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Saken gjelder/sammendrag: 
Gjerdrum kommune har tatt initiativ til utarbeidelse av detaljreguleringsplan for gang- og 
sykkelveg langs fv. 120 mellom Klampenborg i Gjerdrum kommune og Leikvoll i Skedsmo 
kommune. Planarbeidet foregår i samarbeid med Skedsmo kommune.  
 
Strekningen er ca. 2,1 km lang, er svingete, uten fortau, har høy fartsgrense og oppleves generelt 
trafikkfarlig å ferdes langs. Strekningen er den 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. Ved 
gjennomføring av prosjektet vil det ligge til rette for økt sykkel bruk til pendling mellom 
kommunene.  
 
Til offentlig ettersyn av planforslaget er det kommet inn  10  merknader til planforslaget. 
Merknadene er kommet fra: Statens Vegvesen, Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), 
Hafslund Nett, Akershus Fylkeskommune, Fylkesmannen i Oslo og Akershus, ROAF, 
Landbrukskontoret, COWI AS, Braate Eiendom AS, Gjerdrum Næringslivforening og Ask 
StorVel. Alle merknadene er kommentert i eget dokument. 
 
Den mest vesentlige kommentaren er kommentaren fra: Fylkesmannen i Oslo og Akershus, som 
stiller krav om avbøtende tiltak for jordvern og matproduksjon og kommer med noen hensyn og 
vilkår som de mener må følges opp. Rådmannens kommentar til merknaden finnes i eget 
dokument «Høringsuttalelser til detaljregulering for gang- og sykkelvei fra Klampenborg til 
Leikvoll» som ligger som vedlegg til saken.     
 

Rådmannens forslag til vedtak / innstilling  
Detaljregulering for gang- sykkelvei fra Klampenborg til Leikvoll med tilhørende 
reguleringsbestemmelser vedtas.  
 
 
 
 
Rådmannen i Gjerdrum 

 
 
Frits Arne Eriksen  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Planforslaget 
Bakgrunn for saken og beskrivelse av tiltaket fremgår av forslaget med tilhørende beskrivelse.  
 
Behandling i Skedsmo kommune 
Dette er en reguleringsplan som ligger delvis i Gjerdrum og delvis i Skedsmo kommune, og som 
må vedtas av begge kommunene. Etter planen vil saken fremmes for kommunestyret i Skedsmo 
etter sommeren.   
 
Hensikt med reguleringen  
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. 
 
Hensikten med denne reguleringsplanen er å få en sammenhengende gang- og sykkelvei fra Ask 
i Gjerdrum til Skedsmokoset i Skedsmo kommune, og for å stimulere til økt bruk av sykkel på 
strekningen, samt redusere risikoen for ulykker.    
 
Forhold til overordnete planer 
Planforslaget er i tråd med overordnete planer. I kommuneplanens arealdel 2012-2024, vedtatt 
09.05.2012, er det planlagt for gang- og sykkelveg på vestsiden av fv. 120 mellom Klampenborg 
og kommunegrensa til Skedsmo. 
  
I kommuneplanens strategiske måldel under fokusområdet Klima og miljø er «Gang- og 
sykkelveger mellom boliger og sentrum» beskrevet som en av flere strategier for å gjøre 
lokalsamfunnet mer bærekraftig.  
 
Planområdet ligger i all hovedsak i LNFR-område og område avsatt til spredt boligbebyggelse i 
LNF (Bråtesletta). 
 
Eventuelt plankrav fra overordnet plan: Kommuneplanens arealdel vedtatt 09.05.2012 stiller 
under § 1.1, retningslinjer for utforming av reguleringsplan punkt E et krav til folkehelse: «Alle 
reguleringsplaner skal, i et rimelig forhold, inneholde vurderinger om hvordan folkehelse blir 
ivaretatt.  
 
Rådmannen vurderer at opparbeidelsen av gang og sykkelstien mellom Leikvoll og 
Klampenborg åpner for at en større andel av befolkningen som pendler mellom kommunene 
Gjerdrum og Skedsmo eller på annen måte ofte reiser mellom kommunen nå vil få muligheten 
til å gjøre dette vi gange eller sykkel, noe som vil kunne gi en styrket helse, samt en reduksjon i 
bruken av bil. 
 
Førstegangsbehandling 
Planforslaget ble førstegangsbehandlet i formaskapet den 06.12.2017 i sak 89/17. 
Formannskapet vedtok å fremme saken og sende den på høring og legge den ut til offentlig 
ettersyn.  Planen var på offentlig ettersyn i perioden 18.12.17 til 07.02.18  



 
Endringer etter førstegangsbehandling 
De viktigste endringer etter førstegangsbehandling er:  
 
Reguleringsbestemmelser 
 
2.4 Miljøoppfølging (Eksisterende) 
 

Plan for ytre miljø (YM-plan) skal utarbeides tidlig i byggeplanfasen, i samarbeid med 
berørte myndigheter. YM-planen skal beskrive miljømål for prosjektet, ansvarsforhold, 
lov- og forskriftskrav, risiko, samt forebyggende og avbøtende miljøtiltak i bygge- og 
anleggsfasen. Aktuelle forhold som skal innarbeides og ivaretas er:  

 - Ivaretakelse av matjord  
 - Tiltak mot spredning av fremmede arter i anleggsperioden  
 - Tiltak for å sikre god revegetering av anleggsbelte  
 - Hindre spredning av forurensede masser etter prøvetaking av veggrøfter  
 - Forurensing til jord og vann, støv og støy i anleggsfasen  
 
Håndtering av overvann ved ekstremnedbør bør også omtales i YM-planen. Planen skal foreligge før 
anleggsstart, men kan revideres senere ved behov. 

 
2.4 Miljøoppfølging (Ny) 
 
Plan for ytre miljø (YM-plan) skal utarbeides tidlig i byggeplanfasen, i samarbeid med berørte 
myndigheter. YM-planen skal beskrive miljømål for prosjektet, ansvarsforhold, lov- og 
forskriftskrav, risiko, samt forebyggende og avbøtende miljøtiltak i bygge- og anleggsfasen. 
Aktuelle forhold som skal innarbeides og ivaretas er:  

- 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. 
- Tiltak mot spredning av fremmede arter i anleggsperioden. 
- Tiltak for å sikre god revegetering av anleggsbelte.  
- Hindre spredning av forurensede masser etter prøvetaking av veggrøfter. 
- Forurensing til jord og vann, støv og støy i anleggsfasen. 

 
Håndtering av overvann ved ekstremnedbør bør også omtales i YM-planen. Planen skal 
foreligge før anleggsstart, men kan revideres senere ved behov. 
 
2.7 Naturmangfold (Eksisterende) 
 
Det skal ikke innføres eller spres fremmede arter ved opparbeiding og beplanting av arealer. 
Tiltransporterte masser skal kontrolleres/kvalitetssikres med tanke på fremmede arter i forkant 
av tilkjøring. Dersom fremmede arter oppdages i anleggsperioden, skal tiltak for å hindre 
spredning ved masseforflytning iverksettes.  
 
2.7 Naturmangfold (Ny) 
 
Det skal ikke innføres eller spres fremmede arter ved opparbeiding og beplanting av arealer. 
Tiltransporterte masser skal kontrolleres/kvalitetssikres med tanke på fremmede arter i forkant 
av tilkjøring. Dersom fremmede arter oppdages i anleggsperioden, skal tiltak for å hindre 
spredning ved masseforflytning iverksettes.  



 
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. 
 
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. 
 
2.8 Geotekniske og geologiske forhold (Eksisterende) 
 
Alle arbeider innenfor planområdet skal utføres iht. anbefalinger i rapport:  
«RIG-RAP-02», Geoteknisk rapport- stabilitetsberegninger og tiltak, utarbeidet av Sweco Norge 
AS, datert X.X, eller nyere versjon av denne. 
 
2.8 Geotekniske og geologiske forhold (Ny) 
Alle arbeider innenfor planområdet skal utføres iht. anbefalinger i rapport:  
«RIG-RAP-02», Geoteknisk rapport- stabilitetsberegninger og tiltak, utarbeidet av Sweco Norge 
AS, datert 18.09.2017, eller nyere versjon av denne.  
 
Ny bestemmelse 2.9 
 
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. 
 
3.1 Generelt (Eksisterende) 
Innenfor hovedformålet tillates interne justeringer, +/- 0,3 meter, mellom underformål for 
teknisk og/eller økonomisk optimalisering av løsninger. Justeringer må bl.a. ivareta hensyn til 
trafikksikkerhet, miljø og universell utforming.  
 
3.1 Generelt (Ny) 
Innenfor hovedformålet tillates interne justeringer, +/- 0,3 meter, mellom underformål for 
teknisk og/eller økonomisk optimalisering av løsninger. Justeringer må bl.a. ivareta hensyn til 
trafikksikkerhet, miljø og universell utforming.  
 
Innenfor samferdselsformål SV, SKV, SGS og SVG tillates etablering av VA-ledninger og 
annen nødvendig infrastruktur i bakken knyttet til eventuelt framtidig næringsområde i 
Gjerdrum kommune. 
 
5.1  Midlertidig anlegg- og riggområde (MAR) (Eksisterende) 
Innenfor arealet kan nødvendige inngrep og anleggsarbeid gjennomføres for bygging av 
planlagte tiltak, herunder anleggsveger, lagerplass, mellomlagring av masser, sortering av 
masser, opparbeidelse/utbedring av overvannsgrøfter og utskifting/legging av nye 
overvannsledninger.  
 
Områdene skal benyttes skånsomt i forhold til natur, vegetasjon og omgivelser for øvrig.  
 



Områdene skal i størst mulig grad settes i stand i tråd med reguleringsplan, slik de var før 
inngrepet eller i den stand som følger av avtale med grunneier. YM-planen som utarbeides i 
byggeplanfasen vil være rettledende for tilbakeføringen av områdene.  
 
Etter ferdigstillelse av veganlegget opphører de midlertidige bestemmelsesområdene. 
 
5.1 Midlertidig anlegg- og riggområde (MAR) (Ny) 
Innenfor arealet kan nødvendige inngrep og anleggsarbeid gjennomføres for bygging av 
planlagte tiltak, herunder anleggsveger, lagerplass, mellomlagring av masser, sortering av 
masser, opparbeidelse/utbedring av overvannsgrøfter og utskifting/legging av nye 
overvannsledninger.  
 
5.2 Midlertidig anlegg- og riggområde (RIGG) (Eksisterende) 
Innenfor areal kan nødvendige inngrep og anleggsarbeid gjennomføres for bygging av planlagte 
tiltak, herunder riggplass, lagerplass, oppstilling av maskiner, brakkerigg etc.  
 
Områdene skal benyttes skånsomt i forhold til natur, vegetasjon og omgivelser for øvrig. 
  
Områdene skal i størst mulig grad settes i stand i tråd med reguleringsplan, slik de var før 
inngrepet eller i den stand som følger av avtale med grunneier. YM-planen som utarbeides i 
byggeplanfasen vil være rettledende for tilbakeføringen av områdene.  
 
Etter ferdigstillelse av veganlegget opphører de midlertidige bestemmelsesområdene. 
 
5.2 Midlertidig anlegg- og riggområde (RIGG) (Ny) 
Innenfor areal kan nødvendige inngrep og anleggsarbeid gjennomføres for bygging av planlagte 
tiltak, herunder riggplass, lagerplass, oppstilling av maskiner, brakkerigg etc.  
 
Ny bestemmelse 5.3 
 
5.3.  Felles for midlertidig anlegg- og riggområde (MAR) og (RIGG) 
Områdene skal benyttes skånsomt i forhold til natur, vegetasjon og omgivelser for øvrig.  
 
Områdene skal i størst mulig grad settes i stand i tråd med reguleringsplan, slik de var før 
inngrepet eller i den stand som følger av avtale med grunneier. YM-planen som utarbeides i 
byggeplanfasen vil være rettledende for tilbakeføringen av områdene.  
 
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. 
 
Etter ferdigstillelse av veganlegget opphører de midlertidige bestemmelsesområdene.  
 
Som ledd i kvalitetssikringen av planforslaget, og for å imøtekomme høringsuttalelser, er det 
gjort mindre endringer.  
 
Høringsuttalelser: 
Planforslaget ble lagt ut til offentlig ettersyn i perioden fra 18.12.18 til 07.02.18. I samme 
periode ble forslaget sendt regionale myndigheter, berørte grunneiere, kommunens 
tjenesteområder m.fl. til uttalelse. Det kom inn totalt 9 (10 med NVE) uttalelser. Disse følger 
saken som utrykte vedlegg. Merknadene er gjengitt og kommentert av rådmannen i eget 
vedlegg. Oversikten over merknader er gitt i tabell under. 



 
 
 
 
 
Høringsinstanser: 
Statens Vegvesen Brev datert: 08.02.2018 
Norges vassdrags- og energidirektorat Brev datert: 20.03.2018 
Hafslund Nett  Brev datert: 05.02.2018 
Akershus Fylkeskommune Brev datert: 06.02.2018 
Fylkesmannen i Oslo og Akershus Brev datert: 07.02.2018 
ROAF Brev datert: 05.02.2018 
Landbrukskontoret Brev datert: Ingen uttalelse 
Andre Instanser  
COWI AS Brev datert: 08.01.2018 
Braate Eiendom AS Brev datert: 19.12.2017 
Gjerdrum Næringslivforening Brev datert: 27.01.2018 

 
Naboer og Vel 
Ask StorVel E-post datert: 25.01.2018 

 
Innsigelser 
Det er ikke varslet innsigelser til planen fra fylkeskommunen, nabokommuner eller statlige 
fagmyndigheter hvis saksområde blir berørt. Kommunestyret kan dermed vedta 
reguleringsplanen. 
 
Lovhjemler 
I henhold til Plan- og bygningslovens § 12-12, legges saken frem for kommunestyret til vedtak.  
 
Vurdering: 
 
Innkomne merknader 
Vurdering av de enkelte innkomne uttalelsene fremgår av kommentarene over. 
 
Samlet vurdering: 
Med de justeringene som nå er gjort i reguleringsbestemmelsene mener rådmannen at 
planforslaget er godt bearbeidet og ivaretar de nødvendige hensyn i forhold til de merknadene 
som kom til planen i høringsperioden.  
 
Med bakgrunn i redegjørelsen ovenfor anbefaler Rådmannen at planforslaget detaljregulering 
for gang og sykkelvei mellom Leikvoll – Klampenborg vedtas.  
 
Særutskrift sendes: 
 
Saksbehandler


