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Sak 1. Barnetråkkregistering, en del av innspillene til ny E6. 
  

Planleggingsleder Børge S Johnsen fra Statens Vegvesen orienterte om dette, denne 

registeringen måtte nå gjøres på nytt ettersom traseen for ny E6 var flyttet siden ny 

registering. Vi fikk utdelt store flyfotos av området, og to grupper fra Bøgdalaget gjorde 

registeringen på nytt. 

 

 

Sak 2. Info fra planarbeidet ny E6 Fallhei – Sandhei. 
  

Planleggingsleder Børge S Johnsen la fram luftfotos med den nye E6 inntegnet i grove trekk. 

Foreløpig ingen konkrete forslag men tanker, ideer og synliggjøring av utfordringer. Veilinjen 

vil ikke kunne legges fram som et konkret forslag før i starten av 2011. 

 

Det er spesielt området ved sør-østenden av flystripa som gir de største utfordringene. 

Krav til sikkerhetssone for flyplassen kommer her i konflikt både med planlagt E6 og veien til 

Røvassdalen. Den fremlagte mulige løsningen fra Vegvesenet var å trekke veien lenger 

østover slik at det går med en god del av dyrkamarka på Skogmo. 

Videre ble det fremlagt at en mulighet var at Røvassdalvegen skulle komme inn på nye E6 ca. 

for enden av flystripa. 

 

Møtet framholdt at dette var en særdeles dårlig løsning for de fra Røssvoll og Skonseng som 

hadde dyrkingsjord ved flystripa. 

Samme problemstilling for de fra Røssvoll og Skonseng som forpakter jord i Røvassdalen. 

 

Spesielt uheldig vil det da bli om disse brukerne også må kjøre gjennom bomstasjonen. 

 

Det var foreløpig ikke planlagt noen tiltak for viltkryssing av nye E6, og planlegginga var 

ikke kommet så langt at det var foreslått hvordan traktorveiene skulle krysse denne. 

 

 

Sak 3. Rullering av kommunens arealdel, vedr. Skonseng – Røssvoll 

 
Saken ble diskutert. Marianne sammenfatter diskusjonen til et skriftlig forslag som sendes ut 

på høring i arbeidsutvalget nå veldig raskt etter møtet pr mail. Hvis behov for nytt møte i 

denne saken så avholdes det den 24.6.10. Frist for å komme med bemerkninger til forslaget og 

om arbeidsutvalgets medlemmer ser behov for nytt møte gis innen 17.06.10 kl. 2100. Frist for 

innspill til kommunen er 09.07.10. 


