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Lillestrøm, 6. februar 2015

SLF Lillestrøm og omegn med innspill til reguleringsplanarbeid av gang- og sykkelveg
langs Leirsundveien (ref. 2014/2672)
Vi viser til deres brev av 15.01.15 med varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid i Skedsmo kommune
ang gang- og sykkelveg langs Leirsundveien (Fv 382) mellom Kirkeveien og Rolf Olsens vei (deres ref
2014/2672, jf vedlegg). SLF Lillestrøm og omegn takker for muligheten til å komme med innspill. Vi er i
utgangspunktet veldig positiv til planen om gang- og sykkelveg langs Leirsundveien, fordi



denne gang- og sykkelvegen vil sikre en god forbindelse mellom Skedsmokorset og Leirsund og på denne
måten bidrar til å øke bruken av sykkel og dermed også til å bedre folkehelse og miljø
tiltaket vil bidra til å øke sikkerheten i forhold til dagens situasjon, fordi syklister kan unngå å sykle i blandet
trafikk på Leirsundveien med uoversiktlige svinger og biltrafikk med til dels høy hastighet

For å oppnå ønsket sikkerhet og å bidra til å gjøre vegen attraktiv, ber vi om at følgende blir ivaretatt:





det er nødvendig med god bredde, i svingene minst 3,5 meter, fordi terrenget er bratt og syklister kan komme
opp i høy hastighet i unnabakken
kryssingen med Rolf Olsens vei må lages slik at den blir trafikksikker
flere rasteplasser i bakken vil øke attraktiviteten som turveg
generelt sett så vurderer vi det som svært ønskelig å skille gående og syklende ved hjelp av sykkelveg med
fortau (jf Sykkelhåndboka, pkt 3.4.2)

SLF er organisasjonen for hverdagssykling og ønsker å fremme sykling som miljøvennlig og
folkehelsefremmende transportform. Vårt lokallag mener at denne gang- og sykkelvegen har positive
effekter med tanke på alle våre lokale satsingsområder




Sykling som folkehelse og miljøtiltak
Å fremme barn og sykling
Å fremme vintersykling

Vi gleder oss over alle planer for nye sykkelveger i Skedsmo, og håper at det også jobbes aktivt med
realiseringen i samarbeid med Statens vegvesen slik at planene fører fram til konkrete veger i nær framtid.
Det er ofte et spørsmål om prioriteringer, og her mener vi at skoleruter uten sykkelveg skulle få første
prioritet. Dette kan vi gjerne utdype på et møte. Ta gjerne kontakt per mail til lillestrom@syklistene.no!
Mvh
Styret i SLF Lillestrøm og omegn*
www.slf.no/lillestrom
* Brevet er godkjent og ekspedert uten underskrift (kun per mail til postmottak@skedsmo.kommune.no)
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Varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid i Skedsmo kommune - gang- og sykkelvei langs Leirsundveien
I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 kunngjøres at det for Leirsundveien i Skedsmo kommune, skal
igangsettes arbeid med regulering av gang- og sykkelvei, se kartutsnitt.

Kart over planområdet med planavgrensning
Planområdet/Eiendommen og er i kommuneplanens arealdel i hovedsak disponert til LNF område med hensynssone
for landskap-, natur- og kulturmiljø, og til boligbebyggelse. Området er i hovedsak uregulert, med unntak av lengst i
nordvest hvor det er regulert boligformål.
Planleggingens formål er å regulere området til samferdselsanlegg, gang- og sykkelvei.
Totalt areal innenfor planområdet er ca. 2300 daa. Det er tenkt å bygge en sammenhengende gang- og sykkelvei fra
Kirkeveien til Rolf Olsens vei. Denne vil får tilknytning til eksisterende gangveier og vil derfor kunne gi en
sammenhengende gangveiforbindelse mellom Skedsmokorset og Leirsund stasjon.

Opplysninger om planarbeidet kan fås ved henvendelse til Arne Myhrvold, telefon 6693 8452, epost
arnem@skedsmo.kommune.no. Planabeidet skjer i samarbeide med Statens vegvesen.
Varsel om oppstart av reguleringsarbeider er også kunngjort på kommunens hjemmeside:

https://www.skedsmo.kommune.no/arealplan

Merknader og synspunkter som kan ha betydning for planarbeidet kan sendes tilSkedsmo kommune,
Planavdelingen, PB 313, 2001 Lillestrøm, eller postmottak@skedsmo.kommune.no innen 13.02.2015.

Bemerkninger vil bli referert og kommentert når saken legges fram til politisk behandling.

Med hilsen
Arne Myhrvold
Dokumentet er elektronisk godkjent

