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Til rådmannen og ordføreren i Skedsmo kommune
Lillestrøm, 19. juli 2014

SLF Lillestrøm og omegn inviterer til sykkeltur langs Nebbenrunden
Vi viser til vår høringsuttalelse av 23.02.14 ang gang- og sykkelvei langs Strømsveien
mellom Nitelva og Sagdalen og vårt brev av 18.04.14 ang planer om ny Nordbyvei.

I begge dokumenter som kan lastes ned fra vårt arkiv anbefaler vi også en enkel og
rimelig løsning for å gjøre det flotte rekreasjonsområdet langs Nitelva enda bedre tilgjengelig
for kommunens innbyggere. Sakens område vises på bildet1 her…

1

Alle bilder i dette brevet er tatt av SLF Lillestrøm og omegn, mens kartene er egne presentasjoner basert på
kart fra Google maps og Sykkelkart 2009 fra Skedsmo kommune

…og på kartet her:

Den korte strekningen som på kartet ovenfor er markert slik
er per tiden ”sperret” for innbyggere i Skedsmo kommune – selv om det etter det vi vet er
Skedsmo kommune som eier grunnen…

Snarveien mellom Skjærvaveien og Strømsveien ville bety mye for alle turgåere og
syklister som ønsker å oppleve Skjærvagapets foss og skjermede stillhet framfor
Sagdalsrundkjøringens støy og trafikkpress, jf bildet og kartet nedenfor:

Det kunne også bli en attraktiv snarvei for syklister og gående fra Hvam og Skjetten
mot Volla og kollektivterminalen. Her slipper man en lang bakke opp til Sagdalsrundkjøringen på vei fra Lillestrøm. Snarveien passer også godt sammen med den planlagte
gangveien langs nordsiden av Strømsveien da man ikke behøver å krysse Strømsveien…

.

”Nebbenrunden” er som kjent allerede nå et svært populært område med fantastiske
muligheter for kostnadsfrie friluftsaktiviteter for alle aldersgrupper…

…med andre ord: en velsignelse for en kommune med fokus på folkehelse!

Avslutningsvis vil vi nevne at snarveien også ville bety mye positivt for
vintersyklingen i dette området (jf vedlegg 1 som dokumenterer farlige sykkelforhold langs
Strømsveien).

Vårt forslag er derfor rett og slett at veien åpnes for alle turgåere og syklister, og at
skiltene på bildet ovenfor (jf også vedlegg 2) erstattes med disse… 

God sommer!

Mvh
Styret i SLF Lillestrøm og omegn*
www.syklistene.no/lillestrom
* brevet er godkjent uten underskrift og ekspedert kun per mail

VEDLEGG

VEDLEGG 1: Rapport fra vintersyklist som deltok i kampanjen ”Vintersyklist søkes”,
ang sykkelforhold langs Strømsveien den 28. januar 2013
”Selv om det hadde snødd mer enn 10 cm dagen før, var det helt perfekte forhold på vei fra
Kjeller opp mot Skedsmokorset, særlig langs Kirkeveien. Gang og sykkelvegen langs denne
riksveien var brøytet og hadde en liten snødekke på ca 1-2 cm som var perfekt å sykle allerede
tidlig på dagen… På ettermiddagen samme dag syklet jeg fra Lillestrøm til Strømmen på
gang- og sykkelveg langs Strømsveien… Selv om det nå hadde gått mange flere timer siden
snøen hadde kommet, var situasjonen langs denne fylkesveien mye verre. Mellom Nitelva og
Sagdalen togstasjon var det helt håpløst å sykle. Gang- og sykkelvegen var ikke brøytet i det
hele tatt. Mellom Strandveien og Engaveien var gang- og sykkelvegen delvis redusert til en
bredde på ca 1 meter. Denne delen av sykkelvegen var i tillegg ”plassert” nærmest
kjørebanen, dvs som syklist ble man passert av biler i høy fart og måtte virkelig ha god
balanseevne. Veldig ubehagelig og ikke helt ufarlig å sykle der (jeg syklet faktisk noen meter
på kjørebanen, men det var heller ikke noe gøy…). Etter Sagdalen togstasjon (på vei mot
Strømmen) var bildet et annet igjen. Her var gang- og sykkelvegen veldig godt preparert.
Hvordan er det mulig at en del av strekingen langs den sammen (fylkes-)vei er så dårlig, mens
det noen hundre meter videre er helt perfekte forhold?”

Gang- og sykkelveg langs Strømsveien mandag, 28.01.13 ca kl 16

VEDLEGG 2: Nåværende ”regulering” av den flotte gang- og sykkelvei ved
Skjærvagapet

