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INSTANSER 
 
Statens Vegvesen, brev datert: 08.02.2018 
Det vises til oversendelse datert 12.12.17. 
 
Vi har mottatt til uttalelse forslag til detaljreguleringsplan for gang/sykkelveg fv. 120 
Klampenborg/Leikvoll i Sørum og Skedsmo kommune. 
 
Planer er utarbeidet i nært samarbeid med Statens vegvesen. 
 
Prosjektet ligger ikke inne i gjeldende handlingsprogram for fylkesvegene i Akershus i 
perioden 2018 – 21. Det er derfor uvisst når prosjektet blir prioritert. 
 
Reguleringsplaner er ferskvare og utdateres fort dersom det går lang tid mellom planvedtak 
og bygging. Teknisk plan som grunnlag for reguleringsplan må derfor gjennomgås på nytt 
og det må utarbeides et nytt kostnadsanslag før prosjektet tas opp til bevilgning. 
 
Statens vegvesen vil ta ansvar for å gjennomføre dette. 
 
Rådmannens kommentar: 
Tas t.e. men rådmannen vurderer at det er gjort svært omfattende og kostnadskrevende 
geotekniske undersøkelser, som åpenbart ikke er ferskvare. Planen har kostet Skedsmo og 
Gjerdrum i underkant av 4 mill, hvor av 2 mill til geotekniske undersøkelser m/rapport. 
Vegvesenet har gitt oss 1 mill i tilskudd til planarbeidet.  
 
 

 
Norges vassdrags- og energidirektorat, brev datert:  

NVEs generelle tilbakemelding ved offentlig ettersyn - 
Reguleringsplan 



for gang og sykkelveg mellom Leikvoll - Klampenborg, 
Skedsmo og Gjerdrum kommuner, Akershus 
 
Vi viser til oversendelse datert 16.03.2018, der Gjerdrum kommune viser til at NVE ikke ble varslet 
ved offentlig ettersyn av reguleringsplan for gang og sykkelveg mellom Klampenborg og Leikvoll, 
og derfor ber om en høringsuttalelse fra NVE så raskt som mulig, senest innen 05.05.2018 
 
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) er nasjonal sektormyndighet med innsigelses 
kompetanse innenfor saksområdene flom-, erosjon- og skredfare, allmenne interesser knyttet til 
vassdrag og grunnvann, og anlegg for energiproduksjon og framføring av elektrisk kraft. NVE gir 
råd og veiledning om hvordan disse saksområdene skal tas hensyn til ved utarbeiding av arealplaner 
etter plan- og bygningsloven. 
 
NVE prioriterer å gi uttalelser til reguleringsplaner der det bes om faglig bistand til konkrete 
problemstillinger. Dette fremgår av brev til kommunene 29.09.2017 om NVEs bistand og verktøy i 
arealplanleggingen, der vi ber kommunen om å skrive tydelig i oversendelsesbrevet hva en eventuelt 
ønsker bistand til i den enkelte sak. I denne saken kan vi ikke se at det er bedt om slik bistand, kun 
en generell høringsuttalelse fra NVE. NVE gir derfor ikke konkret uttalelse i denne saken i første 
omgang. 
 
For generell informasjon og veiledning knyttet til NVEs saksområder viser vi til NVEs veileder 
2/2017 Nasjonale og vesentlige regionale interesser innen NVEs saksområde i arealplanlegging, og 
øvrigveiledningsmateriell på NVEs nettsider www.nve.no/arealplan. 
 
NVE minner om at det er kommunen som har ansvaret for at det blir tatt tilstrekkelig hensyn til 
flom- og skredfare i arealplaner, byggetillatelser og dispensasjoner, slik at ny utbygging blir 
tilstrekkelig sikker. Dette gjelder uavhengig av om NVE har gitt råd eller uttalelse til saken. 
 
Dersom det med denne oversendelsen ønskes konkret bistand fra NVE, ber vi 
Gjerdrum kommune om å gi tydelig tilbakemelding på hva dere ev. ønsker bistand til. 
NVE vil likevel svare ut saken innen 05.05.2018. 
 
Rådmannens kommentar: 
Tas t.e. 

 
Hafslund nett , brev datert: 05.02.2018 
UTTALELSE TIL OFFENTLIG ETTERSYN AV SYKKELVEI MELLOM 
KLAMPENBORG OG LEIKVOLL  
 
Hafslund Nett AS («HN») viser til offentlig ettersyn/ høring for sykkelvei mellom Klampenborg 
og Leikvoll Høringsfristen er 7. februar 2018 og uttalelsen er dermed innen fristen.  
 
1. Bemerkninger  
 
HN viser til opplysninger gitt som uttalelse ved varsel om oppstart av planarbeidet.  
 
Nettselskapet er tilfreds med at forslagsstiller har imøtekommet våre innspill, og har ingen 
ytterligere bemerkninger til planen.  
 
Vennligst ta kontakt dersom det skulle være spørsmål eller uklarheter. Kontaktinformasjon:  
 
firmapost@hafslundnett.no 
  

mailto:firmapost@hafslundnett.no


Rådmannens kommentar: 
Tas t.o. 
 

 
Akershus Fylkeskommune, brev datert: 06.02.2018 
Gjerdrum og Skedsmo kommune - Reguleringsplan - Sykkelveg mellom Klampenborg og 
Leikvoll - Uttalelse til offentlig ettersyn av planforslag  
 
Det vises til kommunens oversendelse datert 12. desember 2017 av reguleringsplan til offentlig 
ettersyn i henhold til plan- og bygningsloven § 12-10.  
 
Formålet med planen er å detaljregulere gang- og sykkelvei langs fv. 120 mellom Klampenborg 
og Leikvoll, en strekning på 2,1 km som i dag mangler tilbud for gående og syklende. 
Strekningen utgjør siste delstrekning av gang- og sykkelvei mellom Skedsmokorset og Ask 
sentrum.  
 
Tiltaket er vurdert ut fra fylkeskommunens rolle som regional planmyndighet og som 
fagmyndighet for kulturminnevern. Fylkesrådmannen viser til uttalelser datert 16. desember 
2016 og 24. juni 2017 til varsel om igangsatt reguleringsarbeid for området, og har følgende 
merknader til planforslaget:  
 
Automatisk fredete kulturminner  
I henhold til tidligere krav er det gjennomført arkeologiske registreringer i planområdet. Det ble 
ikke avdekket automatisk fredete kulturminner. Undersøkelsesplikten etter kulturminneloven § 
9 er oppfylt og reguleringsplanen kan vedtas uten merknader vedrørende arkeologiske 
kulturminner. Rapport fra den arkeologiske registreringen ble oversendt 5. februar 2018.  
 
Nyere tids kulturminner  
Fylkesrådmannen vurderer at planforslaget i hovedsak samsvarer med våre tidligere uttalelser til 
varsel og har ingen ytterligere merknader knyttet til nyere tids kulturminner.  
 
Vannforvaltning  
Akershus fylkeskommune har vedtatt regional plan for vannforvaltning 2016-2021. Planen skal 
ligge til grunn for all kommunal planlegging. Tiltaket ligger innenfor vannområdet Leira-
Nitelva. Vannområdet har ambisjon om å innfri vannkvalitetsmålene innen 2021. 
Fylkesrådmannen forutsetter at tiltaket ikke forringer tilstanden i vassdragene. 2  
 
Fylkesvei  
For forhold som gjelder fylkesvei vises det til uttalelse fra Statens vegvesen region øst. 
 
Rådmannens kommentar: 
Tas t.e. 
 

 
 
Fylkesmannen i Oslo og Akershus, brev datert: 07.02.2018 
Vi viser til brev fra Gjerdrum kommune av 12.12.2017. 
 
Jordvern og matproduksjon er nasjonale føringer som skal ivaretas, og hensynet til dyrka og 
dyrkbar jord er forbilledlig vurdert i konsekvensutredningen. For midlertidige anleggs- og 
riggområder må krav til tilbakeføring og vilkår for istandsetting til dyrka jord innarbeides i 



bestemmelsene og miljøoppfølgingsplan. Slike arealer bør reguleres til jordbruk. 
 
Overordnede føringer som skal vurderes og ivaretas i kommunal planlegging er listet opp i 
Fylkesmannens forventningsbrev til kommunene av 1. mars 2017 (www.fmoa.no, under ”plan 
og bygg, arealforvaltning”) samt i ”Nasjonale forventninger til kommunal og regional 
planlegging” av 12.6.2015 (se www.planlegging.no). 
 
Fylkesmannen har med fokus på prioriterte politikkområder vurdert planforslaget, og har 
følgende konkrete merknader knyttet til nasjonale og viktige regionale interesser. 
 
Fylkesmannens merknader 
 
Jordvern og matproduksjon 
Nasjonale jordvernstrategi og skjerpet nasjonalt jordvernmål tilsier at omdisponering av dyrka 
og dyrkbar jord i størst mulig grad må unngås. Konsekvensutredningen viser at tiltaket er 
vurdert å ha liten til middels negativ konsekvens for naturressurser. Konsekvensutredningen har 
gode vurderinger av jord- og skogbruksarealenes verdi i hvert delområde, og konsekvenser i 
form av oppsplitting av teiger og atkomster til areal er også med. Mulighet for reduksjon av 
permanente og midlertidige inngrep i dyrka og dyrkbar jord er vurdert. 
 
Mesteparten av tapet av fulldyrka jord vil komme i Skedsmo kommune. Permanent tap av dyrka 
jord er beregnet til ca. 2,1 dekar og ca. 1,7 dekar er dyrkbar jord. Tap av produktiv skog er ca. 
9,5 dekar. Det er uklart om omlegging av atkomstveier er med i arealtallene for tap av dyrka og 
dyrkbar jord. Konsekvenser for jordbrukslandskapet er også grundig vurdert. 
 
Muligheter for å etablere erstatningsareal for dyrka mark som går tapt, skal utredes videre ifølge 
KU. Slike tiltak bør fortrinnsvis vurderes som en del av planforslaget. 
 
Midlertidige anleggs- og riggområder omfatter ca. 4,2 dekar dyrka jord og ca. 10,7 dekar skog 
(hvor 0 dekar er dyrkbart). Utfordringer med å sette i stand midlertidige areal slik at 
dyrkingskvalitet og avlingspotensial opprettholdes, er tatt med som avbøtende tiltak i KU. 
Jordvernhensyn og mulighet for avbøtende tiltak må også tas med i selve planforslaget. 
Jordvernhensyn tilsier at dyrka jord, som er brukt til midlertidig anleggs- og riggområder, må 
istandsettes som jordbruksareal. Arealet bør derfor reguleres til jordbruk istedenfor LNF-formål. 
 
Avbøtende tiltak for jordvern og matproduksjon må ivaretas i planforslaget, ikke bare som 
avtaler med grunneiere. Fylkesmannen forventer at krav om tilbakeføring og istandsetting 
til dyrka jord og frist for dette tas inn i aktuelle bestemmelser for midlertidige anleggs- og 
riggområder og følges opp i miljøoppfølgingsplanen. De foreslåtte avbøtende tiltakene for 
matjord i konsekvensutredningen KAP 6 er gode. Hensyn og vilkår som vi mener må følges opp 
i planbestemmelser og miljøoppfølging, kan oppsummeres slik: 
 
 Midlertidig omdisponert dyrka jord forutsettes tilbakeført til jordbruksformål i minst samme 

stand som før. Vi anbefaler at det settes maksimalt ett års frist for tilbakeføring. 
 
 Der anleggs- og riggområder omfatter dyrka og dyrkbar jord må matjordlaget tas av, 

bevares og tilbakeføres til dyrka jord. Tiltak for å ivareta jordstrukturen og hindre 
jordpakking må følges opp i anleggsfasen og ved tilbakeføring til jordbruk og innarbeides i 
miljøoppfølgingsplan e.l. 

 
 Tiltak for å hindre spredning av skadegjørere i landbruket må inngå i miljøoppfølging. 
 

http://www.planlegging.no/


 Hydrotekniske tiltak må (re)etableres og planen må omfatte erosjonsforebyggende tiltak for 
anleggsfasen og ferdig anlegg. Erosjonsforebygging mot tilliggende jordbruksareal må 
inngå. 

 
 For jordbruksareal som mister tilgjengelighet må det tilrettelegges for ny atkomst for 

landbruksmaskiner. 
 
Vi anbefaler at det settes av et fond, og at det inngås avtaler om tilbakeføring og istandsetting 
for midlertidige anleggs- og riggområder til jordbruksareal. 
 
Bekkelukking 
Fylkesmannen mener at bekker i prinsippet bør være åpne. Bekkedragene skaper variasjon i 
landskapet, og utgjør viktige leveområder for mange planter og dyr. Bekkene har derfor stor 
verdi både for biologisk mangfold og for naturopplevelse. Bekkelukkinger er med på å forsterke 
forurensningsproblemene i vassdragene fordi den naturlige selvrenseeffekten reduseres da 
denne er avhengig av lys. Planter og vegetasjon vil bidra til å holde igjen næringsstoffer, og en 
får også en raskere reduksjon av bakterier og smittestoffer i åpne bekker. I forhold til fremtidig 
klimatilpassinger er det også viktig at bekker og vassdrag holdes åpne for å unngå skader og 
flom ved store nedbørsmengder. 
 
Dersom det ikke er mulig å unngå å legge bekken i rør, bør det sikres at de avbøtende tiltakene 
som er skissert i rapporten om naturmangfold følges opp. 
 
Kantsone 
Fylkesmannen minner om at kantsonen langs vassdrag er lovbeskyttet etter vannressursloven § 
11. De største verdiene for biologisk mangfold er ofte knyttet til kantsonen i og langs vassdrag. 
Vi ber om at det tas hensyn til kantsonen og at det fjernes minst mulig vegetasjon når tiltaket 
gjennomføres. Dersom det er behov for å fjerne et lengre strekk av kantsonen, må det søkes om 
tillatelse fra Fylkesmannen. 
 
Rådmannens kommentar: 
Omlegging av atkomstveier er inkludert i arealtallene for tap av dyrka og dyrkbar jord. Det 
understrekes at beslag kan bli justert i forbindelse med detaljprosjektering. 
 
FMOA bemerker at muligheter for å etablere erstatningsareal for dyrka mark som går tapt 
fortrinnsvis bør vurderes som en del av planforslaget. Statens vegvesen skriver i sin uttalelse at 
prosjektet ikke ligger inne i gjeldende handlingsprogram for fylkesvegene i Akershus i 
perioden 2018 – 21, og at det derfor er uvisst når prosjektet blir prioritert. Vegvesenet skriver 
videre at teknisk plan som grunnlag for reguleringsplan derfor må gjennomgås på nytt, og det 
må utarbeides et nytt kostnadsanslag før prosjektet tas opp til bevilgning. Det er på dette 
grunnlaget vurdert for tidlig å avklare mulig erstatningsarealer for dyrka mark, fordi omfanget 
av det endelige midlertidige og varige beslaget kan bli justert, og framdriften av prosjektet er 
avhengig av behandlingen av handlingsprogrammet for fylkesveier. 
 
FMOA skriver at jordvernhensyn tilsier at dyrka jord, som er brukt til midlertidig anleggs- og 
riggområder, må istandsettes som jordbruksareal og at arealet derfor bør reguleres til jordbruk 
istedenfor LNF-formål. Dyrkamark som berøres utgjør svært begrensede deler av større teiger. 
Det kan framstå litt lite logisk at en liten del av en større teig reguleres til jordbruk mens resten 
av teigen er regulert til LNF. Det er innenfor grensen for varsel om oppstart av planarbeid ikke 
tatt høyde for å regulere hele teiger som kunne bli berørt. Det foreslås derfor at det i 
bestemmelsene presiseres at midlertidig berørt dyrkamark innenfor areal regulert til LNF skal 
istandsettes til jordbruksareal, se § 5 nedenfor. 



 
Hensyn og vilkår som FMOA mener må følges opp i planbestemmelser og miljøoppfølging 
tilrås etterkommet, og foreslås tatt inn i reguleringsplanbestemmelsene på følgende måte: 
 
 § 5 Bestemmelsesområde 

Nytt pkt. 5.3. Midlertidig omdisponert dyrka jord innenfor midlertidig anlegg- og 
riggområde (MAR og RIGG) skal innen ett år etter prosjektets slutt tilbakeføres til 
jordbruksformål i minst samme stand som før.  

 
 § 2 Fellesbestemmelser pkt. 2.4 miljøoppfølging, nye strekpunkt om forhold som skal 

innarbeides i Ytre miljø-plan: 
- Der anleggs- og riggområder omfatter dyrka og dyrkbar jord må matjordlaget tas av, 
bevares og tilbakeføres til dyrka jord. Tiltak for å ivareta jordstrukturen og hindre 
jordpakking må følges opp i anleggsfasen og ved tilbakeføring til jordbruk. 
- Tiltak for å hindre spredning av skadegjørere i landbruket. 
 
§2 Fellesbestemmelser, nytt pkt. 2.9 Landbruk: 
Hydrotekniske tiltak må (re)etableres og planen må omfatte erosjonsforebyggende tiltak for 
anleggsfasen og ferdig anlegg. Erosjonsforebygging mot tilliggende jordbruksareal må 
inngå. 
For jordbruksareal som mister tilgjengelighet skal det tilrettelegges for ny atkomst for 
landbruksmaskiner. 

 
Det er ikke ønskelig å legge bekk i rør, og dette har vært en viktig vurdering i prosjektet. Slik 
fyllinger synes å må bli for å kunne framføre gs-vegen, må trolig tre eksisterende kulverter 
forlenges. Dersom det i detaljprosjekteringen viser seg at det er mulig å forkorte kulvertene eller 
heve en av bekkene over bakken, skal dette etterkommes. Avbøtende tiltakene som er skissert i 
rapporten om naturmangfold skal følges opp. Vi foreslår at § 2 Fellesbestemmelser pkt. 2.7 
naturmangfold suppleres med følgende: 
Det skal i detaljprosjekteringen søkes løsninger for å redusere omfanget av bekk i rør. Ved 
etablering av kulverter skal kulverten ikke medføre vandringshindre for eventuell fisk som måtte 
gå i bekken. 
 
FMOA ber om at det tas hensyn til kantsonen og at det fjernes minst mulig vegetasjon når 
tiltaket gjennomføres. Dersom det er behov for å fjerne et lengre strekk av kantsonen, må det 
søkes om tillatelse fra Fylkesmannen. Dette tilrås lagt inn i pkt. 2.7. om naturmangfold på 
følgende måte:  
- Det skal fjernes minst mulig kantvegetasjon langs vassdrag når tiltaket gjennomføres. Dersom 
det er behov for å fjerne et lengre strekk av kantsonen, skal det søkes om tillatelse fra 
Fylkesmannen etter vannressursloven §11. 
 

 
ROAF, brev datert: 05.02.2018 
 
Innspill til: Varsel om offentlig høring av reguleringsplan for sykkelveg mellom 
Klampenborg og Leikvoll  
 
Vi viser til brev datert 12.12.2017 vedrørende ovennevnte sak.  
Dersom eksisterende abonnenter av ROAF innenfor planområdet blir berørt av tiltaket ber vi om 
å bli kontaktet for å legge til rette for renovasjon både i en byggefase, men også etter 
ferdigstillelse. 
 



Rådmannens kommentar:   
Tas t.e. 
 

 
Landbrukskontoret, brev dater  
 
Rådmannens kommentar: 
 

 
Andre Instanser 
 
COWI AS , brev datert:  08.01.2018 
 
COWI AS er engasjert av Huser AS og Rolf Gauterud for å bistå med planarbeid 
for et mulig næringsområde på Gauterud. I den forbindelse er vi svært positive 
til det pågående arbeidet med å etablere gang- og sykkelforbindelse som knytter 
tiltakshavers område både til Ask sentrum og sydover. Samtidig blir tiltakshavers 
planer berørt av arbeidet og vi ønsker i den sammenheng å informere om våre 
interesser. 
 
Vann og avløpsledninger 
Vann og avløp til Gauterud må etter våre opplysninger knyttes til eksisterende 
anlegg på Klampenborg. Den nye gang- og sykkeltraséen vil være den naturlige 
rørgata. Dersom det ikke allerede er planlagt VA-ledninger her ber vi om at dette 
planlegges med dimensjonering tilstrekkelig også for et næringsområde med 
størrelsesorden 100 daa. 
 
Adkomst og busslomme 
Eksisterende adkomst og busslomme ved Flatner ligger helt sør på arealet som vi 
jobber med. Det kan være en god løsning at et eventuelt næringsområde 
benytter denne adkomstløsningen men det kan også være hensiktsmessig å  
etablere en ny adkomst lenger nord og mer sentralt i næringsområdet. 
 
COWI AS leverer innspill til kommuneplanarbeidet helt i begynnelsen av 2018 og 
vi vil gå i gang med detaljregulering så snart vi får aksept fra Gjerdrum kommune 
til å gjøre dette. Dersom det tidsmessig viser seg ikke mulig å få våre behov 
regulert inn i det pågående planarbeidet ber vi om at det sikres at VA kan 
etableres i eller ved gang— og sykkeltraséen og at endringer i forbindelse med 
adkomst kan gjøres gjennom vårt påfølgende planarbeid. 
 
Vi ¢nsker å en god dialog i det videre arbeidet for å sikre best mulig løsninger 
både for vår oppdragsgiver og alle andre parter. Vi vil derfor ta initiativ til et 
snarlig møte. 
 
Forslagstillers kommentar 
Det er ikke planlagt VA-ledninger i forbindelse med gs-vegen, og tidspunkt for bygging av gs-
vegen avhenger av framtidig prioritering i handlingsprogram for fylkesvegene i Akershus. 
Videre er planlegging av nytt næringsområde avhengig av kommende kommuneplanrullering, 
og det er det for tidlig å prosjektere for eventuell VA i gs-vegen. Vi foreslår derfor å legge inn 
en bestemmelse i § 3 pkt. 3.1. Generelt, som åpner for framtidig etablering vann- og avløpsrør 
og ev. kabler innenfor formål gs-veg og annen veggrunn, på følgende måte: 
- Innenfor samferdselsformål SV, SKV, SGS og SVG tillates etablering av VA-ledninger og 



annen nødvendig offentlig infrastruktur i bakken knyttet til eventuelt framtidig næringsområde i 
Gjerdrum kommune. 
 
Når det gjelder kollektivholdeplass for et eventuelt nytt næringsområde som foreløpig ikke er 
innarbeidet i kommuneplanen, foreslås dette vurdert av rådmannen etter nærmere informasjon 
fra forslagsstiller til næringsområdet. Alternativt kan ekstra kollektivholdeplass langs fv. 120 
vurderes senere i forbindelse med framtidig regulering av næringsområdet.  
 
Rådmannens kommentar 
 

 
Braate Eiendom AS, brev datert: 19.12.2017 
Vi har ett spørsmål til utforming og høyde i forhold til RV 120. 
Ut kjøring fra Klampenborg er veldig redusert grunnet den store høydeforskjellen mellom 
Gauterudvegen og RV 120. 
Vi ser det som en stor fordel av trafikk sikkerhets hensyn at Gauterudvegen og gang/sykkel sprenges 
ned i samme nivå som RV 120. 
 
Disse massene har dere stor nytte av videre sørover samtidig som utkjøringa vil bli langt sikrere. 
Antagelig har dere lagt dette inn i planene, men nevner det i fall det ikke er vurdert. 
 
Tillegg til tidligere sendt i dag. 
Jeg Uteglemte at det er frisikten som er redusert på grunn av høyde forskjellen, men det skjønte dere 
sikert. 
Rådmannens kommentar 
 
Frisikt ved utkjøring fra Gauterudveien til fv. 120 er ivaretatt og trafikksikkerhetsgodkjent av 
Vegvesenet i forbindelse med teknisk plan. Gs-vegen vil forbedre frisikten i forhold til i dag, uten at 
det synes behov for større inngrep i Gauterudveien. 
 

 
Gjerdrum Næringslivforening, brev datert: 27.01.2018 
 
Kommentar til høring av detaljregulering for Gang og sykkelvei fra Klampenborg til 
Leikvoll  
Gjerdrum Næringslivsforening har drøftet saken i styremøte av 22. 1.2018. Vi ser med stor 
tilfredshet at det nå er framgang i planene om en gang og sykkelveg mellom Klampenborg i 
Gjerdrum og Leikvoll i Skedsmo kommune. Dette er svært positivt for Gjerdrum og vi har 
ingen kommentarer til trasevalget.  
 
Det vi imidlertid er sterkt opptatt av er at det også blir fortgang for næringsareal i samme 
område. Dette har GNF nå kjempet for i nærmere seks år uten særlig resultat. Vi vet det er 
arbeidet med saken, men at den nå ligger mer eller mindre i bero. Gjerdrum 
Næringslivsforening er svært skuffet over at det tar så lang tid å få tilrettelagt et nytt 
næringsareal i Gjerdrum. Vi er veldig glad for den nye gang- og sykkelvegen og håper at 
arbeidet med denne kan ses i sammenheng og tilpasses til det planlagte næringsarealet.  
 
Med vennlig hilsen  
Gjerdrum Næringslivsforening  
Turid Jødahl  
Styreleder 
Rådmannens kommentar: 



 
Tas t.o., og det vises for øvrig til COWIs uttalelse om mulig næringsområde på Gauterud. 
 

 
Naboer og Vel: 
 
Ask StorVel, E-post datert: 25.01.2018  
Høringsuttalelse fra Ask StorVel: 
 
 Lys langs traseen, og av‐ og påkjøringer blir godt ivaretatt. Bra! 
 
 Når det iverksettes arbeid på traseen, bør biltraseen gjøres breiere og rettere. 
 
 Sikker adkomst til bussholdeplass: 

Vi mener det er behov for tunnel eller gangbru ved Flatner bussholdeplass. Dette for å 
ivareta sikkerheten til dem som må krysse Fv 120 for å komme til nordgående holdeplass. 
Det understrekes at det er flere barn som bor i området, og skal bruke buss i retning Ask. 

 
Mvh 
Ivar Arne Mjøen 
Ask StorVel 
Rådmannens kommentar: 
 
Statens Vegvesen har ved planoppstart avgrenset prosjektet til å omfatte gs-veg, og ikke selve 
fylkesvegen. Det er derfor ikke foreslått noen endringer i kjørevegen. 
 
Teknisk plan er trafikksikkerhetsgodkjent av Statens vegvesen, og det er ikke planlagt for tunnel 
eller gangbru ved Flatner bussholdeplass. 
  


