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Uttale til offentl¡ g ettersyn - detaljreguler¡ ng Nordskot havn - fv,751 4 -
Steigen

Vi viser til kunngjøring om offentlig ettersyn datert 1 4.1 1 .201 9 og til vårt brev av

17.12.201 8 ved varsel om oppstart planarbeid.

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 iplanleggingen. 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.

V¡ uttaler oss i denne saken som forvalter av fylkesveg på vegne av fylkeskommunen og som

statl i g fag mynd i g het med sektoran svar i n nenfor vegtransport.

Vår interesse i saken er:

- Fremkommelighet, sikring av:

o ar€âl til drift og vedlikehold herunder snøopplag

o areal til bussholdeplass, snuplass og manØvreringsareal for rutebuss og andre

større kjøretøy

o tilstrekkelig areal for fremtidig utvikling av fylkesveg
- Trafikksikkerhet langs fylkesveien hvor nullvisjonen ligger til grunn for vårt

trafikksikkerhetsarbeid. Visjonen er at det ikke skal forekomme ulykker med drepte eller
hardt skadde i trafikken. Denne er forankret i Nasjonal transportplan.

Saksopplysn inge r
Hensikten med planforslaget er å legge t¡l rette for utbygging av boligbebyggelse,

fritidsbebyggelse og fritids- og turistformål med tilhørende teknisk infrastruktur og

Faktu raadresse

Statens vegvesen

Regns kap

Postboks 702

98'l 5 Vadsø

,Vsalisnr a I t+t+ tJX..rl Ò?,S
tut.kde

Graderino

Kopr tjl:



2

uteoppholdsareal samt småbåtplasser. Det skal også legges til rette for etablering av

parkeringsplasser og torg som skal være åpne for allmenheten. Adkomsten til planområdet

er fra fv. 7514. Planområdet er delt ito deler, en for havna/torget og en for parkeringsplass,

fylkesveien mellom planene inngår ikke i planen.

Planfaglige mangler

l. Det er ikke avsatt tilstrekkelig med parkeringsplasser i havna/torget

De offentlige parkeringsplassene som planlegges er SPPI og SPP2. Disse skal være åpne for

allmenheten, småbåthavna, BOP og F/FE. Det fremkommer ikke av planen hvor mange

båtplasser som tenkes etablert og hvilket krav til parkering som er nødvendig. I henhold til

planbeskrivelsen vil det være 55 parkeringsplasser tilgjengelige før området B/F/FTz bygges

ut, etter utbygging av clenne vil det bli 35 parkeringsplasser. Dette vurderer forslagsstiller er

tilstrekkelig siden parkeringsplassen f-SAA også kan benyttes.

All parkering knyttet til aktiviteter i planen må være regulert og i nærheten av der aktiviteten

er, det vi si torget, havna samt at det det er tilstrekkelig med parkering til besøkende eks.

bobiler og turistbusser. Dersom det ikke er avsatt tilstrekkelig med parkeringsplasser vil

dette føre til negative konsekvenser for den trafikale situasjonen. Økt gangtrafikk langs den

smale fylkesvegen uten at det er gjennomført tiltak er heller ikke ønskelig. Det må legges

opp til parkeringsløsninger som faktisk kan brukes og som er realiserbare.

På grunn av avstanden på +00 meter fra torget/småbåthavna til parkeringsplassen f-SAA tror

vi at denne kun vil bli benyttet unntaksvis ogleller som langtidsparkering. Dette fordi de

fleste ønsker å kjøre helt frem til torget og spesielt til småbåthavna dit mye utstyr skal

bringes og hentes. Vi tror derfor ikke at denne parkerings plassen vil avhjelpe parkerings-

situasjonen ved havna. Slik vi vurderer planen så er det ikke avsatt tilstrekkelig med

parkeringsplasser ved torget/ havna.

Forslag til endring av gl-anen

For å sikre at torget/havna har tilstrekkelig med parkeringsplasser så må området

<Blt lFlr2>>, som i gjeldende plan har formålet bod/parkering, ikke omreguleres til

bebyggelse og anlegg, men videreføres med dagens formå|.

2. Planområdet er ikke tilrettelagt for mvke trafikanter

Planen legger til rette for økt aktivitet noe som vil medføre økt andel av myke trafikanter i

området og det planlegges for gåing på fylkesvegen mellom havna og parkeringsplassen

f-SAA. Områdene bebyggelse og anlegge B/F/FTl -9 er kombinert formål dvs. både for bolig

og fritidsbebyggelse. Dette kan være uheldig sett i forhold til trafikksikkerhet da boligene vil

ligge langt fra skolen og fylkesvegen derforvil bli skoleveg og transportåre og spesielt siden

fylkesvegen er smal med lite sideareal.
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Vi mener derfor at boligetablering i området vil medføre økt risiko for trafikkulykker spesielt

siden det ikke er planlagt tiltak for å sikre myke trafikanter langs fylkesvegen. Vi vurderer at

hensynet til myke trafikanter er ikke tilstrekkelig belyst. Dette må vurderes og det må

planlegges og gjennomføres tiltak som sikrer myke trafikanter, eks. skiller myke trafikanter
og kjørende. Torgområdet må strammes opp slik at det blir fysisk skille mellom

eiendommene og fylkesveg/snuareal. Det må også planlegges for en trygg skoleveg.

Forslag til endring av planen

Det må stilles rekkefølgekrav til at det skal etableres <ikke overkjørbar rabatt> på min 1

meters bredde mellom eiendommene fylkesvegen/snuplass. Dette gjelder mellom offentlig
veg o-SKV3 og formålene f-BLK, BIFlFTl,BIFlFTz, BFR og parkeringsplassene f-SPPI og

f_sPP2.

Det bør stilles rekkefølgekrav til at dersom det etableres boliger i området så utløser det

krav til at det skal etablere en trygg og sikker gangforbindelse mellom torget og skolen. '

3. Der er ikke avsatt tilstrekkelig med areal til de offentliqe behovene

Veg- og snuarealet skal dekke offentlige behov i området. Dette er bl.a.:

- Holdeplass for rutebuss

- Snu- og manøvreringsareal for turistbusser, biler, andre større kjøretøy, bobiler m.m.

- Det skal være t¡lstrekkelig med areal til snøopplag, det kan ikke kastets snø i

småbåthavna
- Tilgjengelig areal til parkering til drivstoffpumpe
- Mulighet for renovasjonsbil å hente avfall

- Levering av varer til næringslivet

- Adkomst til parkeringsplassene og havna

- Adkomst til eiendommene - som er flere enn tidligere, noe som ikke aksepteres

Som nevnt i pkt. 1 så vurderer vi at det ikke er tilstrekkelig med parkeringsplasser til
aktiviteten som er planlagt i området Det er heller ikke stilt krav til skille mellom

trafikkområder og gangarealer jf. pkt.2.

Slik vi vurderer planen så er det avsatte arealet for lite til de offentlige behovene som skal

dekkes og planen har ikke tilfredsstillende løsninger for myke trafikanter. Konsekvensen av

denne planen er at det vil bli redusert trafikksikkerhet og det kan oppstå trafikkfarlige

situasjoner.

Forslag til endring av planen

Ved den offentlig veg/snuplassen sá må planen endres. Her må de ulike offentlige behovene

gjennomgås og det må finnes en form for løsning som ivaretar trafikksikkerhet og

fremkommelighet og antall avkjørsler må reduseres (samles til fellesavkjørsler).

4. Bestemmelser
- Vi ber om at det etableres ny rekkefølgebestemmelse som sikrer at det inngås

gjennomføringsavtale med vegmyndigheten før intern adkomstveg f-SKVI bygges

l.)
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Vi ber om at bestemmelse 5 2..l0 endres. Her må det tas inn at bygoeplan(er) skal

godkjennes veg myndig heten.

I henhold til planbestemmelsene og planbeskrivelsen så skal parkeringsplassene f-SPPl,

f-SPP2 og f-SAA være åpne for allmenheten. I plankartet er disse avsatt til felles

parkering, plankartet må endres til o-SPPl, o-SSP2 og o-SAA.

Det fremkommer ikke av planen når parkeringsplass f-SAA skal etableres. For å sikre at

parkeringsplassen blir bygd må det etableres en rekkefølgebestemmelse som sikrer

tidspunkt for dette.

I bestemmelse 3.2.2 må endres

a. Det karr ikke fastsettes i bestemmelsene at en vei er kommunal siden dette krever

omklassifisering. Ordet (kommunal) må fjernes i bestemmelsene.

b. Avkjørsler er fastsatt i plankartet og kan ikke endres ved søknad om

igangsetti ngstillatelse.

I bestemmelse 3.2.4 annen veggrunn står det <<Det kan anlegges parkeringsplasser i
områder benevnt f-SWs og o-SW7>. Offentlig veggrunn o-SW7 ligger innenfor

hensynssone frisikt og på fylkesvegens eiendom. Det kan derfor ikke tillates parkering

her, bestemmelsen må endres.

Planfaglig råd
Formålet <f-BLK Lekeplass> Lekeplassen skal være felles for B/F/FTl og 2. Denne er plassert

i utkanten av planområdet, konsekvensen av denne plasseringen er at det er nødvending å

krysse fylkesvegen for å komme til dit. Vi anbefaler at lekeplassen flyttes til en mer sentral

plassering eller at det planlegges to lekeplasser.

Vi ber om at våre merknader tas inn i planen før den vedtas. Vi anmoder om at planen

sendes over til oss til forhåndsuttalelse før den blir fremlagt til politisk behandling, dette for

å unngå misforståelser og forsinkelser i prosessen.

Med hilsen

Sesselja Jonsdottir
fagkoordinator Trude

senronngenrør

Dokumentet er godl<jent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne srgnaturer.


