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Varsel om oppstart av detaljregulering - Nedre Elnesvågvegen - Hustadvika 

kommune - PlanID: 202112 

Vi viser til brev datert 02.07.2021 med varsel om oppstart av overnevnte plan. 

 

Saken gjelder  

Formålet med planarbeidet er å legge til rette for avlastningsveg i nedre deler av Elnesvågen. 

 

Statens vegvesens rolle i planleggingen  

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

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

andre nasjonale og regionale arealpolitiske føringer blir ivaretatt i planleggingen. Statens 

vegvesens samfunnsoppdrag er «å utvikle og tilrettelegge for et effektivt, tilgjengelig, 

sikkert, og miljøvennlig transportsystem».  

 

Vi uttaler oss som forvalter av riksveg på vegne av staten, og som statlig fagmyndighet med 

sektoransvar innenfor vegtransport. Statens vegvesen sitt sektoransvar for vegnettet betyr at 

Statens vegvesen har et overordnet ansvar for at trafikksikkerhet, klima og miljøhensyn og 

helhetlig bypolitikk ivaretas i alle planforslag som berører samferdsel. Dette gir oss rett til å 

stille krav til både statlige, fylkeskommunale og kommunale veger, gater og løsninger for 

gående og syklende.  

 

Statens vegvesens innspill til oppstartsvarslet 

Vi har ingen merknader til at det startes planarbeid i samsvar med kommuneplanens 

arealdel. 

 

Vegen er en videreføring av vegen i som er planlagt i områdeplanen og skal betjene 

bebyggelsen sør for fv. 663 gjennom Elnesvågen. Med flere store utbyggingsområder kan 

det bli en relativt høy trafikkmengde på vegen, og mye av trafikken vil trolig gå via 
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rundkjøringen ved kommunehuset fremfor planlagt T-kryss nedenfor Haukås skole da den 

gir vesentlig bedre trafikkavvikling for sidevegstrafikken. En fremtidig videreføring østover 

og tilknytning til planlagt rundkjøring i Daleliakrysset vil kanskje endre noe på dette. Vi ber 

om at det gjøres noen vurderinger knyttet til dette, og at vegen planlegges ut fra det. 

Trafikkvurderingene vil også danne et grunnlag for støyberegningene. 

 

Vi forutsetter at våre håndbøker legges til grunn for planleggingen av det offentlige 

vegnettet. På grunn av terrengforhold, eksisterende veger og bebyggelse kan det bli aktuelt 

med fravik fra gjeldende vegnormaler. Dette må i så fall begrunnes og fravikbehandles av 

Hustadvika kommune. Vi gjør oppmerksom på at planlegging etter en eldre utgave av N100, 

slik det er nevnt i planinitiativet, også vurderes som et fravik. Vi tilråder at profilet som er 

benyttet i reguleringsplan for Elnesvågen sentrum benyttes. 

 

Vi ber om at trygge og universelt utformede løsninger for mjuke trafikanter blir vektlagt 

høyt. Kryssningspunkt må sikres med krav om tilfredsstillende belysning, jf. kapittel D.6 i 

N100. Etablering av gangfelt må avklares med vegmyndighetene.  

 

Støy må utredes i henhold til T-1442/2021 og nødvendige tiltak for å sikre at 

grenseverdiene blir ivaretatt må inngå i bestemmelsene og eventuelt i plankartet. Som nevnt 

over må det gjøres noen vurderinger av trafikkmengden på vegen som et grunnlag for 

støyberegningene. 

 

Konklusjon  

Statens vegvesen viser til våre innspill over, og ber om at dette blir tatt med i det videre 

planarbeidet. Vi svarer gjerne på spørsmål eller gjør avklaringer i forhold til vårt 

sektoransvar før planen legges ut til offentlig ettersyn.  

 

Transportforvaltning midt 

Med hilsen 

 

 

 

Linda Heimen 

seksjonssjef Vidar Neraas 

 senioringeniør 

 

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer. 
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