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Svar på henvendelse angående ønske om trafikksikkerhetstiltak på
Jessnes/Furnes/Stafsberg
Viser til e-post sendt til kommunalsjef Håvard Haug med kopi til rådmannen og plansjefen
angående ønske om trafikksikkerhetstiltak på Jessnes/Furnes/Stafsberg i form av gang- og
sykkelvei og veilys. E-posten ble sendt i forbindelse med informasjonsmøtet om Jessnes som
ble avholdt 27. november 2018 på Kirkenær skole.
De punkter som tas opp i e-posten er temaer som vil inngå i den videre planprosessen med
Jessnes og vil således bli fulgt opp og vurdert i den sammenheng. Før man kan bygge en
gang- og sykkelvei må det foreligge en reguleringsplan og slike tiltak er følgelig ikke noe som
kan iverksettes fortløpende. Videre er Jessnesvegen og Vikervegen fylkesveier, og eies og
driftes av Statens vegvesen og Hedmark fylkeskommune. I handlingsprogram for fylkesveger
Hedmark 2018-2021 (2023) er det ikke satt av midler til tiltak på disse to veiene, og
kommunen har ikke midler til å bygge et slikt prosjekt på fylkesveiene. Det er i tillegg veieier
som må bekoste oppsetting av veilys og utgifter knyttet til drift og vedlikehold av et slikt
anlegg.
Vikervegen og Jessnesvegen, som er veiforbindelsen mellom Jessnes og Stavsberg skole, vil
trolig ligge utenfor en planavgrensning i en områdeplan for Jessnes. Hvis dette blir tilfellet vil
ikke Vikervegen og Jessnesvegen ned til Stavsberg skole blir regulert i denne omgang.

Med hilsen

Anne Gunn Kittelsrud
Plansjef
Andrea Mist Björnsdóttir
Planrådgiver
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