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Arkivsak: 18/231   

 

REGULERINGSPLAN FV. 115 - SKJØNNERØD - NORDBY 

 

Saksbehandler:  Anne-Grete Trevor Arkiv: L13  

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

36/19 Formannskapet 19.09.2019 

36/19 Kommunestyret 26.09.2019 

 

Rådmannens forslag 

Reguleringsplan for vedlikeholdsprosjekt Fv 115 Skjønnerød – Nordby vedtas. 

 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 19.09.2019 sak 36/19 

 

Behandling: 

Ordføreren fremmet flg. forslag: 

 

Det skal vurderes om det vil være hensiktsmessig å legge trekkerør for fiber samtidig med 

utbedringen av FV 115». 

 

 

Rådmannens forslag tiltrådt enstemmig. 

 

Ordførerens forslag tiltrådt enstemmig. 

 

Vedtak: 

Reguleringsplan for vedlikeholdsprosjekt Fv 115 Skjønnerød – Nordby vedtas. 

 

Det skal vurderes om det vil være hensiktsmessig å legge trekkerør for fiber samtidig med 

utbedringen av FV 115». 

 

Behandling/vedtak i Kommunestyret den 26.09.2019 sak 36/19 

 

Behandling: 

Ordføreren fremmet flg. alternative forslag til innstillingens andre avsnitt: 

 

Rådmannen bes gå i dialog med Statens vegvesen for om mulig å legge trekkerør for fiber 

samtidig med utbedringen av Fv 115. 

 

Innstillingens første avsnitt vedtatt enstemmig. 

 

Ordførerens forslag vedtatt enstemmig. 

 

Innstillingens andre avsnitt kom således ikke opp til votering. 
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Vedtak: 

Reguleringsplan for vedlikeholdsprosjekt Fv 115 Skjønnerød – Nordby vedtas. 

 

Rådmannen bes gå i dialog med Statens vegvesen for om mulig å legge trekkerør for fiber 

samtidig med utbedringen av Fv 115. 

 

 

Utredning: 

 

Faktiske opplysninger 

Reguleringsplan for utbedring av Fv 115 ble varslet av Statens vegvesen (SVV) 05.03.2018. 

Planen omfatter strekningen Skjønnerød – Nordby, med unntak av Svinndal sentrum. 

Utbedringene skal omfatte grøfting, hogging av skog og fjerning av fjellknauser, for bedring av 

trafikksikkerhet. Siden dette er et vedlikeholdsprosjekt, skal vegen tilbakeføres til den tilstand 

den hadde før forfallet tok overhånd. Det legges derfor opp til å beholde eksisterende 

vegbredde og kurvatur. Utarbeidelse av planen har blitt gjort i samarbeid med administrasjonen 

i kommunen. 

 

Hensikten med prosjektet er å bedre trafikksikkerheten innenfor planområdet og det vises til 

ulykkessituasjonen som sier at det fra 2010 har omkommet tre personer på strekningen. 

 

Planbeskrivelsen (vedlegg 4) gjør rede for tema som har vært viktige i utarbeidelsen av planen.  

 

Planen vil medføre omdisponering av 20 daa skog og 5,2 daa dyrka mark. 

 

Vurderinger 

Medvirkningsmøte: 

19. april 2018 holdt SVV åpen kontordag på Bøndenes hus i Svinndal. Representanter fra 

kommunens administrasjon deltok også der. Møtet var godt besøkt og det var god anledning til 

å stille spørsmål om prosjektet. 

 

Høringsuttalelser: 

Under offentlig ettersyn mottok forslagsstiller 11 høringsuttalelser. Disse er oppsummert og 

kommentert, samt vedlagt i sin helhet i vedlegg 8. 

 

Flere av høringsuttalelsene omhandler ønske om større vegbredde ved strekninger som 

benyttes av skolebarn. Dette avvises av SVV, da dette er et vedlikeholdsprosjekt som ikke 

omfatter anlegg for gående og syklende. 

 

Ønske om å legge ny vei utenom to gårdstun avvises med begrunnelse at dette er et 

vedlikeholdsprosjekt og at større omlegginger må fremmes som egne planer. 

 

Løkkeberg bru er tatt ut av planforslaget, da omlegging av denne ble for omfattende å ta med i 

dette prosjektet. Planarbeid for Løkkeberg bru vil starte når det foreligger midler. 
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For uttalelser vedrørende ønske om å prioritere oppgradering av veglegemet framfor rydding 

av sideterreng, svarer SVV at utbedring av stikkrenner og grøfter samt nye vegskuldre samlet 

sett også vil ha positiv effekt på veglegemet. 

 

Høringsuttalelse om at autovern rett på utsiden av hvitstripe oppleves utrygt og er trafikkfarlig, 

besvares med at det er mulig å sette autovern lenger unna hvitstripe. Dette er vurderinger som 

gjøres av byggeleder i byggeplan/ anleggsfase. 

 

Forhold vedrørende ivaretakelse av matjord, hindre spredning av rødlistearter, bevaring av 

vegetasjon og avrenning fra anleggsarbeid og –maskiner er ivaretatt i bestemmelsene. 

 

Konklusjon: 

Plan for vedlikeholdsprosjekt for Fv 115 framstår gjennomarbeidet og i tråd med formålet for å 

øke trafikksikkerheten langs strekningen, innenfor de rammer som er gitt for arbeidet. 

 

Vedlegg 

1. Plankart 1 – 5 

2. Plankart 6 – 10 

3. Bestemmelser 

4. Planbeskrivelse 

5. Berørte eiendommer og arealbeslag 

6. Oversiktskart 

7. Støykart 

8. Oppsummering av høringsuttalelser med kommentarer 

9. Innspill etter varsel om oppstart 

10. Sammendrag av innspill etter oppstart med kommentarer 

11. Snittegning, Engsbekken 

 

 

 


