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Uttale: Oppstart – Reguleringsendring Ånderkleiva næringsområde, Ibestad 

Viser til brev datert 28.09.2018.  
 
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 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.  
 
Planområdet har tilknytning til fylkesveg 132 og vi har følgende merknader til planarbeidet;  
 
Trafikkanalyse  
Det må redegjøres for den trafikkmengde/trafikkøkning planlagte utbygging vil generere sett 
i forhold til eksisterende utnyttelse av planområdet. Det må utredes hvilke konsekvenser 
dette vil få for vegnettet (kapasitetsberegninger), planområdet og for de ulike 
trafikantgrupper. Her må det også redegjøres for hvordan parkering tenkes løst innenfor 
planområdet, dette gjelder også for sykkelparkering.  
 
Trafikkanalyser og kapasitetsberegninger vil avklare om det vil være nødvendig å knytte 
rekkefølgebestemmelser til denne reguleringsplanen, om ytterligere planmessige og 
utbyggingsmessige tiltak må gjennomføres.  
 
Tilknytting til fylkesvegnettet  
Avkjørsel/kryss skal reguleres og opparbeides i henhold til vegnormal N100 (Veg- og 
gateutforming) og V121 (Geometrisk utforming av veg- og gatekryss).  
 
Regulering av fylkesveganlegg  
Fylkesvegen må reguleres som samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur hhv. kjøreveg, evt. 
kollektivholdeplass og fortau, og annen veggrunn.  
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Formålsgrensa mellom samferdselsanlegg og øvrige arealer skal følge eksisterende 
eiendomsgrenser, men med minimum avstand til skulderkant veg på 3 meter. Dette for å 
sikre arealbehov i tilknytning til snøopplag, grøfting og annet vegvedlikehold. I den grad at 
eiendomsgrensa ikke tar med seg tilhørende skjæringstopp eller fyllingsfot, må  
formålsgrensa utvides til å omfatte også dette arealet + 1 meter. I områder hvor grunn- og 
terrengforholdene er særlig vanskelige og usikre, gis det regulerte trafikkområdet bredde 
utover standard grenseverdier.  
 
Byggegrense langs veg  
Det skal fremgå av planen hvilken byggegrense som gjelder for hvert enkelt byggeområde. 
Fast parkering og område for opplag, skal også plasseres utenfor byggegrense langs veg.  
Veglovens byggegrense er her 15 meter fra midtlinje veg.  
 
Trafikkareal  
Det er viktig å avsette tilstrekkelig trafikkareal innenfor planområdet, herunder gode 
atkomstveger med tilstrekkelig bredde og funksjonelle snuplasser for kjøretøy som skal 
betjene området. Manøvreringsarealer er viktig for å få til en hensiktsmessig avvikling av 
trafikken i og gjennom området. I tillegg bør trafikkarealet utformes slik at brøytebiler, 
renovasjonsbiler og utrykningskjøretøy som brannbiler med mer kan trafikkere rasjonelt og 
effektivt. Det bør videre avsettes arealer til snøopplag.  
I plansammenheng er det viktig at trafikkarealene som vegbredder, byggegrenser, siktsoner 
med mer fremgår av planen og er målsatt eller beskrevet i bestemmelsene.  
 
Medvirkning fra Statens vegvesen i videre planarbeid  
Statens vegvesen har ingen ytterligere merknader på nåværende tidspunkt, men vil ved 
neste runde kunne gi en mer konkret uttale til et mer detaljert planforslag.  
Vi ønsker lykke til med planarbeidet og anmoder tiltakshaver om tett dialog videre i 
prosessen. 

 

 

 

Plan og forvaltning 
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