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BEHOV FOR UTBEDRING OG OPPGRADERING AV PLANKEDALSVEIEN 

 

Øvre Hallenskog Vel er bekymret over adkomstforholdene til vårt idylliske boområde øverst i 

Hallenskog. 

 

Plankedalsveien er hovedtilførselsvei til Øvre Hallenskog. Veien brukes av svært mange hver dag.  

Herunder transporteres mange barn til barnehage og skole via Plankedalsveien. 

 

Plankedalsveien er bratt og stedvis svært smal. Det er stadige adkomstproblemer i Plankedalsveien, 

særlig vinterstid. Så langt har det ikke vært alvorlige ulykker, men det oppstår stadig utfordringer og 

til dels kritiske situasjoner. 

 

Velet er kjent med at kommunen har utbedringsplaner for veien. Dette er vi glade for, og vi ber om at 

kommunen prioriterer og forserer realiseringen av dette. 

 

Et av de mest trafikkfarlige og kritiske punktene er innsnevringen øverst i den første bakken, der det 

er satt opp en stenmur på den ene siden mens det er fjell på den andre siden. Dette punktet i veien 

er svært problematisk, og vi ber om at kommunen ser på mulighetene for å flytte steinmuren samt 

evt. «kutte» noe av bakketoppen. 

 

Velet er kjent med at kommunen i fjor ønsket å sette i gang et større utbedringsarbeid, men at dette 

ble utsatt fordi det ikke ble mottatt samtykker fra alle grunneiere. Velet er ikke kjent med detaljene i 

kommunens nærmere vurderinger rundt dette, men ber om at det arbeides videre med å få på plass 

det som trengs. Dersom dette strekker ut i tid er det uansett ønskelig at 

utbedringen/oppgraderingen skjer innenfor allerede eksisterende veigrunn inkl. grøfter, som det 

formodentlig vil være anledning til. 

 

Velet er som påpekt bekymret over forholdene, og vil understreke viktigheten av at Plankedalsveien 

utbedres snarlig. Vi ville sette pris på om kommunen kunne komme tilbake til velet med nærmere 

informasjon om videre planer og prosess. 
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