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Til
Statens vegvesen Region Øst (firmapost-ost@vegvesen.no)
m/ kopi til Planavdelingen i Skedsmo kommune (postmottak@skedsmo.kommune.no)
Lillestrøm, 9. mai 2016

SLF Lillestrøm og omegn med innspill til planarbeid av sykkelvegnettet rundt Hvamog Skedsmovollenkrysset langs E6
Vi viser til varsel om oppstart av planarbeid rundt Hvam- og Skedsmovollenkrysset ved E6 på nettsiden
til Skedsmo kommune (jf vedlegg 1) og takker for muligheten til å komme med innspill. SLF er
organisasjonen for hverdagssykling og ønsker å fremme sykling som miljøvennlig og folkehelsefremmende
transportform. SLF Lillestrøm og omegn sender herved noen korte kommentarer som ble utarbeidet av en av
våre lokalkontakter:
(1) Hvamkrysset
I tidligere utforminger av dette krysset var det gang/sykkelveg på vestsiden som nå, men med kryssende
påkjøring mot Oslo i sydgående rampe. Dette var alltid en utfordring å krysse når biler ikke ga tegn og kom i
stor fart inn i rundkjøring og kjørte av mot Oslo (og syklister da i prinsippet har vikeplikt). Dagens påkjøring
mot Oslo går ut mot nord så de krysser ikke gang-/ sykkelveg.
P.t. krysses ingen av/påkjøringsramper på Hvam/ Olavsgaard av gang/ sykkelveger (på østsiden er det
underganger under alle vegene) og det er meget uheldig om dette ikke tilfredsstilles også i fremtiden. Vi
håper derfor at planprosessen tar dette med i vurderingen.
(2) Skedsmovollkrysset
Her viser vi til tidligere korrespondanse ang muligheten til å gå/ sykle på jobb for de ansatte på
bensinstasjoner ved Skedsmovollenkrysset (jf vårt brev av 19.09.14 i vedlegg 2). Det er ønskelig med
planløsninger som gjør det mulig å komme seg på jobb uten å bruke bil!
Vegetasjon i rundkjøring på vestsiden gir tidvis begrenset sikt mot biler som kommer rundt rundkjøringen
også for myke trafikanter, dvs muligheten til å se en bil som kommer rundt rundkjøringen er noe redusert.
Det er ellers en dårlig overgang mellom sykkelveg over broen og rampen opp mot broen på østsiden (mye
vann og dermed også mye frost og is i tillegg på vinterstid).
Ved ev spørsmål ta gjerne kontakt per mail til lillestrom@syklistene.no!
Mvh
Styret i SLF Lillestrøm og omegn*
www.slf.no/lillestrom
* Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer

Vedlegg 1-2

Vedlegg 1

www.skedsmo.kommune.no/Teknisk-sektor/Varsel-om-oppstart/Hvam-og-Skedsmovollen---oppstart-av-planarbeid/

Vedlegg 2

lillestrom@syklistene.no
www.syklistene.no/lillestrom
www.facebook.com/slfloo

Til
Statens vegvesen
Region øst
Postboks 1010
2605 LILLEHAMMER
firmapost-ost@vegvesen.no
Lillestrøm, 19. september 2014

SLF Lillestrøm og omegn på vei til bensinstasjoner ved E6
Syklistenes Landsforening (SLF - Syklistene) er en landsomfattende, ideell organisasjon som
arbeider for mer og tryggere sykling – både nasjonalt og lokalt. Lokallaget SLF Lillestrøm og omegn (SLF
LOO) ble stiftet mai 2011 og er opptatt av gode og trygge sykkelveger på Nedre Romerike. Vi har blitt
kontaktet av ett av våre lokale medlemmer med et spørsmål som gjelder ”tilgangen” til Shell bensinstasjoner
langs E6 ved Skedsmokorset, jf bilder nedenfor samt kart og bilder i vedlegg 1.

Spørsmålet er rett og slett hvordan arbeidstakere skal komme seg på jobb til disse bensinstasjoner?
Er det slik at man må kjøre med bil dit? Hva med arbeidstakere som ønsker å gå eller sykle til jobben sin?
Mvh
Styret i SLF Lillestrøm og omegn*
www.syklistene.no/lillestrom
* brevet er godkjent uten underskrift og ekspedert kun per mail
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Kilde: Kart er fra www.google.no – bildene er tatt av SLF LOO, september 2014

