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Vurdering av revidert teknisk plan for tiltak langs fv. 120 ved Myrvold sør  
i Rælingen kommune 

Vi viser til epost sendt 29.06.2018 fra Sweco Norge AS. 
 
Sweco har sendt inn revidert teknisk plan for undergang/kulvert, gang- og sykkelveg og  
kryss med fv. 120 (Nedre Rælingsveg) for vurdering av Statens vegvesen. 
 
Uttalelse fra Statens vegvesen 
 
Tegning D100 – sikt mellom gang- og sykkelvegen og kulverten/undergangen 
For å forebygge trafikkuhell mellom syklende og fotgjengere ved undergangen er det viktig  
å utforme gang- og sykkelvegen/rampene slikt at syklistene får lav hastighet og god sikt. 
 
Statens vegvesen forutsetter at gang- og sykkelvegen og undergangen blir bygd slik at krav 
til stoppsikt 50 m for syklister som passerer undergangen blir oppfylt. Krav til stoppsikt skal 
være i henhold til figur E.29, side 126 i Statens vegvesens håndbok N100. 
 
Tegning IN102 
Tegning IN102 viser teknisk infrastruktur plassert på utsiden av støttemurene langs gang- og 
sykkelvegen. Vi gjør oppmerksom på at infrastruktur som tilhører gang- og sykkelvegen må 
ligge på offentlig grunn. 
 
Teknisk plan som grunnlag for reguleringsplan 
Statens vegvesen vurderer at teknisk plan kan være grunnlag for regulering av undergang, 
gang- og sykkelveg og kryss med fv. 120 under forutsetning av at krav til stoppsikt på 50 m 
for syklister som passerer undergangen blir oppfylt.  
 
 
Vegavdeling Akershus - Planseksjonen 
Med hilsen 
 
 
Rune Seim 
Fungerende seksjonsleder Torhild Sletten  
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