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Tittel: Innspill til reguleringsplan og utbyggingsavtale område nord for Tristilvegen

Hei,

Her er Midtre Rælingen Vels innspill til sentrumsutbyggingen nord for Tristilvegen.

Hilsen,
Gaute Aa. Solaas
Leder MRV.

MRV er positive til at utbygger ønsker å etablere dagligvarebutikk på tomta nord for Tristilvegen. Vi har fått klare tilbakemeldinger på at vi trenger en god dagligvarebutikk i 
nærområdet. Det bør prioriteres å få denne på plass så fort som mulig i utbyggingen.

Vi er også positive til at området bygges med større tetthet og høyde enn ellers da dette vil markere at dette er et sentrumsområde for lokalsamfunnet. Den høye åsen i bakkant 
gjør at bebyggelsen allikevel ikke vil bli sjenerende. For at disse grepene skal fungere og en sentrumsfølelse skal oppnås må planlegging og gjennomføring være av høy kvalitet. 
Det må settes opp støygjerde på nordsiden av fv120 for å skjerme bebyggelsen for økt biltrafikk og byggestøy. Dette må også tas tidlig i utbyggingen. Det må sikres mot 
fotgjengerkryssing av fv120 på andre steder enn undergangen ved Tristilvegen og en ny overgang ved avkjøringen til Myrvoll.

Et viktig grep vil være å lage en buss-sløyfe gjennom området, der busser i begge retninger kan svinge innom for å hente og sette av passasjerer. Vi ser for oss at bussene som nå 
snur på Fjerdingby i framtiden vil ta turen ut til oss før de snur. Dette kan for eksempel gjennomføres ved å lage en innkjøring for busser i nordenden av utbyggingsområdet. Et 
torg eller en uteservering vil også bidra til å definere stedet som et sentrum.

Denne utbyggingen sammen med andre vil medføre at problemene ved krysset Fv120/Tristilvegen vil bli prekære. Ombygging av krysset til rundkjøring eller oppsetting av 
lysregulering må igangsettes som et av de første tiltakene. I denne sammenheng vil det være naturlig å få omgjort høyspentmasten med transformator til jordledning og 
transformatorstasjon plassert lenger unna trafikken. Det vil være naturlig å få lagt om hele høyspentledningen til å gå i luftlinje sør for Tristilvegen og i grøft langs fylkesvegen slik 
at den kommer ut av bebygd område.

Vi mener at det er naturlig at utbygger bidrar til etablering av overgangen ved Myrvoll (tas i sammenheng med bussavkjøringen) samt støygjerde langs fylkesvegen, ombygging av 
krysset fv120/Tristilvegen og omlegging av høyspentledningen.
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