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1. Innledning/prosess

Reguleringsplanprosessen for Feråsen boligområde ble startet opp i oktober 2016 med varsel om 

oppstart 11.10.2016, og påfølgende utvidelse av plangrense 17.11.2017. Planområdets utstrekning 

omfatter nå deler av reguleringsplan for Søreide/Søvik/Steinsvik, planområde 5A, felt IX (planID 

7520000), samt veiene Saksarhaugen og Sandslivegen, i hht Varsel om utvidet planområde i 2017. I øst 

er planområdet redusert i forhold til offentlig ettersyn ved at Feråsvegen og Steinsvikvegen utgår, da 

det ikke lenger er planlagt noen tilkomst herifra.  

Planforslag for Feråsen boligområde lå ute til offentlig ettersyn fra 2.5. – 16.6.2020. Etter 

offentlig ettersyn kom det inn 15 private merknader og 15 høringsuttaler fra offentlige instanser, 

herunder to innsigelser fra Vestland fylkeskommune og Statsforvalteren. Også fagetaten hadde en 

rekke innspill og ønsker om justeringer. Disse gikk i grove trekk ut på at byggefelt og antall boliger 

måtte reduseres, og at større arealer måtte avsettes til grønnstruktur.  

Som følge av mottatte merknader og innspill på planforslaget til offentlig høring, er det foretatt en 

kraftig reduksjon i bebyggelsens omfang, og sikret mer grønnstruktur og mindre terrenginngrep. 

Planen har gått fra å være en tett boligplan med høy utnyttelse bestående av blokker og småhus, til å 

bli en ren småhusplan. Veistrukturen i byggeområdet, samt tilkomstvei til planområdet er også i stor 

grad endret.   

Siden offentlig ettersyn i 2020 og frem til dags dato har det blir arbeidet med revisjoner for å ivareta 

innspill og uttaler, samt innsigelsene. Det har vært kontinuerlig dialog med Byplanavdelingen om 

hvordan endringene har blitt gjort.  

På grunn av de store endringene er det besluttet at planforslaget skal legges ut på begrenset høring. 

Det varsles bredt til offentlige instanser og private som kan bli berørt av planforslaget. Planforslaget 

er ikke sendt inn til 2. gangs behandling enda, og det kan komme endringer av plandokumenter i 

etterkant av den begrensede høringen. 
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2. Foreslåtte endringer etter offentlig ettersyn 

Endringene som er gjort med plangrepet i etterkant av offentlig ettersyn medfører oppdatering av alle 

plandokumenter. Dette notatet beskriver hovedendringene, slik at de store linjene og viktigste 

forskjellene vil bli belyst og beskrevet.  

 

2.1 Endringer knyttet til byggeområder/uteoppholdsareal og grønnstruktur 

Etter offentlig ettersyn er det gjort relativt store endringer i planforslaget i form av redusert 

utstrekning av bebyggelse og redusert antall enheter. Dette har igjen ført til at det reguleres større 

grøntarealer, og at tilkomstvei er endret. Ved offentlig ettersyn var hovedtilkomst planlagt fra 

Steinsvikveien i øst. I gjeldende forslag er tilkomstvei planlagt via Sandslivegen/Saksarhaugen. Ny 

tilkomstvei og redusert utbygging har igjen ført til ny utforming av uteoppholdsareal, 

renovasjonsløsning, vei og annen infrastruktur internt i boligområdet. Sørligste del av planområdet er 

også tatt ut av planen, da en ikke lenger regulerer gang- og sykkelvei gjennom planområdet, som må 

koble seg på eksisterende veisystem ved Petedalsheia. 

 

  
Figur 1: Plankart ved offentlig ettersyn vs. gjeldende planforslag 

  

Figur 2: Areal som er tatt ut av planområdet. T.v: Steinsvikvegen og Feråsvegen. T.h.: Sørlige del ned mot Petedalsheia. 



6 
 

  

  

Figur 3: Røde kryss t.v. viser byggefelt som er tatt ut av planen. Blå linjer t.h viser tidligere byggefelt og samferdselsstruktur 
oppå nytt planforslag, for å illustrere endringene. 

 

• Byggeområdene er redusert og trukket tilbake, og omfatter nå kun nordlig del av planområdet. 
Planområdets utstrekning omfatter gjeldende reguleringsplan som vil erstattes, og hele søndre del 
omreguleres fra bolig til grønnstruktur. 
 

• Byggeområdene reguleres til konsentrert småhusbebyggelse (BKS) og frittliggende 
småhusbebyggelse (BFS) og representerer en utbygging som er mer tilpasset eksisterende 
boligområder i typologi og utnyttelse. Tidligere områder med blokkbebyggelse (BBB) er endret til 
konsentrert småhusbebyggelse. 

 

• Antall enheter er mer enn halvert, fra 89 til 39 enheter. Boligene er fordelt på inntil 12 enheter 
frittliggende småhusbebyggelse (tomannsboliger) og inntil 26 enheter konsentrert 
småhusbebyggelse (rekkehus).  

 

• Reduksjonen i enheter gir vesentlig reduksjon i behov for parkering. Felles parkeringsanlegg under 
bakken er redusert i omfang slik at det dekker en parkeringsplass per nye enhet. 
Parkeringsanlegget gir dermed mindre terrenginngrep. 

 

• Det er sikret langt større områder med grønnstruktur i planområdet, både i nordøst, i nordvest, og 
spesielt mot Petedalsheia i sør, jf. plankart over. 
 

• «Akebakken» sørøst for eiendom 39/99 er sikret ved å trekke bebyggelsen bort fra dette arealet. 
Det er sikret gjennomgående fri passasje mellom boliger i BKS1-BKS3 og BFS1/BFS2 for å gi rom 
for videreføring av akebakken og sikre et gjennomgående grøntområde/friområde. 

 

BKS2 

BKS5 

BKS4 

BKS3 
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• Oversikt over endringer i arealbruk og antall enheter under viser at utnyttelsen av planområdet er 
kraftig redusert sammenlignet med forslaget som lå ute til offentlig ettersyn. Blant annet er antall 
enheter mer enn halvert og regulert grøntformål er omtrent doblet. 

 

 Ved offentlig ettersyn Gjeldende planforslag 

Regulert grøntformål; G+GF Ca. 11 000 m2 Ca. 20 780 m2 

Regulert boligformål; BFS, BKS (og BBB) Ca. 20 450 m2  Ca. 12 500 m2 

BRA m2 bolig, inkl. parkering Ca. 16 700 m2 Ca. 11 600 m2 

Totalt ant. enheter 89 39, hvorav 38 nye 

 

• Langs o_SKV1 er det nå regulert et 5 m bredt areal langs hele veien for å kunne regulere midlertidig 

rigg- og anleggsområde. Det innebærer mindre justeringer av plangrensen, i hovedsak utvidelse 

mot nabobebyggelsen. Dette arealet kan benyttes midlertidig frem til anleggsarbeidet er 

ferdigstilt, og skal da tilbakeføres til opprinnelig stand.   

 

2.2 Endringer knyttet til trafikk- og veisituasjonen 

• Kraftig reduksjon i antall boliger har ført til at tilkomstvei til planområdet er endret, jf. figur 8/9.  
o Ny tilkomst til planområdet foreslås fra vest, fra Sandslivegen/Saksarhaugen mot 

Feråsen/Feråslia. Veiarealet har tidligere vært varslet som en del av planområdet, og det 
er derfor ikke behov for å varsle ny utvidelse av planområdet.  

o Planområdet er kuttet mot øst ved snuplass i enden av Feråsvegen. Hele Feråsvegen og 
krysset i Sandslivegen er ute av planen, siden planområdet ikke lenger har tilkomst fra øst 
og denne veien. 

Tilkomst fra Steinsvikvegen er ikke lenger hensiktsmessig da dette er krevende å få til med tanke 

på terreng (store høydeforskjeller) og bevaring av eikene nord i planområdet. Når prosjektet nå er 

nedskalert, er det en bedre løsning å samle all tilkomst fra vest og Sandslivegen. Dette gir langt 

mindre terrenginngrep. 

 

• Det reguleres venstresvingfelt i krysset Sandslivegen/Saksarhaugen for å gi en bedre 
trafikksituasjon. Planforslaget utløser ikke behov for venstresvingfelt, behovet er der allerede i dag 
ved at mangel på venstresvingfelt gir redusert trafikkflyt på Sandslivegen. Venstresvingfelt 
reguleres derfor, men det stilles ikke rekkefølgekrav til opparbeiding av dette som følge av 
realisering av planforslaget. 
 

• Saksarhaugen (etter utbedret kryss ved Sandslivegen) er regulert i tråd med eksisterende 
situasjon. 

 

• Ny kjørevei, f_SV1, for å regulere tilkomst til BKS2, BKS3 og BFS3-BFS5 er inkludert i planområdet. 
Det er fordi planområdet ikke lenger har tilkomst fra Steinsvikvegen i øst, og dermed trenger en 
annen tilkomst for boligene øst i planområdet. Det legges ikke opp til å utføre endringer i den 
allerede etablerte veien, ut over noen endringer i krysset mot o_SKV1, bla for å få til tilbaketrukket 
fortau i krysset. Etter Feråslia nr. 10 må det etableres ny veistrekning inn til området, da det ikke 
er etablert vei her i dag.   

 

• Tilkomst til eksiterende bolig på eiendom 39/64 og 126 (f_SV4) er lagt noe om. Denne har nå fått 
en bedre stigning (kun 3 %) enn den har i dag. 
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Figur 4: Til offentlig ettersyn (t.v.) var ikke østlige del av Feåslia (f_SV3) inkludert og tilkomst til eiendom 39/64 og 126 
hadde en annen fremføring enn i gjeldende planforslag (t.h.). Se blå piler for endringer. 

  

• Internt vei- og gatesystem er lagt om. Det er langt mindre kjørevei innenfor planområdet i 
gjeldende planforslag, da en ikke lenger kjøretilkomst fra både øst og vest. Kjørevei kuttes nå langt 
nord i feltet hvor den ledes inn i parkeringsanlegg. Kjørbart gatetun planlegges som tilkomstvei til 
alle boliger. Unntak er feltene BFS3-BFS5, hvor alle enheter har tilkomst via kjørevei f_SV1.  
 

  
Figur 5: Internt vegsystem i boligområdet. Forslag til offentlig ettersyn t.v, gjeldnede planforslag t.h. 

 

2.3 Fellesfunksjoner 

2.3.1 Avfallsløsning  
Renovasjon var tidligere spredt på tre steder for å håndtere alle boliger innenfor feltet. All 
renovasjon er nå samlet langt nord i planområdet, f_BRE. Dermed unngår en kjøring inn i boligfelt 
i forbindelse med renovasjon. For boligene lengst øst vil avstanden være inntil 160 m til 
renovasjonspunkt, langs gangvei/snarvei i planområdet. Heller enn å legge opp til en egen 
renovasjonsløsning for boligene som har lengst avstand, ønsker en å samle renovasjonspunkt for 
hele området på en mest mulig hensiktsmessig og trafikksikker måte. Nå løses renovasjon som en 
snusløyfe, med separat gangforbindelse over torg (f_ST) når tømming foregår. Dette vurderes 
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samlet sett som beste løsning for planområdet som helhet, med tanke på god trafikksikkerhet og 
å begrense kjøring. 
   

 
Figur 6:REnovasjon for hele feltet samlet ved gatetun nord i planområdet.  

 

2.3.2 Parkering 

• Parkeringskjeller er redusert i omfang. Det legges opp til én p-plass per nye boenhet i p-kjeller, 
dvs. 38 plasser. To av disse skal være HC parkering. I tillegg er det nå lagt opp til at nye boliger i 
BFS3 og BFS4 kan parkere på egen tomt (én plass).  
 

• Eksisterende bolig i BFS5 får parkering på egen tomt, og er ikke med i parkeringsdekningen. 
 

• Ut over de 2 HC-plassene i p-kjeller, er det lagt opp til 3 HC plasser i forbindelse med gjeste-
parkering (totalt 8 plasser) utenfor p-kjeller.  
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3. Beskrivelse planforslag 

Dette notatet gir en kort beskrivelse av planforslaget. Den formelle planbeskrivelsen og øvrige 

plandokumenter, bortsett fra bestemmelser, plankart og illustrasjonsplan/illustrasjoner, vil 

oppdateres i etterkant av den begrensede høringen, til 2. gangsbehandling.  

 

3.1 Overordnet 

Planområdet ligger i sone 3, ytre fortettingssone og er omfattet av en eldre boligplan fra 1990 som 

regulerer enebolig og konsentrert bebyggelse. Planforslaget som legges frem er i hovedsak i tråd med 

overordnede føringer, men legger til rette for en mer konsentrert bebyggelse nord i området, for å 

ivareta større grøntarealer mot sør.  

 

3.2 Bebyggelse 

Planforslaget åpner for å etablere 38 nye boenheter, samt viderefører én eksisterende enebolig. Totalt 

åpner forslaget for 12700 m2 BRA, hvor av 11600 m2 er BRA bolig og 1100 er BRA til parkeringsformål 

under bakken.  

 

 
Figur 7 Utsnitt fra illustrasjonsplan.  

Rekkehusene sentralt i området er organisert rundt et felles torg som ligger oppå parkeringskjeller.  

Maksimal byggehøydene vil variere mellom kote +65 og +44. Bebyggelsen er i størst mulig grad 

tilpasset tilgrensende boliger for å ivareta utsikt og solforhold hos eksisterende naboer. Også for nye 

boliger innenfor planområdet er det en fordel at bebyggelsen er trappet, da det sikrer best mulige 



11 
 

kvaliteter med tanke på sol, innsyn og utsikt. Innsyn fra fellesarealer og torg kan løses med private 

hager i bakkant av bolig og/eller skjermede inngangsparti/gårdsplass til boliger.   

 

 
Figur 8: Snitt øst-vest gjennom torget. Snitt viser hvordan bebyggelsen trappes i terrenget. Over parkeringskjeller etableres 
torg. 

 

Renovasjon samles mot nord i byggeområdet, innenfor BRE, hvor det er lagt opp til snusløyfe for trygg 

avvikling og tømming. I dette området er det også satt av plass til gjesteparkering og HC parkering. 

Renovasjonsløsningen er planlagt som nedgravde konteinere, og er felles for hele planområdet.  

 

  
Figur 9:Utsnitt fra illustrasjonsplan som viser renovasjonsløsning nord i planområdet. 
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3.2.1 BFS – Frittliggende småhusbebyggelse 

  
Figur 10: Utsnitt fra illustrasjonsplan viser felt BKS1 og BKS2 t.v. og BKS3-BKS5 t.h. 

Planen regulerer fem BFS-felt hvor det legges til rette for å etablere enmanns- og/eller tomannsboliger, 

maksimalt 12 enheter på inntil tre etasjer i skrått terreng.   

 

BFS1 og BFS2 er de sørligste feltene i planområdet. Her legges det til rette for å etablere totalt 4 

enheter over 3 etasjer.  De fire boligene ligger på sørsiden av det felles torget/utearealene og er 

omsluttet av grønne friområder. Boligenes plassering gir svært gode utsiktsforhold og kvaliteter. 

Enhetene har parkering i felles p-anlegg, med trappe-/heistilkomst til torget og videre til bolig.  

 

BFS3-BFS5 ligger lengst nordøst med egen tilkomstvei, f_SV1. BFS5 omfatter en eksisterende enebolig 

som videreføres. Innenfor BFS3 og BFS4 kan det oppføres maksimalt 8 enheter på 3 etasjer, tilpasset 

terrenget. Alle enhetene får tilkomst fra kjørevei (f_SV1) og får mulighet til å ha biloppstilling ved egen 

bolig. I feltene er det flere store eik som er sikret med hensynssoner, og som utbyggingen må ta hensyn 

til. Bestemmelsene legger blant annet føringer på at trepleier skal være til stede ved eventuelle tiltak 

innenfor hensynssonen. Før det gis igangsettingstillatelse skal det videre foreligge godkjent plan for 

gjennomføring og skjøtsel av eiketrærne.  

 

3.2.2 BKS – Konsentrert småhusbebyggelse 
Planen regulerer tre BKS-felt hvor det legges til rette for å etablere rekkehus på inntil 3 etasjer i skrått 

terreng. BKS1-BKS3 utgjør de sentrale feltene i planområdet. Her legges det til rette for å etablere 

totalt 26 enheter. Det tilrettelegges for én parkeringsplass pr. enhet i p-anlegget med utgang på 

gatetun for de nedre boligene, og tilkomst til torg og bolig via trapp/heis fra p-anlegg. Enhetene ligger 

godt til med tanke på nærhet til ulike uteoppholdsareal/torg, renovasjon, gjesteparkering og 

parkeringsanlegg.  
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Det er i bestemmelsene sikret at rekkene etableres med variasjon gjennom trapping med terrenget, 

saksing og brudd i rekkene. Trapping i terrenget er også sikret gjennom regulerte byggehøyder i 

plankart. 

 

 
Figur 12: Snitt nord-sør gjennom feltet viser bebyggelsen i BKB2 (rødt) og BKS1 (grå i bakgrunnen). Eksisterende bebyggelse 
vist med omriss. 

 

3.3 Uteoppholdsareal og grønnstruktur 

Det skal etableres minimum 75 m2 uteoppholdsareal per enhet. Det legges opp til at hver enhet skal 
ha ca. 30 m2 privat uteoppholdsareal, resten løses som fellesareal. For 38 nye enheter skal det etter 
kravet i KPA etableres felles uteoppholdsareal på minimum 1710 m2. Totalt felles uteoppholdsareal 
som planforslaget legger opp til utgjør ca. 2 770 m2. Ved vårjevndøgn kl. 15 er det sol på ca. 2 044 m2, 
som utgjør ca. 74 %.  
 

Figur 11: Utsnitt fra illustrasjonsplan viser 
felt BKS1-BKS3, sentralt i planområdet. 
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Figur 13: Solberegning for uteoppholdsareal. De to tallene på utearealene viser størrelse totalt (største tall) og størrelse med 
sol kl. 15 vårjevndøgn. 

 
Både privat og felles uteoppholdsareal skal ha gode kvaliteter i form av skjerming fra vind, gode 
solforhold, god tilgjengelighet fra boligen og skal ha god og varig brukskvalitet. Utover tilrettelagte 
uteoppholdsarealer og lekeareal, vil det eksisterende grøntområdet på Feråsen fungere som leke og 
rekreasjonsområde for barn og unge. 

Sentralt i planområdet, over parkeringsanlegget skal det etableres et felles torg.  Torg skal utformes 
for bruk av ulike brukergrupper, møbleres og gis en attraktiv utforming. Det skal legges vekt på 
variasjon i dekket og grønne innslag. Dette torgarealet skal sikre en god sammenheng og overgang 
mellom torg og gatetun mot tilgrensende uteoppholdsarealer og friområde med mer naturlig terreng. 
Ut over dette skal det også etableres snuhammer sør på torget, for utrykningskjøretøy mm.  
 

Prinsipp for universell utforming skal ligge til grunn for hele planområdet. Siden utbyggingen finner 

sted i skrående terreng, er det likevel enkelte områder som er unntatt prinsipp om universell 

utforming. Dette gjelder: 
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- f_SV3 inn til BFS3 og BFS4. Veien har enkelte steder en stigning på 12 %, som er for bratt 

til å kalles universelt utformet. 

- Turveger (o_GT) i planområdet skal i størst mulig grad bevares i eksisterende traseer, og 

er dermed ikke universelt tilgjengelig.  

 

Alle inngangsparti og tilkomst tilfelles uteoppholdsareal og torg vil ha tilgjengelig tilkomst. Fra 

parkeringsanlegg sikrer heis tilkomst til boliger over anlegget. 

 

Planforslaget ivaretar store arealer av eksisterende grønnstruktur som friområde. Den viktige 

stiforbindelsen mellom Feråsen og Petedalsheia videreføres også, i en noe endret form og trase i 

nordlige del av området. Denne utbedres og belyses, noe som blant annet gjør den godt egnet som 

skolevei året rundt. I tillegg til planområdets regulerte og opparbeidete uteoppholdsarealer/lekeplass, 

vil boligene i og rundt planområdet også fritt kunne benytte de omkringliggende friområdene i lek, 

rekreasjon, som nærturterreng/hundremeterskog, akebakke mm.  

 

 

3.4 Samferdsel 

3.4.1 Tilkomst og veisituasjon  
Planområdet har tilkomst fra vest, fra Sandslivegen/Saksarhaugen. I krysset Sandslivegen/ 

Saksarhaugen reguleres venstresvingfelt, uten rekkefølgekrav til opparbeiding. Saksarhaugen og 

Feråsen reguleres i tråd med eksisterende situasjon frem til o_SKV1, litt før avkjøringen til Feråslia. 

Langs Feråslia inn til planområdet, er o_SKV1 flyttet 2 m mot vest for å gi plass til 2 m bredt fortau på 

østsiden av veien, uten å komme inn på naboeiendommene i øst. Her er det ikke fortau i dag. Det 

stilles rekkefølgekrav til opparbeiding av fortau, dvs. at det må utføres i forbindelse med realisering av 

planforslaget. 

 

Det reguleres minimalt med kjørevei inn boligområdene. Det etableres kun kjørevei inn til 

renovasjonssløyfe og til parkeringsanlegg, samt tilkomst til eksisterende boliger nordvest for 

planområdet. I tillegg reguleres kjøreveg inn til felt BFS3-BFS5, for å sikre boligene tilkomst for 

utrykningskjøretøy. Dette gir også mulighet for parkering på egen tomt for disse enhetene. Ut over 

dette reguleres gatetun, som er kjørbart, for å sikre tilkomst til alle boliger i feltet. Mot sør kobles 

gatetun (f_SGT1) på turvei/sti (o_GT1) videre mot Petedalsheia. Eksisterende stitrasé legges noe om 

lengst nord, og hele strekket utbedres og oppgraderes med belysning. Dermed videreføres og 

oppgraderes snarvei mye brukt «skolevei» mellom Feråsen og Petedalsheia. Stien vil ikke få universell 

utforming.  
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Figur 14: Kjøremønster og parkering. 

 

3.4.2 Parkering bil og sykkel 
Parkeringskravet for ytre fortettingssone er 0,8/100m2 BRA, minimum 1 plass per enhet. Det er lagt til 

grunn minimum 1 plass per enhet i planforslaget. I parkeringskjeller legges det opp til én 

parkeringsplass per nye boenhet, altså totalt 38 stk. To av disse skal være HC-plasser. I tillegg åpnes 

det parkering på egen tomt for eneboliger/tomannsboliger i felt BFS3-BFS5. Dette tilrettelegges 

dermed for litt i overkant av én parkeringsplass pr enhet. I tillegg tilrettelegges det for 8 utendørs 

gjesteparkeringsplasser nord i feltet, 3 av disse skal være HC-parkering. Totalt antall parkeringsplasser 

er 54 plasser. 

 

For sykkel legges det opp til 2,5 sykkelparkeringsplasser pr 100 m2 bolig, i tråd med KPA 2018. Det 

legges opp til at sykkelparkering kan løses i egen bolig/bod. Ellers kan noe sykkelparkering løses i 

parkeringskjeller og noe på uteareal/i byggeområdene. Sykkelparkering på bakken som skal brukes 

over lengre tid skal sikres mot tyveri, og i størst mulig grad gi ly for nedbør og vind. 

 

3.4.3 Trafikksikkerhet 
Utbedringene i form av etablering av fortau i Feråslia vil gi en bedre en mer trafikksikker situasjon for 

myke trafikanter. Det begrensede omfanget av boliger som reguleres, vil heller ikke gi en kraftig økning 

av nyskapt trafikk i området. 

Planen regulerer lite kjørevei i boligområdet, og favoriserer i stor grad myke trafikanter med felles 

parkeringsanlegg nær innkjøring i boligfeltet og tilkomst til boliger via gatetun. Trafikksikkerheten 

internt i området vurderes dermed som god.  
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4. Oppsummering 

Revidert planforslag for Feråsen boliger, planID 65410000 er vesentlig redusert i omfang siden offentlig 

ettersyn. Hovedendringene består i endret hovedtilkomst, utbyggingsområdet er redusert og 

konsentrert i nordlig del, og tilsvarende økning i grøntområder. 

Detaljer i planforslaget er tilpasset endringene, og utarbeidet i samsvar med kravene i KPA2018. 

Planforslaget legger til rette for konsentrert og spredt småhusbebyggelse med inntil 38 nye enheter 

(og en eksisterende). Tilkomst vil være via Sandslivegen og Saksarhaugen. Parkering for boliger vil være 

i felles parkeringsanlegg under bakken. Boligene i nordøst vil i tillegg ha mulighet for parkering på egen 

tomt. Alle boligene skal tilpasses terrenget og ha gode materialkvaliteter. De skal også ha god tilgang 

til uteoppholdsarealer med variasjon og kvalitet. Det ivaretas store grønne arealer omkring 

boligområdet, og tursti mellom Feråsen og Petedalsheia videreføres og oppgraderes med belysning og 

gruslagt dekke.  

 

 


