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ANALYSEOMRÅDET

LILLESTRØM
Planområdet ligger i Rælingen kommune. Kommunen er en del av Nedre Romerike, 
med sentral beliggenhet og gode muligheter for naturopplevelser. Rælingen har 
hatt en befolklningsvekst godt over landsgjennomsnittet og prognoser viser fortsatt 
høy vekst i perioden fremover. Nærhet til Oslo gjør at mange bor her og pendler 
inn til jobb og studier i Oslo. Lillestrøm stasjon ligger i gangavstand, cirka 700 
meter fra planområdet. Denne stasjonen har hyppige togavganger både mot Oslo og 
mot nord. Dette gjør at planområdet vil ligge svært nær et av landets best betjente 
kollektivknutepunkt for tog og buss.

Planområdet avgrenses av fylkesveien mot nord og tilgrensende boligtomter og 
omfatter deler av områdereguleringen for Dammensvika. 

Mot sydøst ligger et boligfelt med konsentrert småhusbebyggelse, Rudsberget. Mot 
øst ligger tunnelkulverten for Riksveg 159 og Nedre Rælingsveg. Planområdet er 
ellers omkranset av småhusbebyggelse. Deler av et grøntdrag tangerer planområdets 
søndre del. Mot nord er det flott utsikt over Nitelva og Lillstrøm sentrum.
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Næring/utikk/forretning

Offentlig eller privat

Planområdet består av boligparseller med frittliggende småhusbebyggelse. Mot 
nord går FV1506/Nedre Rælingsveg. Mot sydøst består området i dag hovedsakelig 
av bratt/ulendt terreng med tett vegetasjon, og store deler av området er i praksis 
utilgjengelig for offentlig ferdsel, med unntak av en asfaltert gangvei gjennom 
området opp til Rudsberghaugen

Det er kort vei til Lillestrøm sentrum nordøst for elva med alt av service- og 
næringsfunksjoner. Det ligger også barnehager og dagligvareforretninger i 
gangavstand til planområdet.



INFRASTRUKTUR 

5 min / 400 m 8 min / 600 m

Planområdet ligger sentralt med umiddelbar nærhet til både offentlig infrastruktur 
og det regionale veinettet. Det er gangavstand til togstasjonen og bussterminal, 
samt sentrumsfunksjoner i Lillestrøm. Mellom Oslo og Lillestrøm går det tog hvert 
10.minutt, mens det mellom Lillestrøm og Gardermoen går tog hvert 12. minutt. Det 
er busstopp rett nord for planområdet.

Planområdet ligger i tilknytning til FV1506 som kobler seg på det omkringliggende 
hovedveinettet. RV159 går i tunnell (Rælingstunnelen) sør for planområdet. Det 
er kjøreadkomst til dagens boliger fra FV1506 via Nedre Rælingsveg som går 
parallellt med fylkesvegen. Dette er også hovedadkomst for flere boliger sydøst for 
Rælingstunnelen.

Tafikkbilder i området preges i hovedsak av trafikk på fylkesveien med kødannelser i 
rushtiden. Ellers er det lite gjennomkjøringstrafikk innenfor planområdet. Trafikken er 
hovedsakelig til boligene. 

Det er fortau langs store deler av fylkesveien gjennom  planområdet. Det er etablert  
en asfaltert turvei som er med å skape en forbindelse mellom Nedre og Øvre 
Rælingsveg. Denne kobler boligområdene på bla. Rudshaugen til kollektivtilbudet på 
FV1506 samt gangmuligheter over elva til Lillestrøm sentrum.

Det er gangavstand til togstasjonen og bussterminal samt sentrumsfunksjoner i 
Lillestrøm. Mellom Oslo og Lillestrøm går det tog hvert 10. minutt, mens det mellom 
Lillestrøm og Gardermoen går det tog hvert 12. minutt. Det er busstopp på FV1506 
med to lokale bussruter som har halvtimesavganger i begge retninger.
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TRAFIKKFORHOLD

7631 ÅDT
305 ÅDT

50

50

50

60

40

50

50

50

50

50 40

50

3030

30

30

30

30

30

Planområdet ligger i tilknytning til riksveg 1506 som kobler seg på det 
omkringliggende hovedveinettet. Det er kjøreadkomst til dagens boliger fra RV1506 
via Nedre Rælingsveg som går parallelt med riksvegen. Dette er også hovedadkomst 
for flere boliger sydøst for Rælingstunnelen. 

Det er lite gjennomkjøringstrafikk innenfor planområdet. Trafikkdata hentet fra vegkart 
Statens vegvesen viser en trafikkmengde på 305 ÅDT ved avkjøringen til Nedre 
Rælingsveg. Ellers er det mye trafikk på riksvegen med kødannelser i rushtrafikken. 
Her er trafikkmengden 7631 ÅDT.

Det er fortau langs store deler av riksvegen gjennom planområdet. Det er etablert en 
asfaltert turvei som skaper en forbindelse mellom Nedre og Øvre Rælingsveg. Denne 
kobler boligområdene på blant annet Rudshaugen og kollektivtilbudet langs RV1506, 
samt gangmuligheter over elva til Lillestrøm sentrum.

Det er gangavstand til togstasjon og bussterminal, samt sentrumsfunksjoner i 
Lillestrøm. Mellom Oslo og Lillestrøm går det tog hvert 10. minutt, mens det mellom 
Lillestrøm og Gardermoen går tog hvert 12. minutt. Det er busstopp langs FV304 
med to lokale bussruter med halvtimesavganger i begge retninger.
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OVERVANN OG FLOM

I arealdelen til kommuneplanen er det lagt inn en hensynssone for 200-årsflom. 
Dersom slike flomutsatte områder planlegges utbygget må det undersøkes om det 
er mulighet for en fylling/forebygging slik at man kommer over flomkoten for 200-
års flom ved en utbygging, dvs. kote + 106,2 som er satt som nedre grense for 
oppføring av bygninger i bestemmelsene til planen.

Del av planområdet nord for fylkesveien ligger innenfor henssynssonen for 200 
årsflom. Området nærmest vannet som strekker seg bort til Rudsberget ligger på nivå 
med elva mens veien ligger høyere. Planområdet ligger med direkte avrenning til 
Nitelva. Overvannstrasé fra Dammensvegen blir ført til elven over tomten 105/334.

kartkilde: NVE

Det skraverte/prikkete området viser flomutsatt område ved 200 årsflom. Den blå 
fargen viser elv og vann.
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TOPOGRAFI

Planområdet har store sprang og høydeforskjeller. Nordre del av Nedre Rælingsveg/
fylkesveg 1506 ligger på kote +106. Terrenget stiger mot sørvest opp til kote +122 
og Liavegen. 
Området flater ut mot nordvest hvor det i dag ligger flere boligeiendommer. 
Til tross for de store høydeforskjellene er det gode solforhold i planområdet. 
Omkringliggende bebyggelse har liten innvirkning på planområdet med hensyn til sol 
og skygge.
Det er gode utsiktsforhold for de sydligste delene av planområdet som ligger hevet 
opp fra Nedre Rælingsveg.
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GRUNNFORHOLD

Planområdet er ravinert med store sprang og høydeforskjeller, spesielt på sørsiden 
av Nedre Rælingsveg. Terrenget stiger mot sørvest fra kote +103 ved elva og opp 
til reguleringsgrensa på kote + 137. Det bratteste området i den sørvestlige delen, 
med helning ca. 1:1. Det renner to bekker inn i planområdet fra sør. Bekkene møtes 
når terrenghelningen avtar, omtrent midt i planområdet. Tomten ligger under marin 
grense. Kvartærgeologisk kart indikerer at løsmassene i området består av tykk marin 
avsetning. 

Like ved Nitelva sør for reguleringsområdet er det registrert ett kvikkleirepunkt på 
NVEs kartlagte soner for kvikkleire. Punktet ligger på kote +102 og cirka 150 meter 
fra reguleringsgrensen. Kvikkleirepunkt er borhull med sikker påvisning av kvikkleire 
eller antydning til kvikkleire.

Statens Vegvesen har gjennomført flere grunnundersøkelser i forbindelse med 
bygging av Rv 159. Undersøkelsene viser at løsmassene der RV159 krysser Nitelva 
består av bløt til middels fast stiltig leire. Ved rundkjøringen på sørsiden av Nitelva er 
det registrert ca. 10-15 meter til berg.

Lengre sør for krysset, på vestsiden av innløpet til Rælingstunnelen, er det 
registrert dybder til berg på 0-10 meter. Massene her består i hovedsak av leitre 
med noe innhold av silt og finsand. Det er utført grunnundersøkelser for vurdering 
områdestabiliteten og for å få kartlagt lokale grunnforhold.

Det er ikke regisrert forurensning i grunnen som krever egne miljøtekniske 
undersøkelser jfr. Forurensningsforskriften.
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VEGETASJON OG FRILUFTSOMRÅDER

Det er flere grøntarealer i nærheten. Nitelva ligger som en blågrønn korridor og 
representerer et stort potensial både som friluftsområde og turveidrag.

Sydøst for planområdet, sør for Lillestrømbrua, finnes det statlige sikrede 
friluftsområdet ”Torva/Nitelva”, som er regionalt viktig fir rekreasjon, tur, aktivitet og 
fiske.

Det er registrert hule eiker rett utenfor planområdet i nordvest som må hensyntas i 
videre prosess.
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NATURMANGFOLD

I sammenheng med områdeplanen er det gjennomført en utredning av naturmangfold 
i området. 
Det er registrert flere naturtypelokaliterer i og i nærheten av planområdet.
Sydøst for planområdet er det en ravine som i kommunens kartlegging ble registrert 
med en C-verdi. Naturmangfoldrapporten utarbeidet av Rambøll konkluderte med 
at ravinelokaliteten bør forbli ubebygd i størst mulig grad og reguleres som et 
naturområde.
Det er registrert et hekkeområde for hettemåke delvis innenfor området.
Det er registrert flere forekomster at svartelistearter.

Kart henter fra naturmangfoldsrapport områdeplanen. 



STØY

Støykart viser at del av planområdet nærmest Rv1506 og fylkesveien er utsatt for 
støy. Veien har fartsgrense 50 km/t. 

Planområdet ligger innenfor avviksområdet for støy i kommuneplanen.
Støykartet ligger som et vedlegg til plankartet. Her er det tillatt å bygge innenfor rød 
støysone etter visse vilkår i bestemmelsene jfr. § 5.4. Kommuneplanen.
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EKSISTERENDE BEBYGGELSE

Sett fra Dammensvegen
2. Sett fra Nedre Rælingsveg
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4. Sett fra Nedre Rælingsveg

3. Sett fra Nedre Rælingsveg



5. Sett fra gang- og sykkelvei opp til Rudsberghaugen

6. Sett fra gang- og sykkelvei opp til Rudsberghaugen
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8. Sett fra Liavegen

7. Sett fra Liavegen


