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1. Sammendrag        
Innlandet fylkeskommune har utarbeidet forslag til reguleringsplan for fv.2388 Prost Bloms 
gate, fra Gjøvik stadion og opp til «Parksvingen». Strekningen er på ca. 1 km. 
 
Planforslaget legger til rette for sykkelveg med fortau, på 3,5 meters bredde langs nordsiden 
av fylkesvegen. Dette medfører betydelig forbedret tilgjengelighet for syklende og gående. 
Samtidig skal Prost Bloms gate fremdeles ha toveis biltrafikk med 6,5 m vegbredde, og det 
skal være tilrettelagt for buss. Det legges opp til sykling i vegbanen i retning nedover mot 
sentrum. 
 
Fra Gjøvik stadion og opp til butikken/Føllingstads veg følger fylkesvegen eksisterende veg. 
Fra butikken og oppover til «Parksvingen» må vegen sideforskyves noe mot sør for å sikre 
areal til sykkelvegen. 
 
Det er planlagt bygging i 2023. 
 
 
Planforslaget har vært på høring, og det har kommet ca. 20 merknader til planforslaget. Det 
foreligger ingen innsigelser til planforslaget. Planarbeidet har vært et nært samarbeid med 
Gjøvik kommune. Det er kommunestyret som skal sluttbehandle planforslaget.  
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2. Innledning 

2.1. Planområdet 
Planområdet ligger sentralt i Gjøvik langs fv.2388 Prost Bloms gate. Planen streker seg fra 
krysset med Ludvigs Skattumsgate/Hunnsvegen ved Gjøvik Stadion, og oppover i retning 
Øverby. Øvre avgrensing er «Parksvingen», dvs den krappe svingen i krysset 
Øverbyvegen/Prost Bloms gate/Tranbergvegen. Lengden på planområdet er ca. 1 km. 
 
Bildet viser utstrekningen av planområdet. 

 
 
Hensikten med prosjektet er å tilrettelegge for bedre løsning for syklende og gående, 
samtidig som Prost Bloms gate fremdeles skal være en viktig transportåre for bil med 
toveistrafikk samt at vegen skal være en viktig kollektivtrasè.  
 
Det skal bli enklere og mer trafikksikkert å gå og sykle langs fv. 2388 på strekningen mellom 
Parksvingen (kryss med Øverbyvegen og Tranbergvegen) og Gjøvik stadion. Det foreslås 
bygging av en sykkelveg med fortau langs nordsiden av Prost Bloms gate. På den nedre 
strekningen, dvs opp til Parkvegen/Fastland er det i dag fortau på sørsiden, noe som 
opprettholdes. På den øvre delstrekningen, dvs fra butikken/krysset med Føllingstads veg, 
må det gjøres justering av veglinja for å komme frem med sykkelvegen. 
 
Prosjektet er et spleiselag mellom Innlandet fylkeskommune og Gjøvik kommune. Tiltaket er 
prioritert i Handlingsprogram for fylkesveger 2018-21(23). Det er forutsatt at Gjøvik 
kommune i tillegg bidrar med finansiering. Det er planlagt bygging i 2023. 
 
Det er Gjøvik kommune som er planmyndighet og som skal sluttbehandle planforslaget. 
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2.2. Tiltakets forhold til forskrift om konsekvensutredninger 
Konsekvensene av tiltaket anses ikke å ha vesentlige virkninger for miljø eller samfunn. 
Planen påvirker ikke verneområder for natur eller kultur, truede arter og naturtyper, 
naturressurser, mineralressurser eller større omdisponering av LNF-områder. Planen anses 
ikke å ha negative konsekvenser for befolkningens helse, eller medføre vesentlig 
forurensning, klimautslipp eller vesentlig belastning på miljøet. 
 
Samlet sett er tiltakene av en såpass begrenset karakter at det ikke omfattes av krav til 
konsekvensutredning. Spørsmålet om konsekvensutredning ble tatt opp under 
oppstartsmøte, og Gjøvik kommune bekreftet at planen ikke medfører krav til 
konsekvensutredning. 
 

2.3. Tiltakets forankring i handlingsprogram for fylkesveg 
Tiltaket er prioritert i Handlingsprogram for fylkesveger 2018-21(23), med en bevilgning på 
36,4 millioner i 2022. Det pågår arbeid med nytt Handlingsprogram 2022-2025. Prosjektet er 
videreført inn i forslaget til nytt handlingsprogram. Nytt Handlingsprogram forventes vedtatt i 
oktober 2021. Det er forutsatt at Gjøvik kommune i tillegg bidrar med finansiering. Gjøvik 
kommune har i tillegg behov for en ganske betydelig oppgradering av VA-infrastrukturen som 
ligger i eller i tilknytning til fylkesvegen.  
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3.  Planprosess og medvirkning 

3.1. Varsel om planoppstart og offentlig ettersyn 
Planprosessen startet med oppstartsmøte med Gjøvik kommune, den 12.11.2019. 
 
I desember 2019 ble det varslet oppstart av planarbeidet, med frist for innspill 24.januar 
2020. Det ble sendt ut skriftlig varsel til alle berørte parter. Det kom inn 8 skriftlige 
merknader. Disse er oppsummert og kommentert i pkt. 8. I forbindelse med varsel om 
oppstart ble det avholdt åpent møte på Gjøvik rådhus den 15.01.2020. I desember 2019 ble 
det holdt møter med både Sykkelby Gjøvik og Areal- og transportplan (ATP) Gjøvik. 
 
Den 26.august 2020 ble det avholdt grunneiermøte på Gjøvik rådhus, der eiere av alle berørte 
eiendommer var invitert. Det har også vært egne møter/befaringer med eiere av noen av 
eiendommene. 
 
Gjennom planprosessen har det vært avholdt ulike møter med kommunen. 
  
Planforslaget ble fremmet etter plan- og bygningslovens § 3-7, dvs at vegeier får hjemmel til 
å sende planen ut på høring. Planen lå på høring i perioden 22.03. – 12.05.2021. 
Høringsforslaget ble annonsert i OA og sendt til berørte parter. Det kom 19 merknader til 
høringsforslaget. Innkomne merknader er oppsummert og kommentert i pkt. 9 i 
planbeskrivelsen. 

3.2. Roller og ansvar 
Planarbeidet startet i regi av Statens vegvesen. Fra 1.januar 2020, som et ledd i 
Regionreformen, overtok Innlandet fylkeskommune ansvaret for planprosessen.  
 
Innlandet fylkeskommune er eier av fylkesvegen og har ansvar for regulering, økonomi og 
bygging. 
 
Gjøvik kommune er planmyndighet. Det er kommunen som skal sluttbehandle og vedta 
reguleringsplanen. Planarbeidet er utført i samråd og i dialog med kommunen.  
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4. Beskrivelse av reguleringsplanen 

4.1. Planlagt arealbruk 
Tabellen nedenfor viser arealfordelingen i planforslaget. 
 

Arealformål Areal i daa2 

1110 - Boligbebyggelse (B) 6,2 
1130 - Sentrumsformål (BS) 0,6 
2010 - Kjøreveg (V) 10,3 
2012 - Fortau (F) 3,3 
2017 - Sykkelanlegg (S) 1,5 
2019 - Annen veggrunn-grøntareal (AVG) 5,1 
2025 - Holdeplass/plattform (KH) 0,1 
3040 - Friområde (FR) 2,1 
SUM 29,2 
140 - Frisikt 0,2 
0 - Midlertidig anleggsområdet 8,8 

 
 
Planforslaget berører ikke landbruksarealer, verken eksisterende dyrkamark eller skogsmark. 

4.2. Beskrivelse av regulerte løsninger 
I planforslaget har vi lagt til grunn en vegbredde på 6,5 m pluss kantsteinsklaring. 
Vegbredden er tilpasset to-veis trafikk samt kollektivtrafikk. Langs hele trekningen er det 
innarbeidet en sykkelveg med fortau på totalt 3,5 m bredde. Sykkelvegen følger nordsiden av 
vegen. Det legges opp til sykling i vegbanen i retning nedover mot sentrum.  
 
Vi kan dele strekningen inn 3 ulike parseller: 

- Nedre del; Ludvig Skattums gate – Parkvegen. Her er det i dag tosidig fortau. 
Eksiterende fortau på sørsiden beholdes. 

- Midtre del: Parkvegen-Kirkevegen/butikken. Eksisterende fortau på nordsiden. Det er 
mye mur på sørsiden av vegen som vi prøver å unngå å berøre. 

- Øvre del; Kirkevegen/butikken – Tranbergvegen. Her blir det justering av selve vegen, 
som flyttes noe mot sør for å få plass til sykkelvegen på nordsiden.  

 
Figurene nedenfor illustrerer de foreslåtte tverrsnittene på de tre ulike delstrekningene. 
Vegbredden og bredden på sykkelvegen med fortau er lik gjennom hele strekningen. 
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Hovedtiltaket i planen er fremføring av sykkelveg med fortau langs nordsiden av fylkesvegen. 
Med unntak av øvre delstrekning følger vegen eksisterende trasè, men fra butikken og 
oppover må senterlinja på vegen justeres for å komme frem med ny løsning. 
 
Med ny sykkelveg med fortau øker den totale bredden, noe som medfører at det må gjøres 
inngrep på privat eiendom og tilpasninger til avkjørsler. For de eiendommene som vil få 
vanskelige eller for bratte avkjørsler er det innarbeidet nye adkomstløsninger. Som 
hovedregel har planforslaget lagt opp til at boligeiendommene kun skal ha en avkjørsel, og 
det er derfor foreslått stengt noen avkjørsler. 
 
Prost Bloms gate er en viktig kollektivtrasè og de tre eksisterende holdeplassene er 
opprettholdt. Det er lagt opp til kantstopp. 
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Krysset Prost Bloms gate/Ludvig Skattums gate/Hunnsvegen er det største krysset på 
strekningen. Dagens kryss er veldig bredt og utflytende. Krysset Hunnsvegen/Ludvik 
Skattums gate sklir over i krysset Prost Bloms gate/Ludvik Skattums gate.  For å øke 
trafikksikkerheten foreslås det å stramme opp krysset. Myke trafikanter har i eksisterende 
kryss begrensede muligheter for kryssing. Eksisterende gangfelt over Ludvik Skattums gate 
er plassert på nordsiden av Hunnsvegen, dvs ca. 30 meter unna krysset. Dette medfører at 
mange gående velger å krysse i et svært bredt og uoversiktlig kryssområde. 
 
Krysset Prost Bloms gate/Ludvik Skattums gate trafikkeres av buss, noe som gjør at vi må 
sikre tilfredsstillende bredder for sporing av buss. Vi har derfor kun foreslått en moderat 
innsnevring av krysset. Denne oppstrammingen gjør at Hunnsvegen blir tydeligere definert 
inn på Ludvik Skattums gate, samt at vi kan flytte gangfeltet på sørsiden av Hunnsvegen. 
Nytt gangfelt kommer betydelig nærmere selve krysset og blir dermed mer naturlig å benytte. 
 

 
Skisseillustrasjon sett nordover mot Fastland. Her vises Prost Bloms gate med den planlagte løsningen 
sykkelveg med fortau på høyre side og dagens fortau på venstre side. Krysset Ludvig Skattum gate x 
Prost Bloms gate strammes opp og gir en bedre situasjon for gående og syklende. 
 
 
Helt øverst i planområdet ved Parksvingen (krysset Øverbyvegen/Prost Bloms gate / 
Tranbergvegen) er fylkesvegen foreslått lagt ut på fylling mot nord. Dette for å skape en noe 
bedre tilpasning gjennom kurven samt for å unngå en markant natursteinsmur i innerkurve. 
Krysset Prost Bloms gate/Øverbyvegen er i dag utflytende og foreslås stammet inn. 
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Skisseillustrasjon sett sørover mot Gjøvik. Her vises Prost Bloms gate med den planlagte løsningen 
sykkelveg med fortau, som i svingen legges på utfylling på østre side av vegen. Landskapet vil her åpne 
seg som følge av at noe trær og vegetasjon fjernes i utfyllingen. 

 
 

4.3. Alternativsvurderinger 
Som forarbeidene til gjeldende Handlingsprogram for fylkesveger 2018 -21(23), ble det 
utarbeidet skisseprosjekt for Prost Bloms gate. 
 
De tre løsningene som skisseprosjektet vurderte var:  
1. Minimumsløsningen med ensidig fortausløsning, fortrinnsvis på sørsiden av vegen. 
2. Tosidig fortau på hele strekningen. 
3. Fortau – kjørebane – sykkelveg med fortau.  
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Alternativ 1 

Alternativ 2 
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Med bakgrunn i at kalkylen viste relativt lav kostnadsforskjell mellom de tre løsningene og at 
strekningen er hovderute for sykkel i Gjøvik anbefalte skisseprosjektet løsning 3.   
 
Skisseprosjektet gjorde følgende vurdering av alternativene: 
Løsning 1 er det billigste alternativet, men vil ha minimal forbedring av eksisterende situasjon 
for syklister. Gående får et bedre tilbud ved økt bredde på fortau. Syklister vil i hovedsak 
fortsette å sykle i vegbanen. Løsning 2 har flere likhetstrekk med løsning 1. Den gir et enda 
bedre tilbud for gående enn løsning 1, mens syklister får marginal eller ingen forbedring fra 
eksisterende situasjon. Løsning 3 er dyreste løsning. Løsning 3 gir et vesentlig bedre tilbud til 
syklister enn løsning 1 og 2. Syklister vil her dele kjørefelt med bilene mot byen. Fra byen har 
syklistene egen sykkelsti. Syklistene vil holde en lav fart sammenlignet med bilene i den relativt 
høye stigningsprosenten, og egen sykkelsti vil bidra til følt økt sikkerhet. Tilbudet for gående er 
tilnærmet likt som ved løsning 1 og 2.  Løsning 2 og 3 gir et stedvis større eindomsinngrep enn 
løsning 1, og gir utfordring med nærføring til eiendommer. 
 

Alternativ nr. 3 ble derfor lagt til grunn for handlingsprogrammet og ligger til grunn for 
reguleringsplanarbeidet.  
 
I reguleringsplanarbeidet har vi jobbet mye med valg av løsning, og vi har foreslått noen 
endringer i forhold til alt 3. 

- Vegbredden er økt til 6,5 m. Dette for blant annet å sikre tilstrekkelige bredder for 
toveis biltrafikk, samt å opprettholde vegen som en viktig kollektivakse.   

- På den nedre strekningen, dvs fra Ludvik Skattums gate til Parkvegen har vi beholdt 
fortau på sørsiden. Dette skyldes at det er et eksisterende fortau her i dag, og vi ikke 
ønsker å fjerne et eksiterende tilbud til myke trafikanter.   

- Fra Parkvegen og oppover, har vi valgt å ikke innarbeide fortau på sørsiden. Dvs at vi 
kun har tiltak for myke trafikanter på nordsiden av Prost Bloms gate. Dette gjør vi for 
å begrense eiendomsinngrep og kostnader, samt at vi mener at et gjennomgående 
tilbud på nordsiden vil gi et tilfredsstillende og fullt ut akseptabelt tilbud for myke 
trafikanter.  

Alternativ 3 
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- Fra Ludvik Skattums gate og opp til butikken/Føllingstads veg har vi valgt i størst 
mulig grad å følge eksisterende veg og samle inngrepene på nordsiden. 

- Fra Føllingstads veg og oppover er det mye nærførings- og adkomstutfordringer og vi 
har her måtte prøve å finne en optimalisert veglinje for å komme frem. Dette har 
medført at fra Føllingstads veg og oppover er fylkesvegen i stor grad skjøvet mot sør. 



 

14 | Planbeskrivelse  Prost Bloms gate 

5. Eksisterende situasjon og 
virkninger av reguleringsplanen 

5.1. Overordna føringer for arealbruken 
Eksisterende situasjon 

Gjeldende arealplaner 

Planområdet omfattes av kommuneplanens arealdel 2020-32, vedtatt 29.10.2020. Berørte 
areal er i all hovedsak avsatt til boligformål, med unntak av; 

- friområde ved Parksvingen 

- sentrumsformål på oversiden av Føllingstads veg (Prost Bloms gate 28, 30 og 32)   

 

 

Planarbeidet berører følgende reguleringsplaner: 

- Gjøvik sentrum nord, vedtatt 26.03.2009 
- Høyenhall, vedtatt 17.09.1964 
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Hovednett for sykkel – Sykkelbyen Gjøvik 
Sykkelbyen Gjøviks hovednett Rute 5 følger vegen langs hele strekningen av 
reguleringsplanen.  I tillegg berøres Ringrute nr 2 for sykkel. Ringrute nr 2 går via Jørgen 
Moes gate – Prost Bloms gate – Ludvik Skattums gate. 
 
 
 
Virkninger av reguleringsplanen 

Planforslaget medfører ingen vesentlige endringer i forhold til de overordnede planene for 
arealbruken i området. Planforslaget medfører derimot en utvidelse/bredding av vegformålet, 
noe som berør og medfører inngrep på mange av eiendommene langs strekningen. Det vises 
her til pkt. 5.8 vedrørende eiendomsinngrep.    
 
Intensjonen med planforslaget er at det skal bli trafikksikkert, og oppleves trygt og attraktivt 
å ferdes langs vegen som fotgjenger og som syklist, samtidig som gata skal fortsatt være en 
del av hovedvegnettet for bil og kollektivtrafikk i byområdet.  Gjennomføring av prosjektet 
skal bidra til endring av reisemiddelvalg fra personbil på korte strekninger i byområdet og gi 
økt trafikksikkerhet. Dette er det vist til i bystrategien «Visjon Gjøvik 2030» og videreført som 
prinsipp i «Gatebruksplan for Gjøvik sentrum». Videre skal tiltaket også bidra til 
målopplevelse for Handlingsprogram for fylkesveg 2018-2021(23) og ikke minst 
målsettinger i «Hovedplan for sykkel» i Sykkelbyen Gjøvik.  
 
 
 

5.2. Veg og trafikkforhold 
Eksisterende situasjon 

Fv. 2388 er en av de viktigste tilførselsvegene til Gjøvik sentrum fra boligområdene nord og 
vest for sentrum, og fra områder i Vardal. Mange kjører bil til sentrum fra Nordbyen og Vardal 
via denne fylkesvegen. Trafikkmengden på fylkesvegen er 4300 – 4500 kjøretøy pr døgn. 
Fartsgrensen er 40 km/t. De tilgrensende kommunale vegene har i all hovedsak en 
fartsgrense på 30 km/t. Tranbergvegen og Føllingstads veg har 50 km/t fartsgrense. 

Planområdet omfatter en strekning på ca. 1 km av fylkesvegen, og det er stigning på vegen 
fra sentrum og oppover. De første 200 meterne er forholdsvis flate med en stigning på ca. 
2%, mens de resterende 800 meter har en stigning på mellom 6-8%.   
 
Prosjektet har som mål om å gjøre det enklere og mer trafikksikkert å gå og sykle langs fv. 
2388. Strekningen har i dag et varierende tilbud til gående og syklende. Nedre del har tosidig 
fortau, midtre del har ensidig fortau og øvre del har ikke noe tilbud. Dette gjør at på deler av 
strekningen må fotgjengere og syklister gå i kjørebanen. Det er ikke eget sykkelfelt langs 
noen deler av Prost Bloms gate.  
 

Med bakgrunn i eksisterende situasjon kan vegstrekningen deles inn i tre ulike parseller. 
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Første del:  
Kryss Ludvig Skattums gate/Prost Bloms gate – kryss Parkvegen/Prost Bloms gate 
Vegbredde (ikke inkludert fortau): 7,2 - 8,6m. Snittbredde: 7,7m.  

  
 
Strekningen har tosidig fortau, dog med for liten bredde ift. gjeldene krav i for fortau; 2,5 
meter inklusiv kantsteinbredde. Fra Jørgen Moes gate til Parkvegen har fortau på sørside fått 
oppdatert standard i senere år. På strekningen er det også nyere murer mot eiendommer. 
Nordsiden av strekningen har tilstøtende hageareal med stedvis bratte adkomster til 
eiendommer.  
 
Andre del: 
Kryss Parkvegen/Prost Bloms gate – Butikken/Føllingstads veg 
Vegbredde (ikke inkludert fortau): 6,3 - 8,7m. Snittbredde: 7,5 m.  

 
Strekningen har ensidig fortau, dog med for liten bredde ift. gjeldene krav i for fortau; 2,5 
meter inklusiv kantsteinbredde. Eiendommene er avgrenset mot vegen med murer. 
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Tredje del:  
Butikken/Føllingstads veg - kryss Tranbegvegen/Prost Bloms gate 
Vegbredde (ikke inkludert fortau): 6,0 - 8,8m. Snittbredde: 7,0 m 

  
 
Det er ikke fortau på denne strekningen i dag. Eiendommene avgrenser vegarealet delvis 
med mur og delvis med skjæring eller fylling. Strekningen har bebyggelse forholdsvis nære 
vegen. 
 

Trafikkulykker 

Det er registrert 3 politirapporterte ulykker på strekningen de siste 10-årene.  Dette er to 
kryssulykker med kjøretøy samt en fotgjengerulykke. 

 

Utklipp fra der de 3 ulykkene har skjedd. 
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 Virkninger av reguleringsplanen 

Vegbredde 
Fv.2388 Prost bloms gate har i dag varierende bredde fra ca. 6,0 – 8,5 meter. Bredden er 
lavest på den øvre del av strekningen. Gjeldende håndbøker tilsier at ved 40 km/t bør vi ha en 
vegbredde på 6,5 meter dersom vegen er en viktig kollektivtrasè. For å sikre to-veis trafikk og 
gode forhold for kollektiv legges 6,5 m vegbredde til grunn. Dette gir en kjørefeltbredde på 2 x 
3,25 meter, jfr tabellen under pkt 4.2.  I tillegg til de 6,5 meterne kommer det et areal til 
kantsteinsklaring, samt at det blir bredding i kurver. Med bakgrunn i ønsket om å ivareta gode 
forhold for kjørende og kollektivtrafikk er vegbredden økt med 0,25 meter i forhold til tidligere 
skisseprosjekt. 
 
Løsning for gående – og syklende 
Strekningen har i dag et varierende tilbud til gående- og syklende, og på deler av strekningen 
er det ingen tilrettelegging. Bakgrunnen for planarbeidet har vært ønsket om økt 
tilrettelegging for myke trafikanter. Det har derfor vært jobbet mye med å finne de best 
egnede løsningene, innenfor hva som er realistisk ut fra de ytre rammefaktorene. Løsningene 
for gående- og syklende har det derfor vært nødvendig å vurdere opp mot blant annet:  

- Nødvendige arealer til kjøreveg for å opprettholde funksjonell to-veis biltrafikk samt 
god fremkommelighet for buss. 

- Eksisterende fysiske forutsetninger. Det kan være nærføring til eksiterende 
bebyggelse, omfanget av eiendomsinngrep, tilpasninger til eksiterende 
adkomstløsninger og parkeringsplasser, eksisterende sideterreng og murer osv. 

- Økonomi. For å sikre realisering er det viktig at prosjektet må forholde seg til 
gjeldende økonomiske rammer. 

 
Planforslaget bygger i hovedsak på anbefalt løsning i skisseprosjektet. Dette betyr at det 
legges opp til sykling i vegbanen nedover mot sentrum. I retning fra sentrum og oppover 
legges det opp til et eget areal for sykling, adskilt fra vegbanen, på nordsiden av vegbanen. 
Sykkelvegen med fortau er på totalt 3,5 meter bredde og følger nordsiden av fylkesvegen 
langs hele strekningen. På denne måten unngås unødvendig krysninger som et resultat av 
sideskift. Dette vil gi et godt og trafikksikkert tilbud til gående- og syklende på strekningen, 
og det vil være en vesentlig forbedring av forholdene sammenlignet med eksisterende 
situasjon. 
 
I skisseprosjektet er det foreslått et gjennomgående fortau på sørsiden av fylkesvegen. 
Nedenfor Parkvegen er det i dag et fortau på sørsiden av fylkesvegen. Prosjektet ønsker ikke 
fjerne et eksisterende tilbud, derfor anbefales fortauet videreført opp til Parkvegen. Fra 
Parkvegen og videre oppover ser vi det som svært utfordrende å få arealer til et fortau på 
sørsiden av fylkesvegen.  Dette skyldes blant annet de fysiske forutsetningen mht nærføring, 
mye mur, totalt tilgjengelige bredder samt også de økonomiske kostnadene dette vil 
medføre. På oversiden av Parkvegen vil det derfor ikke bli tilbud til gående og- syklende på 
sørsiden av fylkesvegen. 

 



 

19 | Planbeskrivelse  Prost Bloms gate 

Veglinjen i planforslaget 

Fra nedre startpunkt ved Ludvik Skattums gate og opp til butikken/Føllingstadsveg følger 
planforslaget eksisterende veglinje, med kun mindre justeringer. Eksisterende veg er på 
denne strekningen noe bredere enn 6,5 meter og planforslaget medfører derfor noe 
innsnevring av kjørevegen. Ved at ny sykkelveg med fortau følger nordsiden av fylkesvegen, 
blir nødvendige eiendomsinngrep på denne delstrekningen, i all hovedsak berøre nordsiden 
av fylkesvegen.  

På øvre del av strekningen, dvs fra butikken/Føllingstadsveg og oppover, er det betydelig 
mindre tilgjengelig areal. Eksiterende vegbredde er her smalere enn for de nedre 
delstrekningene, og det er større utfordringer mht nærføring til bebyggelse. Det er også 
mange krevende avkjørsler som må hensyntas. I tillegg er det større høydeforskjell på 
sideterrenget. Generelt ligger arealet på nordsiden av fylkesvegen lavere enn vegen og 
terrenget på sørsiden høyere enn vegen. Delstrekningen har også betydelig mere kurver 
(svinger) på fylkesvegen enn strekningen nedover mot sentrum, samt at stigningsforholdene 
er størst på denne delstrekningen. Samlet sett har dette gjort at vi har konstruert en ny 
veglinje på denne strekningen. Dette har medført at senterlinja på vegen i stor grad er flyttet 
mot sør. Denne sideforskyvningen mot sør varierer mellom 1,0 til maksimalt 3,5 meter. 
Nødvendige eiendomsinngrep på denne delstrekningen vil både berøre nord- og sørsiden av 
fylkesvegen. 

Murer 
Langs Prost Bloms gate er det i dag en betydelig mengde murer. Disse murerne har ulik 
utforming, men er hovedsakelig murer av begrenset høyde.  
 
Planforslaget inneholder en betydelig mengde mur. Som en hovedregel er det benyttet murer 
der det er eksisterende murer. I tillegg er det foreslått mur der det er nødvendig mht 
tilpasning til avkjørsler, der det er viktig å redusere terrengutslag i forhold til nærføring til 
bebyggelse samt der bruk av skråning vil medføre uforholdsmessig mye arealbeslag/ulempe 
på eiendommene. I vurdering av bruk av mur har effekten ved bruk av mur blitt vurdert mot 
kostnaden for muren.  Foreslåtte murer fremkommer med mursymbol på plankartet. 
 
 
Adkomster 
Langs hele strekningen er det boligbebyggelse på begges sider av vegen. Det er derfor et 
betydelig antall eiendommer som har direkte adkomst ut på fylkesvegen, og i tillegg er det 
ca. 10 kommunale veger som har adkomst til fylkesvegen. Samlet sett er det derfor svært 
mange avkjørsler som må hensyntas i prosjektet. 
 
Noen av boligeiendommene langs strekningen har mer enn 1 adkomst. I samråd med 
kommunen har vi valgt å ikke tilrettelegge for mer enn en adkomst pr. eiendom. For de 
eiendommene der vi har forslått å stenge en eksisterende adkomst er dette vist med 
stengesymbol på plankartet. 
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Flere av dagens adkomster er forholdsvis bratte. Nytt vegprosjekt medfører at det blir noen 
endringer på plassering, utforming og stigningsforholdene på adkomstene. Det har gjennom 
planprosessen vært jobbet mye med tilpasninger av adkomster og foreslåtte adkomster er 
alle innenfor normalenes anbefaling på maksimalt 12, 5 % stigning. 
 
Under pkt. 5.3 er det kommentert særskilt for noen av de eiendommene som får de største 
adkomstendringene. 
 
 
Kryssutforming 
Krysset Prost Bloms gate/Ludvik Skattumsgate er det klart mest trafikkerte krysset på 
strekningen. Eksisterende kryss er utflytende og bredt. I tillegg er krysset dårlig tilrettelagt for 
myke trafikanter. I tilknytning til selve hovedkrysset kommer også krysset mellom Ludvik 
Skattumsgate og Hunnsvegen, noe som bidrar til at kryssområdet blir utfordrende. Det er 
ønskelig å stramme inn krysset.  
 
Grunnet fremkommelighet for buss, er det imidlertid begrenset hvor mye krysset kan snevres 
inn. Vi har utformet krysset ut fra kjøremåte B for buss., dvs at i krysset må bussen bruke noe 
av arealet i motsatt kjørefelt for å svinge.  Vi har foreslått at eksisterende gangfelt på 
nordsiden av krysset med Hunnsvegen, flyttes nærmere Prost Bloms gate dvs sør for 
Hunnsvegen. Dette medføre betydelig kortere avstand til gangfeltet og dermed 
forhåpentligvis økt bruk av gangfeltet. For å øke den generelle oppmerksomheten i krysset 
foreslår vi at selve kryssområdet blir opphøyd.  

 
Utforming av krysset med Ludvik Skattumsgate 
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Krysset mellom Prost Bloms gate og Jørgen Moes gate er i dag svært bredt og utflytende. I 
planforslaget er det foreslått å stramme inn krysset betydelig. 

 
Utforming av krysset med Jørgen Moes gate 
 
  
Krysset mellom Prost Bloms gate og Føllingstads veg, dvs krysset ved butikken, er et annet 
svært viktig kryss og med mye trafikk i ulike retninger. Området er generelt utflytende og det 
foreslås en oppstramming og tydeliggjøring av arealene.  Tilsvarende som for krysset ved 
Ludvik Skattumsgate foreslås kryssområdet opphøyet. Det dimensjonert for kjøremåte B for 
lastebil.  

 
Utforming av krysset med Føllingstads veg 
 
 
Øvrige kryss utformes som kjøremåte C for lastebil, og avkjørsler dimensjoneres for 
kjøremåte A for personbil. Ved kjøremåte A er man kun avhengig av eget kjørefelt, men for 
kjøremåte C er man avhengig av å bruke begge kjørefeltene for å klare svingbevegelsen. 
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Kollektiv 
Prost Bloms gate er en viktig kollektivakse. Bybuss linje B42 Øverby, samt linje 426 til 
Landåsen benytter Prost Bloms gate. Dagens 3 busstopp foreslås opprettholdt, og det 
foreslås bruk av kantstopp.  
 
Linje B42 fra Øverby kommer fra Tranbergvegen og ut på Prost Bloms gate.  Krysset Prost 
Bloms gate/Øverbyvegen er i dag utflytende og foreslås stammet inn. Det gjøres tilpasninger 
i forhold til kollektivholdeplassen. 
 
 
Parksvingen 
Helt øverst i planområdet ved Parsvingen (krysset Øverbyvegen/Prost Bloms gate / 
Tranbergvegen) er fylkesvegen foreslått lagt ut på fylling mot nord. Dette for å skape en noe 
bedre tilpasning gjennom kurven samt for å ikke berøre en markant natursteinmur i 
innerkurve. Kommunalt friområde på nordsiden av fylkesvegen blir påvirket av utfyllingen.  
 

 
 
 
Utforming av Parksvingen 
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5.3. Nærføringsutfordringer og endrede adkomstforhold 
 

Endrede adkomstforhold 

Hver avkjørsel er et potensielt konfliktpunkt. For å redusere antall konfliktpunkter er det 
ønskelig å stenge enkelte avkjørsler. Dette gjør at vi blant annet foreslår å stenge noen 
adkomster for de eiendommens som i dag har flere enn en adkomst. Hovedregelen er at hver 
eiendom kun skal ha en adkomst. Eventuell stenging og endring av avkjørsler fremkommer 
av plankartet. 
 
For Hunnsvegen 28, Prost Bloms gate nr 2, 4 og 6 er det jobbet særskilt med 
adkomstløsningen da stigningsforholdene er krevende.  

Vi har jobbet med ulike alternative løsninger, men har landet på en løsning der det opprettes 
en felles adkomst mellom Hunnsvegen 28 og Prost Bloms gate 2. Planforslaget medfører at 
Prost Bloms gate nr. 2 får klausulert ca. 97 m2 som brukes til adkomst til Hunnsvegen nr. 28. 
Garasjebygget til Hunnsvegen 28 har garasjeporter tilnærmet rett ut i gata, uten muligheter 
for areal til biloppstilling eller manøvreringsareal, mellom garasje og fortau. Grunnet 
trafikksikkerhetshensyn ønsker vi å stenge utkjøring fra garasjen. 

Når det gjelder Prost Bloms gate 4 og 6 har vi også her sett på muligheten for fellesadkomst. 
Grunnet svingradier og høydeforskjellene mellom garasjen på nr 4 og nr 6, så har vi her valgt 
å foreslå to separate avkjørsler. Avkjørslene ligger i tilknytning til hverandre og nr 4 får 
adkomst via eiendommen til nr 6. Planforslaget medfører at Prost Bloms gate nr. 6 får 
klausulert ca. 52 m2 som brukes til adkomst til nr. 4. 

 

Figuren viser ny foreslått adkomstløsning for Hunnsvegen 28 og Prost bloms gate 2, 4 og 6. 
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Prost Bloms gate nr 35, har i dag adkomst ut på fylkesvegen. Men sideforskyvning av 
fylkesvegen blir det behov for mur forbi eiendommen. Det er utfordrende sikre en egnet 
adkomst mht stigningsforhold, frisikt i avkjørselen samt snumuligheter. Det er derfor 
foreslått å stenge avkjørselen. Ny adkomst foreslås via Kråkerjordet terrasse. 

 

Figuren viser endret adkomstforhold for Prost Bloms gate nr 35. 

 
Prost Bloms gate nr. 24 er en kombinert næring- og boligeiendom og har i dag flere 
adkomster, samt parkering mellom bygg og fortau. Parkeringsarealet er skilt fra fortauet med 
gjerde. 

 

Bildet viser eksisterende situasjon for Prost Bloms gate 24. 

Når fortauet skal breddes blir det ikke lenger plass til både 90 graders parkering og 
nødvendig manøvreringsareal. Nytt parkeringsareal foreslås med 60 graders parkering. For å 
sikre funksjonaliteten til parkeringsarealet ønsker vi å opprettholde to avkjørsler på 
eiendommen. Ny parkeringsløsning medfører at antall p-plasser blir noe redusert. Ny løsning 
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viser at det er plass til 5 biler mellom bygg og fortau. Eier har vært tydelig på at eiendommen 
er avhengig av alle eksisterende p-plasser, noe planforslaget dessverre ikke klarer å oppfylle. 
Av hensyn til trafikksikkerhet ønsker vi å opprettholde en avvisende kantstein eller gjerde 
som en avgrensning mot fortauet.  

Nærføring 

På øvre delstrekning, dvs fra butikken/Føllingstads veg og oppover, blir veglinja endret og ny 
veg skyves i stor grad mot sør. Dette medfører at noen eiendommer som i dag ligger allerede 
forholdsvis nære vegen, nå får vegen betydelig nærmere. Sideforskyvningen av vegen 
varierer mellom 1,0 og 3,5 meter. De boligeiendommene på sørsiden av vegen som bli mest 
berørt er; 

- Prost Bloms veg nr 31 D. Her blir minsteavstand fra bolig til fremkant mur ca. 4 
meter. 

- Prost Bloms veg nr 35. Her blir minsteavstand fra bolig til fremkant mur ca. 3 meter. 
Eksisterende adkomsten til eiendommen er foreslått stengt og ny adkomst legges til 
Kråkerjordet terasse. 

- Prost Bloms veg nr 39. Her blir minsteavstand fra garasje til fremkant mur ca. 2,5 
meter. Ved bygging av muren må det tas særskilte hensyn til nærføring til garasjen.  

I planforslaget er det foreslått å fjerne to mindre uthus. Disse ligger på eiendommene 67/451 
og 67/1313. 

Prost Bloms gate 30-32 er en kombinert næring- og boligeiendom.  Eiendommen har både 
adkomst direkte fra fylkesvegen samt i bakkant fra lokalvegnettet. I fremkant parkeres det i 
en carport på vestsiden av bygget samt mellom bygg og fylkesvegen. Når ny sykkelveg med 
fortau kommer langs nordsiden av fylkesvegen blir det utfordringer mht nærføring til 
inngangsparti og parkering.  

Av trafikksikkerhetshensyn vil vi i størst mulig grad unngå at veg- eller gangareal benyttes til 
manøvreringsareal ifbm parkering. Eiendommen ligger på prosjektets øvre delstrekning, dvs 
på den strekningen der det generelt er en sideforskyvning av fylkesvegen mot sør. Ved 
eiendommen er sideforsyvningen ca. 1,8 meter mot sør.  Dette gjør at det blir ca. 3,6 m 
mellom veggliv og ytterkant nytt fortau. Ved at eiendommen får 2 adkomster fra fylkesvegen, 
vil det bli muligheter for kjøring mellom bygget og fortauet og dermed tilgang på fremsiden 
av bygget.  Eier opplyser at dagens drift av eiendommen har betydelig bruk av bil med 
tilhenger, og ønsker ingen reduksjon av eksisterende parkeringsmuligheter.  Foreslått løsning 
medfører at det trolig ikke er plass til mer enn 2 p-plasser på fremsiden av bygget. I tillegg 
kommer parkingsmuligheter i bakkant av bygget.  
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Bilde viser eksisterende situasjon for Prost Bloms gate 30-32. 

 

Ved Prost Bloms gate 40 er det svært tett mellom carport og fylkesvegen. Eiendommen er i 
dag avhengig av å benytte deler av veggrunn til manøvreringsareal for å få tilgang til 
carporten.  I planforslaget opprettholder vi tilgang til carporten. Med unntak av ved carporten 
vil det ikke bli mulig å kjøre over fortauet. Det vil derimot bli lagt til rette for at det er mulig å 
kjøre langs gjerdet, dvs mellom gjerdet og fortau.  

 

Bilde viser eksisterende situasjon for Prost Bloms gate 40. 
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Innvilgede fravik fra Håndbok N100 

Håndbok N100 er førende for vegbygging i Norge. I de aller fleste vegprosjekter kommer man 
ut for situasjoner der det er utfordrende å fult ut innfri alle kravene som er satt i håndbøkene. 
Dette gjelder ikke minst i tettbygde områder der det er svært begrenset med tilgjengelig areal, 
da det er hus, murer osv svært tett inntil vegen. Ved valg av løsninger må derfor utføres en 
vurdering av blant annet fremkommelighet, økonomi og trafikksikkerhet. For å sikre 
gjennomføring av vegprosjekter er det derfor lagt opp til muligheter for å søke om fravik fra 
vegnormalene. Mindre omfattende avvik kan behandles av en egen fraviksgruppe i Innlandet 
fylkeskommune. Større avvik må behandles av Vegdirektoratet.  

 

Prosjektet har søkt om og fått innvilget følgende 5 fravik: 

- Kjøremåte for buss i krysset med Ludvik Skattums gate. Prosjektet benytter 
kjøremåte B istedenfor A. Bruk av kjøremåte A hadde krevd deleøy og et betydelig 
bredere kryss. 

- Utforming av venteareal for kollektiv. Håndboka tilser minimum 2,7 m bredde på 
venteareal. Prosjektet har fått innvilget 1,5 m venteareal. 

- Kantsteinsklaring. Mellom Ludvik Skattums gate og Parkvegen er det tosidig 
kantstein. Her er har prosjektet fått innvilget en reduksjon på kantsteinsklaringen fra 
25 til 12,5 cm. 

- Sikt i kryss. Frisikten i eksisterende kryss er ikke i tråd med håndbøkene. Det er svært 
mange avkjørsler på strekningen. Sikring av fullverdig siktforhold i alle avkjørsler vil 
være svært krevende, og vil kreve betydelige inngrep på eiendommene. Det er 
innvilget en reduksjon i siktkravene, og sikten blir bedre enn eksisterende forhold. 

- Løsning for gående og syklende. Løsningen med opphøyd sykkelfelt er ikke i samsvar 
med håndboka. Løsningen er arealbesparende og i tråd med tidligere bygget 
løsninger på Gjøvik. Det vil være svært utfordrende å få plass til sykkelfelt på begge 
sider av vegbanen. 

Valgte løsninger og innvilgede fravik skyldes ønske om å sikre et prosjekt som vil gi økt 
trafikksikkerhet for gående og syklende, samt at det opprettholdes toveis biltrafikk. 
Løsningen er valgt med bakgrunn i å sikre et realiserbart prosjekt som tar høyde for de 
fysiske og økonomiske rammene som ligger til grunn for prosjektet.   
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5.4. Teknisk infrastruktur 
Gjøvik kommune har et stort VA-nett i tilknytning til Prost Bloms gate. Mye av ledningsnettet 
er av eldre dato. Som et ledd i prosjektet ønsker kommunen å foreta en betydelig 
oppgradering av VA-nettet, noe som vil medføre et omfattende gravearbeid i fylkesvegen. For 
å sikre kostnadseffektivitet er det derfor fornuftig å se disse prosjektene i sammenheng. Det 
er derfor et nært samarbeid i planleggingen mellom kommunen og Innlandet 
fylkeskommune.   

I etterkant av vedtatt reguleringsplan vil det bli utarbeidet en byggeplan som skal danne 
grunnlaget for bygging. I byggeplanen vil detaljer rundt teknisk infrastruktur som f.eks el, 
kabel- og teleledninger, vann og avløpsledninger bli detaljprosjektert. Vi er godt i gang med 
prosjekteringen av vann- og avløpsledninger (inkludert overvann). I tegningshefte er det lagt 
ved G-tegninger (drenering og vannbehandling) og H-tegninger (VA-ledninger). 

Grunnforholdene i området vurderes som gode. Det er i all hovedsak morenemasser, med 
noe innslag av breelvavsetninger i nedre del av parsellen.  

 

5.5. Eiendomsforhold og naboer 
 
Planforslaget ligger i sentrumsområdet av Gjøvik. Langs hele strekningen ligger det 
småhusbebyggelse på begge sider fylkesveien. Dette gjør at planforslaget berører et 
betydelig antall eiendommer. Dette gjelder i all hovedsak hageareal, men også noe 
parkeringsareal og adkomster. I tillegg er det to mindre boder/uthus som er foreslått fjernet. 
Dette gjelder eiendommene 67/451 og 67/1313. 

For på en best mulig måte belyse effekten av planforslaget har vi utarbeidet grunnervervskart 
over de berørte eiendommen. Grunnervervskartene (W-tegningene) følger som et vedlegg til 
planforslaget. Nedenfor følger en oppsummering av arealbeslagene som planforslaget 
legger opp til. Dette viser at 42 eiendommer er berørt av tiltak/inngrep. Totalt er ca. 4772 m2 
privat eiendom foreslått permanent ervervet, ca. 8730 m2 midlertidig ervervet i 
byggeperioden, og ca. 453 m2 privat eiendom foreslås permanent klausulert/beslaglagt til 
adkomstveger. Når reguleringsplanen er vedtatt vil de berørte eiendommene bli kontaktet av 
en grunnerverver fra Innlandet fylkeskommune. Det må foreligge en avtale mellom eier og 
Innlandet fylkeskommune før bygging. Dersom det ikke oppnås enighet, er en vedtatt 
reguleringsplan grunnlag for bruk av tvangsmidler/ekspropriasjon. 

Grunnervervsliste Ervervet areal m² 
Takst nr. Gnr./Bnr. Adresse. Permanent Midlertidig Klausulert 

1 67/841 Hunnsvegen 24 128 204   
2 67/843 Hunnsvegen 26 130 157   
3 67/845 Hunnsvegen 28 160 259 28 
4 67/997 Prost Bloms gate 2 162 349 97 
5 67/999 Prost Bloms gate 4 119 223   
6 67/160 Prost Bloms gate 6 74 246 52 
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7 67/191 Prost Bloms gate 6 110 119 12 
8 67/190 Prost Bloms gate 8 53 117 11 
9 67/173 Prost Bloms gate 10 44 131   

10 67/161 Prost Bloms gate 12 78 160   
11 67/1269 Prost Bloms gate 14 86 123   
12 67/222 Prost Bloms gate 16 70 124   
13 67/201 Prost Bloms gate 18 92 148   
14 67/206 Prost Bloms gate 20 103 141   
15 67/195 Prost Bloms gate 19 6     
16 67/478 Prost Bloms gate 22 55 137   
17 67/257 Prost Bloms gate 24 41 146 12 
18 67/217 Prost Bloms gate 26 26 155   
19 67/1351 Prost Bloms gate 25 A 130 196   
20 67/261 Prost Bloms gate 28 97 258   
21 67/154 Prost Bloms gate 27 A og B 135 213   
22 67/298 Prost Bloms gate 30 A og B, 32 B 60 60   
23 67/265 Prost Bloms gate 29 187 268   
24 67/246 Prost Bloms gate 32 116 236   
25 67/1313 Prost Bloms gate 31 B 80 164   
26 67/168 Prost Bloms gate 34 19 81   
27 67/474 Prost Bloms gate      130 
28 67/204 Prost Bloms gate 36 63 141   
29 67/1315 Prost Bloms gate 31 D 61 97   
30 67/274 Prost Bloms gate 38 20 99   
31 67/286 Prost Bloms gate 33 198 207   
32 67/275 Prost Bloms gate 40  105   
33 67/193 Prost Bloms gate 35 184 330   
34 67/309 Prost Bloms gate 42 146 256   
35 67/43 Prost Bloms gate 37 106 73 12 
36 67/451 Prost Bloms gate 37 C 97 125 14 
37 67/42 Prost Bloms gate 44 A og B 16 122   
38 67/394 Prost Bloms gate 46 13 134 85 
39 71/13 Prost Bloms gate 39 167 209   
40 71/95 Prost Bloms gate  4     
41 76/9 Prost Bloms gate  1286 2105   
42 71/42 Prost Bloms gate 43 50 312   

      4772 8730 453 
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5.6. Landskapsbilde 
Eksisterende situasjon 

Planområdet ligger i et boligområde like utenfor bykjernen. Planområdet er preget av 
boligbebyggelse med grønne, frodige hagearealer, men også av utflytende kryss med store, 
åpne asfaltdekkene arealer, som ved Krysset Prost Bloms gate/Ludvig Skattums 
gate/Hunnsvegen. Krysset er noe uryddig og med utflytende gategeometri. Krysset Prost 
Bloms gate/Øverbyvegen er i dag også utflytende. Disse kryssområdene foreslås strammet 
inn. Det er lite næringsvirksomhet som henvender seg mot gaten, de fleste fasader er 
bolighus, med unntak av matbutikken med sitt asfalterte og noe uoversiktlig parkeringsareal 
utenfor. 

Grønnstrukturen består hovedsakelig av privathager med frodig og etablert vegetasjon som 
ligger langs med Prost Bloms gate. Annen grønnstruktur på strekningen er en etablert 
trerekke med asaltrær inn mot Fastland i Parkvegen, som skaper atmosfære.  

Eksisterende gatebredde varierer, profilet blir gradvis smalere lenger nord i planområdet. 

 
Krysset Prost Bloms gate/Ludvig Skattums gate/Hunnsvegen. Utflytende arealer.  Foto: Google Maps - vis vegreferanse 
(jolsgard.com) 

 
Trær med stor prydverdi i Parkvegen inntil Prost Bloms gate. Foto: Google Maps - vis vegreferanse (jolsgard.com) 
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Eksisterende situasjon Ludvig Skattums gate - Parkvegen. Fortau på begge sider. Foto: Google Maps - vis vegreferanse (jolsgard.com) 

 

 
Eksisterende situasjon Parkvegen - Kirkevegen. Fortau på nordsiden. Foto: Google Maps - vis vegreferanse (jolsgard.com) 
 

 
Eksisterende situasjon Kirkevegen - Tranbergvegen. Øverste del av planområdet er smalere, og uten løsning for gående og 
syklende. Foto: Google Maps - vis vegreferanse (jolsgard.com) 
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Eksisterende situasjon, Parksvingen. Natursteinsmur og krapp sving.  Foto: Google Maps - vis vegreferanse (jolsgard.com) 

 

Virkninger av reguleringsplanen 

Prost Bloms gate vil få en estetisk og funksjonell oppgradering som vil være positiv for hele 
området. Etablering av sykkelveg med fortau vil gi liten påvirkning på landskapsbildet. 
Tiltaket vil gi noe større asfaltflater på bekostning av grønne hagearealer, men det visuelle 
inntrykket av området vil bli forbedret når veg og kryss strammes opp og oppgraderes med 
granittkanter. Helt øverst i planområdet ved Parksvingen (krysset Øverbyvegen/Prost Bloms 
gate/Tranbergvegen) er fylkesvegen foreslått lagt ut på fylling mot nord. Dette vil gi en bedre 
kurvetilpasning og vil bevare natursteinsmuren i innerkurve. 
I forbindelse med utfyllingen vil noe kantvegetasjon forsvinne. Dette gjør at strekningen vil 
oppleves mer åpen enn før utbyggingen, noe som vil underbygge og forsterke viktige 
siktlinjer. 
Med ny sykkelveg med fortau øker den totale bredden, noe som medfører at det må gjøres 
inngrep på privat eiendom og tilpasninger til avkjørsler. Breddeutvidelse av dagens 
gateforløp vil øverst i planområdet medføre noe større omfang av støttemurer enn i dag. En 
god utforming av murer og gode tilpasninger til avkjørsler legges til grunn. 

Trerekken inn mot Fastland berøres ikke av det permanente tiltaket og skal bevares i 
byggefasen. 
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5.7. Nærmiljø og friluftsliv 
Prost Bloms gate er en viktig skolevei for elever ved Bjørnsveen ungdomsskole og Tranberg 
videregående skole. Noen elever ved Fredheim barneskole bruker også denne vegen. 
Fylkesvegen er mye brukt av barn og ungdom som skal til fritidsaktiviteter, blant annet i 
Tranberghallen (svømming, håndball m.m.), Gjøvik tennishall, Hovdebakken (alpint), på Gjøvik 
kulturskole på Hunn og på Gjøvik stadion (fotball, friidrett m.m.). Like ved Prost Bloms gate 
ligger bade- og rekreasjonsområdet Fastland og Bassengparken, med blant annet et 
ridesenter. Fv. 2388 er også viktigste veg mellom bykjernen og friluftsområdene på Eiktunet 
og Øverby, som ligger ca. 5 km fra sentrum. 
 

Det er tidligere gjort en undersøkelse hvordan barn – og unge oppfatter bruken og 
trafikksikkerheten i området (barnetråkk). Undersøkelsen viste at området er mye brukt og at 
det er partier på strekningen som oppfattes som utrygt. Økt tilrettelegging for sykkel- og 
gange vil derfor være meget positivt. 

 

Blått: Der mange barn ferdes. Rødt: Der barna synes det er farlig strekning eller farlig punkt. 

På nordsiden av Parksvingen ligger et kommunalt eid friområde. Ved at vegen gjennom 
Parksvingen foreslås lagt noe ut samt at sykkelvegen med fortau kommer på nordsiden av 
fylkesvegen, medfører dette inngrep på friområdet. Det er beregnet at tiltaket beslaglegger 
ca. 1286 m2 av friområdet. De betydelige fordelene tiltaket gir mht økt trafikksikkerhet for 
sykkel – og gange gjør at vi vurderer beslaget av deler av friområde som akseptabelt.   

Tiltaket legger til rette for økt bruk av gang og sykkel, som vil gi positive virkninger for 
folkehelse. 
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5.8. Naturmangfold og naturressurser 
Eksisterende situasjon 

Utsjekk av viktige naturtyper og artsdata er gjort mot Miljødirektoratets Naturbase, 
Artsdatabanken og andre kilder som er nevnt i teksten. Det er ikke gjort undersøkelser i felt 
og det ligger en begrensning i tilstrekkelig tilgang på kunnskap om alle forhold på tidspunktet 
for planlegging.  

Planområdet berører ikke dyrka eller dyrkbar mark. 

Naturmangfoldlovens § 8; Kunnskapsgrunnlaget 
Ut ifra søk i relevante databaser er det ikke funnet INON-områder (inngrepsfrie naturområder) 
eller formelt vernede områder i nærheten av planområdet. Det er heller ikke registrert MIS-
områder i nærheten. Det er ikke registrert artsrike vegkanter, prioriterte arter eller utvalgte 
naturtyper innenfor eller i tilknytning til reguleringsplanens omfang.  
 
Det er registrert flere forekomster av fremmede skadelige arter (hagelupin, kanadagullris og 
russekål) innenfor planområdet. Det kan være potensiale for funn av ytterligere arter. Det skal 
gjennomføres en kartlegging av artene før anleggsstart og lokaliteter skal vises i 
plantegninger. Nødvendige tiltak skal gjennomføres for å sørge for at fremmede karplanter 
ikke spres gjennom massehåndtering og andre aktiviteter. Det skal gjennomføres en 
risikovurdering av de fremmede arter som finnes mht. spredningsfare til omgivelsene.   

 
Figur 1: Utklipp fra Innlandsgis.no som viser fremmede skadelige karplanter langs strekningen (grønne punkter). 
Det finnes bl.a. hagelupin, kanadagullris og russekål. 
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Det er registrert to eiendommer langs strekningen med tidligere eller mulig forurensning 
(markert med grønt farge i figur 2). 

 
Figur 2: Utklipp fra Innlandsgis.no. Lyse grønne områder er det tidligere forurenset eller mulig forurensning fra 
lekkasje av fyringsoljer tanker. 
 

Virkninger av reguleringsplanen 

Uttalelse etter naturmangfoldloven §§ 9-12 

Naturmangfoldlovens § 9; Føre-var-prinsippet  
Det ansees ikke nødvendig å ta i bruk føre-var-prinsippet i dette prosjektet grunnet 
prosjektets begrensede omfang.  
 
Naturmangfoldlovens § 10; Økosystemtilnærming og samlet belastning 
Ikke relevant i dette prosjektet. Det er ikke planlagt tiltak i nær fremtid som vil bidra til 
vesentlig økt samlet belastning for viktige forekomster med betydning for naturmangfold.  
 
Naturmangfoldlovens § 11; Kostnadene ved miljøforringelse bærers av tiltakshaver 
Innlandet fylkeskommune bekoster avbøtende tiltak i forbindelse med behandling av 
eventuelle fremmede arter innenfor planområdet, samt andre miljøtiltak som er nødvendig 
ved gjennomføring av prosjektet.  
 
Naturmangfoldlovens § 12; miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder 
Gjennom avbøtende tiltak (miljøforsvarlig driftsmetoder) i forbindelse med behandling av 
fremmede arter vil skade på naturmangfold begrenses. Der det er eller blir registrert 
fremmede skadelig plantearter må dette tas hensyn til jamfør regelverket. Dette gjelder også 
for andre miljøtiltak som blir nødvendig ved gjennomføring av prosjektet.  
 
Forurenset grunn 
Etter videre kommunikasjon med Gjøvik kommune som er forurensningsmyndighet er det 
konkludert at det er svært lite sannsynlig at prosjektet kommer i berøring med noe av 
forurenset grunn registrert på de to eiendommer.  
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5.9. Kulturmiljø 
Eksisterende situasjon 

Området er preget av eneboligtomter, og et LNFR-området, og bebyggelse dominerer. I 
Askeladden er det ikke registrert noen fredete bygninger, SEFRAK bygninger eller 
kulturmiljøer i planområdet (se figur 3).  

  
Figur 3: Utklipp fra Askeladden.no. Ingen kjente kulturminner i planområdet. 
 
Ved krysset Prost Bloms gate/Hunnsvegen/Ludvig Skattums gate berører tiltaket 
pilgrimsleden i en kort strekning før den fortsetter oppover Hunnsvegen (se figur 4).  

 
Figur 4: Utsklipp fra Pilgrimsleden.no. Stiplet linje viser pilgrimsleden. 
 
 
Virkninger av reguleringsplanen 
Under anleggsperioden vil det forsøkes å holde pilgrimsleden åpen for fri ferdsel. Dersom det 
viser seg at det blir behov for midlertidig omlegginger skal disse godkjennes av Nasjonalt 
Pilegrimssenter før de blir iverksatt. 
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5.10. Støy 
Formålet med planarbeidet er å bedre sikkerheten og fremkommeligheten for gående og 
syklende. Planen vil ikke medføre økning av trafikken, og det tilrettelegges ikke for økt 
hastighet. 

Det er utarbeidet en støyrapport som viser at tiltaket vil gi minimale endringer i 
støyforholdene i området. Ingen boliger får et økt støynivå, dvs en økning på mer enn 3 dB. 
Etter tiltaket forventes det at antallet boliger i støysonene reduseres fra 83 til 77. Det 
forventes at 20 boliger ligger i rød støysone og 57 i gul støysone. 

Fylkesvegen følger eksisterende senterlinje fra Ludvik Skattums gate og opp til 
butikken/Føllingstads veg. Fra Føllingstads veg og oppover må fylkesvegen sideforskyves 
noe mot sør. Denne sideforskyvningen variere fra 1 til maksimalt 3,5 meter. Helt øverst ved 
Parksvingen er vegen foreslått lagt noe ut mot nord.  Sideforskyvningen av fylkesvegen er 
nødvendig for at det skal være fysisk mulig å komme frem med sykkelveg med fortau på 
nordsiden av vegen. 

Tiltaket er et miljø- og trafikksikkerhetstiltak, og støyanalysen viser at støyforholdene ikke blir 
endret etter bygging. Dette gjelder også der det er sideforskyvning av fylkesvegen. Ifølge 
støyretningslinje T-1442/2016 skal miljø- og sikkerhetstiltak kunne gjennomføres uten 
samtidig utbedring av støyforholdene. På stekningen med sideforskyving av fylkesvegen, er 
det totalt 4 boligeiendommer som ifølge analysen kan få punktvis marginalt økt støy. 
Maksimalt vises det 2 dB økning i støyforholdene. For alle de 4 byggene som det vises 
punktvis økning, er det også punker med reduksjon i støy. Den reelle støyøkningen vurderes 
derfor minimal. Det kan derfor være vanskelig å skille disse eiendommene fra endringer i 
støyforholdene for øvrig bebyggelse langs strekningen.  

Hensynet til likebehandling av beboerne på strekningen tilsier at alle bør behandles likt. Når 
ingen eiendommer vurderes til å ha krav på støytiltak, vil det være unaturlig å gjøre tiltak på 
enkelteiendommer. Samlet sett viser støyanalysen at det etter tiltaket vil bli færre 
eiendommer som omfattes av støysoner, samt at ingen eiendommer får økt støy utover 
grensen for tiltak på 3 dB. Da tiltaket er et rent miljø- og sikkerhetstiltak, som i 
utgangspunktet skal kunne gjennomføres uten støytiltak, tilsier dette at det ikke skal gjøres 
støytiltak i prosjektet. 

Støytiltak er generelt kostbare tiltak. Eventuelle kostnader til støytiltak vil medføre økt total 
kostand på prosjektet. For å sikre realisering av sykkelvegen er prosjektet avhengig av å 
tenke kostnader mht støy på lik linje som ved øvrige tiltak som for eksempel vegbredder, 
bredder på sykkelveg, terrenginngrep, bruk av mur osv.  

Tilbakemeldinger fra møter, befaringer og merknader viser at flere beboere ønsker støytiltak. 
Planforslaget tilfredsstiller dessverre ikke disse ønskene om støytiltak.   
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6. Risiko og sårbarhet (ROS-analyse) 
I alt planarbeid skal det gjøres en ROS-analyse. Direktoratet for Samfunnssikkerhet og 
beredskap, DSB, har laget en metode for ROS- i arealplanlegging, og vi ser det som naturlig å 
følge denne metoden. 
 
DSB sin ROS-analyse bygger på: 

- Risiko- og sårbarhetsforhold som er vesentlig for å ivareta samfunnssikkerhet. 
- Forhold i omkringliggende områder som kan få konsekvenser for planområdet. 
- Endringer i risiko- og sårbarhetsforhold som følge av planlagt utbygging. 
- Risiko- og sårbarhetsforhold i kombinasjon, herunder vurdering av endrede 

konsekvenser når det legges på klimapåslag for relevante naturforhold. 
- Mulige konsekvenser av utbyggingen for omkringliggende områder. 
- Vurdering av om kunnskapsgrunnlaget er tilstrekkelig for å vurdere risiko og 

sårbarhet, eller om ROS-analysen må følges opp gjennom nærmere kartlegginger. 
 
Beskrivelse av tiltaket 
Formålet med planarbeidet er å øke trafikksikkerheten og tilretteleggingen for sykkel og 
gange. Dette gjøres ved å bygge en gjennomgående sykkelveg med fortau langs nordsiden 
av fylkesvegen. 
 
På øvre del av strekningen er det nødvendig med en sideforskyvning av fylkesvegen for å 
komme frem med ny sykkelveg. 
 
Fylkesvegen har en trafikkmengde/ÅDT på 4300-4500 og en fartsgrense på 40 km/t. Det 
ligger småhusbebyggelse langs begge sider av fylkesvegen og det er et betydelig antall 
avkjørsler på strekningen. 
 
 
Kartlegging av mulige risikoforhold 
Når man skal jobbe med å avdekke mulige risiko- og sårbarhetsforhold innen planområdet, er 
det naturlig å ta utgangspunkt i tabell nr. 2 i DSB sin veileder. 
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I DSB sin veileder er det i vedlegg nr. 5 en sjekkliste over potensielle uønskede hendelser. 
Sjekklista samt tabell nr. 2 har vært grunnlaget for vurdering av risikoforhold innen 
planområdet. 
 
I denne planen er det begrenset med risikoelementer, med unntak av den generelle risikoen 
for ulykker i et anleggsområde. Det er alltid risiko for uønskede hendelser når man er nødt til 
å jobbe på eller i nærheten av en trafikkert veg. Planen berører ikke vann/elv eller fjell/tunnel. 
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Risiko- og sårbarhetsvurdering av mulig uønskede hendelser  

 
 
Oppsummering av ROS-analysen for planforslaget 
Det er foretatt en ROS-analyse av planforslaget uten at det er avdekket særskilte 
risikoelementer. Ved alt arbeid på eller i nærheten av veg foreligger det en risiko for 
ulykker/uønskede hendelser. Innlandet fylkeskommune har et særskilt fokus på HMS i alle 
plan- og utbyggingsprosjekter. Det utarbeides SHA-plan, arbeidsvarslingsplaner og HMS er 
ett tema på hvert enkelt byggemøte med entreprenør. Med disse tiltakene vurderes risikoen i 
planen som akseptabel. 
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7. Gjennomføring av regulert tiltak 
Tiltaket ligger inne i gjeldende handlingsprogram for fylkesveger (HP 2018-21), og ligger 
også inne i forslag til nytt HP 2022-25. Det er avsatt bevilgning i 2022. Gjøvik kommune skal 
ifbm med vegtiltaket foreta en betydelig oppgradering av VA-nettet i området, samt at 
kommunen også har øvrige prosjekter i nærområdet som påvirker planområdet. Det har vært 
et nært samarbeid med kommunen i planprosjektet, og koordinering med kommunen sine 
prosjekter gjør at det trolig blir hensiktsmessig at vegprosjektet ikke bygges før i 2023.  

Vedtatt reguleringsplan danner grunnlag for bygging. Før bygging skal det utarbeides en 
detaljert byggeplan der detaljer mht blant annet teknisk infrastruktur fastlegges. 
 
Vedtatt reguleringsplan danner grunnlag for erverv av nødvendige arealer. For de 
eiendommene der det er behov for å erverve, enten permanent eller midlertidig areal, vil 
eierne av eiendommene bli kontaktet av en grunnerverver i etterkant av planvedtaket.  
 
Ved bygging har Innlandet fylkeskommune et særskilt fokus på sikkerhet og HMS, og det vil 
bli utarbeidet en SHA-plan(sikkerhet, helse og arbeidsmiljø) før oppstart av bygging. 
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8. Innspill til varsel om planoppstart 
Nedenfor er det en oppsummering av mottatte innspill ved varsel om oppstart. Hvert av 
innspillene har vi vurdert og kommentert, vår kommentar er ført med kursiv.  
 
I forbindelse med varsel om oppstart av planarbeidet kom det inn 8 skriftlige merknader. 

 
 
Helge Olsen, den 24.01.2020 

Ønsker støygjerde langs Prost Bloms gate 3. De andre langs kvartalet har fått oppsatt 
støygjerdet tidligere. 

Det vil ikke bli gjennomført støytiltak. Det vises til støyvurdering under pkt 5.10. 

 

NVE, den 18.12.2019 

Generell merknad. 

Tas til orientering. 

 

Jan Hammerseng og Linette Edesberg, den 24.01.2020. 

De eier Prost Bloms gate 24. Dette er en kombinert næring- og boligeiendom, på presentert 
kart stod det boligeiendom men dette er ikke riktig. Eiendommen har 3 leiligheter samt 2 
advokatkontorer, og trenger alt tilgjengelig parkeringsareal. I dag er det gjerde mellom 
fortauet og parkeringsarealene. Dersom det beslaglegges areal på eiendommen må gjerde 
fjernes og det parkeres direkte inn fra Prost Bloms gate. Dette vil bli en trafikkfarlig løsning 
med ut-/innkjøring langs hele tomta sin lengde.   

Prost Bloms gate 26 har i dag adkomst via hjørnet på 4. Dersom det beslaglegges areal av 
nr. 24 vil det være vanskelig å komme inn-/ut til nr. 26.   

Konklusjonen er at det vil legge sterke begrensninger på bruken av nr. 24 dersom det tas 
areal av eiendommen for å utvide fortauet. 

Tidligere var det regulert en gangveg fra øverst i Prost Bloms gate, over friarealet og ned til 
Hunnsvegen. En slik løsning bør det jobbes videre med, da dette vil sikre sammenhengende 
strekning for gående- og syklende helt i fra Øverbyvegen og ned til Stadion. En slik løsning vil 
også redusere antall trafikanter i krysset Prost Bloms gate /Føllingstads vei, da dette er et 
farlig kryss. 



 

43 | Planbeskrivelse  Prost Bloms gate 

Eiendommen blir beklageligvis berørt av en utvidelse på nordsiden av Prost Bloms gate. 
Eiendommen og valg av løsning er omtalt spesifikt under pkt. 5.3 Nærføring.  Foreslått løsning 
medfører at eiendommen får 2 adkomster, men at sykkelveg med fortau vil berøre 
eiendommen. Dette gjør at det ikke lenger er plass til 90 0 parkering mellom bygg og gjerdet, 
men at det må endres til 600. Ny løsning har plass til 5 p-plasser mellom bygget og sykkelvegen 
med fortau. I tillegg kommer øvrig parkering på eiendommen.   

Når det gjelder arealformål har vi valgt å følge arealbruken i gjeldende kommuneplan, dvs 
boligformål. Dette valget er også fulgt for de øvrige eiendommene i planen.  

Adkomsten til Prost bloms gate nr. 26 er regulert inn som en felles adkomst. 12 m2 av 
eiendommen er foreslått klausulert til adkomst til nr. 26. 

Når det gjelder innspillet om å legge sykkelvegen til Hunnsvegen så har dette blitt vurdert og 
funnet mindre egnet. Hunnsvegen har utfordringer mht tilgjengelige bredder og  
stigningsforholdene inn mot krysset ved Ludvigs Skattumsgate. Det vurderes som naturlig at 
Prost Bloms gate blir benyttet i forhold til Hunnsvegen. 

 

Hans Thomas Gefle, den 10 og 24.02.2020. 

Gefle er eier av Prost Bloms gate nr. 7. Dersom eiendommen berøres av tiltak må en ny mur 
flyttes, samt at innkjøringen til eiendommen må flyttes. Dette vil være et stort inngrep som 
Gefle vil protestere mot. Et slikt inngrep vil også påvirke privat vannledning. Ber om å bli holdt 
orientert om planarbeidet. 

Det er ikke planlagt inngrep på eiendommen til Prost Bloms gate nr. 7. 

 

Fylkesmannen i Innlandet, den 23.01.2020. 

Fylkesmannen er positiv for bedre løsninger for syklende og gående. Tiltaket er i tråd med 
gjeldende kommuneplan. Fylkesmannen viser til de gjeldene generelle forventningene til 
planarbeid. 

Tas til orientering. 

 

Liv Ellen Giske  

Brevet er et felles brev for Terje Henriksen Prost Bloms gate nr. 2, Tina Robinson nr. 6 og 
Svein Ruud og Liv Ellen Giske nr 4. 

1. Støy. De senere årene har støynivået vært sterkt økende og det bes om at det gjøres 
ny støymåling. 
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2. Drenering. Det samler seg mye vann på eks veg, slik som for eksempel i avkjøringen 
til nr. 4. Dreneringsforholdene må utredes. 

3. Treasevalg. Sykkelvegen bør gå på begge sider av fylkesvegen for at det skal være 
trygt. Fra Parkvegen til nedenfor Fastland bør sykkelvegen gå på sørsiden 
(Fastlandsiden). Dette for at det skal bli oversiktlig å kjøre ut fra eiendommene. 

4. Overgangen mellom vei/fortau/sykkelbane. Det må være graderte overganger og ikke 
høye kanter, dette grunnet hensynet til syklende og kjørende, samt reduserte skader. 

5. Snørydding. Det må lages en plan for snørydding slik at man slipper å få store 
mengder snø og grus inn i hager. 

6. Erstatning. De forventer kompensasjon for tapt areal samt oppsetting av egnet 
avgrensing med støyskjerming mellom vei og eiendom. 

Eget punkt gjeldende kun for Prost Bloms gate 4. 3 ganger i løpet av de senere år har gjerdet 
blitt kjørt ned ifbm snøbrøyting. Da gjerdet skulle settes opp for 4.gang ble kommunen og 
vegvesenet kontaktet. Da det var planer i området og at det kunne bli inngrep på 
eiendommen ble de rådet til å vente med å sette opp gjerde. Dette er grunnet til at det nå 
midlertidig ikke er gjerde på eiendommen.  Ønsker samarbeid vedrørende støyskjerming. 

 

Det har vært jobbet mye med adkosmtløsningene for Prost Bloms gate 2, 4 og 6, i tillegg til 
naboeiendommen Hunnsvegen 28. Det vises her til løsninger og vurderinger som fremkommer 
under pkt. 5.3 Endrede adkomstforhold. Det har vært avholdt befaringer med eierne av Prost 
Bloms gate nr. 2, 4 og 6, og det har vært jobbet mye med å finne løsninger som kan være best 
mulig egnet. Når det gjelder støy så vil det ikke bli foreslått støytiltak, jfr pkt 5.10. Når det 
gjelder trasevalg viser vi til pkt. 4.3 der vi har prøvd å optimalisere en løsning mht 
fremkommelighet for bil og buss, sikret økt trafikksikkerhet for gående – og syklende, samt 
prøvd å begrense inngrepene på privat eiendom, i tillegg til å finne en løsning som er innenfor 
de økonomiske rammene/bevilgningene.  

Av hensyn til trafikksikkert er vi avhengig av å ha en avisende kantstein mellom kjørevegen og 
de gående- og syklende. Når det gjelder snørydding er det begrensede arealer med annen 
veggrunn å legge snø på. Ved store snøfall vil det trolig bli behov for bortkjøring av snø, samt 
at det også må påregnes og bli frest noe inn på privat eiendom. 

Arealer som vil bli ervervet, midlertidig ervervet eller klausulert vil bli tilbudt en erstatning, det 
vises til pkt. 5.5 Eiendomsforhold og naboer. 

 

Tore Jostad, den 20.02.20 
Jostad eier Prost Bloms gate 8. Jostad har septikum, og naboeiendommen Hunnsvegen 34 
har også privatavløp over Jostad sin eiendom. Pågår nå dialog med kommunen om å koble 
seg på offentlig avløp i kum ca. 2 meter innenfor gjerdet mot Prost Bloms gate. Ber om dette 
hensyntas. 

Tas til orientering. 
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Innlandet fylkeskommune, kulturvern, den 17.03.2020 

Middelaldervegen og kongevegen berører planområdet i krysset Prost Bloms gate 
/Hunnsvegen /Ludvigs Skattumsgate. Dersom det skal gjøres større inngrep i kryssløsningen 
her forutsetter vi at pilegrimsleden holdes åpen for fri ferdsel under anleggsperioden. 
Eventuelle midlertidige omlegginger av leden må godkjennes av Nasjonalt Pilegrimssenter. 

Merknaden er hensyntatt jfr. pkt. 5.9 Kulturmiljø. 

 
 
Grunneiermøte den 26.aug, 22 deltakere. 
De viktigste generelle innspill var: 

 Støyproblematikk 
 For høyt fartsnivå  
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9. Merknader ved offentlig ettersyn 
Nedenfor er det en oppsummering av mottatte merknader ved offentlig ettersyn 22.03 – 
12.05.2021. Hver av merknadene har vi vurdert og kommentert, vår kommentar er ført med 
kursiv. Det er kommet inn 19 skriftlige høringsmerknader. 
 
Grunnet koronasituasjonen ble det ikke avholdt folkemøte i høringsperioden. Det ble derfor 
gitt tilbud om egne Teamsmøter med de som ønsket dette.  
 
 
Gjøvik kommune, den 21.04.21 
Utvalget for samfunnsutvikling behandlet saken den 21.04.21. Administrasjonens forslag til 
vedtak ble enstemmig vedtatt. 

Kommunen mener planforslaget fremstår som godt faglig gjennomarbeidet med gode og 
trygge løsninger for syklende og gående. Rådmannen følger Innlandet fylkeskommunes 
vurdering knyttet til valg og nødvendig tilpasning av løsning. Planforslaget vil legge til rette 
for attraktiv og trygg løsning for myke trafikanter, samtidig som mål om å opprettholde 
tovegs trafikk for bil og kollektiv blir sikret. 

Kommunen har behov for omfattende oppgradering av VA-nettet i området og ber om å bli 
involvert i kommende byggeplanarbeid.  

Kommune ber om at planbeskrivelsen omtaler omsøkte og godkjente avvik fra vegnormaler 
slik at vurderingene kommer frem av planmaterialet. 

Det fremgår ikke av planmaterialet hvordan friområdet O_FR skal tilrettelegges etter 
anlegget. Kommunen ber om at det vurderes å supplere bestemmelser slik at eksisterende 
gangsti innenfor området opprettholdes.  

IFK sin vurdering av merknaden. 
Det er veldig bra at kommunen støtter hovedgrepene i planforslaget. I planbeskrivelsen, under 
pkt. 5.2, er det innarbeidet et avsnitt om de innvilgede fravikende.  I forslag til 
reguleringsbestemmelser under § 3.3 er det innarbeidet krav om videreføring av eksisterende 
gangsti. 

 

Statsforvalteren, den 12.05.21 
Statsforvalteren støtter planforslaget. Det er i tråd med målet om å skape et mer bærekraftig 
transportsystem. 

IFK sin vurdering av merknaden. 
Merknaden tas til orientering. 

 

 

innlandetfylke.no 
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Statens vegvesen (svv), den 12.05.21 
Svv har følgende merknader til planforslaget; 

- Anbefaler at holdeplassene utformes iht. kravene til universell utforming i håndbok 
N100 og at dette sikres i reguleringsbestemmelse § 3.2.6. 

- Løsningen med sykkelveg med fortau på 3,5 m er ikke en normert løsning, og det er 
derfor innvilget fravik. Svv savner informasjon om de trafikksikkerhetsmessige 
vurderingene som ligger til grunn, og mener dette kunne vært redegjort for på en 
bedre måte, enten ved at fraviket var vedlagt planforslaget eller at vurderingene var 
gjengitt i planbeskrivelsen. 

- I nordre del av planområdet går det i dag en sti som fungerer som snarveg mellom 
Hunnsvegen og Tranbergvegen. Svv mener gangforbindelsen må opprettholdes og at 
det sikres en god tilkobling mot Tranbergvegen og holdeplassen. Bestemmelser som 
sikrer at stien ivaretas bør tilføyes § 3.3.1. 

Svv mener at trafikksikkerheten for gående- og syklende totalt sett øker med planforslaget, 
sammenlignet med dagens situasjon der strekningen har liten tilrettelegging. 
Trafikksikkerheten bedres også ved at kryss strammes opp og noen avkjørsler stenges.  Svv 
er derfor positive til planforslaget, og mener det vil bidra til at flere vil velge å gå eller sykle 
til/fra skole og daglige gjøremål i tråd med bystrategien. Svv anbefaler at snarvegen ivaretas 
i planforslaget. God skilting blir viktig for å sikre et trygt anlegg. Svv minner om at trafikksiers 
skoleveg må ha fokus i anleggsfasen. 

IFK sin vurdering av merknaden. 
I forslag til reguleringsbestemmelser § 2.1 er det en generell bestemmelse om universell 
utforming (UU). Med bakgrunn i merknaden fra Svv innarbeider vi et spesifikt punkt, under § 
3.2.6., angående UU av holdeplasser. 

Løsningen for gående og syklende med 3,5 m bredde, inkludert 1,5 m sykkelfelt, er identisk 
med er tidligere føringer fra SVV i både forprosjekt og prosjektbestilling. Innvilget fravik er 
innarbeidet i planbeskrivelsen jfr. merknad fra Gjøvik kommune. 

Merknaden om ivaretakelsen av stien ved Tranbergveien er foreslått innarbeidet jfr. merknad 
fra Gjøvik kommune. 

 

NVE, den 07.04.21 
NVE sin merknad er en generell merknad, og det er følgelig ingen spesifikke merknader til 
planforslaget. 

IFK sin vurdering av merknaden. 
Merknaden tas til orientering. 
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Elvia AS, den 22.03.21 
Elvia AS har ingen innvendinger mot planforslaget. Elvia har nettanlegg i form av 
høyspentkabler, samt lavspenningslinjer og kabler i området. Disse må hensyntas i 
byggeplanprosessen.  Det er viktig at Elvia involveres i byggeplanprosessen. Elvia svarer kun 
for nettanlegg til tidligere Eidsiva. Eidsiva Bredbånd og Eidsiva bioenergi må derfor kontaktes 
særskilt. 

IFK sin vurdering av merknaden. 
Merknaden tas til orientering. Elvia vil bli kontakt ifbm bygeplanarbeidet. 

 

Besim og Sala Rushiti, den 02.05.21 
Rushiti er eiere av Prost Bloms gate 40. Før grunneiermøtet i august 2020, kontaktet Rushiti 
Gjøvik kommune, og fikk opplyst at det ikke var aktuelt å gjøre inngrep på eiendommen. 
Rushiti var derfor ikke på grunneiermøtet, og var derfor ikke klar over at det var planlagt 
inngrep på eiendommen før planforslaget ble sendt på høring. Hadde de på et tidligere 
tidspunkt vært klar over omfanget av planforslaget og påvirkningen på sin eiendom, kunne 
ville de ha fremlagt sine synspunkter tidligere i planprosessen. Rushiti viser til Teams møtet 
med fylkeskommunen den 09.04.21.  

Manøvreringsareal på egen tomt: I 1999 ble det gitt dispensasjon for oppføring av garasje i 
strid med byggegrensen fra fylkesvegen. Det vises til brev fra Svv datert 30.07.1999 og 
Gjøvik kommune dispensasjonsvedtak 99/1343.  Det ble gitt tillatelse for å sette opp 
garasjen minimum 10 m fra senterlinje eller min 6 m fra vegkant. Vilkåret for tillatelsen var at 
det måtte etableres snuplass på egen grunn, dvs utenfor vegarealet. Dette for å unngå 
rygging ut i vegen/bruke vegen som snuplass. 

Under Teamsmøtet den 9.april stilte Rushiti spørsmålet om hvordan det nå skulle være mulig 
å snu på egen tomt, nå når planforslaget medførte en innskrenkning av tomtearealet. 
Fylkeskommunen opplyste da at planforslaget medførte at det ikke var mulig å snu på egen 
tomt, og at eiendommen måtte bruke offentlig veg som snu/manøvreringsareal.  

Formålet med planforslaget er å øke trafikksikkerheten. Når det ikke lenger er mulig å snu 
bilen på egen tomt medfører dette farlige situasjoner kan oppstå og trafikksikkerheten ikke 
blir ivaretatt. Planforslaget er også i strid med det ufravikelige kravet i gitt byggetillatelse om 
snuplass på egen tomt. Manøvreringsarealet for personbil er 6,0 m radius, i tillegg bør det 
være 0,25 kantsteinsklaring og 0,25 m klaring til hindringer. Planforslaget må derfor 
omprosjekteres slik at eiendommen får tilstrekkelig manøvreringsareal på sin eiendom. 
Arealet mellom veg og bolig er viktig for daglige aktiviteter slik som snuplass for bil, 
parkering, og ikke minst trafikksikkerhet, og bør være nøyere redegjort og gjennomtenkte enn 
de løsningene som er fremstilt til nå. 

Biloppstillingsplass/parkeringsareal: Under Teams-møtet ble det stilt spørsmål til 
fylkeskommunen om hvordan, når det foreslås å erverve 0,75 m fra eiendommen, det skulle 
være mulig å parkere bilen foran garasjen uten at deler av bilen stikker ut på offentlig 
veggrunn? Fylkeskommunen svarte da at det ikke var andre muligheter enn å parkere bilen 
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delvis stikkende ut i veggrunnen. Eventuelt kunne de tilrettelegges for parkering på sør/østre 
del av eiendommen.  Rushiti viser til Statens vegvesen sine håndbøker der det er krav om at 
en parkeringsplass skal være på 2,5 *5 m. I tillegg bør det helst være større plass; til større 
biler, bevegelseshemmede, tilhenger osv. Rushiti har tidligere også brukt arealet sør/øst på 
eiendommen til parkering, da areelt tilfredsstiller krav til parkering.  Ervervet på 75 cm vil ha 
stor negativ innvirkning på eiendommen. Planforslaget må omprosjekteres slik at det på 
eiendommen fremdeles blir tilstrekkelig p-plass, plassbehov for å gå rundt bilen, samt arealer 
til tilhenger. Videre bør det være nøyere redegjort for hvordan eier skal kunne komme seg fra 
avkjørselen i nordvest til parkeringsarealet i sørøst. 

Avkjørsel: Eiendommer skal ha egnet avkjørsel. Av trafikksikkehetsehensyn er romslige 
avkjørsler hensiktsmessige, f.esk i 3 til 5 m bredde. Eier bruker i dag avkjørslene både i nord, 
ved garasjen, og i sørøst. Dersom det lages en gang- og sykkelveg med høy kantstein vil det 
ikke lenger være mulig å bruke arealet i sørøst. Eiendommen bør derfor ha 2 avkjørsler. 

Snøbrøyting/snølagring: Eiendommen har allerede utfordringer med snøbrøyting, ved at snø 
fra vegen, brøytes/lagres på eiendommen. Dette medfører at eier må måke snø før jobb både 
ved garasjen og ved p-plassen i sørøst.  De 75 cm som ønskes ervervet, for blant annet 
snøopplag, medfører at parkeringsmulighetene blir vesentlig innskrenket og ulempen for 
grunneier blir større. Snø skal lagres i dimensjonerte grøfter ikke på privat eiendom. Innlandet 
fylkeskommune og Gjøvik kommune bør se nøyere på dette da, dette er et problem langs 
hele Prost Bloms gate. 

IFK sin vurdering av merknaden. 
Eiendommen har i dag svært krevende parkering og manøvreringsforhold, og vi har stor 
forståelse for at eier føler seg sterkt berørt av planforslaget.  I byggesaken fra 1999 stilte Svv 
krav om snumulighete på egen tomt, samt at minimumsavstand fra garasje til vegkant skulle 
være på 6,0 meter. Avstanden fra garasjen til eiendomsgrense er i dag ca. 4,5 m og ca. 4,9 m til 
vegkant. Garasjen står derfor nærmere enn de gitte 6,0 meterne. Dersom det parkeres mellom 
garasje og veg, står bilen derfor også delvis på veggrunn. 

Slik eiendommen i dag fremstår så er det etter vår mening ikke mulig for eier å snu en bil på 
egen eiendom, dvs at det benyttes veggrunn som manøvreringsareal. Dette er derimot 
løsninger som er etablert av tidligere eier av eiendommen, og vi har derfor stor forståelse for at 
nåværende eier ser utfordringer med planforslaget. Vi er opptatt av å finne praktiske løsninger 
samt at eiendommen skal ha mest mulig funksjonell og trafikksikker adkomst. Vi foreslår 
derfor å beholde eksisterende eiendomsgrense, dvs at de 75 cm som var foreslått ervervet 
utgår. Dette betyr at det ikke foreslås permanent erverv på eiendommen. Av hensyn til 
trafikksikkerheten ønsker vi å beholde kun en adkomst til eiendommen. Omfanget av veggrunn 
som benyttes til manøvrering ønskes vi at begrenses i størst mulig grad, og dette bør kun skje 
ifbm avkjørselen ved garasjen. 

Innlandet fylkeskommune prøver å utføre snøbrøyting slik at det ikke medfører urimelige 
konsekvenser for naboer. Det er derimot ofte trangt om plassen og mange hensyn som må tas, 
herunder trafikksikkerhet og fremkommelighet. Det at snø kommer inn på eiendom som følge 
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av normal brøyting av offentlig veg, har vært praksis over hele landet i alle år. Dette er et 
forhold som vegens oppsittere erstatningsfritt må akseptere.   

Peter Huuse, den 11.04.21 
Huuse er deleier av Prost Bloms gate nr. 36, og representerer også de øvrige eierne. Huset er 
en 4-mannsboig med krav om 4-p-plasser og egnet inn- og utkjøring. Planforslaget legger 
opp til et permanent erverv på 61 m2 i tillegg til midlertidig erverv helt inntil husvegg. Dette 
medfører en kraftig verdiforringelse og Huuse kan vanskelig se for seg hvordan det skal være 
mulig å parkere, samt å ha forsvarlig inn/utkjøring.  Det kan oppstå en situasjon der 3 biler 
må flyttes for at den 4 skal komme ut.  Øsker å høre hvordan fylkeskommunen har tenkt å 
løse dette. 

IFK sin vurdering av merknaden. 
Det ble avholdt telefonsamtale med Huuse den 15.april.  Huuse var opptatt av å få 4 p-plasser. 
Det ble diskuterte en løsning med å fylle ut noe mot balkongen. Det foreslå derfor utvide 
midlertidig areal mot balkongen for å få litt bedre parkering. 

 

Elisabeth og Sondre Slåtten, den 11.05.21 
Elisabeth og Sondre Slåtten er eiere av Prost Bloms gate nr. 35. Det vises til brev om høring, 
Teams-møte med Knut Bergum den 22.04.21 og telefon med grunnerverver Trond Dalen den 
06.05.21.  På generelt grunnlag er Slåtten positive til utbedring av Prost Bloms gate, men 
samtidig er eiendommen sterkt berørt av tiltaket. Dette gjelder mengde ervervet tomtegrunn, 
flytting av innkjøring samt at ny fylkesveg kommer nære huset.  Slåtten har følgende 
merknader: 

- Da ny veg kommer svært nære boligen ønsker de et nytt tett plankegjerde og ikke et 
nettinggjerde. Dette begrunnes med støyforhold, redusert innsyn og estetikk. 

- Flytting av innkjøring fra Prost Bloms gate til Kråkerjordet Terasse medfører at 
garasjen ikke lenger kan benyttes. Ønsker erstatning for verdi tap og bruksfunksjon. 

- Ny adkomstveg er tegnet inn ca. 4 m fra nabogrense. Denne ønskes flyttet het til 
nabogrense/støttemur. 

- Flytting av adkomst skaper en uhensiktsmessig/unaturlig adkomst til huset, og vil ha 
innvirkning på eiendommens verdi.  Dette må kompenseres i erstatningen, samt at 
det er nødvendig med fysiske tiltak/tilrettelegging ved både eks og ny adkomst.  

- På nordsiden av huset er det en septiktank som kan bli påvirket av vegutvidelsen. 
- Eiendommen har beplanting med eldre trær og skjerming mot Prost Bloms gate. 

Dette må det kompenseres for. 

Slåtten er positive til utbedringen og ønsker et godt samarbeid gjennom prosjektet. 

IFK sin vurdering av merknaden. 
Vi har forståelse for at eier ønsker å flytte ny adkomst nærmest mulig 
nabogrense/eksisterende mur, dette for å redusere inngrepet i hagen. Vi har vært i kontakt med 
Gjøvik kommune og det er avklart at ny adkomst kan flytes til 1 m fra nabogrense/mur. Dette 
foreslås innarbeidet i plankartet. De øvrige forholdene i merknaden er relatert til 
grunnerversforhandlingene og er derfor ikke ønskelig å avgjøre nå i planprosessen.  
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Eli Kari Hillestad, den 10.05.21 
Hillestad er eier av Prost Bloms gate nr. 32.  Viser til skisse som ble forelagt på Rådhuset, og 
som er videreført i planforslaget. På møtet på Rådhuset var Hillestad tydelig på at hun ikke 
kunne akseptere at adkomsten fra Prost Bloms gate stenges, da postadresse og avkjørsel 
alltid har vær fra Prost Bloms gate. Når det gjelder VA så har eiendommen forholdsvis nytt 
vanninntak, men trenger nytt inntak til kloakk. 

IFK sin vurdering av merknaden. 
Eiendommen har i dag hovedadkomst fra lokalt vegnett, og adkomsten fra Prost Bloms gate 
bærer preg av å ikke være i bruk. Av trafikkhensyn ønsker vi å fastholde stenging av 
avkjørselen fra Prost Bloms gate. Merknaden foreslås ikke tatt til følge. Forhold knyttet til VA 
tas i byggeplanarbeidet. 

 

Annikken og Stian Engen, den 08 og 12.04.21 
Annikken Engen er eier av Prost bloms gate 31 B, og er meget skeptisk til foreslått erverv av 
eiendommens vestside. Det er allerede svært kort avstand mellom bolig og vegen. Forslaget 
om å flytte vegen enda nærmere boligen, er derfor et svært omfattende inngrep på 
eiendommen. På motsatt side av vegen er det mye bedre plass og vegen vil bli rettere, samt 
at inngrepet vil kreve mye mindre tiltak (flatt, hekk, skåning, VA). Hva er bakgrunnen for 
denne avgjøreselen? Boligen har soverom mot vegen og vil bli ytterligere påvirket av støy og 
svevestøv. Har lagt ved bilde fra møte på Rådhuset. Ønsker tilbakemelding. 

I merknad av 12.04.21 forlanges det at det tas en ny vurdering av løsningen, slik at inngrepet 
i større grad skjer på motsatt side av vegen. Dette begrunnes med at den ene eiendommen 
på nordsiden av vegen ikke har vært bebodd siden 80-tallet og at den andre eiendommen kun 
blir berørt mht parkering. Engen sin eiendom får derimot vegen helt inn til husveggen, med 
dertil problemer i form av støy og støv. Kommunen bør prioritere mennesker og helse før 
parkeringsplasser og bilveier.    

IFK sin vurdering av merknaden. 
IFK svarte Engen i e-post av 12.04.21. Vi har forståelse for Engen sin skeptisk til inngrep på 
eiendommen. Vi har prøvd å finne den optimale veglinjen på Prost Boms gate. Krav til kurvatur 
på vegen medføre at en forskyving av veglinja vil medføre utslag både ovenfor og nedenfor. En 
eventuell forskyvning mot nord vil medføre at vi får betydelige utfordringer med blant annet 
parkeringsarealet på nr. 36.  Ny sykkelvegen med fortau på 3,5 m følger nordsiden av Prost 
Bloms gate. Dette gjør at selv om vi har sideforskyvet fylkesvegen mot sør (senterlinja ca. 1.3 
m og vegkanten ca. 1.8 m), så er det fremdeles et betydelig arealbehov på nordsiden av 
fylkesvegen. Merknadene foreslås ikke tatt til følge. 
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Advokatkontor Alver as, den 11.05.21 
Alver As representerer BLH Eiendom som er eiere av Prost Bloms gate 30 og 32 B.  

Eiendommen består av 3 leiligheter i tillegg til BHL sine kontorer. Arealet mellom Prost 
Bloms gate og bygget benytte som avlessing av varer til lagerlokalet og parkering til 5 biler. 
Uteområdet på baksiden av bygge benyttes til parkering til leilighetene. Dersom planforslaget 
vedtas vil avlessings og parkeringsarealet for alle praktiske formål bortfalle. Det gjenstående 
arealet vil ikke være stort nok til parkering, og det vil ikke være mulig å kjøre langs bygget 
med bil og tilhenger. Bortfall av arealet vil ha få betydelige økonomiske konsekvenser for 
eier. 

I planforslaget står det at de er plass til 2 p-plasser, noe Alver mener er feil da bruken av 
arealet bortfaller i sin helhet og det vil ikke være tilgang med bil og tilhenger.  Det er også feil 
at fylkeskommunen mener at manglende parkering på fremsiden av bygget kan 
kompenseres med parkering på baksiden av bygget. Parkeringsarealene på baksiden av 
bygget er utleid til leiligheten og kan derfor ikke benyttes av næringslokalene. Adkomsten til 
arealet på baksiden er også brattere og vanskeligere tilgjengelig, spesielt vinterstid. 

I dag har BLH tilgang til carporten/kortidslageret på vestsiden av bygget, og lageret er en 
viktig del av BLH sin virksomhet.  Når det ikke lenger vil være mulig å benytte avlessings og 
parkeringsarealet vil det ikke lenger være mulig å benytte lageret. 

Det er utarbeidet en uavhengig takst fra Takstcon as, som viser at næringseiendommen vil 
bli påført en samlet kapitalisert verdiforringelse på kr 1, 4 millioner kroner. Taksten er 
vedlagt. Dersom planforslaget vedtas må verdiforringelsen erstattes. 

Alver foreslår at vegen skyves mer over på naboeiendommen på motsatt side av fylkesvegen, 
dvs Prost Bloms gate 27. Dette vil bli en rimeligere løsning for gang- og sykkelvegen, og gjør 
at avlessings og parkeringsarealet kan opprettholdes. Prost Bloms gate er en stor eiendom 
og et ytterligere inngrep her har liten betydning i forhold til inngrepet på BLH sin 
næringseiendom. Redusert inngrep på BLH sin eiendom er i samsvar med 
formålsbestemmelsene i plan- og bygningslovens når det gjelder ivaretakelse av 
felleskapsinteresser, verdiskapning, næringsvirksomhet og sysselsetting. 

Alver ber om møte med prosjektleder. 

IFK sin vurdering av merknaden. 
Vi har stor forståelse for at eier opplever at eiendommen blir sterkt berørt av planforslaget. Eier 
har fra tidlig i planprosessen vært tydelig mht sine ønsker og behov for arealet mellom bygning 
og Prost Bloms gate. Det er tidligere blitt avholdt befaring med eier, samt at eiendommen er 
omtalt særskilt i planbeskrivelsen. Fylkeskommenen har derfor gjennom hele planprosessen 
vært kjent med utfordringen for eiendommen, og har derfor jobbet særskilt mht tilpasning og 
valg av løsning forbi eiendommen.  I etterkant av merknaden er det avholdt Teamsmøte. I 
møtet den 02.06.2021 forklarte vi bakgrunnen for at vi har behov for inngrep på eiendommen, 
samt at vi har store utfordringer med ytterligere sideforskyvning av vegen mot sør.  Flere av 
punktene i merknaden er relatert til grunnerversforhandlingene og er derfor ikke ønskelig å 
avgjøre nå i planprosessen. Merknaden foreslås ikke tatt til følge. 



 

53 | Planbeskrivelse  Prost Bloms gate 

Nina Christine Engh og Anders Haug Thomassen, den 11.05.21 
Engh/Thomassen er eiere av Prost Bloms gate nr. 29.  De setter stor pris på arbeidet med å 
gjøre den stadig mer trafikkerte vegen mer trafikksikker. Planforslaget legger til grunn 
inngrep på eiendommen samt stenging av eksiterende adkomst. Engh/Thomassen har derfor 
følgende merknader: 

- Hageanlegget er en viktig arbeidsplass for Engh som er kunstner. Hagen er formet ut 
fra formålet samt som skjerming. 

- Hagen er utformet ifht å ivareta pollinerende innsekter, noe som er et stadig viktigere 
politisk ønske. 

- I hagen er det en gammel blomstereng som ble etablert på 30-tallet, og som er viktig 
ifht naturmangfoldet. 

- Planmessig beplantning ble etablert med god avstand fra Prost Bloms gate for å 
ivareta fremtidige utvidelsesbehov. Beplantningen er viktig for støy og støvskjerming. 

- Ønsker derfor at det tas minst mulig av hagen. 
- Det er planlagt kunstutstilling på låven i 2023 og det henstilles om at eiendommen 

beskyttes mest mulig mot støy, inngrep og innsyn. I tillegg bes det om at 
anleggsperioden blir kortest mulig. 

- Det protesteres mot at eksiterende adkomst mot Prost Bloms gate foreslås stengt. 
Dette på grunn av at det er hovedadkomsten som benyttes hele året. Den gamle 
adkomsten fra Hunn Terrasse har mange problemer og er uegnet i flere perioder i året 
(teleløsning og på høsten). 

- Det er viktig med re-etablering av beplantning mot Prost Bloms gate, da denne er en 
effektiv støv- og støydemper.  Beplantningen må gjøres med et kunstnerisk uttrykk, 
og med tanke på naturmangfold. 

- I hjørnet mellom Prost Bloms gate og Hunn Terrasse er det etablert et viktig 
surjordshabitat. Habitatet er viktig for innsekter og i tråd med politiske føringer. 

- Vinterstid oppleves støyforholdene høyere grunnet manglende bladverk på 
beplantingen. Dersom støymålinger viser høyere støyverdier ønskes det støytiltak. 

- Det ønskes at forringelse av bruksverdi og reduserte utbyggingspotensiale reflekteres 
i forhandlingen om erstatning. 

 
IFK sin vurdering av merknaden. 
Eiendommen er stor boligeiendom på ca. 2350 m2, der planforslaget innebærer et permanent 
erverv på ca. 187 m2 og et midlertidig erverv på ca. 268 m2.  Eksisterende bebyggelse ligger 
relativt langt unna vegen. Planforslaget berører hageareal mot vegen, et areal som er verdifullt 
for eier. Eiendommen har 2 eksisterende adkomster. Adkomsten fra Prost Bloms gate er 
forslått stengt, og adkomsten fra sidegate er foreslått opprettholdt. Reduksjon til kun 1 
adkomst samt videreføring av adkomsten fra sidegate er også gjort på andre eiendommer 
langs strekningen, og bygger på trafikksikkerhetsmessige hensyn. Adkomsten fra sidegate er 
etter vår vurdering godt egnet ut fra sikt og stigningsforhold. Dersom det er tidvise utfordringer 
mht bæreevne, kan det eventuelt vurderes utskiftning av masser eller overvannshåndtering. 
Merknadene vedrørende verdiforringelse og sørskilte tiltak mht gjennomføring/ivaretakelse, 
må vi komme tilbake til i grunnervervsprosessen. Når det gjelder støyforhold så opprettholder 
vi vår tidligere vurdering om at tiltaket er av en slik karakter at det ikke er krav om støytiltak. 
Merknaden foreslås ikke tatt til følge. 
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Elisabet og Arne Lønstad, den 11.05.21 
Lønstad er eier av Prost Bloms gate 21. Planforslag foreslår å stenge innkjøringen til 
kjellergarasjen. Løsnstad har brukt innkjøringen i 40 år uten problemer. Det er plass til en bil 
mellom vegbanen og garasjedøra, og ny sykkelveg med fortau medfører ingen endringer forbi 
eiendommen. Da det ikke skjer endringer ved eiendommen og at det kun er en annen 
innkjøring, ca. 100 m lenger ned, som foreslås stengt, kan de ikke se at dette har betydning 
for trafikkikerheten.  Spesielt vinterstid vil det være en stor ulempe å ikke ha tilgang til 
garasjen. Fra adkomsten via F.L.Suhrs veg har de kun tilgang til en carport. Mer eller mindre 
alle hus har tilgang via Prost Bloms gate, noe som bør være akseptabelt i en bygate med 40 
km/t 

IFK sin vurdering av merknaden. 
Vi har forståelse for ønsket om tilgang til kjellergarasjen, selv om eiendommen har ytterligere 
en garasje med adkomst fra sideveg. Vi foreslår derfor å åpne for adkomst til kjellergarasjen.  

 

Erlend Lekang, den 12.04.21 
Lekang er eier av Prost Bloms gate nr. 18. Viser til samtaler med Knut Bergum. Lekang er 
avhengig av at adkomst, parkering, og snumuligheter for bil med tilhenger. Dette gjelder både 
m.h.t. næringsvirksomhet og båthenger. Når tiltaket legger beslag på ca. 2 m av arealet, kan 
dette bli utfordrende.  Dette må kompenseres og ivaretas ved gjennomføring av tiltaket. 
Lekanger ønsker befaring på eiendommen med grunnerverver. 

IFK sin vurdering av merknaden. 
Eiendommen har i dag forholdsvis store arealer til parkering, og boligen ligger med stor 
avstand til vegen. I grunnervervsprosessen, dvs. før bygging, vil det bli gjennomført en befaring 
med byggeleder og grunnerverver sammen med eier.  Det er foreslått et erverv på ca. 1,2 m 
bredde ved porten. Det vil fremdeles bli gode snumuligheter på egen tomt. Dersom det ønskes 
særskilte parkeringslengder, f.eks tilhenger, er dette et forhold som avklares på 
grunnervervsrunden.  

 

Tor Kristian Pedersen, den 14.04.21 
Pedersen er eier av Prost Bloms gate 15 A og B, og klager på vegne av begge eiendommene. 

I planforslaget er adkomsten til kjelleren til 15B foreslått stengt. Dette kan ikke aksepteres da 
det er eneste innkjøring til garasje med plass til 8 biler. Eiendommen har hatt avkjørselen her 
i over 50 år, og det har tidligere vært verkstedsdrift. Avkjørselen og parkeringen var en del av 
forutsetningen for delingen av eiendommen på 1990-tallet. 

Nr. 15 A har utelukkende utearealer som vender mot Prost Bloms gate. Disse utearealene 
ligge i stor grad i rød støysone. Det vises til støyrapportens pktène 3.1 og 3.3, der det fremgår 
at det ved boliger i rød støysone bør det støyforholdene utredes.  Det påpekes også at etter 
stenging av Hans Mustadsgate er trafikken i Prost Bloms gate økt. Dette er dokumentert 
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ifbm utredninger av utbyggingsprosjektet på Hovdetoppen. Utdrag fra Sweco sin rapport fra 
Hovdetoppen vedrørende turproduksjon er vedlagt merknaden. Det kreves derfor at det 
etableres støyreduserende tiltak for fasader og uteareal på nr 15 A. 

IFK sin vurdering av merknaden. 
Vi har forståelse for behovet for tilgang til garasjen. Vi foreslår derfor å innarbeide adkomst til 
garasjen.  

Når det gjelder støy så fastholder vi vår tidligere vurdering om at tiltaket i Prost Bloms gate er 
et trafikksikkerhetstiltak som ikke medfører mere støy, og derfor kan gjennomføres uten 
ytterligere krav om støytiltak.  

 

Liv Ellen Giske og Svein Ruud, den 12.05.21 
Giske og Ruud er eiere av Prost Bloms gate nr. 4. Det har tidligere kommet med innspill både 
muntlig og skriftlig, og de er takknemlige for det som har blitt hørt. De ønsker likevel å 
komme med følgende kommentarer: 

- Det er allerede en utfordring med at sykelister kommer i full fart nedover på fortauet 
på feil side. Dette vil ikke bli bedre med ny løsning, da mange ikke tør sykle i vegbanen 
nedover. Det bør innarbeides sykkelbane og fortau på begge sider av vegen. 

- Det er bra at innkjøringen til eiendommen kan legges via naboeiendom, slik at 
avkjørselen blir delvis sammen med Prost Blom nr. 6. Trolig ville det bli en bedre 
løsning for begge parter å legge adkomsten litt lenger opp mot husene.  

- Det er viktig at det blir stor nok avstand mellom garasjen og tomtegrensa, slik at det 
også i fremtiden kan være mulig å kjøre forbi med lastebiler/traktorer/båt på 
tilhenger. Dette kan ordnes ved å flytte busstoppet litt nedover. Dersom det ikke blir 
nok plass ber de om at garasjen flyttes. 

- De reagere kraftig på at et ikke er gjort reelle støymålinger, spesielt på nedsiden av 
Fastland. De mener at de estimerte støyverdiene ikke er reelle, og ber om at det 
settes opp støymåler. Dette vil registrere lyden av alle rånerene med moped, 
motorsykler og biler til Fastland. 

- Ber om å få være i dialog under byggeprosessen. Dette gjelder blant annet oppsetting 
av gjerde inkludert fundamenter til gjerdet, slik at gjerdet kan utformes etter sitt ønske 

- Håper at kommunen og fylkeskommunen er i dialog ved gjennomføringen slik at 
dreneringen blir dimensjonert tilstrekkelig (det er den ikke i dag), samt at det graves 
ned bredbånd o.l samtidig med øvrig anleggsarbeid. 

 

IFK sin vurdering av merknaden. 
Sykkelbane på begge sider av fylkesvegen vil kreve betydelig større arealinngrep og kostnader. 
Vi kan ikke se at det er grunnlag for dette innenfor gitte prosjektrammer. Foreslått løsning 
bygger på føringer fra forprosjekt og bestilling fra Statens vegvesen. 

Adkomstforholdene til Hunnsvegen 28, Prost bloms gate 2,4, og 6 er noe vi har jobbet særskilt 
med gjennom hele planprosessen. Adkomstforholdene er krevende da det er sterk stigning fra 
vegen og opp til biloppstillingsplasser/garasjer. Det har vært god dialog med Giske/Ruud, og vi 
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har prøvd å finne gode løsninger for både Prost Bloms gate nr. 4 og 6. Det er krevende å legge 
en felles adkomst lenger opp mot husene, da det det blir stor høydeforskjell mellom de to 
adkomstene. Adkomstene til nr. 4 og 6 er planlagt som to separate adkomster med mur 
mellom adkomstene. Denne muren skal ta opp høydeforskjellen. 

Vi ser det som krevende å skyve på bussholdeplassen, da dette vil medføre økt inngrep på 
Prost Blom nr. 2. Et ønske om å kunne kjøre traktor på nedsiden av garasjen og bak til hagen, 
vil etter vår vurdering ikke forsvare konsekvensen av å flytte busslomma.  Det er brukt mur 
forbi eiendommen, dette for å reduser inngrepene på eiendommen. Etter bygging vil det være 
en avstand på ca. 3 meter, mellom garasje og mur, noe vi mener er fult ut akseptabelt.  

Når det gjelder støy så fastholder vi vår tidligere vurdering om at tiltaket i Prost Bloms gate er 
et trafikksikkerhetstiltak som ikke medfører mere støy, og derfor kan gjennomføres uten 
ytterligere krav om støytiltak.  

Før bygging vil hver enkelt berørt eiendom bli kontaktet, og det vil bli avholdt befaring med 
grunnerverver og byggeleder. Prosjektet jobber sammen med Gjøvik kommune for 
koordinering mht VA. I tillegg vil det være dialog mot øvrige ledningseiere. 

Merknaden foreslås ikke tatt til følge.  

 

Bjørn Henrik Nilsen, den 11.05.21 
Nilsen er eier av Prost Bloms gate nr. 2.   

- Nilsen ønsker ikke felles innkjøring med Hunnsvegen nr. 28, ett ønske som deles av 
eier av Hunnsvegen 28. En felles adkomst vil være en ulempe og verditap. 

- Nilsen har lagt med flere bilder av tidligere utarbeide forslag og presisere at han 
ønsker tidligere forslag med en egen adkomst som er kortere, dvs ikke trukket så 
langt nedover. Forslag til adkomst bli svært lang men dertil lang brøyting.  

- Snuplass må lages ved garasjen ikke nede ved veien. Daglig bruk er avhengig av 
snuplass ved garasje. 

- Nilsen ønsker at støttemuren som er på naboeiendommen (Prost Bloms gate nr. 4) 
forlenges til også å omfatte nr. 2. Dette vil gi et bedre helhetsinntrykk samt sparer 
tomteareal. Det må også settes opp gjerde. 

- Nilsen ønsker hjelp til tilrettelegging, dekking av eller besparelser av kostnader knyttet 
til teknisk arbeid (strøm m.m), herunder påkobling av kloakk. 

- Kompensasjon for tomt, beplantning m.m. Midlertidig areal må tilbakeføres og 
godkjennes av eier. 

 

IFK sin vurdering av merknaden. 
Adkomstforholdene til Hunnsvegen 28, Prost Bloms gate 2, 4, og 6 er noe vi har jobbet særskilt 
med gjennom hele planprosessen. Adkomstforholdene er krevende da det er sterk stigning fra 
vegen og opp til biloppstillingsplasser/garasjer. Underveis i prosessen har det vært jobbet med 
flere ulike forslag til løsninger, også flere enn de som Nilsen har lagt ved i sin merknad.  
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En vesentlig faktor i tidligere forslag var at Hunnsvegen nr. 28 var tenkt løst med adkomst fra 
Hunnsvegen. Dette viste seg etter hvert å være krevende mht både høydeforskjeller og 
snuforholdene. Ved at adkomsten fra Prost Bloms gate til Hunnsvegen nr. 28 både er bratt og 
smal, så er det formålstjenlig å tenke en felles løsning med Prost Bloms gate nr. 2. Foreslåtte 
felles adkomstløsning sikrer både siktforhold og stigningsforholdene til begge eiendommene. 
Det er kun nedre del som er felles adkomst og dette er også en vendehammer for større 
kjøretøy.  Privatbiler kan selvsagt snu oppe på den enkelte eiendom. Planforslaget legger 
derfor opp til at Hunnsvegen 28 får adkomst via Prost Bloms gate 2. Dette er tilsvarende som 
for Prost Bloms gate nr. 4 får adkomst via nr. 6.  

For å sikre vinkelrett biloppstilling før utkjøring på Prost Bloms gate må adkomsten trekkes 
noe vekk fra sykkelvegen. Det er derfor mindre effekt av mur mellom sykkelvegen og 
adkomstvegen.  For å spare tomteareal har vi derfor heller lagt inn en mur i bakkant av 
adkomstvegen. Muren foreslå vi å forlenge østover langs F_V1, noe som sparer skråningen 
opp mot hagen. 

Når det gjelder merknadene angående VA, strøm, kabler gjerde, estetikk, verdifastsettelse osv 
vil eiendommen bli behandlet på lik linje med øvrige berørte eiendommer. Før bygging vil det 
avholdes en befaring. 

Merknaden foreslås ikke tatt til følge. 

  

Helen Onsrud, den 11.05.21 
Onsrud er eier av Hunnsvegen 28.  

Planforslaget viser store inngrep i og begrensninger for eiendommen, med et potensielt stort 
verditap, en eiendom som familien har eid siden 1925. Slik planen foreligger kan den ikke 
aksepteres. Onsrud krever erstatning til oppføring av nytt garasje/uthusbygg med samme 
funksjoner som de har i dag, inkludert nødvendig grunnarbeid, arrondering, planering og 
istandgjøring.  

Onsrud påpeker frustrasjon over at de ikke har blitt direkte kontaktet for samtaler/befaring 
før planen ble offentligjort. De synes det er meget spesielt at en garasje med 5 plasser som 
har blitt brukt siden 1930 tallet avstenges med et pennestrøk. Det påpekes også at de kun 
har mottatt invitasjon til ett møte, jfr brev av 10.08.2020. 

 Fakta om eiendommen: 

- Bygget i 1925 og er registrert som to-mannsbolig. 
- Garasjen ble bygget ca. 1930 er bygget i 2,5 etg. og inneholder 7 garasjer, boder, 

loft/oppbevaringsarealer. Hele bygget er i bruk. 
- Over tid har Prost Bloms gate kontinuerlig blitt utvidet, slik at vegen stadig har 

kommet nærmere garasjen. 
- Adkomsten til eiendommen med bil har alltid vært fra Prost Bloms gate, da 

adkomsten fra Hunnsvegen bare er gangadkomst via trapp. Langs Hunnsvegen er det 
ikke lov å parkere. 

- Dagens beboer har daglig besøk som har behov for parkering. 

Onsrud har innsigelser til følgende punkter: 
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1. Felles adkomst med Prost Bloms gate nr. 2 er ikke en akseptabel løsning. Store 
betydningsfulle hageområder beslaglegges, og tiltenkt snuplass/vendehammer gir 
ingen nytteeffekt for eiendommen. Løsningen påfører eiendommene stort verditap. 

2. Garasjebygg/uthus. Planforslaget medfører at 1.etg av garasjen ikke kan benyttes, og 
dermed forsvinner 5 plasser. Dette er et så stort tap at det er uhensiktsmessig å 
beholde bygget. Eiendommen har behov for bodene i 2. etg., og dette kan ikke 
erstatte tapte garasjeplasser. Det vil bli krevd gjenanskaffelseskost for bygget. Nytt 
bygg må stå lenger inn på tomten med dertil krav om snuareal. Arealene til nytt bygg 
og snuareal vil også kreves kompensert. Ett nytt bygg lenger inn på tomten vil gi 
sikker og oversiktlig adkomst.  

3. Hageareal/gjerde. Planen viser store inngrep på hage og gjerde. Alt areal som berøres 
må istandsettes. Nytt gjerde og støttemur må istandsettes. Det aksepteres ikke bruk 
av tomten til oppbevaring av maskiner o.l. i anleggsfasen. Det må asfalteres og 
uteområdene må opparbeides etter ferdigstillelse av anlegget. Det må være adkomst 
til eiendommen med bil gjennom hele anlegget. Økonomisk kompensasjon for tomt, 
beplantning m.m. forventes. 
 

IFK sin vurdering av merknaden. 
Vi har forståelse for at eier opplever høringsforslaget som omfattende for sin eiendom. Ved 
grunneiermøtet august 2020 så var det tydelig vist stenging av avkjørsel fra Prost Bloms gate 
samt stenging av garasjeportene. Når eier ikke var tilstede på møtet så ser vi at 
høringsforslaget kan oppleves som en stor negativ overraskelse. Onsrud er varslet ved 
oppstart, høring og invitert til åpne møter, på lik linje med andre eiere innenfor planområdet. 

Garasjeportene ligger i dag svært nære vegen, uten nødvendig areal til biloppstilling eller 
manøvreringsareal mellom garasje og fortau. Av trafikksikkerhetshensyn kan vi ikke akseptere 
at det er 5 stk. garasjeporter som vender direkte ut mot sykkelvegen. Forslag om stenging av 
garasjeportene, samt ny adkomstløsning ble omtalt særskilt i planbeskrivelsen. 

Gjennom planprosessen er det vurdert ulike løsninger for adkomst til eiendommen. Det har 
blitt sett på muligheter for adkomst fra Hunnsvegen, men dette viste seg utfordrende å finne 
gode praktiske løsninger. Adkomst fra Prost Bloms gate er utfordrende både mht 
stigningsforhold samt å sikre tilstrekkelig frisikt. Det ble derfor landet på en løsning med 
adkomst via naboeiendommen, Prost Bloms gate nr.2. Det er derfor foreslått at ca. 97 m2 av 
Prost Bloms gate nr. 2 klausulers til adkomst for Hunnsvegen nr. 28. Likeledes er det forslått at 
ca. 28 m2 av Hunnsvegen 28 klausuleres til adkomst til nr. Prost Bloms gate nr. 2. 
Vendehammeren nederst mot Prost Bloms gate er kun for større kjøretøy. Privatbiler skal 
kunne snu oppe på eiendommen til Hunnsvegen 28. 

Når det gjelder garasjebygget så kan bygget bli stående, det er kun adkomsten fra Prost Bloms 
gate som stenges. Vi ser det ikke som nødvendig å rive garasjebygget. Når det gjelder 
erstatning så er dette et forhold i grunnerversforhandlingene. Regelen for erstatning er at det er 
verdiforringelsen på eiendommen som skal erstattes.  

Selv om både Onsrud og eier av Prost Bloms gate nr. 2 begge er motstandere av felles 
adkomstløsning, så er vår vurdering at en felles adkomstløsning er den beste løsningen for 
disse eiendommene. Vi ønsker derfor å opprettholde løsningen som ligger i høringsforslaget.  



 

59 | Planbeskrivelse  Prost Bloms gate 

I planforslaget ligger det inne et permanent erverv på ca. 160 m2, et midlertidig erverv på ca. 
259 m2, og et klausulert areal på ca. 28 m2.  De midlertidig ervervede arealene er ut fra behovet 
i byggeperioden. Innenfor disse arealene kan det bli stående maskiner for kortere perioder. Ved 
bygging prøver vi å gjøre byggeperioden så kort som mulig, samt at ulempene for eier og 
eiendommen blir minst mulig. Det kan likevel oppstå dager da biladkomst til eiendommen er 
problematisk. 

Erstatning for verdiforringelse av garasjen, samt erstatning for midlertid og permanent erverv, 
vil bli utført på lik linje med øvrige berørte eiendommer på strekningen.  

Merknaden foreslås ikke tatt til følge. 

 

David Pettersen Stevens, den 06.04.21 
Stevens er eier av Øverbyveien nr. 2.  Stevens savner fotgjengerovergang eller andre tiltak for 
fotgjengere i krysset med Øverbyvegen, da det er mange barn som ferdes i krysset. 

IFK sin vurdering av merknaden. 
Krysset Øverbyvegen/Prost Bloms gate er snevret inn for å øke trafikksikkerheten i tillegg til at 
fortauet er ført inn i krysset. Fotgjengerfeltet hadde feilaktig falt ut av høringsforslaget, men 
innarbeides nå i planforslaget.  Samlet sett skal dette gi økt trafikksikkerhet og tilrettelegging 
for myke trafikanter i kryssområdet. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
   


