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Uttalelse til kommuneplanens arealdel 2023 - 2035 - Sandefjord kommune - 
Høring  

Vi viser til mottatte brev datert 26.09.2022.  
 
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.  
 
Våre merknader  
På bakgrunn av det ovennevnte vil vi nevne viktigheten av at arealutnyttelse og planlegging 
gjennomføres i tråd med nasjonale føringer, FNs bærekraftsmål og bærekraftig utvikling. 
Dette betyr å planlegge for redusert behov for transport, og etablere gode løsninger for 
gående og syklende, samt kollektivtrafikk der folk ferdes. Videre er det viktig at veksten i 
persontrafikk blir tatt med gange, sykkel eller kollektiv. 
 
Vi ber om at det utarbeides utfyllende bestemmelser og retningslinjer til kommuneplanens 
arealdel med tanke på rekkefølgekrav pkt. 1.5 (pbl § 11-9 nr. 4). Det må klart gå frem av 
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bestemmelsene at rekkefølgekravene sikrer tilfredsstillende kapasitet på vegnettet og 
trafikksikker adkomst for kollektiv, kjørende, syklister og fotgjengere samt tilfredsstillende 
teknisk infrastruktur. Med infrastruktur menes blant annet kjøreveg, gang- og sykkelveg, 
parkering, avløp, overvann og energiforsyning. Vi forutsetter at rekkefølgekravene ivaretar 
Statens vegvesen sitt ansvarsområde før byggetillatelse gis for områder avsatt til 
utbyggingsformål. 
 
Vi er opptatt av trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper, og at dette vektlegges i 
planleggingen. Videre kan det være nødvendig med ekstra trafikksikkerhetstiltak for å oppnå 
trygge løsninger for gående og syklende samt kollektivtransporten. Nye utbyggingsområder 
fordrer ofte ny infrastruktur. Det bør før utarbeidelse av kommunedelplaner, 
reguleringsplaner eventuelt byggeplaner for delområder, gjennomføres en risikovurdering 
hvor spesielt trafikksikkerhetsmessige forhold og kapasitet vurderes. Eventuelle tiltak må 
inngå i planarbeidet og være sikret gjennomført. Videre er det med tanke på 
beredskapshensyn viktig at det settes fokus på transportsystemets betydning for risiko og 
sårbarhet.  
 
Trafikkbelastningen på Fokserødkrysset og Torpveien er tidvis stor, og uheldige situasjoner 
oppstår - både når det gjelder trafikksikkerhet og kapasitet. Det vil være viktig at en fram til 
ny alternativ veg mellom flyplassen og E18 Tassebekk-krysset er bygd, begrenser 
utbyggingen i Fokserød-/Kullerødområdet, slik at trafikkforholdene her ikke forverres. Ved 
videre utbygginger forutsettes det at det utarbeides detaljreguleringsplan, slik at 
trafikkforholdene ved adkomster og trafikksikkerhetstiltak ivaretas. 
 
Når det gjelder Kodalsvegen, vil vi understreke at det vil være en klar fordel at ny Kodalvei fv. 
305 til/fra Fokserødkrysset utgår, og at en heller satser på oppgradering av eksisterende 
veg. Dette for å redusere den framtidige trafikkbelastningen i Fokserødkrysset. 
 
 
  
Med hilsen 
 
 
Eivind Gurholt         Håkon Nedberg 
seksjonsleder 
 
Klikk eller trykk her for å skrive inn tekst. 
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