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Til
Planavdelingen i Skedsmo kommune,
v/ Frode Hofset
Lillestrøm, 15. desember 2015

SLF Lillestrøm og omegn med kort innspill til revidert hovedplan sykkel
Vi viser til deres mail av 27.11.15 der vi ble oppfordret til å komme med innspill til revideringen av
Hovedplan sykkel innen 16.12.15.
Vi anser denne hovedplanen som et veldig viktig dokument for sykkelplanleggingen i Skedsmo
kommune og takker for muligheten til å komme med innspill. Vi er høringsinstans i Skedsmo kommune og
bidrar gjerne med forslag til plandokumenter som har betydning for lokale syklister. Men grunnet den
forholdsvis korte fristen og omfanget av dette dokumentet fikk vi ikke tid til en grundig behandling og
diskusjon av alle tiltak i tabellen i vedlegg 1, og oversender herved bare noen få kommentarer.
Mens kommentarer fra våre lokalkontakter fra Strømmen og Sørum finnes i vedlegg 2a/b, sendes
nedenfor noen mer generelle tanker, særlig med fokus på trygge skoleveier og en mer fargerik og kreativ
sykkelpolitikk i Skedsmo. Vi viser også til tidligere brev og høringsuttalelser som fortsatt er tilgjengelig i
vårt arkiv her: www.syklistene.no/lokallag/lillestrom/arkiv/ (f eks ang Strømsveien og Skjærvaveien).
Som kjent har forskriften til opplæringslova blitt endret og nå er det altså foreldrene som avgjør om
barna får sykle til skolen eller ikke. Vi anser det som selvsagt at kommunens nye ordensreglement da ikke
kan nekte elevene å sykle til og fra skolen. Men selv om avgjørelser om sykling på skoleveien nå har blitt
foreldrenes ansvar, har kommunen ikke fått mindre ansvar for barnas sikkerhet på skoleveien. Vi mener
derfor at kommunens ansvar for trygge skoleveier (uavhengig av hvem som er vegeier) må også vises i
form av prioriteringer i hovedplanen sykkel! Dette kommunale ansvaret må altså ikke bare speiles i et
oppdatert ordensreglement, gode lokale regler for barneskoler og vurderinger/ anbefalinger av gode
sykkelruter til skolen. Kommunen må jobbe aktivt for flere, bedre og tryggere skoleveier!
Ikke alt må koste mye penger – i andre kommuner foreslås det f eks å sperre noen skoleveier for biler
(jf vedlegg 3). I tillegg ønsker vi oss mange flere røde sykkelfelt og venter i spenning på åpningen av den
første sykkelgata i Lillestrøm (jf vedlegg 4a/b)! Vi mener også at det er viktig å øke antall bysykler og
stasjoner dersom bysykkelordningen virkelig skal kunne fungere godt.
Vi ønsker dere lykke til med revideringen av hovedplanen sykkel!

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)

Vedlegg 1-4

VEDLEGG 1 – Hovedplan sykkel kart, oktober 2015

VEDLEGG 2a/b – Kommentarer fra våre lokalkontakter på Strømmen og Sørum ang forslag til rev
hovedplan sykkel

Dato: 2015-12-13
Avsender: Lokalkontakt Strømmen
…
Generelt en god plan. Etter mitt syn er dette de viktigste strekningene å prioritere:
- Forsere arbeidet med sykkelekspressvei til Lørenskog - Oslo.
Vegparseller i tabell 17:
- Nr. 1 og 1B - Lillestrøm kollektivterminal- Lillestrøm øst - Fetveien rv 22. - viktig for sammenhengende
trase, rask transport.
- Nr 2, Turvei vest for flystripe. Vil også være en snarvei for en del syklister, og det motiverer for overgang
fra bil til sykkel.
- Nr 16 framtidig nasjonal rute - Lillestrøm - Strømmen, viktig hovedrute mellom de 2 sentra.
- Nr 18 langs Skjærvaveien, - trafikkfarlig strekning med høy fart i dag, uten fortau, forbindelse til
Skjettenbyen.
Ellers mener jeg at befaring med utbedring av detaljutforming er viktig, likedan fokus på vintervedlikehold vintersykling har et stort potensiale.
Dato: 2015-12-08
Avsender: Lokalkontakt Sørum
…Det står jo noen nummer på «nye» sykkelsti/veier på kartet.
De kunne godt ha sendt med denne listen.
Jeg ser at sykkelvei mot Gjerdrum er med her, dette ville jeg prioritert,
det kommer jo sykkelvei fra Ask i retning Skedsmo nå også
så poenget med å tette hull i sykkelveinettet tror jeg kan brukes her.
Ellers skriver Frode at den ikke omfatter Statens veivesens planer for Trondheimsveien,
men fra Vardeåsen og til Fjellbo viser kartet at det er sykkelvei langs Trondheimsveien,
denne skulle vært stiplet fordi den eksisterer ikke (vi syklister må opp mot Vardeåsen
og på toppen av sandtaket (Sandbakkveien) og Åsheimveien før en kommer til Fjellbo.
Den første delen er her i Skedsmo kommune.
…

Vedlegg 3 – Nyhetsmelding fra NRK, datert 22.09.15

…

http://www.nrk.no/rogaland/vil-stenge-skoleveier-for-biler-1.12565943

Vedlegg 4a – Sykkelgate mellom Kjellervolla skole, Skedsmo vgs og Volla barnehage i Vestbygate, Lillestrøm vgs og
kollektivterminalen

Kilde: Sykkelkart fra www.skedsmo.kommune.no

Vedlegg 4b – Sykkelgate (illustrasjonsbilde fra Freiburg i Tyskland – kilde: SLF LOO)

