
Innspill til varsel om utvidelse av planområdet 
 

Rød linje – opprinnelig varslingsgrense 
Svart linje – foreslått plangrense 

 

 
Ved boligfelt, Andersstuguvegen nord 
 
Eksisterende jord/bergskjæring beholdes, 
men det er behov for sikring av 
skjæringen. Denne foreslås derfor 
regulert til permanent annet vegareal 
fram til eiendomsgrense. Suppleres med 
et mindre midlertidig beslag fram til 
gjerdeline/topp skjæring ved 
Andersgutuvegen 70,72 og 74. 
 
Utvidelsen berører noe privat tomteareal 

 

 
 

 
Andersgutuvegen med bussholdeplass 
 
Andersgutuvegen reguleres fram til 
eiendomsgrense. Ikke tiltak annet enn 
tilpasning i krysset. 
 
Ved ny bussholdeplass er det 
fjellskjæring. Det er behov for en 
avskjærende terrenggrøft på toppen av 
skjæringen for å hindre overvann å renne 
ned i skjæringen. 
 
Inkluderer midlertid beslag for 
anleggsgjennomføring. 
 
Utvidelsen berører noe privat 
skogsareal/LNF-område. 

 

 
 

Busslomme



 
Ved Tverrslaget 
 
Det er behov for en avskjærende 
terrenggrøft på toppen av skjæringen for 
å hindre overvann å renne ned i 
skjæringen. Det reguleres annen 
veggrunn ut til eiendomsgrensen for 
fylkesveien. 
 
 
Ved Berg 
 
Bergskjæringen blir større enn antatt. Det 
er behov for å sikre midlertidig beslag for 
anleggsgjennomføring. 
 
 
Utvidelsen berører noe privat 
skogsareal/LNF-område. 
 

 

 
 

 
Ved Tyttebærskogen/Midtskog 
 
Busslommer med midlertidig beslag for 
anleggsgjennomføring. Parkeringsplass 
med atkomst tilpasset denne løsningen. 
Areal vest for fylkesveien er innenfor E6-
planen og vil i praksis bli en omregulering 
av parkeringsplassen og atkomsten slik at 
det passer med busslommen dvs. en 
justering av plassering og form på 
parkeringsarealet men for samme antall 
plasser.   
 
  

 

 
 



 
Ved Sagåa/Sørbygdsvegen 
 
Nødvendig sikringstiltak (flomvoll) ved 
Sagåa med tilhørende midlertidig beslag 
for anleggsgjennomføring. 
 
Tilpasning til eiendomsgrenser 
(Sørbygdsveien) 
 
Utvidelsen berører noe privat 
skogsareal/LNF-område og 
Sørbygdsvegen 

 

 
 

 
Ved Hundervegen 428 
 
Del av Gudbrandsdalschausseen/ 
Kongevegen innlemmes i planen. 
Gudbrandsdalschausseen/ Kongevegen 
berøres kun av tiltaket i sør- og 
nordende, men ønskes med i sin helhet 
innenfor planen for å se sammenhengen i 
kulturminnet. Det vil ikke bli midlertidige 
eller permanente tiltak/endringer som 
følge av gs-tiltaket innenfor utvidelsen.  
 
 
 

 

 
 



 
Nord for Midtskog  
(eiendom gnr/brnr. 7/2) 
 
Bergskjæringen blir større enn antatt. Det 
er behov for en avskjærende terrenggrøft 
på toppen av skjæringen for å hindre 
overvann å renne ned i skjæringen.  
 
Inkluderer midlertid beslag for 
anleggsgjennomføring. 
 
Utvidelsen berører noe privat 
skogsareal/LNF-område. 

 

 
 

Merradalen  
 
Det er behov for tiltak ved eksisterende 
stikkrenne i Merradalen som sikring ved 
stor vannføring. Det er foreslått et nytt 
sedimenteringsbasseng i bekkedalen, 
som skal hindre at stikkrenna tilstoppes 
av løsmasser. Bassenget bidrar også til å 
fordrøye vannet, dvs jevnere 
vannmengde i stikkrenne/grøfter. 
 
Inkluderer midlertid beslag for 
anleggsgjennomføring. 
 
Utvidelsen berører noe privat 
skogsareal/LNF-område. 

 

 
 


