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Merknader til reguleringsplan for Skogskolejordet - utleggelse til nytt 

offentlig ettersyn 

Vi viser til brev datert 20.05.2020 nytt offentlig ettersyn for Skogsjordet i Gran kommune. 

 

Bakgrunn:  

Etter meklingen har Gran kommune omarbeidet planforslaget i tråd med meklingsresultatet og 
planutvalget bestemte i møte den 29.04.2020 at det nye planforslaget skal legges ut til offentlig 
ettersyn. Endringen innebærer at en større del av den nye bebyggelsen får sin atkomst via Søndre 
Skogskoleveg. 

Statens vegvesens rolle i planleggingen:  

Statens vegvesen har ansvar for å sørge for at føringer i Nasjonal transportplan (NTP), 

Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging, 

vegnormalene og andre nasjonale og regionale arealpolitiske føringer blir ivaretatt i 

planleggingen. Vi uttaler oss som forvalter av riksveg på vegne av staten, som statlig 

fagmyndighet med sektoransvar innenfor vegtransport.  

Statens vegvesen har det generelle ansvaret for å påse at trafikksikkerhet og 

fremkommelighet ivaretas i transportsystemet. Dette gir oss rett til å stille krav til både 

statlige, fylkeskommunale og kommunale veger, gater og løsninger for gående og syklende.  

 

Vårt innspill:  

 

Gran kommune har endret planforslaget i tråd med meklingsresultatet, men det bør indikeres 
mer tydelig på plankart.  
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På plankart står det hensynsone H410_1 Infrastruktursone - Krav vedrørende infrastruktur. 

Vi mener at dette kan skape misforståelser i videre gjennomføringsfase. Vi mener at det bør 

forklares mer tydelig slik at det samsvarer med bestemmelsen 5.4.1 

 

Vi mener at bommen også skal stå i rekkefølgebestemmelsen, for å sikre gjennomføring.  

 

 

Statens vegvesen Transport og samfunn  

Med hilsen 

 

 

 

Hans Martin Asskildt 

seksjonssjef Yanwei Wen 
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