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Uttalelse til varsel om detaljregulering med tilhørende konsekvensutredning, 

Herjangshøgda Næringsområde 

Statens vegvesen viser til deres brev datert 05.07.2016. Vi gjør oppmerksom på at vi har 

mottatt to varsel om oppstart med forskjellig beskrivelse av målsettingen med planarbeidet. 

Begge brevene har samme dato. 

 

Statens vegvesen har ansvar for å sørge for at føringer Nasjonal transportplan (NTP), Statlige 

planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging, vegnormalene og 

andre nasjonale og regionale arealpolitiske føringer blir ivaretatt i planleggingen. Vi uttaler 

oss som forvalter av riksveg på vegne av staten, forvalter av fylkesveg på vegne av 

fylkeskommunen og som statlig fagmyndighet med sektoransvar innenfor vegtransport. 

 

I denne saken uttaler vi oss både som sektormyndighet med ansvar for trafikksikkerhet og 
fremkommelighet, og som vegforvalter på vegne av staten og fylket. 

 

Saken gjelder 

Målsetting med planarbeidet er å tilrettelegge for etablering av næringsvirksomhet som bl.a. 
lager/distribusjon, truck-stop, næring/ tjenesteyting, mulig fengsel samt tilrettelegging for 
mulig beredskapsmottak for asylsøkere. 

 
Det oppgis at formål med detaljplanen er i hovedtrekk i samsvar med gjeldende Kommune-

delplan for Bjerkvik. Planarbeidet utløser krav om planprogram og tilhørende 
konsekvensutredning iht. forskrift om konsekvensutredning. Vi har ikke mottatt planprogram, 
og vi kan derfor ikke uttale oss til det. 

 

Arealpolitiske føringer for planarbeidet 

Det foreligger både nasjonale og regionale føringer for arbeid med kommunale arealplaner. 

Det gjelder for blant annet samordnet planlegging, trafikksikkerhet, fremkommelighet og 

tilrettelegging før økt andel av kollektivtrafikk, gående og syklende. I denne saken vil spesielt 
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føringer i Nasjonal Transportplan (NTP), Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, 

areal- og transportplanlegging være viktig. 

Statens vegvesen har følgende innspill til arbeidet med reguleringsplan 

Statens vegvesen ser det som særdeles viktig å bli involvert i den videre planprosessen. 

 

Da vi ikke har mottatt planprogrammet, gir vi her stikkordsmessig punkter vi mener er 

viktige i det videre planarbeidet; 

 Det må gjøres trafikkberegninger med hensyn til kapasitet i dagens kryss E10 og 

Fv767. Det kan komme krav om utbygging av fullkanalisert kryss. 

 Statens vegvesen ønsker dialog rundt areal som reguleres inn til offentlig vegformål. 

Dette for å avklare linjeføringer, vegbredder og sideareal. 

 Byggegrense langs E10 og Fv er 50 meter i henhold til vegloven. 

 Det må redegjøres og tilrettelegges for gående og syklende. 

 Det må etableres tilfredsstillende løsninger for kollektivtrafikken. 

 Det kan bli rekkefølgekrav i forbindelse med anlegg for de forskjellige 

trafikantgruppene. 

 Statens vegvesen vurderer for tiden mulighetene for å etablere en døgnhvileplass for 

tungtrafikken i området. 

 

Med bakgrunn i alle de ovennevnte punktene, håper vi på en tett dialog i det videre arbeidet 

med reguleringsplanen. Dette for å unngå eventuelle konfliktpunkter. Det kan komme flere 

momenter i det videre arbeidet. 

 

Plan- og forvaltning 

Med hilsen 

 

 

 

Jan-Åge Karlsen 

Seksjonsleder Utnes Elin Holte 
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