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1. Bakgrunn  

1.1 Regulering av gang- og sykkelveg langs Losbyveien 

Lørenskog kommune har siden 2013 jobbet for å få på plass en løsning for myke trafikanter langs 

Losbyveien. Losbyveien er en fylkesveg med en bredde på mellom 5,5 - 6,5 meter, ÅDT 1825 (2018) og 

fartsgrense 50 km/t.  Hensikten er at tiltaket skal bedre skolevegtilbudet for barn langs strekningen, samt 

bedre tilgjengeligheten til Marka og aktivitetstilbudene i Losbyområdet.  

Et reguleringsplanforslag var på offentlig ettersyn i 2017 og det kom inn mange merknader til planforslaget. 

Kommunen har i ettertid jobbet med å optimalisere løsningene i planen, blant annet for å minimere 

inngrepet i dyrka mark som er et moment som Fylkesmannen, Regionalt landbrukskontor samt flere 

grunneiere har påpekt. Planens intensjon er å få til en god løsning for myke trafikanter som i minst mulig 

grad beslaglegger dyrka mark. For å begrense inngrep i dyrka mark er det etter offentlig ettersyn av planen 

gjort følgende tilpasninger av planen:  

• Forlenget fortausløsning forbi Ruud-svingene 

• Redusert rabatt fra 3 meter til 1,5 meter for å spare dyrka mark 

• Endret helling på sideareal fra 1:2 til 1:1,5. 

Forholdet til dyrka mark, og tilpasninger for å begrense inngrep, er beskrevet i notatet «Vurdering av 

løsninger for å redusere inngrep i dyrkamark» (Norconsult, 2020). De overnevnte justeringer som er 

besluttet å gjøre i reguleringsplanforslaget for langs Losbyveien reduserer inngrepet i dyrka mark med 4000 

m2 i forhold til opprinnelig planforslag.  

1.2 Ønske om rulleskiløype i Lørenskog kommune 

Lørenskog kommune inngikk 27. januar 2016 en utbyggingsavtale med Lørenskog Vinterpark, hvor 
kommunen forpliktet seg til å utrede muligheter for langrenns-/rulleskiløype i tilknytning til Vinterparken i 
Haneborgåsen.  
 
I Kommunestyret sak 23/18, ble det vedtatt å utrede alternative lokasjoner for rulleskiløype utenfor marka. 
Sannsynligheten for å få godkjent en asfaltert løype i Haneborgåsen ble vurdert som liten, da dette ville 
medført et stort og komplekst inngrep i marka.  
 
I kommunestyret sak 43/19, ble tilleggsutredning av alternative lokasjoner for rulleskiløype utenfor marka 
fremlagt med vedtak om videre utredning skulle startes opp i 2020. De alternative lokasjonene som ble 
fremlagt i notatet «Vurdering av mulige lokasjoner for rulleskiløype» var: Holen-Kurland idrettspark, 
Ellingsrudelva, Losby Golf og Losbyveien. Alternativ 3 Losby Golf ble frarådet i notatet bla. med bakgrunn i 
at man her er innenfor markagrensa.  
 
I vurdering av Losbyveien nevnte notatet blant annet følgende:  
Dette alternativet innebærer å se på muligheten for å etablere rulleskiløype sammen med planlagt gang- og 
sykkelvei på vestsiden av Losbyveien, slik at løypen blir i overkant av 2 km. 
Og videre:   
Forslaget til rulleskitrase er en strekning og ikke en runde så bredden på løypa bør dimensjoneres slik at det 
er mulig å gå i begge retninger. Videre undersøkelser må gjennomføres for å avklare om det er muligheter 
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for å skape gode løsninger for alle trafikantgruppene. Løypen har en god høydeprofil. Løypen ligger ikke i 
umiddelbar nærhet til boligfelt. Nærmeste parkeringsmulighet er på Losby. Nærmeste kollektivstopp er 
Finstadsletta. 
 

 
Figur 1: Kart over mulig rulleskitrasé langs Losbyveien fra 
notat "Vurdering av mulige lokasjoner for rulleskiløype" 
behandlet i kommunestyremøte 03.04.19 i sak 043/19. 

I forbindelse med regulering av fortau/gang- og 

sykkelveg langs Losbyveien ønsker Lørenskog 

kommune å få en vurdering av muligheten for å 

anlegge en rulleskiløype i tilknytning til Losbyveien.  

 

I notatet «Tilleggsutredning lokasjoner for 

rulleskiløype» starter den aktuelle strekningen for 

rulleskiløype sør for Ruud gård og går frem til 

markagrensa, se kart til venstre. Det er denne 

strekningen som vurderes nærmere i dette notatet. 

Det vurderes om det er hensiktsmessig å regulere 

en rulleskøytetrasé som del av det pågående 

reguleringsplanarbeidet for Losbyveien.  
 

2. Krav for utforming av rulleskitrasé 

2.1 Målgruppe 

Det finnes ikke spesifikke krav til hvordan en rulleskiløype/trasé skal utformes når den kombineres med 

andre trafikanter. Det finnes veiledere for separate rulleskiløyper som benyttes i vurderingen. Det viktigste 

er å tenke på trafikksikkerhet for alle brukergrupper samt å ha en klar formening om hvem målgruppen for 

anlegget er. I veileder «Rulleskiløyper – langrenn og skiskyting» inndeles brukerne i følgende fire grupper: 

Barn og ungdom opp til 16 år, juniorer, seniorer/eliteløpere og andre som ikke konkurrerer, turløpere, 

nybegynnere og utøvere med bevegelsesutfordringer.   

I kommunens notat «Tilleggsutredning lokasjoner for rulleskiløype» står det at rulleskiløypen skal kunne 

kategoriseres som et nærmiljøanlegg som er et nokså enkelt anlegg der målgruppen først og fremst er barn 

og unge, men også andre i nærmiljøet, deriblant eldre. Det er en forutsetning at rulleskiløypen ikke skal 

være et konkurranseanlegg.  

I referat fra møte mellom Lørenskog Skiklubb, Lørenskog Idrettsråd og Lørenskog kommune 12.02.2019 

fremkommer følgende med hensyn til behov og målgruppe: Det største behovet til skiklubben er et godt 

tilbud til trening på rulleski. Det er et sterkt ønske om et område for de yngre aktørene. I dag benyttes gang- 

og sykkelstier, hvilket skaper mange farlige situasjoner med fotgjengere.  



Notat 

Oppdragsgiver: Lørenskog kommune 

Oppdragsnr.: 5186459   Dokumentnr.: 06 

2020-06-04  |  Side 4 av 18  

 

Et rulleskianlegg kan legges kompakt på et lite område. En løype på rundt 1 km kan være tilstrekkelig 

dersom det etableres svinger og traverser. Det er ikke nødvendig med sløyfer. Det viktigste er et tydelig 

markert bruksområde, slik at løypen blir avgrenset til rulleski og at den har tilstrekkelig bredde, tilsvarende 

anlegget i Tæruddalen som er definert som et idrettsanlegg og etablert på et relativt kompakt område. 

I korrespondanse mellom Lørenskog Skiklubb og Lørenskog kommune 26.05.20 fremkommer det også at 

det er barn/ungdom og mosjonister som er målgruppen; anslått til ca. 200 aktive.  

På bakgrunn av overnevnte informasjon tar man utgangspunkt i brukergruppen barn/ungdom og 

mosjonister i videre vurderinger.   

 

2.2 Utformingskrav 

Tekniske krav 

For å dekke de tekniske kravene til alle fire brukergrupper lister veilederen «Rulleskiløyper – langrenn og 
skiskyting» opp følgende retningslinjer for design av rulleskiløyper: 

• Løypene bør bestå av flere sløyfer, hver med forskjellig teknisk nivå. 

• Noen sløyfer/løyper bør være helt uten tekniske utfordringer, slik at nybegynnere og barn kan 
bruke dem. Slike løyper bør ha en viss lengde, slik at de også kan brukes til rolig trening for voksne 
utøvere, hurtighetstrening og gruppetrening for yngre, og for utøvere med bevegelsesutfordringer. 

• Løypene må være minimum 4 meter brede slik at brukere kan passere hverandre. 

• For konkurranseløyper er det viktig at asfalten legges enda bredere, særlig i svinger (5 – 6 meter), i 
oppoverbakker (6 meter) og inne på stadion (8 meter for løyper ut fra start, i vekslingssoner og inn 
til mål). Det er også viktig å passe på at det er en lang stoppsone etter målgang (70 – 100 meter). 

Ut fra målgruppen i dette prosjektet er det de tre første punktene som vil bli vektlagt, noe som også 

underbygges av kravene til utforming som Lørenskog kommune har definert i sitt notat «Tilleggsutredning 

lokasjoner for rulleskiløype»:  

• Løypen må være minimum 4 meter bred slik at en kan passere hverandre.  

• Hele eller deler av løypen bør være uten tekniske utfordringer, slik at nybegynnere og barn kan 

bruke dem.  

• Løypen må ikke være for bratt, men ha en viss lengde, slik at den også kan brukes til rolig trening 

for voksne utøvere, hurtighetstrening og gruppetrening for yngre, og for utøvere med 

bevegelsesutfordringer. Alternativt kan løypen bestå av flere sløyfer, hver med ulikt teknisk nivå.   

Sikkerhet 

Sikkerhet er svært viktig i utforming av rulleskiløyper da det må tas hensyn til at farten kan bli svært høy og 

at det er begrenset bremsemekanismer på rulleski. En av de aller største utfordringene med rulleskiløyper 

er å bygge sikre utforbakker og svinger der farten er stor.  

I veilederen «Rulleskiløyper -langrenn og skiskyting» står det at følgende bør oppfylles for å unngå uhell:  

• Unngå skarpe svinger i bunnen av nedoverbakker. 

• Designe og bygge korrekt radius og dosering i alle svinger. 
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• Unngå fottrafikk i løypa, og unngå fotgjengeroverganger i nedoverbakker. 

• Påse daglig at asfaltflata er fri for grus, stein, løv osv, samt er sikker å bruke. 

• Installer nødvendige og riktige sikkerhetsgjerder og skilter. 

Denne punktlisten er laget med tanke på et separat rulleskianlegg og det må derfor tilføyes følgende 

utfordringer: 

• Avkjørsler som krysser rulleskiløypa 

• Stigning i kombinasjon med kryssing av avkjørseler kan forsterke konflikten (høy fart og begrenset 

mulighet for å bremse) 

• Ulike grupper av myke trafikanter på samme areal (rulleskiløpere kombinert med barn på sykkel, 

barnevogner og hund i bånd etc). 

• Tilkomst til rulleskiløypa  
 

Bredde 

• I veilederen «Rulleskiløyper -langrenn og skiskyting» og i kommunens notat «Tilleggsutredning 

lokasjoner for rulleskiløype» anbefales det en bredde på minimum 4 meter for rulleskiløype. Denne 

bredden på fire meter nevnes i sammenheng med rundløyper og/eller hvor det ikke legges opp til 

blandet trafikk. Rulleskiløpere tar mye plass og i en løype langs Lobyveien vil de komme i begge 

retninger. I tillegg skal det langs Losbyveien være tilstrekkelig plass til at andre myke trafikanter 

som barn, barnevogner, sykkelvogner, rullestoler, hunder i bånd etc. kan ferdes på trygg vis. Selv 

om rulleski kombineres med et tilbud for andre myke trafikanter er det likevel ikke anbefalt å 

redusere bredden som avsettes til rulleski ifht. 4 meter som fremkommer av veilederen og 

kommunens notat. Utgangspunktet for videre vurdering er derfor at rulleskiløpere alene trenger 

minst 4 meters bredde. Dersom man velger å gå videre med denne løsningen må det vurderes om 

løypa må være enda bredere for å ivareta tovegs rulleskitrafikk. 
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3. Beskrivelse av alternative løsninger 

I dette notatet er det sett på fire hovedalternativer for rulleskiløype ved Losbyveien:  
• Alternativ 1: Rulleskitrasé langs vestsiden av Losbyveien fra Ruud gård til markagrensa. 
• Alternativ 2: Rulleskitrasé langs østsiden av Losbyveien fra Ruud gård til markagrensa. 
• Alternativ 3: Utvidet asfaltert skulder på begge sider av Losbyveien 
• Alternativ 4: Et separat rulleskianlegg ved Feiringveien/Losbyveien 

 

3.1 Parallellføring med Losbyveien generelt 

For en rulleskitrasé langs Losbyveien vil det, uavhengig av alternativ og teknisk løsning, være behov for 

betydelig bredde på anlegget. Langs Losbyveien er det utfordringer med ulike myke trafikanter, nærføring 

til bolighus, store terrenginngrep med medfølgende fjellskjæringer og inngrep i dyrka mark. Videre er det 

flere avkjørsler på strekningen samt en del stigning. Bolighusene ligger spredt, men de fleste ligger på de 

lavere partiene på strekningen noe som medfører at en rulleskiløper vil holde høy fart ned mot punktet der 

rulleski-traséen krysser avkjørsler.  

Illustrasjonene under viser den planlagte gang- og sykkelvegen (3,5 meter inkl. areal for skulder) langs 

vestsiden av Losbyveien og vises her for å gi et inntrykk av terreng, bebyggelse og dyrka mark. Areal for 

rulleskitrase er ikke tegnet inn og vil komme i tillegg.  På den første illustrasjonen (figur 2) ser man Ruud 

gård nede i venstre hjørne. Rulleskiløypa skal starte ved Ruud gård og gå sørover. For å komme seg til 

startpunkt av løypa vil en rulleskiløper enten måtte gå på det planlagte fortauet, i kjørebanen eller 

eventuelt kan det vurderes å etablere en parkeringsplass i dette området. Det går ikke buss på Losbyveien 

og nærmeste stoppested er på Finstad.  

 

Figur 2: Frem til Ruudsvingene er det planlagt fortausløsning. Fra Ruud gård til Losby gård er det planlagt gang- og 
sykkelveg og det er også herfra at trasé for rulleski skal vurderes.   

De to neste illustrasjonene viser punkter langs traséen hvor det vil bli utfordrende å komme frem med en 

rulleskiløype som vil komme i tillegg til den planlagte gang- og sykkelveg som er vist. 
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Figur 3: Ved Grinderud kommer planlagt gang- og sykkelvegen tett på bebyggelsen. Skal en rulleskiløype gå på østsiden 
her må en garasje innløses og det må tas betydelig areal fra tre private hager. På vestsiden vil man komme enda 
nærmere Fredheim skole enn det som er tilfellet i planforslaget for gang- og sykkelvegen som vises her.  

 

Figur 4: Ved Grinda/Hellerud vil det være utfordrende å finne areal for en rulleskiløype uten å komme tett på bolighus 
eller gå hardt inn i terrenget. For å få plass til gang- og sykkelvegen (uten rulleski) har det vært nødvendig å flytte 
veglinjen mot øst. 

 

Figur 5: Ved Bråtabakken går planlagt gang- og sykkelveg i en annen trasé enn kjørevegen for å komme ned på stigning 
rundt 7-9%. Langs veien på østsiden vil stigningen være rundt 16 % på det bratteste. Man kommer innenfor 
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markagrensa rett sør for Bråtabakken og rulleskiløypa bør muligens avsluttes på toppen for å unngå nedkjøringen mot 
Losby gård.  

3.2 Alternativ 1: rulleskiløype på vestsiden av Losbyveien 

For alternativ 1 vil det være mulig med minst 2 ulike tekniske utforminger: 

Alternativ 1a: Separat rulleskiløype med minimum bredde 4 meter på vestsiden av Losbyveien i tillegg til 
den planlagte gang- og sykkelvegen med bredde 3,5 meter samt grøfteareal. Tilbud for myke trafikanter vil  
fra kanten av bilvegen beslaglegge ca. 10 meter inkl. rabatter. 

 
  
Alternativ 1b: Endre planlagt profil som er gang- og sykkelveg til sykkelveg med fortau, slik at man får skilt 
syklende/rulleskiløpere fra gående.                   

 
På grunn av rulleskiløpernes høye hastighet bør bredden som avsettes til rulleski/sykkel være minimum 4 

meter slik det anbefales i veilederen. Fortauet kan planlegges med min. 1,5 meter bredt siden det anslås 

under 50 gående i max. timen. Skulderareal på 0,5 meter kommer i tillegg. Tilbud for myke trafikanter vil 

fra kanten av bilvegen beslaglegge ca. 7,5 meter inkl. rabatter. 
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Noen utfordringer knyttet til alternativ 1:  
 

• Alle avkjørsler (se røde ringer markert i 
kartet i figur 6) vil være mulige 
konfliktpunkt. Se nærmere omtale i kp. 
4.2. 
  

• Inngrep i dyrka mark; ca. 3900 m2 ekstra 
dyrkamark beslaglegges ved å gå parallelt 
med gang- og sykkelveg på vestsiden av 
Losbyveien.  
Se nærmere omtale kp. 4.3. 
 

• Ved Grinda/Hellerud (se figur 4) må 
veglinjen forskyves enda mer mot øst for 
å unngå bolighus på vestsiden.   
 
  

Figur 6: Losbyveien - alternativ 1. Røde sirkler: Avkjørsler. 

3.3 Alternativ 2: rulleskiløype på østsiden av Losbyveien  

Separat rulleskiløype på østsiden av Losbyveien. Den planlagte gang- og sykkelvegen forblir på vestsiden.  

                

Tilbud for myke trafikanter vil fra kanten av bilvegen beslaglegge ca. 11,5 meter inkl. rabatter. 
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Noen utfordringer knyttet til alternativ 2: 

• Notat (2013) som vurderte øst- og 
vestsiden opp mot hverandre 
påpekte konflikter med rør/kabler 
i bakken på østsiden av 
Losbyveien.  
 

• Løsningen kan gi behov for 
innløsing av hele eller deler av 
boligeiendommer ved de to 
nordligste sirklene i figur 8.  
 

• Mye sprengningsarbeid og store 
terrengskjæringer 
 

• Mange avkjørsler (se figur 7), se 
nærmere omtale i kp. 4.2.  
 

• Inngrep i dyrka mark; ca. 2550 m2 
ekstra dyrkamark beslaglegges 
ved å gå parallelt med g/s-veg på 
østsiden av Losbyveien. Se 
nærmere omtale i kp. 4.3.  
 
 

 

 
Figur 7: Rulleskitrasé på østsiden av Losbyveien – alternativ 2. 
Røde sirkler viser avkjørsler.  

 

3.4 Alternativ 3: utvidet asfaltert skulder på Losbyveien  

Utvidet tosidig skulder (1,5 meter x 2) langs Losbyveien i tillegg til den planlagte gang- og sykkelvegen på 
vestsiden av vegen. Utvidet skulder ville gi rulleskiløperen litt ekstra areal på utsiden av kjørebanen og 
forhindre konflikt med andre myke trafikanter. I tillegg vil løsningen med utvidet skulder på begge sider av 
vegen gjøre at rulleskiløpere ikke vil komme mot hverandre, men det kan fremdeles være behov for å 
passere annen løper med lavere fart. Tilbud for myke trafikanter vil fra kanten av bilvegen beslaglegge ca. 
9,0 meter inkl. rabatt. 
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Siden målgruppen er barn/unge og mosjonister anses alternativ 3 med en utvidet asfaltert skulder langs 

kjørebanen ikke som et aktuelt alternativ.  

 

3.5 Alternativ 4: frittliggende rulleskianlegg 

Ved planlegging av et separat anlegg for rulleski 
vil man unngå konflikt med andre 
brukergrupper, biltrafikk og avkjørsler og kan 
dermed planlegge og bygge i henhold til 
veilederen «Rulleskiløyper -langrenn og 
skiskyting» hvor traséen som utgangspunkt er 
fire meter bred og planlagt optimalt med tanke 
på sikkerhet.  
 
Området vist under som ligger inntil 
Feiringveien og Losbyveien vil kunne være 
egnet for formålet. Området, som er ca.  270 x 
250 meter, er kupert og traséen må tilpasses 
terrenget. Traséen tegnet i figur 8 er kun ment 
som en illustrasjon. Traséen bør planlegges og 
utformes i henhold til veilederen og i samarbeid 
med skiklubben i Lørenskog/Norges skiforbund. 
Et slikt anlegg vil kreve opparbeiding av 
parkeringsplass og ev. andre fasiliteter. Det er 
også viktig med trygg gang- og sykkeltilkomst til 
området. Vegen mellom Losbyveien og fv. 1517 
er planlagt stengt for trafikk og reguleres til 
gang- og sykkelveg, med tillatt kjøring til 
eiendommene. 

 
Figur 8: Forslag til rulleski-anlegg ved Feiringveien (gul 
stiplet linje) + forslag til p-plass og gang- og sykkelveg mot 
Losbyveien (blått). Illustrasjonen viser også mulighet for 
nydyrkingsområde (gul flate) som kompensasjon for noe av 
tapet man får i forbindelse med etablering av gang- og 
sykkelveg langs Losbyveien.  
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4 Momenter ved de ulike alternativene 

4.1 Utformingskrav 

Traséen langs Losbyveien (alternativ 1, 2 og 3) vil være variert med både flate partier og med stigning. 

Stigningen er ikke større enn det som anbefales for rulleski-traséer. Det er uheldig at 

bebyggelsen/avkjørsler på strekningen ligger på de laveste punktene slik at det i flere tilfeller vil være høy 

fart på rulleskiløperen ned mot avkjørslene. Det er ikke mulig å tilpasse verken stigninger/bakker og sving til 

veilederen ved parallellføring med Losbyveien (alternativ 1, 2 og 3).  

Forskjellen på alternativ 1a og 1b er i all hovedsak at i 1a har rulleskiløperen en egen trasé, mens de i 

alternativ 1b skal dele traséen med syklister. Mht. utformingskrav vil 1a være å foretrekke fremfor 1b.  

I alternativ 2 er rulleski-traséen også separert fra andre trafikantgrupper.  

Eliteløpere vil muligens trekke ut i veien uansett og denne gruppen kunne derfor være godt tjent med en 

utvidelse av vegens skulder slik det er vist i alternativ 3. Siden det planlegges for barn/ungdom og 

mosjonister vurderes alternativ 3 med en utvidet asfaltert vegskulder på begge sider av Losbyveien til ikke å 

oppfylle utformingskrav for brukergruppene som er i målgruppen for tiltaket.  

For alternativ 4 vil det være mulig å utforme anlegget slik at det tilfredsstiller kravene til alle 

brukergrupper, og dette alternativet er det klart beste med hensyn til utformingskrav.    

4.2 Trafikksikkerhet 

Trafikksikkerheten for alternativ 1, 2 og 3 er ikke god på grunn av alle avkjørslene på strekningen. Hvilken 

side av vegen rulleski-traséen legges på vil ikke påvirke dette.  

Det er en utfordring med tanke på trafikksikkerhet å blande myke trafikanter med så ulike behov og 

fartsnivå. Gang- og sykkelvegen er ment å være en utfartsveg til marka og man forventer at gående vil 

bestå av større grupper (skolebarn, familier), barnevogner, små barn på balansesykkel/sparkesykkel og 

hunder i bånd. Jo mer adskilte rulleskiløperne er fra øvrige trafikantgrupper, dess bedre er det. For 

rulleskiløperne, især barn som ikke har samme overblikk som voksne, vil en separat trasé være å 

foretrekke. Selv om man legger opp til adskilte løsninger, kan man ikke sikre seg mot fotgjengere i rulleski-

traséen og omvendt. Også kombinasjonen syklister og rulleskiløpere kan medføre 

trafikksikkerhetsutfordringer. En løsning for rulleskiløpere på motsatt side av gang og sykkelvegen 

(alternativ 2) vurderes som tryggere enn en kombinasjon på samme side (alternativ 1), men garanterer 

ikke at rulleski-traséen ikke brukes av andre myke trafikanter. Den vil for eksempel være et godt alternativ 

på lengre eller kortere strekninger for de som bor langs østsiden av Losbyveien.  

Rulleskiløpere kommer i stor fart og kommer tett på bilene som kommer ut i avkjørselen. Det er billistene 

som har vikeplikt for rulleskiløpere, men det vil være krevende for bilister å være oppmerksomme på 

rulleskiløperne som kommer i høy fart på gang- og sykkelvegen/rulleski-traséen. Avbøtende tiltak kan være 

skilting samt rumlefelt på rulleskitrasé for å øke rulleskiløpernes oppmerksomhet og redusere fart. 

Konfliktpunkt på gang- og sykkelveg, f.eks. avkjørsler, mange gående og syklende, kanter og andre forhold 

som rulleskiløpere opplever som uforutsigbare kan medføre at erfarne rulleskiløpere velger å benytte 
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vegbanen istedenfor gang- og sykkelveg. På samme måte som treningssyklister føler seg tryggere i 

vegbanen, så vil også rulleskiløpere kunne gjøre det. Bilister er mer oppmerksomme på andre trafikanter 

som kommer på vegen enn de som kommer på gang- og sykkelveg. For rulleskiløpere som generelt holder 

et høyt fartsnivå vil denne oppmerksomheten, samt større avstand til biler som kommer ut i kryss og 

avkjørsler være avgjørende for deres sikkerhet.  

Det er med andre ord en usikkerhet om tilrettelegging for alternativ som går langs en veg med kryss og 

avkjørsler (alternativ 1 og 2) vil være alternativ som alle rulleskiløpere velger å benytte seg av.   

Alternativ 4 er det eneste alternativet som vil kunne planlegges sikkert og uten konflikt med trafikk og 

andre brukergrupper.  

4.3  Arealbeslag dyrka mark 

Alternativ 1 som går på vestsiden av Losbyveien vil beslaglegge mer dyrka mark enn alternativ 2 på 

østsiden. Alternativ 3 med utvidelse av vegskulderen vil beslaglegge litt på begge sider, men dette 

alternativet er ikke utredet nærmere med henblikk på inngrep i dyrka mark, da alternativet ikke oppfyller 

utformingskrav og krav til sikkerhet i forhold til målgruppa for planleggingen. Alternativ 4 beslaglegger ikke 

dyrka mark. For alternativ 4 kan det tvert imot være en mulighet for å opparbeide jordbruksareal som 

kompensasjon for dyrkamark som beslaglegges ved bygging av gang- og sykkelveg langs Losbyveien.  

I oversikten under, som viser hvor dyrka mark beslaglegges, er det tatt utgangspunkt i parallellføring med 

Losbyveien uten at det er tatt høyde for om man flere steder vil måtte flytte på selve vegen for å unngå 

store skjæringer, bolighus, hager eller lignende. Oversikten er ikke nøyaktig og må anses mer som en 

pekepinn på omfanget.  

 

For første strekning fra Ruud gård til Grinderud skogsdam er arealbeslaget av dyrka mark: 

• Planlagt gang- og sykkelveg: ca. 3100 m2 

• Tillegg ved rulleskiløype på vestsiden: ca. 2600 m2 

• Separat løype på østsiden: ca. 1900 m2 

 

Figur 9: Inngrep i dyrkamark fra Ruud gård til Grinderud skogsdam. Gul farge: Planlagt gang- og sykkelveg. Blå: Tillegg 
ved rulleskiløype på vestsiden. Rosa: Rulleskiløype på østsiden av Losbyveien.  
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Sør for Grinderud skogsdam vil traséen på vestsiden beslaglegge dyrka mark:  

• Planlagt gang- og sykkelveg: ca. 575 m2 

• Tillegg ved rulleskiløype på vestsiden: ca. 

500 m2 

• Separat løype på østsiden: 0 m2 
 

 

 

Figur 10: Inngrep i dyrkamark sør for Grinderud skogsdam. 
Gul farge: Planlagt gang- og sykkelveg. Blå: Tillegg ved 

rulleskiløype på vestsiden.  

Ved Grinda/Hellerud er arealregnskapet over dyrka mark som beslaglegges som følgende: 

• Planlagt gang- og sykkelveg: 2600 m2 

• Tillegg ved rulleskiløype på vestsiden: 2200 m2 

• Separat løype på østsiden: 650 m2 

 

Figur 11: Inngrep i dyrkamark ved Grinda/Hellerud. Gul farge: Planlagt gang- og sykkelveg. Blå: Tillegg ved rulleskiløype 

på vestsiden. Rosa: Rulleskiløype på østsiden av Losbyveien.  

Oppsummering inngrep i dyrka mark Ruud gard - markagrensa:  

Planlagt gang- og 

sykkelveg (vestsiden av 

Losbyveien fra Ruud gård 

til markagrensa) 

Alternativ 1 

Gang- og sykkelveg + 

rulleskitrasé på vestsiden 

av Losbyveien 

Alternativ 2 

Gang- og sykkelveg på 

vestsiden + rulleskitrasé 

på østsiden av Losbyveien 

Alternativ 3 

Separat rulleski- 

anlegg ved 

Feiringveien 

Ca. 6300 m2 Ca. 11600 m2 Ca. 8800 m2 0 m2 
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4.4 Inngrep i boligeiendommer 

Alternativ 1, 2 og 3 vil berøre private hager og alternativ 2 og 3 kan trolig utløse behov for innløsing av 

hele, eller deler av boligeiendommer med mindre man flytter vegens kjørebane eller fraviker 

parallellføringen med Losbyveien.  

Alternativ 4 vil ikke medføre inngrep i hager/boligeiendommer, men vil beslaglegge et større privat areal. 

Det vil være nødvendig å la en del skog stå igjen mot nærmeste eiendommer for å skjerme disse.    

4.5 Kostnader 

Det er gjort et grovt overslag av kostnader for to alternativer: 

• Gang- og sykkelveg + rulleskiløype 4 meter på vestsiden 

• Gang- og sykkelveg på vestsiden og rulleskiløype 4 meter på østsiden 

Beregningene er gjort for den strekningen hvor rulleskiløype kan være aktuelt (sør for Ruud gård til 

markagrensa). Grunnerverv og innløsning av hus er ikke tatt med i beregningene. Det er forventet at hus 

må innløses ved bygging av rulleskiløype, og dette vil altså komme i tillegg til tallene presentert under. 

I beregningene er det lagt til grunn at rulleskiløypen er et separat anlegg med bredde 4 meter. Det er lagt til 

grunn at det må settes kantstein mot Losbyveien på hele strekningen og at det er behov for sluk. Alternativ 

1 med rulleskiløype på vestsiden vil ikke øke behovet for kantstein eller antall sluk. Alternativ 2 med 

rulleskiløype på østsiden og gang- og sykkelveg på vestsiden vil gi behov for sluk og kantstein på begge sider 

av vegen.  

Det er lagt til grunn at traséen skal lyssettes. Ved etablering av alterantiv 2 må det lyssettes også på 

østsiden. Det legges legges til grunn 50 % økning av lyspunkt.  

Ved alternativ 2 går man generelt mer inn i terrenget enn det man gjør for alternativ 1.  I tillegg er 

konflikten med private hager/bolighus større for alternativ 2 og det må således forventes større kostnader 

knyttet til grunnerverv.  

Tabell 1: Tabellen under viser tilleggskostnaden (uten grunnerverv) ved å anlegge rulleskiløype i tillegg til gang- og 

sykkelveg langs Losbyveien.  

Alternativ 1  

Rulleskitrasé 4 m,  vestsiden 

Alternativ 2 

Rulleskitrasé 4 m, østsiden 

Alternativ 4 

Separat rulleski-anlegg  

 

9 mill. 

 

21 mill.  

 

 

8 – 12 mill. * 

* I veilederen «Rulleskiløype -langrenn og rulleski» er det oppgitt en tabell som sier noe om kostnader ved bygging av nytt anlegg (se s. 

29 i veileder), og videre gitt noen eksempler på hva slike anlegg kan komme til å koste. Eksempel B på side 30 i veilederen er det som 

vurderes som det mest relevante. I eksempel B legges følgende til grunn: 2,5 km løype der 50% av løypa er i skogsterreng, 40% på 

gamle stier/veier og 10% på myr eller våte områder. Totalt: ca. 6,5 mill. kroner (2016-tall). Tall i tabell over er gitt med et høyere spenn 

for å ivareta prisjustering, byggherrekostnader, m.m.  
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4.6 Anleggets tilgjengelighet 

Rulleskiløype langs Losbyveien som starter etter Ruud gård og avsluttes før markagrensa (alternativ 1, 2 og 

3) eller et separat anlegg (alternativ 4) vil medføre at brukeren må komme til anlegget enten med bil, 

kollektivtransport eller jogge/sykle/gå/ rulleski. Det er ingen kollektivruter som går i området og det vil ikke 

være tilrettelagt for rulleski frem til anlegget.  

Det vil kunne tilrettelegges med parkeringsplass i forbindelse med et separat anlegg (alternativ 4), mens 

dette vil være mer utfordrende ved øvrige alternativer. Barn/ungdom vil være avhengige av å bli kjørt eller 

vil måtte gå/jogge/kjøre rulleski frem til der anlegget starter. Barn/ungdom kan få instruks fra foreldre om å 

gå/jogge/sykle frem til anlegget, men det er likevel stor sannsynlighet for at flertallet av rulleskiløperne vil 

velge å gå på rulleski frem til der løypa starter, selv om tilbudet vil være dårligere.  

Langs Losbyveien er det et fortau som planlegges frem til Ruud gård og tilbudet er derfor ikke egnet for 

rulleski i kombinasjon med andre brukergrupper. Det er også på denne strekningen man vil forvente mest 

trafikk av andre myke trafikanter, og det vurderes derfor som trafikksikkerhetsmessig utfordrende å ha især 

barn/ungdom på rulleski her.  

Alternativ 1, 2 og 3 vil i stor grad kreve at det kjøres bil til og fra anlegget. Det må vurderes om det kan 

tilrettelegges for parkering, eller om eksisterende parkeringsanlegg ved Losby kan benyttes. Alternativt vil 

rulleskiløpere benytte vegbane og/eller fortau. Begge deler er konfliktfylt og utfordrende med tanke på 

trafikksikkerhet 

Alternativ 4 vil ligge nærmere tett bebyggelse og ha akseptabel gangavstand til kollektivanlegg og dermed 

være lettere tilgjengelig for en større brukergruppe. Det må forutsettes at det legges til rette for noe 

parkering ved anlegget.  
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5 Faglig tilråding 

Selv om dette notatet er utarbeidet på et overordnet nivå, der løsninger for ulike alternativ ikke er tegnet 

ut, og vurderinger av virkninger ikke er komplette, så er det vurdert at man har faglig grunnlag for å gi en 

tilråding.  

En rulleskitrasé langs Losbyveien vil uansett bredde, utforming og hvilken side av vegen den legges på ikke 

kunne gi et fullgodt alternativ til rulleskiløperne i Lørenskog. Alternativene vil spesielt være utfordrende 

med tanke på å ivareta trafikksikkerheten.  

Det er nasjonale føringer for å begrense permanent beslag av dyrka mark. Det vil derfor ikke være faglig 

tilrådelig å gå videre med løsninger som gir større beslag av dyrka mark enn det som var utgangspunktet for 

gang- og sykkelvegløsningen så lenge det finnes alternativer der dette kan unngås. Det gir også en større 

usikkerhet for om planen for gang- og sykkelveg aksepteres av landbruksmyndighetene, og man risikerer 

innsigelser til reguleringsplanen.  

For alternativ 2 vil også konfliktpotensiale med naboer og kostander ved etablering av løsningen tale i mot 

at alternativet velges.  

Tabell 2 - Oversikt over hvordan de ulike alternativene vurderes for temaene som er gjennomgått i notatet. Grønt er 

tilfredsstillende, gult akseptabelt og rødt ikke akseptabelt. 

 Alternativ 1 
(vestsiden av 
Losbyveien) 

Alternativ 2 
(østsiden av 
Losbyveien) 

Alternativ 3 
Utvidet 
vegskulder 

Alternativ 4  
Frittliggende 
rulleskitrasé 

Utformingskrav 
 

    

Trafikksikkerhet 
 

    

Arealbeslag dyrka mark 
 

    

Inngrep boligeiendommer 
 

    

Kostnader 
 

  Ikke beregnet  

Tilgjengelighet 
 

    

 

Basert på dette er den fglig tilrådingen at alternativ 4 velges og at man går bort fra de alternativene som går 

langs Losbyveien. 
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