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NOTAT

1 MERKNADER TIL VARSEL OM OPPSTART
Varslingsdato: 11.02.2016
Frist: 31.03.2016

Myndigheter og offentlige:
Merknad

Forslagsstillers vurdering

Rådmannens vurdering

1.1 Fylkesmannen i Rogaland
11.03.2016
Forutsetter at inngrep i landbruksjord
minimeres. Skråning mot vei skal utføres slik
at mest mulig areal kan dyrkes.

Jordbruksinteresser har vært avgjørende for
valg av trasé.

Forutsetter at gjeldende veinormer følges, og
at myke trafikanter prioriteres i avkjørsler og
kryss.

Planforslaget er utarbeidet i tråd med
overordna planer og veinormer. SVV vurderer
det slik at trafikksikkerheten blir best ivaretatt
ved at syklende må ga av sykkelen for å krysse
kjørevei, og velger derfor løsning med
overgang (for gående).

Minner om krav til ros, og at det er flomfare
på deler av området.

Sjekkliste ROS er vedlagt (kap. 4.11)

Rådmannen er ikke enig i SVVs
argumentasjon, og foreslår at det kreves en
endring som prioriterer alle myke trafikanter,
før planen sendes på høring.

Ellers ingen merknader.

1.2 Rogaland Fylkeskommune, Kulturavdelingen
09.03.2016
Planområdet vurderes til å ha potensial for
funn av automatisk freda kulturminner. Det er
behov for befaring og muligens arkeologisk
registrering.
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Arkeologisk registrering resulterte ikke i nye
funn. Det tidligere registrerte kulturminnet ID
177662 må sikres under anleggsfasen, om den
ikke blir gravd ut før.

Ingen flere merknader.

NOTAT
1.3 Rogaland Fylkeskommune, Regionalplanavdelingen
08.04.2016
Det SEFRAK-registrerte torvhuset på gnr/bnr
48/2 må det tas nødvendig hensyn til i
planarbeidet.

Planområdet er redusert, og kulturminnet er
ikke lenger innenfor.

Ingen flere merknader.

Kirken, gravplassen og tilkomsten til det er ikke
del av planområdet. Eventuelle forbedringer
må vurderes i en egen kommunal plan.

Ingen flere merknader.

Høyspentkabler ved fe-undergang kan legges
om eller vurderes lagt over fe-undergangen
(rør 2000mm).

Ingen flere merknader.

Også andre eldre steingarder skal ivaretas i
størst mulig grad.
1.4 Randaberg kirkelig fellesråd
23.02.2016
Ønsker at tilkomstsituasjonen til kirken
forbedres, da situasjonen er farlig og vil
forverres med den forventede økning i
trafikktall i framtiden.
1.5 Lyse Elnett AS
14.03.2016
Gjør oppmerksom på eksiterende EL-anlegg.
Ber om å bli involvert tidlig om planen
medfører omlegging av høyspentkabler.

Lyse vil bli kontaktet ifm byggeplanarbeidet.
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Eiere og velforeninger:

Merknad

Forslagsstillers vurdering

Rådmannens vurdering

1.6 Abacus AS sivilarkitekter, felt «Øvre Grødem» (48/1112 og 1113)
11.03.2016
Ønsker dialog og samarbeid for å løse
adkomsten til området «Øvre Grødem»
(pågående detaljregulering med planID
2012005, overlapper med planområdet for
Grødemveien)

Planforslaget legger til rette for adkomst fra
vest (i samsvar med utbyggerens ønsker).

Ingen flere merknader.

1.7 Gunnar Grødem, Grødemveien 105, Randaberg
08.03.2016
Har tidligere gitt areal til gs-vei.

Tas til orientering.

Informerer om eksisterende rørledning,
grunn- og andre lokale forhold.

Tas til orientering.

Anser det som naturlig at gs-veien legges på
vestsiden av veien, men om den kommer på
østsiden ønskes det steinmur for å minimere
skråningsutslag.

Etablering av steinmur vil spare lite areal.
Fartsdempende tiltak vurderes.

Ingen flere merknader.

1.8 Kari og Karleif Lerang, Grødemveien 110, Randaberg
30.03.2016
Melder om mange tilfeller av veldig høy fart
på veien, og ønsker fartsdempende tiltak.
Ønsker ikke stenging av veien sør for
rundkjøringen.
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Fartsdempende tiltak bør vurderes i
byggeplanen.

Ingen flere merknader
Stenging er ikke en del av planen.

NOTAT
1.9 Nedre Grødem velforening
29.03.2016
Ønsker fartsdempende tiltak, spesielt forbi
boliger og ved overganger. (Helst ikke
dumper.)

Fartsdempende tiltak bør vurderes i
byggeplanen.

Antar at gs-veien blir ny skolevei, og foreslår
undergang Ryggveien, overgang Torvmyrv.

Etter å ha vurdert flere alternativ er g/s veg lagt
langs østsiden av Grødemveien. Dette
fremstår også som det mest trafikksikre
alternativet.

Foreslår åpning av eksiterende sluse i
Fjellheimveien istedenfor stenging av
Grødemveien.

Buss-sluse problematikken er ikke en del av
dette planforslaget.

Rundkjøring i Ryggveien må bli egnet for at
bussen kan snu.

Det er lagt til rette for buss i rundkjøring.

Stenging av undergang under E39 og andre
planlagte endringer må tas med i
betraktningene. Henviser til innspill til
trafikksikkerhetsplanen 2010.

Trafikkbilde i området er tatt med i vurderingen
ved utarbeidelsen av planforslaget i sin helhet.

Tatt i betraktning at Ryggveien blir en
blindvei vurderes det som unødvendig med
undergang. Det legges lages overganger i
alle kryss.
Ellers ingen flere merknader.

1.10 Tarjei Indrebø
28.03.2016
Ønsker ikke stenging av veien sør for
rundkjøringen.

Buss-sluse problematikken er ikke en del av
dette planforslaget.

Ingen flere merknader.

Grøftene vil ikke bli berørt.

Ingen flere merknader.

1.11 Hilde og Ådne Løge
20.03.2016
Det må tas hensyn til drenering av
eiendommen (grønnsaksjord). Grøfter og
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kummer befinner seg langs Grødemveien
(kart vedlagt).
Alle fire avkjørslene til eiendommen er i bruk
og må opprettholdes.

Avkjørslene blir ivaretatt.

Ønsker fartsdempende tiltak på veien, og at
fartsgrensen holdes på 50km/t.

Fartsdempende tiltak bør vurderes i
byggeplanen. Fartsgrense blir 50km/t.

Anser det som nødvendig med nettgjerde
langs eiendommen etter anleggsperioden.

Eiendommen blir lite berørt, det er derfor ikke
grunnlag for å sette opp nytt gjerde.

Ønsker at mest mulig areal for utvidelsen og
gs-vei tas på østsiden av veien, bl. annet
fordi gårdstunet deres ligger tettest på veien.

Gang- og sykkelveien er planlagt på østsiden
av eksisterende veg.
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2 VEDLEGG (Innkomne innspill)
Innkomne innspill i planprosessen er vedlagt.

INNSPILL TIL OPPSTARTSVARSEL
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Deres ref.:

Vår dato: 11.03.2016
Vår ref.: 2016/2453
Arkivnr.: 421.4
Postadresse:
Postboks 59 Sentrum,
4001 Stavanger

Statens Vegvesen, Region Vest
Askedalen 4
6863 Leikanger

Besøksadresse:
Lagårdsveien 44, Stavanger
T: 51 56 87 00
F: 51 52 03 00
E: fmropost@fylkesmannen.no
www.fylkesmannen.no/rogaland

Uttalelse til varsel om oppstart av plan 2016001 - Detaljregulering av Fv 410
Grødemveien (Fv 479 Ryggveien - Fv 478 Torvmyrveien)
Viser til oversendelse datert 11.2.2016. Det varsles om regulering av gang- og sykkelvei langs en
strekning på ca. 870 meter på Grødem i Randaberg kommune.
Planområdet er i gjeldende kommuneplan avsatt til LNF og fremtidig gang- og sykkelvei.
Planområdet er nyttet til landbruk og har spredt bebyggelse. Fylkesmannen forutsetter at det gjøres
så lite inngrep som mulig i landbruksjord. Det må sikres at avslutning mot vei har en helning som
gir mulighet for at mest mulig areal kan dyrkes.
Vi forutsetter at planforslaget blir utarbeidet i tråd med gjeldende veinormer, og at myke trafikanter
gis prioritet i avkjørsler/kryss.
Vi minner om krav til ROS-analyse, jf pbl § 4-3. Deler av planområdet er merket med flomfare.
Vi har ingen øvrige merknader til planoppstart. Når endelig planforslag foreligger vil tiltaket bli
vurdert på nytt i forhold til overordnede føringer og planer.
Med hilsen
Tonje K. Doolan
rådgiver

Morten Sageidet
plankoordinator

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift
Saksbehandler: Tonje Kvammen Doolan
Saksbehandler telefon: 51 56 87 56
E-post: fmrotkd@fylkesmannen.no
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Gjesteland, Geir <Geir.Gjesteland@lyse.no>
14. mars 2016 08:32
Firmapost-Vest
Detaljregulering av Fv 410 Grødemveien
20160314 Svarbrev fra Lyse.pdf

Hei
Vedlagt følger svar fra Lyse på Detaljregulering av Fv 410 Grødemveien.

Med vennlig hilsen
Geir Gjesteland
Utbyggingskoordinator
Lyse Elnett AS
tlf. 51 90 8731 | mob. 934 88 731
geir.gjesteland@lyse.no
www.lysenett.no

Fra:
Sendt:
Til:
Kopi:
Emne:
Vedlegg:

Dag Boger <d.abacus@online.no>
11. mars 2016 10:13
Firmapost-Vest
Espen Opsanger; Mette Kristensen; Ingvar T. Oritsland
Innspill til varsel planoppstart plan 2016001
Innspill Plan 2016001.pdf; ATT00001.htm

Hei
Innspill til varsel planoppstart plan 2016001

Fra:
Sendt:
Til:
Emne:

Kari Lerang <kilerang@online.no>
30. mars 2016 15:44
Christensen-Dreyer Laila Løkken
Detaljregulering av Fv 410 Grødemveien.

Statens vegvesen
Askedalen 4
6863 Leikanger.

Grødem 30.mars

Merk. Detaljregulering av FV 410, Grødemveien.
Innspill i forbindelse med oppstart av planarbeidet med gang – og sykkelvei
langs Grødemveien mellom Ryggveien og Torvmyrveien i Randaberg.
Som pensjonerte grønnsakbønder med daglig arbeid ute på jordene i mange år, har vi hatt
god oversikt over trafikkbildet på Grødemveien. Blant ungdommene i Randaberg og
Randaberg Videregående skole har dette vært en kjent ”testestripe”. Vi regner med at det ca
2-3 ganger i døgnet er kjøretøy som kjører over 100km/t. Disse er ikke bare farlige for
myke trafikanter, men også for andre kjøretøy, når en for eksempel skal ut på veien med bil
eller traktor. Det er ikke de som kjører 60- 70 km/t som er problemet. De siste 10-15 årene
har det vært 12 utforkjøringer her som skyldes for høy fart. Derfor ber vi i denne
anledning om en fartsdemper rett nord for vår innkjørsel. Det må være mulig å få til en
hump eller pute for å redusere farten.
Dette kan ikke være noe problem da vi ser hvor mange dempere som er anlagt, også på
riksveier med busstrafikk.
Bussluse sør for rundkjøringen er ikke noen god løsning. Det vil bare føre til økt trafikk
andre steder. Det er nok veier som er stengt i Randaberg.
Med hilsen
Kari og Karleif Lerang
Grødemveien 110
4070Randaberg
kilerang@online.no

Nedre Grødem Velforening
Statens vegvesen
Region Vest
v/
Tor Geir Espedal
Laila Løkken Christensen-Dreyer

Randaberg 29.03.2016

Innspill planarbeid for plan 2016001, Detaljregulering av Fv 410 Grødemveien.
Det vises til brev datert 11.02.2016 og deres referanse 15/216181-87 samt avholdt
grunneiermøte i kommunestyresalen hos Randaberg kommune torsdag 3 mars 2016.
Nedre Grødem Velforening ønsker å komme med innspill til detaljregulering av Fv 410
Grødemveien og tilhørende veistruktur i området.
Våre innspill ble også gitt gjennom avholdt møte den 3 mars 2016.
I tillegg legger vi ved innspill til Trafikksikkerhetsplan for Randaberg kommune i 2010. Dette
da vi også den gang nevnte en del av trafikkbildet i området, som vi mener bør tas med i
helhetsvurderingen.
Følgende punkter ønsker vi blir vurdert i og gjort til del av anbefalt detaljregulering:
1. Ny Grødemvei fra Ryggveien til Torvmyrveien, blir utformet med fartsbegrensende
tiltak slik at dagens fartsbilde reduseres, spesielt med fokus forbi dagens boliger.
Type opplegg, hvor fører fysisk må endre kjøreretning er å anbefale i stedet for
fartsdumper.
2. Plassering av sykkel og gangvei må ta hensyn til hovedbrukere til/fra Nedre Grødem.
Denne bør lages med undergang ved Ryggveien samt ved overgang til Torvmyrveien.
Vi antar at ny sykkel og gangvei vil blir en foretrukket rute til skole da den vil
oppleves mer flat enn dagens bakke i Fjellheimveien.
3. Brukere av sykkel og gangsti fra dagens boliger ved ny Grødemvei, bør beskyttes ved
bruk av fartsregulerende tiltak i nord og sør for overgang.
4. Foreslått bruk av bussluse ved inngang til Grødemvei, sør for Ryggveien, legges bort.
Denne type stengsel gir for mange negative ringvirkninger for innbyggere på sørsiden
av foreslått bussluse.
Skole, kirke, butikk, båtforening og barnehager ligger på nordsiden. Skal disse nås
med bil, vil innbyggere måtte kjøre en unødig omvei. Dette samsvarer ikke med et
ønske om å redusere bilbruk. Alternativt vil gjennomkjøring i industriområdet
nedenfor øke tilsvarende, noe som ikke bør være et ønsket resultat.
5. Tanken med bussluse antas å være en forventet økning i biltrafikk når kryss
Ryggveien/E39 stenges og at denne ikke ønskes sørover på Grødemveien.
Vårt forslag til dette er å åpne opp eksisterende bussluse i
Fjellheimveien/Torvmyrveien.
Dette bør redusere trafikk fra dette boligområdet ned i og rundt Grødemveien, da

mange av bilturene skal til Øvre Grødem området. Disse vil da også få en bedre
kjørerute til E39, som bør reduseres deres behov for å benytte Grødemveien sørover.
6. Dagens rundkjøring ved Grødemveien/Ryggveien må legges til rette for at buss til/fra
Randaberg Videregående bruker denne for å snu. Dagens rundkjøring har litt for liten
svingradius for buss.
7. Stenging av krysset E39/Ryggveien inngår ikke i dette planarbeid, men nevnes da
dette er en viktig undergang for sykkel og fotgjengere til/fra sentrum. Denne trafikken
må også tas med i helhetsvurderingen for brukere av ny sykkel og gangvei i
Grødemveien.
8. Generelt bør planlagt planarbeid for Fv 410 Grødemveien se på hele trafikkbildet i
området, da en endring av dagens veinett vil gi et helt annet trafikkbilde. Med
maksimalt 4 busser i timen (hver vei) på dagtid og 2 på kveldstid for rute 8 bør ikke
fjerning av bussluse (punkt 5) bety noe for fremkommeligheten.
Det antas at dagens rute 10, fra Rennesøy vil benytte hele Grødemveien i fremtiden for
passasjerer til Randaberg Videregående. Dagens mulighet for å kjøre gjennom
industriområdet må også tas med.
Vi håper våre innspill vil bli vurdert som del av fremtidig planarbeid og ønsker å kunne bidra
i fremtidig diskusjon og vurderinger av løsninger.
Nedre Grødem Velforening.
Olav Leikvoll
Kasserer

Jone Areklett
Leder

Nedre Grødem Velforening
Randaberg Kommune
Teknisk Drift
v/Jostein Vårlid
Postboks 40
4096 Randaberg

Randaberg 15.03.2010

Revisjon av Trafikksikkerhetsplanen i Randaberg Kommune
Vi viser til mottatt brev sendt 21.01.2010 vedrørende revisjon av trafikksikkerhetsplanen.
Saken ble tatt opp i siste styremøte og Nedre Grødem Velforening har følgende innspill og
forslag til tiltak:
1. I start av Barlindveien finnes en lekeplass samt sykkel og gangsti mellom lekeplass og
nabohus. Vi ønsker at det monteres et fysisk stengsel i forlengelse av gang og
sykkelsti inn i Barlindveien med et 90 graders stengsel ut i vei, slik at en blir tvunget
til å redusere fart på sykkel og skifte retning oppover i boligfeltet. I forlengelse av
dette stengsel ser vi for oss en markering i vei i samme bredde opp til fartsdump.
Reduksjon av kjørebane justeres ved at det i start av Barlindveien merkes med
parkering forbudt opp til fartsdump. Dermed opprettholdes kjørebredde, som i dag og
forbedrer inn og utkjøring av Barlindveien.
2. Rundt gangfelt i Grødemveien ved rundkjøring i krysset Ryggveien har det vært
diverse forbedringer for sikkerhet til gående. Gjerde på nabotomt er justert i høyde for
å sikre god sikt for gående og kjørende. For ytterligere forbedringer anbefaler vi
montering av fartspute på lik linje med tilsvarende i sørlig del av Grødemveien. Det
foreslås også gjennomkjøring forbudt mellom Ryggveien og Finnestadgeilen. Dermed
unngår vi blant annet gjennomgangstrafikk i området, som nok har øket etter ny
rundkjøring på E39.
3. Kryssene Ryggveien – E39 og Grødemveien -E39 må utbedres slik at brukere
foretrekker kjørerute via E39 enn Grødemveien. I dag er valget ofte å unngå bruk av
E39 for å redusere venting og farlige situasjoner ved utkjøring til E39 fra
boligområdene ved Øvre Grødem og området rundt Ryggstranden. Med resultat av
øket kjøring i vårt nærområde, referanse til punkt 2.
4. Vi foreslår å ta opp en gammel sak om sykkel og gangsti langs Grødemveien fra
Ryggveien til Torvmyveien. Dette ut fra kjennskap og erfaring ved bruk av denne
strekning for gående, syklende og kjørende. Skal vi i dag gå eller bruke sykkel til
Myrå eller Idrettshallen på sikrest måte er det enten å benytte Ryggveien til Randaberg
Sentrum eller via Fjellheimveien. Det sier seg selv at valget da ofte er å ta raskeste vei,
som er Grødemveien. Ved å anlegge sykkel og gangsti her øker kommunen
valgmulighetene til rundturer i bygda samt sikrer dagens og fremtidens brukere av
Grødemveien. Vi skulle tro at en økning av turmuligheter er ønsket av kommune.

5. Det er anlagt ny flott gang og sykkevei fra Finnestadgeilen til Randabergveien.
Dessverre ender denne opp i en manglende overgang ved Raft / Knut Simonsen. Det
forutsettes at dette er en mangel, som kommunen snarest retter opp for å sikre brukere
av denne gang og sykkevei. En slik avslutning på en flott gang og sykkelvei kan vel
ikke vår kommune være kjent med? Får vi først en forbedring i området etter et uhell?
Vi håper våre innspill vil være til nytte for kommunen. Ved ønske fra kommunen stiller
gjerne representanter fra Nedre Grødem Velforening til samling og møter rundt ny
Trafikksikkerhetsplan i Randaberg kommune.
Vi ønsker lykke til med videre planlegging.
Med vennlig hilsen
For Nedre Grødem Velforening
Bjørnar Kleven
Kommunekontakt
Kongleveien 12

Jone Areklett
Leder
Sypressveien 19

Fra:
Sendt:
Til:
Emne:

Tarjei Indrebø <t.indrebo@gmail.com>
28. mars 2016 20:31
Firmapost-Vest
Detaljregulering av Fv 410 Grødemveien.

Hei
Viser til varsel om planarbeid for plan 2016001 (deres ref 15/216181-87).
Ønsker å gi en kommentar vedrørende eventuell buss-sluse på Grødemveien imellom Ryggveien
og Torvmyrveien. Denne strekningen er den mest brukte veien for å komme fra Nedre Grødem til
Randaberg sentrum. Det er viktig å ikke å noen buss-sluse på denne strekningen for å kunne
ivareta nærhet til egen kommune sentrum.
mvh
Tarjei Indrebø
Grødemveien 96
Tlf 93667555

