
Varsel om oppstart- Fv.1496 Trondheimsvegen: Cath. Guldbergs veg- Jessheimkrysset gang- og 

sykkeltilbud  

Plan-ID:  

Med hjemmel i Plan- og bygningsloven (Pbl) § 12-8, og i samråd med Ullensaker kommune, varsler 

Viken fylkeskommune oppstart av planarbeid for detaljregulering etter §12-3 for Fv.1496 

Trondheimsvegen: Cathinka Guldbergs veg- Jessheimkrysset gang- og sykkelveitilbud. Planområdet er 

vist innenfor det stiplete området på figur 1.  

 

Figur 1. Kartet under viser planområdet med stiplet linje. Planområdet er langt større enn både 

reguleringsplanen og det ferdig bygde anlegget vil bli.  

Informasjon om prosjektet:  

Formålet med reguleringsplanarbeidet er å tilrettelegge for et mer sammenhengende gange- og 

sykkelveinett med kvaliteter som gjør gange og sykling mer attraktivt enn bilbruk. Prosjektstrekningen 

på ca. 560 meter skal oppgraderes med tosidig gang- og sykkeltilbud og rabatt med beplantning der 

hvor det er mulig. Planen skal ha gode kryssområder og systemskifter som prioriterer myke 

trafikanter.   

Vurdering av behov for konsekvensutredning: 

Tiltaket det varsles planoppstart for innebærer ingen utredningskrav etter «forskrift om 

konsekvensutredninger for planer etter plan- og bygningsloven». Tiltaket kommer ikke inn under § 6 i 

forskriften som lister opp tiltak som alltid skal behandles. Det vil bli utført en ROS-analyse for å 

kartlegge risiko og avbøtende tiltak.  

Hvordan kan du medvirke i prosessen?  



Eventuelle synspunkter og opplysninger til planarbeidet, herunder hensyn som bør ivaretas, sendes 

skriftlig og innen 23.5.2022 til: 

Viken fylkeskommune 

Postboks 220 

1702 Sarpsborg  

 

Eller på e-post til post@viken.no. Innspill merkes med saksnummer 2022/19554. Vi gjør oppmerksom 

på at det ikke vil bli sendt ut svarbrev, men innspillene vil bli behandlet og følge planforslaget fram til 

politisk behandling hos Ullensaker kommune.  

Det er også utarbeidet et digitalt innspillskart hvor det er mulig å legge inn kommentarer direkte i 

kartet på konkrete steder langs Trondheimsvegen. Det digitale innspillskartet finnes her: 23.5.2022 

Disse innspillene vil ikke bli besvart direkte, men tas med som innspill til planarbeidet. 

Videre planprosess: 

Etter fremdriftsplanen til prosjektet forutsetter Viken fylkeskommune en vedtatt reguleringsplan 

fjerde kvartal 2022/ første kvartal 2023.  Bygging kan først skje når reguleringsplanen er vedtatt av 

Ullensaker kommune.  

Har du spørsmål? 

Informasjon om planarbeidet finnes på Viken fylkeskommune sin nettside: Veiprosjekter - Viken 

fylkeskommune og på kommune sin hjemmeside: https://www.ullensaker.kommune.no/publisert-

innhold/teknisk-og-eiendom/regulering/varsel-om-oppstart/ 

Spørsmål til reguleringsplanarbeidet kan rettes til Katrine Eliassen tlf: 45260042, e-post: 

katrineel@viken.no eller Silje Andrea Sæverud tlf: 98451405, e-post siljesa@viken.no 

 

Vennlig hilsen  

Silje Andrea Sæverud og Katrine Eliassen  

Prosjektledere  
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