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Oppstart av rullering av kommuneplanen i Nes og utleggelse av forslag til 

planprogram til offentlig ettersyn og høring 

Statens vegvesen har ansvar for å sørge for at føringer i Nasjonal Transportplan (NTP), 

Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplan, nasjonale strategier 

for endring av transportmiddelfordeling, vegtrafikkloven og vegloven med forskrifter og 

vegnormaler, samt de nasjonale og regionale arealpolitiske føringer blir ivaretatt i den 

kommunale arealplanleggingen. Vi uttaler oss som forvalter av riksveg på vegne av Staten og 

som statlig fagmyndighet med sektoransvar innenfor vegtransport. 

 

Statens vegvesen har ingen spesielle merknader til varsel om oppstart av planarbeid med 

kommuneplanens samfunnsdel som skal rulleres parallelt med arealdelen. Vi vil delta i 

planprosessen, i tråd med vår rolle og ansvar, når kommunen inviterer til det. Vi ønsker 

kommunen lykke til i videre planarbeid med samfunnsdelen. 

 

Statens vegvesen sine merknader nedenfor er til rullering av kommuneplanens arealdel. 

 

Framtidig utbyggingsstruktur og tettstedsutvikling som gir mulighet for at økt 

transportbehov kan tas med gange, sykkel og/eller kollektivtrafikk er viktige og nødvendige 

grep. Vi støtter kommunens strategi om Årnes som kommunesenter. Kommunedelplan for 

Årnes vil være et virkemiddel der transportbehovet som følge av arealutviklingen kan 

vurderes og tiltak avklares og sikres gjennomført i planen. Siden vegnettet er et 

sammenhengende system gjør vi oppmerksom på at det kan være behov for å se på trafikale 

virkninger utover kommunedelplanens arealbegrensning. Kommuneplanen er et riktig 

plannivå i så måte. Kommunen har punktvis listet opp hvilke temaer som skal besvares i 

kommuneplanen. Vi mener dette er gode punkter, men savner fokus på trygge skoleveger. 

Videre mener vi at nødvendige tiltak i transportnettet må sikres gjennomført i tilknytning til 

realiseringen av kommuneplanens arealutvikling.  
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Når det gjelder utvikling av framtidige næringsområder er det viktig at transportbehovet til 

disse utredes og tiltak i transportnettet dokumenteres og sikres gjennomført i planen. 

Spredt bebyggelse bør unngås. 

 

Generelt for nye utbyggingsområder og områder som skal fortettes, gjelder at adkomster må 

dokumenteres å være i tråd med vegnormalene. Trafikksikkerhet for alle trafikanter må 

dokumenteres og ivaretas. Dette er også gjeldende for spredt bebyggelse i LNF-sonen. Det 

kan være nødvendig med en transportanalyse for å avklare eventuelle behov for tiltak i, på 

eller langs vegnettet. 

 

Det pågår kommunedelplanarbeid i regi av Nye Veier. Hensikten er å avklare framtidig 

korridor for ny E16. Valg av korridor kan ha betydning for framtidig kapasitet på 

eksisterende vegnett og således ha innvirkning på vår holdning til nye byggeområder, samt 

behov for utredninger og vurderinger av konsekvenser for vegnettet. Vi anbefaler at 

kommuneplanens arealdel avventer valg av korridor for ny E16. Alternativt må det utredes 

konsekvenser av kommuneplanens arealbruk for alle korridoralternativene. Ved et vedtak på 

kommunedelplan for ny E16 før kommuneplanen vedtas må kommunedelplan for ny E16 

gjelde foran kommuneplanen. 

 

Vegloven med forskrifter, og de underliggende vegnormaler som Statens vegvesen har 

utarbeidet, gjelder for all utforming av veger og for transport på veg i Norge. Dette er viktige 

nasjonale føringer for vårt fagområde. Vegnormalene ligger på vår hjemmeside 

vegvesen.no\fag. Nasjonale strategier for endring av transportmiddelfordeling ligger på 

nettsiden til tiltak.no 

 

Vi viser også til vår uttale datert 26.02.2019 i forbindelse med offentlig ettersyn av en 

begrenset revisjon og «planvedlikehold» av gjeldende kommuneplan. Uttalelsen følger 

vedlagt. 

 

Vi viser til ovenstående merknader og anmoder om at disse hensyntas i det videre 

planarbeidet. Med hjemmel i plan og bygningsloven §5-4 og §11-16 varsler vi at manglende 

dokumentasjon av konsekvenser for transport på veg, og/eller sikring av gjennomføring av 

nødvendige tiltak knyttet til vårt fagområde vil kunne medføre innsigelse fra oss. Vi 

forutsetter ny uttale, senest til offentlig ettersyn av planen.  

 

Transport og Samfunn Øst 

Med hilsen 

 

 

Ellen Marie Foslie 

Seksjonsleder      Wenche Bjertnes 

       sjefingeniør 

Klikk eller trykk her for å skrive inn tekst. 
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Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer. 

Vedlegg 1 

  

Kopi 

STATSFORVALTEREN I OSLO OG VIKEN, Postboks 325, 1502 MOSS 

VIKEN FYLKESKOMMUNE, Postboks 220, 1702 SARPSBORG 
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Uttalelse til forslag til kommuneplan for Nes kommune 2019 - 2030 - 

offentlig ettersyn  

Vi viser til oversendelse fra Nes kommune datert 15.01.2019 vedrørende offentlig ettersyn 

av kommuneplan for Nes. Vi har uttalt oss til varsel og offentlig ettersyn av planprogram 

gjennom brev av 16.05.2018. 

 

Planarbeidet er en begrenset revisjon, «planvedlikehold», av gjeldende kommuneplan. 

Planforslaget innebærer endringer i følgende dokumenter:  

 Plankart 

 Planbestemmelser 

 Planbeskrivelse 

 «mål og strategier» i kommuneplanens samfunnsdel  

 

Statens vegvesen har ansvar for å sørge 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. Vi uttaler oss som forvalter av riksveg på vegne av staten, forvalter fylkesveg 

på vegne av fylkeskommunen og som statlig fagmyndighet med sektoransvar innenfor 

vegtransport.  

 

Kommuneplanens arealdel  

 

Kvernberget 

Statens vegvesen ønsker å bidra til å nå delmål i Nasjonal Transportplan (NTP) om at 80% 

barn og unge skal gå eller sykle til og fra skolen innen 2023. Lang avstand fra Kvernberget 

til Neskollen skole gjør det lite attraktivt for barn å gå eller å sykle til skolen. Kvernberget 

ligger ca. 4,7 km fra Neskollen skole, og det er ikke anlagt gang- og sykkelveg langs store 

deler av strekningen til dagens E 16 fra Kvernberget til barneskolen. Området er også 

lokalisert lang fra daglige gjøreformål og har begrenset kollektivtilbud.  
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Etablering er boligområde på Kvernberget er dermed ikke i tråd med overordnede føringer 

for kommuneplanens arealdel. På bakgrunn av dette anbefaler Statens vegvesen at området 

ikke blir vist som fremtidig byggeområde for boliger i kommuneplanen 2019-2030. Dersom 

kommunen ikke tar ut dette boligområdet må det påregnes vegtiltak for å ivareta 

trafikksikkerheten for alle trafikantgrupper før området kan bygges ut. 

 

Ny trase for E16 

Areal avsatt til ny skole på Oppaker (T1 og T2) vs. Herbergåsen næringspark  

Statens vegvesen har uttalt seg til varsel om oppstart av planarbeid og forslag til 

planprogram og kryssløsningene mot E16 for områderegulering av Herbergåsen næringspark 

gjennom brev av 03.04.2018 og 21.01.2019. 

 

Areal som er avsatt til ny skole (T1 og T2) vil ligge i nær avstand til Herbergåsen 

næringspark. Reguleringsplan for ny E16 er ikke vedtatt, og trasevalg er ikke endelig 

bestemt. Nye Veier AS har foreslått et annet trasevalg, motorveg sør for Glomma. 

Dersom det blir bygget ny E16 sør for Glomma, så vil tungtrafikken til og fra næringsparken 

fortsette å kjøre forbi boligområdene og planlagt skole på Oppaker etter bygging av ny E16.  

Av hensyn til barns trafikksikkerhet vil det være uheldig med tungtrafikk langs skoleveger og 

langs andre veger der det ferdes barn. Vi mener at de trafikale virkningene er for lite belyst 

og vurdert i planforslaget.   

 

Statens vegvesen forutsetter at kommunen ved planlegging av utvidelse av næringsparken 

prioriterer trafikksikkerhet for skolebarn på grunn av nærhet til skole.  

 

Planbestemmelse §1.11 Flom og skred  

Vi anbefaler at ordlyden endres slik at bestemmelsen presiserer krav som må vises før 

behandling av søknad om tiltak.  Vi anbefaler at det også tas følgende ordlyd i 

bestemmelsen.  

 

«I forbindelse med søknad om tillatelse til tiltak i den enkelte felt/område som er 

flomutsatt/skredutsatt, skal det foreligge en konsekvensutredning for bygninger og miljø, 

som følge av flom/skred. Eventuelle flomforebyggende tiltak skal også vurderes». 

 

Planbestemmelse § 1.17 Støy og luftforurensning 

Vi ber om at følgende ordlyd ikke tas ut av bestemmelsen om støy: 

 

«Det skal være dokumentert at det er utført støyskjermingstiltak som sikrer at utendørs 

støynivå ikke overskrider grenseverdiene i retningslinje T-1442 før kommunen kan gi 

ferdigattest for boliger som ligger i gul støysone». 

 

Planbestemmelse § 3.6 Kvikkleire 

Vi foreslår følgende ordlyd som også kan tas under bestemmelsen om kvikkleire i 

kommuneplanen: 

 

«I område under marin grense må det, ved utarbeidelse av reguleringsplan eller ved  
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byggesaksbehandling må gjennomføres geotekniske utredninger. Dersom det påvises 

kvikkleire i planområdet må områdets stabilitet dokumenteres.  

Dokumentasjon fra geotekniker må vise at det vil være tilfredsstillende sikkerhet både i 

anleggsfasen og permanent. Det må fremkomme hva den beregnede områdestabiliteten er 

per i dag, og hvor mye områdestabiliteten vil endres. Risikoreduserende tiltak må beskrives 

og virkningen må dokumenteres. Sikkerhetsnivået er angitt i byggteknisk forskrift (TEK10) 

§7-3».  

 

Slike utredninger må gjøres der utbygging kan påvirke riks- og fylkesveger. 

 

Kommuneplanens samfunnsdel 

 

Mål/strategier i kommuneplanens samfunnsarealdel 

Et av hovedmålene i regional plan for areal og transport vedtatt i 2015 er at 

utbyggingsmønsteret skal være arealeffektivt, basert på prinsipper om flerkjernet utvikling 

og bevaring av overordnet grønnstruktur. I overordnet strategi for regional areal- og 

transportstruktur er styrking av regionale byer spesielt, og bybåndet generelt, vedlagt. For 

prioriterte vekstområder i regional plan for areal og transport er det retningslinjer for 

hvordan veksten skal skje. I arbeidet med kommuneplan forventes det at det utarbeides 

dimensjoneringsgrunnlag for vekst i samsvar med Regional plan for areal og transport i Oslo 

og Akershus. 

 

Årnes er utpekt som prioritert vekstområdet i Nes kommune, og i henhold til retningslinje 

R3 skal minimum 80% av bolig og arbeidsplassveksten foregå i det prioriterte vekstområdet.   

 

Under overordnende mål i kommuneplanens samfunnsdel står at «70% av veksten skal skje 

på Årnes». Det innebærer at kommunen legger opp til en 70/30-fordeling fremfor 80/20-

fordeling. Vi mener at dette ikke i tråd med RTP og må endres til 80% i teksten. 

 

 

 

Vegavdeling Akershus, planseksjonen 

Med hilsen 

 

 

 

Arne Kolstadbråten 

Fagkoordinator Ewa Bartnikiewicz 

  

 

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer. 

 

  

Kopi 

Akershus fylkeskommune, Postboks 1200 Sentrum, 0107 OSLO 
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Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Pb 8111 Dep , 0032 OSLO 

 


