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Forord 

På oppdrag for Eidsberg kommune har Sweco gjennomført en mulighetsstudie for å 
vurdere og utrede nye løsninger for syklende og gående mellom Lytomtsvingene og 
Randemveien/ Smedgata.  
 
Hensikten med prosjektet er å øke trafikksikkerheten og forbedre fremkommeligheten for 
syklende og gående, ved å finne beste trasevalg for disse trafikantgruppene langs det 
aktuelle strekket.  
 
Mulighetsstudien har vurdert fire forskjellige trasevalg for ny gang- og sykkelvei, hvor tre 
er lagt frem som reelle og gjennomførbare alternativer. 
 

 

Bergen, september 2019. 
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Introduksjon

1.1 Beskrivelse av prosjektet - hensikt og mål

I prosjektet Sykkelbyen Askim og Mysen er en av de fastsatte målsettingene at det skal
bygges nye gang - og sykkelveier fra Eidsberg, Trømborg, Slitu og Hærland til Myse n, s lik at
det tilrettelegge s for økt sykkelbruk i kommunen.

Det er et overordnet mål å ha nullvekst i biltrafikken i Østfold fylkeskommune. Øknin gen i
trafikken må derfor tas med gang e , sykkel og kollektivtrafikk, og det må da legges til rette for
at flere ønsker å gå eller sykle.

Sweco har på oppdrag fra Eidsberg kommune gjennomført en mulighetsstudie for å vurdere
aktuell trase for en ny gang - og sykkelve g mellom L ytomtsvingene – Smedgata. Den nye
gang - og sykkelveien skal bedre trafikksikkerheten og fremkommeligheten for de myke
trafikantene i kommunen og regionen . Ved tilrettelegging av en mer attraktiv løsning for de
myke trafikantene øker også sannsynligheten for en økt sykkelandel i reg ionen. I prosjektet er
det vurdert fire traseer langs det aktuelle strekket. Tre av traseene er reelle alternativ for ny
gang - og sykkelvei.

Hovedmålet for mulighetsstudiet er å øke trafikksikkerhet og bedre fremkommeligheten for
gående og syklende mellom Lytomtsvingene og Smedgata.

I mulighetsstudiet er de tre alternative trasee ne for gang - og sykkelveien vurdert, ut ifra
kriterier som blant annet; logisk sammenheng med øvrig sykkelnettverk, god sikkerhet,
komfort og unngå omveier . I tillegg er det utarbeidet et kostnadsoverslag for hvert av
alternativene for å kunne vurdere gj e nno mførbarheten av traseen.

1.2 Utrednings området og beliggenhet

Utredningsområdet ligger sør for Mysen sentrum og langs med strekket riksvei 22
Trømborgveien mot Stasjonsveien/Åsgårdsveien, over en strekning på ca. 3 - 4 km i luftlinje .

Området kjennetegnes av et åpent kulturlandskap, og omfattes hovedsakelig av
jordbruksområder , beiter og skog , samt veiareal. Videre beskrivelse av utredningsområdet blir
omfattet av kapittel 2 Situ a sjonsbeskrivelse .
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Figur 1 - 1: Flyfoto over planområdet (Kilde: google.maps)

1.3 Gjeldende regulering og planer

Utredningsområdet omfattes av en rekke overordnede planverk, forskrifter, lover, rammer med
mer.

1 .3.1 Lover, forskrifter og statlige planretningslinjer/rammer/føringer

Følgende lover og forskrifter, planer, retningslinjer og veiledere gjør seg gjeldende i det
aktuelle utrednings området:

• Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan - og bygningsloven sist endret
LOV - 201 7 - 06 - 1 6 - 63)

• Lov om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven, sist endret LOV - 201 7 -
05 - 1 1 - 26)

• Lov om kulturminner (kulturminneloven, sist endret LOV - 201 7 - 05 - 1 1 - 26)
• Lov om vassdrag og grunnvann (vannressursloven, sist endret LOV - 201 7 - 06 - 21 - 1 01 )
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• Lov om vern mot forurensning og om avfall (forurensningsloven, sist endret LOV-
2017-06-21-101) 

• Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften, sist endret FOR-
2018-02-09-179) 

• Forskrift om utvalgte naturtyper etter naturmangfoldloven (sist endret FOR-2015-05-
07-464) 

• Forskrift om fremmede organismer (FOR-2017-05-11-566) 

• Forskrift om rammer for vannforvaltningen (FOR-2015-06-25-805) 

• Forskrift om fysiske tiltak i vassdrag (Sist endret FOR-2015-06-19-716) 

• Rikspolitiske retningslinjer for barn og unge i planleggingen 

• Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging 

• Nasjonale føringer for universell utforming, herunder NTP og handlingsplan 

• T-1442/2016 Retningslinje for behandling av støy i arealplanleggingen 

• NVE retningslinjer 2/2011 – Flaum og skredfare i arealplanar (revidert 20.05.2014) 

• Nasjonal transportplan (NTP) 2018-2023 

• Statens vegvesens håndbøker 

• Overvannsveileder for kommunene i vannområdene Morsa og Glomma sør 

• Norsk Vann Rapport 162/2009, Veiledning i klimatilpasset overvannshåndtering 

• VA-norm, Eidsberg kommune 
 

1.3.2 Fylkeskommunale planer 

Fylkesplanen «Østfold mot 2050» 
Den aktuelle fylkesplanen ble vedtatt av fylkesutvalget 22. august 2018. Fylkesplanen er 
østfoldsamfunnets viktigste strategiske dokument, og skal samordne statens, 
fylkeskommunens og kommunenes virksomhet i fylket. Planen er en arealstrategi for hele 
fylket, og er delt opp i to; arealstrategien og samfunnsdelen. Hensikten med planer å forsterke 
utviklingen i regionen. Blant annet skal en tettere og mer kompakt utvikling bidra til mindre 
forurensende biltrafikk. 
 
Regional Transportplan – for Østfold mot 2050 
Den aktuelle transportplanen ble vedtatt i juni 2018. Transportplanen er en helhetlig plan som 
skal dekke alle samferdselsområder og regioner i Østfold. Planen tar utgangspunkt i og skal 
bygge på mål og strategier i fylkesplanen «Østfold mot 2050», som vist til i forrige avsnitt. 
Planen er et styringsverktøy som gir strategiske retningsvalg for at transportsystemet skal 
bidra til å nå samfunnsmålene i fylkesplanen. 
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1.3.3 Kommuneplanens arealdel 2015-2027 

Kommuneplanens arealdel 2015-2027, for 
Eidsberg kommune, ble vedtatt 
03.11.2016.  
 
Utredningsområdet omfattes hovedsakelig 
av formål til landbruk-, natur- og friluftsliv 
(LNF)(lys grønn). Rv. 22 er angitt som 
hovedvei. Det er angitt hensynssone 
(horisontal skravur) der reguleringsplan 
fortsatt skal gjelde, henholdsvis nord og 
sør i det aktuelle området. I 
kommuneplanens arealdel angir 
bestemmelse § 3.10 at områdene der 
hensynssone reguleringsplan er vist, 
gjelder reguleringsplanene med tilhørende 
bestemmelser foran kommuneplanens 
arealdel. Dette gjelder for begge 
reguleringsplanene som inngår i 
utredningsområdet.  
 
Kommuneplanens arealdel gir 
bestemmelser til LNF-områdene, jf. §§ 4.3 
og 5.3, med føringer for spredt utbygging.  
 
Ved utarbeidelse av reguleringsplaner skal 
det redegjøres for hvordan universell 
utforming og folkehelse sikres, jf. § 4.6 og 
4.7. 
 
 
 
 
 
 
 
Bestemmelse § 4.9 angir byggegrenser langs bl.a. fylkesveier, dersom annet ikke angis i 
reguleringsplan.  
 
I tillegg har kommuneplanens arealdel bestemmelser knyttet til støy, luftkvalitet, grunnforhold, 
grunnforurensning, overvannshåndtering, estetikk, naturmangfold, kulturminner og flomfare 
som skal følges opp i et eventuelt videre planarbeid. 

 
1.3.4 Kommunedelplan for Mysen 2006-2018 

Kommunedelplan for Mysen 2006-2018, sist revidert 22.02.2007,omfatter en mindre del av 
utredningsområdet, hvor eksisterende detaljregulering er videreført.  
 

Figur 1-2: Utsnitt av kommuneplanens arealdel som 

viser gjeldende formål og hensynssoner for 

utredningsområdet.  

(Kilde: kommunekart.com/indrekart). 
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Figur 1-3: Oversikt over deler av utredningsområdet som viser i hvilke grad området er berørt av gjeldende 

kommunedelplan (Kilde: kommunekart.com/indrekart). 

1.3.5 Gjeldende reguleringsplaner innenfor utredningsområdet 

• Åsen skog II- Roås. PlanID 20040003. Vedtatt 27.05.2004. Boliger med tilhørende anlegg. 

• Randem gård. PlanID 19970001. Vedtatt 24.04.1997. Jordbruk 

• Kammerudåsen 2. PlanID 20050003. Vedtatt 31.03.2005. Konsentrert småhusbebyggelse. 
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Figur 1-4: Kartutsnitt av utredningsområdet med gjeldende reguleringsplaner (Kilde: kommunekart.com/indrekart). 

 
 

1.3.6 Temaplaner/andre planer av betydning for det videre planarbeidet 

Hovednett for sykkeltrafikk i Mysen og omegn (25.09.2014 og 17.12.2014) 
Hovednett for sykkeltrafikk i Mysen og omegn legger grunnlaget for sammenhengende sykkelruter 
som skal gjøre det tryggere og mer attraktivt å sykle. De viktigste kravene til et hovednett for 
sykkeltrafikk er:  
 

• Rutene skal være sammenhengende og ikke brattere enn bilvegen. Snarveger skal 
etterstrebes. 

• Traseene skal fremstå som sikre og naturlige valg som tilbyr syklistene god 
fremkommelighet. 

• Det skal være mulig å sykle i 20-25 km/t. 

• Kryssinger med annen trafikk skal utformes enkelt og trafikksikkert.  
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Situasjonsbeskrivelse

2.1 Stedets karakter og dagens arealbruk

Planområdet er i hovedsak kulturlandskap, med både jordbruk (kornåkre), beiter og skog.

Bebyggelsen i planområdet består i hovedsak av mindre og større gårdsbruk. I sør og i nord er
det boligfelt. Langs vestsiden av R v. 22 er det en rekke enkeltstående eneboliger tett på
vegen. Lengst nord, ved Kjærlighetsstien, er det et næringsbygg.

Fig ur 2 - 1 : Kulturlandskap med gårdsbebyggelse. Nordre Bøli til høyre i bildet.

Figur 1 - 2 : Boligområde sør for Randem.

2.2 Landskap og topografi

Den overordnede landskapskarakteren i utrednings området er typisk for flatbygdene i indre
Østfold, med leirsletter og lave åser. O mrådet består av både storskala jordbrukslandskap og
mer småskala ravinelandskap. I vest er en del av ravinene beiter, ellers er de fleste raviner
gjengrodd med skog. Mot ves t og øst avgrenses landskapsrommene av lave åser, med store
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sammenhengende skogsområder. Prosjektområdet grenser i nord til brua som går over 

Mysenelva.  
 

 
Figur 2-3: Flyfoto over planområdet. Ravineområder er markert med lys grønn farge, mens åsen ved Sameiga er 

markert med brun farge. Skogsområdene avgrenser landskapsrom. (Kilde: Norgeibilder.no) 

 
Figur 2-4: Storskala kulturlandskap sør for Bøligårdene. Lytomtsvingene skimtes midt i bildet. Landskapsrommet 

avgrenses av lave åser. Til høyre i bildet ses friluftsområdet Sameiga. 
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Figur 2-5: Raviner nord for Smerkerud. 

Elven Bølju, øst for Rv. 22, renner parallelt med riksvegen og krysser under både Rv. 22 og fv. 
693 nord i planområdet. Bekkedragene i ravinedalene vest for riksvegen renner ut i 
Mysenelva. 
 
Ravinedaler og grøntdrag følger i hovedsak nord-sør-retning, med unntak av et høybrekk ved 
Vestre Bøli som bryter med dette. 
 
Bøligårdene er markante i landskapet. Viktige landskapselementer er store trær, bl.a. en stor 
eik ved Vestre Bøli, en trerekke med almetrær langs Nedre Bøli og et stort asketre på østsiden 
av Rv. 22 ved Nordre Bøli. 
 
Andre vegetasjonselementer av verdi er en trerekke lengst sør i Jansbergveien og forbi 
eneboligene langs Trømborgveien. 
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Figur 2-6: Vestre Bøli. Eiketreet står tett på riksveien. 

2.3 Naturverdier  

Innenfor utredningsområdet er det i 
Naturbase definert to områder med 
verdi for naturmangfold. 
 
Det ene området er en naturbeitemark 
langs Smerkerudveien, og den andre 
området består av rik edelløvskog øst 
for Smerkerud søndre.  
 
Naturbeitemarken befinner seg på 
begge sider av en ravine og ble 
registrert i forbindelse med 
naturtypekartleggingen i Eidsberg 
kommune som ble utført i perioden 
2003 – 2005. Lokaliteten er angitt 
som lokalt viktig (verdi C). 
 
Naturtypen med rik edelløvskog 
vurderes som viktig (B-verdi), og ble 
registrert i forbindelse med MIS-
registreringene i Eidsberg kommune 
som ble utført i 2002. Området er en 
tørrere li i ravinedal med dominans av 
alm (VU) og ask (VU).  

Figur 2-7: Utsnitt fra Naturbase.no. Kilde: Miljødirektoratet. 

 
2.4 Landbruk 

Utredningsområdet omfatter et jordbrukslandskap, og inneholder arealer med fulldyrka jord og 
innmarksbeite. Den fulldyrkede jorden i området varierer i kvalitet fra svært høy verdi 
(jordressursklasse 1/ingen begrensninger i driften) til middels verdi (jordressursklasse 
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3/moderate begrensninger i driften) i henhold til jordressurskart fra Norsk institutt for 
bioøkonomi (NIBIO). 
 

 
Figur 2-8: Utsnitt fra arealressurskart (AR5). Fulldyrka jord vises som oransje farge, og innmarksbeite som lys gul 

farge. Kilde: NIBIO.  

 
 

2.5 Friluftsliv og rekreasjon  

Skogsområdet som avgrenser planområdet i vest inngår i det registrerte friluftslivsområdet 
Sameia (Id FK00017814) som er et nærturterreng, verdsatt som svært viktig. Området har 
merkede turstier og lysløyper. 
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Helsestien langs Mysenelva med tilhørende nærområde (Id FK00017830) grenser til 
planområdet i nord. Området er karakterisert som et nærturterreng, verdsatt som svært viktig. 
Området består av en delvis belyst tursti/gangvei med tilhørende skogspartier, og har 
opparbeidete rasteplasser/hvileplasser. I området ligger det også mange kulturminner. 
 

 
Figur 2-9: Friluftsområdet Sameia til venstre i bildet. Helsestien langs Mysenelva vises nord i utsnittet. Kilde: 

naturbase.no. 

 
 

2.6 Kulturminner og kulturmiljø 

Utredningsområdet omfatter et område med en forholdsvis rik forekomst av fornminner. Det 
meste av området har i tillegg stort potensiale for funn av hittil ukjente automatisk fredete 
kulturminner. Dette har sammenheng med at Eidsberg er et svært rikt jordbruksområde, men 
det er også funnet enkelte fornminner som tyder på utmarksaktiviteter, og en rekke hulveier 
som vitner om ferdsel gjennom området.  

Utredningsområdet omfatter videre en rekke gårdsmiljø, hvorav flere har bevarte bygninger 
som er registrert i SEFRAK-registeret. Dette er bygninger som er eldre enn 1900. Rød trekant 
i kartet under, betyr at bygningen er eldre enn 1850. Området hørte opprinnelig til 
prestegjeldene Eidsberg og Trømborg. 

Den såkalte «Festningsveien» eller «Kongsvingerveien» forbandt de to festningene 
Fredriksten og Kongsvinger. Den kom inn i Eidsberg via Høland til Trøgstad-Momarken, og 
gikk via Mysen, Bøli og Trømborg kirke (Senje, 1970).    
 
Fornminner 
Området sør for Småbruveien, og nær gårdene Randem og Holm, omfatter flere automatisk 
fredede hulveier og gravminner, sannsynlig datert til jernalder. Her er det også registrert en 
fredet fangstgrop. Langs Randemveien, nord for gården Randem, går en automatisk fredet 
hulvei (ID 58482) i underkant av 300 meter parallelt med og vest for dagens vei. Dette kan 
gjøre utvidelse av veien og evt. anleggsarbeid problematisk. Like ved veien ligger også flere 
uavklarte lokaliteter. Potensialet for nye funn vurderes her som stort.  
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Figur 2-10: Utsnitt fra Askeladden viser automatisk fredete kulturminner ved Randem.  

Rundt gårdene Bøli (Bøhler), som ligger på begge sider av Trømborgveien, ligger det også en 
rekke registrerte fornminner. På gården Bøli Vestre ble det i 1999 oppdaget en våpengrav fra 
like før vår tidsregning, som omtales som den rikeste før-romerske graven funnet i Norge (ID 
137455). Funnet tyder på at Bøli var et lokalt eller regionalt maktsenter. I området er det også 
funnet flere gravhauger, betydningsfulle løsfunn, og bosetningsspor fra jernalder. I 2008 ble 
det gravd en kabelgrøft langs østsiden av Trømborgveien, hvorpå det ble funnet en rekke 
stolpehull, kokegroper, dyrkingsspor og andre spor etter bosetning (ID 116478).  
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Figur 2-11: Utsnitt fra Askeladden viser automatisk fredete kulturminner ved Bøli.  

 
Potensiale for funn av hittil ukjente, automatisk fredete, kulturminner 
Vurdering av potensiale er alltid usikkert og det anbefales videre befaring og undersøkelser 
ved et eventuelt videre reguleringsplanarbeid. Men generelt kan det sies at det meste av 
utredningsområdet har stort potensiale for å gjør nye funn, særlig fra jernalder og middelalder. 
Noen trekk ved området kan også trekkes frem: 
 

• Terrenget på østsiden av den nordre halvdelen av Rv 22 har lite potensiale for nye 
funn. 

• Oppå høydedragene er det størst sjanse for å finne bosetningsspor. 

• Dyrkingsspor kan finnes stort sett over hele området. 
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• Studier av historiske kart og LiD AR - scanninger tyder på at det finnes en uregistrert
hulveg omtrent midt i området (NNØ for gården Muskau). Den ligger trolig utenfor
mulige traseer til gang - og sykkelvegen, men om det er hulveg her vil det også være
spor i mer aktuelle områder.

• Nedre del av Trømborgveien langs Bøli - gårdene har særskilt stort potensiale for funn.

Gårdsmiljø
Utredningsområdet er preget av kulturlandskap og landbruk med spredte gårdsbruk. En rekke
gårder i utredningsområdet omfatter en eller flere eldre bygninger, som er sannsynlig datert til
å være eldre enn 1850. Eventuelle tiltak på slike bygg omfattes av meldeplikt etter
kulturminnelovens § 25.

På gården Randem er hovedbygget bygget omkring 1850. Våningshuset ligger tett på veien, i
bildet under. Utover dette er ingen bygg SEFRAK - registrert, men tunet og innmarken ser ut til
å ha forandret seg lite på over 60 år.

Figur 2 - 12: Randem gård, foto grafert i 1957. Foti: Holm, A. Østfold fylkes bildearkiv.

Også gårdene Lytomt og Smerkerud nordre har eldre våningshus fra henholdsvis 18 - og
1700 - tallet, som ligger tett på Smerkerudveien. I nordre Smerkeruds tilfelle vil en eventuell
gang - og sykkelvei gå rett gjennom tunet.

Gårdene Nordre Bøli, Vestre Bøli og Nedre Bøli har til sammen fem SEFRAK - bygg, hvorav to
trolig ble bygget i første halvdel av 1700 - tallet. Hovedbygningen på Vestre Bøli skal ha blitt
bygget omkring 1700 (Storhaug, 1987). Det var h er at det storstilte våpengravfunnet ble gjort
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på 1990-tallet. Gården Nordre Bøli har tre SEFRAK-bygg, hvorav hovedbygget og stabburet er 
fra første del av 1800-tallet. Potetkjelleren skal være bygget etter 1850. Gården Nordre Bøli 
var opprinnelig en skysstasjon, frem til 1867 (Senje, 1970).  
 

 
Figur 2-13: Oversikt over SEFRAK-bygg i søndre del av utredningsområdet. Kilde: Askeladden.  

 
 

2.7 Trafikkforhold 

Trafikksituasjon  
Mulighetsstudie ser på området mellom Smedgata og Lytomtsvingene og hvor det vil være 
best å anlegge en gang- og sykkelveg. Mulighetsstudie skal avdekke flere aktuelle traseer for 
dette anlegget. Et alternativ vil være å føre gang- og sykkelvegen langs Rv. 22 
Trømborgveien. Vegen er en viktig hovedveg i Eidsberg kommune. Vegen er en viktig nord-
sør forbindelse mellom E18 i indre Østfold, og E6 og de store byene i ytre Østfold.  
 
Trømborgveien har ifølge Statens vegvesens vegkart en ÅDT på 4 800 (registrert i 2017) og 
en tungtrafikkandel på 15 %.  Vegen er forkjørsregulert og har standard H1, jf. Statens 
vegvesens håndbok N100.  Fartsgrensen er 60 km/t fra Smedgata til like sør for Småbruveien, 
deretter er det skiltet fartsgrense 70 km/t.   
 
Fylkesveg 693 Småbruveien tar av i vestlig retning fra Rv. 22 og er en lokalveg med standard 
Sa3, jf. Statens vegvesens håndbok N100. Trafikkmengden er ca. 1125 kjt/døgn (SVVs 
vegkart), tungtrafikkandelen er registrert til å være 10 % og fartsgrensen er 80 km/t. Det er 
ingen tilrettelegging for myke trafikanter langs vegen.  
 



  

  
 

 
 

 
 

17(51) 
 

 

MULIGHETSSTUDIE 
 

 

 

www.sweco.no 
 
 

Alternative traseer for gang- og sykkelvegen vil være langs eksisterende gårdsveger. Disse 
har betraktelig mindre biltrafikk og ruten er kortere å følge fra Trømborg til Mysen sentrum og 
Eidsberg ungdomsskole enn lenkene langs Trømborgveien. Mulighetsstudie vil avdekke hvor 
reelt det vil være å etablere en del av hovednett for sykkeltrafikk på disse traseene, og det 
være behov for et bedre dekke dersom hovednettet legges her. 
 
Gang- og sykkeltilbud og trafikksikkerhet 
Reguleringsplan for Rv. 22 Trømborgveien x Kjærlighetsstien ligger per dags dato ute til 
offentlig ettersyn. Planen legger til rette for gang- og sykkelveg på vestre side av Rv. 22. På 
sørsiden av området for mulighetsstudie er det allerede etablert en gang- og sykkelveg på 
vestsiden. Det er ingen tilrettelegging for myke trafikanter mellom disse to planlagte og 
eksisterende tilbudene.  
 
Strekningen er omtalt i planen «Hovednett for sykkeltrafikk i Mysen og omegn» og er en del av 
det som defineres som rute 1. Denne ruten går fra Kommunegrensa – Slitu – Momarken – 
Mysen sentrum – Trømborg.  
 
Kollektivtilbud  
Det er i dag tre holdeplasser langs Rv. 22, Mysenbrua, Smerkerudveien og Bøler. De to 
førstnevnte holdeplassene er utformet som busslommer, mens på Bøler er det ikke tilrettelagt 
noen busslomme, men bussene kan stoppe i avkjørsel til gårdstun.  
 
Bussrute 413 (Mysen-Åsgård-Trømborg-Mysen) og rute 640 (Sarpsborg-Askim-Mysen) 
trafikkerer på strekningen. Førstnevnte er lokalbuss i Indre Østfold med tre avganger om 
dagen i virkedagene. 640 er regionbuss for Indre Østfold med 15 avganger i hver retning i 
virkedøgnet. 
 
Ulykkessituasjon 
I tiårsperioden 2007-2017 er det registrert totalt 7 ulykker på Rv. 22 mellom Smedgata og 
Lytomtsvingene. Alle de registrerte ulykkene var bilulykker. En av ulykken resulterte i at 
involverte ble drept, mens for resten av ulykkene var lettere skade registrert som alvorligste 
skadegrad.  
 
Det er ikke registrert noen ulykker langs gårdsvegene. Det trenger derimot ikke bety at det 
ikke har skjedd trafikkulykker her, men eventuelle ulykker har hatt så lite skadeomfang at de 
ikke har blitt politiregistrert. 
 
Det er ikke registrert noen ulykker der fotgjenger eller sykkel var involvert mellom 
Lytomtsvingene og Smedgata. 
 

2.8 Universell utforming  

Planområdet er relativt flatt i et overordnet perspektiv, men med enkelte lokale, vesentlige 
høydeforskjeller i ravinene og i åsen Sameiga.  
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Eksisterende veganlegg er både grusveier, smale lokalveier og større hovedvei. Veiene er 
prosjektert i en tid hvor universell utforming ikke var et etablert begrep. Dette medfører at 
planområdet i liten grad er tilrettelagt for ulike brukergrupper med spesielle behov, inkludert 
mennesker med ulike funksjonshemninger. Ingen av bussholdeplassene langs Rv. 22 
tilfredsstiller krav til universell utforming. 
 

 

Figur 2-14: Bussholdeplass i ved kryss Kjærlighetsstien og Småbruksveien (bilde: google.maps)   

 

  
Figur 2-15: Bussholdeplass ved Nordre Bøli (bilde: google.maps)   

 

2.9 Teknisk infrastruktur – Elektro, VA og overvann.  

Elektro 
Innenfor planområdet har Hafslund Nett høyspenningskabler i luft og bakke som det må tas 
hensyn til.  
 
Fra profil 0 er det påvist høyspenningskabler som følger Rv. 22 nordover langs vestsiden av 
veikanten. Profil 0 er angitt i krysset mellom riksveg 22 Trømborgveien og Jansbergveien. I 
profil 664 krysser høyspentkablene Rv. 22. Ledningen fortsetter videre nordover på vestsiden 
av Rv. 22 til profil 2164, hvor kablene krysser veibanen. Videre følger høyspentkabelen 
østsiden av veien til profil 3638, hvor kablene igjen krysser veibanene. Fra profil 3638 til profil 
3830 er ikke høyspentkablene i konflikt med planområdet.  
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I profil 775 og profil 1444 krysser en lavspentkabel Rv. 22 over bakken. I profil 1431 er det 
plassert tilsvarende kabel under bakken for veibanen, som følger østsiden av veikanten videre 
i sørgående retning til profil 1107.  
 
Belysningen langs Rv. 22 mellom Lytomtsvingen og Smedgata er minimal. Nord for profil 0 er 
det plassert to stålmaster i veikanten i vest. Videre er strekningen mellom profil 3638 og profil 
3830 belyst med tilsvarende stålmaster og armatur. Kablene ligger i bakken.  
 
Infrastruktur fra andre kabeletater som Telenor, Broadnet og Get ligger også i bakken. 
Kablene fra Telenor følger Trømborgveien på begge sider frem til profil 1184, hvor kablene 
videre nordover er plassert i veikanten i vest. Kabelen krysser veien flere steder langs 
strekningen; i profil 33, 701, 1107, 1444, 3666, 3708, 3790 og 3807. Det kan også være andre 
aktører i området som ikke er registrert.  

 
Figur 2-16: Oversikt over profiler. Se vedlegg 3 for tydeligere og større bilde.  
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Eksisterende VA-anlegg 
Tegning H101-H103 (vedlegg 3) viser eksisterende VA-anlegg på de aktuelle områdene. 
Plasseringen av eksisterende VA i kartgrunnlaget er veiledende, og eventuelle påvisninger 
som avviker fra kartgrunnlaget vil kunne føre til ytterligere arbeid i forbindelse med dette.  

Nordøst for Jansbergveien ved Lytomt, ligger det flere vann-, spillvann- og overvannsledninger 
som muligens vil komme i konflikt med ny gang- og sykkelvei. Fra profil 90 til profil 320, følger 
en vannledning, VL 50, tett langs vegen. Øst for VL 50 ligger en vannledning, SP 160, og en 
pumpeledning, SPP 110. Pumpeledningen avsluttes ved profil 180, hvor det er plassert et 
pumpehus, samt flere kummer. Disse må potensielt tas hensyn til ved etablering av ny gang- 
og sykkelveg. Totalt tre overvannsledninger og en spillvannsledning krysser veien i dette 
området.  

Videre nordvest for Jansbergveien følger en spillvannsledning, SP 160, en vannledning, VL 
160 og en overvannsledning, OV 250, på østsiden av VL 50, før ledningene krysser vegen i 
profil 220. Fra profil 220 fortsetter en spillvannsledning, SP 160, frem til profil 290, hvor 
ledningen krysser veien. Spillvannsledningen krysser også veien ca. i profil 270 

Kart over eksisterende VA viser at på deler av strekningen langs Rv. 22, er det kommunale 
vann- og avløpsnettet plassert tett på vegen. Ledningsnettet består nærmest utelukkende 
vannledninger, med unntak av noen spillvannsledninger som krysser under vegen, sør og 
nord i planområdet. En vannledning, VL 200, følger langs vestsiden av vegen et godt stykke 
nordover, fra profil 0 til ca. profil 1300, før den krysser over jordet i retning nordøst. 
Vannledningen ender opp i Holeveien i profil 3130, og følger vestsiden av vegen nordover til 
Randemveien. Videre følger vannledningen østsiden av Randemveien frem til Småbruveien, 
hvor ledningen fortsetter videre østover på nordsiden av vegen.   

Langs Rv. 22 er det totalt fire krysninger som potensielt må tas hensyn til ved etablering av ny 
gang- og sykkelveg. Dette inkludere også vann, og spillvannskummer. I profil 50 krysser en 
vannledning, VL 150, vegen, samt en pumpeledning for spillvann, SP 110. Videre er det 
registret en stikkledning for vann i profil 650 og profil 1440, samt en pumpeledning for 
spillvann i profil 3570. Langs Småbruveien er det registrert total tre krysninger under veien. To 
overvannsledninger, OV 150 og OV 200, og en vannledning, VL 200.   

Eksiterende VA dypere enn 1,5 meter kan ligge upåvirket i bakken, og vil ikke medføre noe 
ytterligere arbeid. Det er lite trolig at eksisterende VA-anlegg må legges om som resultat av ny 
gang- og sykkelveg. Videre vil ledningsnett av dårlig forfatning medføre behov for 
rehabilitering. Kumlokk som kommer i konflikt med ny gang- og sykkelvei må tilpasses til nytt 
terreng ved å heve eller senke kumtoppen.  
 
Overvann 
Overvannet fra Rv. 22 Trømborgveien og andre aktuelle veier innenfor planområdet, blir i dag 
kun håndtert av sideterrenget langs vegene. På deler av strekningen langs Rv. 22 et det 
etablert sidegrøfter for håndtering av avrenningen. Hvilken side overvannet renner av på 
avhenger av tverfallet på veien. Videre er det lokalisert noen få sluk langs veien, samt en 
stikkrenne under veien, sør i planområdet.  

Innenfor planområdet er det er etablert en kulvert/stikkrenne som har til hensikt å videreføre et 
bekkeløp. Bekkeløpet krysser Rv. 22 i profil 3580, og ligger i rør fra østsiden av 
Kammerudveien til vestsiden av Trømborgveien. Tilstanden til eksisterende stikkrenne er ikke 
kjent, og den er verken innmålt eller markert på VA-kart. Videre er det antatt at deler av 
stikkrenne er i god forfatning, da Kammerudveien ble anlagt for omlag 5 år siden.  
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2.10 Grunnforhold 

Løsmassekart fra NGU viser at prosjektområdet består i hovedsak av tykk havavsetning, med 
små områder av marin strandavsetning og breelvavsetning, se Figur 2-17.   

 

Figur 2-17: Løsmassekart og tegnforklaring (geo.ngu.no, hentet 19.08.19) 

Fra kart over infiltrasjonsevnen, er det tydelig at store deler av massene i området er uegnet 
for infiltrasjon. Enkelte områder rundt Bøli og Lytomt er imidlertid middels til godt egnet for 
infiltrasjon, se figur 2-18. 
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Figur 2-18: Infiltrasjonskart og tegnforklaring (geo.ngu.no, hentet 19.08.19) 

 

2.11 Geoteknikk  

Det foreligger gamle grunnundersøkelser langs Trømborgveien (Rv. 22) og Randemveien fra 
Statens Vegvesen som ble utført i mai 1973 og mars 1977. Utførte grunnundersøkelser 
strekker seg ca. fra Smedgata/Småbruveien til krysset Randemveien/Trømborgveien (Rv. 22).  
 
Dybden til berg eller fast lagrede masser er svært varierende langs den undersøkte 
strekningen/område. Det er boret flere steder til over 20 m dybde uten å treffe på berg. 
Enkelte steder er det antatt berg mellom ca. 3,0 m og 15,0 m dybde. Løsmassene består av 
silt, leirig silt og siltig leire. Laboratorieundersøkelser viser at udrenert skjærfasthet cu av 
løsmassene varierer mellom ca. 40 kN/m2 og 100 kN/m2. Det kan også forekomme sjikt med 
fasthet ned mot 20 kN/m2. Løsmassene er lite til middels sensitiv. 
 
Terrenget i området er kupert. Avhengig av valg til den nye traséen for sykkelveien kan det 
være nødvendig en del fyllings- og skjæringsarbeider.  
 
Det anbefales å utføre supplerende grunnundersøkelser når den nye traséen for sykkelveien 
er bestemt. 
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Muligheter og alternative traseer
I alternativvurderingen i tidligfase ble det sett på to hovedalternativ med flere underalter na tiv .
V iktige hensyn som ble vurdert var konsekvenser av verdier, konfliktpunkt/områder,
trafikksikkerhet, potensiale for bruk , kostnader og gjennomføringsevne. Etter silingsfasen ble
det gått videre med 3 alter na tiv for videre utredning i mulighetsstudiet. Etter et
informasjonsmøte med grunneiere, januar 2019, ble det etter ønske lagt til et fjerde alternativ .
Det fjerde alternativet ble raskt utelukket da vegplanlegger fra Sweco ikke lykkes i å finne en
linje som ga tilfredsstillende stigning i henhold til universell utforming, og er derfor ikke videre
utredet av resterende fagfelt .

De tre utredede alternative ne er:

1. R v . 22 Vest – Lytomtsvingen/Jansbergveien opp til Småbruveien.

2. R v . 22 Vest – Randemveien

3. Smerkerud – Holm – Småb ru veien.

Alternativ kun utredet av veg:

4. R v . 22 – Dalen ved Smerkerudveien – Randemveien

3.1 Felles for alternativene

Alle alternativene i mulighetsstudiet innebærer etablering av gang - og sykkelve g på nordsiden
av Småbruveien mellom Rv. 22 og Ordfører Voldens vei, for sammenkobling av systemene
inn mot Mysen sentrum. Denne gang - og sykkelve g en vil i stor grad bli den sam me uavhengig
av hvilket alternativ man går videre med i en senere prosess. Alle alternativene berører også
intensivt drevet jordbruksområder, hvor verdier knyttet til naturmangfold er generelt små .
Ingen av traseene skiller seg ut som bedre enn andre fra s tøyfaglig synspunkt. Det vil være
behov for tiltak for overvannshåndtering for samtlige alternativ. Omfanget av arbeidet
avhenger av hvilket alternativ man eventuelt velger å gå videre med. Det må også påregnes
arbeid i forbindelse med bekkeløpet som kryss er under ve g ene nord i planområdet.

Utforming av gang - og sykkelveg vil for alle alternativ følge standard i henhold til N100 så
langt det er gjennomførbart.

I utredningene av de tre alternativene i de følgende kapitle ne , er innspill fra de ulike fagene
som er koblet til studien satt sammen i en tekst for å skape et mer helhetlig inntrykk av
utredelsen. Notat og analyser fra enkelte fag er lagt ved som vedlegg for et mer detaljert
innblikk i utredelsene.
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Figur 3-1: Illustrasjonskart over de ulike alternativene.  
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3.2 Alternativ 1: Rv. 22 Vest – Lystomtsvingen/Jansbergveien til Småbruveien 

Alternativ 1 med ny gang- og sykkelveg langs Rv.22 fremstår kanskje som det mest naturlige 
alternativet, og gir en forutsigbar trase for myke trafikanter med koblinger til eksisterende 
systemer. I sør vil traseen kobles til eksisterende gang- og sykkelveg som starter i 
Lytomtsvingen og gå videre sørover langs Rv.22 på vestsiden. I nord vil den kobles til planlagt 
krysningspunkt i Småbruveien, hvor gang- og sykkelvegen vil gå videre vestover langs 
Småbruveien (også en del av dette studiet), eller evt. nordover som en del av systemet ved 
Kjærlighetsstien (annen reguleringsplan).  
 

  

Figur 3-2: Illustrasjonskart over de ulike alternativene.  

 
Alternativet vil i stor grad oppleves som en utvidelse av eksisterende veg, og gi små endringer 
i landskapsbildet. Unntaket er ravineområdet og ved Bøli. Mellom krysset Rv. 
22/Randemveien og Nordre Bøli faller terrenget stedvis relativ bratt på vestre siden av vegen 
hvor den nye gang- og sykkelveg skal ligge. Her blir det nødvendig å etablere fyllinger med 
høyder opp til ca. 20 m på vestsiden av Rv. 22. Det må utføres stabiltetsberegninger for å 
sjekke stabiliteten av skråningene som må etableres for ny gang- og sykkelveg. Mellom 
Nordre Bøli og Lytomt er terrenget langs Rv. 22 relativ flat. I svingen ved vestre Bøli må 
skjæringen utvides på vestre side for å få plass til ny gang- og sykkelveg. Generelt må 
stabiliteten vurderes nærmere ved fyllingene og skjæringene. Det kan bli nødvendig med 
supplerende grunnundersøkelser i disse områdene, ellers anses grunn-forholdene som bra 
nok for å bygge ny gang- og sykkelveg langs vestsiden av Rv. 22. 

Det må påregnes arbeid med både eksisterende VA-anlegg og overvannshåndtering langs Rv. 
22. Det må det etableres et nytt overvannsystem med midtgrøft, sandfang og 
overvannsledninger. Tilsvarende overvannstiltak må også benyttes i Småbruveien. Sandfang 
bør plasseres i midtrabatt, med utløp til ny overvannsledning. Videre vil overvannet ledes til 
bekker eller infiltreres i fyllmassene, avhengig av område og utformingen til prosjektert gang- 
og sykkelveg. Se vedlegg 3 for utfyllende informasjon om VA-anlegg og overvannshåndtering.   
 
Traseen vil bidra positivt til friluftsliv og rekreasjon i regionen da gang- og sykkelvegen gir et 
mer sammenhengende gang- og sykkelnettverk. Dette vil bidra til økt fysisk aktivitet og mer 
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miljøvennlig tilgjengelighet. Tiltaket berører privat uteoppholdsareal, men ingen stier eller 
offentlige områder for friluftsliv/rekreasjon. 
 
Forholdene rundt eierskap og drift/vedlikehold er også enklest ved dette alternativet. Det vil 
være uproblematisk for Statens vegvesen å eie og drifte gang- og sykkelvegen, da den blir 
liggende langs Rv. 22.  
 
Etablering av gang- og sykkelveg iht. krav til universell utforming gjør at traseen blir tilgjengelig 
for alle trafikantgrupper, også de med funksjonshemninger. Lesbarhet/orientering vil være god 
siden traseen følger eksisterende vei. 
 
Alternativet vil derimot komme i konflikt med automatisk fredede kulturminner, og det er stor 
sjanse for nye funn i området. Det er i dag allerede høy tetthet av automatisk fredede 
kulturminner i Bøli-området, mens langs den nordlige delen av området er ingen 
konfliktområder.  
 
Normalprofilet vil bestå av en gang- og sykkelveg med asfaltert flate på 2,5 - 3,0 m. og 0,25 m. 
gruset skulder på hver side. I tillegg blir det nødvendig med en rabatt/grøft på 3,0 m. mellom 
kjørevei og gang- og sykkelvegen.  
 

 
Figur 3-3: Normalprofil for gang- og sykkelvei langs Rv.22. (Kilde: Sweco Norge AS).  

 

 
Figur 3-4: Utsnitt fra Infraworks-modell for alternativ 1 (Kilde: Sweco Norge AS) 
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Når det gjelder gjennomførbarheten er store deler av traseen anleggsmessig uproblematisk, 
men det er likevel en del aspekter ved traseen som er utfordrende: 
 

• Gang- og sykkelvegen vil legge beslag på en god del dyrka mark, da det er 
jordbrukslandskap langs mesteparten av Rv.22 i dette området. 

• Rv. 22 må skyves østover i svingen ved Vestre Bøli, for å unngå verneverdig hul eik. 

• Flere private eiendommer vil bli berørt av tiltaket.  

• Lysmaster på vestsiden vil komme i konflikt med gang- og sykkelvegen. Disse må 
flyttes.  

• Trange og bratte partier ved Trømborgveien 237, 230, samt forbi krysset ved 
Smerkerudveien. Her må også Rv.22 skyves østover for å få plass til gang- og 
sykkelvegen, noe som medfører en stor veifylling ut i sideterrenget. Stor sannsynlighet 
for at det må inn geotekniske tiltak i form av lette masser eller liknende. 

 

 

Figur 3-5: Utsnitt fra Novapoint-modell for alternativ 1 (Kilde: Sweco Norge AS) 

• Smale partier også langs noen av eiendommene nord for Smerkerudveien, som 

medfører en del grunnerverv, felling av trerekke og evt. andre tiltak.  

• Koblingen over Småbruveien kan være noe utfordrende, da det er relativt bratt langs 

Rv.22 rett før Småbruveien. Det vil være behov for fylling og endring av landskapet.  



 
  

 
 

 

28(51) 
 
MULIGHETSSTUDIE 
 

 

 

 

Figur 3-6: Utsnitt fra Infraworks-modell for alternativ 1 (Kilde: Sweco Norge AS) 

 

  

 

Figur 3-7: Konfliktområder langs alternativet 1 (Foto: Sweco Norge AS) 
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Figur 3-8: Utsnitt fra Infraworks-modell for alternativ 1 (Kilde: Sweco Norge AS) 

 

3.3 Alternativ 2: Rv. 22 Vest – Randemveien 

Alternativ 2 er identisk med alternativ 1 fra Lytomtsvingen frem til Randemveien. Derfra vil 
gang- og sykkelvegsystemet gå inn på Randemveien fremfor å fortsette nordover langs Rv.22. 
Randemveien vil dermed oppgraderes med ny veikropp, asfalt, belysning etc., og fungere som 
kombinert gang- og sykkelveg/adkomstveg. Bredden på vegen vil da bli noe bredere enn en 
standard gang- og sykkelveg, antakelig 4-5 meter bred. Det er lite bebyggelse langs denne 
vegen – en gård (Randem Gård), samt et par eneboliger. Trafikken vil dermed være såpass 
lav at blandet trafikk kan aksepteres, og kostnadene for å realisere prosjektet vil være mindre.  
 
Søndre del av alternativet vil, som i alternativ 1, i stor grad oppleves som en utvidelse av 
eksisterende veg, og gi små endringer i landskapsbildet. Unntaket er ravineområdet hvor det 
kan være nødvendig å utvide skjæringene ved Randem og noe fylling mellom Randem og 
krysset ved Rv. 22/ Randemveien. Generelt må stabiliteten langs traseen vurderes nærmere 
ved fyllingen og skjæringene. Det kan bli nødvendig med supplerende grunnundersøkelser i 
disse områdene.  
 
Som alternativ 1, må det påregnes arbeid med både eksisterende VA-anlegg og 
overvannshåndtering langs Rv. 22. Det må også i dette alternativet etableres et nytt 
overvannsystem med midtgrøft, sandfang og overvannsledninger. Sandfang bør plasseres i 
midtrabatt, med utløp til ny overvannsledning. Videre vil overvannet ledes til bekker eller 
infiltreres i fyllmassene, avhengig av område og utformingen til prosjektert gang- og sykkelveg. 
For de mindre vegene i alternativet vil det kun være behov for sidegrøfter langs veiene som 
tiltak for overvannshåndtering.  Se vedlegg 3 for mer utfyllende informasjon om VA-anlegg og 
overvannshånderting.   
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Nordre del av traseen vil gi en god reiseopplevelse, men kan føles sosial utrygg da den ligger 
et stykke unna bebyggelse, trafikk og mye skog rundt vegen. Her vil også en etablering av 
asfaltdekke og vegbelysning medføre en stor endring i landskapsbildet. Traseen vil likevel 
bidra positivt til friluftsliv og rekreasjon i regionen, da gang- og sykkelvegen gir et mer 
sammenhengende gang- og sykkelnettverk. Dette vil bidra til økt fysisk aktivitet og mer 
miljøvennlig tilgjengelighet. Tiltaket berører privat uteoppholdsareal, men ingen stier eller 
offentlige områder for friluftsliv/rekreasjon. 
 
Som i alternativ 1 er det i dag stor tetthet av automatisk fredede kulturminner i Bøli-området, 
hvor nye funn vil være svært sannsynlig. Gjennom Randem-området finnes det også flere 
automatisk fredede kulturminner tett på foreslått alternativ. Alternativ 2 vil berøre fredede 
kulturminner langs nesten hele traseen, samtidig som den vil berøre gårdsmiljøet på Randem.   
 

 
Figur 3-9: Utsnitt fra Infraworks-modell for alternativ 2 (Kilde: Sweco Norge AS) 

 
Fordelene med alternativet er at beslag/omdisponering av dyrket mark blir mindre, samt at 
avstanden inn til Mysen blir noe kortere. Man vil ikke behøve å ta «omveien» langs Rv.22 helt 
opp til Småbruveien. Det vil likevel være en løsning som kan føles noe mer sosialt utrygg, som 
nevnt over, da man havner litt unna allfarvei. Det må derfor ved et slikt alternativ legges til 
rette for en god oppgradering av Randemveien, med nødvendig belysning og informasjon.  
 
En annen ulempe med dette alternativet er at stigningsforholdene blir mer utfordrende enn når 
man følger Rv.22. Randemveien har forbi Randem Gård en stigning på 11-12 %, noe som er 
godt utenfor kravene til universell utforming. Det vil også være vanskelig å endre på 
stigningsforholdene på vegen, da eksisterende terreng og behovet for adkomst til gården låser 
stigningsforholdene i stor grad. Lesbarheten og orientering vil ikke være så god da traseen 
bare følger eksisterende veg halve traseen for gang- og sykkelveg.  
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Figur 3-10: Utsnitt fra Novapoint-modell for alternativ 2 – Randemveien sett nordfra (Kilde: Sweco Norge AS) 

 
I nordenden av Randemveien vil det bli behov for å knytte alternativet til den planlagte gang- 
og sykkelvegen på nordsiden av Småbruveien, for kobling vestover mot Ordfører Voldens vei 
og videre inn til sentrum. Østover vil systemet knyttes mot Kjærlighetsstien, Rv.22 og broen 
over Hæra. Småbruveien må krysses med en tilrettelagt kryssing. Fylkesveien har en 
fartsgrense på 80 km/t, og en bør dermed vurdere fartsdempende tiltak i forbindelse med 
kryssingen, samt reduksjon av fartsgrensen. 
 

Figur 3-11: Utsnitt fra Infraworks-modell for alternativ 2 (Kilde: Sweco Norge AS) 
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3.4 Alternativ 3: Smerkerud – Holm – Småbruveien  

Alternativ 3 starter ved avslutningen av eksisterende gang- og sykkelveg fra Trømborg. Ny 
gang- og sykkelveg følger parallelt med Jansbergveien og går opp i åssiden vest for Lytomt 
Gård, og videre til Smerkerud. Herfra følger gang- og sykkelveien Smerkerudveien til Nordre 
Smerkerud, og videre på eksisterende traktorveg/gårdsveg til Holm. Fra Holm går traseen i 
Holmveien og Randemveien (blandet trafikk) til Småbruveien, det vil si med samme system på 
Randemveien herfra som skissert i alternativ 2. 
 

Figur 3-12: Utsnitt fra Infraworks-modell for alternativ 3 – sett fra Lytomtsvingen (Kilde: Sweco Norge AS) 

 
Alternativet vil innebære noe beslag av dyrka mark langs Jansbergveien, samt at traseen vil 
gå gjennom jomfruelig terreng i skogen bak Lytomt gård. Dette er et relativt kupert terreng 
med bekker som ligger i søkk/dal, hvor stigningsforhold, terrenginngrep og universell utforming 
kan bli noe utfordrende.   
 
Alternativet - forutsett at man får til en god løsning – vil kunne oppleves som en hyggelig og 
roligere trase enn alternativ langs Rv.22. Traseen videre langs eksisterende gårdsvei vil gi en 
god reiseopplevelse, men den kan likevel oppleves som sosialt utrygg da man er langt vekke 
fra annen trafikk og bebyggelse. Dette er også en faktor som er med på å gjøre traseens 
lesbarhet/orientering mindre god.  
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Figur 3-13: Bilder langs alternativ (Foto: Sweco Norge 

AS) 
 

  

Figur 3-14: Bilder fra alternativ (Kilde: Sweco Norge AS) 

 

Veidekke og veikropp må oppgraderes, og vegen må belyses og sikres i form av rekkverk der 
det er behov. Etablering av asfaltdekke, rekkverk og veibelysning vil medføre stor endring i 
landskapsbildet.  
 
Eksisterende gårdsveg har stedvis veldig bratt sideterreng da traseen ligger på en voll/rygg i 
deler av strekket. Her kan det være nødvendig med fyllinger og kan utføres med egnede 
masser og en skråvinkel som er tilpasset terrengforholdene. Det er ikke påvist grunnforhold 
langs traseen i alternativet som indikerer stabilitetsproblemer eller andre problemer som kan 
påvirke utvidelse av eksisterende veier og ny gang- og sykkelveg negativt. For mer utfyllende 
geoteknisk vurdering, se vedlegg 2.  
 
Det er også stigningsmessige utfordringer på eksisterende gårdsveger, da disse ikke er 
utformet med tanke på universell utforming.  
 



 
  

 
 

 

34(51) 
 
MULIGHETSSTUDIE 
 

 

 

Det må også i dette alternativet forventes arbeid med eksisterende VA-anlegg, det må 
påberegnes arbeid i Jansbergveien. Det må også påberegnes overvannstiltak langs tiltaket. 
Se vedlegg 3 for en mer utfyllende vurdering av VA-anlegg og overvannshåndtering.  
 
Alternativet vil ikke komme i konflikt med kjente automatisk fredede kulturminner, og potensialt 
for nye funn er derfor noe lavere.  
 

 
Figur 3-15: Utsnitt fra Infraworks-modell for alternativ 3 (Kilde: Sweco Norge AS) 

 

 
Figur 3-16: Utsnitt fra Infraworks-modell for alternativ 3 (Kilde: Sweco Norge AS) 

 
Alternativet ender, som alternativ 2, opp i krysset mellom Randemveien og Småbruveien, og 
har dermed samme utfordringene som alternativ 2 med tanke på kryssing av vei med høy 
hastighet. De samme behovene for fartsdempende tiltak og reduksjon av fartsgrense vil derfor 
også være nødvendig for dette alternativet. Ellers er det ingen andre spesielle trafikkrelaterte 
problemstillinger langs traseen i alternativet, da det er lav fart og lite trafikk på veg langs 
traseen. Man må likevel gjøre tiltak for at det skal være innbydende for syklister å velge å 
sykle på denne traseen. Man bør se på traseens lenge i forhold til å sykle langs riksvegen og 
at stigningsforhold er optimale for syklister.  
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Å lede gående og syklende over eksisterende gårdsveger i naturlige omgivelser kan være en 
god løsning, men man må også ta hensyn til allerede eksisterende drift på gårdsvegene. 
Grunneiere i området har uttrykt bekymring over ideen om at veiene skal opprustes, 
asfalteres, og trafikkeres av en mye større andel personer enn i dag. Gårdsvegen benyttes i 
dag blant annet til hesteridning, tømmertransport, drift av jordbruk og jakt. 
Vedlikehold/driftsansvar, snøbrøyting, eierskap etc. er også viktige spørsmål som må løses. 
 

3.5 Alternativ 4: Rv. 22 – Dalen ved Smerkerudveien – Randemveien 

I møtet med grunneiere, januar 2019, ble det ytret et ønske om at man så på en løsning som 
gikk nede i dalen vest for den delen av Rv. 22 som ligger på en «egg». Man så da for seg en 
gang- og sykkeltrase som gikk ned i ravinen før Trømborgveien 230, slik at man kom ned på 
Smerkerudveien og krysset denne, før man fulgte dalen nordover til man gikk opp igjen på 
Randemveien. Det ble antydet at forholdene i eksisterende terreng lå til rette for en slik 
løsning, og at man da unngikk flytting av Rv. 22 på det smale partiet, med de store 
veifyllingene det innebar. 
 

 
Figur 3-17: Utsnitt fra modell (kilde: Sweco Norge AS)  

Vegplanlegger har gjennomført en øvelse på denne traseen, men lyktes ikke i å finne en linje 
som gir tilfredsstillende stigning iht. universell utforming. Terrenget i området er brattere og 
mer kupert enn det som først var antatt. Behovet for store skjæringer og fyllinger i terrenget vil 
bli svært omfattende, i tillegg til dette har man utfordringen med å komme opp igjen på 
Randemveien, som ligger mye høyere enn terrenget i forkant. Hvis man tar i betraktning at 
man også mister tilknytningen til boligene langs Rv. 22 nord for Smerkerudveien, samt 
holdeplassene som er ligger her, fremstår løsningen som lite gunstig. Anleggskostnaden vil 
heller ikke bli lavere enn Rv. 22.  
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Figur 3-18: Utsnitt fra Novapoint-modell for alternativ 4 (Kilde: Sweco Norge AS) 
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Kostnadsvurdering

Vi har studert de tre aktuelle alternativene, delt dem opp i flere elementer etter type arbeid
som skal utføres og vurdert kostandene for disse elementene. Formålet med
elementinndelingen er at det skal være lettere å definere hva som utgjør kostnadsforskjellene
mellom alternativene. De tte er en mulighetsstudie, og vi har derfor vurdert nøyaktigheten på
våre tall å være tilsvarende forprosjektnivå som tilsier +/ - 40% .

4.1 Alternativ 1

G/S - vei langs Rv.22 hele strekningen. Utfordringene ved alternativ 1 går mest på det
anleggstekniske. Det kan være geotekniske utfordringer, og riksve g en må også flyttes på ved
to forskjellige områder. Alternativet krever mest arbeid når det gjelder overvannshåndtering,
da det er behov for et nytt overvannsanlegg langs hele strekningen.

A1 GS - veg kr 14 215 500

A2 Bussholdeplass kr 1 200 000

A3 Veg kr 19 005 000

A4 Kryssutbedring kr 420 000

A5 Rigg element A kr 5 226 075

A6 Mva element A kr 10 016 644

D1 Belysning kr 5 520 000

D2 VA kr 10 179 000

D3 Rigg element E kr 2 354 850

D4 Mva element E kr 4 513 463

E1 Hensyn til eksisterende kabler kr 2 173 500

E2 Trafikkavvikling kr 1 200 000

P1 Prosjektledelse inkl. byggeledelse kr 5 321 682

P2 Planlegging og prosjektering kr 10 483 124

Q1 Grunnerverv, Bolig kr 3 400 000

Q2 Grunnerverv, Landbruk kr 1 121 750

Q3 Annet kr 950 000

Småbruveien Lik for alle alternativer kr 6 061 201

SUM Totalt: kr 103 361 789

Usikkerhet
+/ - 40%

kr 62 017 073

kr 144 706 504.51
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4.2 Alternativ 2 

Alternativ 2 følger også Rv. 22 i sør, men avviker ved at den går inn Randemveien i stedet for 
videre langs Rv.22. Alternativet har likevel også mange av de samme utfordringene som 
alternativ 1, når det kommer til forskyvning av veglinjen til Rv.22 og eventuelle geotekniske 
utfordringer ved fyllingen på det smale partiet. En av fordelene er at store deler av 
Randemveien kan ligge som den er selv om gang- og sykkeltrafikk skal inn på denne. 
Veikroppen og asfalten på store deler av den ser ut til å være i god stand, og kostnadene blir 
dermed lavere ved etablering her enn på de andre alternativene. Alternativet vil muligens 
komme i konflikt med eksisterende VA langs Rv. 22, Småbruveien og deler av Randemveien. 
På resterende strekning er det kun behov for sidegrøfter som tiltak for overvannshåndtering. 
Videre vil være behov for nytt overvannsanlegg langs Rv. 22 og Småbruveien 
 

A1 GS-veg  kr              7 839 000  

A2 GS-veg oppgradering  kr              2 600 000  

A3 Bussholdeplass  kr                  600 000  

A4 Veg  kr            19 005 000  

A5 Kryssutbedring  kr                  420 000  

A6 Rigg element A  kr              4 569 600  

A7 Mva element A  kr              8 758 400  

D1 Belysning  kr              5 750 000  

D2 VA  kr              5 632 000  

D3 Rigg element E  kr              1 707 300  

D4 Mva element E  kr              3 272 325  

E1 Hensyn til eksisterende kabler  kr              2 212 000  

E2 Trafikkavvikling  kr              1 000 000  

P1 Prosjektledelse inkl. byggeledelse  kr              4 435 594  

P2 Planlegging og prosjektering  kr              8 687 531  

Q1 Grunnerverv, Bolig  kr              3 400 000  

Q2 Grunnerverv, Landbruk  kr                  663 700  

Q3 Annet  kr                  850 000  

Småbruveien Lik for alle alternativer  kr              6 061 201  

SUM Totalt:  kr            87 463 651  

   

Usikkerhet 
+/- 40% 

 kr            52 478 191  

 kr    122 449 112.01  
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4.3 Alternativ 3  

Alternativ 3 går i all hovedsak på eksisterende gårdsveg som må utbedres og noe nybygging i 
jomfruelig terreng. Anleggskostnaden ved å legge en gang- og sykkelveg her er mye lavere 
enn ved å legge den langs Rv.22. Alternativet innebærer mindre terrenginngrep enn alternativ 
2 og 3. Vil muligens komme i konflikt med eksisterende VA i Småbruveien, samt 
Jansbergveien hvor det ligger et pumpehus i nærhet til ny gang- og sykkelveg. Alternativet 
krever færrest tiltak for overvannshåndtering, da det kun kreves sidegrøfter langs store deler 
av strekningen. Kun i Småbruveien og Jansbergveien er det behov for ytterligere tiltak for 
overvannshåndtering.  

 

A1 GS-veg  kr              4 056 000  

A2 GS-veg oppgradering  kr            14 170 000  

A3 Rigg element A  kr              2 733 900  

A4 Mva element A  kr              5 239 975  

D1 Belysning  kr              6 000 000  

D2 VA  kr                  847 000  

D3 Rigg element E  kr              1 027 050  

D4 Mva element E  kr              1 968 513  

E1 Hensyn til eksisterende kabler  kr              1 016 300  

E2 Trafikkavvikling  kr                  250 000  

P1 Prosjektledelse inkl. byggeledelse  kr              2 611 612  

P2 Planlegging og prosjektering  kr              4 850 136  

Q1 Grunnerverv, Bolig  kr                  506 250  

Q2 Grunnerverv, Landbruk  kr                  595 000  

Q3 Annet  kr                  250 000  

Småbruveien Lik for alle alternativer  kr              6 061 201  

SUM Totalt:  kr            52 182 936  

   

Usikkerhet 
+/- 40% 

 kr            31 309 762  

 kr      73 056 111.01  
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Oppsummering av alternative ne

I det følgende er de tre aktuelle alternative n e gjennomgått i tabellform og delt inn for hvert av
utredningsteamene. Konsekvensene er rangert i fire kategorier fra positivt (grønn), litt positiv
(gul), klitt negativ (oransje) til negativ (rød). Dette gir en god oversikt over hvilke konsekvenser
som er viktig å hensyn ta ved vurdering av trasevalg.

Positivt Litt positivt Litt negativt Negativt

Figur 5 - 1 : Inndeling av konsekvenser

5.1 Alternativ 1: R v . 22 Vest – Lystomtsvingen/Jansbergveien til Småbruveien

Positive konsekvenser av alternativ 1: Negative konsekvenser av alternativ 1:

Veg :

- F orutsigbarhet, følger Rv.22 slik GS -
lenger sør har gjort

- Gir et gang - og sykkeltilbud til gårdene
og spesielt beboerne midt på strekket
uten å måtte krysse R v.22

- Stignings iht. universell utforming uten
problemer

- N ye oppgraderte holdeplasser i
tilknytning til GS - vei ved
Smerkerudveien

- O mdisponering av mye dyrka mark
langs hele strekket

- D et må erverves mye areal fra
boligene nord og sør for
Smerkerudveien langs Rv.22
(Trømborgveien 230, 237, 218, 214
osv

- Bråtte skråninger på det trange partiet,
der Rv.22 ligger på en «egg». Store
anleggskostnader og terrengi nngrep

- Kobling mot Småbruveien vil kreve
mye fylling/terrenginngrep ned mot
bekken

- Småbruveien må krysses, høy
hastighet

- Eierskap og drift/vedlikehold enkelt –
SVV eier og drifter langs Rv.22

- En forskyvning og oppgradering av
Rv.22 på det trange partiet v il bedre
situasjonen her – problemer med at
vei har rast ut tidligere.

- Direkte kobling videre nordover til
planlagt prosjekt ved Mysenbrua
(Kjærlighetsstien)

- N oen lysmaster i konflikt med ny GS -
vei

- Riksveien ved vestre Bøli må skyves
østover for å unngå h ul eik – ekstra
anleggskostnad

- E ksisterende trær langs nedre Bøli
kan bli påvirket av veiforskyvning

- E ksist. trær langs avkjørsel til vestre
Bøli kan også bli påvirket av ny GS - vei

- Store deler av GS - veien blir veldig
åpen og vindutsatt

- V il være mye trafikk og tungtrafikk på
Rv.22 langs ny GS - vei. Mye støy

- M angler belysning på mesteparten av
strekket - anleggskostnad

Trafikk:
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- Enkel kobling mot eksisterende 
gang- og sykkelveg i sør, og 
planlagt gang- og sykkelveg i 
nord.  

- Forutsigbar trase da den følger 
eksisterende hovedveg.  

- Flere boliger langs vestsiden som 
gir færre kryssinger for å komme 
til gang- og sykkelveg.  

- Avkjørsel jansbergveien, må sikre god 
krysstilrettelegging.  

- Avkjørsel til flere boliger  

 - Krysset ved Smerkerudveien med 
holdeplass må få ny utforming 
tilrettelagt universell utforming, samt 
ivareta god sikt og trygghet 

- Kryssing av småbruksveien, høy 
fartsgrense.  

Landskapsbilde:   

- Langs dyrka mark i søndre og nordre 
del av planområdet vil ny gang- og 
sykkelvei i stor grad etableres som en 
utvidelse av eksisterende tverrprofil for 
Rv. 22. 

- Gang- og sykkelveien vil hovedsakelig 
ha samme høyde som eksisterende 
vei og representerer små endringer for 
landskapsbildet. 

- Hul eik langs Bøligårdene bevares, 
samt andre store trær og karakteristisk 
landskapsbilde bevares ved gårdene.   

- Boligene sør for Randemveien vil 
komme tettere på veianlegget. 

- Trær langs eiendommene i 
Trømborgveien 218 og 214 må 
fjernes.  

- Eiendommene mister godt etablert 
visuell buffer mot veien. 

 - I ravineområdet nord for Bøligårdene 
er det stedvis veldig bratt. Her må det 
legges en stor fylling. 

- Eksisterende fylling veg krysser over 
elven Bølju må utvides. Inntrykk er 
begrenset og vil bli skjermet av 
vegetasjon langs elven.  

 
Rekreasjon:   

- Gir et mer sammenhengende gang- 
og sykkelnettverk.  

- Bidrar til økt fysisk aktivitet og mer 
miljøvennlig tilgjengelighet. 

- Tiltaket reduserer hageareal for 
boligeiendommer. 



 
  

 
 

 

42(51) 
 
MULIGHETSSTUDIE 
 

 

 

- Traseen berører ingen stier eller andre 
offentlige områder avsatt til 
friluftsliv/rekreasjon. 

Universell utforming:   

- Gang- og sykkelveien etableres i 
henhold til gjeldende krav til universell 
utforming.  

- Ved behov vil det etablert repos for 
hvilemulighet. 

- God lesbarhet/orienterbarhet siden 
traseen i sin helhet følger riksveien. 

 

VA:  

Teknisk/miljømessig: 
- Overvannet vil i stor grad bli ivaretatt 

på egen eiendom, og avrenningen til 
annen manns grunn vil bli minimal 

Økonomisk: 
- Nytt overvannsanlegg langs hele 

Rv.22, samt Småbrusveien. 
- Tiltak i forhold til eksisterende 

stikkrenne 
 

Teknisk/miljømessig: 
- Økt hastighet på tilrenning til resipient 

 Økonomisk: 
- Mulig konflikt med eksisterende VA 

langs deler av Rv. 22, samt 
Småbruksveien 

Geoteknikk:   

- På vestre side langs Riksvei 22 til 
krysset Riksvei 22/Randemveien kan 
ny gang- og sykkelvei bygges uten 
store geotekniske utfordringer eller 
terrenginngrep.  

- Det samme gjelder langs Riksvei 22 
mellom Nordre Bøll og Lytomt. 

- Grunnforholdene anses som bra nok 
for å bygge ny gang- og sykkelvei. 

- Høye fyllinger mellom krysset riksvei 
22/Randemveien og Nordre Bøll. 
Relativ store terrenginngrep. 

 - I svingen ved vestre Bøli må 
skjæringen utvides på vestre side for å 
få plass til ny gang- og sykkelvei. 

 

Konklusjon/ oppsummering:  
 Gang- og sykkelveg langs hele Rv.22 er det mest naturlige og forutsigbare valget. Det er 
også det beste valget med tanke på drift/vedlikehold og eierskap til gang- og sykkelvegen. 
Den knytter også til seg mange av beboerne langs Rv.22, samt holdeplassene som ligger midt 
på strekket, ved Smerkerudveien. Den gir også en naturlig kobling til systemet videre sørover, 
og videre nordover (såfremt kryssinger og systemer ved Kjærlighetstien blir realisert). 
Utfordringene ved alternativ 1 går mest på det anleggstekniske, og det kostnadsmessige ved 
gjennomføringen. Det kan være geotekniske utfordringer, og riksveien må også flyttes på ved 
to forskjellige områder. Alternativet vil muligens komme i konflikt med eksisterende VA langs 
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deler av Rv. 22, samt Småbruksveien. Alternativet krever mest arbeid når det gjelder 
overvannshåndtering, da det er behov for et nytt overvannsanlegg langs hele strekningen.   
Alt dette gir en gang- og sykkelveg som vil ha en meterpris langt over gjennomsnittet for å få 
realisert. 
 
Det vil være konfliktområder med tanke på kulturminner i søndre del av traseen, mens i nordre 
vil det ikke være noen konfliktområder.  

 
Alternativet er også det alternativet med minst inngrep i eksisterende landskapsbilde da det 
forholder seg til allerede eksisterende bilveg.  

 

5.2 Alternativ 2: Rv. 22 Vest – Randemveien 

Positive konsekvenser av alternativ 2: Negative konsekvenser av alternativ 2:  

Veg:  

- Forutsigbarhet, følger Rv.22 et godt 
stykke slik GS-lenger sør har gjort 

- Gir et gang- og sykkeltilbud til gårdene 
og spesielt beboerne midt på strekket 

- Nye oppgraderte holdeplasser i 
tilknytning til GS-vei ved 
Smerkerudveien 

- Kortere trase mot Mysen sentrum ved 
å benytte Randemveien 

- Unngår en del dyrka mark 
- Unngår problematikken ved fylling i 

bekk ved Småbruveien 

- Stigningsproblematikk forbi Randem 
Gård. Ikke mulig å få universelt 
utformet 

- Småbruveien må krysset med 
tilrettelagt kryssing for videre kobling 
mot Mysen. Høy hastighet på bilister 
(80) 

- Gir lengre avstand til prosjekt ved 
Mysenbrua for de som skal den 
retningen (må gå/sykle østover på 
Småbruveien i tillegg) 

- De samme problemene på det smale 
partiet av Rv.22 som alt.1 

- Noe mindre anleggskostnad ved å 
benytte Randemveien, men veibanen 
må nok fortsatt oppgraderes med noe 
ny overbygning og asfalt. ikke asfalt 
på hele strekket i dag 

- Mindre støy fra biltrafikk, kan for noen 
oppleves som en hyggeligere GS-vei å 
benytte 

- Kan for noen oppleves utrygt å ferdes 
en slik «bakvei» litt vekk fra annen 
trafikk og ferdsel 

- Deler av Randemveien må 
oppgraderes og asfalteres, bredere 
tverrsnitt enn en typisk GS-vei siden 
den skal fungere som 
adkomstvei/driftsvei også 

- Veien må belyses, økt anleggs- og 
driftskostnad 
 

Trafikk:   
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- Lite trafikk langs Randemveien  
- Kortere trase mot Mysen sentrum enn 

langs Rv.22.  
- Bedre helhetsinntrykk, med mindre 

støy fra biltrafikk og hyggeligere 
omgivelser enn langs bilvei.  

- Kryssing av Småbruksveien, høy 
hastighets, må vurdere fartsdempende 
tiltak og evt en undergang.  

 - Dårlig dekke lengst sør, dette må 
utbedres.  

- Om ønskelig å utvide veg, konflikt med 
trær lengst sør, samt potensiell konflikt 
med høyspentmast vest for veg.  

- Strekning må få belysning 
- Kan føles sosialt utrygg mtp avstand til 

leiligheter, lite trafikk og mye skog 
rundt veg.  

Landskapsbilde:  

- Langs dyrka mark i søndre del av 
planområdet vil ny gang- og sykkelvei i 
stor grad etableres som en utvidelse 
av eksisterende tverrprofil for Rv. 22. 

- Gang- og sykkelveien vil hovedsakelig 
ha samme høyde som eksisterende 
vei og representerer små endringer for 
landskapsbildet. 

- Det er mulig å tilpasse veitraséen ved 
Bøligårdene slik at det er mulig å 
bevare den hule eika og de andre 
store trærne som er karakteristiske i 
landskapsbildet. 

- Der traseen legges til eksisterende 
grusvei er det ikke behov for 
terrenginngrep. 

 

- Boligene sør for Randemveien vil 
komme tettere på veianlegget.  

- Trær langs eiendommene i 
Trømborgveien 218 og 214 må 
fjernes. Eiendommene mister derfor 
en godt etablert visuell buffer mot 
veien. 

- Traseen   i Randemveien kan føles 
noe mer sosialt utrygg siden det er 
lang avstand til boliger, lite trafikk i 
området og fordi vegetasjonen langs 
veien gir lite innsyn og oversikt. 

- Randemveien vil endre 
landskapskarakter siden det må 
etableres veibelysning langs hele 
strekningen, og grusdekket må 
erstattes med asfaltdekke. 

- For enkelte kan traseen i 
Randemveien gi et bedre 
helhetsinntrykk, da det vil være mindre 
støy fra biltrafikk og mer hyggelige 
omgivelser enn hva man vil oppnå rett 
ved siden av en hovedvei. 

 

Rekreasjon:   

- Traseen vil bidra positivt til friluftsliv og 
rekreasjon i regionen da gang- og 
sykkelveien gir et mer 
sammenhengende gang- og 
sykkelnettverk. Dette vil bidra til økt 
fysisk aktivitet og mer miljøvennlig 
tilgjengelighet. 

- Tiltaket reduserer hageareal for 
boligeiendommer. 
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- Traseen berører ingen stier eller andre 
offentlige områder avsatt til 
friluftsliv/rekreasjon. 

 

Universell utforming:   

- Gang- og sykkelveien etableres i 
henhold til gjeldende krav til universell 
utforming. Ved behov vil det etablert 
repos for hvilemulighet. 

 

- Stigningsforholdene forbi gården 
Randem tilfredsstiller ikke krav til 
universell utforming. 

- Middels god lesbarhet/orienterbarhet 
siden traseen kobles fra riksveien ved 
Randemveien. Medfører behov for 
skilting etc. som gjør det så enkelt 
som mulig å orientere seg. 

 

VA:   

Økonomisk: 
- Kun behov for sidegrøfter for 

håndtering av overvann langs deler av 
strekningen 

 
Teknisk/økonomisk: 
- Avrenningen til annen manns grunn vil 

bli redusert sammenlignet med 
dagens løsning 

Økonomisk: 
- Nytt overvannsanlegg langs Rv. 22 og 

Småbruveien 
- Mulig konflikt med eksisterende VA 

langs Rv. 22 og Småbruveien  
 
Teknisk/miljømessig: 
- Økt hastighet på tilrenning til resipient 
- Kapasitet til resipient kan være lav 

 
 Økonomisk: 

- Mulig konflikt med eksisterende VA 
langs deler av Randemveien 
 

Geoteknikk:   

- Langs Småbruveien og Randemveien 
kan ny gang- og sykkelvei bygges 
uten store geotekniske utfordringer 
eller terrenginngrep. Det samme 
gjelder langs Riksvei 22 mellom 
Nordre Bøll og Lytomt. 

- Grunnforholdene anses som bra nok 
for å bygge ny gang- og sykkelvei. 

- Høye fyllinger mellom krysset riksvei 
22/Randemveien og Nordre Bøll. 
Relativ store terrenginngrep. 

 - Det kan være nødvendig med å utvide 
skjæringene ved Randem og med noe 
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fylling mellom Randem og krysset 
Riksvei 22/Randemveien. 

- I svingen ved vestre Bøli må skjæringen 
utvides på vestre side for å få plass til 
ny gang- og sykkelvei. 

 

 

Konklusjon/ oppsummering:  
Alternativ 2 løser mange av de samme problemene som alternativ 1, og har også i stor grad 
en naturlig og forutsigbar trase. Det at den går inn Randemveien i stedet for videre langs 
Rv.22, gjør at mindre dyrket mark blir beslaglagt, og problematikken rundt terrenget ved 
Småbruveien-krysset utgår.  
 
Alternativet har likevel også mange av de samme utfordringene som alternativ 1, når det 
kommer til forskyvning av veilinjen til Rv.22 og eventuelle geotekniske utfordringer ved 
fyllingen på det smale partiet. Stigning er også et problem i Randemveien, hvor partiet langs 
Randem Gård har en stigning på 11-12% og dermed ikke er innenfor universell utforming. 
Drift/vedlikehold/eierskap til veien blir også et spørsmål her. Alternativet vil også muligens 
komme i konflikt med eksisterende VA langs Rv. 22, Småbruveien og deler av Randemveien. 
På resterende strekning er det kun behov for sidegrøfter som tiltak for overvannshåndtering. 
Videre vil være behov for nytt overvannsanlegg langs Rv. 22 og Småbruveien. 
 
Det som kan bøte litt på disse utfordringene er at store deler av Randemveien kan ligge som 
den er selv om gang- og sykkeltrafikk skal inn på denne. Veikroppen og asfalten på store deler 
av den ser ut til å være i god stand, og kostnadene blir dermed lavere ved etablering her enn 
på de andre alternativene.  
 
Når det kommer til kulturminner er dette alternativet det som er minst gunstig, da det vil berøre 
automatisk fredete kulturminner både ved Randem og ved Bøli, og i tillegg berøre gårdsmiljøet 
på Randem. 
 
Landskapsbildet i Randem vil derimot endres, da dekket på vegen må endres og det må 
opparbeides belysning langs hele traseen.  
 

5.3 Alternativ 3: Smerkerud – Holm – Småbruveien  

Positive konsekvenser av alternativ 3: Negative konsekvenser av alternativ 3:  

Veg:   

- Unngår mye av problematikken som 
en GS-vei langs Rv.22 vil innebære 

- Kostnadsmessig mye billigere (halve 
prisen, minst) 

- Økt trafikksikkerhet pga liten trafikk 
- Mindre terrenginngrep og veldig mye 

mindre inngrep i dyrka mark 

- Kupert strekning. skogen vest for 
lytomt gård må forseres, og 
gårdsveien har også en del stigning 
enkelte steder. universell utforming 
vanskelig å få til, spesielt ned mot 
Holm gård 

- Ravinelandskap og bratte skråninger 
kan gi en god del behov for GS-
rekkverk 
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- GS-vei gjennom skogen ved lytomt 
gård krever store terrenginngrep 

- Hvem skal eie veien? hvem skal drifte 
og brøyte/vedlikeholde? 

- Kortere avstand til Mysen sentrum 
- Kan for mange oppleves som en fin 

turopplevelse, gjennom jomfruelig 
skog, langs gårdsveier og i åpent og 
variert kulturlandskap uten trafikk. 
mindre støy 

- Trerekke langs Jansbergveien blir 
berørt 

- Noe dyrka mark langs Jansbergveien 
og mot Smerkerud blir berørt 

- Hvis trase skal asfalteres, må gårdsvei 
mest sannsynlig 
masseutskiftes/oppgraderes – 
anleggskostnad 

- Veien må ha belysning – 
anleggskostnad 

- Rekkverkskrav langs bratte 
skråninger. gårdsveien vil med 
belysning og rekkverk få en annen 
karakter 

- Kan for mange føles utrygt å ferdes så 
langt fra bebyggelse og allfarvei. mye 
tett skog 

- Grunneiere er veldig negative til 
asfaltering og økt bruk av gårdsveiene 
– benyttes av de til traktor, 
tømmerdrift, hest, jakt mm. 

Trafikk:   

- Lite trafikk 

- Lav fart  

- Kan oppleves som sosialt utrygg om 
ikke tiltak settes inn.  

- Passe på at traseen ikke blir lengre 
enn riksveg.  

- Stigningsforhold må tilpasses 
syklister.  

Landskapsbilde:   

- Variert landskapsbilde 
- Fin reiseopplevelse 
- Kan oppleves som en hyggelig og rolig 

trase. 
- Der traseen legges til eksisterende 

grusvei er det ikke behov for 
terrenginngrep.  

 

- Traseen kan føles sosialt utrygg på 
grunn av lang avstand til boliger, lite 
trafikk og mye vegetasjon som gir lite 
innsyn og oversikt.  

- Ny vegbelysning og asfaltdekke vil 
langs hele strekningen vil endre 
landskapskarakter. 
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 - Bratt ravineområde kan bli utfordrende 
med hensyn til universell utforming, og 
kan gi middels store terrenginngrep. 

- Trerekke ved Jansberg vil bli berørt 
- Rekkverkskrav langs deler av 

strekningen med bratt sideterreng gir 
noe endring i landskapskarakter. 

Rekreasjon:   

- Traseen vil bidra positivt til friluftsliv og 
rekreasjon i regionen da gang- og 
sykkelveien gir et mer 
sammenhengende gang- og 
sykkelnettverk. Dette vil bidra til økt 
fysisk aktivitet og mer miljøvennlig 
tilgjengelighet. 

- Traseen berører ingen stier eller andre 
offentlige områder avsatt til 
friluftsliv/rekreasjon. 

- Tiltaket reduserer hageareal for 
boligeiendommer. 

Universell utforming:   

- Gang- og sykkelveien etableres i 
henhold til gjeldende krav til universell 
utforming. Ved behov vil det etablert 
repos for hvilemulighet. 

 

- Mindre god lesbarhet/orienterbarhet 
siden traseen kobles fra riksveien. 
Medfører behov for skilting etc. som 
gjør det så enkelt som mulig å 
orientere seg. 

VA:  

Økonomisk: 
- Kun behov for sidegrøfter for håndtering 

av overvann langs store deler av 
strekningen 

 
Teknisk/miljømessig: 
- Avrenningen til annen manns grunn vil 

bli redusert sammenlignet med dagens 
løsning 

 

Økonomisk: 
- Nytt overvannsanlegg Jansbergveien 

og Småbruveien  
- Mulig konflikt med eksisterende VA 

langs Jansbergveien og nord for 
Småbruveien  

- Pumpehus i Jansbergveien må tas 
hensyn til 

Teknisk/miljømessig: 
- Kapasitet på kommunal OV-ledning er 

ukjent 
-  

Økonomisk: 
- Ungår konflikt med eksisterende VA 

på store deler av strekningen 

Økonomisk: 
- Mulig konflikt med eksisterende VA 

langs deler av Holeveien og 
Randemveien 

Geoteknikk:   

- Ny gang- og sykkelvei bygges 
uten store geotekniske 
utfordringer eller terrenginngrep.  

- Sør for Holm ligger 
landbruksveien på en voll/rygg. 
Ved utvidelse av veien til gang- 
og sykkelvei kan det være 
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- Grunnforholdene anses som bra 
nok for å bygge ny gang- og 
sykkelvei. 

nødvendig med fyllinger langs 
eksisterende landbruksvei. 

- Mellom Smerkerud til Lytomt skal 
den nye gang- og sykkelveien går 
over jomfruelig litt kupert terreng. 
Terrenget må tilpasses ny gang- 
og sykkelvei. 

 

Konklusjon/oppsummering:  
Alternativ 3 gir en fin turmulighet gjennom flott terreng og landskap.  
Anleggskostnaden ved å legge gang- og sykkelvegen her er mye lavere enn ved å legge den 
langs Rv.22 da det innebærer mindre terrenginngrep enn i de andre alternativene.  
 
En slik løsning gir derimot en helt annen opplevelse enn de andre alternativene, på godt og 
vondt, da den er mindre forutsigbar og utfordringer med tanke på drift/vedlikehold. 
Grunneierne er veldig negative til en slik «styrt» offentlig bruk av deres gårdsvei. Alternativet 
kommer ikke i konflikt med kjente automatisk fredede kulturminner, og potensialet for funn er 
lavere enn i det andre alternativene. Traseen vil berøre gårdsmiljøene Lytomt og Smerkerud 
nordre, men grunnet tiltakets natur trolig uten å bli for visuelt dominerende. Traseen vil derimot 
endre landskapskarakteren og kan føles sosial utrygg da boliger og annen trafikk ligger et 
stykke unna. Spørsmålet er også om den i særlig grad vil bli benyttet som offentlig gang- og 
sykkelvegnett, eller om det bare blir en og annen syklist som benytter den som turvei. Det er 
kanskje tvilsomt at en slik trase vil bidra i nevneverdig grad til økt sykkelbruk mellom 
Trømborg og Mysen. 
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Oppsummering av vurderinger

Samlet v urdering av de ulike alternativene er oppsummert i en egen tabell, Figur 6 - 2 .
Alternativene er gitt en score i form av grønn, gul, oransje eller rød farge for temaene
gjennomførbarhet , trafikale konsekvenser og konsekvenser for areal .

6.1 Måloppnåelse

Hovedmålet for mulighetsstudiet var å øke trafikksikkerhet og bedre fremkommeligheten for
gående og syklende mellom Lytomtsvingene og Smedgata. De tre alternative trasee ne for
gang - og sykkelveien er vurdert, ut ifra kriterier som blant annet; logisk sammenheng med
øvrig sykkelnettverk, god sikkerhet, komfort og unngå omveier . I tillegg er det utarbeidet et
kostnadsoverslag for hvert av alternativene for å kunne vurdere gjennomførbarheten av
traseen.

Alle alternativene kan oppfylle hovedmålet om å øke trafikksikkerheten og bedre
fremkommeli gheten for både gående og syklende.

A lternativ 1 og 2 skiller seg ut som de mest naturlige valgene, da begge har en forutsigbar
trase hvor en også vil unngå omveier. Alternativ 1 og 2 har derimot større kostnader da det
stedvis vil være st ør re geoteknisk e inngrep og arbeid med VA og overvann enn alternativ 3.

Alternativ 3 vil likevel ha et større inngrep i landskapsbildet enn de to andre alternativene, og
det er usikkert om alternativet vil bli brukt til noe annet enn en turveg. Det er også større
konfl ikter med tanke på drift, vedlikehold og bruk med tanke på grunneiere langs alternativ et .

6.2 Samlet vurdering

I tabellen under er en samlet vurdering fra kapittel 4 og 5 med de viktigste og mest
utslagsgivende konsekvensene, for å gi et bedre oversikt over de ulike alternativene. For mer
utfyllende om hvilke konsekvenser som er lagt til grunn se kapittel 5.

Positivt Litt positivt Litt negativt Negativt

Figur 6 - 1: Inndeling av konsekvenser
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