
  

  

  

Statens vegvesen 
  

 

Oppland fylkeskommune har ansvaret for fylkesvegene, avgjør hvilke prosjekter som skal gjennomføres hvert år og gir politiske 

føringer for utvikling av fylkesvegene. Det er Statens vegvesen som normalt planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder 

fylkesvegene på vegne av fylkeskommunen. 

Postadresse Telefon: 02030 Kontoradresse Fakturaadresse 

Statens vegvesen  Industrigata 1 Statens vegvesen 

Region øst firmapost-ost@vegvesen.no 2619 LILLEHAMMER Landsdekkende regnskap 
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2605 LILLEHAMMER Org.nr: 971032081   9815 Vadsø 
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Varsel om offentlig ettersyn – detaljreguleringsplan på høring –  

Fv. 216 Skaugboringen holdeplass og Langsethgutua 

Statens vegvesen og Oppland fylkeskommune har i samarbeid med Lillehammer kommune 

laget et forslag til reguleringsplan. Reguleringsplanen ligger ute til offentlig ettersyn til 14. 

mars 2017, og vi ber om eventuelle merknader til planen.  

 

Hvor er planen tilgjengelig? 

Planen er tilgjengelig på Servicetorget i Lillehammer kommune, og kan også lastes ned fra 

nettsidene www.vegvesen.no/vegprosjekter – under høringer vegprosjekter eller 

www.lillehammer.kommune.no. Ta kontakt dersom dere vil ha tilsendt et eksemplar av 

planen. Planen blir sendt til berørte grunneiere. 

 

Åpen kontortid 

Statens vegvesen og Lillehammer kommune arrangerer åpen kontortid for å svare på 

spørsmål om reguleringsplanen tirsdag 21. februar 2017, kl. 15-17 i Lillehammer 

kommune, Servicetorget i Storgata 51. Dette blir også annonsert i GD sammen med varsel 

om offentlig ettersyn. 

 

Vi ber om merknader til planen 

Fristen for å sende merknader til reguleringsplanen er 14. mars 2017. Send merknadene 

skriftlig til:  Statens vegvesen Region Øst 

Postboks 1010 

2626 Lillehammer 

 

eller firmapost-ost@vegvesen.no 

http://www.vegvesen.no/vegprosjekter
http://www.lillehammer.kommune.no/
mailto:firmapost-ost@vegvesen.no
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Dere finner mer informasjon om den formelle planprosessen i selve reguleringsplanen. 

 

Kort om planen 

Formålet med planforslaget er å bedre trafikksikkerheten og fremkommeligheten for 

gående, syklende og reisende med bybuss. Tiltaket bedrer også fremkommeligheten for 

bybuss. Dette gjøres ved å flytte, forlenge og oppgradere eksisterende busslommer til 

universell utforming, flytte fotgjengerfelt i Messenlivegen og etablere intensiv belysning i 

krysningspunktet, samt legge om bratt turveitrasé (Langsethgutua).  

 

Tiltaket vil ha positive konsekvenser for trafikksikkerhet og øke tilgangen til kollektiv 

transport for alle brukergrupper. Virkningen av planforslaget anses som positivt. 

 

Aktuelt regelverk 

Dette varselet er sendt ut i samsvar med plan- og bygningsloven § 12-10. Planen er 

utarbeidet i samsvar med plan- og bygningsloven §§ 12-3 og 3-7. 

 

Ta gjerne kontakt med oss 

Dersom dere har spørsmål eller ønsker å få tilsendt reguleringsplanen, kan dere kontakte 

Tone Tidemand Skappel på telefon 61 27 13 83 eller e-post tone.skappel@vegvesen.no. 

 

 

Plan og trafikk Oppland 

Med hilsen 

 

 

 

Hans Martin Asskildt 

seksjonssjef Skappel Tone Tidemand 

  

Vedlegg 

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer. 

 

  

Likelydende brev sendt til 

Eidsiva Nett AS, Postboks 4100, 2307 HAMAR 

Fylkesmannen i Oppland, Postboks 987, 2626 LILLEHAMMER 

Mattilsynet Hedmark og Oppland,  

NVE Region Øst, Vangsvegen 73, 2317 HAMAR 

Oppland fylkeskommune, Postboks 988, 2626 LILLEHAMMER 

Opplandstrafikk,  

Telenor - Servicesenter for nettutbygging, Postboks 7150, 5020 BERGEN 

 

Kopi 

Lillehammer kommune, Postboks 986, 2626 LILLEHAMMER 

mailto:tone.skappel@vegvesen.no

