Regionalenheten

Møtereferat

Vår ref.:

201616863-16

Møtedato:
Møtested:
Deltakere:

Lillehammer, 11. september 2017

29.08.17

Tid: 14.30 – 15.30

Statens vegvesen region midt (på Skype): Gisle Fossen, Rolf Arne Hamre
Statens vegvesen region øst: Gyda Austin
Fylkesmannen i Oppland: Olav Malmedal
Oppland fylkeskommune: Kristin Loe Kjelstad, Mildri Eide, Gunhild Haugum, Ingunn
Høyvik

Møteleder: Gunhild Haugum

Referent: Ingunn Midtgård Høyvik

Reguleringsplan for E136 referat fra regionalt planforum 29.08.17
Følgende saker ble drøftet/orientert om:
Saksnr Sakstittel/referat
Ansvar
1. Presentasjon av planforslaget
Statens vegvesen (SVV) ga en grundig presentasjon av planforslaget, for å gi
høringsinstansene innblikk i prosjektet. Fra et veifaglig synspunkt er de to største
utfordringene kryssing av jernbanen og en stor fylling på utsiden av dagens vei.
Denne fyllingen blir i Rauma kommune.
Gisle Fossen gikk gjennom notat til planforum som var sendt ut til deltagerne på
forhånd:
https://www.oppland.no/Handlers/fh.ashx?MId1=54&FilId=5630
2.
Kommentarer til planforslaget:
Merknad fra Fylkesmannen i Oppland:
Minner om at SVV må send SOSI-fil til Kartverket på Hamar før høring. Forslaget skal
ligge inne i InnlandsGis når planforslaget legges ut på høring.
Merknad fra Kulturarv:
Kommenterte SVV sine opplysninger om at arkeologiske undersøkelser er
gjennomført, og det er funnet dyrkingslag fra yngre jernalder. Møre og Romsdal
fylkeskommune har opplyst at de ikke vil kreve at arealet blir vernet, og forventes
at slike funn blir frigitt greit og uten utgraving. Oppland fylkeskommune vil følge
praksis i Møre og Romsdal fylkeskommune og vil ikke kreve at arealet blir vernet.
Oppland fylkeskommune avklarer og samkjører saken med Møre og Romsdal
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fylkeskommune. Svaret vil komme i Oppland fylkeskommune sin uttalelse i
forbindelse med høring av planforslaget.
Merknad fra Fylkesmannen i Oppland:
I beskrivelsen av planforslaget er det satt opp en oversikt over omdisponering av
dyrka areal. Dette er oppgitt til å være 9,5 daa, men Fylkesmannen etterlyser en
oversikt både over hvor disse arealene er, samt om det er dyrka eller dyrkbar mark.
Bortsett fra å etterlyse arealoppgave fordelt på kommuner ser materialet bra ut og
det er en grundig gjennomgang.
Svar fra SVV:
Disse opplysningene ligger i en egen detaljert KU. Gisle Fossen sender denne over til
Oppland fylkeskommune, som formidler den videre. Det har vært størst
utfordringer i forhold til slåttemarker og utvalgte naturtyper, men SVV har hatt
dialog med Fylkesmannen i Møre og Romsdal.
Spørsmål fra Fylkesmannen i Oppland:
Hva skjer med gang- og sykkelveien når den kommer inn i Lesja? Det ser ut som den
stopper ved kanten av kartet.
Svar fra SVV:
Den blir ikke videreført i dette prosjektet. Det er ikke befolkningsgrunnlag til at SVV
bygger gang- og sykkelvei langs fylkesveien. Kommunen kan velge å gjøre noe
annet, så den reguleres likevel inn.

