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1 Sammendrag 
Gjerdrum kommune har tatt initiativ til utarbeidelse av detaljreguleringsplan for gang- og 
sykkelveg langs fv. 120 mellom Leikvoll og Klampenborg. Strekningen er ca. 2,1 km lang, 
er svingete, uten fortau, har høy fartsgrense, og oppleves generelt svært trafikkfarlig å 
ferdes langs. Strekningen er siste delstrekningen i prosjektet med å legge til rette for 
gang- og sykkelveg mellom Skedsmokorset og Ask sentrum.  

Traséen for gang- og sykkelvegen ligger i sin helhet på vestsiden av fylkesvegen. 
Trasévalget følger av anbefalinger fra forprosjekt gjennomført i 2007, der tre ulike 
alternativer ble vurdert..  

Arealene innenfor planområdet grenser til fv. 120 og består for en stor del av et kupert 
ravineterreng med blandingsskog og noe dyrkamark. Etablering av gang- og sykkelveg vil 
innebære terrenginngrep i form av fyllinger og motfyllinger på enkelte områder langs 
strekningen som følge av dårlige grunnforhold. Dette gjelder fortrinnsvis areal tilknyttet 
ravinedaler der det fra tidligere er gjort terrenginngrep i form av veg, fylling og jordras. 
Tiltaket berører et begrenset jordbruksareal og tre eiendommer med bebyggelse som 
ligger relativt tett på fylkesvegen.  

Tiltaket vurderes å være i samsvar med overordnede planer og føringer.  

De positive virkningene av å etablere gang- og sykkelveg på strekningen vurderes å 
oppveie de negative.   
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2 Bakgrunn 

2.1 Planområdet 

Planområdet ligger langs fv. 120 i Gjerdrum kommune og Skedsmo kommune innenfor 
rektanglet som vist på kartet i Figur 2-1.  

 
Figur 2-1 Oversiktskart over planområdets beliggenhet i Gjerdrum kommune og Skedsmo 
kommune, kilde: norgeskart.no. 

 
Varslet planavgrensning går fram av Figur 2-2. I dette varselet var det tatt høyde for 
eventuelle behov for sikringstiltak på østsiden av fylkesvegen. Underveis i planarbeidet er 
planområdet betydelig redusert da ingeniørgeologiske undersøkelser viser at det ikke er 
behov for sikring av fjellskrentene. Planområdet omfatter i planforslaget bare arealer som 
blir varig eller midlertidig berørt i bygge- og anleggsfase. Både varslet og endelig 
planavgrensning fremgår av Figur 2-2.  
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Figur 2-2 Varslingsgrense i sort, planavgrensning i orange. Kilde kartgrunnlag: norgeskart.no 

Det ble underveis i arbeidet med detaljreguleringsplanen behov for å utvide planområdet 
på fire områder. Utvidelsen var marginal, men nødvendig som følge av stabiliserende 
tiltak og behov for anleggsbelte. Utvidelsen vises i Figur 2-3.  
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Figur 2-3: Varslet plangrense vist med rosa linje, utvidelsen gjelder som vist med pil, der sort linje 
går utover rosa varslingsgrense. 

2.2 Hensikten med planen 

Gjerdrum kommune har tatt initiativ til utarbeidelse av detaljreguleringsplan for gang- og 
sykkelveg langs fv. 120 mellom Klampenborg og Leikvoll. Strekningen er omlag 2,1 km 
lang, hvorav omlag 1650 m ligger i Gjerdrum kommune og omlag 450 m ligger i Skedsmo 
kommune.  

Mellom Ask og Klampenborg i Gjerdrum kommune er det nylig opparbeidet gang- og 
sykkelveg langs fv. 120, og videre er det tidligere bygget gang- og sykkelveg mellom 
Leikvoll og Skedsmokorset i Skedsmo kommune. Strekningen Klampenborg – Leikvoll er 
derfor en mangel i sykkelvegnettet langs fv. 120. Strekningen er svingete, har 80 km/t 
fartsgrense, har svært smal vegskulder og oppleves trafikkfarlig. 

2.3 Forprosjekt med ulike alternativer 

Statens vegvesen engasjerte i 2008 Hjellnes Consult AS til å utarbeide et forprosjekt for 
gang- og sykkelveg på denne strekningen. Det ble utredet tre alternativer, og alternativ 1 
med sammenhengende gang- og sykkelveg på vestsiden av fv. 120 ble anbefalt. De to 
andre alternativene innebar kryssing av fylkesvegen og ble ikke anbefalt.  
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Dette planarbeidet bygger videre på anbefalingen fra forprosjektet, men har samtidig tatt 
høyde for nye krav og forutsetninger som er kommet siden den gang. 

2.4 Forslagstiller, plankonsulent, berørte eiendommer 

Forslagsstiller er Sweco Norge AS på vegne av Gjerdrum kommune og Skedsmo 
kommune. Følgende eiendommer er berørt av innenfor planområdet: 
 

Gjerdrum kommune 

Gnr/bnr Eier Areal innenfor 
planområdet, m2 

32/31 Privat  1059 

32/3 Privat  3299 

86/1 Offentlig, fv. 120  16155 

32/6 Privat  2175 

32/16 Privat  932 

32/19, 32/20, 31/1, 30/13 Privat  11686 

32/14 Privat  2330 

32/28 Privat  820 

32/21 Privat  113 

30/6 Privat  1881 

30/21 Privat  1326 

30/2-3 Privat  2902 

 

Skedsmo kommune 

Gnr/bnr Eier Areal innenfor 
planområdet, m2 

102/13 Offentlig, fv. 120   3423 

55/1 Privat 8063 

55/16 Privat  674 

Sum  12160 
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2.5 Tidligere vedtak i saken 

Gjerdrum kommune 

PS 29/17 Fastsettelse av planprogram for Gang- og sykkelveg fv. 120 Klampenborg - 
Leikvoll 
 Saksprotokoll i Kommunestyret - 15.03.2017. Votering: Enstemmig vedtatt.  
 Vedtak: Planprogrammet fastsettes i henhold til plan- og bygningsloven § 12-9, tredje 

ledd. Planprogram - Detaljregulering for Gang- og sykkelveg fv. 120 Klampenborg - 
Leikvoll, 10.01.2017, skal legges til grunn for det videre plan- og utredningsarbeidet. 

 

Skedsmo kommune 

PS 17/23 Fastsettelse av planprogram for Detaljreguleringsplan for gang- og sykkelveg 
mellom Leikvoll og Klampenborg 
 Behandling i Hovedutvalg for tekniske tjenester - 15.03.2017.  
 Vedtak i Hovedutvalg for tekniske tjenester - 15.03.2017: Planprogrammet fastsettes i 

henhold til plan- og bygningsloven § 12-9, tredje ledd. Planprogram for 
Detaljregulering for gang- og sykkelveg mellom Leikvoll og Klampenborg datert 
09.01.2017, skal ligge til grunn for det videre plan- og utredningsarbeidet. Enstemmig 
vedtatt. 

2.6 Utbyggingsavtaler 

Statens vegvesen vil stå for utbygging av gang- og sykkelveg langs fylkesveg. Behov for 
utbyggingsavtaler er ikke kjent.  

2.7 Krav om konsekvensutredning 

Etter forskrift om konsekvensutredning etter plan- og bygningsloven skal planen 
konsekvensutredes, jamfør § 2 d) «… og detaljreguleringer på mer enn 15 dekar, som 
omfatter nye områder til utbyggingsformål». 
 
Utdrag av konsekvensutredningen er gjengitt under de respektive tema i 
planbeskrivelsen. Selve utredningene følger plansaken som følgende to vedlegg:  
 

- Konsekvensutredning landskap, nærmiljø/friluftsliv, kulturminner/kulturmiljø og 
naturressurser/landbruk, Sweco, datert 21.09.2017 

- Kartlegging av naturmangfold, Miljøfaglig utredning, notat 2016N47, datert 
07.07.2017 
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3 Planprosessen 

3.1 Varsel om oppstart  

Oppstart av reguleringsarbeid og utleggelse av planprogram til offentlig ettersyn ble 
varslet med annonse i Romerikes Blad 02.11.2016. Høringsfristen ble satt til 16.12.2016. 
På samme tid ble varslet om oppstart og planprogrammet lagt ut på Gjerdrum kommune 
og Skedsmo kommune sine hjemmesider.  
 
Brev til de berørte partene i saken, med tilsvarende informasjon ble sendt ut i brev datert 
27.10.2016. Dette inkluderer grunneiere, naboer, frivillige organisasjoner og diverse 
offentlige myndigheter, i tråd med kommunenes faste varslingslister. Fristen for å komme 
med merknader ble satt til 16.12.2016. 
 
Underveis i prosjektet viste det seg behov for mindre utvidelse av planområdet på fire 
steder langs strekningen, illustrert i Figur 2-3. Utvidelsen var nødvendig som følge av 
stabiliserende tiltak (skråning) på grunn av grunnforholdene på strekningen, samt 
ytterligere behov for anleggsbelte. Informasjon om utvidelsen ble sendt til berørte parter i 
samråd med kommunen 14.06.2017. Frist for merknader ble satt til 29.07.2017.  
 

3.2 Medvirkningsprosess  

Planen er blitt gjort kjent gjennom varsel om oppstart og planprogram. Til varsel om 
oppstart og planprogrammet kom det inn 10 uttalelser. Disse var fra følgende instanser, 
organisasjoner og personer: 

Fylkesmannen i Oslo og Akershus (FMOA), 16.12.2016. 
Statens vegvesen (SVV), 07.12.2016. 
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), 27.10.2016 
Direktoratet for mineralforvaltning, 18.11.2016 
Akershus fylkeskommune, 16.12.2016 
Hafslund Nett, 12.12.2016 
Skedsmo kommune, kommunalteknikk, 28.10.2016 
Romerike Avfallsforedling IKS (ROAF), 08.11.2016 
Gjerdrum næringslivsforening, 27.10.2016 
Trygve Amundsen, Gnr./bnr.  55/1 i Skedsmo, 13.12.2016 
 
Sammendrag av uttalelsene er skrevet og kommentert i kap. 8 om forhåndsuttalelser. 
 

3.3 Planprogram  

Planprogrammet ble lagt ut til offentlig ettersyn samtidig som oppstart av 
reguleringsplanarbeid ble varslet. Programmet ble vedtatt 15.03.2017 i begge 
kommunene som beskrevet i kapittel 2.5. Planprogrammet er lagt til grunn for 



  

   

 

11(47) 
 

PLANBESKRIVELSE 
DATO 21.09.2017 
 
DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEG MELLOM KLAMPENBORG OG LEIKVOLL 

 

re
po

00
1.

do
cx

 2
01

5-
10

-0
5

utredningsarbeidet som er gjort i forbindelse med utarbeidelsen av det foreliggende 
planforslaget. 

 

4 Planstatus og andre føringer 

4.1 Overordnede planer 

Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus ble vedtatt i fylkestinget 
14.12.2015 og Oslo bystyre 16.12.2015. Planens mål er følgende: 

• Osloregionen skal være en konkurransedyktig og bærekraftig region i Europa. 

• Utbyggingsmønsteret skal være arealeffektivt basert på prinsipper om flerkjernet 
utvikling og bevaring av overordnet grønnstruktur. 

•Transportsystemet skal på en rasjonell måte knytte den flerkjernete regionen sammen, til 
resten av landet og til utlandet. Transportsystemet skal være effektivt, miljøvennlig, med 
tilgjengelighet for alle og med lavest mulig behov for biltransport.  

Oslo kommune og Akershus fylkeskommune har i tillegg felles mål om å halvere 
klimautslippene innen 2030. Både Stortingets klimaforlik og Oslopakke 3 har som mål at 
persontransportveksten i området skal tas med kollektivtransport, gang og sykkel. Det vil 
bidra til å opprettholde tilgjengelighet og mobilitet også for dem som har behov for å 
bruke bil. Planforslaget bygger opp under mål om å redusere klimagassutslipp og økt 
transportvekst med gang og sykkel.  

4.2 Gjeldende kommuneplaner og reguleringsplaner 

4.2.1 Kommuneplanen 2012-2024 og kommunedelplan for Sørbygda i Gjerdrum 
kommune 

I kommuneplanens arealdel 2012-2024, vedtatt 09.05.2012, er det planlagt for gang- og 
sykkelveg på vestsiden av fv. 120 fra Klampenborg til Skedsmo kommunegrense, se 
Figur 4-1.  

I kommuneplanens strategiske måldel er «Gang- og sykkelveger mellom boliger og 
sentrum» beskrevet som en av flere strategier for å gjøre lokalsamfunnet mer 
bærekraftig. 

Område 8 Bråtesletta er avsatt til spredt boligbebyggelse i LNF. 
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Figur 4-1 Utsnitt fra kommuneplanens arealdel 2012-2024 i Gjerdrum kommune. Gang- og 
sykkelveg langs fv. 120 er vist med rød stiplet linje. 

Kommunedelplan Sørbygda i Gjerdrum kommune 
Oppstart av planarbeid ble varslet 30.06.2014. Samtidig ble planprogram lagt ut til 
offentlig ettersyn. Planprogrammet ble fastsatt av Kommunestyret 07.09.2016. 

Planavgrensningen ved planoppstart med kommunedelplanen framkommer av Figur 4-2. 
Ved endelig utarbeidelse av kommunedelplanen vil plangrensen bli redusert.  
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Figur 4-2: Planavgrensning ved planoppstart for kommunedelplan Sørbygda. 

4.2.2 Kommuneplanen 2015-2026 for Skedsmo kommune 

I kommuneplanens samfunnsdel 2015-2026, vedtatt 10.06.2015, kap. 5.3 Samordnet 
areal- og transportplanlegging, går det bl.a. fram at «Gjennom styrking av kollektivnettet, 
forsterkning av gang- og sykkelvegnettet, aktiv parkeringspolitikk og prioritering av 
gående og syklende vil man styre reisemiddelvalg bort fra personbil».  

I kommuneplanens arealdel vil den nye gang- og sykkelvegen ligge langs fv. 120 
Gjerdrumsveien innenfor areal avsatt til samferdsel og LNF, se Figur 4-3. Rød linje avsatt 
til fremtidig, ny veg, ligger lang frem i tid og er ikke tatt med i planleggingen av den nye 
gang- og sykkelvegen. 
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Figur 4-3. Utsnitt fra kommuneplanens arealdel 2015-2026 i Skedsmo kommune. Arealformålet der 
gang- og sykkelvegen planlegges langs fv. 120 Gjerdrumsveien, er avsatt til vegformål og LNF. 

4.2.3 Berørte reguleringsplaner i Gjerdrum kommune 

Plan-ID 201001: Reguleringsplan for gang- og sykkelveg langs rv. 120 mellom Bråtesletta 
og Ask, Gjerdrum kommune, vedtatt 28.11.2012. Gang- og sykkelvegen vil etableres i 
areal mellom fv. 120 og Gauterudvegen.  

 
Figur 4-4: Reguleringsplanstatus ved Klampenborg i Gjerdrum kommune. 
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4.2.4 Berørte reguleringsplaner i Skedsmo kommune 

Plan-ID 210 Reguleringsplan for gang/sykkelveg langs vestsiden av fv. 120 
Gjerdrumsveien fra Åsenhaugen til Leikvoll med tilstøtende arealer. Stadfestet av 
fylkesmannen 07.02.1985. Se Figur 4-5. Den nordligste delen av denne planen kan bli 
endret for å etablere ny og mer trafikksikker adkomst til bolig ved Leikvoll. 

 
Figur 4-5 Reguleringsplanstatus ved Leikvoll i Skedsmo kommune. 

 

4.3 Tilgrensende reguleringsplaner 

Det er ingen tilgrensende planer i hverken Gjerdrum kommune eller Skedsmo kommune. 

 

4.4 Temaplaner 

Gjerdrum kommune 
 Trafikksikkerhetsplan 2013-2019 
 Kulturminnevernplan for Gjerdrum, 23.04.2004, rev. 23.04.2012 
 Bedre helse for alle. Kommunedelplan for folkehelse i Gjerdrum 2014 – 2024 

 
Skedsmo kommune 
 Kulturminnevernplan for Skedsmo kommune, 01.11.2010.  
 Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet i Skedsmo kommune, 2012 – 2015. 
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4.5 Statlige planretningslinjer/rammer/føringer 

Nasjonale forventninger til kommunal og regional planlegging 12. juni 2015. For å fremme 
en bærekraftig utvikling utarbeider regjeringen hvert fjerde år nasjonale forventninger til 
regional og kommunal planlegging. De nasjonale forventningene skal legges til grunn for 
de nye fylkestingenes og kommunestyrenes arbeid med regionale og kommunale 
planstrategier og planer. Her beskrives forventninger innen bærekraftig areal- og 
samfunnsutvikling og attraktive og klimavennlige by- og tettstedsområder.  

Fylkesmannens forventninger til kommunal planlegging 2017, brev til kommunene i Oslo 
og Akershus 01.03.2017. Av sammendraget går det fram at fylkesmannen vil legge vekt 
på å gi innspill til kommuneplaner. I arbeidet knyttet til kommuneplanens samfunnsdel vil 
Fylkesmannen særlig rette fokus mot barn- og unge og boligsosiale hensyn. Våre innspill 
til arealplanleggingen vil vektlegge oppfølgingen av nylig vedtatte regionale planer for 
areal- og transport og masseforvaltning. Fylkesmannen vil ha fokus på fortetting med 
kvalitet, grønn grense og klimahensyn. Rikspolitiske retningslinjer (RPR) for å ivareta 
barn og unges interesser i arealplanleggingen, skal styrke barn og unges interesser i 
planleggingen og gjelder all type planlegging etter reglene i plan- og bygningsloven. 
Rundskriv nr. T-2/2008, om barn og planlegging, er en utdypende forklaring til 
retningslinjene samt veiledning. 

Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging, vedtatt 
26.09.2014. Hensikten med retningslinjene er å oppnå samordning av bolig-, areal- og 
transportplanleggingen og bidra til mer effektive planprosesser. Retningslinjene skal bidra 
til et godt og produktivt samspill mellom kommuner, stat og utbyggere for å sikre god 
steds- og byutvikling. 

Retningslinjer for behandling av støy i arealplanleggingen, T-1442/2016. Formålet med 
denne retningslinjen er å forebygge støyplager og ivareta stille og lite støypåvirkede 
natur- og friluftsområder. 

Retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging, T-1520, vedtatt 30.05.2012. 
Hensikten med retningslinjen er å forebygge helseeffekter av luftforurensninger gjennom 
god arealplanlegging 

Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging, fastsatt 4. september 2009 har 
som formål å sikre at kommunene går foran i arbeidet med å redusere klimagassutslipp, 
mer effektiv energibruk og miljøvennlig energiomlegging i kommunene, og sikre at 
kommunene bruker et bredt spekter av sine roller og virkemidler i arbeidet med å 
redusere klimagassutslipp. 

NVE Retningslinjer nr. 2/2011 Flaum og skredfare i arealplanar gir retningslinjer på 
hvordan flom- og skredfare skal utredes, tas hensyn til og innarbeides i kommunale 
arealplaner etter plan- og bygningsloven. 

Retningslinjer for planlegging av riks- og fylkesveger etter plan- og bygningsloven, T-
1057, med vedlegg “Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og 
transportplanlegging, rundskriv T-5/93. Inkorporeringen av vegplansystemet i plan- og 
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bygningsloven i 1994 medførte at beslutningsprosessen ble den samme som for øvrige 
planvedtak. Endringen understreker også sammenhengen mellom vegplanlegging og 
annen arealplanlegging og legger til rette for en samordnet areal- og 
transportplanlegging. 
 

5 Planforslaget: Utgangspunkt, endringer og vurderinger 

5.1 Trafikkforhold 

Vegstrekningen mellom Klampenborg og Leikvoll ligger i spredtbygd område hvor 
bebyggelsen i all hovedsak består av eneboliger og gårdsbruk. Alle kryssene langs 
strekningen er kryss med private avkjørsler. Strekningen trafikkeres av bussrute 331, 
332, 336, 848 og 3876 - Skolebuss. På den aktuelle strekningen er det i dag holdeplasser 
ved Flatner og Fjeldly.  
 
Fartsgrensen er 80 km/t. I henhold til Statens vegvesen er ÅDT ca. 7 400 kjt/døgn. Det 
eksisterer ikke noe eget tilbud for syklister og fotgjengere. Fotgjengere er henvist til å gå 
på vegskulderen, mens syklister må sykle i kjørebanen siden vegskuldrene er for smale til 
å sykle på. Kombinasjonen av relativt stor trafikk, høyt fartsnivå, smale skuldre og flere 
krappe kurver med dårlig sikt, medfører at ferdsel langs vegen for de myke trafikantene er 
forbundet med utrygghet og en viss ulykkesrisiko. 
 
I perioden 2006-2015 er det registrert 15 politirapporterte ulykker langs strekningen. 
Lokaliseringen av ulykkene fremgår av kartet nedenfor. 
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Figur 5-1 Politirapporterte ulykker i 10-års perioden 2006-2015. 

    
Som det fremgår av Figur 5-1 er ulykkene konsentrert i nordre og søndre del av 
strekningen. 9 av ulykkene var utforkjøringsulykker og 5 var møteulykker. Den siste av de 
15 ulykkene inntraff da en syklist som syklet langs vegen ble påkjørt. MC var involvert i 
tre av ulykkene. I de øvrige ulykkene var det bare biler innblandet. Ingen av ulykkene har 
inntruffet i tilknytning til avkjørslene på strekningen. To personer ble alvorlig skadd i 
ulykkene. De øvrige personene som var innblandet kom bare lettere til skade.   
 
15 ulykker på 10 år langs en strekning på 2,1 km med ÅDT 7 400 kjt/døgn tilsvarer en 
ulykkesfrekvens på 0,26.  Normal ulykkesfrekvens for tilsvarende strekninger er 0,21.   
Ulykkesfrekvensen er altså høyere enn hva som er forventet langs denne type veger. En 
kan likevel ikke konkludere med ulykkesrisikoen er høyere enn normalt fordi forskjellen 
mellom forventet ulykkesfrekvens og faktisk ulykkesfrekvens ikke er signifikant.   
 
Det ble i 2008 utarbeidet et forprosjekt av Hjellnes Consult, i regi av Statens vegvesen. 
Forprosjektet belyser konsekvensene av å etablere gang- sykkelveg langs fv.120 mellom 
Klampenborg og Leikvoll. Rapporten konkluderer med at anleggelse av gang-/sykkelveg 
vil medføre en vesentlig forbedring av tilbudet for syklister og fotgjengere i forhold til 
dagens situasjon. Tiltaket vil bidra til å øke både sikkerheten og trygghetsfølelsen hos de 
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myke trafikantene. I notatet ble det beskrevet at forhold som må vies spesiellfokus i 
forhold til å forebygge fremtidige ulykker, er utforming av kryssingspunktene mellom 
gang-/sykkelveg og avkjørsler. På disse stedene er det viktig at siktravene tilfredsstilles. 
Dette er ivaretatt i planforslaget. 

5.2 Gang- og sykkelvegens utforming 

Det foreslås etablert en gang-/sykkelveg med bredde 3,5 meter langs hele vestsiden av 
fv. 120 mellom Klampenborg og Leikvoll. Asfaltert bredde vil være 3,0 meter og med to 
gruslagte skuldre med bredde 0,25 meter på hver side. Mellom gang-/sykkelvegen og 
fv.120 anlegges det en 3,0 meter bred trafikkdeler i form av grøft. Eksempel på 
normalprofil og typisk snitt er vist i Figur 5-2. 

 

 
Figur 5-2. Typisk snitt for gang- og sykkelveg ca. profil 180. 

Gang- og sykkelvegen vil følge vertikalkurvaturen til fv. 120, og stigningsforholdene 
tilfredsstiller kravene i gjeldende håndbøker.  

5.2.1 Fyllinger og skjæringer 

På vestsiden av fylkesvegen er det i dag et veldig kupert ravinelandskap med utfordrende 
grunnforhold. Det vil stedvis bli behov for betydelige fyllinger. På grunn av kvikkleire som 
er avdekket noen steder, og som nærmere beskrevet i eget kapittel om grunnforhold, er 
det også behov for motfyllinger. Omfanget av fyllinger, motfyllinger og skjæringer er vist i 
teknisk detaljplan med ulike farger i på C-tegningene, og som snitt i F-tegningene som 
følger planforslaget. De to største fyllingene med motfyllinger vil bli i ravine sør for 
avkjørselen til Leikvolldalen og sør for Fjeldly. Utsnitt fra C og F-tegning ved Leikvolldalen 
som viser omfang av fylling og motfylling gjengitt i Figur 5-3 og Figur 5-4. Tilsvarende 
utsnitt for område ved Fjeldly er gjengitt i  Figur 5-5 og Figur 5-6.  
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Figur 5-3. Utsnitt fra vegtegning som viser omfang av fylling og motfylling i ravinedal ved avkjøringa 
til Leikvolldalen. 

 
Figur 5-4 Typisk snitt ved ca. profil 410 som viser beregnet omfang av fylling og motfylling i 
ravinedal ved avkjøringa til Leikvolldalen. 
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Figur 5-5. Utsnitt fra vegtegning som viser omfang av fylling og motfylling i ravinedal ved Fjeldly. 

 
 

 
Figur 5-6. Typisk snitt ved ca. profil 1060 som viser beregnet omfang av fylling og motfylling i 
ravinedal ved Fjeldly. 

5.3 Avkjørsler 

Det er i dag sju avkjørsler langs vestsiden av fv. 120 som vil krysse gang-/sykkelvegen, 
og alle disse stedene er potensielle konfliktpunkt. Trafikken på avkjørslene er relativt liten 
og kryssingene av gang-/sykkelvegen vurderes som uproblematiske, forutsatt at det 
etableres tilfredsstillende siktforhold. Trafikk på avkjørslene har vikeplikt for syklister på 
gang-/sykkelvegen og gjeldende siktkrav fremgår av Figur 5-7. 
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Figur 5-7. Siktkrav i kryss mellom gang-/sykkelveg og avkjørsel. Stoppsikt (Ls) vil i dette           
tilfellet være 35 meter. 

Det er i planforslaget foreslått at én av avkjørslene stenges (saneres) og at flere av 
avkjørslene på vestsiden av fv. 120 justeres slik at det blir en mest mulig vinkelrett føring 
inn mot gang-/sykkelveg og fv. 120 for å bedre trafikksikkerheten. 

Tre avkjørsler justeres, og dette gjelder ved Leikvoll (Gjerdrumsveien 135/137 og 143) og 
Gjerdrumsveien 17 i Skedsmo kommune, og til Leikvolldalen i Gjerdrum kommune. 
Avkjørslene er utformet slik at gjeldende siktkrav ivaretas, både mot gang-/sykkelveg og 
mot fv. 120. 

 
Figur 5-8 Utsnitt fra vegtegning som viser hvilke avkjørsler som justeres mellom profil 0 og ca. 500. 

Saneringen gjelder avkjørselen til Byvegen 55 ved Fjeldly ved profil ca. 1150 i Gjerdrum 
kommune, se Figur 5-9. 
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Figur 5-9 Utsnitt fra vegtegning som viser sanering og justering av adkomst til Fjeldly. 

5.4 Kollektivholdeplasser 

Strekningen trafikkeres av bussrute 331, 332, 336, 848 og 3876 - Skolebuss. På den 
aktuelle strekningen er det i dag holdeplasser ved Flatner og Fjeldly. Det er ca. 35 
daglige avganger i hver retning. 

I planforslaget er det etter ønske fra Ruter og Statens vegvesen foreslått at holdeplass 
«Fjeldly» saneres og at holdeplass «Flatner» oppgraderes i henhold til gjeldende krav i 
forhold til universell utforming og trafikksikkerhet. Sistnevnte medfører blant annet at det 
etableres venterepos i bakkant holdeplassen, slik at de som venter på bussen ikke er 
henvist til å måtte stå på gang-/sykkelvegen. I tillegg til oppgradering forflyttes selve 
holdeplassen ved Flatner fra sørsiden til nordsiden av avkjøring til Flatner. Årsaken til 
dette er at det er ønskelig at busslommene ligger «sakset», og ikke rett ovenfor 
hverandre. I tillegg blir terrenginngrepene betydelig redusert av en slik forflytting.  
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Figur 5-10 Endring av bussholdeplasser ved den nye gang- og sykkelvegen langs fv. 120 ved 
Flatner og Fjeldly i Gjerdrum kommune. 

Figur 5-11 viser et typisk snitt av planlagt busslomme ved Flatner. 

 
Figur 5-11 Typisk snitt busslomme, sørgående ved ca. profil 760. 

5.5 Arealbruk 

Arealene innenfor planområdet grenser til fv. 120 og er for en stor del bestående av et 
ravineterreng med daler som ligger lavere enn vegen. I ravineterrenget vokser det tett, og 
til dels gammel skog. Det er noe jordbruksareal innenfor planområdet i tilknytning til 
Leikvoll og Klampenborg, sistnevnte på areal mellom fv. 120 og Gauterud, samt tre 
boligområder som ligger relativt tett på fylkesvegen.   

Etablering av gang- og sykkelveg vil innebære til dels store terrenginngrep på enkelte 
områder langs strekningen som følge av dårlige grunnforhold. Dette gjelder fortrinnsvis 
areal tilknyttet ravinedaler. De tre områdene med boligbebyggelse gjelder bebyggelsen 
på Leikvoll, bebyggelsen mellom Flatnergrenda og Fjeldly, samt bebyggelse i tilknytning 
til Fjeldly. Disse eiendommene vil få noe endret arealbruk da gang- og sykkelvegen med 
skråning/skulder vil etableres innenfor det som i dag er opparbeidet hageareal.  

I tabellene Tabell 5-1 til Tabell 5-4 vises midlertidig og permanent beslag av fulldyrka jord, 
skog, dyrkbar mark og innmarksbeite.  
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Tabell 5-1: Arealbeslag, fulldyrka jord 
Fulldyrka jord  

Eiendom  Beslag, midlertidig Beslag, permanent  

55/1 (Skedsmo)  1940 1470 

32/6 (Gjerdrum)  685  

30/13 (Gjerdrum) 222 24 

30/6 (Gjerdrum) 803 318 

Sum m2 3650 1812 

 
Tabell 5-2: Arealbeslag, skog 

Skog 

Eiendom  Beslag, midlertidig Beslag, permanent  

55/1 (Skedsmo)  1500 2641 

32/3 (Gjerdrum) 1185 1431 

32/16 (Gjerdrum) 300 35 

32/14 (Gjerdrum) 490 1833 

30/13 (Gjerdrum) 7254 3540 

Sum m2 10729 9480 

 
Tabell 5-3: Arealbeslag, dyrkbar mark 

Dyrkbar mark   

Eiendom  Beslag, midlertidig Beslag, permanent  

32/3 (Gjerdrum) 0 1688 

Sum m2 0 1688 

 
Tabell 5-4: Arealbeslag, innmarksbeite 

Innmarksbeite   
Eiendom  Beslag, midlertidig Beslag, permanent  

32/3 (Gjerdrum) 363 257 

30/13 (Gjerdrum) 162 0 

Sum m2 525 257 
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Forprosjektrapporten fra Hjellnes Consult, 2008, tok for seg tre ulike alternative 
plasseringer av gang- og sykkelvegen på strekningen. Rapporten konkluderer med at 
arealbeslaget, spesielt i forhold til jordbruk, er relativt lik for de tre alternativene. Utover et 
begrenset inngrep i dyrka mark, og et begrenset inngrep i opparbeidet hageareal ved tre 
eiendommer langs strekningen, er resterende arealer i stor grad skog, grøft/skråning i 
dag. Det er tidligere gjort inngrep i ravinedal langs vegen som medfører at denne ikke 
lenger kvalifiserer til verdifull naturtype, se Naturmangfold kap. 6.3. Det vurderes at 
tiltaket innebærer beskjeden endring i arealbruken langs strekningen. Fordelene ved å 
etablere gang- og sykkelvegen vurderes å veie opp for disse ulempene.  

5.6 Grunnforhold/geoteknikk 

Sweco Norge AS har vurdert de geotekniske forholdene langs det planlagte tiltaket. 
Resultatene er presentert i vedlegget, RIG-RAP 02 Geoteknisk rapport. 
Grunnundersøkelsene viser at grunnen i hovedsak består av bløt til fast leire. Det er 
påvist sensitiv leire og kvikkleire i flere av ravinedalene i planområdet. Beregningene 
viser at sikkerhet mot brudd er lav for eksisterende stabilitet, og at det må utføres tiltak for 
å tilfredsstille gjeldende krav til sikkerhet for nye tiltak.  

I henhold til NVE sin veileder Sikkerhet mot kvikkleireskred stilles det krav til 
områdestabilitet når det befinner seg kvikkleire nær tiltaket. Det ble i forbindelse med 
dette utarbeidet et notat for å påvise om tiltaket havner i tiltaksklasse K1 eller K2. Tiltaket 
medfører et begrenset terrenginngrep med lite personopphold, og prosjekterte 
motfyllinger og utvidede vegfyllinger oppfyller standardens krav til en sikkerhetsfaktor på 
1,4. Videre befinner tiltaket seg i et område der det er berg tett i bakkant, som igjen bidrar 
til at det ikke vil være noen progressiv bruddutvikling bakover i terrenget. Samtidig vil 
stigningen i terrenget vest for dalen virke stabiliserende på skråningen. På bakgrunn av 
dette er det vurdert at tiltaket befinner seg i tiltaksklasse K1, og at området er såpass 
stabilt at det kun er nødvendig å se på lokalstabiliteten, se vedlegg «notat 
tiltakskategorier».  

Skred- og rasfare 
Det er foretatt en skredfarekartlegging av strekningen mellom Klampenborg og Leikvoll 
som følge av at terrenget øst for vegen stiger opp ca. 130 meter mot Heksebergfjellet, 
som på sitt høyeste ligger rundt 300 moh, se rapport «skredfare, 17.11.2016». Store 
deler av denne skråningen er markert som utløsnings- og utløpsområde for snøskred og 
steinsprang. Det er vurdert at det er liten nominell sannsynlighet for skred langs 
strekningen. Det er videre vurdert at det ikke er sannsynlig at snøskred kan treffe gang- 
og sykkelvegen. Den nominelle sannsynligheten for steinsprang som kan nå G/S-vegen 
er vurdert å være 1/250 for strekningen Klampenborg- Hvalsberget og 1/450 for 
strekningen Hvalsberget-Leikvoll. Dette medfører at det er akseptabel strekningsrisiko i 
henhold til risikomatrisen til Statens vegvesen og det vil ikke være nødvendig med 
sikkerhetstiltak mot steinsprang for gang- og sykkelvegen. 
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5.7 Barn og unges interesser 

Planen vil være positiv for barn og unges interesser i form av å regulere ny, trygg gang- 
og sykkelmuligheter for barn og unge i nærområdet som ellers ville måtte ferdes langs 
utrygg og trafikkert fylkesveg eller blitt kjørt i bil.  

5.8 Støy 

Det er gjort en utredning av vegtrafikkstøy i forbindelse med detaljreguleringen av gang- 
og sykkelveg mellom Klampenborg og Leikvoll, se vedlegg «Støyutredning_21.09.17».  

Beregninger viser at gang- og sykkelvegen endrer støynivå ved boliger med mindre enn 1 
dB. I tråd med retningslinjen T-1442 og Statens vegvesen sin praksis skal boligene i gul 
sone ikke få tiltak siden endringen på støynivå er mindre enn 3 dB. 

Ni boliger ligger i rød sone og vil trenge støyskjermingstiltak av uteplasser og evt. 
fasadeisoleringstiltak i tillegg. Disse boligene må befares med hensyn på uteplasser og 
fasadeisolasjon / innendørs støynivå til neste planfase. Deretter må nødvendige tiltak 
vurderes og prosjekteres i detalj. 

Aktuelle adresser for støytiltak er følgende adresser:  
 Gjerdrumsveien 135, 137, 143 og 172 
 Byvegen 11, 51, 55 og 59 
 Gauterud 1 

 
Dagens situasjon for vegtrafikkstøy langs fv. 120 i planområdet, og beliggenhet av boliger 
med behov for tiltak, vist med svarte piler, går fram av støysonekartene i Figur 5-12, Figur 
5-13 og Figur 5-14.  
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Figur 5-12. Støysonekart for del av planområdet mellom Leikvoll og Flatner. 

 
Figur 5-13. Støysonekart for del av planområdet mellom Flatner og Fjeldly. 
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Figur 5-14. Støysonekart for del av planområdet mellom Fjeldly og Klampenborg. 

5.9 Klimagassutslipp  

Tiltaket vil ikke medføre vesentlige endringer i klimagassutslipp, i hovedsak vil det ha 
positiv effekt da tiltaket kan innebære at flere vil la bilen stå til fordel for sykkel/gange.  
 
Utslipp i forbindelse med anleggsperioden bør vurderes og håndteres i Ytre miljøplan. 
Når det gjelder materialvalg anbefales det at det også gjøres en vurdering av klima- og 
miljøvennlige materialer.  
 

5.10 Tilgjengelighet og universell utforming 

Universell utforming er ifølge temaveileder fra 2009 en langsiktig nasjonal strategi for å 
bidra til å gjøre samfunnet tilgjengelig for alle og forhindre diskriminering. Universell 
utforming dreier seg om utforming og tilrettelegging av fysiske forhold for å fremme like 
muligheter til samfunnsdeltakelse. 

Gang- og sykkelvegen er i dette planforslaget utformet i henhold til prinsippene for 
universell utforming.  
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5.11 Teknisk infrastruktur 

5.11.1 Vann- og avløp 

Skedsmo kommune opplyser at de har en vannledning i gangvegen sør for Leikvoll, se 
Figur 5-15. Denne går forbi Leikvoll og ned til Gjerdrumsveien 143 og videre til gårdsveg. 
Ved graving i forbindelse med gang- og sykkelvegen må vannforsyningen sikres. 
Skedsmo og Gjerdrum har ikke andre VA-ledninger som ligger i traseen for den nye 
gang-/sykkelvegen.   
 
Tiltaket medfører ikke behov for tilkobling til VA eller andre arbeider på VA-nettet. 
 

 
Figur 5-15: Eksisterende ledningsnett i området. 

5.11.2 Flom og overvannshåndtering 

Overvann som genereres på fv. 120 renner i dag til terreng på vestsiden av vegen eller til 
grøft på østsiden av vegen, avhengig av tverrfallet på vegen. Tilstanden til eksisterende 
stikkrenner er ukjent.  
 
I forbindelse med etablering av gang-/sykkelveg vil det etableres et overvannsanlegg i 
rabatten mellom fv.120 og gang- og sykkelvegen. 
Sandfang fanger opp overvann i grøfta, og leder dette til terreng/bekk på vestsiden av 
vegen. Der hvor den nye gang- og sykkelvegen har grøft på vestsiden blir det sandfang i 
grøfta. Der hvor gang- og sykkelvegen legges på oppfylte masser kan overvann infiltreres 
i massene. 
 
Ved utbygging av gang-/sykkelvegen og etablering av overvannsanlegget blir 
overvannshåndteringen langs fv. 120 bedre, og vannkvaliteten bedres ved at 
forurensning/partikler holdes tilbake i sandfangene. 
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Det er i forbindelse med planprosessen utarbeidet en rapport for flom- og 
kulvertberegning, der følgende beregninger er utført:  
 

- Beregning av vannføring for 200-årsflom med og uten klimapåslag ved Fjeldly, 
Gjerdrum kommune.  

- Beregning av vannføring for 200-årsflom med og uten klimapåslag ved Leikvoll, 
Skedsmo kommune.  

- Beregning av vannføring ved 200-årsflom med og uten klimapåslag for kulvert 
som krysser Byvegen like nord for Fjeldly i Gjerdrum kommune.  

- Beregning av nødvendig dimensjon for kulverter. Kulvertene skal ha kapasitet for 
200-årsflom med klimapåslag for hver av de tre nedbørsfeltene.  

 
Anbefalt dimensjon for kulverter er hentet fra NVEs Vassdragshåndboka, kapittel 10.4. 
Det er benyttet innløpstype «C – utstikkende rørende». Tabellen under viser beregnet 
200-årsflom, anbefalt dimensjon for kulvert og dagens dimensjon for kulvert.  
 

 Leikvoll Fjeldly  Kulvert Byvegen  
200-årsflom med 
klimapåslag (m3/s)  

4.8 2.0 1.8 

Anbefalt dimensjon, 
sirkulær kulvert (m)  

1.5 1.3 1.2 

Dagens dimensjon, 
sirkulær kulvert (m)  

0.8 1.2  

 
Det er i rapporten konkludert med at kulvert ved Fjeldly har for dårlig kapasitet, og at 
kulverten som går under Byvegen bør undersøkes da det var vanskelig å finne innløpet til 
kulverten som følge av nedraste masser/vegetasjon. Dette kan forårsake oppstuving av 
flomvann. Kulvert ved Leikvoll er beskrevet i et eget notat «Vurdering av eksisterende 
kulvert ved Leikvoll», utarbeidet av Sweco. I notatet anbefales kulverten byttet ut da den 
er i dårlig forfatning.  

5.11.3 Brannvann/slokkevann. 

Slokkevann til hendelser på fv. 120 forsynes i dag med tankbil. Det gjøres ingen 
endringer i tilgangen på slokkevann, og tiltaket utløser ikke økt behov for brannvann. 

5.11.4 Elektro 

Eksisterende belysningsanlegg består i hovedsak av armaturer med utligger montert på 
trestolper med tilhørende luftstrekk. Fra profilnummer 0 til 460 er fylkesvegen kontinuerlig 
belyst. Mastene står begge sider av fylkesvegen. Videre nordover er enkelte av/på-
kjøringer, og kollektivholdeplasser belyst.  
Eksisterende kabelanlegg består av både kabler i bakken og luftstrekk med trestolper. 
Luftstrekk i trestolper er plassert i hovedsak på vestsiden av kjøreveg med enkelte 
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kryssinger, disse vil komme i konflikt med planlagt gang- og sykkelveg. Kabler i grøft 
krysser fylkesvegen enkelte plasser, samt langsgående i grøft hvor den kommer i konflikt 
med gang- og sykkelveg. Dette vil føre til enkelte omlegginger. 
 
Ny vegbelysning for fylkesveg og ny gang- og sykkelvegen skal belyses etter gjeldende 
normaler (håndbok N100) og veileder (håndbok V124) for vegbelysning. Det skal 
benyttes HE-master. Belysningen skal være med på å skape gode opplevelser og en 
følelse av trygghet for gående og syklende langs fylkesvegen. Ved eventuelle tilrettelagte 
kryssinger skal disse belyses iht håndbøkene. Belysningsutstyr skal plasseres slik at de 
ikke er til hinder for trafikanter, gående, og syklende. Strømforsyning til 
tennskap/belysningsanlegget må avklares med netteier og Statens vegvesen. 
 
Eksisterende veglysarmaturer med tilhørende stolper og luftstrekk demonteres og 
erstattes av nye. Det vil være behov for omlegginger når mastene demonteres og ny 
gang- og sykkelveg etableres. Dette omfatter både kabler i bakken og i luft. Alle 
omlegginger, flyttinger og demontering av eksisterende kabelanlegg vil koordineres og 
utføres i samarbeid med kabeletatene og deres godkjente entreprenører. 

5.12 Sosial infrastruktur 

Planforslaget berører ikke direkte noen sosial infrastruktur, men gjør ferdsel for myke 
trafikanter til og fra sosial i infrastruktur tryggere. 

5.13 Næring 

Planforslaget berører ikke næringsområde direkte, men gjør ferdsel og arbeidsreiser for 
myke trafikanter til og fra næringsområder på Klampenborg og andre områder som 
benytter fv. 120 tryggere. 

5.14 ROS, Ytre miljø-plan og avbøtende tiltak 

Etter plan- og bygningsloven er det krav om analyse av risiko og sårbarhet (ROS) i 
reguleringsplaner. Det er utarbeidet en egen ROS-analyse som følger som vedlegg til 
planforslaget. Gjennom analysen er det avdekket behov for fire tiltak som skal 
gjennomføres for å redusere risiko (rød kategori). Dette gjelder grunnforholdene og 
gjennomføring i bygge- og anleggsfasen og er følgende: 

 Det er forekomst av kvikkleire i området, og området består av flere ravinedaler på 
vestsiden av vegen. Ved utbygging av gang- og sykkelvegen vil det måtte gjøres 
tiltak for å sikre stabiliteten. 

 Anleggsarbeidene vil medføre graving, lasting, lossing, transport m.m. som vil 
medføre støy og støv for boligene som ligger i planområdet. Krav til støy- og 
støvreduserende tiltak i anleggsfase forutsettes fulgt opp i byggeperiode. 

 Graving ved bekkekryssinger og forlengelse av kulvert kan føre til tilslamming av 
bekkene nedstrøms. Dette kan ha negative virkninger for vannkvalitet og eventuelle 
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fiskebestander, og det bør derfor tas hensyn til dette ved å unngå å grave i perioder 
med stor nedbør. Ved utskifting av kulvert ved Leikvoll og annen graving for 
stikkledninger, vil det måtte gjennomføres tiltak for å forbygge avrenning til 
Ulvedalsbekken. 

 Matjord skal ivaretas i anleggsfasen. 

I tillegg er det avdekket behov for to tiltak som bør gjennomføres for å redusere risiko (gul 
kategori). Dette er følgende: 

 Det er registrert svartlistede arter i planområdet. Masser med frø eller plantedeler fra 
fremmede arter bør ikke spres til andre lokaliteter. Dette vil kunne sikres i 
bestemmelser, som egne retningslinjer til anleggsperioden. 

 Anleggsarbeidene vil medføre anleggstrafikk langs fv. 120. Det forutsettes at 
forebyggende tiltak og trafikkavvikling planlegges godt før byggefase. 

I tillegg til tiltakene som skal og bør gjøres, anbefales det å ta jordprøver for å sjekke 
jordforurensningssituasjonen langs fv. 120. 

 

Tabell 5-5 ROS-matrise for prosjektet gang- og sykkelveg mellom Klampenborg og Leikvoll. 

 
UBETYDELIG (1) MINDRE 

ALVORLIG (2) ALVORLIG (3) SVÆRT 
ALVORLIG (4) 

SVÆRT 
SANNSYNLIG (4) 

 6: Grunnforhold/ 
kvikkleire 
50b: Spesielle 
forhold ved 
utbygging/ 
gj.føring – støy og 
støv, vannkvalitet, 
matjord 

  

SANNSYNLIG (3) 
 15: Fremmede 

arter 
  

MINDRE 
SANNSYNLIG (2) 

7: Radongass 
14: Sårbart 
vassdrag 
38: Landbruk 

1: Masseras/-
skred/ steinsprang 
3: Flom 
8: Skogbrann, 
gressbrann 
12: Sårbar 
fauna/fisk 
16: Kulturminner 
44: Forurenset 
grunn 

  

LITE 
SANNSYNLIG (1) 

41: Støv og støy: 
trafikk 

2: Snøskred/isras 
51: Ulykke med 
farlig gods 

53: Ulykke ved 
inn- og utkjøring 
54: Ulykke med 
gående/syklende 
55: Utforkjøring 

56: Anleggstrafikk 
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YM-plan og avbøtende tiltak 

For å sikre at tiltakene følges opp, kan det legges inn i reguleringsbestemmelsene at det 
skal utarbeides en Ytre miljøplan (YM-plan). YM-planen beskriver konkret miljøoppfølging 
i bygge- og anleggsfasen og hvem som er ansvarlig for hvert tiltak.  

Det forutsettes forøvrig at gjeldende lover, forskrifter og retningslinjer i temaene som er 
behandlet i ROS-analysen følges opp både i anleggs- og driftsfase for å forebygge risiko. 

5.15 Forurenset grunn 

Det er ikke registrert forurenset grunn i planområdet i noen offentlige databaser. 
Veggrøfter langs fylkesvegen kan være noe forurenset av avrenning fra vegareal 
gjennom mange år. Det kan før byggestart tas og analyseres jordprøver fra grøfteareal 
for å kartlegge nivå av eventuelle forurensninger. Dersom analysene viser overskridelser 
av normverdier beskrevet i SFT veileder TA 2553/2009, skal det utarbeides en tiltaksplan 
i samsvar med forurensningsforskriften § 2-6, og masser håndteres i samsvar med 
planen. 

 

6 Konsekvensutredning 
Det er i samsvar med planprogrammet utarbeidet egen konsekvensutredning for temaene 
landskap, nærmiljø og friluftsliv, kulturminner og naturressurser/landbruk og naturmiljø. 

Utredningen av landskap, nærmiljø og friluftsliv, kulturminner og naturressurser/landbruk 
følger som ett samlet vedlegg, mens utredning av naturmiljø følger som eget vedlegg. 

I det etterfølgende gis et sammendrag av hovedtrekk og konklusjoner fra de ulike 
temaene.  

6.1 Landskapsbilde 

Når landskapsbildet vurderes i en faglig sammenheng, brukes begrepet om en måte å se 
og forstå et område på. Denne betraktningsmåten tilhører en naturestetisk tradisjon innen 
landskapsarkitekturen. Siktemålet for analysen er å undersøke det billedlig uttrykte 
forholdet mellom mennesket og natur slik det kommer til uttrykk gjennom synet av 
naturhelheten. Fagtema landskapsbilde omhandler dermed hvordan et områdes visuelle 
kvaliteter arter seg sett med dette bestemte formålet for øye, samt hvordan disse endres 
som følge av et tiltak. Teamet tar for seg både hvordan tiltaket er tilpasset landskapet sett 
fra omgivelsene og hvordan landskapet oppleves ved ferdsel langs den fremtidige gang- 
og sykkelvegen. Fagtema landskapsbilde omfatter alle omgivelser, fra det tette 
bylandskap til det uberørte naturlandskap. 

I vurderingen av tiltakets omfang/virkning for fagtema landskapsbilde oppfattes etablering 
av gang- og sykkelvegen langt på vei som en forlengelse av det eksisterende inngrepet 
som riksvegen har medført. Jordbrukslandskapet er av en slik befatning at det har god 
tåleevne for nye tilpassede tiltak. Dermed vurderes omfanget å være svært begrenset i 
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disse områdene. I skogs- og ravineområdene vurderes vegfyllingene langt på vei som en 
forlengelse av det eksisterende inngrepet som riksvegen i sin tid medførte og svekker 
ikke landformen som karaktertrekk i vesentlig grad. De stabiliserende motfyllingene 
svekker derimot sentrale karaktertrekk ved å jevne ut ravinenes karakteristiske topografi. 
Landoverflatens befatning endres i en periode før vegetasjonen har blitt etablert. Ved 
skog- og jordbruksområdet Skogen, tett på Klampenborg, blir den nye gang- og 
sykkelvegen liggende som en tredje veg mellom riksvegen og Gauterudvegen. I tillegg 
fjernes og ødelegges karaktergivende vegetasjon og fjell i dagen. Dermed svekkes viktige 
karaktertrekk i området.  

 Motfyllingene i ravinene bidrar til å utjevne landformen og svekker med dette et 
viktig karaktertrekk i området.  

 Ved Klampenborg svekkes karaktertrekk ved at den nye gang- og sykkelvegen 
blir liggende som en tredje veg mellom riksvegen og Gauterudvegen, i tillegg til at 
karaktergivende vegetasjon og fjell i dagen fjernes. 

Tiltaket vurderes å ha middels negativ konsekvens for fagtema landskapsbilde. 

 

6.2 Nærmiljø og friluftsliv 

Nærmiljø defineres som menneskers daglige livsmiljø, herunder områder og ferdselsårer 
som ligger i umiddelbar nærhet fra der folk bor og områder der lokalbefolkningen til daglig 
ferdes til fots eller på sykkel. 

Friluftsliv defineres som opphold og fysisk aktivitet i friluft i fritiden med sikte på 
miljøforandring og naturopplevelse. I dette kan regnes både naturterreng og 
rekreasjonsareal i tettsteder. Nærturterreng er definert som store naturområder (større 
enn 200 dekar) i tettsteder eller som grenser til tettsteder. Parker og de fleste 
idrettsanlegg er også inkludert. Rekreasjonsareal er definert som naturområder av en viss 
størrelse (minst 5 dekar) i tettsteder eller som grenser til tettsteder. Parker, turveger og 
de fleste idrettsanlegg er også inkludert.  

For alle boligområdene i influensområdet vil gang- og sykkelvegen mellom Klampenborg 
og Leikvoll ha en positiv konsekvens. I størst grad vil den være positiv for de boligene 
som ligger nært inntil fylkesvegen og ikke har mulighet for gange og sykkel utenom den 
trafikkerte fylkesvegen i dag. Videre vil noen av boligene som er utsatt for trafikkstøy i rød 
sone, få tilbud om støyskjerming av uteområder som en del av prosjektet. Dette bidrar 
også til positiv konsekvens.  

Gang- og sykkelvegen kommer nær Byvegen 59 og port ved innkjøring må trolig flyttes. 
Mur i hage på Leikvoll må også trolig flyttes noe som følge av justering i adkomstveg.  

Med unntak av en fjellskrent som er benyttet til uorganisert klatring på østsiden av 
fylkesvegen, er det ingen registrerte friluftslivverdier i av betydning i influensområdet. For 
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klatreskrenten vurderes tiltaket å få ubetydelig konsekvens, og tiltaket vil ellers ikke ha 
noen større betydning for friluftslivet i området. 

Det er planlagt støyskjerming av utearealer for boliger som i dag ligger i rød støysone for 
fv. 120. Dette er allerede tatt hensyn til ved vurdering av konsekvensgrad. 

Håndtering av port ved Byvegen 59 og mur ved Leikvoll som trolig må flyttes, bør før 
byggestart avtales med den enkelte grunneier.  

Tiltaket vurderes å ha middels positiv konsekvens for fagtema nærmiljø og friluftsliv. 

 

6.3 Naturmangfold 

Naturmangfold er kartlagt av Miljøfaglig utredning AS. Kartleggingen ble gjennomført 
høsten 2016 med supplerende befaring og beskrivelse i juli 2017. Rapporten konkluderer 
med at tiltaket vil innebære liten negativ konsekvens for naturmangfoldet.  
 
Planområdet ligger i et område med skog, ravinedaler og jordbruksområder. Berggrunnen 
i området består av kalkfattige gneisbergarter. Yngre granskog dominerer skogbildet 
langs vegen, med innslag av gråor-heggeskog langs bekken i den nordre og søndre 
delen. Høgstauder dominerer feltsjiktet.  
 
Rødlistearter og naturtyper 
Det er ikke registrert rødlistearter i planområdet. En naturtype er tidligere registrert sør i 
området. Dette er Ulvedalsbekken S som er en ravinedal. Denne ligger hovedsak i 
Gjerdrum kommune, men strekker seg også inn i Skedsmo. Lokaliteten er i Naturbase gitt 
verdien «viktig» (B). Ut fra nye faktaark for naturtypen ravinedal fra juni 2014 vil ikke østre 
del av lokaliteten tilfredsstille kriteriene som egen naturtype. Lokaliteten tilfredsstiller ikke 
krav om samlet lengde og krav om at det ikke skal være veger eller fyllinger i ravinedalen. 
Vegen som går mellom fv. 120 og Dalen med utfyllinger av gårdsplass og hage har 
medført så store inngrep at den ikke lenger er aktuelt å avgrense som ravinedal. 
Avgrensningen av naturtypen Ulvedalsbekken S anbefales derfor i 
naturmangfoldrapporten å innskrenkes. Gang- og sykkelvegen berører derfor ikke 
naturtypen etter ny avgrensning. 
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Figur 6-1 Gammel (til venstre) og ny (til høyre) avgrensning av naturtypen Ulvedalsbekken. Stiplet 
linje er varslet avgrensning av planområdet. 

 
Vilt og fisk 
Ifølge Hjorteviltregisteret 2016 har det vært en rekke påkjørsler av rådyr på fv. 120 i 
planområdet i perioden 2006-2016. Det er ikke registrert påkjørsel av elg i samme 
periode. På viltkart for Gjerdrum kommune er det registrert et elgtrekk på tvers av fv. 120 
nord i planområdet, og det opplyses også fra viltnemnda i Gjerdrum at det også er et 
vilttrekk i sør over grensa til Skedsmo kommune.  
Det er ikke kjent om det finnes lokal ørretstamme i delen av bekken som går opp mot fv. 
120, men ørret er ifølge Artskart registrert i øvre del av vassdraget. På østsiden av fv. 
120 er det tidligere registrert storsalamander i små dammer, men ingen av dammene vil 
bli berørt eller står i kontakt med vassdraget nedstrøms.  
 
Fremmede arter 
I området er det registrert flere svartelistearter, herunder parkslirekne, hagerips, 
hagelupin, kjempebjørnekjeks og kanadagullris. Artene kan bli spredt under arbeid med 
etablering av gang- og sykkelvegen, og tiltak for å forebygge spredning bør beskrives i 
Ytre miljø-plan. 
 
Vassdrag 
To tilførselsbekker til Ulvedalsbekken krysser under fylkesvegen, en i kulvert ved Leikvoll 
og en i et mindre rør ved ca. vegprofil 1500 i Gjerdrum. Bekken i Gjerdrum kommune går 
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et stykke langsmed fylkesvegen. Omlag 40 m av bekken ligger i dag i rør. Etablering av 
gang- og sykkelvegen medfører ekstra fylling som betyr at røret trolig må forlenges til ca. 
70 m. Videre kan det bli påkrevet å legge ca. 20-30 m av bekken i nytt rør ved vegprofil 
1400 som følge av nødvendig fylling, og røret under fv. 120 ved profil 1500 vil måtte 
forlenges som følge av fylling. Se utsnitt fra vegtegning i Figur 6-2. 
 
Bekken har årssikker vannføring, og det vil bli inngrep i kantsone langs bekk som ifølge 
fylkesmannen kan kreve dispensasjon fra vannressursloven. Bekken er liten og det 
vurderes lite sannsynlig at den er fiskeførende i dette området. Nye rør og kulverter bør 
likevel etableres på en slik måte at de ikke er til hinder for eventuell vandring av fisk og 
vannkvaliteten bør ikke forringes i bygge- og anleggsperioden. 
 

 
Figur 6-2 Bekk langs fv. 120 i Gjerdrum kommune. Rød ring indikerer hvor eksisterende rør må 
forlenges eller bekken legges i nytt rør. 

 
Vurderinger etter naturmangfoldloven § 8-12 
 
§ 8 Kunnskapsgrunnlaget 
«Offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet skal så langt det er rimelig bygge 
på vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og 
økologiske tilstand, samt effekten av påvirkninger. Kravet til kunnskapsgrunnlaget skal 
stå i et rimelig forhold til sakens karakter og risiko for skade på naturmangfoldet.”  
 
Naturmangfoldrapporten er utarbeidet for å vurdere verdier og konsekvenser på 
naturmangfoldet i utredningsområdet. Utredningen har vært basert på standard metodikk 
for verdisetting og konsekvensvurderinger. Kartleggingene har fanget opp både arters 
forekomst i området, utbredelsen til ulike naturtyper og tilstanden til naturtyper er 
beskrevet. Det har vært lagt vekt på forekomst av rødlistede arter og verdifulle naturtyper, 
med grunnlag i nasjonale oversikter over slike. Gjennom både generelle vurderinger av 
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omfang og spesifikke vurderinger av de verdivurderte lokalitetene er virkningene av 
planlagt tiltak på dem gjennomgått. Vurderingene er basert på generell kunnskap om 
artene sine krav til livsmiljø og naturtypene sine viktige kilder til variasjon. 
 
§ 9 Føre-var prinsippet 
“Når det treffes en beslutning uten at det foreligger tilstrekkelig kunnskap om hvilke 
virkninger den kan ha for naturmiljøet, skal det tas sikte på å unngå mulig vesentlig skade 
på naturmangfoldet. Foreligger en risiko for alvorlig eller irreversibel skade på 
naturmangfoldet, skal ikke mangel på kunnskap brukes som begrunnelse for å utsette 
eller unnlate å treffeforvaltningstiltak”. 
Kunnskapsgrunnlaget, gjennom datainnsamlingen vurderes som relativt godt. 
Usikkerheten knyttet til forekomst av naturtyper (og rødlistearter) er vesentlig redusert 
gjennom registreringene som nå foreligger. Det er imidlertid behov å anvende føre-var-
prinsippet for utbyggingsprosjektet mh.t planer for masseforflytning slik at ikke 
svartelistearter spres. 
 
§ 10 Økosystemtilnærming og samlet belastning 
“ En påvirkning av et økosystem skal vurderes ut fra den samlede belastning som 
økosystemet er eller vil bli utsatt for”. 
Det er ikke registrert nye naturtyper som blir berørt av utbyggingen. Fv. 120 krysser i dag 
flere bekker på strekningen og en moderat utvidelse av kulverter for å gi plass til gang- 
sykkelvegen vurderes som en svært liten tilleggsbelastning når det gjelder 
lanskapsøkologiske forhold knyttet til vassdrag/grønnstruktur i området. 
 
§11 kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver. 
«Tiltakshaveren skal dekke kostnadene ved å hindre eller begrense skade på 
naturmangfoldet som tiltaket volder, dersom dette ikke er urimelig ut fra tiltakets og 
skadens karakter». 
 
I Ytre miljøplan bør det beskrives tiltak for å forebygge eller redusere miljøbelastningen 
av byggingen av gang- og sykkelvegen. Planen og de avbøtende tiltakene skal i samsvar 
med det etablerte prinsippet ”forurenser betaler” og § 11 naturmangfoldloven bekostes av 
tiltakshaver. 
 
§12 miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder 
«For å unngå eller begrense skader på naturmangfoldet skal det tas utgangspunkt i slike 
driftsmetoder og slik teknikk og lokalisering som, ut fra en samlet vurdering av tidligere, 
nåværende og fremtidig bruk av mangfoldet og økonomiske forhold, gir de beste 
samfunnsmessige resultater». 
Teknikker og driftsmetoder for å unngå eller begrense skade på naturmangfoldet bør 
beskrives i Ytre miljøplan, og forbedringer bør vurderes fortløpende i bygge- og 
anleggsperioden. 
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6.4 Kulturminner og kulturmiljø 

Kulturminner og kulturmiljø er definert i kulturminneloven og beskrevet i Vegvesenets 
håndbok V712 på følgende måte: 

 Kulturminner er definert som alle spor etter menneskelig virksomhet i vårt fysiske 
miljø, herunder lokaliteter det knytter seg historiske hendelser, tro eller tradisjon 
til. 

 Begrepet kulturminner er definert som et område der kulturminner inngår som en 
del av en større sammenheng. 

 Automatisk fredete kulturminner omfatter alle faste kulturminner fra før 1537 og 
alle stående byggverk med opprinnelse fra før 1650, samt alle samisk 
kulturminner eldre enn 100 år. 

 Kulturlandskap er landskap som er betydelig preget av menneskelig bruk og 
virksomhet. 

Etablering av gang- og sykkelveg langs fv. 120 på strekningen mellom Klampenborg og 
Leikvoll vurderes å gi svært begrensede konsekvenser for bebyggelsen, herunder 
kulturminner og SEFRAK-bygg, langs strekningen. Tiltaket etableres i tilknytning til 
fylkesvegen og vil således kun innebære en utvidelse av allerede eksisterende 
vegformål/veginngrep i området. Konsekvensen for fagtemaet kulturminner og kulturmiljø 
vurderes å være ubetydelig (0).  

 

6.5 Naturressurser - landbruk 

Naturressurser er ressurser fra jord, skog og andre utmarksarealer, fiskebestander i sjø 
og ferskvann, vilt, vannforekomster og georessurser (berggrunn og mineraler). Temaet 
omhandler landbruk, fiske, havbruk, reindrift, vann, berggrunn og løsmasser i et 
ressursperspektiv. 

For alle de delområdene/eiendommene med registrerte naturressurser vil gang- og 
sykkelvegen ha en viss negativ konsekvens. Omfanget av permanent arealbeslag er 
imidlertid beskjedent. Tap av fulldyrka mark er beregnet til ca. 1,8 daa totalt. Omlag 9,5 
daa produktiv skog i ulendt terreng vil bli permanent berørt. Inntil 0,3 daa areal registrert 
som innmarksbeite vil bli berørt, og ca. 1,7 daa dyrkbar mark. Hovedparten av det som 
går tapt av fulldyrka mark ligger i delområde 1 gnr./bnr. Leikvoll i Skedsmo kommune, se 
Figur 6-3. Videre er det beregnet å bli beslag av om lag 0,3 daa fulldyrka mark på 
eiendommen 30/6 i Gjerdrum kommune. På øvrige eiendommer vil det bli noe beslag av 
skogarealer som følge av gang- og sykkelvegen og nødvendige fyllinger i kupert terreng 
og ravinelandskap. Tiltaket vil likevel kun innebære randsoneinngrep for alle delområder 
da gang- og sykkelvegen etableres i tilknytning til eksisterende fylkesveg.  

Konsekvensen for naturressurser vurderes i sum å være liten til middels negativ. 
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Figur 6-3 Fulldyrka mark langs fv. 120 ved Leikvoll i Skedsmo kommune. 

 

7 Helheten i planforslaget 

7.1 Rekkefølgebestemmelser 

Det skal etableres ny avkjørsel, f_SV3 til gnr./bnr. 32/28 før eksisterende avkjørsel fra fv. 
120 stenges. 

Byggeplan skal godkjennes av Statens vegvesen før tillatelse til tiltak gis. 

7.2 Økonomiske konsekvenser for kommunen 

Gang- og sykkelvegen vil være en del av veganlegget fv. 120, bygging og drift er således 
et fylkeskommunalt ansvar. Gjerdrum kommune og Skedsmo kommune ønsker med 
dette planarbeidet å fremskynde bygging av gang- og sykkelvegen ved å forskuttere 
detaljreguleringsplanarbeidet.  

7.3 Forholdet til overordnede føringer 

Relevante føringer/planer som planforslaget er i tråd med 
 
Kommuneplanen 2012-2024, Gjerdrum kommune  

I kommuneplanens arealdel 2012-2024, vedtatt 09.05.2012, er det planlagt for gang- og 
sykkelveg på vestsiden av fv. 120 fra Klampenborg til Skedsmo kommunegrense. I 
kommuneplanens strategiske måldel er «Gang- og sykkelveger mellom boliger og 
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sentrum» beskrevet som en av flere strategier for å gjøre lokalsamfunnet mer 
bærekraftig. Planforslaget legger til rette for å etablere gang- og sykkelveg i tråd med 
kommuneplanen.  

 

Kommuneplanen 2015-2026, Skedsmo kommune  

I kommuneplanens samfunnsdel 2015-2026 går det bl.a. fram at «Gjennom styrking av 
kollektivnettet, forsterkning av gang- og sykkelvegnettet, aktiv parkeringspolitikk og 
prioritering av gående og syklende vil man styre reisemiddelvalg bort fra personbil». I 
kommuneplanens arealdel vil den nye gang- og sykkelvegen ligge langs fv. 120 
Gjerdrumsveien innenfor areal avsatt til samferdsel og LNF. Planforslaget legger til rette 
for å etablere gang- og sykkelveg i tråd med kommuneplanen. 

 
Plan-ID 201001 Reguleringsplan for gang- og sykkelveg langs rv. 120 mellom Bråtesletta 
og Ask.  

Planforslaget vurderes å være i tråd med denne planen da det legges til rette for at gang- 
og sykkelvegen i planforslaget kobles til eksisterende gang- og sykkelveg ved 
Klampenborg (plan-ID 201001).  

 
Plan-ID 210 Reguleringsplan for gang/sykkelveg langs vestsiden av fv. 120 
Gjerdrumsveien fra Åsenhaugen til Leikvoll med tilstøtende arealer.  

Planforslaget vurderes å være i tråd med denne planen da det legges til rette for gang- 
og sykkelveg fram til Leikvoll, men den nordligste delen av denne planen kan bli endret 
som følge av justeringer for å etablere ny og mer trafikksikker adkomst til bolig ved 
Leikvoll.  

 
Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus  

Planforslaget bygger opp under mål om å redusere klimagassutslipp og økt 
transportvekst med gang og sykkel.  

7.4 Interessemotsetninger 

Det er så vidt forslagsstiller bekjent ingen vesentlige interessemotsetninger relatert til 
tiltaket. Unntaket er mindre inngrep i øvre del av raviner i form av fyllinger og motfyllinger, 
og at en kort strekning av bekk må legges i rør som følge av fylling.  

7.5 Avveiing av virkninger 

Det er som nevnt over ingen vesentlige interessemotsetninger relatert til tiltaket så vidt 
forslagsstiller bekjent.  
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Tiltaket representerer et relativt stort terrenginngrep som følge av at grunnforholdene i 
området skaper behov for motfyllinger og stabiliserende tiltak. I områdene dette gjør seg 
gjeldende er det for det meste ravinedaler med tidligere inngrep og tettvoksende skog. 
Utover dette berøres kun 1,8 daa dyrka mark, og tre eiendommer med bebyggelse relativt 
tett på fv. 120. Foruten et uthus/bod ved Leikvoll er det ingen bebyggelse som berøres av 
tiltaket.  

Strekningen mellom Leikvoll og Klampenborg er siste del av en komplett, 
sammenhengende, gang- og sykkelveg mellom Skedsmokorset og Ask sentrum. 
Strekningen har i dag høy fartsgrense, er svingete, er ikke tilrettelagt for myke trafikanter, 
og oppleves generelt svært trafikkfarlig.  

Det er en overordnet målsetting, som del av klimavennlig samfunnsplanlegging, at andel 
bilreiser skal reduseres til fordel for gange og/eller sykkel.  

De positive virkningene av å etablere gang- og sykkelveg på strekningen vurderes å 
oppveie de negative.   

 

8 Innkomne forhåndsuttalelser 
Det har kommet inn 10 skriftlige uttalelser til varsel om oppstart med planprogram som lå 
ute til høring i perioden 27.10.2016 – 16.12.2016. Uttalelsene er følgende:  

Navn Innspill Kommentar 
Fylkesmannen i 
Oslo og Akershus 
(FMOA) 
 
16.12.2016. 
 

Fylkesmannen har ingen merknader til 
varslet planarbeid. De viser likevel til at 
aktuelle overordnede føringer for 
kommunal planlegging skal vurderes og 
ivaretas i planen. Disse er listet opp i 
Fylkesmannens forventningsbrev til 
kommunene av 16. mars 2016 og i 
”Nasjonale forventninger til kommunal 
og regional planlegging” av 12.6.2015. 

Tas til etterretning.  

Statens vegvesen 
(SVV) 
 
07.12.2016. 
 
 

Merknader til reguleringsarbeid:  
SVV understreker at det skal utarbeides 
teknisk plan etter håndbok R700 som 
skal godkjennes av SVV.  
 
Det er viktig at geoteknikk 
detaljprosjekteres i 
detaljreguleringsfasen slik at det ikke blir 
nødvendig med suppelerende 
grunnundersøkelser i byggeplanfasen.  
 

Teknisk plan er 
gjennomgått av 
Statens vegvesen.  
 
 
Geoteknisk rapport 
med forslag til tiltak 
er gjennomført.  
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Det må reguleres tilstrekkelig 
anleggsbelte på strekningen med forslag 
til riggplass for entreprenør.  
 
 
 
Det må gjennomføres et anslag etter 
anslagsmetoden på teknisk 
plan/reguleringsplan. Anslaget skal være 
gjennomført før planen oversendes 
Gjerdrum/Skedsmo komme til 1. gangs 
behandling.  
 
Det må fremgå av 
reguleringsbestemmelsene at byggeplan 
for prosjektet skal godkjennes av 
Statens vegvesen. Dersom Statens 
vegvesen skal stå som byggherre vil 
dette punktet være unødvendig, men det 
er likevel viktig å presisere dette i 
bestemmelsene.  
 
SVV understrekes at prosjektet ikke er 
prioritert i gjeldende handlingsprogram 
for fylkevegene 2017-2020. Finansiering 
er uviss, men trolig blir prosjektet ikke 
aktuelt før i 2020.  
 
Merknader til planprogrammet:  
Det må fremgå av planprogrammet at 
det skal gjøres en 
trafikksikkerhetsrevisjon av planforslaget 
før 2. gangs behandling. Normalt gjøres 
dette før 1. gangs behandling. TS-
revisjonen utføres av SVV.  

Anleggsbelte og 
riggplasser er lagt inn 
i planen i samråd 
med Statens 
vegvesen og 
kommunene.  
 
Anslag vil blir 
gjennomført.  
 
 
 
 
 
 
Ivaretatt i 
bestemmelsene. 
 
 
 
 
 
 
Tas t.o.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TS-revisjon er 
gjennomført.   

Norges vassdrags- 
og energidirektorat 
(NVE)  
 
27.10.2016. 
 

NVE har ingen konkrete merknader, 
men legger ved sin sjekkliste og gjør 
oppmerksom på viktigheten av å ta 
hensyn til flom- og skredfare i 
arealplanlegging. Her nevnes blant 
annet PBL og TEK10, samt egne 
retningslinjer for flaum og skredfare i 
arealplanar 2/2011. Dersom 
planarbeidet berører noen av temaene 

Tas til etterretning.  
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som fremgår av sjekklista skal NVE ha 
planen på høring.  

Direktoratet for 
mineralforvaltning 
 
18.11.2016. 

DMF kan ikke se at planen berører 
registrerte forekomster av mineralske 
ressurser av regional, nasjonal eller 
internasjonal verdi, berettigheter eller 
masseuttak i drift, og har dermed ingen 
merknader til oppstart av planarbeid.  

Tas til orientering.  

Akershus 
fylkeskommune 
 
16.12.2016. 

Akershus fylkeskommune understreker 
at det planlagte tiltaket vil berøre dyrket 
mark på flere steder, og at topografi og 
beliggenhet tilsier at det er potensial for 
å gjøre funn av automatisk fredete 
kulturminner i planområdet. 
Fylkesrådmannen krever derfor at det 
gjennomføres arkeologisk registrering. 
Erfaringsmessig bør avklaring av 
forholdet til automatisk fredete 
kulturminner gjøres tidligst mulig i 
planprosessen. Tiltakshaver bes selv om 
å kontakte Akershus fylkeskommune for 
å avtale tidspunkt for arbeidet. Pris 
anslås til 144 513 kr.  
 
Videre understreker fylkesrådmannen at 
det er registrert flere kulturminner fra 
nyere tid langs FV 120 i det aktuelle 
området. Her nevnes Leikvoll med 
hovedbygning fra 1866 og stabbur fra 
1750. Det oppgis at stabburet tidligere 
skal ha vært kornmagasin for bygda og 
at den opprinnelig stod på Huseby. 
Videre vises det til den tidligere 
husmannsplassen Skauen med bolighus 
fra 1800 tallet.  
 
Fylkesrådmannen forutsetter at 
kulturminneverdiene langs veien blir 
ivaretatt i det videre arbeidet med 
planen og understreker at dette også 
gjelder verdifulle hager, alleer og annen 
beplantning.  

Arkeologisk 
registrering er 
gjennomført.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Øvrige kulturminner 
er kartlagt og 
konsekvensutredet.  
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Hafslund Nett  
 
12.12.2016. 

Hafslund Nett (HN) informerer om at de 
har områdekonsesjon i både Skedsmo 
og Gjerdrum kommuner. De opplyser 
om at de har elektriske anlegg i 
planområdet og vedlegger kart for dette. 
Videre opplyses det om at de har 
høyspenningsanlegg på grensen til 
planområdet, samt to frittliggende 
nettstasjoner på grensen til/innenfor 
planområdet.  
 
Det understrekes at planforslaget må ta 
høyde for og hensyn til de anlegg som 
det er nødvendig for nettselskapet å 
drifte og etablere. Det må heller ikke 
iverksettes tiltak som medfører 
forringelse av adkomst til nettselskapet 
sine anlegg. Videre bes forslagsstiller 
om å planlegge tiltaket slik at det ikke 
blir behov for å flytte nettstasjonene.  
Ved en eventuell flytting av nettet må det 
påberegnes minimum 6 uker til 
prosjektering.  
 
Nettselskapet gjør oppmerksom på at 
spenningsnivået for ledningsanleggene 
ikke må påføres i planen og at 
høyspenningskabler under bakken heller 
ikke tegnes inn. Arealer som brukes til 
frittliggende nettstasjoner avsettes i 
planen til arealformål bebyggelse og 
anlegg, underformål ”Andre typer 
bebyggelse og anlegg”, energianlegg 
kode 1510.  
 
Nettselskapet ber avslutningsvis om at 
fremtidig infrastruktur planlegges slik at 
den i minst mulig grad kommer i konflikt 
med nettselskapet sine anlegg. HN ber 
om at utbygger tar kontakt med 
nettselskapet på et tidlig tidspunkt for å 
avklare om nettselskapet sine anlegg 
må flyttes og eventuelle andre forhold.  

Merknaden fra 
Hafslund Nett er fulgt 
opp i planprosessen.  



  

   

 

47(47) 
 

PLANBESKRIVELSE 
DATO 21.09.2017 
 
DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEG MELLOM KLAMPENBORG OG LEIKVOLL 

 

re
po

00
1.

do
cx

 2
01

5-
10

-0
5

Skedsmo 
kommune, 
kommunalteknikk 
 
28.10.2016. 

Kommunalteknisk avdeling i Skedsmo 
kommune opplyser at det går en 
vannledning med dim. Ø100mm duktil 
støpejern forbi Leikvoll, og at denne 
ligger på samme side som gang- og 
sykkelvegen er tenkt. For spillvann ligger 
det ingen kommunal ledning i området.  

Opplysningene vil bli 
vurdert i forbindelse 
med plan for 
overvannshåndtering. 

Romerike 
Avfallsforedling IKS 
(ROAF) 
 
08.11.2016. 

ROAF har ingen merknader til saken 
utover at de forutsetter at det fremtidige 
tiltaket ikke vil være til hinder for 
renovasjon hos eksisterende abonnenter 
i det berørte området.  

Tas til orientering.  

Gjerdrum 
næringslivsforening 
27.10.2016. 

Gjerdrum næringslivsforening v/Turi 
Jørdahl understreker at planarbeidet er 
hyggelig informasjon.  

Tas til orientering.  

Trygve Amundsen 
Gnr./bnr.  55/1 i 
Skedsmo 
 
13.12.2016.  

Trygve Amundsen, Leikvoll gård, 
kommer med forslag til alternativ 
plassering av gang- og sykkelvegen 
forbi hans eiendom, og legger ved en 
skisse av sitt forslag. Dette innebærer å 
rette opp veien slik at tiltaket ikke får 
konsekvenser for hans hage. Han 
ønsker også å fylle igjen ravinedalen for 
å lette jordbruket og mener dette vil gi 
bedre sikt for bilistene.  

Forslaget er vurdert i 
samråd med Statens 
vegvesen. Det er ikke 
ønskelig å flytte 
fylkesvegen da det vil 
medføre vesentlige 
kostnader og 
terrenginngrep.   

 
I forbindelse med varsel om utvidet planområde kom det inn to merknader. Uttalelsen er 
som følger:  

Akershus fylkeskommune  

24.06.2017 

Den varslede utvidelsen 
vurderes som marginal. 
Fylkesrådmannen viser til 
uttalelse datert 16. 
desember 2016 og har 
ingen merknader til det 
utvidete varselet. 

Tas til orientering.  

Fylkesmannen i Oslo og 
Akershus  

19.06.2017 

Ingen konkrete merknader.  Tas til orientering.  

 

 


