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Uttalelse til områderegulering for Bjoneroa - andre gangs høring 

Vi viser til reguleringsplan for Bjoneroa som nå er på andre gangs høring.  

 

Formålet med planen er å lage en helhetlig plan for Bjoneroa, som ivaretar fremtidige 

utbyggingsbehov og som binder bygda sammen.  

 

Det er positivt at det etter første gangs høring nå er lagt inn støysoner i plankartet som 

hensynssone. Videre er det lagt inn avkjørselspiler som synligjør eksisterende avkjørsler i 

plankartet. Statens vegvesen registrerer likevel at flere av våre tidligere merknader ikke er 

tatt til følge i planforslaget som nå er på høring. Vi viser i den forbindelse til vår uttalelse til 

første gangs høring jf. brev datert 28.01.2013, og kommunens merknadsbehandling.  

 

Forslag om nytt fortau på østsiden av fv. 245 

Statens vegvesen synes det er positivt at det legges opp til å knytte sammen dagens turveg 

med avkjøring opp til idrettsplassen. Vi har imidlertid fortsatt merknader til utformingen og 

avsatt areal til formålet.  

 

Det er ifølge vegnormalene ikke tillatt å bygge fortau i fartsgrense 60 km/t. På strekninger 

med denne fartsgrensen er det krav om at det bygges gang- og sykkelveg.  

 

Vanligvis etableres en grøft på 3 meter mellom kjøreveg og gang- og sykkelveg, noe som er 

gunstig av hensyn til drift og vedlikehold. Dersom det av plasshensyn ikke lar seg gjøre med 

en grøft på 3 meter kan det vurderes en løsning med rekkverk mot vegen. Vi viser i denne 

sammenheng til håndbok N101 – rekkverksnormalen.  

 

Alternativt kan en noe smalere grøft eller opphøyd rabatt på minimum 1,5 meter være en 

akseptabel løsning. Dette må vurderes nærmere under byggeplanlegging og i samråd med 

vår driftsavdeling.   
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Asfaltert bredde på gang – og sykkelvegen bør være på minimum 2,5 meter. Total bredde 

skal være på minimum 3 meter.  

 

I planforslaget som nå er på høring ser det ut til at det er avsatt for lite plass til en fullgod 

løsning på den korte strekningen det her er snakk om (ca 55 meter langs fylkesveg).  

 

For å sikre nok areal må det avsettes minimum 4,5 meter til formålet utenfor dagens 

vegkant. Vi gjør oppmerksom på at det heller ikke er avsatt midlertidig anleggsbelte eller 

regulert inn annen veggrunn (grøfter/skjæring/fylling) på utsiden av gang- og sykkelvegen i 

reguleringsplanen. Dette gjør at foreslått plan ikke gir et godt grunnlag for videre byggeplan 

og grunnerverv.   

 

Oppmålt på plankartet ser det ut til å være avsatt totalt ca. 2,5 meter til fortausløsningen. 

Det vil dermed være for lite areal til å sikre en løsning som kan godkjennes.  

 

Bygging av en løsning for gående og syklende langs fylkesvegen kan bare tillates etter en 

mer detaljert byggeplan/teknisk plan som er godkjent av Statens vegvesen. Dette må tas inn 

som en rekkefølgebestemmelse til planen.   

 

Hvis tiltaket er tenkt gjennomført i kommunens egen regi, kan dette ikke gjøres uten 

nærmere avtale med Statens vegvesen. Videre gjør vi oppmerksom på at anlegget skal 

befares og godkjennes av Statens vegvesen etter ferdigstilling. Ved eventuelle avvik fra 

vegnormalene må dette omsøkes til Statens vegvesen Region øst i planfasen. 

 

Det er ikke bevilget midler til gang- og sykkelveg i området i gjeldende handlingsprogram 

for fylkesveger (2014-2017). Dersom kommunen ønsker å prioritere tiltaket kan det spilles 

inn til kommende handlingsprogramperiode (2018-2021) hvor det vil bli vurdert på linje 

med andre innspill.    

 

Forslag om gang – og sykkelveg på vestsiden av fv. 245 

Det er ut fra vedlagt PDF fil i høringssaken umulig å vurdere om det er avsatt nok plass til en 

gang- og sykkelveg langs vestsiden av fv. 245.   

 

Ut fra kartet ser det imidlertid ut som at grøftebredde og bredde på gang- og sykkelvegen 

varierer kraftig, og stedvis går veldig nærme vegen. Det er heller ikke lagt inn areal til 

vegens sideareal og anleggsbelte på utsiden av areal til Gang- og sykkelveg. Vi kan derfor 

ikke gå god for at reguleringsplanen avsetter tilstrekkelig areal til en fremtidig gang- og 

sykkelvegløsning, og at krav til trafikkskille mot veg er ivaretatt.   

 

Statens vegvesen er derfor positive til at det er satt krav om detaljregulering av strekningen. 

Vi regner imidlertid med at planområdet må utvides ved en senere regulering for å sikre nok 

veggrunn samt midlertidig anleggsbelte.  
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Ny planlagt avkjørsel gnr. 9, bnr. 2.  

I planforslaget er det lagt inn en ny avkjørsel til landbrukseiendom ved eksisterende 

forretning. Vi uttalte ved forrige høring at dersom det skal etableres en ny avkjørsel her, må 

eksisterende avkjørsel stenges, og vises med stengesymboler i plankartet. Avkjørsel til 

forretning må samordnes med en eventuelt ny avkjørsel. 

 

Ifølge kommunens merknadsbehandling ved forrige høring er det ikke mulig å samordne de 

to avkjørslene pga. topografi. Statens vegvesen savner en vegfaglig begrunnelse eller 

tekniske tegninger som kan dokumentere dette.  Vi opprettholder vår tidligere uttalelse til ny 

planlagt avkjørsel, og minner om at storparten av ulykkene langs veg skjer i avkjørsler og 

kryss.  

 

Ut fra hensyn til trafikksikkerhet, er det viktig med en samordning mellom nye og 

eksisterende avkjørsler og gode kryssløsninger. Dersom dagens avkjørsel til forretning skal 

opprettholdes bør denne reguleres inn i planforslaget etter dagens krav til utforming av 

avkjørsler, og ikke bare vises som en avkjørselspil i plankartet.  

 

Vi minner om at det ikke er lagt inn frisiktsoner ved dagens avkjørselspil ved forretning i 

planforslaget. Det mangler også frisiktsoner for andre avkjørsler i planforslaget, noe vi 

påpekte ved forrige høring.  

 

Før det gis byggetillatelse til utbedring av eksisterende avkjørsler til fv. 245 eller eventuell 

etablering av ny avkjørsel, må det foreligge detaljert byggeplan/teknisk plan som er 

godkjent av Statens vegvesen. Dette må tas inn som rekkefølgebestemmelse i planen. Vi skal 

også godkjenne nye avkjørsler før de tas i bruk. 

 

   

Plan og trafikk, Oppland  

Med hilsen 

 

 

Lars Eide    

seksjonssjef  Yngve Granum Stang  
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