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ANMODNING OM TILBAKEMELDING PÃ  STATUS  VEDRØRENDE REKKEFØLGEKRAV

OG UTBYGGINSAVTALE FOR HEKTNERÃSEN NORD

Vårt kontor representerer Romeríksåsen AS, som har ervervet prosjektet med realisering av
reguleringsplanen «Myrvold sør» av 14. juni 2017 fra Øíe Eiendomsutvikling AS.

I reguleringsbestemmelsene for området Myrvold Sør er det inntatt rekkefølgebestemmelser blant
annet om utbedring av kryss inn mot kommende boligfelt, etablering av svingfelter og gang- og
sykkelveg langs Nedre Rælingsveg, samt ny undergang under Nedre Rælingsveg. På grunnlag av
merknader fra Statens vegvesen har Romeríksåsen AS og Plan 23 AS i tillegg fremmet forslag til

justeringer av reguleringsplanen.

Etableringen av infrastruktur kommer også øvrige utbyggingsprosjekter i området til gode. Dette

gjelder særlig for Hektneråsen Nord. Av denne årsak er det også inntatt reguleringsbestemmelser for
Hektneråsen Nord om etablering av gang- og sykkelveg.

I trafikkanalysen for Hektneråsen av mars 2016 er det i punkt 2.3 beskrevet relativt høy

ulykkesfrekvens på fv. 120. I punkt 2.6 er det videre beskrevet manglende gang- og sykkelveg ved
planområdet slik at gående og syklende per i dag i stedet må bruke en lokalveg med blandet trafikk.
Dette er beskrevet som en ulempe da det utgjør en omveg. I punkt 3.5 fremkommer at
reguleringsbestemmelsene for Hektneråsen Nord, ved bestemmelsene om etablering av gang- og

sykkelveg, vel bedre trafikksítuasjonen i området.

Det vises videre til Risiko- og sårbarhetsanalyse av 9.3.2018 for området Hektneråsen Nord. Her
fremkommer under punkt 54 om risiko for ulykke for gående og syklende at man «Må sikre trygg

kryssing av Tristilvegen, samt trygg ferdsel internt på området. Gang/sykkelveg legges gjennom
planområdet langs Smedstad Allé frem til Myrvold sør. Støyskjerm samt beplantning/mur langs
planområdet hindrer uønsket ferdsel i og rundt fv. 120. For øvrig, se vedlegg 5» Samlet
risikovurdering er vurdert til rødt - at tiltak må iverksettes.
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Statens Vegvesen har i uttalelse til varsel om oppstart av planarbeid av 5.1.2016 også påpekt

viktigheten av rekkefølgebestemmelser for å trafikksikre gangveiforbindelse og krysningspunkt for

fotgjengere. I punkt 6 og 7 fremkommer at det MÃ innarbeides rekkefølgebestemmelser som

ivaretar dette, herunder også hvordan det skal legges til rette for bruk av kulverten.

Ettersom etablering av gang- og sykkelveg samt kulvert kommer begge prosjektene til gode er det

viktig å sikre en god kostnadsfordeling mellom prosjektene. Dette har vært forsøkt løst mellom

Myrvold sør og Rælingen kommune ved utbyggingsavtale av 25.01.2017. I avtalens punkt 22 om
«Kostnadsde/ing gang/sykkelvei og undergang med Hektneråsen Nord» er det inntatt at Rælingen

kommune vil «søke å bidra til at Hektneråsen Nord dekker sin forholdsmessige andel av

infrastrukturen, ved å jobbe for å at dette kommer inn i reguleringsbestemmelser og

utbyggingsavtale med grunneier og/eller utbygger for dette området, herunder søke å få med

bestemmelse om ot undergang og GS-vei må være etablert før det gis igangsettingstillatelse for

boliger innenfor reguleringsområdet.  »

Reguleringsplanen for Hektneråsen Nord er nå klar for sluttbehandling i kommunestyret. I

reguleringsbestemmelsene § 7-16 er det fastsatt krav om gang- og sykkelveg frem til regulert vei

SKV4 i reguleringsplan for Myrvold sør. Det fremkommer imidlertid ikke rekkefølgebestemmelser

tilknyttet dette, og det fremkommer ingen bestemmelser knyttet til kravet om undergang.

I epost fra Pettersen i Rælingen kommune av 02.10.2018 er det redegjort for at kommunen vil foreslå

at det inntas rekkefølgekrav om opparbeidelse av gang- og sykkelvei/fortau vest for fv. 120 på

strekningen mellom Tristilvegen og nord til adkomstveg SKV4 i reguleringsbestemmelser for

Hektneråsen nord. Det fremkommer imidlertid fortsatt ingenting om bestemmelser knyttet til

undergangen, noe som eksplisitt er forutsatt i utbyggingsavtalen med Myrvold sør og også vil være
nødvendig av hensyn til de myke trafikantene. Vi ber om at også dette punktet følges opp i det videre

planarbeidet samt ved inngåelse av eventuell utbyggingsavtale for Hektneråsen nord.

Vi ber videre om å bli informert om når planen kommer til 2.gangs politisk behandling.
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