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Tittel: Merknader til saksnummer 2016/1101

Hei
Viser til offentlig ettersyn for områdereguleringsplan for Dammensvika.
Planforslaget bør endres da utnyttelsesgraden, særlig mot grenseområdene til Rælingstunnelen, vil umuliggjøre bygging av
et fremtidig planfritt kryss ved utløpet av Rælingstunnelen hvor riksvei 159 møter i fylkesvei 120 i en rundkjøring som
allerede i dag genererer kaos i morgen- og ettermiddagsrushet. Med tanke på den økende køen som er ved rundkjøringen
ved Rælingstunnelen, er det bare et tidsspørsmål før ansvarlige politikere må begynne å planlegge et planfritt kryss.
Utnyttelsesgraden vil også gjøre det vanskelig å bygge kollektivfelt i begge retninger. Dersom det legges opp til utbygging
av Dammensvika, bør det reguleres inn kollektivfelt i begge retninger, da det i dag er kø mellom Rælingsbrua og
rundkjøringen ved Rælingstunnelen i rushtiden.
Trafikkanalysen som er foretatt for rundkjøringen ved utløpet av Rælingstunnelen tar heller ikke høyde for økt trafikk som
følge av utbygging av Fjerdingby sentrum og nye boliger sør for Fjerdingbykrysset. Disse utbyggingene, sammen med
gigantutbyggingen som er foreslått i Dammensvika, vil generere ytterligere kø og kaos på veiene som leder til rundkjøringen
ved inngangen til Rælingstunnelen. I rushtiden er det i dag også kø mellom Rælingsbrua og rundkjøringen ved
Rælingstunnelen. Denne køsituasjonen vil bli ytterligere forverret ved den foreslåtte utbyggingen.
Økt kø på Nedre Rælingsveg og ved rundkjøringen ved Rælingstunnelen vil sannsynligvis også føre til økt trafikk på
alternative ruter, som over Per Oppegaardsveg og Kurlandsvegen på Løvenstad. Her er det allerede i dag tett trafikk i
rushtiden, og lite kapasitet for å ta unna ekstra trafikk.
Med vennlig hilsen
Lars-Jørgen Kihlberg Olsen
Orrevegen 2
2006 Løvenstad
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Hei!
Vi har mottatt kunngjøring av offentlig ettersyn - områderegulering for Dammensvika. Vi bor i Liavegen 5 og blir naturlig
berørt av dette prosjektet.
Vi vil først få understreke at vi ser positivt på at dette området omreguleres og åpner for ny, flott bebyggelse. Basert på de
skisser som er vist i presse - må vi allikevel stille spørsmål om byggehøyder på de bakerste blokkene.
Vil de bakerste blokkene få en høyde som blir på linje med høyden til Liavegen (foran oss) eller kommer de enda høyere? I
så fall ønsker vi å vite hvor mye høyere enn Liavegen de bakerste blokkene kommer?
Ser frem til å høre fra dere!
Trond Tufte

Sendt fra min iPad
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Hei!
Takk for fersk kunngjøring av områderegulering for Dammensvika på Rælingen! Områderegulering høres klokt ut,
men jeg ble brått litt bekymret for høyden på de bakerste blokkene. Min familie bor i Liavegen 5, som blir liggende
rett bak. Jeg vil gjerne vite om de store byggene i vår umiddelbare nærhet blokkerer for utsikten vi har i dag. Jeg
har sett på tegningene som kommunen har lagt ut på nett, men jeg trenger mer nøyaktig informasjon. En relativt
stor del av verdien på boligen vår i dag handler om den storslåtte utsikten.
Hvor høye er blokkene som kommer rett foran oss i Liavegen 5 – sett i forhold til vårt hus?
Kommer blokkene til å sperre for panoramautsikten vi har i dag?
Mvh
Jan Tore Skjelbek, eier av én av to deler i tomannsboligen i Liavegen 5.
Telefon: 938 33 110
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Tittel: områderegulering av Dammensvika

Halvorsen
Liavegen 7, 2005 Rælingen
Vi ønsker å protestere på høydekotene som er foreslått i områdereguleringen.
Vi er informert om at høydekote er satt til +156m. Liavegen ligger på +133
I tillegg til at villa bebyggelsen raseres, vil jo slike massive bygg ødelegge hele åsen.
Dette har jo vært tema i Lillestrøm i alle år, så hvorfor kan man ikke ta hensyn til åsen og eksisterende villa
bebyggelse?
Det må da kunne legges mer i ett med naturen og følge åsen.
Terje Halvorsen
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Hei,
Jeg har nylig flyttet inn i Dammensvegen 1a. En stor årsak til at vi valgte å flytte hit, var pga utsikten. Vi ser
nå at det er planlagt å bygge en stor boligblokk rett foran eiendommen min, noe som vil ta bort hele
utsikten. Huset vårt har en stor terrasse, samt store stuevinduer som er konstruert for å få mest mulig utsyn
fra eiendommen. Ved å bygge en stor blokk foran, vil eiendommen falle betydelig i verdi. Jeg vil derfor med
dette sende inn en klage på bebyggelse rett ovenfor Dammensvegen 1 a. Hvis det skal bygges der, så bør
det hvertfall være en makshøyde på 3. etg, slik at blokken ikke vil hindre utsikten fra min eiendom. Hvis det
blir bygget noe som hindrer utsikten fra eiendommen min, vil jeg kreve at dere erstatter boligverdi tapet
dette medfører.
Jeg hørte at flere at naboeiendommene har blitt kjøpt opp av kommunen. Er det noe planer om å kjøpe opp
Dammensvegen 1 etterhvert?

Med vennlig hilsen
Eline Greve
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Merknad til saksnummer 2016/1101

Utbyggingen av Dammensvika vil få store konsekvenser for oss. Vi kjøpte boligen i 2016 og håpet vi kunne bo her i mange
år fremover. Vi ønsker ikke å flytte på oss.

Ser i Saksvedlegg punkt 5.4 at det ikke blir bygging før skole og barnehagedekningen er ivaretatt. Er det satt i gang med
utbygging her?
i punkt 5.5 står det bare at de 12 boligene skal rives, men det er ikke nevnt hvilke tidsperspektiv de gir beboerne eller
hvordan de skal løses inn.

Når vil en detaljreguleringsplan bli utarbeidet og når vil utbyggingen starte?

Mvh
Marte Rotnes Solberg og Håkon Tuvrønningen
Nedrerælingsveg 117 A
komunenr: 228
Gårdsnr: 105
Bruksnr: 120
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Utbygging av Dammensvika
Rælingen kommune
Postboks 100
2025 Fjerdingby
Attn.: Utbyggingsservice

Rælingen, 10. oktober 2018

SAK: INNSPILL TIL OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR DAMMENSVIKA
Merknader fra Strømsborg Velforening
Kontaktperson: Aina A. Westgaard, aina_westgaard@hotmail.com, tlf. 90953995

Strømsborg Velforening
Består av 17 boenheter beliggende i høyden over den planlagte utbyggingen. Vi som bor her
opplever Strømsborg som et særdeles godt sted å bo. Kombinasjonen av småhusbebyggelse i landlige
omgivelser, men likevel med fritt utsyn over Nitelva og Lillestrøm by. Dette, i kombinasjon med kort
avstand til barnehage, skole og til kollektivknutepunkter, gjør områder til et attraktivt boområde
både for unge barnefamilier og for de eldste seniorene.

Blokkbebyggelsen på Felt Ca

Merknader
Vi har valgt å inndele våre merknader i to kategorier.
1. Merknader til Blokkbebyggelsen på Felt Ca
2. Merknader til utbygging av Dammensvika generelt

Merknader til Blokkbebyggelsen på Felt Ca
Vi reagerer sterkt på dimensjoneringen av blokkene som er tenkt bygget i helningen opp mot vårt
boområde. Iht. tegningsutkastet er det planlagt blokker på 11 til 13 etasjer. Slik vi ser det vil blokkene
danne en «mur» som i stor grad vil hindre fritt utsyn, trekke «byen» ned over hodene på beboerne
og forringe bomiljøet og eiendommenes attraktivitet og verdi.
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Utbygging av Dammensvika
Sammenlignet med mange andre utbygginger i tilsvarende terreng er blokkene alt for høye. Det
naturlige er at takhøyden ikke overstiger terrengets naturlige kotehøyde. I dette tilfelle vil det si at
takhøyden ikke overstiger Liavegens kotehøyde. Vi har fått oppgitt at blokkene som ligger øverst i
Felt Ca er planlagt regulert til en kotehøyde på +156. Liavegen ligger på en kotehøyde på +133.
Vi mener, at skal en utbygging skje må blokkene dimensjoneres med maks 7 etasjer og slik at disse
følger terrengets naturlige helning.
I tillegg må vi få lov å påpeke at slik som blokkene fremstår virker disse veldig unaturlig plassert i
forhold til de andre byggene som er planlagt i Dammensvika området.
Grunnforholdene for planområdet viser at det i all hovedsak består av leire. I den forbindelse stiller vi
spørsmålstegn ved om grunnforholdene i områdene rundt planområdet er undersøkt tilstrekkelig. Vi
er svært skeptiske til dette og er redd for hvilke konsekvenser dette kan gi når arbeidet starter opp.
Sett i lys av nevnte merknader ber vi primært om at Felt Ca tas helt ut av planene for utbyggingen og
at skråningen heller utvikles som friområde for beboerne på de øvrige feltene. Sekundært, dersom
blokkene på Felt Ca likevel tas med, at disse ikke overstiger 7 etasjer.

Merknader til utbygging av Dammensvika generelt
Slik den planlagte utbyggingen av Dammensvika er tenkt i dag, er det her planlagt over 400 boliger.
Dette vil gi opp mot 1.000 nye innbyggere. I tillegg ønskes det flere tusen kvm med næring.
En så stor mengde mennesker og virksomheter tilsier at dette er å betrakte som en
«tettstedsutvikling».
Vi forstår det slik at argumentene for utbygging av Dammensvika mest av alt er begrunnet i kravet til
fortetting; det henvises til retningslinjer/ønsker både fra sentrale myndigheter, fra Fylkesrådmannen
og fra et flertall i Rælingen kommune.
Vi vil gjerne argumentere mot at dette er veien å gå for Rælingen kommune som vi ønsker fortsatt
skal oppleves som en landkommune og ikke ta steget over til en «liksom-by».

Infrastruktur
Det er allerede i dag store kapasitetsutfordringer på Nedre Rælingsveg spesielt i rush tiden. Til tross
for at det i planforslaget foreligger færre parkeringsplasser i forhold til antall boliger, så henvises det
til at er kort kjøreavstand til både skole og flere barnehager. I våre øyne vil dette gi økt trafikk i rush
tiden på Nedre Rærlingsveg. Vi er derfor skeptiske til at det ikke foreligger noe plan for Nedre
Rælingsveg utenom evt. å bygge et kollektivfelt for busser.
I tillegg vil vi påpeke at det allerede i dag foreligger stor belastning på Sorenskrivervegen som er
hovedfremkomstveien for mange ved avlevering og henting i næromliggende barnehager.
Sorenskrivervegen benyttes også av gående og syklende som bor i område til å ferdes til og fra
barnehager, skole og jobb. Økt trafikk på denne veien vil bidra til en mer farlig og usikker adkomstvei
for gående og syklende.
Videre fremgår det i planbeskrivelsen at planområdet er godt egnet med tanke på at Lillestrøm
togstasjon har hyppige togavganger både mot Oslo og mot nord. Slik mange av oss opplever det
daglig er togene på strekningen mellom Lillestrøm - Oslo i morgentimene og Oslo – Lillestrøm på
ettermiddagen stapp fulle. Vi undres derfor veldig på hvordan kommunen ser for seg at Lillestrøm
stasjon skal kunne håndtere ca. pluss/minus 500 nye pendlere.
Side 2

Utbygging av Dammensvika

Skole, barnehage
Kapasiteten på Rud Skole og de næromliggende barnehagene er i dag på bristepunktet i forhold til
kapasitet. For oss ser ut til at kommunen ikke har noe tydelig plan vedrørende utbygging av skole og
barnehager, og ber derfor om at kommunen må fremlegge konkrete planer på hvordan de ser for seg
at denne utfordringen skal løses i sitt videre arbeid.

Helseperspektivet, trivsel
Fortetting nær Lillestrøm stasjon og bussterminalen trekkes frem som altoverskyggende positivt.
Argumentet er også her – at vi må ta hensyn til klima, at Norge som samfunn er forpliktet til å
iverksette tiltak som støtter opp om klimamålene.
Vi er imidlertid opptatt av helseperspektivet knyttet til ønsket om fortetting nær
kollektivknutepunkter. I NIBR-rapport 2017:2 «Fortetting og folkehelse» stilles det spørsmål om
hvilke miljømessige, økonomiske og sosiale konsekvenser fortetting kan gi i et folkehelseperspektiv,
og derfor må trekkes inn i plan- og utviklingsarbeidet. (http://www.hioa.no/Om-OsloMet/Senter-forvelferds-og-arbeidslivsforskning/NIBR/Publikasjoner/Fortetting-og-folkehelse)
Vi appellerer til Rælingen kommune om at de på nytt vurderer fordelen ved en massiv utbygging av
Dammensvika opp mot ulempene for beboerne i den nye «byen»- og i de nærliggende områdene,
som her på Strømsborg.
Vi mener fortetting nær kollektivknutepunkter er i ferd med å gi mange negative utslag. Det er liten
tvil om at støy, fra bil- og tungtransport, fra jernbanen og fra utbyggingsområder er en belastning for
mange mennesker.
Støy oppleves forskjellig, med nyere forskning viser at ufrivillig støy over lang tid fører til kronisk
stress, søvnproblemer og psykiske plager. Når vi vet at opp til 100 mennesker dør i Norge hvert år på
grunn av støy, er det tid for å ta støy på langt større alvor.
Vi spør derfor, hvorfor ønsker Rælingen kommune at innbyggerne som velger å bosette seg i en
(fortsatt) landkommune skal måtte leve i en såpass belastet støysone som Dammensvika vil bli?
Vi kommer til å utfordre de ulike partiene i Rælingen kommune på HVORFOR de mener at
utbyggingen av Dammensvika slik den er skissert er et gode for Rælingen på sikt.
Slik vi har oppfattet regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus, er det allerede vedtatt at
den vesentlige delen av utviklingen i Rælingen fremover skal skje på Fjerdingby. Derfor setter vi et
stort spørsmåltegn ved en tettstedsutvikling i Dammensvika, da vi mener dette klart er i strid med
den regionale planen.

Fremtidsperspektivet (2020-> 2030)
Tilbake til Rælingen som landkommunen. Vi ønsker at Rælingen fortsatt kan fremstå som en
trivselskommune der innbyggerne får mulighet til å bo i landlige omgivelser, gjerne i tun-lignende
småhusbebyggelse, eller i rekkehus, terrassehus og i blokkbebyggelse med en maks høyde på 4-5
etasjer der disse faller naturlig inn i terrenget.
Hva da med biltrafikken fra «utkantene» inn til kollektivknutepunkter som Lillestrøm, vil mange
spørre seg. Vi leser om – og opplever at veiene allerede er sprengt, og om stor mangel på
parkeringsplasser for pendlerne.
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Utbygging av Dammensvika
For folk som skal til arbeid om morgenen kan transportbehovet til Lillestrøm enkelt løses ved at det
settes opp en shuttlebuss ordning som plukker opp folk på angitte knutepunkter. Ruter og/eller
andre vil etter hvert tilby hyppige avganger til og fra disse knutepunkter, og bruke minibusser som
kan sverme som bier til og fra «utkantstrøkene» i kommunen. Dette reduserer behovet for å kjøre
egen bil – og eliminerer plunder og heft knyttet til parkering ved Lillestrøm stasjon.
Og i et 8-10 års perspektiv kommer førerløse el-busser. Til sammen 16 kommuner er allerede
involvert i prosjekter som heter selvkjørende kollektivtrafikk, der Ruter – bestiller-selskapet for Oslo
og Akershus – er den største og mest ambisiøse.
For eldre beboere som skal forflytte seg innad i kommunen vil det komme løsninger tilsvarende den
som prøves ut i bydel Nordre Aker i Oslo.
https://ruter.no/reise/rutetabeller-og-linjekart/bestillingstransport/aldersvennlig-transport/
Avslutningsvis vil vi gi en kommentar til argumentene om at også Rælingen kommune må bidra til
fortetting nær kollektivknutepunktet Lillestrøm - fordi dette gir gåavstand for pendlerne som skal inn
til Oslo!
Hva tilsier at dette er en utvikling som vil vedvare? Hva om det skjer en utvikling der pendlingen går
andre veien? Vi ser allerede en trend der virksomheter flytter ut fra Oslo til rand-kommunene og til
Øvre Romerike (ref. Gardermoen effekten). Og hva vil den nye regionen Viken ha å si for utviklingen
av arbeidsplasser også i vårt nærområde?
Hva prøver vi å si med dette. Jo, at Rælingen ikke har behov for å bygge seg «en by» for å tilfredsstille
klimamålene. Folk kan fortsette å bo på koselige tun rundt omkring i kommunen, nær naturen med
lite støy fra bil- og tungtransport, fra jernbanen og fra utbyggingsområder, der beboerne føler seg vel
og opplever høy grad av livskvalitet.
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Rælingen kommune
Postboks 100
2015 Fjerdingby

Rudsberget, 9.10.18
OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR DAMMENSVIKA 2016/1101
Rudsberget Eierseksjonssameie, gnr. 104, bnr. 693, Rudsberget 1 – 4, har følgende
kommentarer til planen.
 Fortetning
Planen legger opp til en ekstrem utnyttelse av området. Dette kan få store negative
konsekvenser for vårt nærmiljø.
 Trafikksikkerhet
Fylkesvei 304, Nedre Rælingens vei har stor trafikk, har smalt fortau for syklister og
gående. Planen har ikke noe skille mellom kjørende og gående, eller til kryssing av
veien. Forlengelse av gangveien rundt Rudsberget til Rælingbrua er ikke tegnet inn
selv om dette var et prioritert trafikksikkerhets tiltak i 2008. Ved foreslått antall
leiligheter / beboere og fokus på offentlig transport må det etableres en
gangveiforbindelse (bru) mellom Dammensvika og Lillestrøm Syd.
 Parkering
Sameiet har parkering i kjeller og gjesteparkering på terreng. Ved en fortetning vil det
bli en radikal økning av lokaltrafikk og press på våre parkeringsplasser.
 Trafikkstøy
Innkjøring til Dammensveien er foreslått flyttet nærmere vår eiendom, noe som vil
føre til mer trafikkstøy. Vi ser av planen at det for flere av de nye blokkene skal
bygges med ekstra tiltak for støydemping – nye vinduer, bedre isolasjon i vegger mot
vei og innglassing av utvendige balkonger. Støykartet viser samme høye verdier for
Rudsberget 1 – 4. Ved en utbygging forventes samme tiltak for våre boliger.
I reguleringsplanen for Rudsberget ble det krevd oppsatt støyskjerm. Denne må ved
utbygging av Dammensvika gjøres høyere og forlenges og bekostes av utbygger. Det
samme gjelder for støydempende tiltak i våre leiligheter.
 Overvann – flom
Området omfatter en ravinedal og bratt terreng. Rudsberget 1- 4 ligger nede ved elva
og vil være utsatt ved store nedbørsmengder over regulert område. Garasjekjeller har
ikke avløp.

 Solgang – byggehøyde
Vår side av Rælingsåsen har lite sol.
Planen viser plassering og høyde på blokkene, og hvordan dette vil virke negativt inn
på solgangen for våre eiendommer.
Vi forventer derfor en betydelig reduksjon av høyden av blokk F (forslag om 13
etasjer) og blokk B (6 etasjer).
 Vind
Plassering av høye blokker i en dalside (ravine) vil føre til endringer av vindretning
med fare for sterke vindkast (fallvind). Dette bør utredes videre før planen godkjennes.
 Utforming – fargevalg
Miljø og klima bør vektlegges i den videre planlegging.
 Grønne lunger – friområde.
Området ned mot Nitelva bør avsettes til friområde i forbindelse med en gangbru til
Lillestrøm Syd (tog- og busstasjon).
Reguleringsplanen for Rudsberget hadde pålegg om bevaring av eksisterende trær. Vi
forutsetter at det blir tatt vare på lønn- og eiketrær og annen bevaringsverdig
vegetasjon.

Vi ber om at disse punktene vektlegges i den videre behandling av planen.

Rudsberget Eierseksjonssameie

Øyvind Clausen
styreformann

------------------------------------------------------------------------------------------------------------Rudsberget eierseksjonssameie, Rudsberget 1 – 4, 2005 Rælingen
Orgnr: 989 786 598 www.rudsberget.no
epost: post@rudsberget.no

Rælingen kommune
Postboks 100
2025 Fjerdingby
Attn.: UtbyggingsserviceRælingen, 14. oktober 2018

INNSPILL TIL OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR DAMMENSVIKA
Vi viser til brev om kunngjøring av offentlig ettersyn datert 28.08.18 samt våre tidligere
innspill/merknader/synspunkter i forbindelse med områdereguleringen av området.
Vi forutsetter at bygningene som skal bygges tilpasses området og omgivelsene og ikke vil fremstå
som fremmedartet eller ruvende. Det er viktig at utsikten fra boligene på Rudsberghaugen ikke
forringes og vi forutsetter at bygningene plasseres slik i terrenget at man har siktlinje over takene
på bygningene fra terrassene på alle eneboligene på Rudsberghaugen.
Ny bebyggelse må tilpasses omkringliggende småhusbebyggelse og ikke forringe områdets
karakter og kvaliteter som «entre» til vår småhusbebyggelse.
Dette ser det ut som ikke er tilfellet i det planlagte prosjektet i Dammensvika.
Mottatte skisser gir heller ikke gir et riktig bilde av planlagte kote-høyder og antall etasjer.
Hvis det stemmer at terrasseblokkene skal reguleres til en kote-høyde på +156 så betyr det at dette
er høyere enn store deler av dagens bebyggelse i Rudsberghaugen.
Dette vil dermed stenge flere av beboerne inne og forringe både bomiljø og eiendommenes
attraktivitet og verdi vesentlig.
Er det foretatt en befaring i området og hva ligger bak et forslag hvor man regulerer til en
kote-høyde på 156?
Vi stiller også et spørsmålstegn hvorfor man setter i gang en slik tettstedsutvikling i Dammensvika
da den vesentlige utviklingen i Rælingen fremover skal skje på Fjerdingby.
Som tidligere nevnt så mener vi dette strider mot den regionale planen for areal og transport i Oslo
og Akershus.
Slik den planlagte utbyggingen av Dammensvika er tenkt i dag, er det planlagt over 400 boliger.
Dette kan fort gi opp mot 1.200 nye innbyggere. I tillegg ønskes det flere tusen kvm med næring.
En så stor mengde mennesker og virksomheter tilsier at dette er en tettstedsutvikling.
Trafikkbelastningen på Nedre Rælingsvei vil øke vesentlig både med persontrafikk og
varetransport og dette vil i store perioder medføre så stor trafikk at veien vil bli oppfattet som
ufremkommelig.
Vi som benytter denne i dag ser at så skjer allerede med dagens trafikk.
Selv om det etableres et kollektivfelt, vil ikke dette være tilstrekkelig for å ta unna den økende
trafikkmengden som kommer.
At man tror at de fleste vil gå i og med at det ligger nært den sentrale Kollektivterminalen på
Lillestrøm vil nok ikke medføre riktighet.
Vi vet at mange av de nye innbyggerne i området slik som dagens vil være avhengig av bil til og
fra jobb. Ut fra dette så må totalvolumet for planlagt bygningsmasse reduseres betydelig.
Dagens skisser viser en «mur» opp mot Rudsberghaugen for område Cb og Cc.
Estetisk vil dette ikke være pent og at man skal foreta en tettstedsutvikling med «kolosser» i
Dammensvika som forringer hele område er for oss helt merkelig.

Leder Rudsberghaugen Huseierforening

No//WM

Rælingen Kommune,
Planavdelingen,
Dammensvika,
Postboks 100,

/A/my

Io)-

W

2025 Fjerdingby.
I 7 oktober,

i

2018

Ved rørende planlagt ut bygging i området Dammensvika.

Vår bolig bnr: 105, gnr: 66, Dammensvegen

2, 2005 Rælingen,

liger på + 118 m.o.h.

vil i vesentlig grad berøres av ut byggingsplanene slik de er skissert av Rælingen
Kommune Planavdelingen.
Vi vill spesial klage på plassering av flere etasjes blokker nær Dammensvegen på
området der boligene 115A, (gnr: 105 Bnr:80) 115B (gnr:105 bnr:187) og ll7ABC
på Nedre Rælingenvegen i dag ligger.
Disse vil resultere i tap av morgen sol* til formiddag. Forring av livskvalitet og verdigtap
for boligen.
Vi har kjøpt 2015 bolig i et området med småhusbebyggelse,
sentral beliggende i Rælingen
Kommune og med fin utsikt over Lillestrøm. De presenterte planer med høyhus vil trolig
også føre til mer støy og gjøre boligen lang mindre attraktive.
Vi vil derfor ikke akseptere de ulemper som vil påføres ved den planlagte utbygging.
Dersom prosjekt Ca skal realiseres, må kotehøyden reduseres betydelig. Det naturlige er at
takhøyden ikke overstiger enn 3 / 4 etasje på Nedre Rælingsvegen nr: 115A, 115B og
ll7ABC.

Se vedlegg:
Kart over sol overgang på min bolig og nabo området.

med ven lig hilsen,
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FYLKESADMINISTRASJONEN

Rælingen kommune
Postboks 100
2025 FJERDINGBY

Vår saksbehandler
Charlott Sandor Johansen

Vår dato
12.10.2018

Vår referanse (oppgis ved svar)
2017/8906-6/147244/2018 EMNE L12

Telefon
22 05 56 80

Deres dato
28.08.2018

Deres referanse

Rælingen kommune - Områdereguleringsplan - Dammensvika - uttalelse til offentlig ettersyn
Det vises til kommunens oversendelse datert 3. september 2018 av reguleringsplan til offentlig
ettersyn i henhold til plan- og bygningsloven § 12-10.
Formålet med planen er å legge til rette for leiligheter, forretninger, bevertning, kontor og
tjenesteyting i Dammensvika. Det planlegges for cirka 400 leiligheter.
Planområdet er avsatt til kombinert bebyggelse og anleggsformål og veg, og er underlagt
hensynsone felles planlegging i kommuneplanens arealdel.
Tiltaket er vurdert ut fra fylkeskommunens rolle som regional planmyndighet og som
fagmyndighet for kulturminnevern. Fylkesrådmannen viser til uttalelse til varsl om igangsatt
reguleringsarbeid, datert 7. juni 2017, og har følgende merknader:
Viktige regionale interesser
Samordnet areal- og transportplanlegging
Området ligger i kort gåavstand til flere busstopp samt under en kilometer til Lillestrøm stasjon, og
anses å ha veldig god kollektivdekning. Selv om området ikke ligger i nærhet til Fjerdingby, som er
utpekt som prioritert vekststed i Rælingen kommune, ligger det i tilgrensende område til Skedsmo
kommune og Lillestrøm by. Fylkesrådmannen uttalte i varsel om igangsatt reguleringsarbeid at
reguleringsområdet, på grunn av dens plassering, må behandles i lys av de regionale føringene som
er satt for Lillestrøm by. Fylkesrådmannen mener en videreutvikling av området og høy
boligfortetting her er i tråd med den regionale planen for areal og transport.
For forhold som gjelder fylkesvei viser fylkesrådmannen til Statens vegvesen Region øst uttalelse
datert 11. oktober 2018.
Parkering
Fylkesrådmannen mener begrensning i parkeringsdekning er et egnet virkemiddel for å stimulere til
bruk av gange-, sykkel- og kollektivtransport fremfor bilbruk. Dette er særlig viktig for arbeids- og
kundeintensive virksomheter, som genererer et stort transportbehov.

Postadresse

Besøksadresse

Telefon

Org. nr - juridisk

Postboks 1200 sentrum

Schweigaardsgt 4, 0185 Oslo

(+47) 22055000

NO 958381492 MVA

E-post

Fakturaadresse

Telefaks

Org. nr - bedrift

post@afk.no

Pb 1160 Sentrum, 0107 Oslo

(+47) 22055055

NO 874587222

0107 OSLO

Fylkesrådmannen anser det som positivt at foreslått parkeringsnorm er noe strengere enn
parkeringsnormen satt i reguleringsbestemmelsene i kommuneplanens arealdel for Rælingen. Det
oppfordres til å se på mulighetene for å ytterligere redusere parkeringsbestemmelsene for
dagligvare og bevertning.
Fylkesrådmannen ser det som positivt at det etableres opplegg for ladning av el-biler.
Barn og unge
Fylkesrådmannen er positive til at det i reguleringsbestemmelsene stilles krav om at leke- og
fellesarealene skal være ferdig opparbeidet før det gis ferdigattest/brukstillatelse til boligene.
Gang- og sykkelforbindelser
Fylkesrådmannen mener det er viktig å prioritere gode gang- og sykkelforbindelser til området. Vi
ber også kommunen sikre at tilgjengeligheten for gående og syklende ivaretas gjennom hele byggeog anleggsfasen.
Fylkesrådmannen mener det må etableres trygge gang- og sykkelforbindelser for myke trafikanter
innenfor planområdet og støtter uttalelsen fra Statens vegvesen angående rekkefølgebestemmelser i
reguleringsplanen.
Allmenne friluftsinteresser
Fylkesrådmannen mener det er viktig at det sikres en ferdselsforbindelse langs elva som er
tilgjengelig for allmenheten. Fylkesrådmannen anbefaler at norsk standard for uteområder NS
11005 (2011) følges ved tursti/ferdselsforbindelse langs Nitelva i område Ad, med tanke på fri
ferdsel og tilgjengelighet for alle. Dette er også aktuelt for alle uteområder i
områdereguleringsplanen, f.eks. grønne uterom og gatetun.
Masseforvaltning
Planforslaget vil kunne innebære omdisponering eller flytting av større mengder masser. Det er
nevnt i reguleringsbestemmelsene at det skal foreligge en plan for gjennomføring av
anleggsperioden som skal blant annet redegjøre for massehåndtering.
Regional plan for masseforvaltning i Akershus ble vedtatt av fylkestinget 24. oktober 2016. Denne
inneholder retningslinjer som skal bidra til en mer langsiktig og helhetlig masseforvaltning i fylket.
Retningslinjene for håndtering av masser bør legges til grunn i det videre planarbeidet. Den
regionale planen ligger på Akershus fylkeskommunes hjemmesider:
http://www.akershus.no/ansvarsomrader/klima-og-miljo/?article_id=204589
Vannforvaltning og overvannshåndtering
Akershus fylkeskommune har vedtatt regional plan for vannforvaltning 2016-2021 og skal ligge til
grunn for all kommunal planlegging. Planområdet ligger med direkte avrenning til
vannforekomsten 002-1653-R Nedre Nitelva og i nedbørfeltet til vannforekomst 002-3528-R. Den
regionale planen bør legges til grunn i det videre planarbeidet.
Automatisk fredete kulturminner
Det ble ikke stilt krav om en arkeologisk registrering av planområdet ved varsel. Det er ingen
kjente fornminner innenfor planområdet. Fylkesrådmannen ber om at de som skal utføre arbeidet i
marka gjøres særlig oppmerksomme på at det kan være ukjente fornminner i området. Alle
fornminner er fredet, også slike som ikke er registrert. Dersom man støter på et fornminneeksempelvis groper med trekull og skjørbrente steiner eller oldsaksfunn- skal arbeidet straks
stanses i den utstrekning det berører fornminnet eller dets sikringssone på 5 meter. Rette
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myndighet, Akershus fylkeskommune, skal straks varsles i henhold til kulturminneloven § 8, 2.
ledd.
Det anbefales at følgende inkluderes i reguleringsbestemmelsene: «Det kan være ukjente
fornminner i området. Alle fornminner fra før år 1537 er fredet, også slike som ikke er registrert.
Dersom man støter på et fornminne-eksempelvis groper med trekull og skjørbrente steiner eller
oldsaksfunn- skal arbeidet straks stanses i den utstrekning det berører fornminnet eller dets
sikringssone på 5 meter. Rette myndighet, Akershus fylkeskommune, skal straks varsles i henhold
til kulturminneloven § 8, 2. ledd.»
Nyere tids kulturminner
Fylkesrådmannen har ingen merknader knyttet til nyere tids kulturminner.
Med vennlig hilsen

Charlott Sandor Johansen
rådgiver plan

Marianne Johansson
rådgiver arkeologi

Dokumentet er elektronisk godkjent.
Kopi til:
Fylkesmannen i Oslo og Akershus c/o Fylkesmannen i Østfold, Statens vegvesen Region øst
Saksbehandlere:
Planfaglige vurderinger:
Automatisk fredete kulturminner:
Nyere tids kulturminner:
Friluftslivinteresser:

charlott.sandor.johansen@afk.no, 22 05 56 80
marianne.johansson@afk.no, 22 05 55 67
camilla.nilsen@afk.no, 22 05 55 46
ingvild.marie.kavli@afk.no
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Rælingen kommune
Postboks 100
2025 FJERDINGBY

Besøksadresse: Tordenskiolds gate 12,
Oslo
Postadresse: c/o Fylkesmannen i Østfold,
Postboks 325, 1502 MOSS
Telefon 22 00 35 00
fmoapostmottak@fylkesmannen.no
www.fmoa.no
Organisasjonsnummer NO 974 761 319
Deres ref.: 2016/1101
Deres dato: 28.08.2018
Vår ref.: 2017/21499-7 FM-M
Saksbehandler: Andreas Lyngstad
Direktetelefon: 22003632
Dato: 03.10.2018

Rælingen kommune - Dammensvika - gbnr 105/92 m.fl. - Offentlig ettersyn av
områdereguleringsplan - Fylkesmannens uttalelse
Vi viser til brev fra Rælingen kommune av 28.08.2018.
Overordnede føringer som skal vurderes og ivaretas i kommunal planlegging er listet opp i
Fylkesmannens forventningsbrev til kommunene av 1. mars 2018 (www.fmoa.no, under ”plan og
bygg, arealforvaltning”) samt ”Nasjonale forventninger til kommunal og regional planlegging”
av 12.6.2015 (se www.planlegging.no).
Fylkesmannen har med fokus på prioriterte politikkområder vurdert planforslaget, og har
følgende konkrete merknader knyttet til nasjonale og viktige regionale interesser.
Fylkesmannens merknader
Støy
Bestemmelse 5.3 om støy kan ikke åpne for å tillate støyfølsom bebyggelse i rød støysone.
Grunnregelen er at støyfølsom bebyggelse ikke skal legges i rød støysone, men unntak kan gjøres
i nærmere definerte avvikssoner i kommuneplan. Gjeldende kommuneplan for Rælingen angir
ingen avvikssone for støy for det aktuelle planområdet, og det kan derfor heller ikke åpnes for
støyfølsom bebyggelse i rød støysone.
Bestemmelse 5.1.3. ivaretar kravet om støyfaglig utredning ved detaljregulering av eventuell
støyfølsom bebyggelse i gul eller rød sone. Dette vil gi et godt kunnskapsgrunnlag for vurdering
av støyhensyn i den enkelte, konkrete sak.
Biologisk mangfold
Naturtyper – Haugen I og Haugen II
Tiltaket berører kantsonene av de registrerte naturtypene Haugen I – ravinedal med C-verdi og
Haugen II – Bjørkeskog med høgstauder med B-verdi. Haugen II er i sin helhet en del av
avgrensningen til Haugen I. Ut fra hensynet til naturtypene burde planforslaget vært justert
ytterligere for å hindre negativ påvirkning. Dette hensynet må imidlertid veies opp mot hensynet
til fortetting i det som er et relativt stasjonsnært område.

Vår vurdering er at man i planprosessen har gjort justeringer underveis som ivaretar naturtypene
på en tilfredsstillende måte samtidig som man får bygd ut området med den tettheten som
beliggenheten krever.
Nitelva
Planforslaget legger opp til utbygging nær randsonen mot Nitelva. Dette krever ekstra varsomhet
i forhold til fysiske inngrep som kan skade artsmangfold i elva og kantvegetasjonen, både direkte
og indirekte gjennom forurensning under anleggsperioden. Dette anser vi som tilstrekkelig at
sikres gjennom detaljregulering.
Svartlistede arter
I vedlagte rapport om naturmangfold, utarbeidet av Rambøll og datert 08.08.2018, henvises det
til en rekke funn av svartelistede arter innenfor planområdet. Det må i detaljregulering sikres
forskriftsmessig behandling av disse artene.
Med hilsen
Ingeborg Austreng
faggruppekoordinator - plan

Andreas Lyngstad
rådgiver

Dokumentet er elektronisk godkjent.

Kopi til:
Akershus fylkeskommune Postboks 1200 Sentrum

0107

Oslo

Rælingen kommune
Postboks 100
2025 FJERDINGBY

Vår dato: 18.09.2018
Vår ref.: 201703810-4
Arkiv: 323
Deres dato: 28.08.2018
Deres ref.: 2016/1101

Saksbehandler:
Willy Wøllo
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NVEs generelle uttalelse - Offentlig ettersyn - Områdereguleringsplan
for Dammensvika GBnr 105/92 med flere - Rælingen kommune,
Akershus
Vi viser til oversendelse av høringsdokumenter.
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) er nasjonal sektormyndighet med innsigelseskompetanse
innenfor saksområdene flom-, erosjon- og skredfare, allmenne interesser knyttet til vassdrag og
grunnvann, og anlegg for energiproduksjon og framføring av elektrisk kraft. NVE gir råd og veiledning
om hvordan disse saksområdene skal tas hensyn til ved utarbeiding av arealplaner etter plan- og
bygningsloven.
NVE prioriterer å gi innspill og uttalelser til overordnede planer og veiledning/opplæring av kommuner
med store utfordringer innen vårt saksområde. I tillegg prioriterer vi å gi uttalelser til reguleringsplaner
der det bes om faglig bistand til konkrete problemstillinger. Dette fremgår av brev til kommunene
29.09.2017 om NVEs bistand og verktøy i arealplanleggingen, der vi ber kommunen om å skrive tydelig
i oversendelsesbrevet hva en eventuelt ønsker bistand til i den enkelte sak. I denne saken kan vi ikke se
at det er bedt om slik bistand. NVE gir derfor ikke konkret uttalelse i denne saken.
For generell informasjon og veiledning knyttet til NVEs saksområder viser vi til:


NVEs karttjenester viser informasjon om flom- og skredfare, vassdrag og energianlegg.



NVEs veileder 2/2017 Nasjonale og vesentlige regionale interesser innen NVEs saksområder i
arealplanlegging beskriver hvordan interessene bør ivaretas i planen, slik at en unngår
innsigelse.



NVEs retningslinje 2/2011 Flaum- og skredfare i arealplanar beskriver hvilke flom- og
skredprosesser som kan utgjøre fare, og hvordan disse farene bør utredes og innarbeides i
planen.



NVEs sjekkliste for reguleringsplan er et nyttig verktøy, for å sikre at alle relevante saksområder
er vurdert og godt nok dokumentert.



Flere nyttige veiledere og verktøy finnes på www.nve.no/arealplan.
E-post: nve@nve.no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 09575, Internett: www.nve.no
Org.nr.: NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971

Hovedkontor

Region Midt-Norge

Region Nord

Region Sør

Region Vest

Region Øst

Middelthunsgate 29

Abels gate 9

Kongens gate 14-18

Anton Jenssensgate 7

Naustdalsvegen. 1B

Vangsveien 73

Postboks 5091, Majorstuen
0301 OSLO

Postboks 2124
7030 TRONDHEIM

8514 NARVIK

3103 TØNSBERG

Postboks 4223
6800 FØRDE

2307 HAMAR

Side 2

NVE minner om at det er kommunen som har ansvaret for at det blir tatt nødvendig hensyn til flom- og
skredfare, vassdrag og energianlegg i arealplaner, byggetillatelser og dispensasjoner. Dette gjelder
uavhengig av om NVE har gitt råd eller uttalelse til saken.
Hvis det likevel er behov for NVEs bistand i saken kan NVE Region øst kontaktes med en konkret
forespørsel.

Med hilsen

Petter Glorvigen
regionsjef

Willy Wøllo
saksbehandler

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.

Dato: 04.10.2018
Saksref: 201721767-4
Deres ref.: 2016/1101
Side: 1 / 1

Rælingen kommune
Postboks 100
2025 FJERDINGBY

Vår saksbehandler: Jostein Berger Meisdalen
Telefon:
Mobil: +47 90997347
E-post: Jostein.Berger.Meisdalen@banenor.no

Rælingen kommune - offentlig ettersyn - Områdereguleringsplan for Dammensvika uttalelse
Vi viser til brev datert 28.08.2018

Bane NOR har vurdert planforslaget. Vi viser til vår uttalelse ved planoppstart og har ingen
ytterligere merknader.

Med vennlig hilsen
Ragnhild Lien
seksjonssjef
Planavdelingen, Forvaltning og
samfunnskontakt

Jostein Berger Meisdalen
senioringeniør
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Innsigelse og merknader til forslag til områderegulering for Dammensvika i Rælingen
Vi viser til brev datert 28.08.2018 fra Rælingen kommune.
Rælingen kommune har lagt ut til offentlig ettersyn forslag til områderegulering for
Dammensvika.
Uttalelse til forslag til områderegulering
Generelt om planforslaget
Statens vegvesen synes det er positivt at områdereguleringen sammen med detaljreguleringer
legger til rette for bygging av boliger/leiligheter i et område som ligger ca. 1 km fra
Lillestrøm sentrum, togstasjon og bussterminal. For å legge til rette for økt gåing, sykling
og reiser med buss/tog er det viktig å ha en områdereguleringsplan som sikrer
at trafikksikkerhetstiltak som kryssingssteder for gående, fortau og gang- og sykkelveg er etablert
før det blir bygget boliger/forrentninger/servicetilbud innenfor planområdet.
Innsigelse til forslaget til områderegulering
Som statlig sektormyndighet ser Statens vegvesen det som nødvendig å fremme innsigelse til
forslaget til områderegulering fordi gjennomføring av områdereguleringen kan føre til redusert
trafikksikkerhet for gående og syklende langs fv. 304. Videre kan gjennomføring av
områdereguleringen skape ulemper for kollektivtrafikken forbi planområdet.
Deler av planforslaget er i strid med Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og
transportplanlegging, som sier at planlegging av arealbruk og transportsystemer skal fremme god
trafikksikkerhet og effektiv trafikkavvikling.
Av forslag til reguleringsbestemmelse 8.1 ser det ut til at busslommer først skal reguleres i
detaljregulering av fv. 304 og at teknisk plan for tiltak langs fylkesvegen skal danne grunnlag
for detaljregulering. Statens vegvesen mener at tiltak som berører fv. 304 slik som fortau,
gang- og sykkelveger, kryss/avkjørsel, kryssingssted for gående og busslommer må reguleres
i områdereguleringen. Dette bl.a. for å sikre at tiltakene ved fv. 304 blir regulert plassert på
«riktig sted». Noen av de forannevnte tiltakene må være anlagt før kommunen kan gi
igangsettingstillatelse til bygging innenfor hele eller deler av planområdet.
Teknisk plan skal danne grunnlag for områdereguleringsplanen, og skal dokumentere at det er
mulig å bygge regulerte tiltak. Dersom teknisk detaljplan godkjent av Statens vegvesen hadde
vært lagt til grunn for alle elementer som berører fylkesvegen hadde kommunen unngått de fleste
av nedenstående innsigelsespunkter.
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I punktene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 og 12 nedenfor redegjør vi nærmere hvorfor
Statens vegvesen fremmer innsigelse til forslaget til områderegulering.
1. Regulering av bussholdeplasser/busslommer
Av hensyn til busstrafikken må det reguleres busslommer langs begge sider av fv. 304 ved
planområdet. På forslaget til reguleringsplan er det vist regulert nytt kryss med fv. 304 på
stedet der eksisterende busslomme ligger. Eksisterende busslomme i retning østover må
reguleres flyttet for å ikke komme i konflikt med nytt kryss. Eksisterende busslomme i retning
vestover må flyttes dersom busslommen kommer i konflikt med avkjørsel/kryss til
delfelt Ad.
Busslommene må reguleres med utforming som beskrevet i Statens vegvesens
håndbok N100, kapittel E3 Holdeplass for buss. Busslommene kan utformes som beskrevet
i figur E.3.3.2 Utforming av busslomme med utbedringsstandard.
2. Regulering av avkjørsel/kryss til delfelt Ad og regulering av frisikt i kryss ved delfelt Ab
Av hensyn til trafikksikkerheten langs fv. 304 må det reguleres avkjørsel/kryss til delfelt Ad
med utforming og frisikt som beskrevet i Statens vegvesens håndbok N100. Frisiktslinjer må
vises målsatt på reguleringsplanen. Plasseringen av ny avkjørsel/kryss vil kunne føre til
at busslommen ved delfelt Ad må flyttes.
Det må reguleres frisikt i nytt kryss med fv. 304 ved delfeltene Ab og Ac.
Av hensyn til trafikksikkerheten for gående og syklende som passerer kryss/avkjørsel må det
i reguleringsplanen tas med en reguleringsbestemmelse som sier 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/fortauet/fylkesvegen.
3. Regulering av kryssingssteder for gående over fv. 304 og regulering av gang- og
sykkelveger/fortau frem til kryssingssteder for gående
Av hensyn til trafikksikkerheten til gående og syklende må det reguleres kryssingssteder for
gående over fv. 304. På steder der gående eller syklende skal krysse fylkesvegen må det
reguleres trafikkøy med bredde på minst 2 m. Formålet med anlegg av trafikkøy er å forkorte
kryssingsavstand og dempe hastigheten til kjørende, og med dette øke trafikksikkerheten til
gående.
For å forebygge trafikkuhell er det viktig at kryssingssted for gående blir anlagt på steder der
det det blir mest naturlig for gående å krysse vegen. Statens vegvesen ønsker å unngå
en situasjon der gående velger å krysse fylkesvegen et annet sted enn anlagt kryssingssted.
Det må reguleres fortau eller gang- og sykkelveger som sikrer gående og syklende en trygg
forbindelse fra boligområder frem til kryssingssteder over fv. 304.
4. Teknisk plan for tiltak som berøre fv. 304
Teknisk plan skal grunnlag for områdereguleringsplanen. Formålet med teknisk plan er
å dokumentere at det er mulig å bygge regulerte tiltak, som er nødvendig å anlegge av
hensyn til trafikksikkerheten for gående og syklende og av hensyn til busstrafikken.
Det må lages teknisk plan for alle tiltak som berører fv. 304 slik som nye kryss/avkjørsler,
bussholdeplasser, gang- og sykkelveg, fortau og kryssingssteder for gående over fv. 304.
Teknisk plan må også vise trase for fremtidig kollektivfelt, dette for å dokumentere at
gjennomføring av områdereguleringen sikrer plass til kollektivfelt. Tiltakshaver må sende
teknisk plan til Statens vegvesen for vurdering/godkjenning før revidert forslag til
områderegulering blir lagt ut til offentlig ettersyn.
I Statens vegvesens håndbok R700 (retningslinje) er det beskrevet hvilke tekniske tegninger
som skal være grunnlag for reguleringsplan. Vi legger ved notat datert 01.10.2014 med
informasjon om krav til teknisk plan.
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5. Rekkefølgebestemmelse om anlegg av kryssingssted for gående og fortau/
gang- og sykkelveg
Av hensyn til trafikksikkerheten til gående og syklende må det i reguleringsplanen tas med
en rekkefølgebestemmelse som sier: «Trafikkøyer i fv. 304 der gående skal krysse fylkesvegen
og fortau/gang- og sykkelveg frem til kryssingssteder skal være anlagt før kommunen kan gi
igangsettingstillatelse for oppføring av bygninger innenfor planområdet».
6. Rekkefølgebestemmelse om bygging av fortau langs nordsiden av fv. 304
Av hensyn til trafikksikkerheten til gående må det i reguleringsplanen tas med
en rekkefølgebestemmelse som sier: «Fortau fra avkjørselen til delfelt Ad frem til eksisterende
fortau foran gbnr. 105/334 skal være anlagt før kommunen kan gi igangsettingstillatelse for
oppføring av bygninger på delfelt Ad».
7. Rekkefølgebestemmelse om bygging av fortau langs fv. 304 ved delfelt Aa
Av hensyn til trafikksikkerheten til gående og syklende må det i reguleringsplanen tas med
en rekkefølgebestemmelse som sier: «Fortau/gang- og sykkelveg på strekningen fra gatetun
frem til eksisterende fortau langs sørsiden av fv. 304 ved gbnr. 105/94 skal være anlagt før
kommunen kan gi igangsettingstillatelse for oppføring av bygninger på delfelt Ad».
På forslaget til reguleringsplan er det regulert byggeområde for kombinert bebyggelse på
området der eksisterende gang- og sykkelveg/fortau er anlagt.
8. Rekkefølgebestemmelse om bygging av gang- og sykkelveg langs fv. 304 ved
delfeltene Ab og Ac
Det må i reguleringsplanen tas med en rekkefølgebestemmelse som sier: «Gang- og sykkelveg
langs fv. 304 på strekningen forbi delfeltene Ab og Ac skal være anlagt før kommunen kan gi
igangsettingstillatelse for oppføring av bygninger på delfeltene Ab og Ac».
Formålet med rekkefølgebestemmelsen er å sikre at det blir fysisk mulig å bygge regulert
gang- og sykkelveg forbi delfeltene Ab og Ac, noe som er viktig for trafikksikkerheten for
gående og syklende.
9. Rekkefølgebestemmelse om bygging av kryss og busslomme ved delfeltene Ab og Ac
Ordlyden i rekkefølgebestemmelse 11 må endres til følgende ordlyd «Regulert busslomme og
nytt kryss med fv. 304 ved delfeltene Ab og Ac kal være anlagt før kommunen kan gi
igangsettingstillatelse for oppføring av bygninger på delfeltene Ab, Ac, Bb». Formålet med
rekkefølgebestemmelsen er å sikre at det blir bygget en ny busslomme som erstatning for
eksisterende busslomme.
Reguleringsplanen viser nytt kryss med fv. 304 plassert på stedet der eksisterende busslomme
ligger. I forslag til rekkefølgebestemmelse 11 står det «Ny avkjørsel fra fylkesveg 304 skal
opparbeides før brukstillatelse kan gis for ny bebyggelse innenfor delfeltene Ab, Ac og Bb.
10. Rekkefølgebestemmelse om bygging av kryss/avkjørsel og busslomme ved delfelt Ad
Det må i reguleringsplanen tas med en rekkefølgebestemmelse som sier:
«Regulert busslomme ved delfelt Ad og avkjørsel/kryss kal være anlagt før kommunen kan
gi igangsettingstillatelse for oppføring av bygninger på delfelt Ad». Formålet med
rekkefølgebestemmelsen er å sikre at det blir bygget en ny busslomme som erstatning for
eksisterende busslomme ved delfelt Ad.
11. Reguleringsbestemmelse om byggegrense langs fv. 304 – plassering av faste anlegg
Ordlyden i reguleringsbestemmelse 7.2 må endres ved at følgende setning tas ut fra
bestemmelsen «Teknisk infrastruktur, støttemurer, trapper, ramper, avfallsbeholdere,
mindre boder/overbygginger for sykkelparkeringer og eventuelle støyskjermer kan plasseres
utenfor byggrensene».
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For å siker areal til å kunne bygge regulert gang- og sykkelveg/fortau og av hensyn til drift av
gang- og sykkelveg/fortau kan Statens vegvesen ikke akseptere en reguleringsbestemmelse
som tillater plassering av faste anlegg på områder mellom byggegrensen og gang- og
sykkelveg/fortau langs fv. 304.
Ved gjennomgang av teknisk plan for kan Statens vegvesen vurdere om vi kan akseptere
å tillate regulering av noen faste anlegg som f.eks. støyskjerm på områder som ligger mellom
byggegrensen og gang- og sykkelveg/fortau.
12. Reguleringsbestemmelse om utkraging av bygninger utover byggegrense langs fv. 304
I reguleringsbestemmelse 7.2 står det at bygninger, balkonger med mer kan krage utover
byggegrensen med inntil 2,3 m fra fasaden til bygningen.
Ordlyden i reguleringsbestemmelse 7.2 må endres ved følgende tilføying: «Det tillates ikke
utkraging av bygninger eller balkonger over fortau eller gang- og sykkelveg langs fv. 304».
Av hensyn til trafikksikkerheten til gående kan Statens vegvesen ikke tillate utkraging av
bygninger eller balkonger over fortau/gang- og sykkelveg som går langs fylkesvegen.
Statens vegvesen vurderer at det er noe risiko for at gjenstander kan ramle ned fra balkonger
eller vinduer som krager utover fortauet, noe som kan føre til skade på gående som bruker
fortauet.
Merknader til områdereguleringsplanen
Under punktene 13, 14 og 15 nedenfor redegjør vi for våre merknader til planforslaget.
13. Rekkefølgebestemmelse om byggeplan for tiltak langs fylkesvegen
Det må i reguleringsplanen tas med en rekkefølgebestemmelse som sier: «Byggeplan for tiltak
som berører fv. 304 slik som fortau, gang- og sykkelveg, bussholdeplasser, kryssingssteder for
gående og kryss/avkjørsel skal godkjennes av Statens vegvesen før kommunen kan gi
igangsettingstillatelse for nevnte tiltak. Formålet med denne rekkefølgebestemmelsen er
å sikre at regulerte tiltak som berører fv. 304 blir bygget med krav til utforming gitt i
Statens vegvesens håndbøker.
14. Regulering av midlertidig anleggsområde
Det må reguleres midlertidig anleggsområde langs fylkesvegen der det skal bygges fortau,
gang- og sykkelveg, kryss/avkjørsel og busslommer. Anleggsområdet skal sikre plass til
å kunne bygge regulerte tiltak langs fylkesvegen og sikre rett til å ha maskiner og mannskap
på stedet ved bygging av tiltakene.
15. Regulering av fortau fra avkjørsel til delfelt Ad og videre i retning mot Rælingsbrua
Forslaget til områderegulering viser regulert fortau fra avkjørselen til delfelt Ad og videre forbi
friområde ved Nitelva. Regulert fortau stanser ca. 50 m fra planlagt avkjørsel til delfelt Ad,
rett ovenfor gbnr. 105/94.
Dersom kommunen ønsker at områdereguleringen skal legge til rette for bygging av fortau
langs nordsiden av fv. 403 i retning mot Rælingsbrua/Brogata, så må områdereguleringen vise
regulert fortau fra avkjørselen til delfelt Ad og videre frem til eksisterende fortau langs fv.304
ved Rælingsbrua.
Vegavdeling Akershus
Med hilsen
Nils Audun Karbø
Avdelingsdirektør

Inga-Elisabeth Gjerdalen

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer.
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Statens vegvesen
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Statens vegvesen, Region øst,
Vegavdeling Akershus

Planseksjonen
Vår dato:

01.10.2014

Vår referanse:

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.
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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 områderegulering for Dammensvika i Rælingen
- frafall av innsigelse på vilkår
Vi viser til brev datert 13.03.2019 fra Rælingen kommune.
Beskrivelse av saken
Statens vegvesen fremmet 11.10.2018 innsigelse til forslag til områdereguleringsplan for
Dammensvika som statlig sektormyndighet.
Rælingen kommune skriver i brev datert 13.03.2019 «På bakgrunn av teknisk plan, revidert
reguleringsplankart og trafikkanalyse ber vi dere trekke innsigelsen».
Uttalelse fra Statens vegvesen – frafall av innsigelse på vilkår
Statens vegvesen kan frafalle innsigelse av 11.10.2018 på følgende vilkår (pkt. 1 – 11):
1. Regulering av busslommer og kryssingssted for gående
Busslommer langs fv. 304 kan reguleres med plassering som vist på teknisk plan dersom
bussen får sikt bakover i en lengde lik stoppsikt ved utkjøring fra holdeplassen.
Busslommene må reguleres med utforming som beskrevet i Statens vegvesens
håndbok N100, kapittel E3 Holdeplass for buss. Busslommene kan utformes som beskrevet
i figur E.3.3.2 Utforming av busslomme med utbedringsstandard. Av tegningene i teknisk plan
er det ikke mulig å se om busslommene blir utformet som beskrevet i håndbok N100.
Det må reguleres areal for plassering av leskur ved begge busslommene.
Trafikkøyen i fv. 304 ved bussholdeplassene bør vises regulert på reguleringsplanen med
formål annen veggrunn – teknisk anlegg slik at det fremgår tydelig hvor gående skal krysse
vegen.
Det må på reguleringsplanen vises gangvegforbindelse mellom gang- og sykkelvegen ved
delfelt Ab og planlagt kryssingssted for gående ved bussholdeplassene.
Statens vegvesens håndbok V127 gir informasjon om plassering av kryssingssteder for
gående.
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2. Regulering av kryss ved felt Ab – utforming og krav til sikt
Nytt kryss mellom fv. 304 og adkomstveg til felt Ab må reguleres med utforming og frisikt
som beskrevet i Statens vegvesens håndbok N100 (vegnormal) og håndbok V122.
Det må reguleres sikt i krysset mellom adkomstvegen og gang- og sykkelvegen langs fv. 304.
Frisiktlinjene må vises målsatt på reguleringsplanen.
Krysset bør plasseres slik at busser i planlagt busslomme ved felt Ab ikke blir stående
i frisiktsonen til krysset.
Minstekrav til sikt i krysset mellom adkomstvegen og fv. 304 er 6 x 54 m.
Minstekrav til sikt krysset mellom adkomstvegen og gang- og sykkelvegen er 3 x 25 m.
3. Regulering av kryss ved felt Ad – plassering, utforming og krav til frisikt
Nytt kryss mellom fv. 304 og adkomstveg til felt Ad må reguleres med utforming og frisikt
som beskrevet i Statens vegvesens håndbok N100 (vegnormal) og håndbok V122.
Krysset bør plasseres slik at busser i planlagt busslomme ved felt Ad ikke blir stående
i frisiktsonen til krysset.
Minstekrav til frisikt i krysset mellom adkomstvegen og fv. 304 er 6 x 54 m.
Frisiktlinjene må vises målsatt på reguleringsplanen.

4. Reguleringsbestemmelse om frisikt i kryss
Reguleringsplanen må ha med en reguleringsbestemmelse som sier: «På frisiktsonene ved
gang- og sykkelvegen langs fv. 304 og kryss med fv. 304 er det ikke tillatt med busker, gjerder
eller andre sikthindre med høyde større enn 0,5 m over vegbanen til gang- og
sykkelvegen/fylkesvegen». Dette er en viktig bestemmelse av hensyn til trafikksikkerheten til
gående, syklende og kjørende.
5. Rekkefølgebestemmelse om anlegg av kryssingssted for gående - trafikkøy
Reguleringsplanen må ha med en rekkefølgebestemmelse som sier: «Trafikkøy i fv. 304 der
gående skal krysse fylkesvegen ved avkjørselen til Rudsberget 1- 4 og gang- og sykkelveg
forbi felt Ac frem til kryssingsstedet skal være anlagt før kommunen kan gi
igangsettingstillatelse for oppføring av bygninger innenfor planområdet».
Formålet med anlegg av trafikkøy er å forkorte kryssingsavstand og dempe hastigheten til
kjørende, og med dette øke trafikksikkerheten til gående.
Trafikkøyen bør vises regulert på reguleringsplanen med formål annen veggrunn – teknisk
anlegg, slik at det blir mulig å se hvor det er planlagt kryssingssted for gående.
Vi gjør oppmerksom på at grøft mellom fv. 304 og gang- og sykkelvegen forbi felt Ac skal
reguleres med bredde minst 3,0 m.
6. Rekkefølgebestemmelse om bygging av busslommer, gang- og sykkelveg/fortau og
kryss ved felt Ab
For å sike at regulerte busslommer, gang- og sykkelveg/fortau og kryss ved felt Ab blir
bygget må reguleringsplanen ha med en rekkefølgebestemmelse som sier: «Busslommer,
trafikkøy/kryssingssted i fv. 304 ved busslommene, gang- og sykkelveg forbi felt Ab frem til
eksisterende gang- og sykkelveg/fortau, fortau forbi felt Ad frem til bussholdeplassen
og kryss mellom fv. 304 og adkomstvegen til felt Ab skal være bygget før kommunen kan
gi igangsettingstillatelse for oppføring av bygninger på feltene Ab, Ac og Bb».
Det er viktig at regulerte tiltak blir bygget av hensyn til trafikksikkerheten til gående og
syklende og av hensyn til kollektivtrafikken.
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7. Rekkefølgebestemmelse om bygging av busslomme, fortau og kryss ved felt Ad
For å sikre at regulert busslomme, fortau og kryss ved felt Ad blir bygget må
reguleringsplanen ha med en rekkefølgebestemmelse som sier: «Busslomme ved felt Ad,
fortau forbi felt Ad frem til bussholdeplassen og kryss mellom fv. 304 og adkomstvegen til
felt Ad skal være bygget før kommunen kan gi igangsettingstillatelse for oppføring av
bygninger på felt Ad».
8. Rekkefølgebestemmelse om bygging av fortau langs fv. 304 ved felt Aa
Av hensyn til trafikksikkerheten til gående og syklende må reguleringsplanen ha med
en rekkefølgebestemmelse som sier: «Fortau/gang- og sykkelveg på strekningen fra gatetun
frem til eksisterende fortau langs sørsiden av fv. 304 ved gbnr. 105/94 skal være anlagt før
kommunen kan gi igangsettingstillatelse for oppføring av bygninger på felt Aa».
På forslaget til reguleringsplan er det regulert byggeområde for kombinert bebyggelse på
området der eksisterende gang- og sykkelveg/fortau er anlagt.
9. Reguleringsbestemmelse om byggegrense langs fv. 304 – plassering av faste anlegg
Ordlyden i reguleringsbestemmelse 7.2 må endres ved at følgende setning tas ut fra
bestemmelsen «Teknisk infrastruktur, støttemurer, trapper, ramper, avfallsbeholdere, mindre
boder/overbygginger for sykkelparkeringer og eventuelle støyskjermer kan plasseres utenfor
byggrensene».
10. Reguleringsbestemmelse om utkraging av bygninger utover byggegrense langs fv. 304
I reguleringsbestemmelse 7.2 står det at bygninger, balkonger med mer kan krage utover
byggegrensen med inntil 2,3 m fra fasaden til bygningen. Ordlyden i reguleringsbestemmelse
7.2 må endres ved følgende tilføying: «Det tillates ikke utkraging av bygninger eller balkonger
over fortau eller gang- og sykkelveg langs fv. 304».
11. Rekkefølgebestemmelse om byggeplan for tiltak langs fv. 304
Det må i reguleringsplanen tas med en rekkefølgebestemmelse som sier: «Byggeplan for
tiltak som berører fv. 304 slik som fortau, gang- og sykkelveg, bussholdeplasser,
kryssingssteder for gående og kryss skal godkjennes av Statens vegvesen før kommunen kan
gi igangsettingstillatelse for nevnte tiltak.»
Formålet med denne rekkefølgebestemmelsen er å sikre at regulerte tiltak som berører
fv. 304 blir bygget med krav til utforming gitt i Statens vegvesens håndbok N100 (vegnormal).
Vurdering av teknisk plan
Vi hadde sett det som en fordel om teknisk plan inneholdt noen flere plantegninger,
bl.a. tegninger som viser utforming av busslommer, tegning som beskriver drenering og
vannbehandling, tverrprofiler og faseplaner for bygging av tiltakene langs fv. 304.
Dersom arbeidet med byggeplan avdekker at det ikke er regulert tilstrekkelig areal til
å kunne bygge nye kryss, busslommer, gang- og sykkelveger, fortau og trafikkøy/kryssingssted
for gående, må tiltakshaver sørge for omregulering.
Vegavdeling Akershus
Med hilsen
Nils Audun Karbø
Avdelingsdirektør

Inga-Elisabeth Gjerdalen

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer.
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Akershus fylkeskommune, Postboks 1200 Sentrum, 0107 OSLO
Fylkesmannen i Oslo og Viken, Postboks 325, 1502 MOSS
Ruter AS, Postboks 1030 Sentrum, 0104 OSLO
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Saksbehandler/telefon:

Vår referanse:
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Torhild Sletten / 24058226

17/84216-15

2016/1101-

01.07.2019

66/INGJOH2

Uttalelse til revidert forslag til områderegulering for Dammensvika i Rælingen
- frafall av innsigelse
Vi viser til brev datert 23.05.2019 fra Rælingen kommune.
Rælingen kommune har revidert områdereguleringsplan og reguleringsbestemmelser for
Dammensvika, og ber Statens vegvesen frafalle sin innsigelse til forslag til områderegulering
for Dammensvika.
Uttalelse fra Statens vegvesen – frafall av innsigelse på vilkår
Statens vegvesen kan frafalle innsigelsen datert 11.10.2018 til forslag til områdereguleringsplan
for Dammensvika dersom kommunen vedtar forslag til reguleringsplan revidert 21.05.2019 og
forslag til reguleringsbestemmelser revidert 16.05.2019 for Dammensvika.
Vegavdeling Akershus
Med hilsen
Nils Audun Karbø
Avdelingsdirektør

Inga-Elisabeth Gjerdalen

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer.
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Fra: Wien Iver[iver.wien@ruter.no]
Sendt: 15.10.2018 12:46:55
Til: Postmottak, Rælingen kommune[postmottak@ralingen.kommune.no]
Tittel: SV: 18/04006-1 - Kunngjøring av offentlig ettersyn - områdereguleringsplan

Det gjelder for offentlig ettersyn av områdereguleringsplan for Dammensvika.
Innspill kommer en dag etter frist.

Iver Wien
Trafikkplanlegger
Ruter
+47 48228577

Fra: Postmottak, Rælingen kommune <postmottak@ralingen.kommune.no>
Sendt: mandag 15. oktober 2018 12:45
Til: Wien Iver <iver.wien@ruter.no>
Emne: SV: 18/04006‐1 ‐ Kunngjøring av offentlig ettersyn ‐ områdereguleringsplan
Hvilken reguleringsplan gjelder dette?

Mvh
Postmottak
Rælingen kommune

Fra: Wien Iver <iver.wien@ruter.no>
Sendt: mandag 15. oktober 2018 12:37
Til: Postmottak, Rælingen kommune <postmottak@ralingen.kommune.no>
Emne: 18/04006‐1 ‐ Kunngjøring av offentlig ettersyn ‐ områdereguleringsplan
Ruter har følgende merknad til planen:
Ruter mener utbyggingen i hovedsak er i tråd med regional plan for areal og transport, der den nære avstanden fra
Lillestrøm stasjon gjør at mange vil kunne benytte kollektivtransport fra denne planområdet.
Ruter synes utformingen av Nedre Rælingsvei er for dårlig beskrevet. Det bygges tett inn mot veien og dette kan
sette begrensninger for fremtidig bruk. Bussholdeplassene endres, uten at det går klart frem hvordan disse blir
utformet. Ruter mener det er behov for kollektivfelt i retning rundkjøringen mot rv159. Det bør avklares om det er
plass til å bygge dette.
Iver Wien
Trafikkplanlegger
Ruter
+47 48228577
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Høringsinnspill til områdereguleringsplan for Dammensvika i Rælingen
kommune - saksnummer 2016/1101
Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS (NRBR) viser til tidligere innspill datert 19. juni
2017 som ble gitt i forbindelse med oppstart av områdereguleringen.
Ut over dette har vi følgende merknader:
I reguleringsbestemmelsene under punkt 5.5 Energiforsyning står det at det i
utbyggingsavtaler for ny bebyggelse eller for større ombygginger/rehabiliteringer kan settes
krav om bruk av solfangeranlegg. Solfangeranlegg kan skape sikkerhetsmessige utfordringer
for brannvesenet ved en eventuell slokkeinnsats. For brannvesenet er det derfor viktig at det
blir tatt hensyn til dette i forbindelse med prosjektering og utførelse av anlegget. For
byggverk hvor det er planer om å montere solfangeranlegg ønsker NRBR at dette gjøres i
dialog med brannvesenet og at planene skal forelegges brannvesenet for uttalelse før det blir
gitt igangsettelsestillatelse.
I ROS-analysen utarbeidet av Rambøll står følgende:
I planområdet er det også VA-ledninger, tele/fibernett og strømledninger til eksisterende
bebyggelse. Kapasiteten er relativt lav. Til noen av boligene er det bratt adkomst for
nødetater noe som kan skape utfordringer på vinterstid.
I planbestemmelsenes punkt 8 - Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur – er det ikke
nevnt noe om VA-anlegg. I planbeskrivelsen under punkt 5.11 står det at det må utredes
behov for ombygging av vann- og avløpsnettet i området i sammenheng med detaljregulering
for de ulike feltene. For å få en helhetlig og best mulig løsning mener vi dette er noe som må
utredes for hele området allerede i forbindelse med områdereguleringen. I
reguleringsbestemmelsene bør det videre stilles krav om at alle detaljreguleringsplaner må
inneholde en VAO-rammeplan, som skal vedtas som en del av reguleringsplanen.
Rammeplanen må fastlegge prinsippene for vann inklusiv slokkevann, avløp og overvann
(VAO-plan).

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

Finn vår digitale postlenke på
www.nrbr.no/Kontakt

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

side 2

Bratt atkomst for nødetatene bør være argument for å legge til rette for flere atkomstveier.
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.
Det legges opp til lav parkeringsdekning for området. Ved vurdering og fastsettelse av
parkeringsbehov og parkeringsdekning er det viktig å ta i betraktning at underkapasitet på
parkeringsareal kan føre til mye feilparkerte biler, som igjen kan hindre fremkommeligheten
for utrykningskjøretøyer og hindre effektiv og tilfredsstillende snøbrøyting.

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 og har derfor ikke håndskrevet signatur.

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

Finn vår digitale postlenke på
www.nrbr.no/Kontakt

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

Deres ref: 2016/1101-30 CHRYTT
Vår ref: 17/00450-4
Dato: 09.10.2018

Rælingen kommune
Postboks 100
2025 FJERDINGBY

Innspill til: Kunngjøring av offentlig ettersyn - Områdereguleringsplan for Dammensvika
Vi viser til brev datert 21.08.2018 vedrørende ovennevnte sak.
Vi viser videre til reguleringsbestemmelser til områderegulering for Dammensvika kapittel 5 punkt 5.8
Renovasjonsanlegg. Det fremkommer av teksten at avfallspunkter kan være nedgravde beholdere.
ROAF mener at type renovasjonsløsning gjeldende for hele områdereguleringen må bestemmes på
nåværende tidspunkt og ikke i detaljreguleringsfasen av de forskjellige delområdene. Dette for å
sikre en helhetlig og gjennomgående renovasjonsløsning.
Videre mener ROAF at kommunen og ROAF sammen på nåværende tidspunkt må avholde et møte
for å se på ovenstående.
Dersom stasjonært avfallssug velges må det avsettes nok plass til etablering av terminal med
tilhørende tilfredsstillende plass til adkomst og manøvrering.
Dersom avfallsbrønner velges må det for hele området allerede på nåværende tidspunkt legges
føringer for utforming og adkomst i den videre planprosessen. Dette for å sikre at det ikke legges opp
til at renovasjonsbilen må bevege seg inn i gatetun med begrenset mulighet for trafikk og videre i
konflikt med grønne byrom.

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

Med vennlig hilsen,

Andreas Andresen
Avdelingsdirektør

Martin Frilseth Haugen
Rådgiver

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og ekspedert uten underskrift
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UTTALELSE TIL KUNNGJØRING AV OFFENTLIG ETTERSYN – OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR
DAMMENSVIKA
Hafslund Nett AS («HN») viser til kunngjøring av offentlig ettersyn for Dammensvika i Rælingen
kommune. Høringsfristen er 14. oktober 2018 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).
1

Elektriske anlegg i planområdet - Anlegg etablert etter områdekonsesjon (normalt
distribusjonsnett)
HN har 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
Eksisterende høyspenningskabler
HN har høyspenningskabler innenfor planområdet som vi ber om at det blir tatt hensyn til. Normalt kan
det iverksettes tiltak (inkludert planting av trær) så nært inntil kabelgrøften som 1 meter, målt horisontalt
fra kabelgrøftens ytterkant. Det er imidlertid viktig at fremtidig tilkomst til kabelgrøftene ikke hindres, og
det må heller ikke gjøres inngripen i terrenget som medfører endring av overdekningen over kabler.
For å få lokalisert kabelens omtrentlige plassering i terrenget, må det bestille kabelpåvisning. Forespørsel
om kabelpåvisning rettes til Geomatikk, tlf: 09146
1.2
Behov for ny nettstasjon – samt forhold til eksisterende nettstasjon
For å sikre strøm til ny bebyggelse, kan det bli behov for å sette av arealer til å etablere en ny
nettstasjon innenfor planavgrensningen. Dette er avhengig 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 70 kvm (ca. 7 m x 10 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 en optimal
strømforsyning, ønskes nettstasjonen plassert sentralt i planområdet. Av hensyn til blant annet akustisk 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. Det er derfor viktig å synliggjøre byggegrenser mot nettstasjoner i
reguleringsbestemmelsene.
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

Dersom reguleringsplanen ikke har satt 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
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. Størrelsen på rommet må være minimum 16 kvm, og
ingen vegg må være kortere enn 4 meter. Rommet må være i første etasje, og det stilles særskilte krav til
direkte adkomst, utforming av rommet og ventilasjon m.v.
1.3
Kostnader med tiltak i strømnettet og omlegging/flytting
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
stedsvarige (evigvarende) bruksrettigheter.
Det er viktig at det planlegges slik at ny bebyggelse og anlegg ikke kommer i konflikt med nettselskapet sine
anlegg, dette gjelder særlig høyspenningsanlegg. Dersom planen forutsetter at eksisterende
høyspenningsanlegg må flyttes eller legges om, må det settes av arealer til nye traseer og/eller
nettstasjon(er). Nye traseer må gis rettigheter med minst like gode vilkår som det nettselskapet har til de
eksisterende traseene/nettstasjonen.
2

Andre forhold

2.1
Kart
Det er ikke vedlagt kart til uttalelsen. For kart over nettselskapet sine anlegg, kan det tas kontakt med
Geomatikk, se https://gravemelding.no/tjenester/kart-for-prosjektering.
2.2
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. Høyspenningskabler under bakken tegnes ikke inn på kartet. Selskapet viser i
denne sammenheng til Forskrift om forebyggende sikkerhet og beredskap i energiforsyningen
(beredskapsforskriften) § 6-2, og NVEs Veiledning til forskrift om forebyggende sikkerhet og
beredskap i energiforsyningen, pkt. 6.2.9.
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, jfr.
vedlegg I til kart- og planforskriften.
2.3
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.
Dersom det skulle være noen spørsmål til uttalelsen ber vi om at disse rettes skriftlig.
Alle tekniske spørsmål må rettes til firmapost@hafslundnett.no da disse skal behandles av en annen
avdeling i Hafslund Nett.
Med hilsen
Hafslund Nett AS

Natasa Sandvold

rådgiver
Avdeling rettigheter

