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Fv. 24 Sør-Odal grense til Bruvoll. Detaljreguleringsplan.

Oppsummering og vurdering av innkomne merknader etter

offentlig ettersyn.

Innledning

Reguleringsplanen for fv. 24 Sør-Odal grense til Bruvoll har vært ute til offentlig ettersyn to
ganger. Planen er et vedlikeholdsprosjekt som skal bidra til at SVV får eiendomsrett og
tilgang til veg med sidearealer (fylling/skjæring, stikkrenner mm.).

I tillegg er det regulert ny gang- og sykkelveg nordover langs fv. 24 fra Storsjøvegen til
Dagfinrud ved Nell Gravlies veg, lengde ca. 2400 meter.

Arealinngrep/ Arealregnskap

Fylkesmannen i Innlandet har fremmet innsigelse mot planen på bakgrunn av arealinngrep i
dyrket mark.
Fylkesmannen har i sin uttalelse beskrevet situasjonen slik:

Tabellen viser at det permanente inngrepet i fulldyrket jord er beregnet til 78,7 dekar samt et
midlertidig beslag på 9,3 dekar.

Fylkesmannen er gjort oppmerksom på at arealstørrelsene er mindre enn det som ble lagt til
grunn da innsigelsen ble fremmet. Fylkesmannen har derfor foretatt en ny vurdering og har i
brev av 26.11.2019 frafalt innsigelsen.
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Støy

SVV legger i sine støyvurderinger til grunn følgende dokumenter:
Retningslinjer for behandling av støy i arealplanleggingen (T-1442/2016)

Retningslinjen er veiledende, og ikke rettslig bindende. Når det gjelder miljø- og
sikkerhetstiltak er ordlyden i retningslinjen følgende:
Miljø- og sikkerhetstiltak (se definisjoner, kapittel 6) som ikke endrer støyforholdene
ved eksisterende virksomhet bør som hovedregel kunne gjennomføres uten samtidig
utbedring av støyforholdene. Det anbefales likevel at støytiltak utredes og
kostnadsvurderes i større saker, og der boliger og institusjoner ligger i rød sone.

Revidert praktisering av støyretningslinje T-1442 (Beslutningssak til ELM)

Støytiltak i rød sone i forbindelse med miljø- og sikkerhetstiltak vurderes dersom det
er en merkbar endring i støynivået (økning over 3 dB).
Forslag til revidert praksis for vurdering av tiltak i rød sone i forbindelse med miljø-og
sikkerhetstiltak er å vurdere tiltak når endring i støy er merkbar. Det betyr at boliger
som har støynivå over Lden 65 dB utenfor fasade ikke har krav på tiltak dersom
endringen i støy ikke er merkbar. Hovedhensikten med en støyutredning blir da å
avdekke om støynivået øker mer enn 3 dB. Når støy endres mer enn 3 dB må tiltak
vurderes.

SVV forholder seg til gjeldende regelverk og eget praktiseringsreglement.

Det vil ikke bli økt støybelastning som følge av tiltakene i reguleringsplanen og eventuell
støyskjerming vurderes til å bli kostbare.
I forhold til retningslinjer og praksis går ikke vegvesenet inn for støyskjermingstiltak i denne
planen. I området der ny gang- og sykkelveg er planlagt gjennomført er det gjennomført
støyvurderinger og vurdert tiltak, se egen rapport om dette.

Grunnavståelse/erstatning

Grunneiere som må avstå areal til det offentlige har krav på erstatning. Dette følger av
Grunnloven § 105. Vederlagsloven gir en nærmere beskrivelse av hvordan erstatningen skal
utmåles. I tillegg til vederlagsloven, er rettspraksis viktig ved fastsettingen av erstatningen.

Vegvesenet vil gjennom forhandlinger forsøke å oppnå enighet med berørte grunneiere.
Dersom det ikke oppnås enighet vil skjønnsretten fastsette erstatningen.
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Foreslåtte endringer sammenlignet med planen ved offentlig ettersyn.

Planbeskrivelse
Det er foretatt følgende suppleringer, beskrivelsen har fått ny revisjonsdato 10.12.2019

Planbeskrivelsen er supplert med geoteknisk vurdering, jf. merknad fra NVE
Det er foretatt presisering av arealtabellen med tanke på inngrep i dyrket mark, jf.
innsigelse fra Fylkesmannen.
Permanent erverv til veg er 78,7 dekar (fratrekk av landbruksareal som ikke skal
erverves).

Planbestemmelser
Planbestemmelsene har fått ny revisjonsdato 10.12.2019. Det er foretatt følgende endringer i
hht. fylkesmannens merknad,

Ny planbestemmelsene som tillater fylling på 1:2 er innarbeidet
Ny bestemmelse som sikrer at matjordlaget tas vare på og tilbakeføres til den
eiendommen den tas fra er innarbeidet
Ny bestemmelse med krav om tiltak mot floghavre og skadegjørere er tatt inn.

Plankart

Disse endringene er tatt inn på plankartet som er gitt ny revisjonsdato 10.12.2019

Atkomstpil er satt inn ved eiendommen 34/18
Midlertidig anleggsbelte er fjernet der gang- og sykkelvegen er bygget
LNF-område (endret fra offentlig til privat)
F-SKV 14 er endret til offentlig veg fra felles privat. Atkomstpiler påført på
atkomstene i Sagstulia
Gang- og sykkelvegen er tilpasset planlagt gang og sykkelveg i sør.
Justert plangrense ved atkomst til KIWI. Opprinnelig planlagt atkomst opprettholdes
fra gjeldende plan.
Redusert inngrep på eiendommene 31/2 og 33/39
Planformålene i reguleringsplan Syverstuen. Planformålet annen veggrunn langs
fylkesveg 24 har ikke samme utstrekning, og det vil derfor bli liggende
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Det er registrert i alt 10 merknader. Merknadene følger som vedlegg. I tillegg er det lagt til
grunn referater og muntlige innspill fra åpen kontordag.
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Merknadsgjennomgang med vegvesenets kommentarer (kursiv):

1 . NVE

12. juli 2019 (MIME 17/224707-58)

Sammendrag av merknad

NVE forventer at det gjennomføres geotekniske vurderinger mht. områdestabilitet (faren for
kvikkleireskred) før planen vedtas.

NVE ser at det er en plan med stor utstrekning, og det er en utfordring å sørge for at
områdestabiliteten er tilstrekkelig avklart for hele strekningen før planen vedtas. Det opplyses
imidlertid i planbeskrivelsen at det ikke er noe aktsomhetsområde for skred i planområdet, og
at det i ROS-analysen vurderes at det ikke er fare for masseskred. NVE savner dokumentasjon
på at det ikke er skredfare i planen. NVE ber derfor om at det gjennomføres nødvendige
geotekniske vurderinger i tråd med NVEs veileder 7/2014 før planen vedtas.

Statens vegvesens kommentar:
SVV har gjort en nærmere vurdering av geotekniske og geologiske problemstillinger. Denne
vurdering er lagt ved som vedlegg i oversendelsen til kommunen. Konklusjonen er:

«Prosjektområdet ligger i et meget stabilt område. I dette området består løsmassene
antagelig av et fast topplag, siltig leire og leire ned mot fjell. Noen steder er fjell synlig i
dagen.

Det er foreløpig ikke kjent hva tiltaket innebærer av grave- og fyllingsarbeid. I
utgangspunktet forventes det at tiltaket medfører små endringer av eksisterende terreng.
Lokal stabilitet og bæreevne må vurderes av geotekniker i byggeplan. På bakgrunn av
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tidligere grunnundersøkelser, løsmassekart og erfaring fra området, vurderes grunn-
forholdene som så gode at det ikke er nødvendig med grunnundersøkelser i
reguleringsplanfasen.

Vi antar at denne strekningen ikke byr på områdestabilitets-problemer. Vårt forslag er 1:3
på alle skjæringer og 1:3 på alle fyllinger uten tiltak. Det er likevel mulig å gjøre alle
skjæringer og fyllinger brattere enn på 1:3. Denne løsningen kan avklares med supplerende
grunnundersøkelser. Helning på jordskjæring må utføres ifølge veinormalen, N200.
Vegetasjon bør fjernes før fylling. Fyllingsarbeidet bør startes ved bruk av fiberduk klasse 4
under fyllingen.»

2. GI VAS v/ Hanne Rolsdorph

13. august 2019 (MIME 17/224707-60)

Sammendrag av merknad

GIVAS har offentlige avløpsledninger liggende flere steder langs prosjektet og forutsetter at
det avklares hvilke områder som blir berørt av prosjektet.

I tilfeller der ny vegbredde medfører at avløpsledninger blir liggende innenfor 3 meters
grensen (ref. Veglova § 32), vil vi kreve at ledningen enten flyttes utenfor 3-meters grense,
eller at det skrives en tinglyst avtale der det fremkommer at ledningseier har rett til å ha
ledningen liggende i veggrunn uten at vegvesenet senere kan kreve den flyttet, og at
vegvesenet er ansvarlig for eventuelle skader på ledningen som følge av vegvesenets ordinære
virksomhet

Statens vegvesens kommentar:
SVV tar merknaden til orientering og tar merknaden med inn i neste planfase.

3. Fylkesmannen i Innlandet

21. august 2019 (MIME 17/224707-63)

Sammendrag av merknad
Ved 1. gangs høring fremmet Fylkesmannen innsigelse til planforslaget med bakgrunn i
nasjonale jordvernhensyn.
I opprinnelig planforslag var det foreslått en permanent omdisponering av dyrka jord ca. 155
daa. dyrka mark.
Nytt planforslag innebærer en permanent omdisponering av ca. 107 dekar dyrka jord.

Omfanget av permanent omdisponering av dyrka jord er redusert, men planforslaget
innebærer fortsatt en vesentlig omdisponering av dyrka jord, sett i forhold til nasjonal
jordvernstrategi og jordvernmålet om maksimal omdisponering av 200 daa. årlig.
Planbeskrivelsen er i liten grad oppdatert ved 2. gangs høring, og det er ikke beskrevet hvilke
vurderinger og tiltak som er gjort for å begrense beslag av dyrka jord til et absolutt minimum.
Fylkesmannen opprettholder innsigelse til omdisponering av ca. 107 daa. dyrka jord
med grunnlag i nasjonale jordvernhensyn .

Fylkesmannen har også kommentert enkelte reguleringsbestemmelser:
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Bestemmelser til dyrka mark
I planbeskrivelsen foreslås det at det søkes om etablering av brattere fyllinger (1:2). Dette
forutsetter tillatelse etter fravikssøknad fra Vegdirektoratet. Fylkesmannen støtter dette
tiltaket da dette vil medføre mindre beslag av dyrka marka. Fylkesmannen forutsatte ved 1.
gangs høring at det ble tatt inn en egen bestemmelse i tilknytning til dette, samt bestemmelse
som sikrer at matjordlaget tas vare på og tilbakeføres til den eiendommen den tas fra, så langt
det er mulig. Vi kan ikke se at slike bestemmelser er innarbeidet i planforslaget, og gjentar at
vi legger til grunn at dette blir innarbeidet før sluttbehandling av planen.

Floghavre og skadegjørere
Fylkesmannen påpekte ved 1. gangs høring at det ikke foreligger krav om tiltak mot floghavre
og skadegjørere i planbestemmelsene, og forutsatte at dette ble tatt inn. Det kan ikke sees at
slike bestemmelser er innarbeidet i planforslaget, og legger til grunn at dette blir innarbeidet
før sluttbehandling av planen, slik at de blir juridisk bindende.

Naturmangfold
En rekke områder med registrerte naturmangfoldverdier blir berørt, og det vises til uttalelse
ved 1. gangs høring.
Fylkesmannen merker seg positivt at det er innarbeidet hensynssoner for bevaring av
naturmangfold, og innarbeidet bestemmelser i forhold til dette.

Fremmede arter
Det er registrert fremmede arter flere steder på strekningen. Både hagelupin, kjempespringfrø
og parkslirekne har svært høy risiko for negativ økologisk effekt og er blant de 10 artene som
er prioritert for bekjemping i Hedmark. Fylkesmannen merker seg at følgende er tatt ut av
bestemmelse 1.4 (tidligere 2.2): «Det skal ikke innføres eller spres fremmede arter ved
opparbeiding av anlegget, jf. «Regional handlingsplan mot fremmede skadelige arter» fra
Statens vegvesen Region øst.»
Fylkesmannen forutsetter at setningen tas inn i bestemmelsene igjen før sluttbehandling av
planen.

Støy
Fylkesmannen viser til uttalelse ved 1. gangs høring, og kan ikke se at det er tatt hensyn til
fylkesmannens merknader ved revisjon av planforslaget. Statens vegvesen kommenterer at de
ikke kommer til å utvide sin vurdering av støy, da de mener det er i samsvar med gjeldende
regelverk. Statens vegvesen viser til at mye av strekningen har veldig små investeringer, der
kostnaden ved støytiltak blir urimelig høy.
Fylkesmannen mener at det må gjennomføres støyskjermingstiltak slik at støygrensene i tabell
3 i T- 1442/2016 overholdes. Det betyr at det må gjennomføres støytiltak for bygg med
støyfølsomme bruksformål som har en eller flere fasader i rød støysone i de tilfellene det
gjennomføres endringer/opprustninger på vegen (som går ut over vedlikehold av eksisterende
veg) og der det bygges gang – og sykkelveg. I planbeskrivelsen punkt 5.13 er eksempler på
vedlikeholdstiltak listet opp; grøfterensk, utskifting av stikkrenner, rekkverk, asfaltering,
avskoging.

Bestemmelse 1.3 (tidligere 2.7) sier det skal gjøres nærmere støyvurderinger dersom det blir
gjennomført vegtiltak. Fylkesmannen fastholder sin anmodning om at betydningen av
bestemmelse 1.3 klargjøres ved at følgende tas inn et tillegg, som for eksempel;
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Rød støysone legges til grunn for støyskjerming ved trafikksikkerhetstiltak. For øvrige 
vegtiltak (utover vedlikehold) legges også gul støysone til grunn jf. planbeskrivelsen punkt 
5.13. 
 
Statens vegvesens kommentar: 
 
Jordvern.  
SVV har gjort en ny gjennomgang og beregning av arealregnskapet, blant annet med 
bakgrunn i at det er avdekket feil i grunnlaget. Fylkesmannen har på denne bakgrunn trukket 
innsigelsen, se innledende kommentar om jordvern. 
SVV vil i senere faser gå inn for å spare dyrket mark så langt det er mulig. 
 
Støy  
SVV legger i sine støyvurderinger til grunn følgende dokumenter:  

 Retningslinjer for behandling av støy i arealplanleggingen (T-1442/2016) 

Retningslinjen er veiledende, og ikke rettslig bindende. Når det gjelder miljø- og 
sikkerhetstiltak er ordlyden i retningslinjen følgende:  
Miljø- og sikkerhetstiltak (se definisjoner, kapittel 6) som ikke endrer støyforholdene ved 
eksisterende virksomhet bør som hovedregel kunne gjennomføres uten samtidig utbedring 
av støyforholdene. Det anbefales likevel at støytiltak utredes og kostnadsvurderes i større 
saker, og der boliger og institusjoner ligger i rød sone. 
 

 Revidert praktisering av støyretningslinje T-1442 (Beslutningssak til ELM) 

Støytiltak i rød sone i forbindelse med miljø- og sikkerhetstiltak vurderes dersom det er en 
merkbar endring i støynivået (økning over 3 dB). 
Forslag til revidert praksis for vurdering av tiltak i rød sone i forbindelse med miljø-og 
sikkerhetstiltak er å vurdere tiltak når endring i støy er merkbar. Det betyr at boliger som 
har støynivå over Lden 65 dB utenfor fasade ikke har krav på tiltak dersom endringen i støy 
ikke er merkbar. Hovedhensikten med en støyutredning blir da å avdekke om støynivået 
øker mer enn 3 dB. Når støy endres mer enn 3 dB må tiltak vurderes.  

 
 
Naturmangfold. Hensynet til naturverdiene i området følges opp i videre planfaser, ref. 
kap.10 i planbeskrivelsen og YM-plan. YM-planen vil forøvrig utvikles videre i tråd med mer 
detaljert kunnskap i videre planfaser. 
 
Reguleringsbestemmelser er supplert med nye bestemmelser vedr. fravikssøknad/ 
skråningshelning, floghavre og skadegjørere samt spredning av fremmede arter. 
 

4.   Hedmark Fylkeskommune 
19. september 2019 (MIME 17/224707-62) 

Sammendrag av merknad 
Fylkesdirektøren har ingen vesentlige planfaglige merknader til det foreliggende 
reguleringsplanforslaget. 
Nyere tids kulturminneverdier berøres ikke. Fylkesdirektør har heller ingen ytterligere 
kommentarer mht. automatisk freda kulturminner. 
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Statens vegvesens kommentar: 
SVV konstaterer at fylkeskommunen ikke har vesentlige merknader til det samlede 
planforslaget for fv.24.  
 

5.   Kai Nesset 
5. august 2019 (MIME 17/224707-61) 

Sammendrag av merknad 
Kai Nesset ønsker befaring. 

 
Statens vegvesens kommentar: 
Befaring ble avholdt 21.08.2019 
 

6.   Jan Erlend Bråthen 
5. august 2019 (MIME 17/224707-61) 

Sammendrag av merknad 
Bråthen har flere detaljspørsmål knyttet til eiendommen Nord-Odalsvegen 1886. 

 Hvor mye utvides vegen? 
 Må det felles trær som står nær vegen? 
 Blir grensen mellom huset vegen flyttet? 
 Vil det bli gravd nye grøfter? 
 Er SVV erstatningspliktig for fuktskader som eier har måttet utbedre for egen regning? 

 

 
 
 

Statens vegvesens kommentar: 
 
Dette er et vedlikeholdsprosjekt og det forutsettes ikke vesentlig endring av kjørevegen. Gang- 
og sykkelveg skal bygges på motsatt side. 
Plangrensen følger i dette området eiendomsgrensen. Fjerning av trær og vegetasjon som 
står på vegvesenets/fylkets eiendom kan være aktuelt. 
Erstatningsspørsmålet bes tatt opp med grunnerverv. 
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7.   Thomas Amundsen 
5. august 2019 (MIME 17/224707-64) 

Sammendrag av merknad 
34/36: Brit Anett Nyberg, Thomas Amundsen, Nord-Odalsvegen 1856. 

 Vi ønsker dagens vegetasjon mellom eiendommen og fylkesvegen da dette er det beste 
støytiltaket vi kan få.  

 Vi ønsker at eventuelt erverv av eiendom skal gjøres ved et makebytte, der SVV 
forhandler tilsvarende kvadratmeter av Opplysningsvesenets fond på sørsiden av vår 
eiendom.  

 Vil også påpeke at det er vann, avløp og fiber i området.  
 I tillegg synes vi at den nye Kjærlighetsstien til kommunen skal få et fotgjengerfelt 

over FV24 ved Lundvegen.  
Ellers ønsker vi både opprustning av vegen og gang/sykkelveg velkommen! 
 

 
 

Statens vegvesens kommentar: 
Innenfor SVVs eiendom kan det være aktuelt å fjerne vegetasjon i den grad det er behov for 
tiltak. Ønsket om å bevare vegetasjonen er registrert.  
Ved utbygging vil kabler og ledninger bli ivaretatt i den grad det blir noe anleggsarbeid i 
området.  
Fylkesvegen har i dette området fartsgrense 70 km/t. SVV anbefaler ikke fotgjengerfelt når 
fartsgrensen er 50 km/t eller høyere. 
 

8.   Knut Dagfinrud 
23. august 2019 (MIME 17/224707-65) 
 
Sammendrag av merknad 
Merknaden gjelder eiendommen 33/5, Nord-Odalsvegen  
 



 

10 
 

Eiendommen 33/5 grenser mot fv. 24 med dyrket mark. Drensanlegg vil komme i konflikt 
med gang og sykkelvegen. Ønsker og få tilbakesatt drensanlegget på best mulig måte.  
 
Jeg trenger matjord etter nydyrking av 4 dekar.  
Så her et bra tiltak som da kan bli fullført og bli bra dyrket mark.  
 
Avkjøringen til 33/5 er i dag bratt og lei og ta kjøre i gang på.  
Så fint om denne blir utbedret etter det forskriften sier.  
Avkjørsel til 33/34 blir vel nå med gang og sykkelvei gitt dispensasjon til og kunne bygge 
bolig der og få bruke avkjørsel som er der i dag.  
 
Statens vegvesens kommentar: 
 
Dersom drensanlegget blir berørt ved anlegget, skal dette erstattes/etableres på nytt i 
forbindelse med arbeidet.  
Evt. tilførsel av matjord må tas opp i forbindelse med grunnervervsforhandlinger. 
Utvidet bruk av eksisterende avkjørsel i forbindelse med eventuelt nybygg må behandles i 
forbindelse med fradeling evt. byggemelding. Kommunen vil i en slik prosess forhøre seg med 
fylkeskommunen om tillatelse.  
 

 

9.   Elin Trøftmoen 
25. august 2019 (MIME 17/224707-66) 
 
Sammendrag av merknad 
 
Merknader som vi vil ha med i reguleringsplanen:  

 Adkomst til Vik brygge må ivaretas.  
 Privat badeplass som blir mye brukt skal opprettholdes, kan flyttes noe sørover, men 

da må det fylles på sand, da det er mye gjørme der.  
 I tillegg ønsker vi at det blir laget bussplass mot sjøsiden da det er laget på andre 

siden. Den blir flittig brukt av skoleelever og andre, etter at det ble nytt busselskap er 
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det flere av sjåførene som nekter å slippe av ungdommene der, noe jeg har forståelse 
for, men det har alltid vært et naturlig av og påstigningstopp der. Det blir etterhvert 
enda flere som benytter seg av denne, da det er planlagt nytt boligfelt her.  
 

 

Statens vegvesens kommentar: 
 
Reguleringsplanen forutsetter en fremtidig omlegging av fv. 24 i det aktuelle området. Denne 
omleggingen vil ikke bli utført som en del av dette vedlikeholdsprosjektet. Eventuelle behov 
for flytting av bryggeatkomst og badestrand må løses når det blir aktuelt å gjennomføre 
vegomleggingen. Omleggingen er vist på planen som en bekreftelse på eksisterende plan.  
 
Busslomme må vurderes når endelig plan med omlagt fv. 24 skal gjennomføres. Området 
endres fra offentlig (feil) til privat LNF-område 
Planen suppleres med atkomstpil retning Vik brygge.  
 
 

10.   Halvor Haukerud 
25. august 2019 (MIME 17/224707-67) 
 
Sammendrag av merknad 
 
Gnr. 4, bnr 3 
Jeg forstår det slik at oppgraderingen av FV 24 både er en følge av den store veksten i trafikk 
på denne strekningen - og en forventning om at den vil øke ytterligere. 
Som beboer langs FV24, i Størjen, opplever jeg trafikken som sterkt økende - og 
begrensende. 
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Slik situasjonen er nå, er det forbundet med fare å bevege seg gående eller syklende langs 
FV24 på strekninger uten gang- og sykkelsti. Dette i sterk kontrast til hva situasjonen var for 
et par tiår siden hvor barn som bodde mindre sentralt syklet til Sand eller Skarnes for å ta del i 
fritidsaktiviteter. I dag vil være direkte uansvarlig å la selv større barn ferdes alene langs 
vegen i Størjen. 
 
Iflg planen har man heldigvis tatt konsekvensen av det åpenbart uholdbare i situasjonen og 
legger opp til å anlegge gang- og sykkelsti noen steder. For, som det står i plandokumentene 
om gang og sykkelveg mellom Sand og Dagfinrud: 
Dette vil gjøre all ferdsel langs fv. 24 vesentlig tryggere for barn og unge, dette vil gjøre 
ferdsel til og fra skole, samt aktiviteter i Sand mye tryggere.  
 
Denne økte tryggheten vil dessverre bare bli til gavn for noen. Slik jeg forstår det vil det ikke 
bli anlagt gang- og sykkelveg på strekningen mellom avkjøringen til Ringås (Sør-Odal) og 
Ilgo (Nord-Odal). Derimot er det grunn til å tro at situasjonen for de myke trafikkantene i 
Størjen vil bli enda vanskeligere.  «Transportetappen» - de lange rette strekkene - mellom 
kommunegrensen og Saugnes, er vel den strekningen mellom Borgen og Bruvoll hvor 
kjøretøyene kanskje vil ha høyest hastighet. 
I en plan hvor det  tilrettelegges for økt trafikk og tryggere motorferdsel ved høyere 
hastigheter, oppleves det lite gjennomtenkt og direkte uholdbart for oss som bor i dette 
området, at man ikke hensyntar gående og syklende nettopp her hvor de negative 
konsekvensene av tiltaket synes størst. 
 
Redusert negativ konsekvens pr meter gang- og sykkelveg i Størjen vil være betydelig selv i 
dette spredt bebygde området. 
Sleivete sagt bor det kanskje flere mennesker pr meter gang- og sykkelveg mellom Sand og 
Dagfinnrud, men vi som bor i Størjebygda blir ikke mindre ihjelkjørt av den grunn.  
 
Jeg ønsker gang- og sykkelveg på hele strekningen mellom Sand og Skarnes. 
 
Statens vegvesens kommentar: 
 
Dette er i utgangspunktet et vedlikeholdsprosjekt for å sikre vegkapitalen bl.a. ved å få 
eierskap til vegfyllinger og -skjæringer samt stikkrenner. Dette vil gi vegeier bedre muligheter 
til å gjennomføre drifts- og vedlikeholdsoppgaver på en bedre og mer effektiv måte.  
 
Ønsket om en sammenhengende gang- og sykkelveg er registrert, men dette må behandles 
gjennom fremtidige handlingsprogram med tilhørende bevilgninger.  
 

11.   Diverse møter, notater og referater 
 
Kommunen peker på en rekke detaljer som ønskes innarbeidet: 

1. Bruk av reguleringsformålet felles avkjøring 
2. Midlertidig anleggsbelte kan tas ut der gang-/sykkelvegen er bygget 
3. Landbruksområde o_LL9 skal ikke være offentlig. Det skal være privat 
4. F_SKV 14 skal være offentlig veg ikke felles privat.  Gang og sykkelveg/felles adkomst 

som skal benyttes til adkomst for boligene i Sagstulia. Her må det angis i planen hvem 
som skal benytte adkomsten.  
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5. Gang og sykkelvegen forbi Kiwi er ikke tilpasset mot eksisterende gang- og sykkelveg i 
sør. Avkjøring til Kiwi fra fylkesveg 209 i nord er ikke regulert til veg, slik det er i 
eksisterende plan. Bør også se på avgrensningen av planen i dette området opp mot 
eksisterende plan.  

6. Planen er ikke tilpasset planformålene i reguleringsplan Syverstuen. Planformålet 
annen veggrunn langs fylkesveg 24 har ikke samme utstrekning, og det vil derfor bli 
liggende igjen små striper med annen veggrunn i reguleringsplan Syverstuen. Dette 
må justeres slik at planene sammenfaller. 

7. Mangler avkjøringspil på gnr. 34, bnr. 18 
 
 
Egne referater/notater fra åpen kontordag: 
34/15 Roger og Elin Trøftmoen 
Det bes om å vurdere innregulering av busslomme på østsiden også, er etablert motsatt side.  

 
 
Statens vegvesens kommentar: 
 
Atkomstpil mot båthavna påføres.  
Busslomme må vurderes når endelig plan med omlagt fv. 24 skal gjennomføres. Området 
endres fra offentlig (feil) til privat LNF-område. 
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34/8 Gunnar Nyberg er interessert i å få avklart spørsmålet om låven skal erverves. 
 

 
 

Statens vegvesens kommentar: 
 
Dette spørsmålet anbefaler vi at avgjøres i grunnervervsforhandlinger når planen er endelig 
vedtatt, etter en vurdering av kostnader veiet opp mot bl.a. trafikksikkerhetsmessig gevinst.  
 
33/39 Pers Elektriske ønsker å beholde større deler av parkeringsarealet foran bygningen. 
 

 
 
Statens vegvesens kommentar: 
 
På eiendommen justeres plangrense slik at den blir sammenfallende med eiendomsgrense. 
Dette begrunnes med at eiendommen er en næringseiendom med atkomst og parkering i front 
av bygningen.  
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31/2 Breiby: Anne Marie Flo Hvidsten 
 
Grunneier er bekymret for arealinngrep. Det vises til jordkjeller samt begrensninger i 
mulighetene for å vedlikeholde låven på en praktisk måte. 

 
 
 

 
 
Statens vegvesens kommentar: 
 
På bakgrunn av avstand til eiendommen med bygninger og installasjoner vil SVV trekke 
eiendomsinngrepet tilbake til eiendomsgrense på den sentrale delen av eiendommen. 
Dette er begrunnet med avstand til jordkjeller, samt muligheten for å kunne gå rundt låven og 
utføre vedlikehold. 
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Innlandet fylkeskommune kommentar 2020: 
 
Hvidsten har fått presentert forslag til reduksjon av inngrep på eiendommen. I telefonsamtale 
den 29.januar 2020 og i e-post av 2.februar 2020 presiserer Hvidsten at hun fremdeles er 
bekymret for inngrepet på eiendommen.. Dette gjelder blant annet følgende forhold: 

- Stabiliteten i skråning, med påfølgende påvirkning på bygg. 
- Alt av eiendomsinngrep vil redusere muligheten for tilgang til møkkjeller og hun 

motsetter seg dette. Ønsker opplysninger om totalt inngrep. 
- Mangler inntegning av driftsveg ved møkkjeller. 
- Mangler påtegning av avkjørselspiler, herunder nord for låven. 
- Ønsker å fjerne en stikkrenne som går under vegen. 

 

Innlandet fylkeskommune viser til SVV sine vurderingen gjort ovenfor der det er forsøkt å 
gjøre inngrepet på eiendommen minst mulig.  

 
 
 

 
 
 
27/59 Oddmund Søbakk påpeker at det mangler atkomstpil til eiendommen.  
 
 

 
 

 
Statens vegvesens kommentar: 
 
SVV vil ikke anbefale atkomst direkte fra fylkesvegen. Eiendommen har mulighet for å 
knytte seg til bakenforliggende vegsystem 
 
 
 
 


