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Uttalelse til planprogram for reguleringsarbeid

for Bjørkhaugen Nordre gnr

518 bnr 2 i Ringsaker kommune
20.04.2017.

Vi viser til brev datert

Bakgrunn
Det varsles oppstart

av reguleringsplan

med konsekvensutredning

Nordre.

for Bjørkhaugen

Samtidig legges planprogram for tiltakene ut til offentlig ettersyn. Formålet med
planarbeidet er å tilrettelegge for fortetting av eksiterende hyttefelt. Området er i
kommuneplanens arealdel avsatt til LNF-område.
Merknader
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 av
fylkesveg på vegne av fylkeskommunen og som statlig fagmyndighet med sektoransvar
innenfor vegtransport.
Planprogrammet
Planområdet grenser inntil fv. 7, Sørmessenvegen. I vegnettsplanen for Hedmark er denne
klassifisert som en lokal samleveg. Ãrsdøgntrafikken

på stedet er ca. 150. Fv. 7.

Sørmessenvegen har ikke fast dekke og har en kurvatur som tilsier at trafikken bør være
begrenset.
Planprogrammet skal vurdere konsekvenser for transport og trafikk. Planprogrammet sier
det skal vurderes behov for flere atkomstveger. Statens vegvesen ber om at antall avkjørsler
holdes til et minimum,

og ber om at det vurderes

utvidelse

av eksiterende

avkjørsler

før nye

etableres.
Postadresse

Telefon: 02030

Statens vegvesen
Region øst

firmapost-ost@vegvesen_no

Fakturaadresse

Parkgata 81

Statens VEQVESEH

231 7 HAMAR

Regnskap

P0Stb0k5 702

Postboks 1010 Nordre Ãl
2605 LILLEHAMMER

Kontoradresse

Orgnr. 971032081

9815 Vadsø

2

Statens vegvesen har ingen øvrige merknader
Varsel om oppstart
Planområdet

av planarbeid

omfatter

Vi ber om at grunn

deler av fylkesveg

tilhørende

henhold til vegnettsplanen
at planforslaget
at frisiktkravet

for dette opplyses det ikke om.

vises som anna veggrunn

for Hedmark er byggegrensen

stiller krav om at avkjørsler

i planforslaget.

mot fv. 7, 15 meter. Vi forutsetter

skal opparbeides

i henhold til håndbok N100, og

med offentlig
forhold

forutsatt

at vi gis mulighet

til å komme med merknader

knyttet

til fylkesvegen.

for plan og trafikk

Finstad

Seksjonsleder

Dokumenter

Elin Slettum

er godkjent

e/e/(fro/2x3i’( og har derfor ingen håndsírfe me signaturer.

Kopi

Fylkesmannen
Hedmark
Ringsaker

i Hedmark, Postboks 4034, 2306 HAMAR

fylkeskommune,
kommune,

i

ettersyn. Statens vegvesen i imøteser dialog knyttet til avkjørsel/

Med hilsen

Hanne

I

må innfris.

kryss og øvrige

Seksjon

7. Bakgrunnen

fylkesvegen

Vi har ingen øvrige merknader,
forbindelse

til planprogrammet.

Postboks

Postboks

4404

13, 2381

Bedriftssenteret,
BRUMUNDDAL

2325

HAMAR

