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1 Sammendrag  
Området ble regulert samtidig med «Myrvold sør», godkjent i 2017. «Myrvold sør» var primært en 

plan for bygging av 117 boliger. Statens vegvesen kunne ikke godkjenne vegprosjektet som lå til 

grunn for tiltakene langs og på Nedre Rælingsveg, så dette området måtte reguleres på nytt, og har 

resultert i denne planen «Del av Nedre Rælingsveg – undergang ved Myrvold sør».  

Nedre Rælingsveg endres for å gi plass til svingefelt og midtdelere ved krysset som går inn mot vest 

og nedre utbyggingsfelt på «Myrvold sør». Krysset skal betjene 57 nye boliger, én eksisterende 

enebolig og næringsområdene langs Nedre Rælingsveg, nord for krysset. Stenging av avkjørsel fra 

fylkesveien til den nordligste næringseiendommen videreføres fra tidligere planer.  

For å sikre skolebarn og andre myke trafikanter etableres det en undergang, omtrent midtveis 

mellom det nye krysset i vest og Smestad skole i øst. Den blir et supplement til eksisterende 

undergang ved Tristilvegen, og vil trolig bli brukt av alle skolebarn som bosetter seg innenfor 

«Myrvold sør».  

Sydover fra det nye krysset etableres en ny gang-/sykkelveg, som går ned mot «Hektneråsen nord», 

et boligområde med noe forretninger, som er under planlegging. 

For å sikre gjennomføringen av anleggene, inkludert omlegging av trafikk mens man bygger 

undergangen, er det regulert midlertidige anleggsområder langs vegen. De skal tilbakestilles til 

opprinnelig stand når arbeidene er ferdige. Disse feltene er vist med formål i henhold til gjeldende 

regulering eller arealformål avsatt i kommuneplanens arealdel. Alle byggeområdene ligger så nære 

vegen at det på grunn av byggegrenseavstand ikke kan oppføres nye bygg innenfor planområdet.  

Planen medfører inngripen i eksisterende tomter langs vestsiden av Nedre Rælingsveg, også fordi det 

skal legges nye VA-ledninger der. Planens positive effekt vil være bedre trafikksikkerhet og god 

trafikkavvikling med svingefeltene.  

2 Overordnet kartutsnitt – planområdets plassering  
Planområdet ligger på Smestad, syd for Fjerdingby. Avstanden til Lillestrøm er 7-8 km.  
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3 Skisse – eksisterende og fremtidig situasjon  

  
Eksisterende situasjon Ny situasjon  

 

De viktigste endringene er at det bygges gang-/sykkelveger langs vestsiden av vegen, krysset mot 

vest oppgraderes og det blir en undergang.  
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4 Bakgrunn 

4.1 Forslagsstiller, plankonsulent, eierforhold 
Forslagsstiller er Romeriksåsen AS ved hjelp av Plan23 AS.  

Største del av planområdet eies naturlig nok av Statens vegvesen, men tilliggende tomter berøres, 

spesielt på vestsiden av Nedre Rælingsveg. Avtaler med andre grunneiere må inngås for 

gjennomføring av planen.  

4.2 Hensikten med planen 
Hensikten med planen er justeringer av allerede regulert veg slik at reguleringsplanen nå baserer seg 

på en godkjent teknisk plan. Planen ivaretar krav til nytt kryss og etablering av undergang med 

tilkoblede gang-/sykkelveger.  

4.3 Forhistorie og tidligere behandlinger  
Reguleringsplanen for Myrvold sør ble vedtatt juni 2017. Statens vegvesen har ikke kunnet godkjenne 

detaljprosjektet for vegtiltakene på bakgrunn av den planen, så derfor måtte det utarbeides en 

revidert reguleringsplan. I tillegg gjøres det noen andre justeringer. 

4.4 Utbyggingsavtale 
Forslag til utbyggingsavtale er fremforhandlet mellom forslagsstiller og kommunen. Den omhandler 

gjennomføring og finansiering av de viktigste infrastrukturtiltakene i planen, og er knyttet opp mot 

reguleringsplanens rekkefølgebestemmelser. Det kreves ikke en ny utbyggingsavtale som følge av 

denne planen.  

4.5 Vurdering av forskrift om konsekvensutredninger 
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.  

5 Planprosess  
Oppstart av planarbeidet ble kunngjort i Romerikes blad 30. juni 2018. Varslingsbrev til naboer, 

offentlige myndigheter m.m. ble sendt 28. juni 2018. Det kom inn 3 varslingsuttalelser.  

Som en del av planarbeidet har vegkonsulenten arbeidet med Teknisk plan for veganleggene, og 

innhentet Statens vegvesens godkjenning av disse. Det er en premiss at planen utarbeides på 

bakgrunn av en slik godkjent plan.  
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6 Overordnede føringer og gjeldende planer 

6.1 Kommuneplanen  

 

Endringene på Nedre Rælingsveg er ikke noe som 
fremkommer i kommuneplanen, men en konsekvens av 
at arealene langs vegen utvikles i tråd med 
kommuneplanen. Tidligere uregulerte felter, som nå 
inngår i planen, gis formål som vist i kommuneplanens 
arealdel.  
 

Utsnitt av kommuneplankartet  

Fra kommuneplanbestemmelsene:  

▪ Overvann skal håndteres lokalt. (§3.3)  

▪ Det stilles krav til utredninger av trafikksituasjon, naturmangfold og geoteknikk. (§§3.4, 3.5 

og 3.6)  

▪ Det skal gjøres vurderinger av klimaendringer på lang sikt, og hvordan tilpasninger kan 

gjøres. (§5.6)  

▪ Det skal redegjøres for tiltakets estetiske sider, i seg selv, omgivelsene og fjernvirkning. (§6.1)  
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6.2 Gjeldende reguleringsplaner 

 

Smestad, vedtatt 13.05.03, revidert 
20.02.04  
 
Planen gjelder store 
utbyggingsområder øst for Nedre 
Rælingsveg. Inkludert i planen er 
nytt kryss mellom N. Rælingsveg og 
Jakobsbråtan, med venstresvingefelt 
fra nord. Venstresvingefeltet er ikke 
opparbeidet.  
 
Bussholdeplassen i nordvest er også 
etablert som følge av denne planen 
og direkte innkjøring til det 
nordligste næringsbygget (Nedre 
Rælingsveg 427) er vedtatt stengt og 
erstattet med atkomst fra felles 
avkjøring vest for tomten.  
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Hektneråsen, vedtatt 20.06.07, endringer i 2008 
og 2011  
 
Planen dekker utbyggingen grovt sett syd for 
Tristilvegen inklusiv nytt kryss mellom 
Tristilvegen og fotgjengerundergangen 
(opparbeidet). Ca 300 meter av Nedre 
Rælingsveg er inkludert, og planavgrensingen er 
lagt inn mot plangrensen for Smestad. 
Tverrprofilet på Nedre Rælingsveg er ikke 
tilpasset tverrprofilet som vist i Smestad-
planen, så etter vedtak av denne planen er det 
ikke mulig å opparbeide krysset N. Rælingsveg X 
Jakobsbråtan som vist i Smestadplanen.  
 

 

 

Myrvold sør, vedtatt 21.06.17  
 
Nedre Rælingsveg ble regulert, med undergang og gang-
/sykkelveg langs vestsiden av Nedre Rælingsveg nordover 
til bussholdeplassen og gang-/sykkelveg sydover som de 
største endringer.  
 
Statens vegvesen har ikke kunnet godkjenne detaljplaner 
for vegprosjektet basert på denne reguleringsplanen, så 
det er viktigste grunn til at det nå reguleres på nytt. I 
tillegg utvides midlertidig anleggsområde og det vises 
formål under midlertidig anleggsområde innenfor hele 
planen. Vegbredden lengst syd skal tilpasses 
kryssløsningen mellom Nedre Rælingsveg og 
Jakobsbråtan slik det var regulert i planen for Smestad.  
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6.3 Pågående planarbeid  

 

Hektneråsen nord, på offentlig ettersyn til 
20. august  
 
Inkluderer Nedre Rælingsveg fra senterlinje 
og vestover (inn mot egne byggeområder).  
Reguleringsplanen for undergangen og 
denne planen samordnes slik at gang-
/sykkelvegtraseene treffer hverandre. 
Mindre del av veiformål i nordøst av 
foreslått plan for Hektneråsen nord vil nå 
inngå i planen for «Del av Nedre 
Rælingsveg – undergang ved Myrvold sør». 
 

 

7 Beskrivelse av planområdet 

7.1 Beliggenhet, avgrensing og størrelse 
Planområdet er ca. 16,4 daa stort og ligger rett ved Smestad skole, syd for Fjerdingby. Planområdet 

inneholder primært veg og tilliggende gang-/sykkelveg. For å sikre gjennomføring av anlegget 

reguleres sidearealer til midlertidig anleggsområde med underliggende formål. Disse arealene skal 

tilbakeføres til opprinnelig stand etter at anlegget er bygget ut.  

7.2 Eksisterende bebyggelse 
Det er ikke bebyggelse innenfor planområdet. Langs vestsiden av Nedre Rælingsveg ligger en 

enebolig (435) og noen næringsbygg (427, 429 og 431). På østsiden av vegen ligger Smestad skole og 

boliger. (Smestadvegen 14 og kommunale boliger i Nedre Rælingsveg 426, 428A og B.)  
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7.3 Veg og trafikk  
Nedre Rælingsveg har en ÅDT på 7500. I forbindelse med støyanalysen gjort til det forrige 

planarbeidet er trafikkmengden i år 2027 beregnet til ÅDT lik 9000. Mot vest er det en avkjøring: til 

eneboligen i nummer 435 og næringseiendommene i nummer 429 og 431. Virksomheten på 427 har 

direkte avkjøring fra Nedre Rælingsveg. Det er ingen avkjøringer mot øst. Boligene og skolen har 

atkomst via Smestadbråtan og Jakobsbråtan.  
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Bilde som viser Nedre Rælingsveg. Til høyre ses en av næringsvirksomhetene (nr. 427) og avslutningen av bussholdeplassen. 

På venstre side av vegen ligger gang-/sykkelvegen og en stor parkeringsplass.  

Det er bussholdeplasser langs Nedre Rælingsveg. Nærmeste holdeplasser vis a vis Smestad skole 

(sydgående retning) med nordgående holdeplass rett nord for Smestadbråtan. De betjenes av rute 

350 mellom Smestad og Lillestrøm, og har avganger hvert tiende minutt i rushen og ellers hver 

halvtime.  

7.4 Topografi, vegetasjon, grunnforhold 
Planområdet er tilnærmet flatt med terrenget langs vestsiden liggende på samme nivå, mens 

terrenget øst for veien ligger noe høyere.  

Langs planområdets sydøstre del er det en liten kolle med trær.  

Grunnforholdene er gode. De fleste steder i planområdet er det et tynt vegetasjonsdekke, med fjell 

stikkende opp i dagen. I forbindelse med at en undergang ved Nedre Rælingsveg vil bli en del av 

reguleringsplanen er det utarbeidet en geoteknisk vurdering av Sweco, jf. NVEs regelverk. SWECO 

konkluderer med at det ikke er fare for skred, se vedlegg.  

7.5 Kulturminner og kulturmiljø 
Akershus fylkeskommune gjennomførte en arkeologisk registrering i november og desember 2015. 

Undersøkelsene ble i hovedsak gjort i det som er byggeområdene innenfor Myrvold sør-planen. Det 

ble ikke påvist automatisk fredete kulturminner i planområdet, og heller ikke omtalt nyere tids 

kulturminner. 

7.6 Naturmangfold 
Det ble gjennomført en naturmiljøvurdering av ekstern rådgiver i forbindelse med planarbeidet for 

Myrvold sør. Den fokuserte på utbyggingsområdene.  

Planforslaget er vurdert etter naturmangfoldloven kapittel II §§ 8-12. Med hensyn til 

kunnskapskravet om naturmangfold i naturmangfoldloven § 8 er det gjennomført kartlegging av 

planområdet høsten 2015.  

Naturutredningen til Asplan Viak er gjennomført etter DN-håndbok 13 «kartlegging av naturtyper og 

verdsetting av biologisk mangfold». Kravet i § 8 om at eksisterende og tilgjengelig kunnskap skal ligge 

til grunn for vurderinger i plansaken anses dermed som oppfylt. Ettersom kravet i § 8 om 

kunnskapsgrunnlaget anses som oppfylt vil § 9 om «føre-var-prinsippet» få mindre betydning.  
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Asplan Viak vurderer kunnskapsgrunnlaget som godt nok for sikker verdisetting av området, da 

feltarbeidet ble utført på et tidspunkt godt egnet for kartlegging av karplanter, lav og sopp. Ingen nye 

naturlokaliteter ble avgrenset.  

Naturmangfoldlovens § 10 sier at den samlede belastningen på naturen av de tiltak som er planlagt 
gjennomført skal vurderes. Det skal i tillegg stilles, etter § 12, krav om bruk av miljøforsvarlige 
teknikker og driftsmetoder og § 11 slår fast at kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av 
tiltakshaver.  

7.7 Miljøforhold 

 

Illustrasjonen beregnet støy med dagens veg og trafikk (illustrasjon hentet fra Statens vegvesens varslingsuttalelse til 

Myrvold sør i 2015.  

Endringene som følger av denne planen påvirker ikke trafikkmengden, og medfører heller ikke 

endringer i dagens støysituasjon.  

7.8 Vann og avløp, fjernvarme 
Langs Nedre Rælingsveg ligger det vann- og avløpsledninger. Både kommunen og NRVA har 

vannledninger der. Ved opparbeidelse av nytt kryss, gang-/sykkelveg og eventuell 

fotgjengerundergang må dette samordnes. Ledninger må flyttes.  

8 Beskrivelse av planforslaget 

8.1 Planlagt arealbruk, reguleringsformål  
Hovedformålene er veg, gang-/sykkelveg inklusiv undergangen. I tillegg reguleres sidearealene i tråd 

med gjeldende regulering/arealbruk eller med formål som vist i kommuneplanens arealdel og som 

midlertidige anleggsområder. De midlertidige anleggsområdene sikrer muligheten til opparbeidelse 

av anlegget og omlegging av kjørebaner mens byggingen pågår. Alle veganleggene blir offentlige.  
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Formål Navn Areal (daa) 

Boligbebyggelse  B 0,7 

Boligbebyggelse – frittliggende småhusbebyggelse B9 1,0 

Boligbebyggelse – konsentrert småhusbebyggelse B29 1,7 

Offentlig tjenesteyting OUB 0,7 

Næringsbebyggelse BN1-2 1,4 

Veg/Kjøreveg o_SV/o_SKV4  4,3 

Fortau o_SF1-2 0,2 

Gang-/sykkelveg o_SGS1-3 2,3 

Annen veggrunn - tekniske anlegg o_SVT 3,1 

Grønnstruktur o_G  1,0 

Hele planområdet   16,4 

 

8.2 Vei- og veitekniske forhold/trafikksikkerhet  
På Nedre Rælingsveg etableres et venstresvingefelt inn mot det nye krysset som leder inn til dagens 

næringsvirksomheter og det kommende boligfeltet innenfor Myrvold sør. Det blir også en midtdeler 

på nordsiden av krysset. Syd i planområdet er det satt av tilstrekkelig bredde til at kryss med 

svingefelt mellom Nedre Rælingsveg og Jakobsbråtan kan opparbeides.  

For myke trafikanter blir det regulert nye gang-/sykkelveger langs Nedre Rælingsveg vestside. Mot 

nord går den helt frem til bussholdeplassen mens den mot syd leder til et boligprosjekt under 

planlegging, rett nord for Tristilvegen.  

Det blir også en fotgjengerundergang under vegen som blant annet sikrer skolevegen for barn fra 

Myrvold sør til Smestad skole.  

 
Illustrasjonene over viser snitt gjennom vegen og gang-/sykkelvegene. Gang-/sykkelvegene faller nedover mot undergangen 

(øverste snitt) på begge sider av Nedre Rælingsveg og fra både nord og sør.  



Planbeskrivelse «Del av Nedre Rælingsveg – undergang ved Myrvold sør», Rælingen kommune 

14 
 

Alle veganlegg som reguleres blir offentlige.  

8.3 Rekkefølgebestemmelser 
Statens vegvesen skal godkjenne byggeplan for kryss, gang-/sykkelveg og planskilt kryssing før 

kommunen kan gi igangsettingstillatelse.  

Direkte atkomst fra Nedre Rælingsveg inn til gnr/bnr 96/47 stenges, og det skal opparbeides ny 

atkomst fra felles kjøreveg.  

8.4 Midlertidige anleggsområder (bestemmelsesområder #1-4)  
Det er avsatt midlertidige anleggsområder for opparbeidelse av kryss, undergang, gang-/sykkelveg og 

vann-/avløpsledninger. De er også viktige for midlertidig omlegging av trafikk. Bestemmelsene krever 

at de tilbakestilles etter at anleggene er ferdige.  

 

Utsnitt fra Teknisk plan som viser hvordan trafikken skal legges om midlertidig under byggeperioden.  

9 Oppsummering av temarapporter 
Kulturminner. Registreringsrapport, Akershus fylkeskommune, 6. januar 2016  

En arkeolog fra Akershus fylkeskommune har gjennomført en registrering av automatisk 

fredete/nyere tids kulturminner i planområdet. Det ble ikke gjort noen funn.  

Geoteknisk vurdering. «Myrvold sør, Rælingen. Geoteknisk vurdering» SWECO 18.11.2016 

I forbindelse med at en undergang ved Nedre Rælingsveg vil bli en del av reguleringsplanen er det 

utarbeidet en geoteknisk vurdering av Sweco, jf. NVEs regelverk. Vurderingen omhandler område for 

planlagt fotgjengerundergang. Undergangen ligger i område under marin grense, hvor det ifølge 

NGUs løsmassekart er bart fjell, tykk strand- og havavsetning med unntak av områder med fjell i 

dagen. Det er ikke kartlagte faresoner for kvikkleireskred i området. I henhold til «Prosedyre for 

utredning av aktsomhetsområder og faresoner» anser SWECO ikke at det er fare for skred som kan 

ha utbredelse inn i planområdet, se vedlegg.  

Naturmiljøutredning. «Utbyggingsplaner for Myrvold sør, Rælingen kommune. 

Naturmiljøvurderinger» Asplan Viak 12.4.2016  

Rapporten vurderer naturverdiene i området og kravene i Naturmangfoldloven. Konsekvenser av 

tiltaket vurderes opp mot funn og loven, og det gis forslag til avbøtende tiltak. Det er gjennomført et 

feltarbeid innenfor planområdet og i tilgrensende områder samtidig som det er søkt i kilder som 

naturbase.no og artsdatabanken.no. Rapporten viser at det ikke er funnet noe verdifull natur i den 

delen av planområde som nå omreguleres i forbindelse med undergang og gang-/sykkelvei ved 
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fylkesvei 120. Det står imidlertid i artskart at det er svartlistede arter (kanadagullris og hagelupin) 

innenfor planområdet ved fv. 120.  

10 Konsekvenser/virkninger av planforslaget 

10.1 Overordnede planer og mål 
Utbedring av vegen og bygging av gang-/sykkelveger og undergangen er et vilkår for å kunne 

opparbeide tilstøtende utbyggingsområder i tråd med gjeldende reguleringsplan for Myrvold sør.  

10.2 Stedets karakter 
Utvidelsen av vegen og anleggelse av nye gang-/sykkelveger påvirker stedets karakter i liten grad.  

10.3 Landskap, kulturlandskap, kulturminner og kulturmiljø  
Planen vil gi begrensede effekter for dette. De midlertidige anleggsområdene strekker seg inn på 

ubebygget terreng, men de skal tilbakeføres til opprinnelig stand.  

Planforslaget har ikke konsekvenser for dette. Kulturminneregistreringen har ikke avdekket funn.  

10.4 Naturmangfold/vurdering etter Naturmangfoldloven  

10.4.1 Naturmiljøvurdering 
Det er gjennomført en naturmiljøvurdering av ekstern rådgiver da Myrvold sør ble regulert. Det er 

ikke påpekt funn innenfor planområdet.  

10.4.2 Forhold til kravene i kapittel II i Naturmangfoldloven  
Planforslaget er vurdert etter naturmangfoldloven kapittel II §§ 8-12. Med hensyn til 

kunnskapskravet om naturmangfold i naturmangfoldloven § 8 er det gjennomført kartlegging av 

planområdet.  

Naturutredningen til Asplan Viak er gjennomført etter DN-håndbok 13 «kartlegging av naturtyper og 

verdsetting av biologisk mangfold». Kravet i § 8 om at eksisterende og tilgjengelig kunnskap skal ligge 

til grunn for vurderinger i plansaken anses dermed som oppfylt. Ettersom kravet i § 8 om 

kunnskapsgrunnlaget anses som oppfylt vil § 9 om «føre-var-prinsippet» få mindre betydning.  

Asplan Viak vurderer kunnskapsgrunnlaget som godt nok for sikker verdisetting av området, da 

feltarbeidet ble utført på et tidspunkt godt egnet for kartlegging av karplanter, lav og sopp. 

På grunn av at naturutredningen viser at det ikke er funnet noen verdifull natur i den delen av 

planområdet for Myrvold sør som nå omreguleres, dvs. ved fylkesvei 120, legges det til grunn at det 

ikke er nødvendig å foreta vurderinger etter miljøprinsippene i naturmangfoldloven §§ 9 -10. Men da 

det er funnet svartliste arter i området vil bruk av miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder måtte 

benyttes i § 12 og som det står i § 11 slås det fast at kostander ved miljøforringelser skal bæres av 

tiltakshaver. Det er dermed som et avbøtende tiltak stilt krav i rekkefølgebestemmelsene at arter på 

svartelista skal bekjempes før masser forflyttes. 
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10.5 Støy 

 

 

Illustrasjonene viser 
eksisterende 
kjøreveg (gul 
skravur), eksist-
erende gang-
/sykkelveg (rød 
skravur) og ny veg i 
grått og ny gang-
/sykkelveg som rosa.  
Det er i forbindelse 
med utbedringen av 
krysset mot vest (inn 
til næringsbebyg-
gelsen og det nye 
byggefeltet i Myrvold 
sør-planen) at 
kjørebanens plas-
sering endres 
merkbart. Svinge-
feltene og midtdeler 
gjør at sydgående 
kjørebane kommer 
lenger mot vest.  

 

Endringen av støy som følge av vegtiltaket er vurdert sammen med støyrådgiver for den opprinnelige 

planen. Flyttingen av kjørebanen vestover gir en støyendring mindre enn 1 dBA, som normalt 

vurderes som neglisjerbart.  

10.6 Grunnforhold/rasfare 
Det er gode grunnforhold i området med mye fjell i dagen. Terrengarbeidene vil ikke kunne påvirke 

stabiliteten i området generelt, se vedlegg.  

10.7 Barns interesser 
Etablering av gangvei, gang-/sykkelveger og ny undergang under Nedre Rælingsveg vil ha stor 

betydning for skolebarn.  
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10.8 Trafikkforhold 
Svingefelt og midtdelere reguleres for å ivareta fremkommelighet og sikkerhet ved det nye krysset. 

En rekkefølgebestemmelse sikrer at en eksisterende direkte avkjøring fra Nedre Rælingsveg skal 

stenges.  

10.9 Teknisk infrastruktur 
Ved bygging av gang-/sykkelveg langs Nedre Rælingsveg og planskilt kryssing må vannledninger 

tilhørende både Nedre Romerike vannverk og kommunen legges om, og det er aktuelt å etablere en 

overvannsleding. De nye vannledningene vil ligge vest for gang-/sykkelvegen. Det er byggeforbud på 

og langs slike ledninger, men restriksjonene vil bli mindre enn de som allerede kommer som følge av 

byggegrensen fra Nedre Rælingsveg.  

10.10 Universell utforming/tilgjengelighet 
Gang-/sykkelvegen ned/opp til undergangen oppfyller kravene til universell utforming, med en 

stigning på 1:15.  

10.11 Økonomiske konsekvenser 
Utbyggingen vil skje i privat regi.  

10.12 Juridiske forhold 
Forslagsstiller må inngå avtale med andre grunneiere for å opparbeide gang-/sykkelveg langs Nedre 

Rælingsveg, da det må innløses noe grunn fra 4-5 næringseiendommer. Det må også gjøres et 

makeskifte/innløses tomt fra boligeiendommen Nedre Rælingsveg 435 vest for fylkesveien å bygge 

det nye krysset ved Nedre Rælingsveg og del av gang-/sykkelveg sydover.  


