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REF HBLM

PROJECT no

Gang— og sykkelvei fra Klampenborg til Leikvoll

Uttalelse i saksnummer 2014/1825

COWI AS er engasjert av Huser AS og Rolf Gauterud for å bistå med planarbeid

for et mulig næringsområde på Gauterud. lden 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 o avl slednin er

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 o 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.
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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.

Me v nnlig hilsen

Z
"n—ri'ägäåe/ångum Oj,—[x

Arealplanlegger
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