen trafikksikkerhet? Sånn det er nå
må barna kjøres, statens vegvesen ønsker ikke å lage overgang. Vi bygger forresten pa andre siden av vegen
for der kirkebyvegen kommer ut på nedre rælingsveg. Her må ungene krysse vegen for å benytte undergang
lengre Sør igjen...Vi bygger jo på samme side av vegen som smestad skole.
Vennlig hilsen
Margethe Ludvigsen

Sendt fra min Samsung-enhet
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16/88489-2

1288.16a/akn

16.06.2016

Uttalelse til varsel om oppstart av arbeid med områderegulering for Hansfellåsen
i Rælingen kommune
Vi viser til brev datert 06.06.2016 fra Øvre Romerike Prosjektering.
Beskrivelse av saken
Øvre Romerike Prosjektering varsler om oppstart av arbeid med områdereguleringsplan for
Hansfellåsen. Hensikten med reguleringsplanen er å legge til rette for oppføring av eneboliger,
rekkehus og leiligheter. Det planlegges for mellom 250 og 400 boenheter.
Området ligger vest for fv. 120 (Nedre Rælingsveg) og sør for fv. 301 (Øvre Rælingsveg).
Det er anlagt gang- og sykkelveg langs samme side av fv. 120 og fv. 301 som planområdet.
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 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.
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.
Postadresse

Telefon: 02030

Statens vegvesen
Region øst

firmapost-ost@vegvesen.no

Kontoradresse

Fakturaadresse

Østensjøveien 34

Statens vegvesen

0667 OSLO

Landsdekkende regnskap

Postboks 1010
2605 LILLEHAMMER

Org.nr: 971032081

9815 Vadsø
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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.
Statens vegvesen har følgende merknader til varsel om oppstart av planarbeid
1. Trafikksikre gangvegforbindelser for fotgjenger
Fjerdingby skole og Smestad skole ligger på motsatt side av f. 301 og fv. 120 i forhold til
planområdet.
Planbeskrivelsen til reguleringsplanen må beskrive hvordan man vil sikre at barn som flytter til
området får en trafikksikker skoleveg.
Det må reguleres gangvegforbindelser som sikrer at fotgjengere og syklister får trafikksikker
veg til skoler, idrettsanlegg, nabobebyggelse, bussholdeplasser og eventuelle andre
målpunkt. Ved regulering av gangveger er det viktig å ta hensyn til at fotgjengere gjerne
velger å gå korteste veg til stedet de skal til.
I reguleringsplanen må det tas med rekkefølgebestemmelse som sikrer at regulerte
gangveger er bygget før kommunen gir igangsettingstillatelse til bygging av boliger.
2. Regulering av byggegrense langs fv. 120
Det er regulert byggegrense langs fv. 120 i reguleringsplanene «Gang- og sykkelveg rv. 120
Smestad – Kirkebyvegen» og «Gang- og sykkelveg rv. 120 Kirkebyvegen – Fjerdingbykrysset».
Innenfor planområdet må det reguleres byggegrense langs fv. 120 i samme avstand fra
fylkesvegen som gjeldende byggegrense.
3. Regulering av kryss med fylkesveg
Kryss mellom adkomstveg til planområdet og fv. 120 må reguleres med utforming
og frisikt som beskrevet i Statens vegvesens håndbok N100 (vegnormal) og
håndbok V121 (veileder). Frisiktlinjene må målsettes på reguleringsplanen.
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 fylkesvegen.
5. Rekkefølgebestemmelse om bygging av kryss
Det må fremgå av reguleringsbestemmelse at regulert kryss mellom fv. 120 og adkomstveg til
planområdet må være opparbeidet før kommunen kan gi igangsettingstillatelse til bygging av
nye boliger som skal ha adkomst via det nye krysset.
6. Rekkefølgebestemmelse om byggeplan for kryss
Det må fremgå av reguleringsbestemmelse at Statens vegvesen skal godkjenne byggeplan
for kryss mellom fv. 120 og adkomstveg til planområdet før man kan starte på arbeidet med
å bygge krysset.
7. Teknisk plan for kryss med fv. 120
Tiltakshaver må utarbeide teknisk plan for planlagt kryss med fv. 120 som skal danne
grunnlag for reguleringsplanen. Teknisk plan skal inneholde tekniske tegninger som er
nødvendige for å dokumentere at det er mulig å bygge planlagt kryss. I Statens vegvesens
håndbok R700 er det beskrevet hvilke tekniske tegninger som skal være grunnlag for
reguleringsplaner.
Tiltakshaver må sende teknisk plan for krysset og gang- og sykkelvegen til Statens vegvesen
for gjennomsyn/godkjenning før forslaget til områdereguleringsplan blir lagt ut til offentlig
ettersyn.
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8. Stenging av avkjørsler og regulering av nye avkjørsler
Av hensyn til trafikksikkerheten langs fv. 120 må dagens avkjørsel til gbnr. 98/25 og dagens
avkjørsel til gbnr. 98/6, 98/22, 98/76 og 98/142 reguleres stengt. Det må vises på
reguleringsplanen at nevnte avkjørsler skal stenges. Det må reguleres avkjørsler til
eiendommene gbnr. 98/25, 98/6, 98/22, 98/76 og 98/142 fra intern adkomstveg slik at
eiendommene får adkomst via nytt kryss med fv. 120.
9. Stenging av kryss og regulering av nye avkjørsler
Av hensyn til trafikksikkerheten langs fv. 120 må avkjørsel/kryss mellom Kirkevegen og fv. 120
reguleres stengt. Det må vises på reguleringsplanen at nevnte kryss skal stenges.
Eiendommene som har adkomst via krysset mellom fv. 120 og Kirkevegen må få regulert
adkomst via nytt kryss med fv. 120.
10. Rekkefølgebestemmelse om stenging av kryss og avkjørsler
Det må fremgå av rekkefølgebestemmelse at krysset og avkjørslene som er regulert stengt
skal fjernes, og at det skal anlegges nye avkjørsler til berørte eiendommer før kommunen kan
gi igangsettingstillatelse til bygging av nye boliger. Eiendommene som mister eksisterende
avkjørsel/kryss fra fv. 120 skal få adkomst via nytt kryss med fv. 120.
11. 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 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.
12. 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 for boliger i
gul støysone.»

Vegavdeling Akershus - Planseksjonen
Med hilsen
Arne Kolstadbråten
Fagkoordinator

Torhild Sletten

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer.
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Gaute Aarbakke Solaas <Gaute.AarbakkeSolaas@geodata.no>
19. juni 2016 12:16
Alf Kristian Nyborg
postmottak@ralingen.kommune.no; Gaute Aarbakke Solaas; Terje Furuseth
Innspill til regulering og utbyggingsavtale for Hansefellåsen

Hei,
Her er innspill til regulering og utbyggingsavtale fra Midtre Rælingen Vel.
Hilsen,
Gaute Aa. Solaas
Leder MRV.

På informasjonsmøtet ble det skissert at utbygger ser for seg å føre fram veg til ny avkjøring på Nymark. Vi ser dette
som uønsket. Det bør søkes å redusere antall avkjørsler langs fylkesvegen, ikke lage nye. Framføring i den skisserte
traséen vil også være til ulempe for etablerte boliger i området. Som skissert nedenfor så bør avkjøringen ved
Sørlidalen opparbeides til å kunne ta trafikken fra Hansefellåsen samt en framtidig utbygging i utmarka til
Holtgårdene. Det ble argumentert med at adkomst fra sørfra vil bli for bratt. Dette kan løses ved å starte stigningen
langs Sørliåsen og lage bro eller fylling over dalen til Hansefellåsen. Det er stadig overskuddsmasser fra
utbyggingene i området, så dette burde være gjennomførbart. Se rød strek i kartet nedenfor.
Det må etableres lyskryss for å sikre adkomst også i rushtrafikken. Busstoppet ved Sørlidalen må etableres med
busslomme og flyttes noe nærmere Holt. Det må etableres busslomme også på andre siden av vegen ved Holt. Her
er det undergang, så sikker adkomst er sikret.
Per i dag kan det ta ti minutter før en fotgjenger har mulighet til å krysse vegen for å komme til bussholdeplassen på
Nybakk. Det må etableres overgang fra Kirkebyvegen slik at fotgjengerne kan krysse uten å risikere livet. Se kort
grønn strek i kartet nedenfor.
Som kan sees fra bildet nedenfor er det stier i bakkant av utbyggingsområdet. Etter at utbyggingen er ferdig bør det
være etablert en belyst grusveg i bakkant av bebyggelsen for å etablere adkomst fra Marikollen til Sørlidalen. Det må
etableres adkomst fra Tajevegen opp til denne grusvegen. Se lang grønn strek i kartet nedenfor.
På samme måte bør traktorvegen / skiløypa fra Sørlidalen til Fjerdingbyputten oppgraderes til helårsbruk. Det vil
medføre drenering, duk og legging av fastere dekke.
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Alf Kristian Nyborg
Fra:
Sendt:
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Bjørn Larsen <bjornlala@hotmail.com>
21. juni 2016 12:31
Alf Kristian Nyborg; postmottak@ralingen.kommune.no
Merknad ang. utbygging av Hansefellåsen

Vi i Trehyttelandsbyen økokollektiv ønsker med dette å uttrykke vår bekymring for utbygging av
Hansefellåsen generelt og søndre del spesielt.
VI har i over 20 år bodd i svært nær tilknytning til skogen, med hytter i trærne, utedo, vann fra bekken
(rett sør for planlagt utbygging) og grønnsakshage for å nevne noe. Dette særpreget frykter vi nå står i fare
for å forsvinne med utbygging av Hansefellåsen, og vi ønsker å komme i dialog med Dere angående
hvordan vi på best mulig måte kan ivareta stedets særpreg og egenart. En utbygging i umiddelbar nærhet
vil ødelegge stedet, og med tanke på at vi ønsker å beholde vår lave og naturvennlige standard er det
ingen tvil om at tomter i umiddelbar nærhet av vårt hyttekollektiv ikke vil være særlig attraktive.
Vi ser helst at søndre del taes ut av planene i sin helhet, slik at vi kan beholde bekk og skog rundt vår tomt.
Det er et forsvinnende lite område det er snakk om.
Med vennlig hilsen,
Bjørn Larsen
Nedre Rælingsvei 399
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Alf Kristian Nyborg
Fra:
Sendt:
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Emne:

ingjerdpedersen1@gmail.com
20. juni 2016 20:16
Alf Kristian Nyborg
postmottak@ralingen.kommune.no
Vedr. Varsel om oppstart av planarbeid - områderegulering - og
forhandlinger om utbyggingsavtale for Hansefellåsen - del av gnr. 98 bnr.
2 og 6 m. fl.

Viser til varsel fra Øvre Romerike Prosjektering AS, av 24.05.2016, Ref: 1288.16a/akn og informasjonsmøte på
Smestad Grendehus 07.06.2016. Jeg er eier av gnr. 98 bnr. 5 og har fått forståelse av at innkjøring til nytt boligfelt
skal bli lagt inn nord for min eiendom, slik at jeg ikke blir berørt av utbyggingen.
Samtidig er nå eiendommene Nedre Rælingsveg 387, 389 og 397 lagt ut for salg. Det ble opplyst på
informasjonsmøte at ØRP ikke hadde interesse for at disse eiendommene skulle bli en del av dette planarbeidet. Det
er viktig å få avklart om disse skal være med eller om de skal holdes utenfor denne reguleringen, og om det evt. vil
få noen konsekvenser for min eiendom.
Ber om tilbakemelding på dette.

Mvh.
Ingjerd Pedersen
Nedre Rælingsveg 393
2008 Fjerdingby
Sendt fra min iPad

1

Øvre Romerike Prosjektering AS
Pb. 26
2051 JESSHEIM
v/arealplanlegger Alf Kristian Nyborg

Deres ref:
Vår ref: 16/00346-2
Dato: 17.06.2016

Rælingen kommune - varsel om oppstart av planarbeid - Områderegulering og forhandlinger
om utbyggingsavtale for Hansefellåsen del av gnr 98 bnr 2 OG 6 m. fl.
Vi viser til brev datert 06.06.2016 vedrørende ovennevnte sak.
Vi henviser videre til kommuneplanens arealdel(2014 – 2025), kapittel 3, § 3.2 og bestemmelser
knyttet til renovasjonsløsninger for ny bebyggelse eller ved rehabilitering av bestående bebyggelse.
For et område av denne størrelsen er, vil det være av stor betydning av ROAF blir involvert på et
tidlig tidspunkt. Vi yter fri konsulenthjelp relatert til renovasjon av husholdningsavfall i saker som
berører våre eierkommuner. Det foreligger ikke krav om kommunal renovasjon på områder regulert til
næringsvirksomhet. Eier / bruker står fritt til selv å velge leverandør av renovasjonstjenester.

Kontakt oss gjerne på tlf.: 07623 for mer informasjon.

Med vennlig hilsen,

Hege Fosse-Eriksen
Avdelingsdirektør

Harald Myrli
Rådgiver

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og ekspedert uten underskrift
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UTTALELSE TIL VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID – OMRÅDEREGULERING DEL AV GNR. 98
BNR. 2 OG 6 MFL. I RÆLINGEN KOMMUNE
Hafslund Nett AS («HN») viser til varsel om oppstart av planarbeid - områderegulering del av gnr. 98
og bnr. 2 og 6 mfl. i Rælingen kommune. Høringsfristen er 1. juli 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).
Nettselskapet har lavspenningsnett etablert innenfor planavgrensningen. Lavspenningsnettet forsyner eksisterende
bebyggelse med strøm. Det er ikke vedlagt kart til uttalelsen, dersom forslagsstiller ønsker kart, kan de ta kontakt med
undertegnende.
1
Elektriske anlegg i planområdet
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.
Anlegg med spenning til og med 22 kV inngår i distribusjonsnettet for elektrisk energi og er bygget i
medhold av områdekonsesjon.
1.1
Behov for nye nettstasjoner
For å sikre strøm til ny bebyggelse, vil det bli behov for å sette av arealer til å etablere nye
nettstasjoner innenfor planavgrensningen. Basert på antall boenheter, vil det sannsynligvis bli behov
for to eller tre nettstasjoner. Dette er avhengige av effektbehovet til planområdet.
Nettselskapet ber derfor om at følgende bestemmelse inntas i reguleringsbestemmelsene:
«Detaljreguleringsplaner skal redegjøre for behov og lokalisering av nettstasjoner»
Arealet som avsettes i planen til frittliggende nettstasjoner må være av en slik størrelse at det er
plass og adkomst til nettstasjonene med kranbil (med støttebein). Dette innebærer at det normalt
er behov for et areal på ca. 50 kvm (7,5 m x 6,5 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 trafikksikkerheten ønskes frittliggende
nettstasjoner plassert minimum tre meter fra veikant og utenfor veiens frisiktsoner. Fortau, gangog sykkelvei regnes også som veikant. For å sikre optimal strømforsyning, ønskes
nettstasjonene plassert sentralt i planområdet. Av hensyn til støy, anbefaler nettselskapet at nye
nettstasjoner 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.
Dersom reguleringsplanen ikke setter av areal til nettstasjon, ber nettselskapet om at følgende presiseres i
planbestemmelsene:
 Nettstasjoner tillates oppført inntil 1 m fra eiendomsgrense og at det generelt er 5 m byggegrense
Postadresse
Hafslund Nett AS
Postboks 990, Skøyen
N-0247 OSLO

Hovedkontor
Drammensvn. 144, Skøyen
N-0247 OSLO

Internett
www.hafslundnett.no
firmapost@hafslundnett.no

Telefon
+47 22 43 58 00

Bankkonto
6468.05.20877
Foretaksregisteret
NO 980 489 698 MVA



rundt nettstasjoner.
Nettstasjoner tillates oppført også utenfor regulerte byggegrenser og kommer i tillegg til tillatt
utnyttelsesgrad.

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.
1.2
Strømforsyning og omlegging/flytting av eksisterende nett
For utbygging av planområdet, må det etableres et nytt strømnett innenfor området. 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.

2

Andre forhold

2.1
Inntegning på plankart
Arealer som i fremtiden skal brukes til frittliggende 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.
2.2
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
Rettigheter

Alf Kristian Nyborg
Fra:
Sendt:
Til:
Kopi:
Emne:
Vedlegg:

Bryhn Kristin Ødegård <krb@nve.no>
28. juni 2016 14:59
Alf Kristian Nyborg
postmottak@raelingen.kommune.no
NVEs innspill ved varsel om oppstart - Områderegulering for Hansefellåsen
- Del av GBnr 98/2 og 6 m.fl. - Rælingen kommune, Akershus
Sjekkliste_NVE.pdf

Deres dato/ref.: 1288.16a/akn

Vår ref.: 201603194‐1

Vi viser til varsel om oppstart av planarbeid datert 06.06.2016. I perioder med store saksmengder har NVE Region
Øst ikke alltid ressurser til å gjøre en konkret vurdering av planområdet ved varsel om oppstart. Denne planen er en
av disse.
Plan‐ og bygningsloven (pbl) og byggteknisk forskrift (TEK 10) setter tydelige krav til sikkerhet mot flom og skred ved
ny utbygging. Våre retningslinjer for hvordan en kan ta hensyn til flom‐ og skredfare i arealplaner (NVE 2/2011 –
Flaum‐ og skredfare i arealplanar) ligger tilgjengelig på www.nve.no/flaum‐og‐skred/arealplanlegging, og vi ber om
at denne legges til grunn i det videre planarbeidet. Vedlagt er også ei sjekkliste knyttet til NVEs ansvarsområder som
kan benyttes i forbindelse med planarbeidet. Sjekklista er ment brukt som et generelt hjelpemiddel for å sikre
tilfredsstillende dokumentasjon av relevante forhold knyttet til faren for flom, erosjon eller skred.
Dersom dere har konkrete spørsmål i forbindelse med planarbeidet vil vi selvfølgelig svare ut disse.

Med hilsen
Kristin Ø. Bryhn
seniorrådgiver
Skred‐ og vassdragsavdelingen, Region Øst
Seksjon for areal‐ og sikring
Norges vassdrags‐ og energidirektorat (NVE)
Telefon: 22959595 el. direkte: 22959135, Mobil: 40034840
E‐post: nve@nve.no eller direkte: krb@nve.no
Web: www.nve.no
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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 bygninslovens § 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

Er det vassdrag i planområdet?

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

Alle vassdrag, inkludert åpne og lukka
Karttjenesten NVE Atlas
bekker, bør merkes tydelig i plankartet og
reguleres til arealformål 3, 5 eller 6, jf §12-5.
Arealplanlegging og
Bestemmelser om byggegrense til vassdrag,
vassdragsmiljø
kan differensieres ut fra konkrete
Plan- og bygningslovens § 12-5
vurderinger av allmenne hensyn, for
eksempel 50-100 m langs hovedvassdrag og Plan- og bygningslovens § 1-8
20 m langs bekker.

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

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.

Kan området være flomutsatt?

Dersom planområdet er innenfor 20metersbeltet langs bekk eller 100metersbeltet 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?

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

Linker til mer informasjon

Vannressursloven

Forvaltning etter RPR for verna vassdrag kan Verneplan for vassdrag
fastsettes i bestemmelser og/eller vises som
RPR for vernede vassdrag
hensynssone.
Ny bebyggelsen bør i utgangspunktet
plasseres utenfor flomutsatte områder.

Utenfor kartlagte områder kan en første
vurdering baseres på observasjoner fra tidligere Flomutsatte areal skal vises som
flommer, lokalkunnskap og kartanalyse. Ved tvil hensynssone og tilknyttes bestemmelser
må det gjøres en fagkyndig utredning.
som ivaretar sikkerheten gitt i TEK10 §7-2.

Flomsonekart utarbeidet av NVE
Krav til flomsikkerhet i TEK10
Retningslinje 2/2011: Flaum- og
skredfare i arealplanar (rev.
2014)

Det må vises særlig aktsomhet langs bratte og
masseførende vassdrag.

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

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

Alternative flomveier for lukkede bekker bør Retningslinjer for
vises som hensynssone i planen
flomberegninger
Det kan fastsettes bestemmelser om lokal
Fakta: Hvordan ta hensyn til
overvannshåndtering.
klimaendringer

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

Rettleiar 3/2015: Flaumfare
langs bekker

Fakta: GIS finner flomveiene

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.

Karttjenesten NVE Atlas

Ansvar for fremtidig tilsyn og vedlikehold av
sikringstiltak må avklares.

Veileder 7/2014 Sikkerhet mot
kvikkleireskred

NGUs løsmassekart
Skredutsatte områder vises som
Krav til skredsikkerhet i TEK10
hensynssone i planen og tilknyttes
bestemmelser som ivaretar sikkerheten gitt i Retningslinje 2/2011 Flaum- og
skredfare i arealplanar (rev.
TEK 10 §7-3.
2014)
Hvis det ikke er tilstrekkelig sikkerhet må
avbøtende tiltak beskrives og innreguleres i Veileder 8/2014 Sikkerhet mot
skred i bratt terreng
planen.

Faktaark: Identifisering av
skredvifter
Skogsveger og skredfare
Er det konsesjoner for vassdragseller 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.

Planloven og energianlegg

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

Hensynssoner for kraftledninger

Oversikt over konsesjoner som
er gitt eller under behandling
Bebyggelse nær høyspentanlegg

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.

Øvre Romerike Prosjektering as
Postboks 26
2050 JESSHEIM

Tordenskiolds gate 12
Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO
Telefon 22 00 35 00
fmoapostmottak@fylkesmannen.no
www.fmoa.no
Organisasjonsnummer NO 974 761 319
Deres ref.: 1288.16a
Deres dato: 06.06.2016
Vår ref.: 2016/7782-4 FM-M
Saksbehandler: Thea Holten
Direktetelefon: 22 00 36 90
Dato: 30.06.2016

Rælingen kommune - Hansefellåsen - del av gbnr 98/2 og 98/6 m.fl.Fylkesmannens uttalelse
Vi viser til brev fra Øvre Romerike Prosjektering as av 06.06.2016.
Formålet med planen er å legge til rette for variert boligbebyggelse. I kommuneplanen er
området i hovedsak avsatt til boligformål. Deler av området ligger innenfor markagrensen.
Fylkesmannen har gitt tillatelse til regulering av turvei innenfor marka i det gjeldende
planområdet i brev av 22.4.2016.
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.
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
Biologisk mangfold
I Naturbase er det registrert en dam (Kirkeby, ID BN00011038) med amfibier. Dammen er gitt
verdi svært viktig (A-verdi). Inn- og utløpsbekken til dammen går gjennom planområdet.
Arealendringer er den største trusselen for amfibier og andre ferskvannsorganismer. En stor andel
dammer har blitt gjenfylt, dammer har blitt isolert og leveområder for amfibier rundt dammer
(overvintring- og jaktområder) har blitt ødelagt. Tilsvarende har mange bekker blitt lagt i rør.
Kantvegetasjon til vann har en viktig biologisk funksjon ved at den er leveområder for planter og
dyr samt at den gir skjul og skygge for fisk og fugl. I tillegg hindrer den avrenning og stabiliserer
kantsonen som igjen gir en bedre vannkvalitet. Naturlige vannsystemer med tilhørende kantsoner
har dessuten en viktig fordrøyningsfunksjon ved store nedbørsmengder. Fylkesmannen forventer

at dammen med tilhørende bekk og grøntstruktur blir ivaretatt i områdereguleringen for å bevare
det biologiske mangfoldet.

Med hilsen
Ellen Lien
seksjonssjef

Thea Holten
rådgiver

Dokumentet er elektronisk godkjent.

Kopi til:
Rælingen kommune
Akershus fylkeskommune
Statens vegvesen, Region øst

Postboks 100
Postboks 1200 Sentrum
Postboks 1010

2025
0107
2605

Fjerdingby
Oslo
Lillehammer

Regionkontor Landbruk
Lørenskog, Nittedal, Oslo, Rælingen og Skedsmo

Øvre Romerike Prosjektering AS
pb 26
2051 JESSHEIM

DERES REF:

VÅR REF:
2016/6340

SAKSBEHANDLER:
Trygve Westrum Solem,

DATO:
30.06.2016

Uttalelse til oppstart av planarbeid - del av gnr 98 bnr 2 og 6 m.fl - Rælingen
Viser til varsel om oppstart av planarbeid for Hansefellåsen, del av gnr 98 bnr 2 og 6
m.fl i Rælingen kommune. Det går fram av oppstartsbrevet at hensikten med
reguleringsarbeidet er å legge til rette for oppføring av boligbebyggelse.
Planområdet er mot syd og vest avgrenset av LNF-område. Skogen i det
tilgrensende LNF-området består av skjøttet barskog på middels til høy bonitet.
Skogen er aktivt drevet, og utgjør en betydelig samfunnsøkonomisk ressurs.
Regionkontor landbruk vil be om at det tas hensyn til dette under utformingen av
reguleringsplanen slik at boligutbyggingen ikke vanskeliggjør skjøtsel av
skogområdene og uttak av tømmervirke. Konkret innebærer dette at veiene innenfor
boligområdet må utformes slik at de kan benyttes av tømmervogntog, og det må
reguleres inn egne områder for lagring av tømmer på velteplass.
Med vennlig hilsen
Ida Marie Gjersem
Jordbrukssjef

Trygve Westrum Solem
Skogbrukssjef
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Rælingen kommune - Planarbeid - Gbnr 98/2 og 98/6 m fl - Hansefellåsen - uttalelse til varsel
om oppstart av områdereguleringsplan
Det vises til oversendelse datert 6. juni av varsel om igangsatt reguleringsarbeid i henhold til planog bygningsloven § 12-8.
Formålet med områdereguleringen er å legge til rette for en variert boligtypologi, med 250-400
boenheter. Planområdet er på 360 daa og er i hovedsak satt av til boligområde i gjeldende
kommuneplan.
Tiltaket er vurdert ut fra fylkeskommunens rolle som regional planmyndighet og som
fagmyndighet for kulturminnevern. Fylkesrådmannen har følgende merknader til varselet:
Samordnet areal- og transportplanlegging
Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus ble vedtatt av Fylkestinget i desember
2015. Et av planens hovedmål 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.
Planområdet er langstrakt og ligger ca 1-1,7 km unna Fjerdingby, som er prioritert tettsted i den
regionale planen. Fylkesrådmannen forutsetter at det i det videre planarbeidet legges vekt på gode
gang- og sykkelveiforbindelser mot Fjerdingby.
Automatisk fredete kulturminner
Fylkesrådmannen viser til forespørsel fra Block Watne AS om en forhåndsuttalelse i forhold til
behovet for arkeologisk registrering datert 16.02.2016, og vårt svarbrev med registreringskrav
datert 09.03.2016. Planområdet ble registrert uten funn av automatisk fredete kulturminner og
undersøkelsesplikten er å anse som oppfylt. Ved eventuelle utvidelser av planområdet, må disse
vurderes for seg.
Fylkesrådmannen ber om at de som skal utføre arbeidet i marka gjøres særlig oppmerksomme på at
det likevel 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.
Postadresse
Postboks 1200 sentrum
0107 OSLO
E-post
post@afk.no

Besøksadresse
Schweigaardsgt 4, 0185 Oslo

Telefon
(+47) 22055000

Org. nr - juridisk
NO 958381492 MVA

Fakturaadresse
Pb 1160 Sentrum, 0107 Oslo

Telefaks
(+47) 22055055

Org. nr - bedrift
NO 874587222

Nyere tids kulturminner
Området er ikke befart. Uttalelse gis på grunnlag av arkivmateriale. Området grenser i øst mot
kulturlandskapet rundt Rælingen kirke. Dette kulturlandskapet er vurdert å inneha verdi i regional
og/eller nasjonal sammenheng, jfr. Regional plan for kulturminner og kulturmiljøer (2007), og
strekker seg fra Nedre Rælingsveg og ned mot Øyeren. Grunnet områdets høye verdi anbefaler vi
at siktlinjene i området ivaretas, både ned mot Øyeren og sett fra Øyeren. Det frarådes at det åpnes
opp for høye bygg som bryter landskapssilhuetten.
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.
Fylkesrådmannen tar for øvrig varselet til orientering, og forbeholder oss retten til å komme med
kommentarer i forbindelse med høring og offentlig ettersyn av planforslaget.

Med vennlig hilsen
Julie Aaraas
rådgiver plan

Marianne Johansson
rådgiver arkeologi

Dokumentet er elektronisk godkjent.
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Hansefellåsen i Rælingen kommune - varsel om oppstart av planarbeid områderegulering og forhandlinger om utbyggingsavtale

Øvre Romerike Prosjektering AS
Postboks 26
2051 JESSHEIM
Deres referanse: 1288.16a/akn

Vår referanse: 01.07.2016 - 2016/335-4649/2016
Hansefellåsen i Rælingen kommune - varsel om oppstart av planarbeid - områderegulering og forhandlinger
om utbyggingsavtale
Ruter stiller seg positiv til utbygging av dette området da den ligger langs eksisterende kollektivtraseer og det vil
derfor være mulig å gi et godt kollektivtilbud i området. Det er i dag 10. minutter frekvens mot Lillestrøm samt 30.
minutter mot strømmen og Ahus i rushtiden.
Ruter er likevel bekymret for fremkommeligheten på Nedre Rælingsvei ved ytterligere utbygging i Rælingen. Økt
boligbygging vil øke veitrafikken, dersom ikke tiltak settes inn. Det er allerede i dag mye kø på Nedre Rælingsvei inn
mot rundkjøringen på rv. 159. her blir bussene stående i samme kø som bilene. Det bør etableres kollektivfelt på
strekningen inn mot rundkjøringen. Andre tiltak som rushtidsprising bør også vurderes for å oppnå en god
trafikkavvikling.
Det er viktig at utformingen av utbyggingsområdet gjøres så kollektivvennlig som mulig slik at flest mulig kan benytte
kollektivtrafikk. Det bør være effektive gangforbindelser ned mot holdeplassene og bebyggelsen bør konsentreres så
nærme disse som mulig. Innenfor 500 meter er kort avstand. Innenfor 1000 meter er akseptabelt, men kan være noe
langt om det er mye helning i terrenget. Bebyggelse med høyest utnyttelse bør ligge nærmere holdeplassene enn
bebyggelse med lav utnyttelse.

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/
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Liv og Øistein Huse
Postboks 43
2025 Fjerdingby

Øvre Romerike Prosjektering
v/Alf Kristian Nyborg
Kopi til Postmottak Rælingen kommune
Deres ref 1288.16a dato 21.02.2017
Rælingen Kommune - Merknader til varsel om utvidelse av planområderegulering for
Hansefellåsen – DEL AV GNR 98 BNR 2 og 6 M.FL.
Merknad 1
Vi forstår av kart over området datert 20.12.2016 og av ønsket om å etablere et kanalisert T-kryss på
FV120 i forbindelse med områderegulering for Hansefellåsen at det legges opp til at dette krysset blir
eneste adkomstvei inn og ut på Hansefellåsen. Vi er sterkt i mot at dette blir eneste adkomstvei inn og ut
på Hansefellåsen. Det vil bli en svært betydelig og urimelig belastning for oss og andre eksisterende
beboerne her.
I kommuneplanen vedtatt i kommunestyret 18.06.2014 står det under Hansefellåsen 2, at det planlegges
inntil 50 eneboliger og 55 rekke-/kjedehus i dette området.
Det vil si at minst 105 husstander skal bruke denne veien. Hver husstand vil sannsynligvis ha omtrent to
biler hver. Disse bilene vil komme til å stå i kø helt innpå våre hus for å komme ut på en allerede sterkt
trafikkert FV120. Slik vil det bli hver morgen og ettermiddag. Støy og forurensing vil øke. Vi ønsker ikke
dette. Vi som bor her kan ikke ta hele belastningen med å være eneste adkomst til Hansefellåsen. Det
må planlegges andre adkomster.
Hva med sør for Sørlikollen? Hva skjer med Kirkebyvegen?
Merknad 2
Vi er også bekymret for belastningen på FV120 som allerede er svært stor. Det er bare å ta en tur ut til
Hekneråsen og Smestad feltet og observere hvor vanskelig det er å komme seg ut på veien der om
morgenen.
Det oppleves jo også som en dårlig løsning at de som bor langt nord på feltet, skal måtte kjøre langt
sørover og ut på en allerede overbelastet FV120 for å komme seg tilbake til kommunesenteret ved
Marikollen og mot Lillestrøm m.m. Vi mener at det bør etableres vei fra feltet og nord/øst slik at trafikken
kan ledes mot Fjerdingby og/eller Marikollen da de aller fleste uansett kommer til å kjøre denne veien.
Merknad 3
Det kanaliserte T-krysset er i seg selv ikke negativt, men merkelig at fokus er på venstresvingfelt fra sør
da et mindretall vil komme fra sør og svinge til venstre opp mot Hansefellåsen.
Det store flertallet vil derimot merke kaoset og overbelastningen på FV120 når de om morgenen kommer
fra Hansefellåsen og skal til venstre ut på FV120. Dersom det først skal etableres kanalisering, så er det
vel så viktig å etablere en kanal der de som kommer fra Hansefellåsen kan vente på klar bane fra sør
etter at de har krysset FV120 feltet fra nord.
Hilsen
Liv og Øistein Huse
e-post: oistein@dinpc.no
G.nr.98 B.nr.76

Øvre Romerike Prosjektering AS
Postboks 26
2051 JESSHEIM

Behandlende enhet:
Region øst

Saksbehandler/telefon:
Torhild Sletten / 24058226

Vår referanse:
16/88489-11

Deres referanse:
1288.16aakn

Vår dato:
03.03.2017

Uttalelse til varsel om utvidelse av planområde for reguleringsplan for
Hansfellåsen i Rælingen
Vi viser til brev datert 21.02.2017 fra Øvre Romerike Prosjektering AS med varsel om
utvidelse av planområde for områdereguleringsplan for Hansfellåsen.
Uttalelse til Statens vegvesen
Statens vegvesen har ingen merknader til forslaget om å utvide planområde for
områdereguleringsplan for Hansfellåsen.

Vegavdeling Akershus - Planseksjonen
Med hilsen

Arne Kolstadbråten
Fagkoordinator

Torhild Sletten

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer.
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Jan Nybak
Nedre Rælingsveg 381 A
2008 Fjerdingby

Fjerdingby, 6. mars 2017.

Øvre Romerike Prosjektering as
Postboks 26
2051 Jessheim
Attn. Alt Kristian Nyborg
Deres ref. 1288.16a/akn

RÆLINGEN KOMMUNE.
VARSEL OM UTVIDELSE AV PLANOMRÅDE- OMRÅDEREGULERING FOR HANSEFJELLÅSEN –
DEL AV GNR. 98 BNR. 2 OG 6 M.FL.
Viser til Deres varsel datert 21. februar 2017 om utvidelse av planområde – områderegulering for
Hansefellåsen.
Jeg ønsker med dette å påklage varsel om utvidelse av planområdet hvor lokaliseringen av
kryssløsning for ny adkomst til Hansefellåsen fra Nedre Rælingsveg (fv. 120). Tegningen viser at det
planlegges et kanalisert T-kryss med venstresvingfelt som vist i Deres figur 1 på mottatt varsel. Vi har
ingen direkte innsigelser mot T-krysset eller breddeutvidelsen og at vegfyllingen utvides østover. Jeg
henstiller om at det reguleres at T-krysset flyttes 15-20 meter Nord over slik at hoved innkjøringen
legges lenger fra min eiendom. Jeg vil få støyen rett inn på min eiendom og ingen mulighet for bl.a
garasjeplass. En slik flytting vil også lette innkjøringen da strekningen opp mot Hansfellåsen blir
rettere og høydeforskjellen noe lavere.

Med vennlig hilsen
Jan Nybak

Kopi: postmottak@ralingen.kommune.no
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Deres ref.:
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Vår ref.: 2017/10926-3 FM-M
Saksbehandler: Alexander Karlsson
Direktetelefon: 22 00 35 99
Dato: 7.3.2017

Rælingen kommune - Varsel utvidet planområde - områderegulering Hansefellåsen - del av gbnr 98/2 og 98/6 m.fl. - Fylkesmannens uttalelse
Vi viser til brev fra Øvre Romerike Prosjektering AS av 21.2.2017.
Saken gjelder utvidelse av planområdet for tidligere varslet områderegulering for Hansefellåsen.
Formålet med utvidelsen er å regulere inn et område på omtrent 30-35 dekar på østsiden av
Nedre Rælingsveg fv.120 til midlertidig anleggsområde. Dette området vil bli brukt under
bygging av ny kryssløsning for atkomst til Hansefellåsen. I tillegg skal planområdet justeres i
henhold til ny Markagrense nordvest i planområdet.
I kommuneplanens arealdel er området hvor det ønskes midlertidig anleggsområde i hovedsak
avsatt til LNF med tilhørende hensynssone H560_2 Hammeren. Mindre deler av området langs
vegen er regulert til bolig.
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.
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 i ”Nasjonale forventninger til
kommunal og regional planlegging” av 12.6.2015 (www.planlegging.no).
Fylkesmannens innspill
Naturmangfold
Innenfor utvidet planområde på østsiden av fv.120 er det i Miljødirektoratets naturbase registrert
naturtypen gråor-heggeskog (Hammeren) med A-verdi (nasjonalt viktig). Etter våre målinger vil
1,2 dekar av denne naturtypen berøres av planområdet. Hele naturtypen er på 77 dekar. Den ble
registrert 29.8.2001.
Sør for denne naturtypen er det en ravine som ikke er kartlagt i naturbase. I lokalitetsbeskrivelsen
for Hammeren står det at: «Det finnes et intakt ravinesystem som, for uten å være geologisk
interessant, også er interessant pga tilstand, vegetasjon og artsmangfold». Naturtypen ravine var
ikke i 2001 definert som en egen naturtype, og en registrering av området i dag kan innebære at
ravinen sør for avgrensningen i naturbase må sees i sammenheng med resten av ravinesystemet i
området, og kan være en del av et ravinesystem av nasjonal eller vesentlig regional verdi.

Rapporten Karleggingsstatus for viktige naturtyper i Oslo og Akershus utarbeidet av Biofokus på
oppdrag fra Fylkesmannens miljøvernavdeling fremhever også at kartlegging av raviner og
tilhørende naturtyper under marin grense er eneste prioriterte kartleggingsoppgave i Rælingen
kommune. Rælingen har et særlig ansvar for naturtyper i ravinelandskapet under marin grense.
I henhold til Forskrift om konsekvensutredninger for planer etter plan- og bygningsloven skal
områdereguleringer som innebærer andre vesentlig endringer av kommuneplan enn angitt i § 2,
bokstav d, vurderes etter vedlegg III i forskriften. I vedlegg III fremkommer det at planer som
kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn skal behandles i tråd med bestemmelsene i
forskriften. I vurderingen skal det vektlegges om planen kan få vesentlige virkninger etter tredje
ledd dersom det er sannsynlig at planen vil kunne komme i konflikt med blant annet: d) en
forekomst av en utvalgt eller truet naturtype, verdifull naturtype av verdi A eller B, truet eller
prioritert art, eller mot økologisk funksjonsområde for en prioritert art. Planer og tiltak regnes
alltid å kunne medføre vesentlige virkninger dersom de helt eller delvis er innenfor eller i strid
med en lokalitet av verdifulle naturtyper av verdi A. På bakgrunn av at det er sannsynlig at
utvidelse av planområdet vil medføre konflikt med den truede naturtypen ravine, og gråorheggeskog av nasjonal verdi/verdi A, mener Fylkesmannen at planen utløser krav om
konsekvensutredning.
Vi ber om at konsekvenser for ravineområdet og naturtypen gråor-heggeskog utredes. Det
innebærer at området må naturtypekartlegges, og at tiltakets virkning på naturverdiene i området
vurderes. Det er viktig at ravinen i planområdet sees i sammenheng med det øvrige
ravinesystemet. Vi vil også understreke at kartleggingen må gjennomføres av en person med god
fagkompetanse. Kartleggeren bør ha erfaring med å vurdere naturverdi for ravinedaler på
grunnlag av utkast til faktaark for naturtypen ravinedal (Erikstad 2014).
Dersom planen kommer i konflikt med naturverdier av nasjonal eller vesentlig regional verdi, vil
vi sterkt fraråde kommune å omdisponere det foreslåtte området øst for fylkesveg 120 til et
midlertidig anleggsområde.
Forurensning/vannkvalitet
I planområdet ligger også Sørlibekken. Bekken renner videre fra varslet planområde og ned til
Nordre Øyeren naturreservat.
Forurensningslovens § 7 stadfester at ingen må ha, gjøre eller sette i verk noe som kan medføre
forurensning uten at det er lovlig etter §§ 8 eller 9, eller tillatt etter vedtak i medhold av § 11. I
forbindelse med planarbeidet må det gjennomføres en miljørisikovurdering av tiltaket. Det må
også vurderes og eventuelt implementeres avbøtende tiltak for å beskytte bekken mot
forurensning.
Vi minner også om vannressurslovens § 11 som sier at det langs bredden av vassdrag med
årssikker vannføring skal opprettholdes et begrenset naturlig vegetasjonsbelte som motvirker
avrenning og gir levested for planter og dyr. Fylkesmannen er myndighet til å gi fritak fra § 11.
Landbruk
Utvidet planområde på østsiden av fylkesveg 120 består av innmarksbeite og skog. Vi minner om
at også innmarksbeite regnes som dyrket mark, og at ravinebeiter kan ha stor natur- og
kulturlandskapsverdi. Området grenser også til et fulldyrket areal i øst hvor det kan oppstå
konflikter. Kommunen må vurdere hensynet til landbruk, jordvern og kulturlandskap, og om
anleggsområdet og eventuelt kryssløsningen kan legges til et annet areal eller begrenses.

Konsekvenser på både kort og lang sikt må komme fram i planen. Selv om anleggsområdet er
midlertidig, er det sannsynlig at konsekvensene av inngrepet vil være langvarige.
Vi forutsetter at et eventuelt anleggsområde i LNF-området tilbakeføres til LNF-formål etter at
tiltaket er ferdig. Det bør lages en plan for tilbakeføring som har mål om å ivareta eller restaurere
produksjonspotensialet så langt det er mulig.
Masseforvaltning
Det er også sannsynlig at tiltaket vil generere en viss mengde overskuddsmasser. Vi minner om
at det bør lages en plan for forvaltning av massene samtidig med planarbeidet med mål om å
gjenbruke mest mulig, og en sluttrapport etter endt tiltak. Vi viser for øvrig til retningslinjene og
prinsippene beskrevet i Regional plan for masseforvaltning i Akershus.
Øvrige merknader
Vi viser også til uttalelse til forrige varsel datert 30.6.2016 og til Fylkesmannens tillatelse til
oppstart av planarbeid datert 22.4.2016.
Konklusjon
Fylkesmannen mener at utvidet planområde innebærer at det må gjennomføres en
konsekvensutredning for ravinelandskapet i området. Dersom planen kommer i konflikt med
naturverdier av nasjonal eller vesentlig regional interesse, vil vi sterkt fraråde omdisponering av
det foreslåtte området øst for fylkesveg 120 til midlertidig anleggsområde.

Med hilsen
Ellen Lien
seksjonssjef

Morten Ingvaldsen
landbruksdirektør

Referanse
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Rælingen kommune - Gbnr 98/2 og 6 m fl - Hansefellåsen - uttalelse til varsel om utvidet
planområde
Det vises til oversendelse datert 21. februar 2017 av varsel om igangsatt reguleringsarbeid i
henhold til plan- og bygningsloven § 12-8.
Formålet med utvidelsen av planområdet er å legge til rette for ny kryssløsning for adkomst til
Hansefellåsen fra fv 120, Nedre Rælingsveg. Det planlegges T-kryss med venstresvingfelt.
Planområdet utvides også for å justeres i forhold til markagrensa.
Tiltaket er vurdert ut fra fylkeskommunens rolle som regional planmyndighet og som
fagmyndighet for kulturminnevern. Fylkesrådmannen har følgende merknader:
Kulturminner
Området er ikke befart. Uttalelsen gis på grunnlag av arkivmateriale. Det er ingen registrerte
fornminner innenfor utvidelsene. Potensialet for å gjøre funn av automatisk fredete kulturminner
anses som lavt grunnet utvidelsenes begrensede omfang og topografien. En nærmere utredning av
forholdet til automatisk fredete kulturminner anses ikke som nødvendig. Resten av planområdet ble
registrert uten funn av automatisk fredete kulturminner i april og mai 2016.
Fylkesrådmannen viser til uttalelse til varsel av 01.07.2016 og har ingen ytterligere merknader
knyttet til nyere tids kulturminner.
Forholdet til fylkesvei
Utvidelsen berører i hovedsak fylkesvei 120. For forhold som gjelder fylkesvei viser
fylkesrådmannen til uttalelse fra Statens vegvesen Region øst.
Fylkesrådmannen har ingen ytterligere merknader til planutvidelsen, og viser for øvrig til uttalelse
til varsel om oppstart av planarbeid for Hansefellåsen, datert 1. juli 2016.
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Til
Block Watne vi Øvre Romerike Prosjektering AS

Merknader til varsel om utvidelse av planområde
Det vises til varsel datert 21. februar 2017 fra Block Watne AS (BW, utbygger). Vi har merknader til
det utvidede planområdet som ligger på østsiden av EV 120 og som omfatter deler av vår eiendom
gnr. 97 bnr. 1.
Støy og sikkerhet: Etter samtale med BW virker det som et argument for løsningen er å minske støy
for bebyggelsen. Slik vi ser det bør hensynet til eksisterende beboere veie tyngre enn til nye.
Eksisterende beboere risikerer å få trafikk fra flere hundre boliger forbi seg. Dette er eldre hus som er
dårligere isolert enn de nye som planlegges. I tillegg vil den nye trafikken få store følger for
trafikksikkerheten. Dette taler for å legge utkjøringen til et område med ny bebyggelse.
Ravinedal: BW foreslår å fylle ut og legge vei oppå ca. 1,5 mål (ifølge BW) av ravinedalen. I tillegg skal
det reguleres et belte på ca. 100 meter til midlertidig anleggsområde. Dette er den synlige delen av
ravinen og den som har størst verdi som naturtype. Det er sannsynlig at de deler som er markert som
midlertidig anleggsområde vil få langsiktige skader.
Beite: Beitet vil bli redusert og gjerdet må flyttes. Dette har betydning for hvor mange dyr vi kan ha
på beite og hvor lenge beitesesongen kan vare. Med et mindre beite må det kjøres på mere høy. Det
er både en kostnad (høy og transport av dette, flytting av gjerde) og ulempe for oss.
Utkjøring: Den foreslåtte løsningen er at utkjøring fra beite mot sør ikke blir mulig. Det betyr i praksis
at vi må kjøre til rundkjøringen på Fjerdingby for å komme tilbake til gården. Det betyr en kostnad
(transport, tid) og ulempe for oss. Utfyllingen vil også gjøre nivået ned til ravinen mye brattere, slik at
veien må heves og forlenges for å kunne brukes. Dette vil redusere beitet ytterligere. Utkjøringen er
mye brukt i beitehalvåret for både tilsyn, utskifting av dyr på beite og foring. Utkjøringen er
tilstrekkelig som den er i dag.
Kostnader: Det virker på oss som det største underliggende argumentet for å velge løsningen er å
redusere kostnadene til utbygger. En utkjøring ved eksempelvis Sørli (som er en del av det
opprinnelig varslede planområdet) vil koste mer for utbygger. Svingen på FV120 må rettes opp, veien
fra boligområdet må bygges mv. Det er billigere for BW å fylle ut ravinedalen og sluse ny trafikk
gjennom et eldre boligområde. I tillegg kan de bli kvitt masse fra boligområdet gratis ved å dumpe
dette i ravinedalen. Et annet moment er at eksisterende FV har vært ustabil der den ligger i dag.
Ytterligere fylling vil være en stor og kjent risiko. Alternativet ved Sørli ligger på trygg grunn.
Basert på overnevnte mener vi at de momentene som taler for løsningen ikke bør tillegges vekt da de
negative konsekvensene er store. Vi mener det derfor må brukes et annet alternativ for utkjøring.

Vennlig hilsen
Siril Jonsson Enger og Ola Aamodt Enger
Nedre Rælingsveg 406
2008 Fjerdingby
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Uttalelse til varsel om utvidet avgrensning av reguleringsplan Hansfellåsen
Utvidelsen øst for rv. 120 er en del av et ravinelandskap, som hovedsakelig ligger på
landbrukseiendommen 97/1. Området dekker ifølge kartet et areal på i underkant av
30 daa, hvor 25 daa landbruksjord. 10 daa av dette er innmarksbeite, 11 daa er
skogsmark med god bonitet, 3,5 daa er skogsmark med lav bonitet, og 1,2 daa er
innenfor en den svært viktige (A) naturtypen gråor-heggeskog. Andelen
innmarksbeite er en del av et større beiteareale på til sammen 21 daa.
1. En nedbygging av dette området vil redusere gårdens ressursgrunnlag betydelig,
både i dag, og for fremtidige generasjoner. En halvering av beitearealet som
benyttes i dag, vil i tillegg redusere verdien på resterende areal.
2. Kommunens potensiale for framtidig matproduksjon er under press. Sett i
sammenheng med landet for øvrig, er Rælingen kommune svært viktig for landets
produksjonskapasitet og selvforsyningsgrad. Kommunen har et godt klima,
næringsrik jord, og kort vei til markedet. Det er viktig at kommunen følger
nasjonale føringer for bevaring av jordbruksarealer.
3. Landbruket er en viktig næring i Rælingen. Ved å begrense ressursgrunnlaget,
hemmes også næringsutviklingen i kommunen.
4. Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer 2016-2028, påpeker at slike
uendrete kulturlandskap knyttet til jordbruksproduksjon, er det eldste
menneskeskapte landskapet i kommunen. I verneverdige kulturlandskap finnes
også ofte de viktigste forekomstene av biologisk mangfold. Ett av tiltakene i
Kommunedelplan landbruk, vedtatt i kommunestyret 16/11-16, er «Ivareta
Rælingens særpregede landskap med raviner.» Den planlagte oppfyllingen vil
redusere dette området betraktelig. Det er et stort press på raviner i form av
igjenfylling og nedbygging. Den størst trusselen er deponering av masser og
bygging av ulike infrastrukturtiltak som vei og jernbane.
Regionkontor landbruk ber igjen om at utbyggingen ikke hindrer adkomst til skogen
med tømmerbil for framtidige generasjoner. Konkret innebærer dette at det sikres
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minst en sammenhengende adkomstvei fra nedre Rælingsvei og til Marka, som fyller
kravene til landbruksvei klasse 3, med mulighet for snuplass/velteplass innerst.
Denne veien kan inngå i det øvrige veinettet i området, og kan kombineres med en
utfartsparkering.
Alternativ løsning
Veien inn fra Sørli, sør i området inkluderes i reguleringsplanen, helt inn til
markagrensa. Krysset mellom denne veien og rv. 120, benyttes som
hovedinnfartsåre, istedenfor ravineområdet.
Dette sikrer skogbruket i kommunen framtidig adkomst, forutsatt at veien
opprettholder kravene til landbruksvei klasse 3. Samtidig vil det sikre
ressursgrunnlaget til 97/1, ved at innmarksarealer ikke tas ut av drift. Rælingen
kommune unngår ytterligere nedbygging av verdifulle innmarksarealer, og
opprettholder dermed muligheten for framtidig næringsdrift i Kommunen. I tillegg vil
de viktige elementene i ravinelandskapet bli ivaretatt.
Med vennlig hilsen
Knut Samseth
Landbrukssjef
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