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Uttalelse - offentlig ettersyn og høring av forslag til detaljreguleringsplan for

Folkestadveien - planI D 301 8_5 0 - Våler kommune (Viken)

Vi viser til brev av 1 7. juni 2022 vedlagt ovennevnte plandokumenter. Frist for uttalelser er

26. august 2022 .

Bakgrunn
Hensikten med planforslaget er å legge til rette for etablering av et nytt nærsenter med

forretninger og kontorer mot øst og leiligheter mot vest.

Forslagsstiller er Folkestadveien eiendomsutvikling AS med Link Arkitektur AS som

plankonsulent.

Ved varsel om oppstart av planarbeidet ga vi innspill i brev av 30. juni 201 6 (vår referanse

1 6/81 930-4). Det ble senere varslet utvidelse av planområdet. Vi hadde ingen merknader i

vårt brev av 1 4. november 201 6. En ny utvidelse av planområdet ble varslet i 2021 . I den

forbindelse hadde vi noen merknader i brev av 8. september 2021 .

Statens vegvesens ansvar
Statens vegvesen er vegadministrasjon for riksveger. Dette innebærer at vi har ansvaret for å

planlegge, utvikle, drifte og vedlikeholde riksvegene på en best mulig måte for brukerne og

samfunnet ellers. Samtidig er vi et fagorgan med sektoransvar på vegne av

Samferdselsdepartementet. Gjennom sektoransvaret skal vi bidra til oppfølging av statlig

politikk på det offentlige vegnettet og ivareta hensyn som trafikksikkerhet,

kollektivtransport, gåing, sykling, luft, støy og universell utforming i områder hvor andre enn

staten har myndighet.
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Vurdering
Ved varsel om planoppstart hadde vi innspill om kryss, avkjørsler, frisikt, byggegrense,

gårede, syklende, sykkelparkering, kollektivdekning, universell utforming, støy og luft.

Generelt synes vi disse tema er godt ivaretatt i planen, men har noen merknader.

Støy

Bestemmelse § 2.6 om støy må vise til tabell 2 (ikke tabell 4) i T-1 442/2021 .

Bestemmelse § 6.1 første kulepunkt femte strekpunkt bør henvise til T-1 442/2021 , ikke

bare T-1 442. Det kan også være en henvisning til bestemmelse § 2.6.

I støynotatet som fulgte planen, er fartsgrense 50 km/t benyttet for Folkestadveien, men

Folkestadveien er skiltet 30 km/t (sone). Derfor bør kanskje støyberegningen revideres.

Riktig fartsgrense er benyttet i trafikknotatet.

Universell utforming

Bestemmelse § 3.2.2 om parkering angir at (andre kulepunkt) «f_SPA1 skal opparbeides med

total 28 p-plasser inkludert plasser for bevegelseshemmede og vendehammer.»

Bestemmelsen må angi hvor mange plasser som skal være for bevegelseshemmede. Tredje

kulepunkt i bestemmelsen viser til krav i bestemmelse § 2.1 2 om parkering, men det gjelder

bare f_SPA2.

Sikt

I krysset mellom f_SKV (Trollstien) og Folkestadveien er det vist frisiktlinjer. Disse er ikke

målsatt, men de er tilpasset en situasjon hvor Trollstien har vikeplikt for Folkestadveien. Det

passer kanskje med gjeldende sitasjon hvor Trollstien kan oppfattes som en avkjørsel til fire

boliger, men i framtiden vil trafikken i Trollstien øke, og det vil bli et kryss mellom to veger

åpne for alminnelig ferdsel, dvs. et uregulert kryss med vikeplikt for trafikk fra høyre. For

fartsgrense 30 km/t skal da frisikten være (sett fra Trollstien) 6x20 meter til høyre og 20x20

meter til venstre, jf. figur 4.1 1 og tabell 4.3 i Statens vegvesens håndbok N1 00. Plangrensen

bør utvides slik at frisiktsonene (H1 40) kommer innenfor planen og blir juridisk bindende.

Ved krysset mellom Kirkeveien og Folkestadveien er det regulert en frisiktsone H1 40_1 .

Trafikken i Folkestadveien har vikeplikt for trafikken i Kirkeveien, men eventuelle siktlinjer til

kjøreveg og gang- og sykkelveg kan ikke forklare plassering av H1 40_1 .
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Vi ber om få tilsendt godkjent plan etter planvedtak i kommunen

Statens vegvesen Transport og samfunn

Med hilsen

Anders O. T. Hagerup

seksjonssjef Jan Antonsen

sjefingeniør

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer.
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