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Tilbakemelding ved varsel om oppstart av detaljregulering av Biri idrettspark 

i Gjøvik kommune med plannummer 05020422 

Statens vegvesen har mottatt varsel om oppstart av regulering av Biri idrettspark. Vi uttaler 

oss i denne saken som forvalter av fylkesveg på vegne av Oppland fylkeskommune og som 

statlig fagmyndighet med sektoransvar på transportområdet.  

 

Planområdet omfatter cirka 150 meter av fylkesveg 164 Klomsteinrovegen med både 

bussholdeplass og gang- og sykkelveg. Referat fra oppstartsmøtet beskriver godt hva 

planen skal bidra til å oppnå. Vi mener det er positivt og riktig at det ved bygging av 

flerbrukshall, og dermed økt, helårlig bruk av idrettsparken, planlegges og bygges gode 

løsninger for ulike trafikanter inn til og internt på området. 

 

I tråd med informasjonen i oppstartsvarselet vil vi poengtere følgende: 

Det er viktig at den eksisterende, ensidige holdeplassen opprettholdes og om nødvendig 

utvides slik at buss om mulig får tilstrekkelig svingareal for å oppnå mellom 70 og 100 

grader vinkel ut på fylkesvegen.  

 

Det er bra at det planlegges for GS-veg langs dagens, smale adkomstveg inn i parken. I 

tillegg bør det legges til rette for gangveg fra holdeplassen og inn; gående vil uansett velge 

korteste veg mellom holdeplass og målpunkt/inngang i parken/hallen.  

 

Det er også positivt at det settes av areal til sykkelparkering. Erfaring fra lignende anlegg 

viser at dette arealet bør lokaliseres «der ungene velger å sette fra seg sykkelen». Et generelt 

råd er maksimum 25 meter fra målpunkt/inngang; på den siden av inngangen som de fleste 

på sykkel vil ankomme. 

 

Kravet til frisikt fra adkomstvegen mot gang- og sykkelvegen langs fylkesveg 164 er  

3 m x 25 m. Frisiktsonen må tas inn i plankart og bestemmelser. 
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Ettersom flerbrukshallen er nesten ferdig bygget, og det forespeiles åpning medio august i 

år, er det kanskje noe begrenset mulighet for å sette rekkefølgekrav i reguleringsplanen. Vi 

anbefaler uansett at det settes rekkefølgekrav til opparbeiding av tiltakene for myke 

trafikanter, knyttet til ett eller flere av stegene i prosessen (midlertidig brukstillatelse, 

brukstillatelse, ferdigattest).  
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Hans Martin Asskildt 

seksjonssjef Stenseng Tore 
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