Minnesund Vel – Planutvalget
Oppnevning:
Styret oppnevnte før sommeren 2015, et planutvalg for å bistå styret i arbeidet med gjennomgang og
uttalelser av kommunale planer, private reguleringsplaner/utbyggingsplaner, trafikksikkerhet,
fylkesveger, kommunale veger, friluftsområdeplaner mv.
Saksbehandling:
Planutvalget utarbeider sak for godkjenning i styret – både generelt og for det enkelte prosjekt. All
utadvendt korrespondanse underskrives av leder og sekretær. Planutvalget rapporterer til styrets
leder.
Medlemmer: Stein-Åge Lysgaard, Per Aanum og Dagfinn Habberstad.
Prosjektplan: Utvalget har hatt 2 møter, og utarbeidet en prosjektplan, som senere er godkjent av
styret. Saksbehandling/oppfølging av oppgaver er fordelt mellom utvalgets medlemmer.
Følgene stikkord gjengis her til informasjon. Ta gjerne kontakt med en av medlemmene hvis du har
kommentarer eller forslag til nye saker:
Veger – gang/sykkelveger:
Manglende skilt, både opplysnings- og trafikk- og fartsskilt er listet opp, og er/vil bli tatt opp med
Eidsvoll kommune for kommunale veger, og Statens vegvesen for fylkesveger, for eksempel
Trondheims- (FV501) og Langsetvegen (kom.veg). Manglende oppdatering av digitale vegkart følges
også opp.
Manglende vedlikehold av gang/sykkelveger mv og opparbeidelse av ny busslommer både ved Holt
og Ørbekk (trafikksikkerhetstiltak) står også på planen.
Asfaltdekke på Mjøstråkk er tatt opp med Eidsvoll kommune. Utvalget vil vurdere mulighetene for
utvidelse av sving på FV 511 ved Langset gård.
Friområder/offentlig parkering/nytt dobbeltspor Dovrebanen/RV33
Opparbeidelse av nytt friluftsområde (Ørbekkstranda) arbeides det også med.
Vi har også tatt opp med kirkekontoret utvidelse av parkeringsplassen nord for Langset kirke.
Fløyta og demningen ser ut til å melde seg som ny sak.
Planprogrammet for nytt dobbeltspor Dovrebanen, inkl. ny bru over Minnevika, vil bli en stor
oppgave når forslaget fra Jernbaneverket fremlegges til våren.
Ny RV 33 ved Byrudstua har også utvalget, i samarbeid med grunneiere, sendt forslag til endringer,
som i hovedsak ble godkjent. reguleringsplan er vedtatt av Eidsvoll kommunestyre 8.12.2015.
Busstopp E6
Utvalget arbeider også med å få buss til/fra Trysil til å stoppe vedholdeplassen E6 ved Langsetenga.
Nettbuss er positiv, og har tatt opp saken med Ruter som ansvarlig myndighet.

