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Gang- og sykkelvei langs fv 157 Ommenveien - Toveien
Planforespørsel
Saken gjelder:
Plan- og teknikkutvalget skal ta stilling til om planarbeid for regulering av gang- og sykkelvei langs
Fv. 157 Bleksliveien skal startes opp og omfanget av planarbeidet.
Innstilling:
Med hjemmel i plan- og bygningslovens §12-10 vedtas planoppstart for detaljregulering av gangog sykkelvei langs fv 157. Plan- og teknikkutvalget avgjør hvilket av de to alternativene som skal
legges til grunn for detaljreguleringen.
09.02.2016 Plan- og Teknikkutvalget
innstillingen med alternativ 2 ble enstemmig vedtatt.

PT- 017/16 Vedtak:
Med hjemmel i plan- og bygningslovens §12-10 vedtas planoppstart for detaljregulering av gangog sykkelvei langs fv 157 - Alternativ 2.

Bakgrunn
Iht handlingsprogrammet i Trafikksikkerhetsplanen 2015-2018 for Nesodden kommune skal det
prioriteres å regulere for gang- og sykkelvei langs deler av Kirkeveien, deler av Fjellveien, deler av
Bleksliveien, hele Hellaveien og deler av Kløftaveien. Alle 5 strekninger har lik prioritering. Statens
vegvesen har på bestilling fra Akerhus fylkeskommune utarbeidet skisseprosjekter for alle fem
strekningene. Hensikten med skisseprosjektene er å opparbeide en planreserve for
skoleveiprosjekter i Akershus og skal konkret finne løsninger som sikrer skoleveier. De skal også
bidra til fortgang i arbeidet med å trygge skoleveier, bidra til fortgang i planleggingsprosesser og
resultere i raskere gjennomføring av utbygging av skoleveier. Skisseprosjektene resulterer i en

rapport som vil kunne brukes direkte som grunnlag for reguleringsarbeidet. Av skissprosjektet
følger en prinsippavklaring mht sideplassering, krav til utforming og grovt kostnadsoverslag for
gjennomføring. Det er i tillegg gjort delutredninger på temaene natur- og kulturmiljø. Endelig
ferdigstilling av skisseprosjektene kan forventes medio februar 2016 og materialet vil deretter
tilgjengeliggjøres for kommunen for videre anvendelse.
Skisseprosjektet som omfatter strekningen langs Bleksliveien (strekning nr 4 iht rapport Trygging
av skoleveier i Akershus), har anbefalt at skisseprosjektet avsluttes i tråd med planavgrensningen
til områdeplan for Ellingstadåsen. Bakgrunnen er at strekningen mellom Bleksli vannverk og
Toveien ikke er skolevei, men at den kan utgjøre et trinn to ved planlegging av et fremtidig
sammenhengende gang- og sykkelveinett.

Rådmannens vurdering
For å muliggjøre en raskerere realisering av gang- og sykkelveier på Nesodden er det nødvendig at
kommunen selv tar grep om å iverksette planleggingen. Alle disse 5 strekningene ligger inne i
Akershus fylkeskommunes 10-årsstrategi for sikring av skoleveier. Det innebærer at strekningene
vil være sikret innen 2024. Allikevel er det ikke antydet noe tidspunkt for oppstart på arbeidet med
å sikre disse 5 strekningene og det er ikke avsatt midler til finansiering av byggeprosjektet.
Rådmannen anbefaler at det vedtas oppstart av detaljreguleringsplan for gang- og sykkelvei langs
fv. 157 Bleksliveien. Det er ikke tatt stilling til om Nesodden kommune skal iverksette planlegging
av strekningen helt frem til Alværn.
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