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Saksnr. Sakstittel Ansvar/frist 
 Fremdrift: 

Det ble avtalt at planen leveres til kommunen i februar 
2021. 

 

 Avklaringer: 
• Fortau legges på vestsiden av Kyrkjeveien. 

Utvidelsen skal kun være på vestsiden, østre 
kant i veibanen skal være uendret, så langt som 
mulig. 

• Fortau skal være 2,5 m + 0,25 m skulder. 
• Innsnevring på siste del i boligfelt til 3,5 m er ok 

om nødvendig. 
• Veiarealet skal tas med i planen. Kommunal 

eiendom skal benyttes mest mulig for å minske 
erverv i etterkant. Det legges opp til kommunal 
bredde på vei (5 m) + fortau. 

• Fartsregulerende tiltak: Det legges inn i planen 
at eksisterende fartshumper opprettholdes. 

• Det skal legges vannledning i fortauet. Det 
ligger en PE280mm frem til krysset 
Kyrkjeveien/Sørlibakken, som det er ønskelig å 
forlenge frem til krysset Kyrkjeveien/Ryggveien, 
hvor det en nyere 160mm pvc rør. Kommunen 
ønsker at det avtales et møte i forhold til på 
kobling eksisterende system mellom Ryggveien 
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og Torset, når tekniske planer for dette skal 
løses. Kontaktperson for dette er Idar Goa. 

• Overvann i de tekniske løsningene er viktig pga. 
endringer i forhold til dagens situasjon. Vann fra 
vei til landbruk skal forhindres. 

• Krysset Ryggveien-Kyrkjeveien skal være med. 
• Legg inn overgang fortau-landbruk (f.eks. stripe 

med grus) i forhold til universell utforming. 
• Steingjerder skal ivaretas, eventuelt reetableres. 
• Det skal legges til rette for krysning av kyr og 

bondens adkomst til markene sine (i alt 4 
punkter), med f.eks. nedsenket kantstein. 

 Foreslått varslingsgrense og naboliste oversendes 
sammen med digitalt kartgrunnlag. 

Kommunen 

 Oppmåling av eiendomsgrensene langs Kyrkjeveien 
gjennomføre 14. og 15.10. Eiendomsdata oversendes 
når de er klare. 

Kommunen 

 Planid: 2020004 
Plannavn: Detaljregulering av fortau langs Kyrkjeveien 

 

 
 


