
Notat

Tit:
Fra:
Kopi:

Sak:

Judit Dahl
Arne J. Grimstad Blyseth

Vedr.: Detaljreguleringsplan for gang- og sykkelvei Leland-Engheim. Uttalelse
vedr. landbruksareal.

Vår ref.
t7/47-l

Arkivkode
RNR 2016-04

Avdeling
LK

Dato
03.02.2017

Viser til samtaler vedr. planlegging av gang- og sykkelvei. Strekningen som er under planlegging er
på ca 1300 meter.

Altemativ med å legge veien på sydsiden tilsier at ca2 dekar dyrka og dyrkbar areal blir bercrt,
samt at et lite jordstykke på ca 3 dekar erlog blir uegnet til dyrking. Arealet på vegvesenets eiendom
er allerede omdisponert til veggrunn. Dersom det skal vurderes alternativ med gang- og sykkelveg
på nordsiden vil ca 4 dekar dyrka og dyrkbart areal bli berørt. Begge tilsvarer omtrent en
gjennomsnittlig bredde på 3 meter utenfor vegvesenets eiendom.

Om lag 75 meter etter krysset til Slettan går bekken under S'lkesveien(Fvl7). Denne
giennomgangenbør i forbindelse med planleggingen vurderes senket. Bekken drenerer vann fra
nordsiden av Slkesveien helt fra SimsøhøgdapäLeland. På grunn av lite fall på denne siden,
demmes vannet ofte opp og gir vanskeligere dyrkingsforhold på jorda på nordsiden av f,,lkesveien.
Ved å legge denne dypere vil det få positiv innvirkning på dreneringsforholdene på det dyrka og
dyrkbare arealet i nord.

Aktive bruk innenfor planen er gbnr. 5812 og gbnr. 59111. Bnr. 2 blir mest berørt med løsningen syd
for S'lkesvei. Hvis bekken senkes under fulkesveien som nevnt over, vil bnr.2 ñ bedre
dreneringsforhold for den dyrka marka de har på nordsiden av frlkesveien. Bnr. 1l blir mest berørt
på dyrkamarka ved gang- og sykkelvei på nordsiden. De har fä dyrkingsmuligheter ellers på sin
eiendom.
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Oversiktskart landbruk - sykkel-/gangvei Markslag (ARs) 13 klasser
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