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1

Sammendrag

Formålet med planen er å utvide fylkesveg 120 (fv. 120), Nedre Rælingsveg, med et ensidig
kollektivfelt inn mot rundkjøringen med riksveg 159 (rv. 159). Strekningen er på ca. 275
meter. Planen legger også opp til justering av tilhørende gang- og sykkelveg på østsiden av
Nedre Rælingsveg.
I dag er det store forsinkelser for kollektivtrafikken langs fv. 120 inn mot rundkjøringen med
rv. 159. Dette gjelder spesielt i rushtrafikken på morgenen. Hensikten med prosjektet er å
prioritere kollektivtrafikken inn mot rundkjøringen og gi kollektivtrafikken bedre flyt og mer
forutsigbarhet i trafikkbildet.
Viken fylkeskommune er forslagsstiller for planen.
Nytt kollektivfelt skal opparbeides på østsiden av fv. 120, med 3,25 meter kjørebane og 0,75
meter skulder. Eksisterende kulvert for gang- og sykkelvegen under fv. 120 skal forlenges for
å gi plass til kollektivfeltet. Gang- og sykkelvegen skal opparbeides med 2,5–3 meter bredde
og kobles på eksisterende gang- og sykkelveganlegg. Sideareal/grøft opparbeides med
gress og trær. Overvann skal håndteres naturlig på terreng. Det skal etableres rekkverk
lengst sør i planområdet, på grunn av bratt skråning på østsiden av kollektivfeltet. Det skal
også etableres rekkverk lengst nord i planområdet, mellom innsnevringen av kollektivfeltet
inn mot rundkjøringen og gang- og sykkelvegen.
Veganlegget med kollektivfelt, gang- og sykkelveg og sidearealet/grøft reguleres med
offentlig eierform. Planen medfører inngrep på fylkeskommunal og kommunal grunn, samt én
privat boligeiendom. Ved den private boligeiendommen er det behov for å erverve noe areal
permanent, samt benytte deler av tomten midlertidig i anleggsfasen. Vegen skal eies og
driftes av Viken fylkeskommune slik som i dag.
Det er gjort funn av kvikkleire innenfor planområdet. Det er vurdert at planlagte tiltak vil
oppnå tilfredsstillende områdestabilitet i henhold til gjeldende krav.
Planområdet ligger innenfor beregnet 200-års flomsone fra Nitelva. Eksisterende lavbrekk på
fv. 120 ligger innenfor denne flomsonen. Det er ikke planlagt å heve fylkesvegen i forbindelse
med prosjektet. Deler av planlagt kollektivfelt og gang- og sykkelveg vil også ligge innenfor
flomsonen.

PLANID 238

Side 4 av 52

PLANBESKRIVELSE – DETALJREGULERINGSPLAN FOR FV. 120 KOLLEKTIVFELT NEDRE RÆLINGSVEG

2

Overordnet kartutsnitt

Figur 1: Planområdets plassering i kommunen. Kartkilde: www.kommunekart.no

Figur 2: Kart over planområdet med påtegnet plangrense.
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Bakgrunn

3.1 Hensikten med planen
Formålet med planen er å utvide fylkesveg 120 (fv. 120), Nedre Rælingsveg, med et ensidig
kollektivfelt inn mot rundkjøringen med riksveg 159 (rv. 159). Strekningen for det nye
kollektivfeltet er på ca. 275 meter. Planen legger også opp til en justering av tilhørende gangog sykkelveg på østsiden av Nedre Rælingsveg, som må forskyves noe som følge av
kollektivfeltet.
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 samme kø
som privatbiler. Trafikken på rv. 159 mot Lillestrøm prioriteres i rundkjøringen, noe som
medfører dårligere avviklingsforhold for trafikken på fv. 120. Hensikten med prosjektet er
derfor å prioritere kollektivtrafikken og gi kollektivtrafikken bedre flyt og mer forutsigbarhet i
trafikkbildet.

3.2 Forslagsstiller, plankonsulent og eierforhold
Forslagsstiller for planen er Viken fylkeskommune, Samferdselsplanlegging og forvalting,
seksjon Nord, med Norconsult AS som plankonsulent.

Tabell 1: Oversikt over eierforhold innenfor planavgrensningen.

Gnr/bnr

Eier

104/31

Rælingen kommune

104/85

Privat

104/103

Viken fylkeskommune

104/770

Rælingen kommune

104/771

Rælingen kommune

119/20

Viken fylkeskommune

3.3 Tidligere behandlinger og vedtak
Det er ingen tidligere behandlinger eller vedtak i Rælingen kommune som vurderes å ha
særskilt betydning for plansaken.
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3.4 Forprosjekt for kollektivtiltak fv. 120
Viken fylkeskommune ferdigstilte i mars 2020 et forprosjekt for
kollektivtiltak på fv. 120 Nedre Rælingsveg [1]. Prosjektstrekningen
strakk seg fra Longsdalen til rundkjøringen med rv. 159.
I rapporten er det gjort en vurdering av behov for tiltak og mulige
løsninger. Kollektivfelt ble anbefalt som hovedprinsipp. Innhentet
data, tellinger og observasjon viste at forsinkelsen var størst i
retning Lillestrøm. Det ble anbefalt å gå videre med regulering av
ensidig kollektivfelt nordøstlig retning, fra gang- og
sykkelvegundergangen under fv. 120 til rundkjøringen med rv. 159.
Denne løsningen kan utføres uten store konsekvenser med tanke
på terrenginngrep og private boligeiendommer og gir høy verdi for pengene. Samtidig ble det
anbefalt å vurdere andre tiltak for å påvirke transportetterspørselen og se på
trafikkstyringsmuligheter.

3.5 Vurdering av forskrift om konsekvensutredninger
Konsekvensutredning (KU) har hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-10 første ledd, jf. §
4.2 med tilhørende Forskrift om konsekvensutredninger som trådte i kraft 01.07.2017. Etter §
4 i forskriften skal forslagsstiller vurdere om planen eller tiltaket omfattes av § 6, § 7 eller § 8,
og om planen er KU-pliktig.
Forskriften skiller mellom planer og tiltak som alltid skal konsekvensutredes og ha
planprogram jf. § 6, planer og tiltak etter andre lover som alltid skal konsekvensutredes jf. §
7, og planer og tiltak i § 8 som skal konsekvensutredes hvis de kan få vesentlige virkninger
for miljø eller samfunn etter § 10.
Under følger en vurdering av om planen er KU-pliktig etter forskriften.
§ 6 Planer og tiltak som alltid skal konsekvensutredes og ha planprogram eller melding
Vurdering: Av punktene i vedlegg I er punkt 7 som omhandler jernbane- og vegtiltak mest
aktuell å vurdere nærmere. Tiltaket faller ikke inn under punkt 7 bokstav b) motorvei eller
avkjørselsfri vei, eller bokstav e), andre vei- og jernbanetiltak med investeringskostnader på
mer enn 750 millioner kr. Tiltakene i planen faller ikke inn under tiltak i vedlegg I og er derfor
ikke omfattet at forskriftens § 6.
§ 7 Planer og tiltak etter andre lover som alltid skal konsekvensutredes, men ikke ha melding
Vurdering: Planen har ikke tiltak som må behandles etter annet lovverk enn plan- og
bygningsloven, og som omfattes av forskriften vedlegg I og II. Tiltaket faller derfor ikke
innenfor forskriftens § 7.
§ 8 Planer og tiltak som skal konsekvensutredes hvis de kan få vesentlige virkninger for miljø
eller samfunn (etter § 10)
Vurdering: Av punktene i forskriftens vedlegg II er punkt 10 bokstav e), bygging av veier,
aktuell å vurdere. I henhold til forskriftens § 10 skal det i vurderingen ses hen på egenskaper

PLANID 238

Side 7 av 52

PLANBESKRIVELSE – DETALJREGULERINGSPLAN FOR FV. 120 KOLLEKTIVFELT NEDRE RÆLINGSVEG
ved planen, tiltakets lokalisering og påvirkning på omgivelsene, samt virkningenes intensitet
og kompleksitet mm. Tiltaket er en kort strekning med ensidig kollektivfelt og arealene som
berøres permanent er eksisterende samferdselsanlegg og grøfteareal/grønt sideareal uten
spesiell betydning for friluftsliv, naturmangfold eller kulturminner. Det vurderes derfor at
planen ikke har vesentlig virkning for miljø eller samfunn (forskriftens § 10) og planen faller
ikke innenfor forskriftens § 8.
Konklusjon:
Planen omfattes ikke av forskriftens virkeområde og skal derfor ikke konsekvensutredes.
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4

Planprosess

4.1 Varsel om oppstart
Igangsetting av planarbeidet ble kunngjort 2. juni 2021 i Romerikes blad og på Rælingen
kommune sin hjemmeside. Hjemmelshavere, naboer, lag, foreninger og offentlige
høringsinstanser ble varslet med brev. Frist for å komme med innspill ble satt til 2. juli 2021.
Det kom inn 7 innspill til varsel om oppstart (se vedlegg 4). Innspillene er oppsummert og
kommentert i vedlegg 5.

4.2 Medvirkningsprosess
Planarbeidet har ivaretatt minstekravene til medvirkning i plan- og bygningsloven, med
varsling av alle berørte i forbindelse med varsel om oppstart av planarbeidet og ved offentlig
ettersyn/høring av planforslaget. Det har ikke vært arrangert særskilte møter for
medvirkning/informasjon. Det har vært innledende kontakt mellom forslagsstiller og berørt
privat hjemmelshaver.
Hvordan innspill til varsel om oppstart er ivaretatt er kommentert i vedlegg 5.

4.3 Planprosessen
Tabell 2: Oversikt over planprosessen i reguleringsplanen. Datoene i kursiv tekst er tentative og kan bli forskjøvet.

Tidslinje

Dato

Oppstartsmøte

03.05.2021

Varsel om oppstart

02.06.2021

Frist for innspill til oppstartvarsel

02.07.2021

Utarbeidelse av planforslag

02.08.2021 – 25.02.2022

1. gangs behandling av planforslaget

28.03.2022

Offentlig ettersyn og høring av planforslaget

01.04.2022 – 20.05.2022

Vurdering av merknader

20.05.2022 – 03.06.2022

2. gangs behandling av planforslaget

14.06.2022

Vedtak i kommunestyret

22.06.2022

3 ukers klagefrist på vedtaket

27.06.2022 – 18.07.2022

4.4 Viktige vurderinger gjort i planarbeidet
Geotekniske vurderinger og prosjektering med tanke på tilfredsstillende stabilitet har vært
viktig for utforming av veggeometrien. Det ligger en kjent kvikkleireforekomst innenfor
planområdet. Dette er nærmere omtalt i kapittel 6.18 og 9.13.

PLANID 238

Side 9 av 52

PLANBESKRIVELSE – DETALJREGULERINGSPLAN FOR FV. 120 KOLLEKTIVFELT NEDRE RÆLINGSVEG

5

Planstatus og rammebetingelser

5.1 Nasjonale føringer
Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planlegging (1995)
Formålet med de rikspolitiske retningslinjene er følgende:
•
•
•

Synliggjøre og styrke barn og unges interesser i all planlegging og
byggesaksbehandling etter plan- og bygningsloven.
Gi kommunene bedre grunnlag for å integrere og ivareta barn og unges interesser i
sin løpende planlegging og byggesaksbehandling.
Gi et grunnlag for å vurdere saker der barn og unges interesser kommer i konflikt
med andre hensyn/interesser.

Reguleringsplanen inneholder en gang- og sykkelvegstrekning på østsiden av fv. 120.
Trygge ferdselslinjer er viktig for barn og unge. Planens virkninger for barn og unge er
nærmere vurdert i kapittel 9.9.

Retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2021)
Støyretningslinjen gjelder utendørs støyforhold ved planlegging av de viktigste støykildene i
ytre miljø, og arealbruken i støyutsatte områder. Retningslinjen definerer en rød og en gul
støysone, som angir henholdsvis områder som ikke er egnet for støyfølsomme bruksformål
og områder hvor støyfølsomme bruksformål kan aksepteres dersom det gjennomføres
avbøtende tiltak. For innendørs støyforhold gjelder kravene i byggteknisk forskrift (TEK17) til
plan- og bygningsloven.
Reguleringsplanen legger opp til nytt kollektivfelt, et tiltak som potensielt kan påvirke
støyforholdene for eksisterende boliger. Planens virkninger for temaet støy er nærmere
vurdert i kapittel 7.12 og 9.12.

Retningslinjer for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging (T-1520/2012)
Hensikten med retningslinjen er å forebygge helseeffekter av luftforurensninger gjennom god
arealplanlegging. Det er utarbeidet anbefalte luftforurensningsgrenser som skal legges til
grunn ved planlegging av ny virksomhet eller bebyggelse. Retningslinjen definerer en rød og
en gul sone. I den røde sonen er hovedregelen at ny bebyggelse som er følsom for
luftforurensning unngås, mens den gule sonen er en vurderingssone der ny bebyggelse bør
tilfredsstille visse minimumskrav.
Reguleringsplanen omfatter utvidelse av fv. 120 med nytt kollektivfelt. Vegtrafikk er den
største lokale kilden til luftforurensning, både gjennom eksosutslipp og slitasjepartikler.
Planen virkning på lokal luftkvalitet er nærmere vurdert i kapittel 9.12.

Rikspolitiske retningslinjer for vernede vassdrag (1994)
Retningslinjene gjelder vassdrag som omfattes av verneplan etter Stortingsvedtak og skal
legges til grunn for planleggingen etter plan- og bygningsloven. Verneplanens målsetting er
at de utvalgte vassdrag med tilstøtende områder bør representere et variert tilbud av
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verneverdier og typer av vassdragsområder. Noen av områdene bør være av betydelig
størrelse.
Nitelva, som renner forbi planområdet, omfattes av Oslomarkvassdragene og er vernet
gjennom Verneplan I for vassdrag. Nitelva er den største elva innenfor vassdraget og starter
innerst i Nordmarka ved Grua. De siste kilometerne før Nitelva munner ut i Øyeren danner
elva skille mellom Strømmen og Lillestrøm. Sammen med Leira og Glomma danner elva et
stort delta.

Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging (2014)
Hensikten med retningslinjene er å oppnå samordning av bolig-, areal- og
transportplanleggingen 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 4.4 sier blant annet at infrastruktur og fremkommelighet for kollektivtransport
skal prioriteres i planleggingen. I transportkorridorer hvor det er grunnlag for det skal areal og
kapasitet til bane og annen kollektivtrafikk vektlegges. Videre skal planleggingen bidra til å
styrke sykkel og gange som transportform.
Reguleringsplanen omfatter nytt kollektivfelt for prioritering av kollektivtransporten på fv. 120
på strekningen inn mot rundkjøringen med rv. 159.

Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning (2018)
Formålet med planretningslinjene er å:
•

•
•

Sikre at kommunene og fylkeskommunene prioriterer arbeidet med å redusere
klimagassutslipp, og bidra til at klimatilpasning ivaretas som hensyn i planlegging
etter plan- og bygningsloven.
Sikre mer effektiv energibruk og miljøvennlig energiomlegging i kommunene.
Sikre at kommunene bruker et bredt spekter av sine roller og virkemidler i arbeidet
med reduksjon av klimagassutslipp og klimatilpasning, og bidra til avveiing og
samordning når utslippsreduksjon og klimatilpasning berører eller kommer i konflikt
med andre hensyn eller interesser.

Reguleringsplanen tilrettelegger for kollektivfelt, et relevant tiltak med tanke på å redusere
klimagassutslipp.

Nasjonal transportplan (2022-2033)
Det overordnete målet for transportsektoren er i Nasjonal transportplan definert som Et
effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem i 2050. I tillegg er det utviklet fem likestilte mål
for retningen og ressursbruken i planperioden:
•
•
•
•
•

Mer for pengene.
Effektiv bruk av ny teknologi.
Bidra til oppfyllelse av Norges klima- og miljømål.
Nullvisjon for drepte og hardt skadde.
Enklere reisehverdag og økt konkurranseevne for næringslivet.
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Planen omfatter kollektivfelt, noe som kan være med å bidra til å nå målet om effektivt og
miljøvennlig transportsystem.

5.2 Regionale føringer
Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus (2016)
Den regionale planen for areal og transport har følgende hovedmål:
•
•
•

Osloregionen skal være en konkurransedyktig og bærekraftig region i Europa.
Utbyggingsmønsteret skal være arealeffektivt basert på prinsipper om flerkjernet
utvikling og bevaring av overordnet grønnstruktur.
Transportsystemet skal på en rasjonell måte knytte den flerkjernede regionen
sammen, til resten av landet og til utlandet. Transportsystemet skal være effektivt,
miljøvennlig, med tilgjengelighet for alle og med lavest mulig behov for biltransport.

I tillegg er det angitt detaljerte mål rundt temaer som klima, jordvern, næringslivets
konkurransekraft, naturmangfold og tettstedsutvikling.
Reguleringsplanen for nytt kollektivfelt og justert gang- og sykkelveg kan være med å bygge
opp under det tredje hovedmålet samt underordnet mål om at all trafikkvekst skal skje med
sykkel, gange og kollektivt.

Regional plan for masseforvaltning i Akershus (2016)
Målene med den regionale masseforvaltningsplanen er:
•
•
•
•

Sikre byggeråstoff og uttaksområder for framtidige behov i Akershus.
Sikre arealer for massemottak, gjenvinning og lovlig deponering.
Sørge for størst mulig gjenbruksandel av gjenvinnbare masser.
Redusere miljø- og samfunnsbelastning fra masseuttak, massehåndtering og
massetransport.

Bygging av kollektivfeltet og gang- og sykkelvegen vil medføre behov for å håndtere masser
innenfor planområdet. Håndtering av masser er omtalt under kapittel 7.12 og 9.12.

Regional plan for vannforvaltning (2016-2021)
Regional vannforvaltningsplan med tilhørende tiltaksprogram beskriver miljømålene som skal
nås og hvilke tiltak som skal til for å nå målene i alle vannregioner. Miljømålet for alle
vannforekomster er god økologisk og kjemisk tilstand innen 2021. Det er i igangsatt arbeid
med revidert vannforvaltningsplan for 2022-2027.
Vannområdet Leira - Nitelva inngår i vannregion Glomma, hvor miljømålet har vært god
økologisk tilstand og godt økologisk potensiale innen 2021. Nitelva forbi planområdet inngår i
Nitelvavassdraget, hvor blant annet avrenning fra byer/tettsteder og tette flater er blant de
viktigste påvirkningene. Det ventes ikke at planlagte tiltak vil ha vesentlig påvirkning på
vannkvaliteten i området, verken i anleggsfase eller driftsfase. Anleggsarbeidet er ved
eksiterende anlegg, av begrenset art og det planlegges ikke sprengning.
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5.3 Kommunale føringer
Kommuneplanens arealdel for 2014–2026
Planområdet er avsatt til veg, friområde, bolig, offentlig eller privat tjenesteyting og
småbåthavn i kommuneplanens arealdel. Det er faresone for flom over deler av planområdet.
Innenfor faresonen tillates det ikke oppsatt nye bygninger under kote 106,2. Se figur 3.

Figur 3: Utsnitt kommuneplanens arealdel med planavgrensningen i stiplet svart linje.

Planbeskrivelsen til kommuneplanens arealdel 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
tiltak 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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Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2017–2028
Kommunedelplanen skal tydeliggjøre kommunens rolle i arbeidet med å tilrettelegge for
aktivitet i Rælingen kommune, samtidig som den skal vise hvordan kommunen tenker å
jobbe de neste årene. Planen tar både for seg fysisk tilrettelegging som skal skape aktivitet
og samarbeid med frivillige for et best mulig aktivitetstilbud. Hovedområdene for planen er
nærmiljø, idrettsanlegg, friluftsliv og fysisk aktivitet.
Det statlige sikrede friluftslivsområdet på Torva er omtalt under friluftslivsanlegg i
kommunedelplanens bakgrunnsdel. I kommunedelplanens tiltaksdel er det fastsatt at tiltak i
forvaltningsplanene for de statlige sikra friluftslivsområdene skal utarbeides årlig i samarbeid
med friluftsrådet og velforeninger i det aktuelle området.
Mindre deler av det statlige sikrede friluftslivsområdet på Torva ligger innenfor avgrensning
for planen.

5.4 Gjeldende reguleringsplaner
Reguleringsplan for rv.120 med tilstøtende vegnett på strekningen Dammensvika-H. E.
Nybaks forretning

Figur 4: Utklipp av eksisterende reguleringsplan, plan-ID 76. Kilde: Rælingen kommunes planregister.

Reguleringsplan for rv. 120 (nå fv. 120) med plan-ID 76 ble vedtatt 25.01.1980 og endret
22.11.1993. Kommuneplanens arealdel gjelder foran denne reguleringsplanen ved motstrid.
Arealene som ligger innenfor planområdet for reguleringen av kollektivfelt er regulert til
kjøreveg og park/turveg/lek. Nord for innkjøringen til Strandvegen er reguleringsplanen
erstattet av Reguleringsplan for kryssområde mellom rv. 120 og 159, se figur 5 og
beskrivelse på side 15.
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Endret reguleringsplan for kryssområde mellom Rv.120 og Rv.159 med tilliggende områder

Figur 5: Utklipp av eksisterende reguleringsplan, plan-ID 138. Kilde: Rælingen kommunes planregister.

Reguleringsplanen for kryssområdet mellom rv. 120 (nå fv. 120) og rv. 159 med Plan-ID 138
ble egengodkjent av kommunestyret 13.03.1996. Kommuneplanens arealdel gjelder foran
denne reguleringsplanen ved motstrid. Arealene som ligger innenfor planområdet for
reguleringen av kollektivfelt er regulert til gang- og sykkelveg, fortau, annet vegareal, kjørbar
gangveg/fortau og kommunalteknisk anlegg. Dagens gang- og sykkelveg mellom fv. 120 og
Nitelva avviker noe fra traseene vist i reguleringsplanen.
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5.5 Tilgrensende planer
Reguleringsplan for Rud skole, Skolevegen og omkringliggende områder

Figur 6: Utklipp av tilgrensende reguleringsplan med plan-ID 155. Kilde: Rælingen kommunes planregister.

Reguleringsplanen for Rud skole, Skolevegen og omkringliggende områder ble vedtatt av
kommunestyret 19.06.2002. De delene av planen som grenser til planområdet for regulering
av kollektivfelt er regulert til boligformål. I kommuneplanens arealdel er dette arealet gitt en
hensynssone for felles planlegging med mål om at området skal omformes og fornyes og at
det skal gis en mer effektiv arealutnyttelse enn i dag. Se kapittel 5.6 for beskrivelse av
pågående planarbeid ved deler av dette arealet.
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5.6 Planer under arbeid
Detaljreguleringsplan for Nedre Rælingsveg 136-138

Figur 7: Avgrensning av planarbeid for Nedre Rælingsveg 136-138 vist med svart stiplet linje. Kilde: Rælingen
kommunes nettside.

Det ble varslet oppstart av et reguleringsplanarbeid for deler av boligområdet vest for fv. 120
i august 2021. Planarbeidet gjelder Nedre Rælingsveg 136-138. Formålet med planen er å
tilrettelegge for ny boligbebyggelse. Foreløpige skissevurderinger viser 104 boenheter fordelt
over 11 plan.
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6

Beskrivelse av eksisterende forhold

6.1 Beliggenhet
Planområdet ligger nord i Rælingen kommune, i tilknytning til fv. 120. Øst for planområdet
ligger Torva båthavn og Nitelva. Nord for planområdet ligger Rælingstunnel, rundkjøring med
rv. 159 og Lillestrøm bru. Vest for planområdet ligger et boligområde med
småhusbebyggelse og én enkeltstående lavblokk. I sør/sørøst går planområdet delvis inn på
boligeiendom gnr/bnr 104/85, med to registrerte eneboliger, Strandvegen 58 og 60.

Figur 8: Planområdets plassering i kommunen. Kartkilde: www.kommunekart.no

Figur 9: Kart over planområdet med påtegnet plangrense.
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6.2 Dagens arealbruk
Arealene innenfor planområdet benyttes i dag til samferdselsformål, dvs. veg og gang- og
sykkelveg, samt grønne sidearealer/grøft til veganlegget. Mindre deler av planområdet er
også avsatt til bebyggelsesformål, dvs. offentlig eller privat tjenesteyting og bolig. Hvordan
planområdet er avsatt i kommuneplanen og regulert i eksisterende reguleringsplan er
nærmere beskrevet i kapittel 5.3 og 5.4.
Det er tinglyst servitutter på eiendommene gnr/bnr 104/103 og 119/20 som knytter seg til
rettigheter om å ha elektriske kraftlinjer/trafostasjon på arealet. På eiendom gnr/bnr 104/31
er det tinglyst servitutter vedrørende veg, bebyggelse og en avtale angående båtforenings
rett til å disponere båthavna.

6.3 Stedets karakter, estetikk og arkitektur
Arealene innenfor planområdet vurderes ikke å ha store estetiske kvaliteter i seg selv, da de i
dagens situasjon består av asfalterte og gruslagte flater og gressbevokst grøfteareal. Langs
søndre del av fv. 120 er det autovern mellom fylkesvegen og grøfteskråning. Mot
tilgrensende boliger er det støyskjerm langs vegen.
Utenfor båtsesongen benyttes arealene mellom Strandvegen og båthavna til lagring av båter.
Arealene mellom gang- og sykkelvegen og Nitelva er preget av gress, busker og noen lavere
trær, samt en gruslagt flate inntil fv. 120, like sør for rundkjøringen.
Eneboligene på vestsiden av fv. 120 er i 1-2 etasjer med stiluttrykk fra ulike epoker.
Boligblokken er i 3 etasjer og kjeller. Det ble varslet oppstart av reguleringsplanarbeid for
deler av dette boligområdet i august 2021. Se beskrivelse av planarbeidet i kapittel 5.6.
Eneboligene nord/nordøst for planområdet (Strandvegen 58–60) er i 1 etasje pluss kjeller og
ligger relativt «skjult» bak støyskjerm, sett fra fv. 120.
Dersom en kommer kjørende på fv. 120 i retning rundkjøringen med rv. 159, vil en ha utsikt
mot Nitelva, Lillestrøm bru og deler av Lillestrøm sentrum, på østsiden av elva. På Lillestrømsiden av Nitelva ligger bl.a. Norges Varemesse, og høyblokker med hoteller, og nærings- og
boligbebyggelse. Her er bebyggelsen preget av nyere og mer moderne karakter i en tettere
bykjerne.

Figur 10: Foto av planområdet, sett mot sør.
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Figur 12: Foto av gang- og sykkelveg mellom fv. 120
og Strandvegen (bilde tatt mot sør).

Figur 13: Gang- og sykkelvegen til venstre i bildet,
Strandvegen i midten og båthavna til høyre (bilde tatt
mot nord).

6.4 Landskap
Topografi
Fv. 120 ligger parallelt med Nitelva, og terrenget faller ned mot elva. Terrenget er bratt på
vestsiden av fylkesvegen. Ved rundkjøringen med rv. 159 ligger fylkesvegen på ca. kote
107,6 der den treffer Lillestrømbrua. Sørøst for rundkjøringen faller terrenget de første 80
meterne til et lavbrekk, ned til ca. kote 105,1. Videre lenger sør stiger terrenget igjen og
fylkesvegen ligger på ca. kote 115 lengst sør i planområdet.
Eksisterende gang- og sykkelveg er forbundet med en kulvert under fv. 120, sør i
planområdet. Sørøst i planområdet ligger gang- og sykkelvegen på samme kotenivå som
Strandvegen, for deretter å ligge på samme kotenivå som fv. 120 lenger nord.

Vegetasjon og omgivelser
Se beskrivelse under kapittel 6.3.

6.5 Klima og klimatilpasning
Fremtidige potensielle konsekvenser ved et endret klima i planområdet er at det kan komme
flere episoder med flom og økt problematikk knyttet til overvannshåndtering ved
nedbørshendelser.

6.6 Næring
Det er ikke handels- eller servicefunksjoner innenfor planområdet. Det ligger en Jokerbutikk
langs Nedre Rælingsveg, sørøst for planområdet. Planområdet ligger i kort avstand til
Lillestrøm sentrum.
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6.7 Teknisk infrastruktur
Det er eksisterende vann-, avløps- og spillvannsledninger innenfor planområdet. Ledninger
krysser fv. 120 to ulike steder. Nordøst for planområdet, sør for Lillestrøm bru, ligger en
avløpspumpestasjon (PA2). Fra denne pumpestasjonen går avløpsvannet videre til rensing.
Det er ikke trafo/nettstasjon innenfor planområdet. Nærmeste nettstasjon ligger langs fv. 120,
på vestsiden av fv. 120, motsatt side av der det i planen reguleres nytt kollektivfelt. Det er
høyspentledningsnett i grunnen og lavspent luftledning innenfor planområdet.

6.8 Veg og trafikkforhold
Veg og parkering
Fv. 120 gjennom planområdet er opparbeidet med to kjørefelt og har fartsgrense 60 km/t.
Kjørefeltbredden på fylkesvegen er ca. 3,25 meter og total vegbredde ca. 8 meter. Ved
rundkjøringen med rv. 159 har fv. 120 fire kjørefelt på en kort strekning for håndtering av
kjørende til/fra Rælingstunnelen, Lillestrømbrua, og fv. 1506 forbi Dammensvika.
Det er ikke opparbeidete plasser for parkering av biler eller sykler innenfor planområdet.
Arealet opparbeidet med grus øst for fv. 120, sør for innkjøring til Strandvegen, er skiltet med
«parkering forbudt».
Fylkesvegen og tilhørende gang- og sykkelvegnett samt kulvert under fv. 120 eies og
vedlikeholdes av Viken fylkeskommune. Strandvegen er kommunal veg.

Trafikkmengde
Fv. 120 gjennom planområdet har ifølge Statens vegvesens vegkart-løsning på nett en
årsdøgntrafikk (ÅDT) på 14 107 for år 2020. Strandvegen har ÅDT 700 i krysset med fv. 120.
Rv. 159 har ÅDT 28 856 øst for tunnelmunningen. Fv. 1506 nord for rundkjøringen har en
ÅDT på 7 478. Hovedtrafikkstrømmen i rundkjøringen går langs rv. 159 mellom
Rælingstunnelen og Lillestrøm.
Fv. 120 inn mot rundkjøringen med rv. 159 er preget av kø i rushtiden på morgenen og
ettermiddagen.

Trafikksikkerhet
Det er registrert åtte trafikkulykker på fv. 120
gjennom planområdet i Statens vegvesens
vegkart-løsning på nett. Seks av de registrerte
ulykkene er knyttet til avkjøringen til Strandvegen
og er beskrevet som påkjøring bakfra.
To ulykker er registrert sør for avkjøringen til
Strandvegen, hvor én gjaldt påkjøring av
fotgjenger som befant seg i vegbanen.
I tillegg er det registrert en rekke ulykker i
rundkjøringen med rv. 159. Én av disse er
registrert inne på eksisterende gang- og
sykkelveg med «kjøretøy kjørte utfor vegen».
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6.9 Mobilitet
Forbindelseslinjer
Det er opparbeidet anlegg for gående og syklende på østsiden av fylkesvegen innenfor
planområdet. Gang- og sykkelvegen har bredde ca. 2,5–3 meter. Gang- og sykkelvegen har
forbindelse både under Lillestrømbrua mot Dammensvika og langs østgående kjørefelt på
Lillestrømbrua. Sør i planområdet går gang- og sykkelvegen under fv. 120 i kulvert og knytter
seg til gang- og sykkelveg vest for fv. 120, i retning Longsdalen. Se kapittel 6.12 for
beskrivelse av skoleveg.

Kollektivtilbud
Fv. 120 forbi planområdet er trafikkert av busslinje 350 Lillestrøm - Enebakk kirke, samt
skolebuss 3175 til Rælingen videregående skole.
Fra planområdet er det ca. 700 meter (ca. 9 min. gange og ca. 3 min. kjøretid med bil) til
Lillestrøm stasjon. Ved Lillestrøm stasjon er det bussterminal med busslinjer lokalt for Nedre
og Øvre Romerike og til Follo og Oslo. Ved stasjonen er det også togavganger hvert 10. min.
til og fra Oslo på Gardermobanen og hvert 10. min med flytoget til Oslo lufthavn. Det går
også lokaltog via Strømmen og Lørenskog på hovedbanen.
Fra planområdet er det ca. 3,6 km (ca. 48 min. gange og ca. 4 min. kjøretid med bil) til
Fjerdingby bussholdeplass.

Tabell 3: Kollektivtilbud forbi planområdet på fv. 120.

Rute

Frekvens ukedager

350 Lillestrøm - Enebakk kirke

Avgang hvert 30. min mellom kl. 5.30–24.00. I tillegg
avgang hvert 10. min. i rushtiden mellom kl. 7.00–9.00 og
14.30–18.00.

3175 Rælingen vgs

Avganger i forbindelse med skolestart og -slutt.

6.10 Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv
Det ligger et statlig sikret friluftslivsområde, Torva, delvis innenfor planområdet og øst/sørøst
for planområdet. Området er i Miljødirektoratets Naturbase beskrevet som et parkområde
langs elva med båthavn, turveg og aktivitetsplasser og har en rekke naturkvaliteter. Øvre
Rælingen Vel drifter området. Det ble ifølge Rælingen kommunes kommunedelplan for idrett,
fysisk aktivitet og friluftsliv gjennomført oppgraderinger av anlegget sommeren 2016. De
delene av det statlige sikrede friluftsområdet som ligger innenfor planområdet er ikke
opparbeidet som park i dagens situasjon, se beskrivelse i kapittel 6.3.
Innenfor det statlige sikre friluftslivsområdet ligger det to kartlagte friluftsområder, Torva
båthavn og Torva friluftsområde. Se figur 15.
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Figur 15: Kartet viser statlig sikra friluftslivsområde (blå stipling) og kartlagte friluftslivsområder (rødt) ved
planområdet. Kartkilde: Miljødirektoratets Naturbase.

Torva båthavn ligger øst for planområdet, mot Nitelva, og har kjøreadkomst via Strandvegen.
Båthavna ble i 2016 kartlagt som et «svært viktig friluftsområde», i friluftlivskartleggingen i
Rælingen kommune, gjort i regi av Akershus (nå Viken) fylkeskommune. Båthavna er i privat
eie.
Torva friluftsområde ligger sørøst for planområdet og er i likhet med båthavna vurdert som
«svært viktig friluftsområde» i friluftlivskartleggingen. Området er opparbeidet med
fotballbaner og sandvolleyballbane.

6.11 Universell utforming
Eksisterende gang- og sykkelveg vest og sør for kulverten under fv. 120 går i en bratt bakke
som er vesentlig brattere enn krav til universell utforming. Denne delen av gang- og
sykkelvegen vil ikke bli endret i forbindelse med gjennomføring av prosjektet. For de delene
av gang- og sykkelvegen som inngår innenfor planområdet er den biten som gir kobling
mellom kulverten og Strandvegen (helt sør i planområdet) ikke universelt utformet. Med
unntak av dette tilfredsstiller resten av gang- og sykkelvegen kravene til universell utforming.

6.12 Barn og unges interesser
Arealene innenfor eller umiddelbart tilknyttet planområdet er ikke spesielt tilrettelagt for barn
og unge i dag. Gang- og sykkelvegsystemet er imidlertid viktig for barn og unges mulighet til
å ferdes trygt til barnehage, skole og fritidsaktiviteter.
Det er sannsynligvis få skoleelever nord og nordvest for planområdet som bruker gang- og
sykkelvegen innenfor planområdet som skoleveg til Rud barneskole. Det vil være mer
hensiktsmessig for disse barna å bruke veg over Rudsberghaugen eller Christian Tomters
veg og Sorenskrivervegen.
Skoleelever sør for planområdet, i Strandvegen, benytter sannsynligvis i stor grad
Strandvegen og gangvegen/snarvegen opp til fv. 120 sør for Jokerbutikken. Kulverten under
fv. 120 gir imidlertid en mulighet for å krysse planfritt og sikkert under, den til tider trafikkerte,
fylkesvegen.
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Det er fotballbaner og sandvolleyballbane i Torvavegen som benyttes av barn og unge,
sørøst for planområdet ved Torva barnehage. Se Torva friluftsområde i figur 15.

6.13 Sosial infrastruktur
Det er ikke sosial infrastruktur innenfor planområdet. Torva barnehage ligger i Strandvegen
67, sørøst for planområdet, og har kjøreadkomst via Nedre Rælingsveg og krysset med
Strandvegen. Rud skole ligger i Skolevegen 22, sørvest for planområdet, og har
kjøreadkomst via Nedre Rælingsveg og krysset med Skolevegen. Det redegjøres ikke
nærmere for kapasitet på skole og barnehage, eller hvilke idretts- og kulturtilbud og
helsetjenester som finnes i nærområdet, da dette ikke anses som relevant for planforslaget.

6.14 Kulturminner og kulturmiljø
Det er ikke gjennomført arkeologiske registreringer innenfor planområdet i forbindelse med
planarbeidet. Det er ikke kjente kulturminner eller kulturmiljø innenfor, eller nært tilknyttet,
planområdet. De delene av planområdet som berøres av planlagt tiltak er i dag en del av
eksisterende veganlegg og tilhørende grøft/sideareal til vegen. Det er heller ikke registrert
kulturminneverdier i Rælingen kommunes kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljø
2017-2028, eller riksantikvarens tjeneste www.kulturminnesok.no.

6.15 Landbruk
Det er ikke jordbruk eller skogbruk innenfor planområdet.

6.16 Naturmangfold
Naturverdier
Det er ikke registrert naturtyper, rødlistearter eller andre naturverdier innenfor planområdet i
Miljødirektoratets Naturbase. I Artsdatabankens Artskart er det registrert to funn, fuglen
knoppsvane (livskraftig - LC) og karplanten fredløs (LC). Disse funnene har en
koordinatpresisjon på 250 meter og er derfor noe usikre med tanke på plassering.
Nitelva, som ligger øst for planområdet, er et viktig område for fugl. I Naturbase er det
registrert mange fuglearter i kategoriene «Arter av særlig stor forvaltningsinteresse» og
«Arter av stor forvaltningsinteresse» i Nitelva. Lenger sør i Øyeren ligger Nordre Øyeren
naturreservat. Naturreservatet er også utpekt som Ramsarområde og er Nord-Europas
største innlandsdelta. Deltaet har et stort plante- og dyreliv og har spesiell stor betydning for
trekkfugler. Sørumneset naturreservat ligger i nordre enden av Nordre Øyeren naturreservat
og har også stor verdi som leveområde for planter og dyr og som kulturlandskap.

Fremmede arter
I Artskart er det registrert følgende fremmede arter på det aktuelle området: Hagelupin
(svært stor risiko, SE), parkslirekne (SE) og kanadagullris (SE). Registreringene er utført i
perioden 2014 til 2020.
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Det er gjennomført befaring av økolog og registrering av fremmede arter i forbindelse med
planarbeidet. Se vedlegg 6. Alle de tre artene fra Artskart ble gjenfunnet, i tillegg til
hvitsteinkløver (SE). Figur 16 viser hvor de fremmede artene er funnet.

Figur 16: Kartet viser utbredelse av fremmede arter i tiltaksområdet. Gule felt er kanadagullris, lilla er lupin, blå er
hvitsteinkløver og rød er parkslirekne/hybridslirekne.

6.17 Miljøkvalitet
Radon
Planområdet ligger i et område med moderat til lav aktsomhet for radon i henhold til
aktsomhetskart fra NGU/Statens strålevern.

Forurensning i grunn
Det er ikke kjente lokaliteter for forurenset grunn i Miljødirektoratets
grunnforurensningsdatabase. Men planområdet omfatter sentrumsnær og trafikkert veg.
Vegtrafikk kan føre til forurensning av løsmassene nærmest veg. I tillegg er det ofte brukt
masser av ukjent opprinnelse ved opparbeidelse av vegsystemer.

Lokal luftkvalitet
Det er ikke gjort kartlegging av lokal luftkvalitet i planområdet. Planområdet omfatter
veganlegg og ligger tett på utløp av Rælingstunnelen med rv. 159. Vegtrafikk bidrar til
luftforurensning både gjennom eksosutslipp og slitasjepartikler. Eksos fra kjøretøy med
forbrenningsmotor inneholder blant annet små svevestøvpartikler og nitrogendioksid (NO2).
Eksos fra biltrafikk er det klart viktigste bidraget til NO2. En annen viktig kilde til lokal
forurensning er slitasjepartikler fra veg, bildekk og bremser. Biler med piggdekk danner langt
mer svevestøv enn biler uten piggdekk. Det kan bli spesielt høye nivåer av vegstøv i tørre
perioder om vinteren og våren når støvet virvles opp.
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Støy
Statens vegvesens støyvarselkart viser beregnet rød (Lden > 65dB) og gul (Lden > 55dB)
støysone langs riks- og fylkesveg. Se utklipp av støyvarselkartet for planområdet og
omkringliggende område i figur 17.
I dagens situasjon har boliger langs planområdet beregnet støynivå Lden mellom 57–68 dB.
Dette er beregnet høyeste støynivå uavhengig av etasje. Dagens støysituasjon er omtalt i
vedlagt støynotat. Redegjørelse for hvordan planen påvirket støyforholdene er omtalt i
kapittel 9.12.

Figur 17: Utklipp av Statens vegvesens støyvarselkart for riks- og fylkesvegen viser at det er rød og gul støysone
langs fv.120 i og omkring planområdet. Kartkilde: Statens vegvesens støyvarselskart.

6.18 Grunnforhold
Grunnforhold
Hele planområdet ligger under marin grense, som i området befinner seg på 215 moh. I nord
ligger et registrert kvikkleireområde, Bergsvingen, Rælingen, funnet i forbindelse med
grunnundersøkelser utført av Statens vegvesen i 1977. Kvikkleireområdet ligger delvis
innenfor planområdet. Se figur 18 som viser kvikkleireområdet. Det er ikke registrert faresone
for kvikkleireskred innenfor planområdet, i henhold til faresonekart fra NVE.
Det er utført nye grunnundersøkelser i 2021, for å kartlegge dybde til berg, samt klassifisere
løsmassene i området for å gi grunnlag for geotekniske vurderinger i forbindelse med
reguleringsplanen. Det er utført ni totalsonderinger og tre trykksonderinger. I tillegg er det tatt
opp totalt 14 poseprøver med naver og syv sylinderprøver fra fire ulike borhull. Se vedlegg 8
og 9.
Felt- og laboratorieundersøkelsene indikerer at løsmassene i området i all hovedsak 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. På enkelte av totalsonderingene virker leira svært bløt
og delvis sensitiv. Det ser ut til å være et tynt lag på ca. 1 meter med morene over berg i
enkelte av sonderingene. Leira er bløt til middels fast. Det er registrert sprøbruddmateriale
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(kvikkleire) i den dypeste prøven i borhull 26, på 8,5 meters dybde. Borrhull 26 ligger inntil
lavbrekket på fylkesvegen. Se figur 19.
Registrert dybde til berg varierer mellom 4 og 24 meter under terreng. Dybden til berg øker
generelt mot nord. Sonderingene viser også at berget stiger mot vest.
Vurdering av stabilitet i forbindelse med det planlagte tiltaket og anbefalte avbøtende tiltak er
beskrevet i kapittel 9.13.

Figur 18: Kvikkleireområde (lilla skravur) kartlagt av Statens vegvesen, Bergsvingen, Rælingen. Kartkilde: NVE
Atlas.

Figur 19: Borplan for geotekniske grunnundersøkelser gjennomført i 2021.
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Flomfare
Flomfaren i forbindelse med planlagte tiltak er vurdert i vedlegg 12. NVE utførte i 2016
flomsonekartlegging [2] som omfatter planområdet. I denne kartleggingen ble det beregnet
200-års flomvannstand i Nitelva, se figur 20. Ved en 200-årsflom er det beregnet at
vannstanden vil stå høyere enn deler av fylkesvegen og gang- og sykkelvegen som nå
reguleres. Flomvannstand ved 200-årsflom er beregnet til 105,9 moh. (dvs. 105,2 moh. i
tillegg til en sikkerhetsmargin). Det er lavbrekket på fylkesvegen som overtoppes. Et
vannstandsnivå på 105,9 moh. står høyere enn dagens vegbane over en strekning på 60-70
meter på fv. 120.

Figur 20: 200-års flomvannstand. Kartkilde: NVE Atlas.

Vannstanden for 200-årsflom bygger på situasjon med stor flom i Glomma og moderat flom i
Nitelva/Leira. NVE har i sin flomsonekartlegging fra 2016 også sett på flomvannstander ved
stans/utfall av Solbergfoss I og II kraftverk. Kraftverket ligger ved utløpet av Øyeren.
Vannstanden i Øyeren er bestemmende for vannstanden i nedre deler av Nitelva.
Resultatene viser:
1. 200-års flomvannstand 106,29 moh. med utfall i Solbergfoss II.
2. 200-års flomvannstand 106,56 moh. med utfall i Solbergfoss I+II.
Med Solbergfoss II ute av drift vil vegbanen i dagens situasjon overtoppes ved en 50–100årsflom, mens ved utfall av både Solbergfoss I+II vil dagens vegbane overtoppes ved en 20–
50-årsflom.
Vurderinger av flomfare i forbindelse med det planlagte tiltaket er beskrevet i kapittel 9.13.

6.19 Gangkulvert under fv. 120
Det er foretatt en tilstandskontroll av eksisterende gangkulvert under fv. 120 (figur 21), se
vedlegg 10. Kontroll er foretatt med tanke på fremtidig utvidelse av fv. 120 og forlengelse av
kulverten.
Ved befaring er det registrert følgende:
•

Avskallinger av betongoverdekning og synlig korrodert armering på flere lokasjoner i
vegg og i tak av kulvertelementene.
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•
•
•

Opprissing i vegg langs vertikal armering.
Vanngjennomgang i skjøt mellom elementene.
Krakelering og delaminering i vingemur S-V.

Vurdering av rehabiliteringstiltak er beskrevet i kapittel 9.14.

Figur 21: Kartutsnittet viser rød pil for plassering av gangkulverten. Kartkilde: www.kommunekart.no
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7

Beskrivelse av planforslaget

7.1 Planlagt arealbruk og reguleringsformål

Figur 22: Utsnitt av plankartet.
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Tabell 4: Arealformål i plankartet.

Arealformål

Feltkode

Areal (daa)

Bebyggelse og anlegg (§ 12-5, nr. 1)
Boligbebyggelse – frittliggende småhusbebyggelse (sosi 1111)

BFS

0,10

Vann- og avløpsanlegg (sosi 1540)

BVA

0,21

Kjøreveg (sosi 2011)

SKV

3,87

Gang-/sykkelveg (sosi 2015)

SGS

0,97

Annen veggrunn – teknisk anlegg (sosi 2018)

SVT

0,12

Annen veggrunn – grøntareal (sosi 2019)

SVG

3,82

GF

1,25

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (§ 12-5, nr. 2)

Grønnstruktur (§ 12-5, nr. 3)
Friområde (sosi 3040)

10,35

Sum planområde

Tabell 5: Hensynssoner i plankartet.

Hensynssoner

Feltkode

Areal (daa)

a.1) Sikrings-, støy- og faresone (§§ 12-6, jf. 11-8)
Flomfare (sosi 320)

H320

6,38
6,38

Sum hensynssoner

Tabell 6: Bestemmelsesområder i plankartet.

Bestemmelsesområder

Feltkode

Areal (daa)

Bestemmelsesområder (§ 12-7)
Midlertidig bygge- og anleggsområder (sosi 0)
Vilkår for bruk av arealer, bygninger og anlegg (kollektivfelt) (sosi 2)
Sum hensynssoner
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7.2 Veg og trafikkforhold
Trafikkløsning

Figur 23: Plan- og profiltegning for veganlegget. Profiltegningen øverst viser at fv. 120 synker inn mot et lavbrekk
litt nord for avkjørselen til Strandvegen, deretter stiger vegen inn mot rundkjøringen med rv. 159.

Eksisterende kjørebane på fv. 120 beholdes med dagens bredde på 6,5 meter og reguleres
til arealformål kjøreveg, benevnt SKV4 i plankartet. Nytt kollektivfelt, benevnt SKV1 i
plankartet, skal opparbeides ensidig, på østsiden av fv. 120, med 3,25 meter kjørebane og
0,75 meter skulder. Kollektivfeltet skal etableres med en helning på 3 % mot skulder og
sideareal/grøft for håndtering av overvann naturlig på terreng.
Gang- og sykkelvegen, benevnt SGS1-3 i plankartet, skal opparbeides med 2,5–3 meter
bredde, inkludert 0,25 meter grusskulder mot grøfte- eller fyllingskant og 2 % helning mot øst
med håndtering av overvann naturlig på terreng. Breddeforskjellene skyldes tilpasning til
eksisterende løsning.
Eksisterende kulvert under fv. 120 skal forlenges med nytt kollektivfelt på topp.
Sideareal/grøft mellom kollektivfeltet og gang- og sykkelvegen og øst for gang- og
sykkelvegen opparbeides med varierende bredde og helning tilpasset eksisterende terreng.
Grøfteareal er regulert som annen veggrunn – grøntareal, benevnt SVG i plankartet.
Veganlegget med kollektivfelt, avkjørsel til Strandvegen, gang- og sykkelveg og
sidearealet/grøft reguleres med offentlig eierform. Vegen skal eies og driftes av Viken
fylkeskommune slik som i dag.
I figur 24 - figur 27 er det vist utklipp av fire normalprofiler, dvs. tverrsnitt på tvers av
lengderetningen av veganlegget. Normalprofilene viser bredde og stigningsforhold på
veganlegget i de fire snittene. Profilnumrene er angitt på plantegning i figur 23.
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Figur 24: Normalprofil 60 for veganlegget (sør for avkjørselen til Strandvegen).

Figur 25: Normalprofil 30 for veganlegget (lengst sør i planområdet).

Figur 26: Normalprofil 240 for veganlegget (lengst nord i planområdet).

Figur 27: Normalprofil 170 for veganlegget (nord for avkjørselen til Strandvegen).
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I figur 28 - figur 29 vises prinsippsnitt for rekkverk langs fylkesvegen. Sør for avkjørselen til
Strandvegen skal det etableres rekkverk mellom kollektivfelt og skråningen mot øst, pga. de
store terrengforskjellene mot øst. Rekkverksrommet er på 0,75 meter og arealet hvor
rekkverket skal ligge er regulert til annen veggrunn – teknisk anlegg (SVT1) i plankartet.
Lengst nord i planområdet skal det opparbeides trafikkdeler/rabatt på 0,8 meter med
rekkverk på topp. Trafikkdeler/rabatt vil ligge mellom kollektivfelt og tilliggende gang- og
sykkelveg for gående og syklende som skal over Lillestrøm bru. Rabatten er regulert til
annen veggrunn – teknisk anlegg (SVT2) og skal opparbeides med gatestein.
Begge rekkverk er regulert som sikringsgjerde i plankartet.

Figur 28: Detaljtegning rekkverk langs
kollektivfelt, sør for avkjørselen til Strandvegen.

Figur 29: Detaljtegning rekkverk langs kollektivfelt, nord i
planområdet mot rundkjøringen.

Avkjørselen til Strandvegen (se figur 30) er regulert til kjøreveg, benevnt SKV2 i plankartet.
Avkjørselen skal plasseres tilsvarende som i dag, men tilpasset slik at siktforhold, stigning,
mm. er tilfredsstillende. Dagens trafikkøyer flyttes ca. 1 meter mot øst for tilpasning til nytt
kollektivfelt og justert gang- og sykkelveg. Trafikkøyene er regulert til annen veggrunn –
teknisk anlegg (SVT) og skal opparbeides med gatestein. Siktkrav er ivaretatt for både
kjørende og gående/syklende. Siktlinjer er vist i tegningsheftet vedlagt planbeskrivelsen og i
plankartet.

Figur 30: Utsnitt av plantegning, avkjørsel til Strandvegen.
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Gang- og sykkelvegen sør for avkjørselen til Strandvegen skal plassere høyere i terrenget
enn eksisterende gang- og sykkelveg, samt at gang- og sykkelvegen skal flyttes nærmere
Nitelva. Dette er for å oppnå tilstrekkelig stabilitet. Se figur 31. Vurdering av planlagte tiltak
og stabilitet er nærmere omtalt i kapittel 9.13.

Figur 31: Plan- og profiltegning for gang- og sykkelvegen sør for avkjørselen til Strandvegen. Profiltegningen
øverst viser at gang- og sykkelvegen planlegges på et høyere terrengnivå (rød linje) enn eksisterende terreng
(svart linje).

7.3 Midlertidige bygge- og anleggsområder og erverv av privat grunn
Midlertidig bygge- og anleggsområder
Det er regulert inn to midlertidige bygge- og anleggsområder i planen, benevnt #2-3 i
plankartet. De midlertidige bygge- og anleggsområdene opphører når tiltakene er ferdig
utbygd. Underliggende arealformål vil da være gjeldende for fremtidig arealbruk.
Midlertidig bygge- og anleggsområde #3 er lagt på deler av boligeiendommen gnr/bnr
104/85, (Nedre Rælingsveg 58-60). Det er behov for å benytte dette arealet i forbindelse
med anleggsperioden når kollektivfeltet skal etableres og når skråningen skal tilrettelegges.
Arealet er regulert med arealformål boligbebyggelse – frittliggende småhusbebyggelse. Etter
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at anleggsperioden er ferdig vil Viken fylkeskommune istandsette arealet, etter avtale med
grunneier. Det er ikke behov for å kjøpe eller ekspropriere denne grunnen.
Midlertidig bygge- og anleggsområde #2 ligger på friområdet øst for Strandvegen, øst for
deler av gang- og sykkelvegen og delvis inne på tomten omkring avløpspumpestasjonen,
PA2. Underliggende arealformål for pumpestasjonen er bebyggelse og anlegg – vann- og
avløpsanlegg. Det er behov for å benytte disse arealene ved byggingen av gang- og
sykkelvegen. Det skal opparbeides en midlertidig gang- og sykkelvegtrasé, mens gang- og
sykkelvegen i reguleringsplanen etableres. Denne vil opparbeides med ca. 2 meters bredde,
med grus. Arealene vil bli istandsatt etter at anleggsperioden er ferdig, etter avtale med
grunneier som er Rælingen kommune.

Erverv av privat grunn
Det vil være behov for å erverve ca. 74 m2 av boligeiendommen gnr/bnr 104/85 i forbindelse
med planlagt tiltak. Denne delen av eiendommen er foreslått regulert til offentlig eierform og
annen veggrunn grøntareal (o_SVG) i plankartet. Eiendomsgrensen som i fremtiden skal
endres er merket med linjesymbol «Eiendomsgrense som skal oppheves». Årsaken til at det
må erverves areal av eiendommen er at Viken fylkeskommune har behov for å ha kontroll på
massene som vil danne vegskråningen i veganlegget. Det vil være restriksjoner knyttet til
hvilke inngrep som kan gjøres i en slik vegskråning, for at veganlegget skal være stabilt.

7.4 Landskap

Figur 32: Landskapsplan.

Det er utarbeidet en landskapsplan som viser hvordan sidearealene til vegen og gang- og
sykkelvegen skal opparbeides. Sideareal vil beplantes med gress og opparbeides med trær.
Nye trær er vist med mørk grønn farge på landskapsplanen. Det vil forsøkes å beholde de tre
eksisterende trærne lengst nord i planområdet, samt et tre helt sør i planområdet der gangog sykkelvegen kobles mot Strandvegen.
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Ved kulverten for gang- og sykkelvegen etableres det vingemurer. Disse er regulert inn på
plankartet som støttemur.

7.5 Klimatilpasning
Overvann
Overvann skal håndteres naturlig på terreng i beplantet skråning og grøfteareal mellom
planlagt kollektivfelt og gang- og sykkelvegen. Overløp ledes gjennom to 300 mm stikkrenner
på tvers av gang- og sykkelvegen og inn i hvert sitt infiltrasjonssandfang (IFS). Denne
løsningen er valgt for å unngå mulig vannansamling i de laveste punktene i den lille grøfta
mellom sykkelveien og Strandveien.
Eksisterende IFS ved fv. 120, rett sør for rundkjøringen med rv. 159, erstattes og ny
plassering tilpasses ny kantstein langs planlagt kollektivfelt.
Eksisterende overvannsledning ved prosjektert IFS skal måles inn og legges om, dersom det
viser seg at denne kommer i konflikt med prosjektert sandfang.

7.6 Teknisk infrastruktur
Veglys
Det er veglys langs fylkesvegen i dag. Det skal etableres nye lysmaster på øst- og vestsiden
av fylkesvegen, tilpasset nytt kollektivfelt og gang- og sykkelvegen. Lysmaster plasseres i
henhold til belysningsplan i teknisk plan.

El
Planlagte tiltak vil berøre eksisterende strømkabler i bakken og berøre kabler i luftstrekk. Det
ligger også en fibernettledning fra Viken Fiber i bakken. Lysmaster langs veganlegget skal
kobles til eksisterende strømforsyning. Det vil bli tatt kontakt med strømselskapet og Viken
Fiber i forbindelse med byggeplanfasen av prosjektet, for avklaringer omkring hvordan
elkabler skal hensyntas.

Vann og avløp
Det skal ikke etableres nye vann- eller spillvannsledninger som følge av prosjektet. Men
planlagte tiltak vil berøre eksisterende VA-ledninger. Nye stikkrenner for overvann er omtalt
under kapittel 7.5.
Eksisterende kummer nord for avkjørselen til Strandvegen, mellom planlagt kollektivfelt og
gang- og sykkelveg, skal beholdes.

Snøopplag
For kollektivfeltet vil snø ved store snøfall kjøres bort til egnet deponi. Snøopplag for gangog sykkelveg kan håndteres i tilliggende grøft.
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7.7 Mobilitet
Forbindelseslinjer
Forbindelseslinjer for gående og syklende er sikret i planen som ved eksisterende situasjon,
men med justert plasseringen på gang- og sykkelvegen som følge av planlagt kollektivfelt.
Gang- og sykkevegkulverten under fv. 120 skal utvides slik at det kan bygges kollektivfelt på
topp, i forlengelse av fylkesvegen. Gående og syklende kan krysse under fv. 120 slik som i
dag.
Nord i planområdet, dvs. nord for avkjøringen til Strandvegen, deler gang- og sykkelvegen
seg i to, slik som i dag. Utenfor planområdet i nord er det forbindelse under Lillestrøm bru,
mot Dammensvika, og over Lillestrøm bru, mot Lillestrøm sentrum.

Kollektivtilbud
Planen innebærer at bussene i retning Lillestrøm vil få et eget kjørefelt på fv. 120, på ca. 275
meter inn mot rundkjøringen med rv. 159. Kollektivfeltet er regulert til kjøreveg (feltkode
SKV1) i plankartet. I tillegg er feltet regulert med et bestemmelsesområde (#1) med
tilhørende bestemmelser som angir at arealet skal opparbeides til kollektivfelt.
Det er ikke bussholdeplasser innenfor planområdet.

7.8 Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv

Figur 33: Kartskissen viser at det er overlapp mellom planområdet og det statlige sikra friluftslivsområdet på
Torva.
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Deler av gang- og sykkelvegen og sidearealer ligger innenfor avgrensningen for det statlig
sikrete friluftslivsområdet på Torva. Totalt er ca. 2 637 m2 av det statlige sikra området som
ligger innenfor planområdet (se figur 33). Arealene skal opparbeides som gang- og
sykkelveg og gresslagt sideareal/grøft i henhold til plankartet og landskapsplanen. Arealene
som berøres benyttes ikke i dag særskilt til friluftsformål, men er sideareal til gang- og
sykkelvegen og Strandvegen.
Kjøre- og gang-/ og sykkeladkomster til det statlige sikrete friluftslivsområdet på Torva, Torva
båthavn og Torva friluftsområde opprettholdes som i dag gjennom planområdet.

7.9 Universell utforming
Den delen av gang- og sykkelvegen som gir kobling mellom kulverten og Strandvegen (helt
sør i planområdet) er ikke universelt utformet i eksisterende situasjon og vil heller ikke bli det
i planlagt situasjon. Stigning er på ca. 7–8 %. Dette skyldes tilpasning til eksisterende
situasjon. Det kan vurderes å sette opp et gjerde, som avbøtende tiltak for perioder det er
glatt, slik at det er enklere å komme seg opp og ned stigningen. Resten av gang- og
sykkelvegen innenfor planområdet er i henhold til krav om universell utforming.

7.10 Barn og unges interesser
Gang- og sykkelvegnettet innenfor planen opprettholdes slik som i dag, med mindre
justeringer slik at det blir plass til å opparbeide nytt kollektivfelt og det oppnås tilfredsstillende
stabilitet for nytt anlegg og omkringliggende område. Se kapittel 7.2 og 7.7 for beskrivelse av
gang- og sykkelvegen.
Bortsett fra gang- og sykkelvegen legges det ikke opp til spesiell tilrettelegging eller anlegg
for barn og unge.

7.11 Naturmangfold
Planen omfatter ikke kjent sjeldent eller sårbart naturmangfold.

7.12 Miljøkvalitet
Ytre miljø-plan
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.

Massehåndtering
Det er ikke planlagt stor grad av gjenbruk av masser innenfor planområdet. Massene er
sannsynligvis av en kvalitet som er lite egnet til dette. Tilførte masser til planområdet skal
være dokumentert rene, slik at det ikke tilføres uønskede arter eller forurensede masser.
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Støyskjerming
Det er ikke regulert inn støytiltak i planen. Planen gir ikke økt støy langs fv. 120
sammenlignet med dagens situasjon. Se redegjørelse i kapittel 9.12. Eksisterende
støyskjermer langs fv. 120 mot gnr/bnr 104/85 (Nedre Rælingsveg 58 og 60) og mot
boligbebyggelse vest for planområdet opprettholdes slik de er i dag.

7.13 Rekkefølgebestemmelser
Følgende rekkefølgebestemmelser ligger i planens reguleringsbestemmelser:

Før igangsetting
a. Før anleggsarbeid knyttet til veganlegget kan igangsettes skal det foreligge:
•

Plan for ytre miljø (YM-plan), jf. kapittel 5.3.1.

•

Godkjent tiltaksplan for forurenset grunn, dersom det viser seg at det er
forurensede masser innenfor planområdet. En eventuell tiltaksplan skal
godkjennes av Rælingen kommune.

•

Godkjent byggeplan for veganlegget. Byggeplan skal godkjennes av Viken
fylkeskommune.

b. Før gangkulverten under fv. 120 kan utvides med nytt kollektivfelt på topp skal det
utføres rehabiliterende tiltak basert på «02-1002 Rudveien gangkulvert.
Tilstandsvurdering», datert 14.04.2021, eller eventuelt senere utarbeidet
tilsvarende rapport med anbefalte rehabiliteringstiltak.

Innen ett år etter ferdigstilling
a. Innen ett år etter ferdigstilling av veganlegget skal beplantning og istandsetting av
alle arealer tilknyttet veganlegg og midlertidige bygge- og anleggsområder være
ferdigstilt, jf. kapittel 8.2.

Tiltak på offentlig veganlegg kan unntas søknadsplikt i plan- og bygningsloven etter plan- og
bygningsloven § 20-6. Dette gjelder når tiltaket skal behandles etter andre lover. I henhold til
byggesaksforskriften § 4-3 kan dette anvendes for offentlig veganlegg som skal behandles
etter vegloven og så langt tiltaket er detaljert avklart i reguleringsplan. Det vurderes at
tiltakene i reguleringsplanen er detaljert avklart og vil kunne kvalifisere for å være unntatt
søknadsplikt.
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Risiko- og sårbarhetsanalyse

Det er gjennomført en risiko- og sårbarhetsanalyse i forbindelse med planarbeidet. Se
vedlegg 3. Planområdet fremstår generelt, med de tiltak som er beskrevet og forutsatt fulgt,
som lite til moderat sårbart.
Det har blitt gjennomført en innledende fareidentifikasjon og sårbarhetsvurdering av de
temaer som gjennom fareidentifikasjonen fremsto som relevante. Følgende farer har blitt
utredet:
•
•
•
•
•

Grunnforhold (ustabil grunn)
Flom
Ekstremnedbør/overvann
Transport av farlig gods
Vurdering av tilstand gangkulvert

Av disse fremsto planområdet som moderat sårbart for transport av farlig gods, og det ble
derfor utført risikoanalyse av denne faren. Analysen viste akseptabel risiko – gul sone der
risikoreduserende tiltak må vurderes. Det er imidlertid ingen risikoreduserende tiltak som
vurderes å være aktuelle basert på en kost/nytte-vurdering, utover å ha en god beredskap
hos nødetatene.
Det er allikevel, gjennom fareidentifikasjon, sårbarhetsvurdering og risikoanalyse, identifisert
tiltak som det ut fra samfunnssikkerhetshensyn er nødvendig å gjennomføre for å unngå å
bygge sårbarhet inn i dette planområdet. Disse er oppsummert nedenfor og må følges opp
gjennom videre planarbeid og prosjektering.

Tabell 7: Oppsummering av anbefalte tiltak fra ROS-analysen.
Fare

Sårbarhets- og risikoreduserende tiltak

Ustabil grunn

Forutsetninger og anbefalte tiltak i den geotekniske prosjekteringsrapporten
forutsettes gjennomført i videre planlegging og detaljprosjektering. Stedvis finnes
kvikkleire i grunnen, det er derfor viktig at geotekniker følger opp videre
prosjektering.

Flom

Det må legges til grunn en 200-års flomvannstand på 106,9 moh. ved prosjektering
av veganlegget.

Ekstremnedbør/overv
ann

Hensynta anbefalt klimapåslag på gjeldende dimensjonerende nedbør og i videre
detaljprosjektering av tiltaket. Overvann skal fordrøyes i grøft langs gang/sykkelveg iht. tegning for overvannshåndtering.

Trafikkforhold

Viken fylkeskommune skal vurdere trafikksikkerhet knyttet til dette prosjektet og det
forutsettes at tiltak som fremmes i den forbindelse blir implementert i videre
detaljprosjektering.

Eksisterende
infrastruktur i bakken

Eksisterende kabler for strømforsyning, e-kom. og VA-ledninger må hensyntas i
anleggsfasen.

Fremkommelighet for
utrykningskjøretøy

Det må sørges for tilstrekkelig fremkommelighet for utrykningskjøretøy under hele
anleggsfasen.

Sårbare bygg

Torva barnehage og Rud skole må gis oppmerksomhet i anleggsperioden, og om
nødvendig hensyntas i forbindelse med anleggsarbeidet.

Gangkulvert

Det forutsettes at rehabiliteringstiltakene utføres som beskrevet.
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Virkninger av planforslaget

9.1 Overordnede planer og mål
Kommuneplanens arealdel
Kommuneplanens arealdel for Rælingen kommune beskriver kapasiteten på fv. 120 som en
utfordring i forbindelse med planlagt fremtidig befolkningsvekst og utbygging i kommunen.
Reguleringsslanen følger opp Rælingen kommunes forslag til tiltak for å endre
konkurranseforholdet mellom bil og kollektiv i områdene nord i kommunen. Kollektivfelt på fv.
120, med størst behov inn mot rundkjøringen med fv. 159, nevnes konkret som et egnet tiltak
i planbeskrivelsen til kommuneplanens arealdel.

9.2 Veg og trafikkforhold
Planen vil medføre at kollektivtrafikken får prioritet på fv. 120, på den 275 meter lange
strekningen inn mot rundkjøringen med rv. 159. Dette vil bidra til å minske dagens
forsinkelser for busser i rushtiden.
Planen vurderes ikke å medføre verken økning eller reduksjon av trafikken på fv.120. Men
veganlegget vil bli bredere og slik sett oppta mer av landskapet (se vurdering i kapittel 9.3).
Det er foretatt en trafikksikkerhetsrevisjon (TS-revisjon) av prosjektet. Revisjonen ble foretatt
av Viken fylkeskommune ved Samferdselsplanlegging og forvaltning, seksjon Nord og har i
hovedsak fokusert på tegningene C (plan og profil fv. 120), D (plan og profil Strandvegen og
gang-/sykkelveg), F (normalprofiler), J (detaljtegning) og O (landskapsplan). Hensikten har
vært å sørge for at nye veg- og trafikkanlegg bygges i overenstemmelse med nullvisjonen,
kunnskap om trafikksikker vegutforming og krav inntatt i vegnormalene og øvrig regelverk.
Til sammen ble det avdekket 8 punkter, herunder 3 avvik og 5 merknader. Stikkordsmessig
ble dette justert i prosjekteringen av tiltaket:
•
•
•

Oppstramming av krysset fv. 120 og Strandvegen.
Justering av sikttrekanter i henhold til gjeldende norm.
Oppstramming av gang- og sykkelvegen mot Strandvegen ved kryssing øst for
gangkulverten.

Med oppfølgingen som er gjort i etterkant av TS-revisjonen vurderes det at planen og
utforming av kollektivfelt, sideveg og gang- og sykkelveg legger opp til tilfredsstillende
løsninger med tanke på trafikksikkerhet.

9.3 Landskap
Planen vil føre til et bredere belte med samferdselsanlegg, ettersom fv. 120 utvides med
ensidig kollektivfelt. Arealene som berøres er i dag grøft og grønt sideareal til vegen og
anses ikke å ha en stor verdi med tanke på omgivelsene og landskapet. Etter at
kollektivfeltet og gang- og sykkelvegen er opparbeidet i henhold til planen vil arealene som
berøres av anleggsarbeidet tilsås og opparbeides med gress og trær. Hagearealet for
boligtomten gnr/bnr 104/84 vil istandsettes etter avtale med grunneier. En del av boligtomten
vil måtte erverves til opparbeiding av vegskråning.
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9.4 Klima og klimatilpasning
Figur 34 viser utklipp av overordnet avrenningsplan for planlagt tiltak. Avrenningsmønster og
vannmengde vil i liten grad endres etter at planlagte tiltak er ferdigstilt. Overvann fra vegen
ledes til infiltrasjon i stedlige masser, som i dag. Terrenget innenfor planområdet synker mot
øst og overvann ledes mot øst. Det skal etableres stikkrenner slik at vannet ledes under
gang- og sykkelvegen øst for nytt kollektivfelt.
Se for øvrig beskrivelse av overvannshåndtering i kapittel 7.5. Vurdering av tema flomfare er
redegjort for i kapittel 9.13.

Figur 34: Utklipp av avrenningsplan for planlagt tiltak. Blå piler viser avrenningspiler for veg. Lilla piler viser
avrenningspiler i grøft og terreng. Stikkrenner under gang- og sykkelveg er også vist i tegningen.

9.5 Teknisk infrastruktur
Planen har konsekvenser for eksisterende teknisk infrastruktur i form av el, tele og VAledninger i bakken og strømkabler i luftstrekk. Dette vil bli ivaretatt i forbindelse med
anleggelse av tiltakene. Der det er behov legges infrastruktur om og tilpasses tiltakene.

9.6 Mobilitet
Planen vil føre til at det blir bedre fremkommelighet for busser og at busser blir prioritert på
fv. 120, på strekningen inn mot rundkjøringen med rv. 159.
Forbindelseslinjer for gående og syklende opprettholdes tilnærmet slik som i dag i planen og
planen vurderes derfor å ikke ha virkninger på mobilitet for mye trafikanter.

9.7 Idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv
Planen vurderes ikke å ha virkninger for temaene idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv. Gang- og
sykkelvegnett på østsiden av fylkesvegen opprettholdes i planen. Gang- og sykkelvegnett er
positivt for befolkningens mulighet til fysisk aktivitet. Tilgangen til det statlige sikrede
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friluftslivsområdet på Torva, Torva båthavn og fotballbanen sørøst for Torva barnehage
beholdes slik som i dag.
En mindre vesentlig del av det statlige sikrede friluftslivsområdet Torva inngår innenfor
regulert gang- og sykkelveg og annen veggrunn – grøntareal. Disse arealene er i dag ikke å
anse som viktige for friluftslivet, da arealene bærer preg av å være grønt sideareal til veg og
ikke benyttes direkte til friluftsliv, samt at det er snakk om en svært liten del av
friluftslivsområdet.

9.8 Universell utforming
Deler av gang- og sykkelvegen innenfor planområdet er ikke universelt utformet. Med tanke
på at dette er en justering av eksisterende gang- og sykkelveg som skal tilpasses
eksisterende kulvert og veger anses dette som akseptabelt.

9.9 Barn og unges interesser
Det vurderes at barn og unges muligheter til å ferdes trygt opprettholdes som i dag. Planen
viderefører gang- og sykkelvegnett på østsiden av fylkesvegen. Sammenhengende gang- og
sykkelvegnett er viktig for at barn og unge skal kunne ferdes trygt på skolevegen, til-og-fra
fritidsaktiviteter og kollektivknutepunktet ved Lillestrøm buss- og togstasjon.
Det er sannsynligvis ikke en stor andel skoleelever til Rud skole som bruker gang- og
sykkelvegen i dagens situasjon. Se beskrivelse i kapittel 6.12. Planen endrer ikke dette
forholdet. Planen opprettholder muligheten for en trygg kryssing av fv. 120 i kulvert under
vegen.

9.10 Sosial infrastruktur
Planen vurderes ikke å ha virkninger for temaet sosial infrastruktur. Nærmeste skole og
barnehage til planområdet er henholdsvis Rud skole og Torva barnehage. Kjøre- og gang/sykkeladkomsten til skolen og barnehagen endres ikke som følge av planen.

9.11 Naturmangfold
Under gjøres en vurdering av hvordan de miljørettslige prinsippene i naturmangfoldloven
(nml.) kapittel II §§ 8-12 er ivaretatt i planarbeidet.
I henhold til nml. § 8 – kunnskapsgrunnlaget skal beslutninger som berører naturmangfold
bygge på vitenskapelig kunnskap og videre stå i rimelig forhold til sakens karakter og risiko
for skade på naturmangfoldet.
I reguleringsplanarbeidet er det gjort en kartlegging av fremmede arter. Det er funnet flere
fremmede arter innenfor planområdet. Se beskrivelse i kapittel 6.16. I henhold til
naturmangfoldlovens forskrift om fremmede organismer (FOR-2015-06-19-716) er det
forbudt å innføre, sette ut og omsette fremmede organismer. Det skal utarbeides en ytre
miljø-plan hvor det vil settes opp tiltak for å forhindre spredning av fremmede arter i
anleggsfasen.
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Det er ikke gjort kartlegging av naturverdier, da det ikke er vurdert å være hensiktsmessig
med tanke på planområdets beskaffenhet. Det er gjort søk etter registrerte naturverdier i
offentlige databaser som Miljødirektoratets Naturbase og Artsdatabankens Artskart. Planen
omfatter ikke kjente naturverdier ut fra disse databasene.
Det vurderes at kunnskapsgrunnlaget er tilstrekkelig for å kunne fremme planforslaget slik
det foreligger.
Ettersom kunnskapsgrunnlaget anses som tilstrekkelig gjøres det ikke nærmere vurdering av
nml. § 9 – føre-var-prinsippet, § 10 – økosystemtilnærming og samlet belastning, § 11 –
kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver og § 12 – miljøforsvarlige
teknikker og driftsmetoder.

9.12 Miljøkvalitet
Radon, høyspenningsfelt/stråling
Planen legger ikke opp til areal hvor det skal etableres bebyggelse eller som skal
tilrettelegges for varig opphold av personer. Spesielle forhold som radon og
høyspenningsfelt/stråling vurderes derfor ikke som relevant å beskrive nærmere.

Forurensning i grunn
Det må gjøres en innledende vurdering av sannsynligheten for at det er forurenset grunn på
strekningen i henhold til forurensningsforskriftens kapittel 2-4, i senere planleggingsfase.
Dersom den innledende vurderingen viser at det er mistanke om forurenset grunn på
området, skal jordmassene prøvetas. Dersom grunnen er forurenset, skal det utarbeides
tiltaksplan for forurenset grunn i henhold til forurensningsforskriftens kapittel 2-6. En
eventuell tiltaksplan skal godkjennes av Rælingen kommune.

Lokal luftkvalitet
Det antas at trafikken på dagens veganlegg for fv. 120, utløpet av Rælingstunnelen og
trafikken på rv. 159 i dag bidrar til luftforurensning i området. Planlagt kollektivfelt innebærer
en utvidelse av fv. 120 med et felt og slik sett et bredere veganlegg med større arealer som
skal benyttes til kjøretøy. Det vurderes imidlertid at kollektivfeltet på ca. 275 meter ikke vil
bidra til en vesentlig økning av luftforurensningen i nærområdet. Bussene som skal kjøre i
kollektivfeltet kjører også i dag på fv. 120 og kollektivfeltet bidrar slik sett ikke til en økning av
antall kjøretøy.
På sikt kan tiltak som kollektivfelt og prioritering av kollektivtransport på vegene bidra til at
færre velger privatbil og utslipp til luft fra privatbiler minker.

Støy
Det er utarbeidet et støynotat i forbindelse med planarbeidet, se vedlegg 11. Beregnet
støynivå på fasade på berørt bebyggelse før og etter etablering av kollektivfelt endres ikke
som følge av tiltaket. Se figur 35 og tabell 8.
I henhold til støyretningslinjen, T-1442/2021, regnes anlegget verken som nytt eller som
utbedring/endring av eksisterende anlegg. Utredning og vurdering av støyskjermingstiltak
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utløses i henhold til retningslinjen bare ved nye anlegg eller utbedring/endring. Det er derfor
ikke behov for å vurdere støyskjermingstiltak i planen. Eksisterende støyskjermer på begge
sider av fv. 120 vil opprettholdes slik som i dag.

30 <= ... < 55
55 <= ... < 60
60 <= ... < 65
65 <= ... < 70
70 <= ...
Figur 35: Beregnet støynivå utbygd situasjon, Lden 4 meter over terreng.

Tabell 8: Beregnet støynivå Lden. Høyeste beregnet støynivå uavhengig av fasade.
Adresse

Nullalternativet

Utbygd alternativ

Nedre Rælingsveg 136

62 dB

62 dB

Nedre Rælingsveg 136 B

63 dB

63 dB

Nedre Rælingsveg 138 B

63 dB

63 dB

Nedre Rælingsveg 140

51 dB

51 dB

Nedre Rælingsveg 142 A

55 dB

55 dB
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Nedre Rælingsveg 142 B

57 dB

57 dB

Nedre Rælingsveg 144 A

58 dB

58 dB

Nedre Rælingsveg 144 B

57 dB

57 dB

Nedre Rælingsveg 146

64 dB

64 dB

Rudvegen 2

63 dB

63 dB

Strandvegen 58

66 dB

66 dB

Strandvegen 60

68 dB

68 dB

Miljørisikovurdering
Det er utført en innledende miljørisikoanalyse for prosjektet i henhold til siste utgave av
Statens vegvesens sitt miljørisikoverktøy. Analysen gjelder arbeid som skal utføres i byggeog anleggsfasen og i driftsfasen av veganlegget. Analysen danner grunnlag for fremtidig ytre
miljø-plan (YM-plan) som skal utarbeides i byggeplanfasen, etter Statens vegvesens mal.
Før det kan gjennomføres tiltak er det 8 fagtemaer hvor det er vurdert at tiltak må vurderes
(kost-nytte vurdering). I tillegg er det anbefalt at tiltak er nødvendig for 2 fagtema. Se
opplisting nedenfor av fagtemaer og stikkordsmessige mulige problemstillinger. Endelige
tiltak fastsettes først i YM-plan.
Aktuelle fagtemaer og problemstillinger hvor det er vurdert at tiltak «må vurderes»:
-

-

-

-

-

Støy i anleggsperioden
o Generelt anleggsarbeid, massehåndtering og anleggstrafikk
Luftforurensning
o Spredning av støv i anleggsperioden
o Utslipp fra anleggsmaskiner og transport i anleggsperioden
Forurensning av jord og vann
o Anleggsvann i anleggsperioden
o Forurenset grunn
Naturmangfold
o Viktige naturområder og arter
o Fremmede arter
Friluftsliv/by- og bygdeliv
o Sikkerhet for 3. person i anleggsperioden
Kulturarv
o Kulturminner
Materialvalg og avfallshåndtering
o Avfallshåndtering ved bygging
o Materialvalg ved bygging
Klimagassutslipp
o Klima

Aktuelle fagtemaer og problemstillinger hvor det er vurdert at «tiltak er nødvendig» for:
-

-

Forurensning av jord og vann
o Utslipp ved lagring og påfylling av olje og drivstoff
o Uhellsutslipp fra maskinpark
o Sanitærutslipp fra anleggsrigg
Friluftsliv/by- og bygdeliv
o Tilgang for 3. person i anleggsperioden
o Trafikksikkerhet
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9.13 Grunnforhold
Stabilitetsforhold
Det er registrert kvikkleire innenfor planområdet. Planens virkninger for stabilitetsforhold er
redegjort for i geoteknisk rapport, vedlegg 8. Under følger en oppsummering av vurderingene
og anbefalte tiltak.
Det forutsettes at utvidelsen av vegen etableres med sprengstein av god kvalitet. Det kan
være mulig med et øvre lag med vegetasjonsjord i skråningen, men det vil da være behov for
tiltak mot overflateerosjon, og avslutning mot veg i topp, lettfylling, og mur i bunn må
vurderes nærmere.
Eventuelle usikkerheter vedrørende stabilitet og grunnforhold må drøftes med geotekniker.
Dersom det observeres materiale med høyt organisk innhold, bør dette masseutskiftes for å
unngå setninger under kollektivfeltet og gang- og sykkelvegen. Det er målt humusinnhold på
1,2–3,6 % i de øverste toppmassene, noe som kun er begrenset mengde organisk innhold
som ikke krever masseutskifting. Det kan likevel ikke utelukkes lommer med masser med
høyere organisk innhold.
Det er utført stabilitetsberegning av lokalstabilitet i det mest kritiske snittet, som viser
tilstrekkelig sikkerhet ved å innføre mindre stabiliserende tiltak. Det kritiske snittet befinner
seg lengst sør, der høydeforskjellen mellom eksisterende fylkesveg og eksisterende gangog sykkelveg er størst. Anbefalt tiltak innebærer å heve gang- og sykkelvegen, sammenlignet
med dagens situasjon, samt å flytte den nærmere elva, for å minimere høydeforskjellen.
Dette er lagt til grunn for prosjektert løsning.
For strekningen mellom profil 50–70 er det i tillegg behov for ytterligere tiltak for å sikre
tilstrekkelig stabilitet. Det foreslås å legge skumglass i en tykkelse på 1,5 meter og bredde
2,1 meter fra profil 50–65. Videre fases tykkelsen på skumglasslaget ut i henhold til Statens
vegvesens Håndbok N200 Vegbygging, dvs. med helning på utkiling i lengderetning på
minimum 1:10. Skumglass krever en overdekning på minimum 0,5 meter. Det presiseres at
plassering av skumglass, tykkelse og mengde må detaljeres opp mot etablering av
fundamentering for rekkverket. Generelt må kravene fra N200 følges. N200 oppgir blant
annet et krav på skåningshelning på overdekningsmasser på 1:2 eller slakere. Dette avviker
mot prosjektert skråning mellom nytt kollektivfelt og gang-/sykkelveg, som har en helning på
1:1,5. Da lokalstabiliteten er beregnet å være god nok med helning 1:1,5, samt at
utstrekningen av fyllingen med lette masser er begrenset til ca. 20 meter anbefales det å
holde på prosjektert løsning og søke dispensasjon fra Statens vegvesens regelverk for dette.
Områdestabiliteten i henhold til NVEs veileder nr. 1/2019 Sikkerhet mot kvikkleireskred
vurderes som tilstrekkelig.

Flomfare
Vurdering av flomfare er redegjort for i vedlegg 12.
I henhold til Statens vegvesens håndbok N200 skal man for veger påvirket av flom
bestemme sikkerhetsklasse ut fra årsdøgntrafikk (ÅDT). Innenfor planområdet har fv. 120 en
ÅDT på 14 400 og vegen ligger derfor i sikkerhetsklasse V3, hvor 200-årsflom skal legges til
grunn. NVEs flomsonekartlegging fra 2016 viser at en 200-årsflom vil overtoppe lavbrekket
på fylkesvegen. Den laveste delen av lavbrekket på fylkesvegen ligger på ca 105,2 moh.
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105,2 moh. tilsvarer en 100-årsflom i elva i henhold til NVE-beregningen. Dette innebærer at
flommer med gjentaksintervall lavere enn 100 år i Glomma ikke ventes å gi overtopping av
vegbanen i dagens situasjon.
Dersom en endrer dagens vegbane til et høyere nivå, kan overtopping av vegbanen ved 200årsflom unngås. Rent teoretisk vil en oppfylling av vegbanen innsnevre strømningstverrsnittet
på den aktuelle delstrekningen i elva. Siden delstrekningen ligger i en bakevje/vik med
stillestående vann er det vurdert at en oppfylling likevel ikke kunne påvirke
flomvannstandene lenger opp eller ned i elva.
Det er imidlertid ikke planlagt å endre eksisterende fylkesveg. Prosjektet omfatter kun
utvidelse av fylkesvegen med ensidig kollektivfelt og justering av eksisterende tilliggende
gang- og sykkelveg som følge av det nye kollektivfeltet. Nytt kollektivfelt planlegges på
samme nivå som dagens fylkesveg. Det vil si at nytt kollektivfelt vil være utsatt for flom ved
en 100-årsflom eller 200-årsflom.

9.14 Gangkulvert under fv. 120
Tilstandsvurdering av gangkulverten er redegjort for i vedlegg 10. Basert på dagens tilstand
er det vurdert at forlengelse og fremtidig bruk av kulverten kan godkjennes, med forbehold
om at følgende rehabiliteringstiltak blir utført:
•
•
•
•
•

Begrenset mekanisk reparasjon i samtlige områder med betongavskallinger og
blottlagt armering.
Etablering av minimum 30 mm betongoverdekning i områder i bunn av vegg med
liten/ingen overdekning.
Påføring av CO2-bremsende maling på alle betongoverflater.
Vanntetting på overkant av kulvertelementene ved reetablering av membran.
Alternativt injisering i samtlige skjøt fra underkant med en elastisk injeksjonsmasse.
Forenklet mekanisk reparasjon av vingemur med delaminert betong.
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10 Avveining av ulike hensyn og valgt løsning
10.1 Flomfare
Planlagt nytt tiltak ligger delvis innenfor beregnet 200-årsflomsone og er utsatt for både 100årsflom og 200-årsflom. Dersom en skal heve lavbrekket på fylkesvegen vil det føre til behov
for tiltak som sannsynligvis er relativt kostnadskrevende med tanke på behov for ny
oppbygging av fv. 120 for en lenger strekning. Krysset mellom fv. 120 og Strandvegen ligger
i lavbrekket og en heving av fv. 120 vil derfor også skape behov for heving av deler av
Strandvegen, slik at stigningsnivå blir tilfredsstillende. I et nytte-kostnadsperspektiv er det
vurdert at det ikke er aktuelt å heve lavbrekket på fv. 120.

10.2 Vurdering av bærekraft i planen
Planen er et steg i retning mot å prioritere kollektivtransport på fv. 120 Nedre Rælingsveg,
slik at flere reisende vil velge en mer bærekraftig transportform i fremtiden. Færre biler på
vegen er positivt med tanke på å minske lokale utslipp fra vegtransport, i form av
eksosutslipp og slitasjepartikler.
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