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Varsel om oppstart av arbeid med reguleringsplan - fv. 227 

Bjørgedalsvegen, kryssutbedring Gjerluvegen/Kvemyrvegen. 
 

Innlandet fylkeskommune skal i samarbeid med Ringsaker kommune starte utarbeidelse av 

detaljreguleringsplan for det nevnte prosjektet. Vi ber med dette om innspill til arbeidet. Dette 

varselet er sendt ut i samsvar med plan- og bygningsloven § 12-8 og 3-7. Frist for å komme 

med innspill til planarbeidet er 30.6.2020.  

 

Beskrivelse av prosjektet  

Gang- og sykkelveg langs Bjørgedalsvegen, fra Røsetgutua til Kylstad skole er under 

utbygging. Dette planarbeidet skal sikre videreføring av gang- og sykkelveg til Gjerluvegen.  

 

Hensikten med planarbeidet er å legge grunnlag for forlengelse av gang- og sykkelvegen fra 

Kylstad skole til Gjerluvegen og bygging av et nytt kryss med god trafikksikkerhet for alle 

trafikantgrupper. Prosjektet innebærer utskifting av eksisterende bruer på Bjørgedalsvegen 

og Kvemyrvegen.  

 

De to eksisterende bruene er i dårlig stand og må erstattes (Kvemyrvegen) eller har kort 

restlevetid (Bjørgedalsvegen). Utskifting av bruer over Vesleelva sees i sammenheng med 

nytt kryss og ny gang- og sykkelveg. Innlandet fylkeskommune anbefaler en lang kulvert 

under hele kryssområdet. Dette vil gi gode gang- og sykkelløsninger og et godt og 

trafikksikkert kryss for alle trafikantgrupper.  

 

Befaring med grunneiere og interessenter 

Innlandet fylkeskommune arrangerer en befaring innenfor planområdet onsdag 10.juni 2020 

kl 17.00. Grunneiere og andre interesserte er velkommen til å delta. Representanter fra 

Innlandet fylkeskommune vil orientere om planarbeidet og prosjektet og kunne svare på 

spørsmål. Oppmøte ved Gjerlaug bru i Kvermyrvegen.  

 

Vi forholder oss til Folkehelseinstituttets smittevernregler angående Covid19-pandemien. På 

befaringen holder vi avstand til hverandre og unngår håndhilsing. Personer med symptomer 

på luftveisinfeksjon skal ikke møte opp. Informasjon kan i de tilfeller gis direkte til 

vedkommende.   
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Frist for innspill 

Frist for å komme med uttalelser/innspill er 30.6.2020. Send disse skriftlig på e-post til  

post@innlandetfylke.no eller per post til Innlandet fylkeskommune, Postboks 4404 

Bedriftssenteret, 2325 Hamar. Oversendelsen merkes med saksnummer 2020/36282.  

 
 

Detaljreguleringsplanen vil utarbeides innenfor avgrensningen i figur 1 nedenfor. Det 

kommende planforslaget som sendes på høring vil ikke nødvendigvis dekke hele det viste 

arealet. Endelig avgrensning avgjøres i planprosessen.  

 

 

Konsekvensutredning 

I samråd med Ringsaker kommune er det vurdert at planen ikke er utredningspliktig etter 

forskrift om konsekvensutredning §§ 6-7. Tiltaket er vurdert å ikke gi vesentlige virkninger på 

miljø og samfunn, etter forskriftens § 10 og kommer derfor ikke innenfor krav om 

konsekvensutredning etter forskriftens § 8.  

 

Videre prosess  

Innlandet fylkeskommune utarbeider et forslag til reguleringsplan med tilhørende 

bestemmelser og planbeskrivelse. Planforslaget vil sendes på høring til berørte grunneiere, 

relevante fagmyndigheter og andre som får interesser berørt av forslaget. Dette varsles i 

Figur 1: Planområdet reguleringsplanen vil utarbeides innenfor. 
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brev. Offentlig ettersyn blir kunngjort i avisa. Det vil da bli anledning til å komme med 

merknader til planforslaget.  

 

På prosjektets nettider vil informasjon legges ut videre i prosessen.  

 

 

Grunnerverv  

Gjennomføring av prosjektet vil medføre behov for erverv av grunn. Når reguleringsplanen 

blir vedtatt gir den hjemmel for å gjennomføre grunnerverv. Det er usikre eiendomsgrenser 

innenfor planområdet. Innlandet fylkeskommune vil invitere til oppmålingsforretning for å 

klarlegge grensene formelt.  

 

Varsel om landmåling 

Som en del av forberedelsene for prosjektet vil det foretas innmålinger på og langs 

fylkesvegene i kryssområdet samt i Vesleelva. Innmålinger av terreng omkring fylkesvegene 

kan berøre kantsoner av private eiendommer. Innmålingene gjøres med håndholdt GPS og 

medfører ingen inngrep.  

 

Oreigningsloven §4 og til Lov om eiendomsregistreringer (matrikkellova) §41 gir Statens 

vegvesen hjemmel til å utføre landmålingsarbeid på offentlig og privat grunn. 

 

Kabler og ledninger  

I prosessen skal vi skaffe oversikt over alle kabler og ledninger i området. Vi innhenter kart 

på alle registrerte elementer, men hvis det er private installasjoner i grunnen oppfordrer vi 

grunneiere til å sende dokumentasjonen til oss eller ta med på befaring. 

 

Ta gjerne kontakt  

Eventuelle spørsmål om planarbeidet kan rettes til planleggingsleder Arild Sundt på e-post 

arild.sundt@innlandetfylke.no eller telefon 92442383. 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

Arild Sundt 
 
 

 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur. 
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