
  

 

 

 

RÆLINGEN KOMMUNE 

DETALJREGULERINGSPLAN FOR FV.120 KOLLEKTIVFELT 

NEDRE RÆLINGSVEG  

Planid: 238 

Dato: 21.05.2021 

 

 

Planinitiativ  

 

 

 

 

 

Prosjektstrekningen er markert med rød strek. Kilde google street view.  



PLANINTATIV – DETALJREGULERINGSPLAN FOR FV.120 KOLLEKTIVFELT NEDRE RÆLINGSVEG 

 

 

 

PLANID 238  Side 2 av 14 

Innhold 

1. Innledning .......................................................................................................................... 3 

1.1 Forslagsstiller ............................................................................................................... 3 

1.2 Kontaktinformasjon ...................................................................................................... 3 

1.3 Plannavn ...................................................................................................................... 3 

2. Overordna føringer ............................................................................................................ 4 

2.1 Gjeldende plansituasjon ............................................................................................... 4 

2.2 Statlige planretningslinjer ............................................................................................. 5 

2.3 Regionale planretningslinjer ......................................................................................... 6 

2.4 Kommunale planretningslinjer ...................................................................................... 6 

3. Viktige innledende vurderinger .......................................................................................... 8 

3.1 Historikk ....................................................................................................................... 8 

3.2 Steds- og tomteanalyse ............................................................................................... 8 

3.3 Tomtens egnethet ........................................................................................................ 8 

3.4 Vurdering av viktige hensyn ......................................................................................... 8 

4. Planforslaget ....................................................................................................................10 

4.1 Formål ........................................................................................................................10 

4.2 Avgrensning ................................................................................................................10 

4.3 Forventede problemstillinger .......................................................................................10 

4.5 Alternativer ..................................................................................................................11 

4.6 Planområdets omfang .................................................................................................11 

4.7 Skisser av forslag ........................................................................................................11 

4.8 Samfunnssikkerhet .....................................................................................................11 

5. Om planprosessen ...........................................................................................................12 

5.1 Forslag til fremdrift ......................................................................................................12 

5.2 Varsel om oppstart ......................................................................................................12 

5.3 Medvirkning ................................................................................................................12 

6. Vurdering av konsekvensutredning ...................................................................................13 

7. Annet ................................................................................................................................14 

 

 

 

 

 

 

 
 



PLANINTATIV – DETALJREGULERINGSPLAN FOR FV.120 KOLLEKTIVFELT NEDRE RÆLINGSVEG 

 

 

 

PLANID 238  Side 3 av 14 

1. Innledning 

1.1 Forslagsstiller 

Forslagsstiller er Viken fylkeskommune, avdeling for Samferdselsplanlegging og forvaltning 

Viken nord.  

Grunneiere av arealet er: Viken fylkeskommune og Rælingen kommune.  

1.2 Kontaktinformasjon 

Forslagstiller: Viken fylkeskommune, avd. Samferdselsplanlegging og forvaltning, Viken 

nord.  

Plankonsulent: Norconsult AS 

Prosjektleder: Katrine Eliassen 

Mail: katrineel@viken.no 

Tlf: 45260042 

 

1.3 Plannavn 

Fv.120 kollektivfelt Nedre Rælingsveg 

 

 

mailto:katrineel@viken.no
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2. Overordna føringer 

2.1 Gjeldende plansituasjon 

 

PlanID 138 Endret regplan for kryssomr. mellom Rv120 og Rv159 med till. omr 

 

• Vedtatt 13.3.1996 

• Planformål: Boliger, kjørevei, g/s og 
fortau, annet vegareal, kjørbar 
gangv/fortau, kommunalteknisk an-
legg. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PlanID 155 Rud skole, skolevegen og 
omkringliggende område 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

• Vedtatt 18.06.02 

• (disp. 2007, 2008) 

• Planformål: boliger, offentlige byg-
ning, skole, offentlig kjøreveg, of-
fentlig g/s/fortau, annet veiareal, 
bussholdeplass, høyspentanlegg, 
bevaring av bygninger, felles avkjør-
sel og felles parkering.  

Figur 2: Plankart PlanID 3027 155 

Figur 1: Plankart PlanID 3027 138 
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PlanID 076 Rv.120 med tilstøtende vegnett Dam-
mensvik-Nybak 

 
 

• Vedtatt 25.1.1980 

• (endret 11.10.1993) 

• Planformål: Trafikkområder, bolig-
områder, friområder og offentlig be-
byggelse.  

• (Endringer: Offentlige trafikkområder 
(g/s, annet trafikkområde), friom-
råde, småbåthavn). 

 
 

 
 
 
 
 

2.2 Statlige planretningslinjer 

• Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging: 

Hensikten med retningslinjene er å oppnå samordning av bolig-, areal- og transport-

planleggingen og bidra til mer effektive planprosesser. Retningslinjene skal bidra til et 

godt og produktivt samspill mellom kommuner, stat og utbyggere for å sikre god 

steds- og byutvikling. 

• Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2016) 

Formålet med denne retningslinjen er å forebygge støyplager og ivareta stille og lite 

støypåvirkede natur- og friluftsområder gjennom å: 

- anbefale etablering av støysoner som skal sikre at støyutsatte områder rundt 

eksisterende støykilder synliggjøres  

- gi anbefalinger om hvor bebyggelse med støyfølsomt bruksformål ikke bør etableres, 

og hvor etablering bare kan skje med særlige avbøtende tiltak  

- gi anbefalinger for støygrenser ved etablering av nye støykilder, slik at disse 

lokaliseres og utformes med tanke på å hindre nye støyplager. 

• Retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging  

Hensikten med denne retningslinjen er å forebygge helseeffekter av 

luftforurensninger gjennom god arealplanlegging. 

Denne retningslinjen skal bidra til å ivareta hensynet til menneskers helse og trivsel 

gjennom:   

- å gi anbefalinger for når og hvordan lokal luftforurensning skal tas hensyn til ved plan-

legging av virksomhet eller bebyggelse 

- å gi anbefalinger med hensyn til områdets egnethet for ulik arealbruk ut fra luftfor-

urensningsforhold, samt vurdere behovet for avbøtende tiltak 

 

Figur 3: Plankart PlanID 076 
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2.3 Regionale føringer 

Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus vedtatt i 2015.  
Formålet med planen er at regionen planlegger for et arealeffektivt utbyggingsmønster basert 

på prinsipper om flerkjernet utvikling og bevaring av overordnet grønnstruktur, med et 

transportsystem som knytter regionen sammen og som er effektivt, miljøvennlig, med 

tilgjengelighet for alle og med lavest mulig behov for biltransport. 

2.4 Kommunale føringer 

Gjeldende kommuneplan er Rælingen Kommuneplan PlanID 190 (Ikraftredsselsdato 
26.08.2015) (figur 4).   
 
Areal formål: Vei (grå), Boligbebyggelse (gul), Friområde (grønn), Offentlig eller privat tjenes-

teyting (rød), Småbåthavn (blå), Friluftsområde (lysblå) 
Gjennomføringssone: Krav om felles planlegging H810_2 (grå stripete) 
Faresone:  Flomsone, høyspentlinje (rød stripete)  
 
KPlan bestemmelser: §10.1 H320_1 Faresone – flomfare langs Nitelva og Øyeren 

«Som følge av flomfaren tillates ikke oppføring av bygninger, inkludert 
kjellere, på et lavere nivå enn kote 106,2.» 
 
§17.1 Hensynssone H810_2 for område øst for nordre tunnelåpning rv. 
159.  «For hensynssonen H810_2 område øst for nordre tunnelåpning 
rv. 159 vil det være viktig å samle adkomster og ta hensyn til eventu-
elle utvidelser av kryssområdet fv. 120 og Strandvegen, forlengelse av 
påkjøringsfil fra tunnel rv. 159 og kollektivfelt langs fv. 120».  
 

KPlanbeskrivelsen beskriver utviklingsstrategien for kommunen.  Det forventes boligvekst av 
«ca. 3 000 boliger fram til 2025 … fordelt med 1 748 boliger i perioden 2013-2019 og 1 250 
boliger i perioden 2020-2025» (s.12).  
 
Det erkjennes at en slik utbyggingstakt kan føre til redusert framkommelighet og krav for til-
tak på nordre del av fv.120:   
 

«Videre viser trafikkanalysen at avviklingsproblemene vil forsterkes fram mot 2025 og 
at behovet for tiltak øker. (Allerede i dag er det observert tidvis kø i morgenrushet på fv. 
120 nordover mot rundkjøringen ved Lillestrømbrua / rv. 159.) Øvre Rælingsveg vil 
fram mot 2025 kunne avvikle trafikken, men med forsinkelser, og med økt belastning 
for nærmiljøet. Avviklingsproblemer på fv. 120 vil kunne forsterke Øvre Rælingsveg sin 
funksjon som overløp for fv. 120, og dermed gi høyere trafikkpotensiale enn i 
prognosen».  

 
I tillegg er det anbefalt at tiltak for å endre konkurranseforholdet mellom bil og kollektiv i 
områdene sør i kommunen vurderes. Trafikkanalysen nevner både hyppigere bussavganger 
og følgende: «Sikre kollektivtrafikken god framkommelighet langs fv. 120 slik at den ikke 
rammes av eventuelle bilkøer, gjennom etablering av sambruksfelt eller eventuelt 
kollektivfelt. Behovet vil ventelig inntreffe først inn mot rundkjøringen ved rv. 159» (s.13).  
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Behovet for tiltak langs fv. 120 for å forbedre bussfremkommelighet er vel dokumentert. 

 

Kommunedelplan klima og energi 2015-2026 vedtatt i kommunestyret 26 august 2015. 

Planens overordnede målsetting er at kommunen skal bidra til å nå nasjonale og regionale 

klimamål for å redusere klimagassutslipp og energiforbruk, i egen virksomhet og i kommunen 

som helhet, samt være forberedt på de utfordringene et endret klima vil medføre. Ett av 

delmålene er økt bruk av sykkel, gange og kollektiv transport.  

 

N 

Figur 4: Kommuneplan Rælingen 2014-2025 ID 190  
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3. Viktige innledende vurderinger 

3.1 Historikk 

Viken fylkeskommune ferdigstilte en forprosjektrapport våren 2020 som ligger til grunn for 
oppstart av reguleringsarbeidet av 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 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 å etablere et kollektivfelt 
på ca. 275 m inn mot rundkjøringen med rv.159. 
 

3.2 Steds- og tomteanalyse 

Prosjektstrekningen ligger sør for Lillestrøm by og strekker seg utover fra Rælingstunnelen 
og Lillestrømbrua. Sørover fra Lillestrømbrua ligger fv. 120 omtrent parallelt med Nitelva. 
Veien utgjør en viktig del av hovedveinettet som kobler søndre Rælingen og Enebakk med 
både Lillestrøm/ Strømmen og rv. 159 inn mot Oslo.     
 
På vestsiden av fylkesveien er det eneboliger, på østsiden er det et friområde tilknyttet 
vasskanten, her finnes Sørlivika  (Torva) båthavn. Støyskjerm og støttemur finnes langs 
store deler av prosjektstrekningen.  
 

3.3 Tomtens egnethet 

Anses ikke som relevant for dette planarbeidet.   

 

3.4 Vurdering av viktige hensyn 

• Grunnforhold: Fv. 120 ligger i dag parallelt med Nitelva, og terrenget faller ned mot 

elva. Terrenget er bratt med store høydeforskjeller mellom boliger på østsiden av 

fylkesveien. Ved rundkjøringen ligger veien på ca. 107,8 moh. der den treffer 

Lillestrømbrua. Fv. 120 faller ned et par meter for ca. de første 80 m sørøst for 

rundkjøringen. Kvartærgeologisk kart indikerer at grunnen består av hav- og 

fjordavsetninger i varierende mektighet og fyllmasser- Historiske flyfoto viser at det er 

blitt fylt ut noe i elva i forbindelse med utbygging av båtplasser. Det er stedvis berg i 

dagen, spesielt i forbindelse med undergang under fylkesveien.  På 

prosjektstrekningen nærmest rv. 159 er det registrert kvikkleire. Da hele planområdet 

ligger innenfor maringrensen kan det være skredfare knyttet til kvikkleire.  

• Statlig sikra friluftsområde: båthavna og Torva er statlig sikra og er identifisert som 

viktig for friluftsliv, inngrep i dette området bør minimeres. Fv. 120 ligger med kort 

avstand til Nitelva. Naturbasekartet viser flere arter av særlig stor 

forvaltningsinteresse langs vassdraget som må vurderes under planleggingen. 

• Flomvurdering: Data fra NVE Atlas viser at de første 170 m sør for rundkjøringen 

ligger i flomsonen for 1000-årsflomsonen. Av dette er en kort strekning (ca. 70 m) 
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mellom Strandvegen og gs-veien under Lillestrømbrua også innenfor 200-

årsflomsonen. Risikoen for flom må derfor vurderes i reguleringsplanfasen. 

• Støy: Støyberegninger skal utføres tidlig i reguleringsplanfasen for å kartlegge 

forventet endringer i støyforhold i området.   
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4. Planforslaget 

4.1 Formål 

Prosjektet skal prioritere kollektivtrafikken, og gi den bedre flyt og mer forutsigbarhet i 

trafikkbildet. Kollektivfelt skal gi kollektivtrafikken et konkurransefortrinn fremfor bil. 

Det skal etableres et ensidig kollektivfelt inn mot rundkjøringen med rv.159, samt etableres 

tilbud for gående og syklende langs Nedre Rælingsveg mot rundkjøringen som knyttes til 

eksisterende anlegg.   

4.2 Avgrensning 

Figur 5 viser antatt avgrensing av planområdet til varsel om planoppstart (markert med svart 

strek). Planavgrensningen er langt større enn det både reguleringsplanen og det ferdig 

bygde anlegget vil bli. 

 

 

 

Figur 5. Forslag til planavgrensning ved varsel om oppstart. Kilde Viken kart. 

 

4.3 Forventede problemstillinger 

Prosjektet skal fokusere på trafikksikkerhet og fremkommelighet for buss samtidig som 

løsningen skal innebære minst mulig miljøulemper for omgivelsene. 
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Som nevnt under delkap. 3.4 kan det bli utfordringer med grunnforholdene i området, det 

skal gjennomføres vurdering av områdestabilitet, vurdere behov for midlertidige /permanente 

geotekniske tiltak, finne aktuelle alternative typer tiltak/løsninger, og prosjektere geotekniske 

tiltak/løsninger. 

Flomvurdering: Det skal gjennomføres kartlegging og vurdering av flomfaren av planområdet. 
Flomveier skal redegjøres etter henhold til gjeldene lover, forskrifter og retningslinjer.   
Det skal beregnes 200-årsflom der det er nødvendig, og anlegg for å håndtere dette skal pro-
sjekteres.  
 
Tiltaket skal minimere inngrepet i det statlig sikra friluftsområdet som ligger på vestsiden av 
fylkesveien.  
 

4.4 Virkninger 

Et kollektivfelt vil forbedre bussfremkommeligheten, samt øke konkurransefortrinnet for buss, 

og forsinkelsen i rushtiden vil minimeres for kollektivreisende.  

 

4.5 Alternativer 

Ikke relevant. 

 

4.6 Planområdets omfang 

Planområde (som det skal varsles planoppstart av) har en størrelse på ca. 26 000 m2.  

Kollektivfeltet som skal reguleres er ca. 275 m langt. 

 

4.7 Skisser av forslag 

Prosjektet er helt i oppstartsfasen, og det er ikke utarbeidet skisser på dette tidspunktet.  

 

4.8 Samfunnssikkerhet 

Det skal gjennomføres ROS-analyse i henhold til V721 Risikovurdering i vegtrafikken.   

 

 



PLANINTATIV – DETALJREGULERINGSPLAN FOR FV.120 KOLLEKTIVFELT NEDRE RÆLINGSVEG 

 

 

 

PLANID 238  Side 12 av 14 

5. Om planprosessen 

5.1 Forslag til fremdrift 

Foreløpig fremdrift, kan bli behov for justeringer underveis. 

Leveranse/aktivitet Frist  

Varsle planoppstart Mai/juni 

Oppstartsmøte med 

konsulent 

Mars 

Ferdigstilt geometri Juni 

Ferdig teknisk plan September 

Ferdig plankart, 

planbestemmelser og 

planbeskrivelse  

Oktober 

Ferdig planforslag klar til 

oversendelses til 

førstegangsbehandling hos 

kommunen 

Oktober/november 

 

 

5.2 Varsel om oppstart 

Offentlig instanser: 

- Rælingen kommune 

- Statsforvalteren i Oslo og Viken  

- Statens vegvesen 

- Ruter  

 

Forslagstiller etterspør varslingsliste fra Rælingen kommune.  

 

5.3 Medvirkning 

Offentlige instanser, og berørte grunneiere skal varsles ved planoppstart og ved off. ettersyn 

av planforslaget. Befaringer og møter med forskjellige aktører/grunneiere avholdes etter 

behov.  
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6. Vurdering av konsekvensutredning 

 

Vurdering om krav til konsekvensutredning jf. Forskrift om konsekvensutredninger (FOR-2017-06-21-
854:  
 

§ 6 Planer og tiltak som alltid skal konsekvensutredes og ha planprogram eller 

melding 

Bokstav a), c) er ikke relevant i vurderingen av KU-plikt for dette planarbeidet, ettersom disse 

bokstavene retter seg mot andre plantyper og andre lover enn plan- og bygningsloven. 

Planforslaget kan falle under bokstav b), men ingen av tiltakene er nevnt i vedlegg I.  

§ 7 Planer og tiltak etter andre lover som alltid skal konsekvensutredes, men ikke ha 

melding 

Planforslaget faller ikke under § 7.  

 

§ 8 Planer og tiltak som skal konsekvensutredes hvis de kan få vesentlige virkninger 

for miljø eller samfunn (etter § 10) 

Vurdering:  

Planforslaget kan falle under bokstav a) reguleringsplaner for tiltak. Videre kan planforslaget 

falle under § 10 b), omlegging av gs-vei kan berøre statlig sikra frilufts område. Det kan bli 

behov for en vurdering av tiltakets virkning på naturmangfold og naturressurser.  

Videre kan planen falle under § 10 h) risiko for alvorlige ulykker som følge av naturfarersom 

ras, skred eller flom. Det er viktig at det gjennomføres grunnundersøkelser i tidlig planfase, 

og det prosjekteres geotekniske tiltak ved behov.   

 

Konklusjon: 

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. 
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7. Annet 

 

Skisser her dersom det er særlige spørsmål til oppstartmøte 

 

 


