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Detaljreguleringsplan 2020-5, del av Marcus Thranes vei og Kloppaveien - offentlig 
ettersyn 
 
Formannskapet fattet i møte 20. januar 2021 følgende vedtak: 
 
«1.Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-10 legges detaljreguleringsplan 2020-5, del av 
Marcus Thranes vei og Kloppaveien, som vist på plankart datert 2. desember 2020 med tilhørende 
bestemmelser ut til offentlig ettersyn. 
2. For å skape trygge trafikkforhold for elever og ansatte må områdene rundt nye Fjellhamar skole og 
Fjellsrud skole inkl. idrettshallene sees i sammenheng.  
3. Myke trafikanter (gående, syklende, rullestolbrukere) skal prioriteres i trafikkavviklingen. 
4. Kommunen går i dialog med fylkesadministrasjonen/Statens veivesen med sikte på å senke 
fartsgrensen langs skolene og idrettshallene i Marcus Thranes vei og Kloppaveien til 30 km/timen. 
5. Det forutsettes at det etableres godt opplyste gangfelt. 
6. Planen bør ta høyde for og gi anbefalinger for fremtidig forbedring av trafikkavvikling i tilgrensende 
planområder.» 
 
Hensikten med planforslaget er å legge til rette for ny utforming av Marcus Thranes vei med tosidig 
fortau og sykkelløsning for å bedre forholdene for gående og syklende i området, og ombygging av 
veien til en attraktiv gate som ledd i utviklingen av Fjellhamar sentrum. 
 
Planforslaget kan også ses på www.lorenskog.kommune.no, under linken plankunngjøringer, i 
perioden 5. februar 2021 – 19. mars 2021. 
 
Eventuelle bemerkninger må være sendt postmottak@lorenskog.kommune.no, eller Lørenskog 
kommune, teknisk sektor, reguleringsavdelingen, Postboks 304, 1471 Lørenskog, senest siste dag. 
Vennligst oppgi vårt saksnummer, 20/1638, i bemerkningen. 
 
Bemerkninger som kommer inn er grunnlaget for å bearbeide planforslaget og saksfremstillingen før 
saken sendes videre til 2. gangs behandling og vedtak i kommunestyret. Vi har dessverre ikke 
kapasitet til å gi hver enkelt innsender et personlig svar, men vil kommentere bemerkningene samlet 
når planforslaget fremmes for behandling i kommunestyret. 
 
 
Med hilsen 
regulering 
 
Edina Midzic Ivar Vestervik 

virksomhetsleder avdelingsleder 
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