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Detaljreguleringsplan for 

«Del av Nedre Rælingsveg – undergang Myrvold sør».  
Del av gnr/bnr 119/12, 119/13 m.fl. Rælingen kommune  

Oppsummert og kommentert 3.9.2018, Plan23 AS  

 

 

Resyme og kommentarer til varslingsinnspill 

1. Statens vegvesen, 01.08.18  
2. Fylkesmannen i Oslo og Akershus, 12.07.18  
3. Akershus fylkeskommune, 16.08.18  

 

Statens vegvesen, 01.08.18  

Rekkefølgebestemmelse om bygging av gang- og sykkelveg fra adkomstveg SKV4 til Tristilvegen 
For å sikre at det blir bygget gang- og sykkelveg/fortau på strekningen mellom adkomstveg SKV4 i 
reguleringsplanen for Myrvold sør og Tristilvegen må det i reguleringsplanen tas med en 
rekkefølgebestemmelse: «Det skal opparbeides gang- og sykkelveg/fortau vest for fv. 120 på 
strekningen mellom adkomstveg SKV4 og Tristilvegen før kommunen kan gi igangsettingstillatelse for 
bygging av boliger innenfor planområdet til Myrvold sør». 

I utkast til reguleringsplan for del av Myrvold sør er det vist regulert gang- og sykkelveg SGS3 langs 
vestsiden av fv. 120 fra adkomstveg SKV4. Gang- og sykkelveg SGS3 ender like ved eiendomsgrensen 
til gbnr. 96/19. I forslag til reguleringsplan for Hektneråsen nord, som nå ligger ute til offentlig 
ettersyn, er det vist regulert gang- og sykkelveg/fortau i forlengelsen av SGS3 frem til krysset med 
Tristilvegen. 

Av hensyn til trafikksikkerheten til gående og syklende er det viktig at det blir regulert og anlagt gang- 
og sykkelveg/fortau som binder sammen planlagte boligområder på Myrvold sør med eksisterende 
og planlagte boligområder og planlagt forretning på Hektneråsen ved Tristilvegen. 

Teknisk plan for kryss, undergang og gang- og sykkelveg 
Statens vegvesen forventer at teknisk plan for tiltak som berører fv. 120, dvs. bl.a. plan for bygging av 
kryss, undergang/kulvert og gang- og sykkelveger blir brukt som grunnlag for reguleringsplanen. 

 

Forslagsstillers vurdering  
Forslagsstiller motsetter seg rekkefølgekrav om de skal opparbeide o_SGS3 sydover (ned til 
Hektneråsen nord). Dette begrunnes med flere forhold:  

 Forslagsstiller er allerede forpliktet til å bygge undergangen, et stort infrastrukturtiltak, som 
bidrar til økt sikkerhet for myke trafikanter innenfor deres planområde (Myrvold sør), men 
også for andre nåværende og fremtidig bosatte i området.  

 Det vil ikke være behov for en gang-/sykkelveg sydover før det er bygget boliger og 
forretninger innenfor planområdet Hektneråsen nord.  

 Myrvold sør planen innebærer 120 nye boliger, mens Hektneråsen nord planen åpner for 170 
boliger pluss næringsvirksomhet. Myrvold sør-planen har store økonomiske forpliktelser til 
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ny infrastruktur, mens Hektneråsen nord, bortsett fra å ha blitt avkrevet å bygge o_SGS3 
nordover, kun har krav til interne tiltak. Den økonomiske belastningen på de to prosjektene 
blir veldig ulik.  

 

Det har underveis i planprosessen blitt gjort avklaringer om teknisk plan, så den er nå akseptert av 
vegvesenet og lagt til grunn for reguleringsplanen.  

 

Fylkesmannen i Oslo og Akershus, 12.07.18  

Fylkesmannens rolle er å formidle overordnede føringer innenfor våre fagområder og se til at 
nasjonale og regionale mål og retningslinjer blir ivaretatt i planarbeidet. Fylkesmannen har vurdert 
varslet og har ingen merknader.  

 

Akershus fylkeskommune, 16.08.18  

Fylkeskommunen har vurdert varslet ut fra sin rolle som regional planmyndighet og fagmyndighet for 
kulturminnevern, og har ingen merknader til varslet.  

 


