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Markus Forsberg

Fra: Markus Forsberg

Sendt: 20. oktober 2017 13:15

Til: 'Sletten Torhild'

Emne: Myrer i Eidsvoll kommune. Deres referanse: 16/159064

Hei Torhild 

 

Angående:  

 

Gbnr. 59/42, hjemmelshaver: Statens vegvesen 

 
Hva er vegvesenets planer og tanker rundt dette arealet?   

 

Jeg ønsker en tilbakemelding på mulighetene for å regulere og opparbeide den vegen som allerede er regulert i 

østkant av  gjeldende reguleringsplan for Myrer (som går gjennom vegvesenets tomt) for på den måten gi beboerne 

på Myrer en egen adkomstveg som ikke har noe med næringsområdet på Myrer å gjøre. Mangelen på en 

tilfredsstillende adkomstveg for de 7 boligene på Myrer har vært et ømfintlig tema i mange år, og nå er beboerne 

bekymret for at situasjonen for den nåværende adkomsten skal forverres iom. at det skal komme ny 

forretningsvirksomhet på området i forsterket omfang (dette på toppen av de allerede eksisterende virksomheter på 

Myrer). Forslag til ny adkomstveg kan da føres ut i fylkesvegen vis a vis eksisterende kryss som illustrert under. Da vil 

da være naturlig å stenge 1 utkjøring på andre siden av vegen (markert med kryss) for å opprettholde balansen i 

antall utkjøringer i dette området. Hvordan ser vegvesenet på dette forslaget, er det f.eks grunnlag for å legge inn 

innsigelse hvis kommunen ønsker å gå videre med et slikt forslag?  
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Hvis det er slik at forslaget ansees som urealistisk og ikke akseptabelt av vegvesenet så vil vi i kommunen gjerne vite 

at det evt er tilfelle. På den måten slipper vi å bruke unødig med tid på et forslag som ikke vil gå gjennom.     

 

Mvh 

Markus Forsberg 
Arealplanlegger 
Tlf: 66107139  
Rådhusgata 1, 2080 Eidsvoll  

 
 



 

 

 

 

Postadresse Telefon: 22 07 30 00 Kontoradresse Fakturaadresse 

Statens vegvesen  Østensjøveien 34 Statens vegvesen 

Region øst firmapost-ost@vegvesen.no 0667 OSLO Regnskap 

Postboks 1010 Nordre Ål     Postboks 702 

2605 LILLEHAMMER Org.nr: 971032081   9815 Vadsø 

        
        
 

Eidsvoll kommune 

Postboks 90 

2081 EIDSVOLL 

  

   

 

  

Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: 

Region øst Torhild Sletten / 24058226 16/159064-8    21.12.2017 

     

      

Svar på spørsmål til arbeid med områderegulering av Myrer i Eidsvoll 

Vi viser til epost sendt 20.10.2017 fra Eidsvoll kommune. 
 
Beskrivelse av saken 
Eidsvoll kommune stiller spørsmål om det er mulig å regulere et nytt kryss med fv. 181 med 
plassering rett ovenfor Vestengvegen. Kommunen tenker at et eventuelt nytt kryss skal være 
adkomst til 7 boliger som ligger langs Myhrersvingen på Myrer.  
 
Gjeldende regulering for Myhrer industriområde 
Boligeiendommene på Myrer har adkomst via eksisterende kryss mellom fv. 181 og 
Myhrervegen, som er regulert i reguleringsplan for Myhrer industri området, stadfestet i 1978.  
 
I reguleringsplanen for Myhrer industriområde er det en regulert gang- og sykkelveg  
i forlengelsen av Myhrersvingen forbi østsiden av gbnr. 59/42 og videre frem til fv. 181. 
Nevnte gang- og sykkelveg er ikke opparbeidet. 
 
Statens vegvesens vurdering av forslag til regulering av nytt kryss 
Av hensyn til trafikksikkerheten langs fv. 181 kan Statens vegvesen ikke akseptere at det 
reguleres inn et nytt kryss med fv. 181 med beliggenhet ovenfor eksisterende kryss mellom  
fv. 181 og Vestengvegen. Bygging av et x-kryss vil øke risikoen for trafikkuhell fordi det vil 
være mange konfliktpunkter mellom trafikken fra de ulike trafikkstrømmene gjennom krysset. 
Vi viser her til Statens vegvesens håndbok 263 Geometrisk utforming av veg- og gatekryss. 
 
Vegavdeling Akershus - Planseksjonen 
Med hilsen 
 
 
Arne Kolstadbråten 
Fagkoordinator Torhild Sletten 
  

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer. 

 

Kopi 

Akershus fylkeskommune, Postboks 1200 Sentrum, 0107 OSLO 
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