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Uttalelse til varsel om oppstart av arbeid med reguleringsplan for del av  
Nedre Rælingsveg - undergang ved Myrvold sør  

Vi viser til brev datert 28.06.2018 og epost sendt 05.07.2018 fra Plan23 AS. 
 
Beskrivelse av saken 
Plan23 varsler om oppstart av arbeid med reguleringsplan for del av Nedre Rælings veg – 
undergang ved Myrvold sør. Som vedlegg til epost fra PLAN23 har Statens vegvesen mottatt 
utkast til forslag til reguleringsplan og reguleringsbestemmelser. 
 
Hensikten med reguleringsplanen er å legge til rette for bygging av nytt kryss med fv. 120, 
bygging av kulvert/undergang for fotgjengere og gang- og sykkelveger langs fv. 120. 
Planområdet inngå i reguleringsplan for Myrvold sør, vedtatt 14.06.2017, som legger til rette for 
bygging av boliger.  
 
Statens vegvesens uttalelse til arbeid med reguleringsplan 
 
1. 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 med følgende ordlyd «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. 
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2. 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.   
 

 
 

 
Vegavdeling Akershus - Planseksjonen 
Med hilsen 
 
 
Rune Seim 
Fungerende seksjonsleder Torhild Sletten 
  
 

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer. 
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Rælingen kommune - Smestad - del av nedre Rælingsvei - undergang ved 
Myrvold sør - del av gbnr 119/12 m.fl. - Varsel om igangsatt reguleringsplan - 
Fylkesmannens uttalelse 
 
Vi viser til brev fra Plan23 AS av 28.06.2018. 
 
Fylkesmannens rolle i planprosessen 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 planarbeid ut ifra regionale og nasjonale hensyn innenfor våre 
ansvarsområder. Basert på den oversendte informasjonen har vi ingen konkrete merknader.  
 
Aktuelle overordnede føringer for kommunal planlegging som for øvrig skal vurderes og ivaretas 
i planen, er listet opp i Fylkesmannens forventningsbrev til kommunene av 1. mars 2018 
(www.fmoa.no, under ”plan og bygg, arealforvaltning”) samt ”Nasjonale forventninger til 
kommunal og regional planlegging” av 12.6.2015 (www.planlegging.no). 
 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
Ingeborg Austreng  
Seniorrådgiver Andreas Lyngstad 
 rådgiver 
 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent. 
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Rælingen kommune - Gbnr 119/12, 119/13 - Nedre Rælingsveg - Smedstad - uttalelse til 
varsel om oppstart av reguleringsarbeid for undergang ved Myrvold sør 
 
Det vises til oversendelse datert 28.06.18 av varsel om igangsatt reguleringsarbeid i henhold til 
plan- og bygningsloven § 12-8.  
 
Hensikten med planarbeidet er å justere gjeldende reguleringsplan, Myrvold Sør, 14.06.2017, ihht 
Statens vegvesens merknader til teknisk plan.  
 
Tiltaket er vurdert ut fra fylkeskommunens rolle som regional planmyndighet og som 
fagmyndighet for kulturminnevern. Fylkesrådmannen har ingen merknader til varselet og viser for 
øvrig til uttalelse fra Statens vegvesen Region øst. 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Julie Aaraas        Marianne Johansson 
rådgiver plan        rådgiver arkeologi  
 
Dokumentet er elektronisk godkjent. 
  
 
Kopi:  Rælingen kommune 

Fylkesmannen i Oslo og Akershus 
Statens vegvesen, Region øst  
 

 
Saksbehandlere: 
Planfaglige vurderinger:  julie.aaraas@afk.no, 22 05 56 69 
Automatisk fredete kulturminner: marianne.johansson@afk.no, 22 05 55 67 
Nyere tids kulturminner:   hanne.libak@afk.no, 22 05 56 28 
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