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Rådmannen gis fullmakt til å avklare kommunens finansieringsandel med fylkeskommunen med basis i 
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Bakgrunn

Gang-/sykkelveg mellom Loavegen og Kjerknesvågen ble opprinnelig prioritert inn i fylkesvegplan for 
fylkesvegnettet slik det var før 2010. Den ble senere overført til ny fylkesvegplan og er dermed kommet 
inn foran høyere prioriterte prosjekter i kommunen som da ligger langs gamle riksveger. Ved forrige 
revidering av fylkesvegplan i 2013 aksepterte Inderøy kommune denne prioriteringen. 

Ut fra bevilget pengebeløp og antall meter veg, kom det også fram at det kun var strekningen fra 
Trøakorsen til Lyngstad skole som det er avsatt penger til, og ikke videre sørover helt til Loavegen. I 
høringsinnspillet aksepterte kommunen dette, men spilte samtidig inn at gangvegen burde forlenges 
med de siste 400 m inn til Kjerknesvågen sentrum slik at en fikk en mer fornuftig avslutning på vegen. 

Fylkestinget tok ikke hensyn til dette innspillet og Statens vegvesen har med utgangspunkt i oppdraget 
fra fylkeskommunen regulert gangvegen fra Trøakorsen til Lyngstad skole.

Langs det som i dag er fylkesveger i klasse C og D (gamle fylkesveger som fylkesveg 229) er det forutsatt 
at kommunene bidrar med 25 % av investeringskostnadene når det bygges ut gang og sykkelveger. Ut 
fra tidligere forespørsel har Inderøy kommune for noen år tilbake bevilget 2,1 million som sin andel av 
et kostnadsoverslag som den gang var på 8 millioner. Senere er kostnadsoverslaget kommet opp i 14,1 
million. Bakgrunnen for den betydelige merkostnaden er bl.a. løsningen med å rette ut fylkesvegen og 
bygge ny kulvert over Byaelva. 

Rådmannen legger til grunn at Inderøy kommune bidrar etter etablerte forutsetninger og praksis med 
25 % av gang og sykkelvegkostnader. Ettersom prosjektet nå omfatter en omlegging av vegen 
kompliseres kostnads-/beregningsgrunnlag noe. Dette blir å ta opp med fylkeskommunen for avklaring 
før vedtak om igangsetting.  

Endelig kostnad på prosjektet vil en ikke få før prosjektet har vært på anbud.

Vedtak av reguleringsplanen åpner å kunne bygge gang- /sykkelvegen. Igangsetting av gjennomføring 
blir en egen beslutning, og kommunens medfinansiering av dette må opp til egen behandling.

Det som skal behandles i denne saken er selve reguleringsplanen og vurdering av arealbruk og de 
tekniske løsningene i prosjektet. 

Løsningene og problemstillingene i saken fremgår utførlig av vedlagt planbeskrivelse og det vises til 
denne for beskrivelse av prosjektet. 

Statens vegvesen har med hjemmel i plan- og bygningsloven selv fremmet reguleringsforlaget og lagt 
det ut til offentlig ettersyn. Forslaget har ligget til ettersyn fram til 20. mai, og det har kommet inn 
følgende høringsuttalelser: 

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag
Vurderer at de negative konsekvensene planforslaget har i forhold til jordvern og biologisk mangfold i 
dette tilfellet må vike i forhold til trafikksikkerhets- og miljøfordelene en ny gang- sykkelveg vil ha.  

Nord-Trøndelag Fylkeskommune
Ingen kommentar til planforslaget.

Nord-Trøndelag fylkeskommune – Kulturminneavdelingen.
Det er gjennomført kulturminneregistrering i traseen og registrer noen stolpehull, dyrkingsspor og en 
kokegrop. Kulturminnene er frigitt av Riksantikvaren, utgravd og fjernet fra traseen. 



Norges vassdrags og energidirektorat (NVE)
Har vurdert forholdet til geoteknikk, kantsone langs vassdrag og flomproblematikk i Byaelva. 
De har ingen vesentlige bemerkninger til de vurderingene og undersøkelsene som er gjort i 
planarbeidet. 

Nordøy Grendelag
Har ingen kommentar utover at de er positiv til planen, og ser frem til at gang-/sykkelvegen blir bygget. 
Ønsker at det jobbes videre med å realisere prosjektet fram til Loavegen og Kjerknesvågen sentrum. 

Anstein Lyngstad og Sissel Trønsdal (berørt grunneier)
Er kritisk til kostnaden og nedbygging av betydelig mengder dyrkajord, sett på bakgrunn av at det 
sannsynligvis kommer en skolestrukturdebatt hvor Lyngstad skole kan være aktuell for nedleggelse. De 
ønsker at prosjektet utsettes til etter neste kommunevalg når dette spørsmålet et nærmere avklart. 

Vurdering

Generelle utredningskrav i plan- og bygningsloven i forhold til planprogram, konsekvensutredning, 
medvirkning, samt forholdet til naturmangfoldsloven er gjennomgått og vurdert av Statens vegvesen og 
framgår av planbeskrivelsen til planen. 

De tekniske løsningene er grundig gjennomarbeidet og har framkommet i dialog med bl.a. 
saksbehandler i kommuneadministrasjon.

Det vises til vurderingene og begrunnelsene som framgår i planbeskrivelsen. Rådmannen stiller seg bak 
de vurderingene Statens vegvesen har gjort i forhold til valgte løsninger. 

Igangsetting og finansiering

Dette er i utgangspunktet en sak om regulering og ikke om endelig gjennomføring, jfr. 
finansieringsspørsmålet.   Samtidig oppfattes at det er aktuelt med oppstart i år ved avklart finansiering. 

Det er fra administrativt nivå i fylkeskommunen/vegvesenet tatt opp spørsmålet om kommunens 
medvirkning  til å bidra til tileggskostnader knyttet til valgt vegløsning med ny kulvert over Byaelva.

Fra administrasjonens side er dette besvart med at Inderøy kommune forholder seg til de retningslinjer 
som gjelder for medfinansiering av gang og sykkelveg og at disse også må gjøres gjeldende i dette 
tilfelle. I dette ligger at kommunen i utgangspunktet ikke er innstilt på og bidra til å dekke merkostnader 
som følge av vegomlegging og kulvertløsning mv.
  
For ikke å forsinke prosessen ber rådmannen om fullmakt til å forhandle/avklare kommunens  
finansieringsandel med grunnlag i gjeldende prinsipper for kostnadsfordeling ved bygging av gang og 
sykkelveger langs fylkesveg.

Konklusjon

Se innstilling 
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1. IN NLEDNIN G

Statens vegvesen, Region Midt i samarbeid md Inderøy kommune ønsker å etablere gang-
/sykkelveg langs fv. 229 (Våganvegen) mellom Lyngstad skole og Kjerknesvågen i Inderøy
kommune.

Rambøll har utarbeidet alternativsvurdering, vegtegninger og planforslag med beskrivelse og
bestemmelser.

Oppstart av planarbeidet ble annonsert november 2011 og naboer og offentlige etater ble varslet
med brev. Underveis i prosessen har det vært avholdt møte med Inderøy kommune.

Informasjon om prosjektet legges på Statens vegvesens nettsider www.vegvesen.no

For Statens vegvesen er Marit Arnekleiv Danielsen prosjektleder.
Saksbehandler i Inderøy kommune er Pål S. Gauteplass.

Utførende konsulent for planprosjektet er firmaet Rambøll, ved arealplanlegger Anne E. Katmo.

Reguleringsplanen består av:
x Planbeskrivelse med ROS-analyse og illustrasjoner, datert 25.02.2014
x Reguleringsbestemmelser, datert 25.02.2014
x Reguleringsplankart, datert 25.02.2014

Vedlegg:
x Notat angående geoteknikk, datert 25.10.2012
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2. PLAN STATU S

Planområdet er i dag hovedsakelig fulldyrket areal, sør i planområdet ligger Lyngstad skole og på
strekningen er det 5 avkjørsler.

Den aktuelle strekningen mellom Lyngstad skole og til kryss med Nessetvegen er i kommuneplan
for Inderøy kommune avsatt til LNF-område for spredt boligbebyggelse, samt at det er satt av
framtidig trase for gang-/sykkelveg på østsiden av fv.229.

Figur 1 Utsnitt av kommuneplanens arealdel for Inderøy kommune.

Planområdet grenser til reguleringsplan for Kjerknesvågen. Denne reguleringsplanens
hovedformål er næring og fortetting av boligområde.

Inderøy kommune har ikke krevd konsekvensutredning for tiltaket.

3. BESKRIVE LSE AV PLAN OM RÅD ET

3.1 Beliggenhet og bruk
Planområdet strekker seg fra bussholdeplassen/snuplass ved Lyngstad skole til krysset
Vågavegen og Nessetvegen. Hele strekningen er på ca. 1400 meter og går gjennom et kupert
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te rreng som i hovedsak består av dyrket mark, beiteområder og noen brattere områder med
løvskog. Omtrent midtvegs på strekningen krysser fylkesvegen Byaelva. Det er spredt
bebyggelse på hele strekningen, både gårdsbruk og eneboliger.

Figur 1 Oversiktskart

Fylkesvegen brukes som skoleveg for barn som går og sykler til og fra Lyngstad skole. Det finnes
ikke noe separat tilbud for myke trafikanter i området. De må benytte kjørevegen som har en
bredde på kun 5,5 – 6 meter.

Årsdøgntrafikken (ÅDT) på strekningen er 500 kjt/d, fartsgrensa er 60 km/t og vegen er definert
som en Sa3-samleveg(etter Statens vegvesens håndbøker).

3.2 Grunnforhold
Geotekniske kart fra NVE over området viser gode grunnforhold i hele området. Flere plasser i
linja stikker fjellnabber opp fra løsmassene, og det er antatt at Byaelva renner på fjellgrunn.
Unntaket er områdene på Tronstad, sørøst for planområdet.

3.3 Kulturminner
Området anses som et miljø hvor en skulle forvente å finne tidligere bosetningsspor.
Kulturavdelingen i Nord-Trøndelag fant det derfor nødvendig å foreta en arkeologisk registrering.
Registeringen ble gjennomført i oktober 2012.

Registeringen ble utført ved bruk av maskinell søkesjakting. Det ble gravd 44 sjakter innen
planområdet, hvor det ble gjort funn av automatisk fredete kulturminner i tre av disse. Det ble
registrert 8 automatisk fredete kulturminner, funnene besto av 5 stolpehull, 2 kokegroper og 1
dyrkingslag. De fem stolpehullene kunne ikke sies å stå i gjenkjennelig system og kokegropene lå
både et godt stykke fra disse og hverandre. Det er ikke registrert verneverdige kulturminner fra
nyere tid i planområdet.

Kjerknesvå gen

Straumen

Lyngstad skole

Fv. 229

Nesset vegen

Vå gavegen
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Eksisterende bru ble bygget i 1919. Landkaret i vest er fjell og i øst av hogget stein. Brua er
seinere påbygget og ombygget. Det er ikke vurdert vern av brua som skal rives etter at ny
kulvert er ferdig.

3.4 Naturmiljø og biologisk mangfold
Det er ikke registrert vernede områder, naturtyper, arter, kulturlandskap eller friluftsområder
langs strekningen mellom Lyngstad skole og avkjørsel Nessetvegen i Direktoratet for
naturforvaltnings naturbase. Det er heller ikke gjort registeringer på Inderøy kommunes kart
over biologisk mangfold i kommunen.

Tiltaket berører ikke registrerte naturverninteresser, herunder biologisk mangfold,
naturmangfoldlovens §§ 9-12 anes derfor som ivaretatt.

Det er ikke registrert fremmede skadelige arter langs fv. 229 på strekningen.

3.5 Friluftsliv
Det er ikke statlig vernede friluftsområder innenfor planområdet. Nettstedet Ut.no har heller ikke
registrerte løyper eller turmål hverken sommerstid eller vinterstid.

Områdene langs fylkesvegen er stort sett dyrket mark i tillegg til noen boliger og gårder.
Arealene er derfor ikke tilgjengelig til offentlig bruk til lek og friluftsliv. Ved å etablere gang-
/sykkelveg på strekningen vil området bli mer attraktivt for ferdsel.

Uteområdet rundt Lyngstad skole har flere muligheter til aktivitet året rundt. Her er det både
lekeapparater, fotballbinge, cross-sykkelløype, gressbane, akebakke og hoppbakke, i tillegg er
det mulig å drive med friluftsliv.

Området rundt Byaelva ovenfor fylkesvegen er tilrettelagt for ferdsel. Stier, bålplass, gapahuk og
utsiktspunkt blir presentert på en informasjonstavle ved brua hvor fylkesvegen krysser Byaelva.
Plassen med informasjonstavla er utgangspunkt for turgåere med mulighet for parkering, den har
også bord og en gammel kvernstein. Gang-/sykkelvegen vil bli en forlengelse av stinettet og
gjøre det mer tilgjengelig både fra Kjerknesvågen og fra Lyngstad skole.

Figur 2 Parkeringsplass ved Byaelva.



5

3.6 Jor dbruk
På begge sider av fylkesvegen er det dyrket mark som er avsatt til LNFR-formål i
kommuneplanen for Inderøy kommune. Jordbruksarealene har svært god kvalitet.

Figur 3 Jordkvalitet i områdene rundt fylkesvegen, kilde: Skog og Landskap.

4. EIEN DOM SFORH OLD

4.1 Eiendommer
Eiendommer som blir berørt med arealinngrep:

Gnr/bnr Eier Areal

67/1 Anstein Lyngstad 1000 kvm

81/2 Ole Tronstad 3000 kvm

81/38 Åse og Knut Tronstad 1600 kvm

81/3 Rolf Terje Bye 4300 kvm

82/1 Bjarn e Martin Lyngstad 4200 kvm

82/5 Torhi ld Lyngstad 215 kvm

83/9 Per Jostein Fossum 170 kvm
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4.2 Grunnerverv
Vedtatt reguleringsplan er det juridiske grunnlaget for erverv av grunn og rettigheter som er
nødvendig for å kunne gjennomføre prosjektet med gang-/sykkelveg. Områdene regulert til
offentlig gang-/sykkelveg, kjøreveg og annen veggrunn erverves.

Nødvendig grunn erverves normalt en meter utenfor skjæringstopp/fyllingsfot, eller minimum 3
meter fra kant gang-/sykkelveg.

Det er avsatt midlertidige anleggs- og riggområder på 10 meter langs gang-/sykkelvegen.
Bortsett fra området ved gnr/bnr 82/5 og 82/1 hvor bolighus ligger nært fylkesvegen, her
reguleres kun nødvendig areal til skjæring. Arealer regulert til midlertidig anleggs- og
riggområder erverves ikke, men kan disponeres av Statens vegvesen i anleggsperioden.
Midlertidige anleggs- og riggområder skal tilbakeføres til sin opprinnelige form etter endt
anleggsperiode.

Grunnerverv søkes løst med minnelige overenskomster, eventuelt med skjønn dersom dette ikke
fører fram. Etter vedtatt reguleringsplan vil det bli utarbeidet grunnervervskart som viser hvilke
arealer Statens vegvesen vil erverve.

5. PLAN PROSE SS OG MEDVIRKNI NG

x Oppstartsvarsel
x Oppstartsmøte med Inderøy kommune.
x Kontakt med kulturminnemyndighet, Nord-Trøndelag fylkeskommune.

Det ble i forbindelse med varsel om oppstart av planarbeidet mottatt innspill fra offentlige etater
og naboer. Alle innspill er vurdert i notat «Vurdering av merknader og innspill – Reguleringsplan
fv.229 Lyngstad skole – Kjerknesvågen», datert 25.10.2013.

Det er kommet inn seks innspill totalt, fire fra offentlige etater og to fra naboer på strekningen.
De fleste henvendelsene omhandler tiltakets bruk av dyrka mark, samt kulturminner, støy og
inngrep i vassdrag.

6. VU RD ERIN GER

Gang-/sykkelvegen er foreslått lagt på østsiden av fylkesvegen på strekningen. Dette på grunn
av terreng og bebyggelse langs vegen. I tillegg er det vurdert flere løsninger for hvordan gang-
/sykkelvegen skal krysse Byaelva:

x Henge på et element oppstrøms eller nedstrøms på eksisterende bru for myke
trafikanter.

o Alternativet ble forkastet på grunn av bruas alder(vedlikeholdskostnader) og
byggetekniske utfordringer, samt at nedstrøms fører til at myke trafikanter må
krysse fylkesvegen.

x Ny gang- og sykkelveg på bru eller fylling for gående og syklende nedstrøms for gammel
bru.

o Kryssing for myke trafikanter er uønsket.

x Ny kjøreveg på bru eller fylling nedstrøms for gammel bru. Gang/sykkeltrafikantene
benytter den gamle vegen, som samtidig blir avkjørsel til eiendommene.



7

o Alt ernativet ble forkastet på grunn av at det medfører omveg for myke trafikanter
og flere kan være fristet til å benytte kjørevegen likevel. I tillegg krever
eksisterende bru store årlige vedlikeholdskostnader på grunn av alder.

x Ny bru for både kjørende og gang/sykkeltrafikk på bru eller fylling nedstrøms gammel
bru.

o Dette medfører en betydelig forbedring av linjeføringen på kjørevegen, samtidig
som den nye traseen for myke trafikanter får en god standard.

Det henvises til rapporten «Alternativsvurdering gang- og sykkelveg langs fv.229 –
Kjerknesvågen – Loavegen, Rambøll 26.10.2012» for videre utredninger av alternativer.

I rapporten konkluderes det med to aktuelle løsninger for kryssing nedstrøm eksisterende bru,
bru eller kulvert med fylling. Alternativet med kulvert og fylling har en betydelig lavere estimert
anleggskostnad enn brualternativet.
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7. BESKRIVE LSE AV PLAN FORSLAGE T

Figur 4 Oversiktskart med planavgrensning.

7.1 Avgrensning av planområdet
Planområdet omfatter det planlagte tiltaket, 3 meter fra kant gang-/sykkelveg eller minimum 1
meter utenfor planlagt skjærings-/fyllingsfot. Gang-/sykkelvegen er lagt 3 meter fra vegkant på
fv. 229 på hele strekningen.

Planområdet omfatter også midlertidig anlegg- og riggområder, 10 meter fra kant annen
veggrunn. Forbi to boliger som ligger tett på fylkesvegen, dette gjelder gnr/bnr 82/5 og 82/1 er
den midlertidige sonen 2 meter bred. Midlertidig anlegg- og riggområder kan benyttes til
nødvendig virksomhet i forbindelse med veganlegget, slik som brakker, lagringsplass med mer.
Alle midlertidige områder skal tilbakeføres til opprinnelig stand våren etter at veganlegget er
verdigstilt.

7.2 Vegstandard
Statens vegvesen, håndbok 017 «Veg- og gateutforming» skal legges til grunn for
vegutformingen.

Ly ngstad
skole

Kjerknesvågen

Byaelva
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Stan dard på gang-/sykkelvegen:
x Vegbredde: 3,5 meter (inkludert vegskulder)
x Maksimal stigning: 8 %
x Rabatt: 3 meter
x Vegdekke: Asfalt
x Gatelys

På en strekning på ca. 270 meter ved Byaelva legges fylkesvegen om for å rette ut en skarp
kurve. Brua over elva er gammel og kan ikke påbygges gangareal. Vegen har en noe uheldig
horisontalgeometri, med relativt skarpe kurver. Endringen gir en betydelig forbedring av
linjeføringen for fylkesvegen.

Øst for brua ligger en avkjørsel til eiendommene gnr/bnr 81/7, 81/17 og 82/1, samt avkjøring til
parkeringsplass med informasjonstavle. Det etableres ny avkjørsel som benytter den gamle
fylkesvegen. Den nye kryssingen av Byaelva blir høyere enn parkeringsplassen, for at plassen
ikke skal bli liggende i et «hull», bør den heves. Dette arbeidet kan gjøres samtidig med
vegbyggingen og utformes i samarbeid med grunneier og grendelaget.

7.3 Gang-/sykkelveg
Lyngstad skole ligger sør for planområdet og planlagt gang-/sykkelveg gir trygg skoleveg på
stekningen fram til Nessetvegen. Gang-/sykkelvegen får belysning.

Gang-/sykkelvegen har regulert bredde 3,5 meter og asfaltert bredde 3 meter. Det er avsatt 3
meter til annen veggrunn fra kant gang-/sykkelveg til vegkant fylkesvegen.

Figur 5 Normalprofil for gang-/sykkelveg ved fylkesveg 229.

7.4 Universell utforming
Gang-/sykkelveger skal tilfredsstille krav til universell utforming blant annet når det gjelder
stigning og tverrfall. På strekningen hvor fylkesvegen legges om er best oppnåelige stigning 6,5
%. Dette tilfredsstiller ikke kravene til universell utforming på 5 %, men er en forbedring fra
dagens 8 %.

7.5 Kulvert Byaelva
Eksisterende bru er av eldre årgang i tillegg til at aktuelle løsninger for myke trafikanter ikke er
gode nok. Løsningen ble derfor å etablere en ny kryssing nedstrøms for eksisterende bru, dette
gir bedre linjeføring for fylkesvegen, samtidig som myke trafikanter får et godt tilbud.

Planforslaget legger til rette for å legge Byaelva i kulvert/rør og ny veg med gang-/sykkelveg
plasseres på fylling over denne. Det foreslås en kulvert med dimensjon 3000 mm. Denne har
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større flomkapasitet enn dagens bru og tilfredsstiller 200 årsflommen. Det kreves et
energidrepebasseng ved utløpet av kulverten. Dagens bru skal fjernes.

Figur 6 Skisse av kulvert, diameter 3000 mm.

8. KON SEKVE NSER AV PLAN FORSLAGE T

8.1 Barn og unge
Gang-/sykkelvegen vil være en del av skolevegen for barn som går eller sykler til Lyngstad skole
i dag. Strekningen er i dag smal og uoversiktlig og uten belysning. Tiltaket er et
trafikksikkerhetstiltak for å bedre skoleveg for skolebarn i området. Det er beregnet at rundt 60
husstander får trygg skoleveg ved gjennomføring av tiltaket.

I tillegg til skoleveg åpner gang-/sykkelvegen for trygg ferdsel til aktiviteter etter skoletid og
mellom naboer.

8.2 Geoteknikk
Det er utført grunnboringer og prøvetaking i desember 2011 og januar 2012 for denne planen
(Notat Rambøll 25.10.2012).

Vegstrekningen ligger under den marine grense, og generelt kan en regne med at grunnen består
av leire og silt. Men langs vegen er det mange steder fjell i dagen, like inntil vegen, og det er
flere indikasjoner på «liten dybde til fjell».

For nordre del av vegstrekningen består løsmassene i hovedsak av leire, med varierende dybde
til fjell. Byaelva renner på bart fjell, nedover fra brua på eksisterende veg, over en strekning som
i det minste går ned til svingen på elva, ved ca. profil 560. Det er ikke funnet kvikkleire eller
indikasjoner på kvikkleire ved de utførte grunnundersøkelser.

Gang-/sykkelvegen slik den er foreslått i reguleringsplanen vil ikke medføre store skjæringer og
fyllinger. Det er ikke registrert kvikkleire eller sensitiv leire langs vegen og det er tilfredsstillende
stabilitetsforhold for bygging av gangvegen.

For kulvert og vegfylling over Byaelva viser undersøkelsene små dybder til fjell. Beregninger viser
at det er tilfredsstillende stabilitetsforhold for oppbygging av vegfylling etter de foreliggende
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planer, forutsatt at matjordlag og evt. andre organiske masser i topplaget fjernes før utlegging
av fylling av sprengstein.

8.3 Landbruk og jordvern
Landbruksarealene på østsiden av fv. 229 er kategorisert som dyrka mark med svært god
kvalitet. Gårdene på strekningen ligger ikke i et pressområde, hvor det stadig krever mer dyrket
mark til utvikling av tettsteder og hovedveger. Gjenværende areal er såpass stort slik at
arealtapet ikke ødelegger driftsgrunnlaget. Tiltaket vil heller ikke medføre driftsulemper for
berørte gårdsbruk. Det er ingen synlige driftsavkjørsler som blir berørt av tiltaket, grunneiere må
inkluderes i forbindelse med byggeplan for å kartlegge eventuelle behov for avkjørsler på
strekningen. Spesielt gjelder dette grunneiere i området rundt Byaelva hvor fylkesvegen legges
om.

Gnr/bnr Areal Beskrivelse

67/1 1000 kv m Dyrket mark

81/2 3000 kv m Dyrket mark

81/38 1600 kv m Skog, ikke dyrket

81/3 4300 kv m Skog, noe beitemark blir berørt

82/1 4200 kv m Dyrket mark og hageareal

82/5 215 kv m Boligtomt

83/9 170 kv m Dyrket mark

Tabellen viser berørte eiendommer, hvor mye areal som kreves (til offentlig veggrunn og annen
veggrunn, midlertidig beslag er ikke inkludert) og bruken av arealene. Arealberegningene er
grove og endelig erverv blir ikke avgjort før det er utarbeidet grunnervervskart i forbindelse med
byggeplan for gang-/sykkelveg.

Mellom fylkesvegen og planlagt gang-/sykkelveg er det lagt inn 3 meter grøntrabatt på hele
strekningen. Dette er både på grunn av sikkerheten for myke trafikanter og for å gjøre plass til
belysningsanlegg. Det er mest hensiktsmessig å plassere belysning mellom fylkesvegen og gang-
/sykkelvegen for få best effekt av belysningen. I tillegg er arealet nødvendig til grøft, grøfta
sikrer avrenning fra veg og gangveg.

8.4 Støy
Det er utarbeidet støysonekart for den aktuelle strekningen.
Forutsetninger:

x Trafikkmengde i dag: ÅDT = 500 kjt.
x Antatt trafikkmengde år 2032, ÅDT = 650 kjt.
x Andel tunge (lange): 10 %.
x Hastighet 60 km/t.
x Redusert hastighet til 40 km/t ved Lyngstad skole.

Prosjektet er et miljø- og sikkerhetstiltak.

Resultatene av støyberegningene viser:
x Ingen boligeiendommer får en støybelasting over 65 dB(A).
x Ingen eiendommer får en økning på 3 dB eller mer ved gjennomføring av dette tiltaket.

Trafikkmengden øker ikke som følge av tiltaket, se støysonekart Figur 7 - Figur 10.

Det er derfor ikke behov for støyskjermingstiltak langs det nye anlegget, ihht. Statens vegvesen
Region Midt sin praktisering av støyretningslinjene, T-1442.
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Figur 7 Støysonekart eksisterende situasjon, strekningen Kjerknesvågen – By

Figur 8 Støysonekart ny situasjon med utbygging av gang-/sykkelveg, strekningen Kjerknesvågen – By.
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Figur 9 Støysonekart eksisterende situasjon, strekningen By – Lyngstad skole.

Figur 10 Støysonekart ny situasjon med utbygging av gang-/sykkelveg, strekningen By – Lyngstad
skole.
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8.5 Kulturm inner
Det ble registrert automatisk fredete kulturminner innenfor planområdet som krever dispensasjon
fra kulturminnelovens § 8.4. I dette tilfellet ble det grunnet funnenes antall og karakter gitt en
forenklet dispensasjon av Riksantikvaren slik at strukturene kunne undersøkes under registering
uten behov for en eventuell større arkeologisk utgraving. Funnene er frigitt for utbygging.

8.6 Nærmiljø og friluftsliv
Områdene langs fylkesvegen er stort sett dyrket mark i tillegg til en boligtomt og et gårdstun.
Arealene er derfor ikke tilgjengelig til offentlig bruk til lek og friluftsliv. Ved å etablere gang-
/sykkelveg på strekningen vil området bli mer attraktivt for ferdsel.

8.6.1 Rasteplass

Ved Byaelva bør dagens rasteplass heves ca. 2 meter slik at den ligger på høyde med gammel
Fv. 229. Plassen opprettholder sin funksjon som parkeringsplass for turområdet øst for
fylkesvegen, og med samme informasjonstavle, benk og kvernstein. Rasteplassen blir godt synlig
fra fylkesvegen og er lett tilgjengelig både for bilister og myke trafikanter. Hvor mye området
mellom fylkesvegen og rasteplassen fylles opp er avhengig av tilgang på masser i prosjektet. Det
er mulig å slake ut vegfyllingen ytterligere enn foreslått på tegningen under.

Figur 11 Illustrasjon av rasteplass.

8.6.2 Bebyggelse

På eiendommen gnr/bnr 82/1 er bebyggelsen trukket et godt stykke fra fylkesvegen. Men
bygging av gang-/sykkelveg medfører inngrep i etablert hage med gjerde, større trær, frukttrær
og bærbusker. Hagen er stor slik at arealinngrepet i seg selv vil ikke ødelegge tilgangen til hage
for eiendommen, men det er en klar ulempe at eldre trær og bærbusker forsvinner. Erstatning og
løsninger rundt evt. flytting av busker, mulighet for bevaring i anleggsperioden må gjøres i
samarbeid med grunneier for å få til den beste løsningen.
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Eiendommen gnr/bnr 82/5 får gang-/sykkelvegen tett på bebyggelsen og blir vesentlig berørt av
arealinngrep. Eiendommen er på ca. 950 kvm i dag og ny gang-/sykkelveg krever ca. 215 kvm.
Arealet som kreves er opparbeidet plen, utbyggingen av gang-/sykkelvegen vil ikke kreve hele
plena, men gjøre et vesentlig inngrep. Tomta har små muligheter til å etablere plen på andre
sider av bolighuset.

8.7 Naturmiljø og biologisk mangfold
Fylkesmannen i Nord-Trøndelag har sjekket ut Byaelva og den er sjøaureførende opp til fossen
ved By der fylkesvegen krysser elva. Etter å ha vært fisketom i flere år på grunn av forurensning
er det nå godt med aure i elva. Kulvertløsningen gjør at man ved etablering vil endre det
naturlige elveløpet, men fisken kommer uansett ikke opp fossen så løsningen vil ikke forringe
levevilkårene for fisken i elva.

For å bygge ny kulvert over Byaelva vil kantvegetasjonen måtte fjernes. Kantvegetasjonen
motvirker avrenning og gir levested for planter og dyr. Inngrepet må derfor begrenses og
anleggsområdet må tilrettelegges for naturlig reetablering så raskt det er mulig etter at ny
kulvert er på plass.

8.8 ROS-analyse
Tema som er vurdert relevant i forbindelse med reguleringsplanen er: Geoteknikk,
trafikksikkerhet og flom. Tema geoteknikk (Kap.8.2) omtaler stabilitet, kvikkleireproblematikk og
ras, dette blir derfor ikke omtalt i dette kapittelet.

Trafikksikkerhet
Tiltaket er et trafikksikkerhetstiltak for å bedre trafikksikkerheten for myke trafikanter som
ferdes på strekningen. Spesielt viktig er det at gang-/sykkelvegen fører til en tryggere skoleveg
for skolebarn i området. Gang-/sykkelvegen er ensidig og beboere på vestsiden av fylkesvegen
må krysse vegen. Det er spredt bebyggelse på vestsiden og ingen klare hovedkrysningspunkt,
men det er mest bebyggelse i nord mot Kjerknesvågen. Antar derfor at det blir en del krysninger
her. Fylkesvegen er rett og flat i dette området som gjør det oversiktlig å krysse for myke
trafikanter. Hastigheten er 60 km/t, men vegen er smal og har flere avkjørsler slik at den innbyr
ikke til høy fart. Det er også positivt at vegen får veglys på strekningen, dette er med på å bedre
trafikksikkerheten.

Ved Nessetvegen stopper planlagt gang-/sykkelveg, her må myke trafikanter krysse over for å
fortsette på vegen ned til Kjerknesvågen. Trafikkmengden, oversikt og hastighet på stedet er slik
at krysninger her ikke er problematisk. Det er ikke registrert trafikkulykker på strekningen i
Statens vegvesens registre.

Ved Lyngstad skole vil det fortsatt være elever som ikke har et gang-/sykkelvegtilbud, men
utbyggingen vil ikke forverre sikkerheten på stedet.

Ved Byaelva rettes fylkesvegen ut og det etableres ny kryssing av elva, dette er et positivt tiltak
for trafikksikkerheten når dagens skarpe kurvatur forsvinner.

Tiltaket vil forbedre trafikksikkerheten og sannsynligheten for uønskede hendelser settes derfor
til lite sannsynlig . Konsekvensen av et trafikkuhell i 60 km/t kan føre til alvorlig personskade og
konsekvensen settes derfor til kritisk .
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Konsekvens:
Sannsynlighet:

Ufarlig En viss fare Kritisk Farlig Katastrofalt

Meget sannsynlig

Sannsynlig

Mindr e sannsynlig

Lit e sannsynlig X

Flom
Det er ikke utarbeidet flomsonekart for Byaelva noe som bidrar til usikkerhet i hensyn til
sårbarhet ved flom. En kjenner ikke til hendelser med at dagens bru blir oversvømt ved kraftig
nedbør og/eller snøsmelting. Tiltaket legger opp til en kulvertløsning med diameter 3000 mm.
Dagens bru har lysåpning på 4,2 x 1,2 meter, dette betyr at flomkapasiteten blir utvidet.

Tiltaket forbedrer situasjonen, i tillegg er det ikke kjent at Byaelva flommer over fylkesvegen.
Sannsynligheten for uønskede hendelser settes derfor til lite sannsynlig. Konsekvensen av at
elva flommer over vegen kan medføre alvorlig personskade samt skade på natur, konsekvensen
settes derfor til kritisk.

Konsekvens:
Sannsynlighet:

Ufarlig En viss fare Kritisk Farlig Katastrofalt

Meget sannsynlig

Sannsynlig

Mindr e sannsynlig

Lit e sannsynlig X

9. OPPSU MMERIN G

Gang-/sykkelvegen er et positivt tiltak for nærmiljøet og for trafikksikkerheten. Og flere elever på
Lyngstad skole får trygg skoleveg. Prosjektet krever areal fra private grunneiere på østsiden av
fylkesvegen, samt området rundt ny kryssing av Byaelva. For grunneiere som må avstå grunn er
dette negativt og endrer på etablerte forhold. Tapet av landbruksjord på de berørte gårdene
medfører ikke at grunnlaget for drift bortfaller. For boligeiendommen nord i planområdet vil
arealinngrepet bli betydelig i forhold til eiendommens størrelse. Arealet som må erverves er
opparbeidet med plen, tiltaket vil ikke kreve hele tomtas plenareal.

Reguleringsplanen sikrer tilstrekkelig areal og avklarer virkninger av tiltaket som grunnlag for
videre detaljprosjektering. Detaljprosjekteringen skal videreføre prinsippene i reguleringsplanen
og lage detaljerte løsninger for veganlegget, anleggsfasen og nærmiljøet.
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INDERØYKOMMUNE STATENSVEGVESENNORD-TRØNDELAG

Planforslageter datert: 25.02.2014
Datofor sisterevisjonavplankartet:25.02.2014
Datofor sisterevisjonavbestemmelsene:25.02.2014
Datofor godkjenning:

REGULERINGSPLANGANG-/SYKKELVEGLANGSFV.229LYNGSTADSKOLE– KJERKNESVÅGEN
REGULERINGSBESTEMMELSER

§1 AVGRENSNING

I samsvarmedplan-ogbygningslovens§ 12-7gjelderdissebestemmelsenefor det områdetsomer
vistpåplantegningenmedreguleringsgrense.

§2 FORMÅLETMEDREGULERINGSPLANEN

Områdeter regulert til:

PBL§ 12-5Arealformåli reguleringsplan:

1. Samferdselsanleggogtekniskinfrastruktur

x Kjøreveg(o_KV,f_KV)

x Gang-/sykkelveg(o_GS)

x Annenveggrunn– grøntareal(o_AVG)

2. Landbruks-,natur-ogfriluftsområderogreindrift.

x LNF– spredtboligbebyggelse(LNF)

PBL§ 12-6Hensynssoneri reguleringsplan:

a.1)Sikringssoner
x Frisikt

PBL§ 12-7Bestemmelseri reguleringsplan:
Bestemmelsesområde

x Midlertidiganleggs-ogriggområde

§3 GENERELLEBESTEMMELSER
3.1Kulturminner
Dersommanunderanleggsarbeidetoppdagermuligautomatiskfredetekulturminnerskalarbeidet
stansesogNord-Trøndelagfylkeskommunevarsles.



3.2Vilkåri bygge-oganleggsfasen
Utslippavskadeligestofferogavrenningfra anleggsarbeidetskalikkeskje.

3.3Landskapsbehandlingogterrengtilpasning
x Nytt veganleggskalutføresslikat det bestmuligblir tilpasseteksisterendeterrengog

områdenerundt. Alleskjæringerogfyllingerskalavsluttesinn mot terrengslikat
sideområdenefår enestetiskgodutforming.

x EtteravsluttetanleggsperiodeskalsideområdenebådelangsvegenogByaelvarevegeteres
ogistandsettes.

§4 SAMFERDSELSEANLEGGOGTEKNISKINFRASTRUKTUR
4.1Kjøreveg
o_KVer offentligvegareal.
f_KVer fellesfor gnr/bnr 81/7 og81/17ogskalopparbeidessomvist påplankartet.

4.2Gang-/sykkelveg
o_GSskalværeoffentlig ogopparbeidesmedlinjeføringogbreddesomgårfram avplankartet.

4.3Annenveggrunn– grøntareal
Annenveggrunngrøntarealkanbenyttestil skjæringer,fyllinger,rekkverk,mureroggrøfter.

Innenforområdeneder det er muligogformålstjenliger det tillatt å mellomlagremasser.

Arealenemarkertmedo_skalværeoffentlig formål.

4.4Avkjørsler
Dettillates ikkeanlagtflere avkjørslerfra fv. 229ennde somer vist påplankartet.Avkjørslerskal
dimensjoneresetter sidevegenesfunksjon.

§ 5 LANDBRUKS,NATUROGFRILUFTSFORMÅLOGREINDRIFT(LNFR)
Områdeneskalbenyttestil landbruksformål.Innenforområdeneer det lov medspredtbolig-,
ervervs-ogfritidsbygging,jfr. kommuneplanensarealdel.

§ 6 HENSYNSSONER
6.1Sikringssone– Frisikt
Innenforde vistefrisiktsoneneer det ikketillatt medsikthindrendegjenstandereller vegetasjonsom
er høyereenn0,5meter overplannivåpåtilstøtendeveg.

§ 7 Områdebestemmelser– Anlegg-ogriggområder
Midlertidigeanlegg-ogriggområderkanbenyttestil nødvendigvirksomheti forbindelsemed
veganlegget.Detgjeldermidlertidigebygninger(brakker)oganlegg,lagringm.m.Alleområderskal
sikrespåforsvarligmåte.

Disseområdeneskalsettesi standtil det formålet somer angitt i planen.

Matjordlagetpådyrketogdyrkbarjord skaltasavogivaretasfor framtidig jordbruksproduksjonpå
alleberørtejordbruksområder.Matjordlagettilbakeføresnårarealeneer ferdigarrondert.



§8 REKKEFØLGEBESTEMMELSER
8.1Ferdigstillelseav veganlegget
Etteravsluttetanleggsperiodeogsenesti løpetavvårenetter ferdigstillelseavveganlegget,skalalle
berørteområderistandsettesogrevegeteres.

Rambøll25.02.2014
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Inderøy - Fylkeskommunens uttalelse til detaljregueringsplan for gang- og sykkelveg. 
Fv. 229  Kjerknesvågen – Lyngstad skole 

 

Vi viser til oversendelse datert 10.4.2014 
 
Statens vegvesen legger fram forslag til reguleringsplan for Fv. 229 Kjerknesvågen – 
Lyngstad skole. Planforslaget legger til rette for sammenhengende gang- og 
sykkelveg langs fylkesvegen og regulering av avkjørsler på strekningen. En skarp 
sving på fylkesvegen over Byaelva blir rettet ut. Dagens bru fjernes og elva legges i 
rør under ny veg. 
 
Planfaglig uttalelse 
Vi anser at tiltaket er tilstrekkelig utredet og har ingen merknader til de løsninger som 
er valgt. 
 
Kulturfaglig uttalelse  
Vi viser til en egen uttalelse fra kulturavdelingen, jf. oversendelse 21.mai 2014, med 
vedlagt registreringsrapport. 
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Karl-Heinz Cegla 
Funksjonsleder plan og miljø 
 Ivar Guntvedt 
 Overarkitekt 
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Inderøy - Fv. 229 Loavegen – Lyngstad skole–Kjerknesvågen - Forenklet dispensasjon 
etter kml § 8.4 for automatisk fredete kulturminner 

Tiltaket 
Statens Vegvesen har varslet bygging av gang- og sykkelvei langs Fv 229 Loavegen 
fra Lyngstad skole til Kjerknesvågen i Inderøy kommune, Nord-Trøndelag fylke. 
Tiltaket berører flere eiendommer; 67/1, 2, 72/1, 74/3, 80/1, 81/2, 3, 82/1. 

Tiltakets samfunnsmessige betydning 
Fylkesvegen brukes som skoleveg for barn som går og sykler til og fra Lyngstad 
skole. Det finnes ikke noe separat tilbud for myke trafikanter i området. De må 
benytte kjørevegen som har en bredde på kun 5,5 – 6 meter. Det er derfor behov for 
egen gang- og sykkelveg for å sikre skolebarnas trafikksikkerhet. 
 
Utretting av en svært skarp sving er også lagt inn i planen. Dette vil også bidra til å 
øke trafikksikkerheten langs vegen.  

Befaringer og forundersøkelser 
Det er kjent flere automatisk fredete kulturminner i nærområdet, bl.a. flere 
gravminner/-felt, og derfor ble det gjennomført en arkeologisk 
registreringsundersøkelse langs den planlagte traseen.  
 
Denne ble gjennomført av Nord-Trøndelag fylkeskommunes feltarkeologer i oktober 
2012. I løpet av denne registreringen ble det påvist i alt åtte automatisk fredete 
kulturminner, som er lagt inn i Askeladden (nasjonal kulturminnedatabase) som tre 
lokaliteter (se nedenfor).  
 
Fylkeskommunen tok kontakt med Riksantikvaren v/Jannie S. Johansen og NTNU 
Vitenskapsmuseet for å undersøke muligheten av å få grave ut disse kulturminnene 
ved forenklet dispensasjon. Dette ble innvilget, og lokalitetene er derfor lagt inn som 
«fjernet» i Askeladden.  

Statens Vegvesen Region midt 
Fylkeshuset 
6404 MOLDE 
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Berørte kulturminner 
ID-nr. 161707: Aktivitetsområde. Lokalitet bestående av 5 stolpehull: 
1. Stolpehull bestående av mørk brun-sort sand/silt m/noe grus og trekull, kutter 
eldre stolpehull bestående av et ca. 5 cm tykt lag mørk grå-sort sand/silt fulgt av et 
ca. 5 cm tykt lysere grått sandlag, med en stripe trekull i bunnen. 
2. 3-4cm lag med trekull i bunn, ellers fylt med mørk brun-sort humusholdig sand/silt. 
Noe lysere og mer siltpreget masse enn i de andre strukturene i sjakt 6. 
3. Mørk brun-sort sand/silt med noe grus og trekull. Kuttet av grøft i Ø. Midt i profilen 
en «nedgraving» bestående av lysere grå brun sand/silt som er ca. 15 cm bred og 
25 cm dyp. 
4. Mørk brun-sort sand/silt med noe grus og trekull. Midt i er en ca. 40 cm bred og 35 
cm dyp nedgraving bestående av lysere brun, fetere mer humusholdig silt. 
5. Ligger i Ø-profil av sjakt 6. Mørk brun-sort sand/silt med noe grus og trekull. I 
profilen mot N går en linse med grå leire gjennom profilen.  
 
ID-nr. 161708: Dyrkningsspor. Brun-sort organisk siltblandet grus med spetter av 
trekull. Sirkulær kullansamling med skjørbrent stein. 
 
ID-nr. 161709: Kokegroplokalitet. Kullkonsentrasjon med skjørbrent stein. 

Vurdering av kulturminnene 
De registrerte kulturminnetypene (kokegrop, dyrkningsflate, stolpehull) er svært vanlige typer 
i Nord-Trøndelag. De ble først påvist ved maskinell sjakting, og har derfor ikke vært kjent før 
undersøkelsen ble gjennomført og matjorda fjernet.  
 
Derfor er både kunnskapspotensialet og den pedagogiske verdien svært lav ved bevaring på 
stedet, siden de da ikke ville vært synlige. Ved en utgravning der man dokumenterer 
kulturminnene, vil man kunne bruke denne informasjonen til å lære mer om området og de 
påviste kulturminnene enn man ville gjort ved å bevare kulturminnene in situ.  

Kulturmiljø 
Inderøy er en frodig kommune som er svært rik på kulturminner av mange slag, og 
områdene rundt Kjerknesvågen er intet unntak.  
 
Fv 229 går hovedsakelig i fallende terreng ned mot Kjerknesvågen, som lenge har vært en 
kjent havn langs skipsleden i Trondheimsfjorden. Som navnet tilsier, har det også vært et 
kirkested på neset (Kjerk-neset) rett NV for selve vågen.  
 
Det er kjent en rekke automatisk fredete kulturminner langsmed den nåværende Fv 229, 
bl.a. flere gravfelt og enkeltstående hauger. Dette kan vitne om at dette har vært en allmenn 
landverts ferdelsveg, f.eks. i retning Sakshaug/Straumen, som er dagens kommunesentrum.  
 
Det er også påvist en bergkunstlokalitet på høydedraget mellom gårdene Oksål og Gausen, 
utenfor planområdet (ID-nr. 18530). Mens gravhaugene og –feltene i området er anslått til å 
være fra jernalderen (500 f.Kr.-1050 e.Kr.), er den typen bergkunst man finner her 
(skålgroper, båtfigurer, fotsåler m.m.), anslått til å være fra bronsealderen (1500-500 f.Kr.). 
Dette tyder på at området har vært i bruk i lang tid og gir omgivelsene stor tidsdybde. 

Dispensasjon fra kulturminneloven 
Med hjemmel i Lov om kulturminner § 8 fjerde ledd gir Nord-Trøndelag fylkeskommune 
dispensasjon for inngrep i og fjerning av følgende kulturminnelokaliteter (Askeladden-ID): 

 ID-nr. 161707 Aktivitetsområde med 5 stolpehull. 

 ID-nr. 161708 Dyrkningsspor. 



3 
 

 ID-nr. 161709 Kokegroplokalitet. 
 
For nærmere beskrivelse, se avsnitt om «Berørte kulturminner». For kartfesting, se 
Askeladden. 
 
 
 
Vennlig hilsen 
 
 
Ragnhild Kvalø 
Fylkeskultursjef 
 Inger Marie Kimo 
 Arkeolog/rådgiver 
 
 
 
Brevet er godkjent elektronisk og sendes uten underskrift. 
 
 
Vedlegg:  
1. Rapport fra arkeologisk registreringsundersøkelse 
2. Planforslag til offentlig ettersyn fra Statens Vegvesen 
 
Kopi:  
Inderøy kommune 
Riksantikvaren 
NTNU Vitenskapsmuseet - Seksjon for arkologi og kulturhistorie 
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Detaljreguleringsplan for gang og sykkelveg langs fv. 229 
Kjerknesvågen-Lyngstad skole i Inderøy kommune i Nord-Trøndelag til 
offentlig ettersyn 

 

Vi viser til ovennevnte sak av 10.04.2014 samt vår uttalelse til planoppstart av 05.12.2011. 

 

NVE har følgende kommentarer til planforslaget: 

 

Geoteknikk 

Statens vegvesen har gjennomført grunnundersøkelser beskrevet i geoteknisk datarapport samt 
gjennomført en geoteknisk vurdering for tiltaket. Dette er positivt. Statens vegvesen har ikke påvist 
kvikkleire eller sprøbruddmateriale i borprøvene, heller ikke langs faresone 1518 «Tronstad». På 
bakgrunn av ovennevnte anser vi forholdet til geoteknikk/grunnforhold som avklart.  

 

Vassdrag 

NVEs generelle holdning er at en bør unngå å legge vassdrag i kulvert/rør men i stedet søke å løse 
kryssingsproblematikken ved hjelp av brukonstruksjoner. Dette både av hensyn til flomforhold og 
allmenne interesser i vassdragene. Dette ble også poengtert i vår uttalelse til planoppstart av 05.12.11. 
Vi noterer at vegvesenet av økonomiske hensyn har valgt å benytte kulvert som kryssingsløsning. 
Statens vegvesen skriver at det nå, pga bedret vannkvalitet, er godt med ørret i elva men at sjøørreten 
uansett ikke kommer forbi fossen. Vegvesenet poengterer at inngrepet skal begrenses og anleggsområdet 
tilrettelegges for naturlig reetablering så raskt som mulig etter tiltaksgjennomføring.  

 



 
Side 2 

 

 

 

Flom 

Det er ikke gjennomført en flomvurdering/vannlinjeberegning i forbindelse med tiltaket. Dette hadde 
vært klart ønskelig med tanke på vurdering ifht, om nytt kryssingspunkt oppfyller kravene til 
dimensjonerende flomhendelse (200-års flom). Det opplyses imidlertid om at foreslått kulvertløsning vil 
øke kapasiteten i forhold til eksisterende situasjon og at en ikke er kjent med at Byaelva har flommet 
over vegen her tidligere. Det synes derved som om en har rimelig kontroll på forholdet til flom i 
prosjektet. 

 

 

Med hilsen 

 

 

Kari Øvrelid 
Regionsjef Region Midt-Norge 

Finn Herje 
Senioringeniør Region Midt-Norge 
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Helberg Bernt Arne

Fra: Ole Tronstad <Ole.Tronstad@ntfk.no>
Sendt: 19. mai 2014 19:52
Til: Firmapost-Midt
Emne: Høring gang sykkelveg fv 229. Kjerknesvågen- Lyngstad skole.

Nordøy grendelag er glad for at planen om gang og sykkelvei ser ut til å bli realisert. Grendelaget har

ingen merknader til framlagt plan.

Vi håper også at det arbeides videre med forlengelse av gang og sykkelveien i tråd med opprinnelig plan.

For

Nordøy grendelag

Ole Tronstad

Leder

Sendt fra min iPad
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Helberg Bernt Arne

Fra: Lyngstad,Anstein <fmntaly@fylkesmannen.no>
Sendt: 12. mai 2014 22:14
Til: Firmapost-Midt
Kopi: SidselTrønsdal (sidsel.tronsdal@ntfk.no)
Emne: Off. ettersyn gang- og sykkelveg fv 229 Kjerknesvågen- Lyngstad skole i

Inderøy kommune - uttalelse fra grunneier g/bnr 67/1

Off.ettersyngang� ogsykkelvegfv 229Kjerknesvågen� Lyngstadskolei Inderøykommune� uttalelsefra grunneier
g/bnr 67/1

Vivisertil deresbrevdatert 10.04.2014.Ref.2010/253476� 044,saksbehandlerBerntArneHelberg.

Deter et stort ogkostbartinngrepsomberørermyedyrkajord.
Vier kjent medat båderådmannenogendelpolitikeremenerLyngstadskolebør leggesned.Innennestelokalvalg
vil trolig debattenom skolestrukturkomme.Vimenerskolenikkebør leggesned,mendersomdet likevelskjer
forsvinneri all hovedsakbehovetfor gang� ogsykkelvegen.Vimenerderfor derebørventemedprosjektettil etter
nestelokalvalgfor å seom det fortsatt er behovfor gang� ogsykkelvegen.

Anstein Lyngstad og Sidsel Trønsdal

Mob. 97198786
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