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Innspill til planarbeid for Røssvoll Boligfelt 

 
Viser til deres annonse i RB 11.11.09 og tilsendt brev i samme sak. 

Viser også til tidligere innsendt innspill fra Skonseng og Røssvoll Bøgdalag i samme sak 

datert 17.6.08. 

 

Skonseng og Røssvoll Bøgdalag (SORB) ser positivt på at omsøkt område på Røssvoll, 

på begge sider av fylkesveien mellom E6 på Røssvoll og brua til Skonseng, blir 

omregulert til boligformål. Bøgda vår trenger nye boliger både for gamle og unge, det 

finnes ikke pr i dag. 

 

SORB forutsetter at trafikksikkerheten ivaretas og vektlegges i planarbeidet. 

At området reguleres og planlegges slik at trafikksikkerheten kan ivaretas  både langs E6 og 

langs fylkesveien, og at bussholdeplassen både beholdes og kan utvides i fremtiden. 

SORB foreslår videre at det innreguleres en ny gang og sykkelvei fra E6, fra nordsiden av 

Saltfjellvn 450, og langs og på omsøkt areal inn på eksisterende gang og sykkelvei langs 

fylkesveien, ev. rundt området eller både og. Området må reguleres slik at det ikke hindrer 

ombygging/omlegging av krysset mellom fylkesvei og E6 da dette i dag er et trafikkfarlig 

veikryss. SORB forutsetter at planarbeidet gjøres i nær dialog med Statens Vegvesen som for 

tiden arbeider med planlegging av gang og sykkelvei langs E6 i det aktuelle området. 

 

SORB forutsetter også at eksisterende vann og avløpsanlegg i området ikke blir påført 

ulemper og, som kommunen har forutsatt, at det etableres felles vann- og avløpsanlegg for de 

nye boligene. 

 

SORB ønsker at området planlegges og reguleres slik at boligfeltet får et bygdepreg som 

passer inn i området og at noen av tomtene/boligene blir planlagt og bygd etter krav til 

eldreboliger. 
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