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Vedtak:  
Bygningsrådet vedtar å legge forslag til detaljregulering av Sivert Thonstads vei, 
Metrobusstasjoner og strekningstiltak ut til offentlig ettersyn, samtidig som det sendes på 
høring. 
 

Reguleringsplanforslaget er vist på kart i målestokk 1:1000, merket Rambøll Norge AS, datert 
5.1.2018, sist endret 22.2.2018, i bestemmelser sist endret 25.2.2018 og beskrevet i 
planbeskrivelsen, sist endret 25.2.2018. 
 
Det skal frem til sluttbehandling legges frem et alternativ hvor Sivert Thonstads veg og Vestre 
Rosten ikke adskilles. 
Det skal videre legges opp til minst mulig inngrep i privat grunn, både når det gjelder 
midlertidig beslag og permanent erverv. 
 
Splitting av Sivert Thonstads vei og Vestre Rosten vil medføre økt trafikk i sidevegene, noe 
som er en lite ønskelig situasjon. 
Formannskapet ber rådmannen utarbeide et notat til saken som bedre belyser argumentene 
for og mot splitting. 
Det må også belyses hvilke kostnader dette vil medføre for kommunen i form av 
trafikksikkerhetstiltak. 
 
Vedtaket fattes i henhold til plan- og bygningsloven § 12-11. 
 
 
Behandling: 
Ingrid Skjøtskift (H) tilleggsforslag: 
Det skal frem til sluttbehandling legges frem et alternativ hvor Sivert Thonstads veg og Vestre 
Rosten ikke adskilles. 
Det skal videre legges opp til minst mulig inngrep i privat grunn, både når det gjelder 
midlertidig beslag og permanent erverv. 
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Sissel Trønsdal (Ap) tilleggsforslag pva Ap, MDG, V, KrF, Sp: 
Splitting av Sivert Thonstads vei og Vestre Rosten vil medføre økt trafikk i sidevegene, noe 
som er en lite ønskelig situasjon. 
Formannskapet ber rådmannen utarbeide et notat til saken som bedre belyser argumentene 
for og mot splitting. 
Det må også belyses hvilke kostnader dette vil medføre for kommunen i form av 
trafikksikkerhetstiltak. 
 
Ingrid Skjøtskift (H) merknad pva H: 
Merknadsstiller mener Sivert Thonstads veg er dårlig egnet for metrobuss. Utbygging av 
metrobusstrasé vil gi betydelige ulemper for bomiljøet i området. Permanent trasé for 
metrobuss bør legges utenom Sivert Thonstads veg. 
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
Skjøtskifts forslag ble enstemmig vedtatt. 
Trønsdals forslag ble enstemmig vedtatt. 
Ingen flere sluttet seg til merknaden fra H (mindretallsmerknad). 
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