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Innspill til reguleringsplanarbeid FV 415 – Simonstad - Selåsvatn
Det vises til oppstartsvarsel datert 24.01.2018.
Vi har som eier av eiendommen Simonstad 370 følgende innspill til planarbeidet:
Planområdet omfatter en betydelig del av vår eiendom – herunder våningshus, fjøs samt en
del av hagen. Vi legger i utgangspunktet til grunn at det er mer tekniske grunner til at
plangrensen er trukket så vidt romslig og ikke reelle planer om inngrep i selve gårdstunet.
Vi vil likevel bemerke at dagens fylkesvei ligger nær opp til tunet. Det er for oss av største
betydning at veien ikke kommer nærmere våningshuset og låven enn i dag.
I oppstartsmeldingen opplyses at hensikten med planarbeidet er å bedre fremkommelighet
og trafikksikkerhet langs fylkesveien. Dette er viktig, men vi vil anføre at utretting av veien i
seg selv vil kunne bidra til økt hastighet med det utfordringer dette medfører for
trafikksikkerheten. Vi forutsetter at dette forholdet blir grundig vurdert i planarbeidet. Det bør
planlegges for skiltet hastighet 60 km/t på strekningen gjennom bebyggelsen på Simonstad.
Slik hastighetsnedsettelse bør innføres allerede i dag.
I tillegg til trafikksikkerhet og fremkommelighet, bør hensynet til bomiljø, landskap og
kulturmiljø inntas som viktige premisser for planleggingen. Det minnes om at deler av
planområdet inngår i et verneverdig vei-/kulturmiljø, jf. Vegvesenets verneplan "Vegvalg" av
2002.
Etter det vi forstår planlegges den nye veien lagt i skjæring der veien går parallelt med
jernbanelinjen øst for vannet. Veien bør her av hensyn til støy og landskapsrammen omkring
vannet, fortrinnsvis legges i tunnel. Dersom dette ikke er mulig, er det viktig at det legges opp
til andre tiltak for å ivareta hensynet til støy og landskapsestetikk.
Vi vil avslutningsvis be om å bli holdt orientert i den videre planprosessen. Vi ber samtidig
om å bli tatt med på råd dersom det legges opp til tiltak som vil berøre vår eiendom.
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