
 
 

 

 

OPPSTARTSMØTE   

 

 

VEDLEGG 

• Kvalitetskrav - Fv. 120 kollektivfelt Nedre Rælingsveg - versjon 1 

 

AGENDA 

• Saksgang, prosess og fremdrift 

• Presentasjon og gjennomgang av planinitiativet 

• Viktige hensyn og problemstillinger 

• Gjennomgang av kravskjema og krav til utredningsbehov 

• Avgrensning av planen 
 

INFORMASJON FRA PLANMYNDIGHET 

Innledningsvis ble det henvist til møteagenda som ble sendt sammen med møteinnkalling, samt gitt 

informasjon om saksgang og prosess. Det ble videre nevnt at kommunen har et kvalitetskravskjema 

og egne maler til plandokumentene. Kvalitetskravskjemaet angir hvilke kvalitetskrav kommunen 

stiller i planprosessen, dokumentasjon for ivaretakelse av hensyn og krav til leveranse. Den angir 

også hva som anses for å være et komplett planforslag. Førsteutkast av dokumentet legges ved som 

vedlegg til møtereferat for oppstartsmøte 

 

Kommunen vurderer at det ikke vil være behov for utbyggingsavtale.  

INFORMASJON FRA FORSLAGSSTILLER 

Beskrivelse av planområdet og planforslaget 

Viken fylkeskommune ferdigstilte en forprosjektrapport våren 2020 som ligger til grunn for oppstart 

av reguleringsarbeidet for kollektivfelt langs fv.120 (Nedre Rælingsveg). Trafikkanalysen som ble 

gjennomført i forprosjektfasen viser at det er fremkommelighetsproblemer for buss i rushtiden inn 

mot rundkjøringen med rv.159, spesielt i morgenrushet. Kollektivtrafikken står i dag i samme kø som 
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bilene. I dag møtes trafikken fra rv.159 og fv.120 i en rundkjøring. På grunn av at trafikken på rv. 159 

mot Lillestrøm prioriteres i rundkjøringen medfører dette dårligere avviklingsforhold for trafikken på 

fv. 120 på tider av døgnet med stor trafikk på rv. 159. 

Flere kollektivtiltak ble vurdert i forprosjektrapporten, men med bakgrunn av konsekvenser, 

kostander, gjennomførbarhet og nytte av prosjektet ble det anbefalt i første omgang å regulere et et 

kollektivfelt på ca. 275 m inn mot rundkjøringen med rv.159. 

Foreslått planområde er avsatt til følgende formål i kommuneplanen: veiformål, boligformål, 

friområde, offentlig/privat tjenesteyting, småbåthavn og friluftsområde. 

Tiltaket anses å være i tråd med statlige og regionale planretningslinjer. 

I fylkeskommunens Handlingsprogram for samferdsel 2019-2022 er det satt av planmidler til 

utredning av kollektivfelt langs nordre del av fylkesvei 120 inn mot riksvei 159.  

 

SPESIELLE PROBLEMSTILLINGER OG FØRINGER DRØFTET I MØTET  
1. Tenkte problemstillinger og viktige hensyn i og utenfor planområdet  

 

Viken fylkeskommune har som mål å få planen førstegangsbehandlet i september/oktober 

2021. Planen kan prioriteres slik at den får behandling i løpet av høsten 2021. 

Planutvalgsmøter for høst 2021 er som følgende: 6.september, 11. oktober og 29. november. 

 

Planarbeidet følger ellers den ordinære systematikken for reguleringsprosesser i forhold til 

interne og eksterne møter. Det er ønskelig fra kommunen sin sine å avholde underveismøter 

for å bli informert om saksfremgangen. Da dette er tale om samfunnsnyttig tiltak, vil ikke et 

slik tiltak utløse krav om gebyr fra forslagsstiller.  

 

2. Tenkte problemstillinger og viktige hensyn i og utenfor planområdet  

 

Tilbakemeldinger fra kommunalteknikk  

• Deler av området ved rundkjøringen på østsiden av fylkesveien er et viktig 

knutepunkt for avløpshåndtering i Rælingen, spesielt for områder som ligger sør for 

tunellen. Her ligger det en pumpestasjon (PA2), hvor avløpsvannet går videre til 

rensing. Det er viktig at dette ivaretas på en god måte i planen og ved bygging av 

kollektivfelt. På bakgrunn av dette bør planområdet utvides noe mer.  

• Det er også VA-ledninger som krysser fylkesveien og planen vil berøre Strandvegen-

krysset som er kommunal vei. Dette vil bli ivaretatt i planen.  

• Ellers er undergang for gang- og sykkelvei som ligger under fylkesveien et viktig 

krysningspunkt. 

 

3. Følgende utredninger og dokumenter må leveres for komplett planforslag: 

• Reguleringsplankart 

• Planbestemmelser 

• Planbeskrivelse 

• ROS-analyse 



 
 

• Overvannsplan 

• Geoteknisk rapport og grunnundersøkelser 

• Støyrapport 

• Teknisk plan   

• Naturmangfold (kartlegging av fremmede arter) 

 

Se kravskjema for ytterligere informasjon. 

 

AVKLARINGER OG KONKLUSJON 
 

Planinitiativ  

Planinitiativet er utfyllende, og det vil ikke være behov for å foreta større endringer. 

Geotekniske forhold 

Området ligger under marin grense og området består av hav- og fjordavsetninger. Det er i temakart 

fra NVE registrert at området har mulighet for sammenhengende forekomster av marin leire. Ved 

deler av området ved rundkjøringen er det registrert kvikkleireområde (Statens vegen). Området 

ligger også innenfor aktsomhetsområde for flom. Det er behov for geotekniske utredninger og 

grunnundersøkelse. Viken fylkeskommune er i gang med prosessen i forhold til dette 

Statlig sikret friluftsområde 

Planen vil berøre område øst for fv. 120 som er et statlig sikret friluftsområde. Båthavn og Torva er 

identifisert som svært viktig områder for friluftsliv i kommunen. Til tross for at planen berører, vil den 

ikke svekke allmenhetenes tilgang til friluftsområdene verken under eller etter anleggsperioden da 

forbindelseslinjen til område vil bli ivaretatt. 

Naturmangfold 

Området ligger i nærhet til Nitelva og det kan være natur av betydning. Det er registrert arter av 

nasjonal forvaltningsinteresse som grenser til planområdet. Det er også registrert fremmede arter 

langs fylkesveien. Det må gjøres vurdering av naturmangfoldlovens miljørettslige prinsipper, jf. § 7 – 

12. Norconsult i regi av Viken fylkeskommune vil kartlegge forekomst av fremmede arter og 

utarbeide en naturmangfoldrapport.  

Avgrensning 

Den tiltenkte avgrensningen vil berøre en reguleringsplan som er under arbeid, Nedre Rælingsveg 

136-138. Det er dermed ønskelig med en snevrere avgrensning i vest. Ved krysset anbefaler 

kommunen at planavgrensingen utvides noe, blant annet for å ta hensyn til pumpestasjon PA2. 

Krysset (Strandvegen) 

Viken fylkeskommune ønsker å bevare krysset slik som det er så langt det er mulig. Hvorvidt det vil 

være nødvendig å måtte flytte på det eller endre i henhold til tiltaket er avhengig kartleggingene og 

undersøkelsene. 

Krav om konsekvensutredning 

Viken fylkeskommune vurderer at det planlagte tiltaket ikke har vesentlige virkninger for miljø eller 

samfunn, og at planarbeidet dermed ikke vil være KU-pliktig. Det vurderes likevel aktuelt å utrede 

enkelte separate fagtema, men uten at utredningen av disse skal inngå i en formell KU. Dersom 



 
 

forutsetningene endres kan dette medføre at det kreves en KU. 

 

AVKLARING OG KONKLUSJON 

Forslagsstiller ferdigstiller planinitiativet og utarbeider varslingsbrev, samt artikkel. Dette oversendes 

til kommunen når det er ferdigstilt. 

 
Kommunen oversender maler for planbeskrivelse, planbestemmelser, varslingsliste mm. Førsteutkast 

av kvalitetskravskjemaet sendes over samtidig som møtereferat fra oppstartsmøte sendes over. 

 


