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Detaljreguleringsplan for fv. 120 kollektivfelt Nedre Rælingsveg - 
førstegangsbehandling 

Kommunedirektøren tilrår planutvalget å fatte følgende vedtak: 

1.  Med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 12-3 og 12-10 vedtar planutvalget å legge 
forslag til reguleringsplan for Fv. 120 kollektivfelt Nedre Rælingsveg, med plankart 
datert 24.02.2022 og bestemmelser datert 18.05.2022, ut til offentlig ettersyn. 

 

Planutvalgets behandling av sak 16/2022 i møte den 14.06.2022: 

Behandling  

Innstilling fra kommunedirektøren ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak 

Med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 12-3 og 12-10 vedtar planutvalget å legge forslag 

til reguleringsplan for Fv. 120 kollektivfelt Nedre Rælingsveg, med plankart datert 24.02.2022 

og bestemmelser datert 18.05.2022, ut til offentlig ettersyn. 

  

 

Vedlegg 

1 Plankart, datert 24.02.2022 

2 Planbestemmelser, datert 18.05.22 

3 Planbeskrivelse datert 24.02.2022 

 

Ikke trykte vedlegg kan leses her eller klikk på de enkelte dokumentene nedenfor: 

https://www.ralingen.kommune.no/reguleringsplan-for-fv-120-kollektivfelt-nedre-raelingsveg.577137.no.html


4. ROS-analyse, datert 21.10.2021 
5. Innkomne innspill og merknader 
6. Sammendrag og kommentarer til innspill og merknader, datert 24.02.2022 
7. Fremmedartsregistrering langs fv. 120 i Rælingen, datert 01.09.2021 
8. Tegningshefte – teknisk plan 
9. Geoteknisk prosjekteringsrapport, datert 23.09.2021 
10. Geoteknisk grunnundersøkelser, datert 27.08.2021 
11. Tilstandsvurdering gangkulvert, datert 14.04.2021 
12. Støynotat, datert 08.12.2021 
13. Vurdering av flomforhold, datert 23.04.2021 
14. Overvannsnotat 

 

 

Saksutredning 

1. Sammendrag 

Viken fylkeskommune har fremmet planforslag for deler av området langs fv. 120 
om å legge til rette for oppføring av et ensidig kollektivfelt på ca. 275 meter inn mot 
rv. 159. Planen legger også opp til justering av gang- og sykkelveien på østsiden 
av Nedre Rælingsveg og mindre justering av Strandvegen-krysset. 
 
Planområdet ligger nord i Rælingen kommune i tilknytning til fv. 120, nær 
rundkjøringen ved rv. 159 og Rælingstunnelen. Størrelsen på planområdet er på 
ca. 10,35 daa. Området er avsatt til veg, friområde, bolig, offentlig/privat 
tjenesteyting og småbåthavn i kommuneplanens arealdel. 
 
Nytt kollektivfelt skal opparbeides på østsiden av fv. 120, med 3,25 meter 
kjørebane og 0,75 meter skulder. Eksisterende kulvert for gang- og sykkelveien 
under fv. 120 skal forlenges for å gi plass til kollektivfeltet. Avkjørsel til Strandvegen 
skal plasseres tilsvarende som i dag, men skal tilpasses slik at siktforhold, stigning 
med mer er i henhold til gjeldende veinormer. 
 
Reguleringsplanen omfattes ikke av KU-forskriftens virkeområde og skal derfor ikke 
konsekvensutredes.  
 
Kommunedirektøren anbefaler planutvalget å vedta at forslag til 
detaljreguleringsplan for fv. 120 kollektivfelt Nedre Rælingsveg, sendes på høring 
og legges ut til offentlig ettersyn.  
 

2. Bakgrunn for at saken fremmes  

Viken fylkeskommune har utarbeidet et forslag til detaljreguleringsplan for 
kollektivfelt på deler av strekningen langs fv. 120.  

Planutvalget skal beslutte om planforslaget skal sendes på høring og legges ut til 
offentlig ettersyn.  

https://ralingen.custompublish.com/getfile.php/5031038.2185.baumttaquuiint/4+-+ROS-analyse.pdf
https://ralingen.custompublish.com/getfile.php/5031042.2185.anbwqiwazlkizz/Vedlegg+4+-+Innkomne+innspill+og+merknader.pdf
https://ralingen.custompublish.com/getfile.php/5031043.2185.bkmipqzzmpisna/Vedlegg+5+-+Sammendrag+og+kommentarer+til+innkomne+innspill.pdf
https://ralingen.custompublish.com/getfile.php/5031045.2185.qqkwzwlbjjltsq/Vedlegg+6-+Fremmedartsregistrering+langs+Nedre+R%C3%A6lingsveg.pdf
https://ralingen.custompublish.com/getfile.php/5031814.2185.tztjbbqzauuksz/Vedlegg+7-Tegningshefte_fv.120+kollektivfelt+Nedre+R%C3%A6lingsveg.pdf
https://ralingen.custompublish.com/getfile.php/5031046.2185.lkujmpuananntm/Vedlegg+8-+Geoteknisk+prosjekteringsrapport.pdf
https://ralingen.custompublish.com/getfile.php/5031048.2185.aukizqbm7nmuki/Vedlegg+9-+Geoteknisk+grunnunders%C3%B8kelser.pdf
https://ralingen.custompublish.com/getfile.php/5031049.2185.ktqliutwbsubma/Vedlegg+10-+Tilstandsvurdering+av+Rudveien+gangkulvert.pdf
https://ralingen.custompublish.com/getfile.php/5031052.2185.kntttz7ss7tpbm/Vedlegg+11-+St%C3%B8ynotat_Fv.120+kollektivfelt+Nedre+R%C3%A6lingsveg.pdf
https://ralingen.custompublish.com/getfile.php/5031053.2185.mz7tiupjaimtum/Vedlegg+12-+fv.120+Nedre+R%C3%A6lingsveg+-+Vurdering+av+flomforhold.pdf
https://ralingen.custompublish.com/getfile.php/5031833.2185.tsbkasizwumsnm/Overvannsnotat.pdf


 

Figur 1 Figuren viser to av kommunens fem faser i behandlingen av reguleringsplansaker. Pilen angir 
status for detaljreguleringsplan for fv. 120 kollektivfelt Nedre Rælingsveg. 

 

3. Tidligere behandling og vedtak 

Det foreligger ingen tidligere behandlinger av saken. 

 

3.1 Forhold til relevante styringsdokumenter 

Kommuneplanens arealdel 
I kommuneplanens arealdel framgår det en arealstrategi om at det skal legges til 
rette for en arealutvikling som reduserer klimagassutslipp, begrenser 
transportomfanget, reduserer bilbruken og øker mulighetene for bedret 
kollektivtilbud. Planforslaget er derfor i tråd med kommuneplanens arealdel. 
 
Regional plan for areal og transport 
Regional plan for areal og transport har blant annet mål om at transportsystemet 
skal være effektivt, miljøvennlig med tilgjengelighet for alle og med lavest mulig 
behov for biltransport. Planforslaget er i tråd med regional plan for areal og 
transport ved at planen legger til rette for økt framkommelighet for kollektivtrafikken 
langs fv. 120.  
 

 
4. Sakens innhold  

4.1 planprosess 

Det ble avholdt oppstartsmøte mellom Viken fylkeskommune og kommunen 
03.05.2021. Det ble deretter varslet oppstart av reguleringsplanarbeid 02.06.2021, 
med annonse i Romerikes Blad, kunngjøring på kommunens nettside og brev til 
naboer, lag og foreninger og offentlige myndigheter. Det kom inn 7 innspill ved 
varsel om oppstart. Disse er oppsummert og kommentert av Viken fylkeskommune 
og kommunedirektøren under pkt. 4.5, Innspill ved varsel om oppstart. 

 

4.2 Beskrivelse av dagens situasjon 
 

Planområdet ligger nord i Rælingen kommune i tilknytning til fv. 120, nær 
rundkjøringen ved rv. 159 og Rælingstunnelen. Øst for planområdet ligger Torva 
båthavn og Nitelva. Vest for planområdet ligger et boligområde. Størrelsen på 
planområdet er på ca. 10,35 daa og området er avsatt til vei, friområde, bolig, 
offentlig/privat tjenesteyting og småbåthavn i kommuneplanens arealdel. 



 
Planområdet ligger under marin grense, som er på ca. 215 moh. Innenfor området 
ligger deler av fv. 120, deler av gang- og sykkelveien som går langs fylkesveien, 
deler av Strandvegen, samt arealer mot båthavnen og Nitelva. Deler av vestsiden 
langs fylkesveien er bratt og skråner ned mot gang- og sykkelveien og 
Strandvegen.   
 

 

En mer detaljert beskrivelse av dagens situasjon og planområdet kan leses i 
kapittel 6 i planbeskrivelsen. 

 

4.3 Beskrivelse av planforslaget 

Planens arealbruk og hensikt 
Formålet med planen er å etablere et ensidig kollektivfelt inn mot rundkjøringen ved 
rv. 159 for å sikre bedre fremkommelighet for kollektivtrafikken. Strekningen er på 
ca. 275 meter. Området foreslås regulert til kjørevei, gang- og sykkelvei, annen 
veggrunn (teknisk anlegg og grøntareal), vann- og avløpsanlegg, friområde, 
eksisterende boligbebyggelse, hensynssone flomfare og midlertidig bygge- og 
anleggsområder.   

Figur 2 Flyfoto av planområdet med avgrensning 



 

Trafikkløsning 
Den tekniske planen (tegningshefte - vedlegg 7) viser framtidig veianlegg og 
inneholder ulike tegninger som plan og profil, tverrprofiler, VA-plan, skilt- og 
oppmerkingsplan, landskapsplan, faseplan mv. Nytt kollektivfelt skal ha 3,25 meter 
kjørebane og 0,75 meter skulder. Eksisterende kulvert for gang- og sykkelveien 
under fv. 120 skal forlenges for å gi plass til kollektivfeltet. Gang- og sykkelveien 
skal opparbeides med 2,5–3 meter bredde og skal kobles på eksisterende gang- 
og sykkelveianlegg.  

Deler av gang- og sykkelveien som går sør for avkjørselen til Strandvegen skal 
plasseres høyere i terrenget enn den eksisterende gang- og sykkelveien. Gang- og 
sykkelveien skal også flyttes nærmere Nitelva. Dette er for å oppnå tilstrekkelig 
stabilitet. Sideareal/grøft mellom kollektivfeltet og gang- og sykkelveien og øst for 
gang- og sykkelveien skal opparbeides med varierende bredde og helning tilpasset 
eksisterende terreng. 

Avkjørsel til Strandvegen skal plasseres tilsvarende som i dag, men skal tilpasses 
slik at siktforhold, stigning med mer er i henhold til gjeldende veinormer. Dagens 

Figur 3 Forslag til plankart, datert 24.02.2022 



trafikkøyer i krysset vil flyttes ca. 1 meter mot øst for tilpasning til nytt kollektivfelt. 
Siktkrav er ivaretatt for kjørende, gående og syklende.  

Se teknisk plan (vedlegg 7) og planbeskrivelsen (kapittel 7) for ytterligere 
informasjon om vei- og trafikkforhold. 

 

Overvannshåndtering 
Det er utarbeidet et overvannsnotat. Prinsippet om lokal overvannshåndtering 
gjelder for planområdet. Det er planlagt at overvannet vil håndteres i grøntarealer 
på østsiden av veien og i infiltrasjonssandfang. Overløp ledes gjennom stikkrenner 
på tvers av gang- og sykkelveien og inn i hvert sitt infiltrasjonssandfang. Dagens 
flomvei blir opprettholdt slik den er i dag. 

Vann og avløp 
Det skal ikke etableres nye vann- eller spillvannsledninger som følge av prosjektet, 
men planlagte tiltak vil berøre eksisterende VA-ledninger. 

Snøhåndtering  
Snø fra kollektivfeltet vil kjøres bort til egnet deponi og snø for gang- og 
sykkelveien er planlagt håndtert i tilliggende grøft.  

 

For en mer detaljert beskrivelse av planforslaget vises det til kapittel 7 i 
planbeskrivelsen.  

 

 

 

 

Figur 4 Plan- og profiltegning for veianlegget hentet fra teknisk plan. 



4.4 Konsekvenser av planforslaget 

Planforslaget er vurdert i henhold til plan- og bygningsloven § 12-10 første ledd, jf. 
§ 4-2 med tilhørende forskrift. Planforslaget faller ikke inn under forskriftens 
virkeområde og skal derfor ikke konsekvensutredes.  
 
Forslagsstiller plikter likevel å utrede virkning av temaer som berøres av 
planarbeidet. Følgende utredninger er utarbeidet:  

• Risiko- og sårbarhetsanalyse 

• Geoteknisk prosjekteringsrapport og grunnundersøkelse 

• Støynotat 

• Vurdering av flomforhold 

• Overvannsnotat 

• Tilstandsvurdering av gangkulvert  

• Fremmedartsregistrering  
 

Risiko- og sårbarhetsanalyse 
Resultatet av ROS-analysen viser at det er identifisert flere aktuelle risikoforhold og 
uønskede hendelser, som har betydning for om arealet er egnet til utbygging av et 
kollektivfelt. Det er for følgende temaer gjennomført en innledende 
fareidentifikasjon og sårbarhetsvurdering av de temaer som framsto som relevante:   

• Grunnforhold (ustabil grunn) 

• Flom 

• Ekstremnedbør/overvann 

• Transport av farlig gods 

• Vurdering av tilstand gangkulvert 
 
ROS-analysen konkluderer med at det ikke er identifisert noen risikoforhold som 
vurderes som uakseptable, eller som vurderes å kunne påvirke foreslått bruk av 
plan på en slik måte at risikoen vurderes som uforsvarlig. En av hendelsene er 
vurdert som moderat sårbar, hvor risikoreduserende tiltak må vurderes. Dette 
gjelder transport av farlig gods. For denne hendelsen er det foretatt en 
risikoanalyse. 
 
Videre er det gjennom fareidentifikasjon, sårbarhetsvurdering og risikoanalyse 
identifisert tiltak som er nødvendig å gjennomføre ut ifra samfunnsikkerhetshensyn.  
Tiltak for hendelser tilknyttet grunnforhold (ustabil grunn), flom, overvann, 
gangkulvert, trafikkforhold, infrastruktur i bakken, framkommelighet for 
utrykningskjøretøy og sårbare bygg skal følges opp gjennom videre planarbeid og 
prosjektering.    
 
Utredningene og hvordan resultatet av disse er ivaretatt i planforslaget er beskrevet 
og vurdert videre under kommunedirektørens vurdering. 
 

Geoteknisk prosjekteringsrapport og grunnundersøkelse 
Det er i forbindelse med planarbeidet foretatt grunnundersøkelser av området og 
utarbeidet geoteknisk rapport. Felt- og laboratorieundersøkelsene indikerer at 
løsmassene i området består av et mektig lag med leire over berg. I de undersøkte 
punktene er det et ca. 3–4 meter tykt lag med antatte fyllmasser over leira. Leira er 
bløt til middels fast. Det ble ved grunnundersøkelsen registrert sprøbruddmateriale 
(kvikkleire) innenfor planområdet i den dypeste prøven (borhull 26, 8,5 meter 
dybde).   



 
Områdestabiliteten er vurdert i henhold til NVEs veileder «Sikkerhet mot 
kvikkleireskred». Det er vurdert at tiltaket kan plasseres innenfor tiltakskategori K2 i 
veilederen til NVE. Planlagt tiltak vurderes som et mindre tiltak på eksisterende vei, 
som i utgangspunktet ikke vil påvirke områdestabiliteten negativt. Det er også utført 
stabilitetsberegning av lokalstabilitet i det mest kritiske snittet lengst sør innenfor 
planområdet, som viser at det oppnås tilstrekkelig sikkerhet ved å innføre mindre 
stabiliserende tiltak.  
 
Det er i rapporten redegjort for tiltak for å sikre tilstrekkelig stabilitet, som skal 
følges opp videre ved detaljprosjektering. 

Støy 
Det er utarbeidet et støynotat, hvor det er beregnet støynivåer på fasader på berørt 
bebyggelse før og etter etablering av kollektivfelt. Støyberegninger viser at støynivå 
ikke vil endre seg etter etablering av kollektivfelt. Det er dermed ikke behov for å 
vurdere støyskjermingstiltak i planen.  
 
Vurdering av flomforhold 
Det er foretatt en vurdering av flomfare for Nedre Rælingsveg. I henhold til Statens 
vegvesens håndbok N200 skal det for veier som er påvirket av flom bestemmes 
sikkerhetsklasse ut fra årsdøgntrafikk (ÅDT). Innenfor planområdet har fv. 120 en 
ÅDT på 14.400 og veien er derfor vurdert til å ligge i sikkerhetsklasse V3, hvor 200-
årsflom skal legges til grunn. Det er i rapporten vurdert at dersom det foretas en 
justering av veibanen til et høyere nivå kan overtopping av veibanen ved 200-
årsflom unngås.  

Det er ikke planlagt å endre eksisterende fylkesvei, da prosjektet kun omfatter en 
utvidelse av fv. 120 med ensidig kollektivfelt, samt justering av eksisterende 
tilliggende gang- og sykkelvei. Nytt kollektivfelt planlegges på samme nivå som 
dagens fv. 120. Kollektivfeltet vil dermed være utsatt for flom ved en 100-årsflom 
eller 200-årsflom. I et nytte-kostnadsperspektiv er det vurdert at det ikke er aktuelt 
å heve lavbrekket på fv. 120.  

Overvannsnotat 
Det er utarbeidet et overvannsnotat, som beskriver overvann ift. eksisterende og ny 
situasjon, samt dimensjoneringsgrunnlag. Overvannet håndteres åpent og lokalt i 
grøntarealer, samt i infiltrasjonssandfang. Nærmere resipienten vil grøntarealene 
bestå av høyt gress og trær. Overløp ledes gjennom stikkrenner på tvers av gang- 
og sykkelveien og inn i hvert sitt infiltrasjonssandfang. Dagens flomvei 
opprettholdes slik den er i dag. 

Maksimal avrenning fra flatene blir høyere for ny situasjon sammenliknet med 
eksisterende innenfor området. Dette er på grunn av at veiarealet utvides. Det er 
vurdert at grøntarealet på østsiden av veien er tilstrekkelig og stort nok til å 
håndtere og infiltrere vannet som kommer fra veien og utvidelse av veien, selv om 
maksimal avrenning er høyere sammenliknet med eksisterende situasjon. 
 

Tilstandsvurdering av gangkulvert under fv. 120 
Det er foretatt en tilstandsvurdering av gangkulvert som viser at det behov for å 
gjennomføre rehabiliteringstiltak. Det er anbefalt at det bør gjennomføres mindre 
reparasjoner, vanntetting av gangkulvert med mer.  
 
Fremmedartsregistrering 
Det er gjennomført en registrering av fremmede arter i forbindelse med 



planarbeidet. Følgende fremmedarter ble registrert: Hagelupin (svært stor risiko, 
SE), parkslirekne (SE), kanadagullris (SE), hvitsteinkløver (SE). 

 

4.5 Innspill ved varsel om oppstart 

Det ble varslet oppstart av reguleringsplanarbeid den 02.06.2021 med annonse i 
Romerikes Blad, kunngjøring på kommunens nettside og brev til naboer, lag og 
foreninger og offentlige myndigheter. Det kom inn 7 innspill ved varsel om oppstart. 
Disse er oppsummert og kommentert av forslagsstiller og kommunedirektøren 
nedenfor.  

Statsforvalteren i Oslo og Viken, 24.06.2021  
Statsforvalteren har merknader vedrørende naturmangfold og vannmiljø.  

Statsforvalteren viser til at Nitelva og vassdraget er vurdert som svært viktig og er 
under stort press fra omkringliggende arealer. Tiltak som innebærer eventuelt 
anleggsarbeid i vann, mudring eller utfylling i eller over vassdrag er i de fleste 
tilfeller avhengig av tillatelse etter forurensningsloven § 11. Statsforvalteren er 
myndighet for dette. Det opplyses videre om hva som må sendes inn for å vurdere 
om tiltak er søknadspliktig. 

Statsforvalteren er opptatt av at resipienten for eventuelt anleggsvann vurderes ut 
fra miljømessige hensyn og minner om begrensninger i vannforskriften. Det vises til 
at det ikke kan gis tillatelse etter forurensningsloven til tiltak som medfører en 
forringelse av økologisk eller kjemisk tilstand i vann, med mindre unntakshjemlene i 
vannforskriften § 12 er oppfylt. 
 
Når planforslaget sendes på høring må det tydeliggjøres om tiltaket avhenger av 
tillatelse etter annet lovverk. De forutsetter at planen ikke åpner for tiltak som kan 
forringe vassdraget ytterligere og at det gis planbestemmelser som sikrer dette. 
 
Statsforvalteren viser til følgende statlige planretningslinjer som er relevante 
føringer for planarbeidet: 

• Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging 
(2014). 

• Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen 
(1995). 

• Rikspolitiske retningslinjer for vernede vassdrag (1994). 
 
Statsforvalteren viser også til forventningsbrev for 2021, tilhørende vedlegg, samt 
nettsidene planlegging.no og miljøstatus.no. 
 
Forslagsstillers kommentar: 
Planlagt tiltak innebærer ikke anleggsarbeid i vann/Nitelva, mudring eller utfylling i 
eller over vassdrag. Det skal ikke graves under grunnvannsstand. Det forventes 
derfor begrenset mengde vann i byggegrop. Vann fra byggegrop planlegges ledet 
diffust til grunnen og infiltreres i stedlige masser før det når Nitelva. Fortynningen 
vil bli svært stor. Det skal sikres at massene er egnet for infiltrasjon, da det er kjent 
leire på deler av området. Det skal ikke forekomme direkte utslipp til 
vannresipienten.  
 
En ytre miljø-plan (YM-plan) for prosjektet skal utarbeides i byggeplanfasen. YM-
planen vil være grunnlag for innarbeidelse av krav til entreprenør i 
konkurransegrunnlaget. YM-planen vil beskrive roller og ansvar, samt tiltak for 
oppfølging av miljømål og miljøkrav.  



 
Relevante føringer tas til orientering. 
 
Kommunedirektørens kommentar: 
Merknad tas til orientering. Kommunedirektøren viser til forslagsstillers kommentar. 
Det er også lagt inn bestemmelse om at YM-planen blant annet skal sikre at det 
iverksettes tiltak for å forhindre at miljøtilstanden i Nitelva blir ytterligere forringet.  
 

Statens vegvesen, 18.06.2021 
Planen forventes basert på et detaljplangrunnlag som følger Staten vegvesens 
normaler og håndbøker.  

Tiltaket kan få trafikale konsekvenser for rv. 159. Det må derfor lages en 
trafikkanalyse.  
 
Detaljplan for de deler som berører riksvegen skal være godkjent av vegvesenet 
før planen legges ut på offentlig ettersyn.  
 
Statens vegvesen ber også om å bli holdt orientert underveis i planleggingen. 

Forslagsstillers kommentar: 
Det planlagte kollektivfeltet skal avsluttes ved inngangen til rundkjøringen med rv. 
159, og medfører ingen konsekvenser for rv.159. Forprosjekt for kollektivtiltak på 
fv. 120 tar for seg beregning av fremtidig trafikk på fv. 120.  
 
Kommunedirektørens kommentar: 
Merknad tas til orientering. Kommunedirektøren har ingen ytterligere kommentarer. 
 

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), 07.06.2021  
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har sendt inn et generelt innspill til 
planoppstart. NVE viser til at de er en nasjonal sektormyndighet med 
innsigelseskompetanse innenfor saksområdene flom-, erosjon-, og skredfare, 
vassdrag og grunnvann, samt anlegg for energiproduksjon og framføring av 
elektrisk kraft.  
 
God arealplanlegging er det viktigste virkemiddelet for å forebygge skader fra flom, 
overvann, erosjon og skrev. Pågående klimaendringer vil øke risikoen. Plan- og 
bygningsloven og TEK17 setter tydelige krav til sikkerhet.  
 
Utbygging i nedbørsfelt gir økt andel tette flater og bidrar til raskere avrenning og 
større menger vann på terrengoverflaten. Dersom omgivelsen og/eller resipienten 
ikke har kapasitet til å ta imot økt avrenning i byggeområdene må det planlegges 
kompenserende tiltak i nedbørsfeltet. Klimaendringenes påvirkning på avrenningen 
må avklares tidlig i planprosessen. 

Tiltak som kan medføre skader eller ulemper for allmenne interesser knyttet til 
vassdrag og grunnvann kan utløse konsesjonsplikt etter vassressursloven.  
Planen må ta hensyn til anlegg som er planlagt eller har konsesjon etter energi- og 
vassdragslovgivning. Dersom planen kommer i berøring med energiinteresser bør 
energiselskap involveres tidlig.  
 
NVE opplyser om en rekke veiledere og verktøy som de anbefaler å bruke i 
planarbeid.  
 
Dersom planen berører NVEs saksområder, skal NVE ha tilsendt planen ved 



offentlig ettersyn. I plandokumentene må det gå tydelig fram hvordan de ulike 
interessene er vurdert og innarbeidet i planen. Alle relevante fagutredninger innen 
NVEs saksområder må være vedlagt. 

NVE vil prioritere å gi innspill og uttalelser til reguleringsplaner der det bes om 
faglig bistand til konkrete problemstillinger. 

Forslagsstillers kommentar: 
Tas til orientering. Det vurderes ikke at tiltaket utløser behov for konsesjon etter 
energi- eller vassdragslovgining. Avrenning løses med naturlig håndtering på 
terreng. Planområdet ligger innenfor faresone for flom i kommuneplanens arealdel 
for Rælingen kommune. Det er utarbeidet en vurdering av flomfare fra Nitelva. 
Deler av planlagt kollektivfelt og deler av gang- og sykkelvegen ligger innenfor 
beregnet 200-års flomsone (se vedlegg 12). 
 
Kommunedirektørens kommentar: 
Merknad tas til orientering. Det er i tillegg til vurdering av flomforhold foretatt 
grunnundersøkelser av området, utarbeidet geoteknisk rapport, overvannsnotat og 
en ROS-analyse.  
 
Grunnundersøkelser indikerer at løsmassene i området består av et mektig lag 
med leire over berg. Leira er bløt til middels fast. Det ble ved grunnundersøkelsen 
også registrert sprøbruddmateriale (kvikkleire) innenfor planområdet i den dypeste 
prøven. Områdestabiliteten er vurdert i henhold til NVEs veileder «Sikkerhet mot 
kvikkleireskred». Det er utført stabilitetsberegning av lokalstabilitet i det mest 
kritiske snittet lengst sør innenfor planområdet, som viser at det oppnås tilstrekkelig 
sikkerhet ved å innføre mindre stabiliserende tiltak. Det er i rapporten også 
redegjort for tiltak for å sikre tilstrekkelig stabilitet, som skal følges opp videre ved 
detaljprosjektering. 
 
Når det gjelder flomforhold er det ikke planlagt å endre eksisterende fylkesvei, da 
prosjektet kun omfatter en utvidelse av fv. 120 med ensidig kollektivfelt, samt 
justering av eksisterende tilliggende gang- og sykkelvei. Det er vurdert at det i et 
nytte- kostnadsperspektiv ikke er aktuelt å heve lavbrekket på fv. 120. Dersom 
dette skal gjøres vil dette bli kostnadskrevende, samt medføre behov for å heve 
deler av Strandvegen. Kommunedirektøren tar vurderingen av flomforhold til 
etterretning.   
 

Mattilsynet, 02.07.2021  
Mattilsynet henviser til referat fra oppstartsmøte, hvor det framgår at tiltaket berører 
VA-infrastruktur og at dette blir ivaretatt. Mattilsynet er tilfreds med at forslagsstiller 
samarbeider med VA-avdelingen i Rælingen kommune slik at sikker vannforsyning 
blir ivaretatt.  
 
Mattilsynet gjør oppmerksom på at graving o.l. inngrep bør utføres i samråd med 
vannverkseier (Rælingen kommune), slik at eksisterende vannledninger ikke 
skades.  
 
Mattilsynet viser til at det er viktig i det videre arbeidet at den totale sikkerheten 
med hensyn til drikkevann blir ivaretatt ved gravearbeider og arbeid på 
ledningsnett. Trykkløse tilstander i ledningsnettet kan medføre innlekking av 
forurenset vann fra omgivelsene. Det er viktig å etablere rutiner for dette og ha tett 
dialog med ansvarlig etat for drikkevannsforsyningen i kommunen. 

Forslagsstillers kommentar: 



Tas til orientering. Sikkerheten til VA-nettet vil ivaretas i forbindelse med 
anleggsarbeidet. 
 
Kommunedirektørens kommentar: 
Merknad tas til orientering. Kommunedirektøren har ingen ytterligere kommentarer. 

 

Elvia AS, 17.06.2021  
Elvia viser til at de har områdekonsesjon i Rælingen kommune etter energiloven og 
de etablerer og drifter strømnettet i Rælingen. Det redegjøres for generelle forhold 
og krav i tilknytning til planarbeidet. Det må ikke iverksettes tiltak som medfører 
forringelse av adkomst til nettselskapet sine anlegg. 
 
Elvia har lavspent luftledning, lavspent kabelanlegg, kabelfordelingsskap, høyspent 
kabelanlegg og nettstasjon innenfor planområdet som det må tas hensyn til. Elvia 
opplyser om avstandskrav og byggeforbudssoner mot deres anlegg. Det må også 
tas hensyn til adkomstveger til anlegg og tilgang til kabelgrøfter. For å få lokalisert 
kablenes nøyaktige plassering må det bestilles kabelpåvisning. 

Elvia viser til at det ikke framgår opplysninger i varselet til at det kan foretas en 
vurdering om det er behov for en ny nettstasjon eller ikke for å forsyne 
planområdet. Elvia forutsetter at forslagsstiller tar kontakt i god tid, slik at det kan 
foretas en effektvurdering av planområdet og avklare behov for ny nettstasjon.  

Videre framgår at dersom det er behov for å sikre strøm til ny bebyggelse kan det 
bli behov for å sette av arealer til ny nettstasjon. Elvia opplyser om krav til størrelse 
på areal og plassering av nettstasjon. Dersom reguleringsplanen ikke har satt av 
areal til nettstasjon, ber Elvia om at følgende presiseres i planbestemmelsene: 

• Nettstasjoner tillates oppført inntil 1 m fra eiendomsgrense og at det generelt er 
5 meter byggegrense rundt nettstasjoner. 

• Nettstasjoner tillates oppført også utenfor regulerte byggegrenser og kommer i 
tillegg til tillatt utnyttelsesgrad. 

Elvia viser også til at den eller de som utløser tiltak i strømforsyningsnettet må 
dekke kostnadene.  
 
Spenningsnivå for ledningsanlegg skal ikke påføres i plankartet og kraftledninger 
skal ha enhetlig utforming på kart. Kabler under bakken tegnes ikke inn.  
 
Elvia ber også om at utbygger tar kontakt i god tid før utbygging for avklaringer. 

Forslagsstillers kommentar: 
Tas til orientering. Planen omfatter ikke eksisterende eller ny bebyggelse. Det er 
derfor ikke lagt inn bestemmelser om areal til nettstasjon. Bygging av nytt 
kollektivfelt og endret trasé for gang- og sykkelveg vil berøre eksisterende 
strømkabler i bakken og muligens berøre kabler i luftstrekk. Det skal plasseres 
lysmaster langs veganlegget. Det vil bli tatt kontakt med strømselskapet i 
forbindelse med byggeplanfasen av prosjektet. 
 
Kommunedirektørens kommentar: 
Merknad tas til orientering. Kommunedirektøren har ingen ytterligere kommentarer. 

 
Romerike Avfallsforedling (ROAF), 29.06.2021  
Romerike Avfallsforedling (ROAF) forutsetter at det fremtidige tiltaket ikke vil være 
til hinder for renovasjon for berørte abonnenter i området. Dersom det i en 



byggeperiode må legges opp til midlertidig renovasjon ber ROAF om å bli kontaktet 
for tilrettelegging av dette.  
 
Ved etablering av ny adkomst og nytt kjøremønster for ROAF sine abonnenter må 
ROAF tidlig kontaktes for løsning. Snumuligheter for renovasjonsbil må hensyntas i 
prosjektering av nye adkomstveger og vendehammer for lastebil må utformes etter 
Statens vegvesens håndbok N100. 

 

Forslagsstillers kommentar: 
Tas til orientering. Planen innebærer ikke ny adkomst eller kjøremønster for ROAF 
sine abonnenter. Anleggsarbeidet vil berøre avkjørselen til Strandvegen. Det skal 
lages en faseplan for anleggsgjennomføring som viser hvordan trafikk til og fra 
boligområdene i Strandvegen blir ivaretatt. Strandvegen vil være åpen for trafikk 
gjennom hele anleggsperioden. 
 
Kommunedirektørens kommentar: 
Merknad tas til orientering. Kommunedirektøren har ingen ytterligere kommentarer. 

 

Heidi Cathrin Kildebo, 16.06.2021  
Kildebo viser til at deres eiendom (gnr./bnr. 104/85) har vært gjennom mye i årenes 
løp. Når fv. 120 ble lagt om mistet de store deler av tomten og fikk veien tett på 
huset. Det ble bygget et støygjerde i tre. Dette ble skiftet ut for et par år siden til et 
dårligere og lavere gjerde, som Kildebo mener at ikke holder mål med tanke på 
støy.  
 
Dersom veien skal utbedres med kollektivfelt mener Kildebo at støygjerdet må 
oppgraderes til et tettere og tykkere gjerde av en helt annen kvalitet, samt 
forlenges slik at det dekker støyen som går inn mot hagen og huset.  
 
Kildebo ønsker også å vite når det er forventet at prosjektet skal settes i gang. 

 

Forslagsstillers kommentar: 
Det vil være behov for å erverve 64 m2

 fra Kildeboe sin eiendom i forbindelse med 
planlagt tiltak. Dette arealet er nødvendig å erverve fordi det vil bli behov for å 
etablere en fylling her pga. breddeutvidelsen av veien. Siden fyllingen stabiliserer 
området, kan den dessverre ikke anlegges. Viken fylkeskommune vil erstatte det 
tapte arealet.  
 
Deler av tomten må benyttes midlertidig i forbindelse med anleggsperioden og 
etablering av kollektivfeltet. Dette arealet er regulert med et midlertidig bygge- og 
anleggsområde i plankartet. Arealet skal istandsettes av Viken fylkeskommune 
etter at anleggsperioden er ferdig.  
 
Planlagt nytt kollektivfelt endrer ikke fremtidig beregnet støy på fasader for boliger 
langs fv. 120. Tiltaket utløser ikke krav om utbedring av eksisterende 
støyskjerming, i henhold til støyretningslinjen, T-1442/2021. Eksisterende 
støygjerde mot Kildebo sin eiendom vil derfor opprettholdes slik som i dag.  
 
Det er planlagt gjennomføring av anlegget tidligst i 2023. 
 



Kommunedirektørens kommentar: 
Kommunedirektøren viser til forslagsstillers kommentar.  

 

5. Kommunedirektørens vurdering 

Nedenfor følger en vurdering av hvordan kommunens overordnede hensyn er 
ivaretatt i detaljreguleringsplanen.  
 

5.1  God folkehelse i befolkningen  

Støy 
Det er gjennomført støyvurderinger, hvor det er beregnet støynivåer på fasader på 
berørt bebyggelse før og etter etablering av kollektivfelt. Støynivå vil ikke endre seg 
etter etablering av kollektivfelt. Det er dermed ikke behov for å vurdere 
støyskjermingstiltak i planen. 

5.2  Trygt og sikkert lokalsamfunn  

ROS-analyse 
I ROS-analysen er det identifisert flere aktuelle risikoforhold og uønskede 
hendelser knyttet til grunnforhold, flom, overvann, tilstand gangkulvert og transport 
av farlig gods. ROS-analysen konkluderer med at det ikke er identifisert noen 
risikoforhold som vurderes som uakseptable, eller som vurderes å kunne påvirke 
foreslått bruk av plan på en slik måte at risikoen vurderes som uforsvarlig.  

En av hendelsene er vurdert som moderat sårbar, hvor risikoreduserende tiltak må 
vurderes. Dette gjelder transport av farlig gods. For denne hendelsen er det foretatt 
en risikoanalyse. Det er også gjennom fareidentifikasjon, sårbarhetsvurdering og 
risikoanalyse identifisert tiltak for hendelser tilknyttet trafikkforhold, infrastruktur i 
bakken, framkommelighet for utrykningskjøretøy og sårbare bygg. Tiltak skal følges 
opp gjennom videre planarbeid og prosjektering.    

Geoteknikk 
Grunnundersøkelser indikerer at løsmassene i området består av et mektig lag 
med leire over berg. Leira er bløt til middels fast. Det ble ved grunnundersøkelsen 
også registrert sprøbruddmateriale (kvikkleire) innenfor planområdet i den dypeste 
prøven. Det er utført stabilitetsberegning av lokalstabilitet i det mest kritiske snittet 
lengst sør innenfor planområdet, som viser at det oppnås tilstrekkelig sikkerhet ved 
å innføre mindre stabiliserende tiltak.  

For å oppnå tilstrekkelig lokal stabilitet av skråningen mellom nytt kollektivfelt og 
gang- og sykkelveien er det blant annet anbefalt å endre på plasseringen av 
eksisterende gang- og sykkelvei. Det vil si heve gang- og sykkelveien og flytte den 
nærmere elva for å minimere høydeforskjellen. 

Tiltak for å sikre tilstrekkelig stabilitet skal følges opp videre ved detaljprosjektering. 

Kommunedirektøren mener at hensynet er tilfredsstillende ivaretatt i 
detaljreguleringsplanen. 

Flomforhold 
Planområdet ligger innenfor faresone for flom. Det er foretatt en vurdering av 
flomfare fra Nitelva. Nytt kollektivfelt planlegges på samme nivå som dagens fv. 
120. Kollektivfeltet vil dermed være utsatt for flom ved en 100-årsflom eller 200-
årsflom.  
 
Det er ikke planlagt å endre eksisterende fylkesvei, da prosjektet kun omfatter en 



utvidelse av fv. 120 med ensidig kollektivfelt, samt justering av eksisterende 
tilliggende gang- og sykkelvei. Forslagsstiller har også vurdert at det i et nytte- 
kostnadsperspektiv ikke er aktuelt å heve lavbrekket på fv. 120. Dersom lavbrekket 
på fylkesveien skal heves vil det føre til behov for tiltak som vil være 
kostnadskrevende og det vil også medføre behov for å heve deler av Strandvegen. 
 
Kommunedirektøren tar vurderingen av flomforhold til etterretning.   
 
Overvannshåndtering 
Prinsippet om lokal overvannshåndtering gjelder for planområdet. Overvannet 
håndteres åpent og lokalt i grøntarealer, samt i infiltrasjonssandfang. Overløp ledes 
gjennom stikkrenner på tvers av gang- og sykkelveien og inn i hvert sitt 
infiltrasjonssandfang. Dagens flomvei opprettholdes slik den er i dag. 

På grunn av at veiarealet utvides med et kollektivfelt vil maksimal avrenning fra 
flatene bli høyere for ny situasjon. Videre er det vurdert at grøntarealet på østsiden 
av veien er tilstrekkelig og stort nok til å håndtere og infiltrere vannet som kommer 
fra nåværende fylkesvei og framtidig kollektivfelt. Dette til tross for at maksimal 
avrenning er høyere sammenliknet med eksisterende situasjon. 

Overvann følges opp videre i prosjekteringsfasen. Det er fastsatt krav i 
bestemmelsene om at overvann skal håndteres etter prinsippet om lokal 
overvannshåndtering. Det forutsettes at overvannshåndtering også ivaretas i 
forhold til Strandvegen videre i prosessen. 

Vei- og trafikkforhold 
Viken fylkeskommune har foretatt en trafikksikkerhetsrevisjon (TS-revisjon) av 
prosjektet, hvor trafikksikkerhetsforholdene er vurdert. Hensikten har vært å sørge 
for at nye vei- og trafikkanlegg bygges i henhold til nullvisjonen, kunnskap om 
trafikksikker veiutforming, krav inntatt i vegnormalene og øvrig regelverk. Med 
oppfølgingen som er gjort i etterkant av TS-revisjonen har fylkeskommunen vurdert 
at planen og utforming av kollektivfelt, sidevei og gang- og sykkelvei legger opp til 
tilfredsstillende løsninger når det gjelder trafikksikkerhet.  

Bygging av kollektivfelt vil medføre at gang- og sykkelvei stenges for en periode. 
Trafikksikkerhet blir ivaretatt i anleggsperioden for myke trafikanter ved at det 
etableres midlertidig gang- og sykkelveitrasé i henhold til faseplan (vedlegg 7). 
Trafikksikkerhet skal også vurderes videre i prosjektet og tiltak skal iverksettes i 
detaljprosjekteringen. 

Kommunedirektøren mener at trafikksikkerheten er ivaretatt ift. etablering 
kollektivfelt og hensyn til myke trafikanter.  

Planforslaget legger ikke opp til å endre på utformingen av krysset mellom fv120 og 
Strandvegen, kun noe forbedret tilpasninger i henhold til veinormer. Det er i ROS-
analysen under fareidentifikasjon vurdert at det for kjørebevegelsen fra nord og inn 
i Strandvegen vil kunne bli stopp i trafikken på grunn av motgående trafikk, som 
kan skape forsinkelse for biler. Det framgår at trafikkforhold ikke vil vurderes videre 
og at dette evt. kan vurderes videre i byggeplanen.  

Det ovennevnte har medført at biler som skal sørover i retning Fjerdingby benytter 
seg av grøfteareal for å kjøre forbi. Kommunedirektøren mener at det bør framgå 
en noe tydeligere vurdering/beskrivelse av denne problemstillingen før planen tas 
opp til andregangsbehandling.  



Gangkulvert 
Anbefalte rehabiliteringstiltak for gangkulverten skal følges opp i henhold til 
tilstandsvurderingen. Dette er sikret i bestemmelsene.   

Transport av farlig gods 
Det transporteres ifølge DSBs kartinnsynsløsning farlig gods på Nedre Rælingsveg 
(fv. 120) og på rv. 159. I de fleste tilfellene fører en hendelse med farlig gods til 
akutt utslipp til grunnen og til luft, og med små konsekvenser for liv og helse. 
Foreslått tiltak for denne hendelsen er å ha god beredskap hos nødetatene.   

Kommunedirektøren mener at hensynet er tilfredsstillende ivaretatt i 
detaljreguleringsplanen. 

 

5.3  Bærekraftig miljø- og klimautvikling  

Planforslaget støtter opp under nasjonale, regionale og kommunale mål og 
føringer. Bygging av kollektivfelt kan bidra til en mer bærekraftig miljø- og 
klimautvikling. Planen vil føre til at det blir bedre fremkommelighet for busser og at 
busser blir prioritert på deler av fv. 120, på strekningen inn mot rundkjøringen ved 
rv. 159. Økt framkommelighet for buss kan bidra til at det blir flere som velger buss 
som er en mer bærekraftig transportform, samt at lokale utslipp fra veitransport kan 
reduseres.  

Naturmangfold 
Planer skal vurderes etter de miljørettslige prinsippene i naturmangfoldloven 
kapittel II §§ 8 til 12. Når det gjelder kravet til kunnskap om naturmangfold i 
naturmangfoldloven § 8 er det foretatt søk i Naturbasen til Miljødirektoratet og 
Artsdatabankens Artskart. Det framkommer av søket at det ikke er registrert 
verdifullt naturmangfold innenfor planområdet. Det er heller ikke kommet frem 
annen kunnskap om det finnes verdifull natur innenfor planområdet.  
 
Kravet i § 8 om at saken skal baseres på eksisterende og tilgjengelig kunnskap 
anses dermed som oppfylt. Ettersom tiltaket ikke berører verdifullt naturmangfold er 
det ikke relevant å vurdere saken etter de andre miljøprinsippene i 
naturmangfoldloven §§ 9 til 12.  
 
Det er innenfor planområdet registrert flere fremmede arter. I henhold til 
naturmangfoldloven § 28 og forskrift om fremmede organismer stilles det krav til 
aktsomhet for å hindre spredning av fremmede arter, for å unngå skade på 
naturmangfold. Det er i bestemmelsene stilt krav om at flytting av jordmasser skal 
gjøres på en måte som hindrer spredning av fremmede arter. Rapport for 
fremmedartsregistreringen viser til flere tiltak som må iverksettes for å hindre at 
anleggsaktiviteten medfører spredning av fremmede arter. Dette vil følges opp i 
videre detaljprosjektering. Det skal utarbeides en ytre miljø-plan (YM-plan) hvor det 
vil framgå tiltak for å forhindre spredning av fremmede arter i anleggsfasen.  

Det er også lagt inn bestemmelse om at YM-planen skal sikre at det iverksettes 
tiltak for å forhindre at miljøtilstanden i Nitelva blir ytterligere forringet.  

 
Kommunedirektøren mener at hensynet er tilfredsstillende ivaretatt i 
detaljreguleringsplanen. 

 

5.4  Langsiktig forvaltning av kommunens ressurser 



Opparbeidelse av kollektivfeltet vil ikke medføre kostnader for kommunen.  

 

5.5  Prinsipielle avklaringer og avveiing mellom hensyn  

Planforslaget vil sikre bedre fremkommelighet for busser og at de i større grad blir 
prioritert på fv. 120 i forhold til dagens situasjon. Dette er i tråd med overordnede 
føringer om redusert klimagassutslipp og endret reisemiddelfordeling. Planforslaget 
støtter også opp under nasjonale, regionale og kommunale mål og føringer.  
 
I gjeldende kommuneplan 2014-2025 og mobilitetsanalysen (kunnskapsgrunnlag til 
ny kommuneplan) framgår etablering av kollektivfelt som et viktig forslag til tiltak for 
å endre konkurranseforholdet mellom bil og kollektivtransport nord i kommunen. 
Kommunen har også en arealstrategi om at det skal legges til rette for 
arealutvikling som reduserer klimagassutslipp, begrenser transportomfanget, 
reduserer bilbruken og øker mulighetene for bedret kollektivtilbud.  
 

6. Oppsummering og konklusjon 

Kommunedirektøren anbefaler planutvalget å vedta at forslag til 
detaljreguleringsplan for fv. 120 kollektivfelt Nedre Rælingsveg, sendes på høring 
og legges ut til offentlig ettersyn.  
 
 

 

Rælingen, 01.06.2022 

 

Eivind Glemmestad 

kommunedirektør 

 


