
Varsel om oppstart – annonse 
 

Varsel om oppstart av reguleringsplan 
– Sykkelvei med fortau langs Solheimveien mellom Røykåsveien og Nordliveien vest. 

 
Viken fylkeskommune skal, i samarbeid med Norconsult AS lage detaljreguleringsplan for 
Solheimveien mellom Røykåsveien og Nordliveien vest. Vi ønsker innspill til planarbeidet fra 
dere som er grunneiere og rettighetshavere.   
 

 
Figur 1: Kartutsnitt med planavgrensning. 

 
Planområdet er vist med stiplet linje i kartutsnittet. Planområdet er foreløpig, og vi kan 
komme til å justere det underveis i planprosessen. Merk at det varsles større areal enn det vil 
bli behov for. Det varsles nå helt til husvegger på både nord- og sydsiden av Solheimveien. 
 
Om prosjektet 
Prosjektet skal regulere sykkelvei med fortau langs Solheimveien mellom Røykåsveien og 
Nordliveien vest. Det skal også reguleres grøft mellom kjørebane og sykkelvei, nye 
bussholdeplasser ved Snorres vei og nye kryssløsninger ved utkjøring fra Njåls vei, Georg 
Stangs vei og Snorres vei. Muligheten for om bussholdeplassen Georg Stangs vei bør legges 
ned vurderes som en del av prosjektet. Arbeidet med reguleringsplanen vil ta ca. 1 år. Etter at 
reguleringsplanen er vedtatt, vil det ta 1-2 år å bygge ut tiltaket. 
 
Solheimveien er identifisert som en fremtidig busstrasé. Målet for prosjektet er å gi et 
høykvalitetstilbud for myke trafikanter på strekningen, samt gi bedre fremkommelighet for 
buss. Sykkelvei og fortau vil separeres fra bilveien med en tilsådd grøft, og trafikksikkerheten 
forbedres for alle trafikanter. 
 
 
Har du innspill eller spørsmål? 
Innspill til arbeidet med reguleringsplan sender du skriftlig til Viken fylkeskommune via 
eDialog, e-post: post@viken.no eller per post til Viken fylkeskommune, postboks 220, 1702 
Sarpsborg innen 18.09.2022. Merk innspillene med 30469 Sykkelvei med fortau langs 
Solheimveien mellom Røykåsveien og Nordliveien vest. 
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Det vil avholdes et informasjonsmøte for berørte grunneiere på møterom Vasshjulet i 2 etg i 
Lørenskog hus, torsdag 8 september kl 19.00. 
 
Har du spørsmål til reguleringsplanarbeidet, kan du kontakte:  
Jeppe Wethal, tlf: 95 55 91 99 og epost: jeppew@viken.no. 
 
Mer informasjon er tilgjengelig på  https://viken.no/tjenester/vei-og-
kollektiv/fylkesvei/veiprosjekter/veiprosjektartikler/fv-1519-sykkelvei-med-fortau-langs-
solheimveien.139314.aspx 
 
Vi kunngjør og varsler planoppstart etter plan- og bygningsloven § 12-8. Planen blir 
utarbeidet etter §§ 12-3. Planinitiativ og referat fra oppstartsmøte gjøres tilgjengelig på 
Lørenskog kommunes nettsider: https://www.lorenskog.kommune.no/tjenester/regulering-
bygg-og-eiendom/planer-og-horinger/plankunngjoringer/. Vi anser ikke at planarbeidet 
utløser krav om konsekvensutredning etter forskrift om konsekvensutredninger.  
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