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Varsel om oppstart-fv.120 kollektivfelt Nedre Rælingsveg 
 

Plan-ID: 238  

Med hjemmel i Plan- og bygningsloven (Pbl) § 12-8, og i samråd med Rælingen komme, 

varsler Viken fylkeskommune oppstart av planarbeid for detaljregulering etter § 12-3 for fv. 

120 kollektivfelt Nedre Rælingsveg. Planområdet er vist innenfor det stiplete området på figur 

1. 

 

Figur 1. Kartet under viser planområdet med stiplet linje. Planområdet er langt større enn det 

både reguleringsplanen og det ferdig bygde anlegget vil bli.  
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Informasjon om prosjektet 

I dag er det store forsinkelser for kollektivtrafikken langs fv. 120 inn mot rundkjøringen med 

rv. 159. Dette gjelder spesielt i rushtrafikken på morgenen. Kollektivtrafikken står i dag i 

samme kø som privatbiler.   

Formålet med planen er å utvide fv. 120 med ensidig kollektivfelt inn mot rundkjøringen med 

rv.159.  Kollektivfeltet blir omtrent 275 meter langt. Hensikten med prosjektet er å prioritere 

kollektivtrafikken og gi den bedre flyt og mer forutsigbarhet i trafikkbildet. 

Forhold til andre planer 

Planen omfatter vegarealer, arealer til gang- og sykkelvei med nødvendige sidearealer, samt 

arealer til anleggsbelte og riggområder. Innenfor og tilgrensende områder gjelder i dag disse 

reguleringsplanene:  

Plan-ID Plannavn Ikrafttredelsesdato 

138 Endret regplan for kryssomr. mellom RV120 og RV159 med 

till. omr 

13.3.1996 

155 Rud skole, solevegen og omkringliggende område 19.6.2002 

076 Regplan for RV.120 med tilstøtende vegnett Dammensvika-

Nybak 

25.1.1980 

 

Vurdering av behov for konsekvensutredning  

Tiltaket det varsles planoppstart for innebærer ingen utredningskrav etter «forskrift om 

konsekvensutredninger for planer etter plan- og bygningsloven». Tiltaket kommer ikke inn 

under § 6 i forskriften som lister opp tiltak som alltid skal behandles. Det vil bli utført en 

ROS-analyse for å kartlegge risiko og avbøtende tiltak.  

 

Hvordan kan du medvirke i prosessen? 

Eventuelle synspunkter og opplysninger til planarbeidet, herunder hensyn som bør ivaretas, 

sendes skriftlig og innen 02.07.2021 til: 

 

Viken fylkeskommune 

Postboks 220 

1702 Sarpsborg 

 

Eller på e-post til post@viken.no. Kopi sendes også til postmottak@ralingen.kommune.no 

eller til Rælingen kommune, utbyggingsservice, Postboks 100, 2025 Fjerdingby. 

Innspill merkes med saksnummer 2021/33043- 2021/3272.  Vi gjør oppmerksom på at det 

ikke vil bli sendt ut svarbrev, men innspillene vil bli behandlet og følge planforslaget fram til 

politisk behandling i Rælingen kommune 

mailto:post@viken.no
mailto:postmottak@ralingen.kommune.no


3 
 

3 

 

Videre planprosess 

Etter fremdriftsplanen til prosjektet forutsetter Viken fylkeskommune en vedtatt 

reguleringsplan høsten/vinteren 2021. Bygging kan først skje når reguleringsplanen er vedtatt 

av Rælingen kommune.  

 

Har du spørsmål? 

Informasjon om planarbeidet finnes på Viken fylkeskommune sin nettside: Veiprosjekter - 

Viken fylkeskommune 

og på kommune sin hjemmeside: 

https://ralingen.custompublish.com/reguleringsplaner.302780.no.html 

Spørsmål til reguleringsplanarbeidet kan rettes til Katrine Eliassen tlf: 45260042,  

e-post: katrineel@viken.no 

 

Vennlig hilsen 

Katrine Eliassen 

Prosjektleder 
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