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Høringsuttalelse til planoppstart - detaljregulering for Straumen 

omsorgsboliger - Sørfold kommune 

Statens vegvesen viser til deres brev datert 15.09.2017.  

 

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. Til 

denne saken uttaler vi oss som forvaltere av fylkesveg på vegne av Nordland fylkeskommune 

og som statlig fagmyndighet med sektoransvar innenfor vegtransport.  

 

Vårt anliggende i denne saken vil være tilknytning til og byggegrense mot fv. 539. 

Hastigheten på stedet er 50 km/t, frisiktkrav er 45 meter i begge retninger med en 

årsdøgntrafikk på ca. 400 personbilenheter.  

 

Saken gjelder  

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for ti nye omsorgsboliger i tilknytning til 

eksisterende omsorgsboliger i sentrum av Straumen samt tilhørende parkering, adkomst og 

rekreasjonsområder. Adkomst til planområdet vil være fra fv. 539. 

 

Arealpolitiske føringer for planarbeidet  

Planområdet inngår i reguleringsplan for Straumen (1982) hvor området er avsatt til offentlig 

formål og kommuneplanens arealdel (2010) hvor området avsatt til offentlig formål og LNF-

A. Det opplyses at det ikke skal utarbeides konsekvensutredning. 
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Vurdering  

Slik vi forstår oppstartsvarselet og illustrasjonen så vil det være en hovedavkjørsel og to 

gang- og sykkelveger fra fylkesvegen. Det synes vi er en god løsning.  

 

Den delen av fylkesvegen som ønskes omregulert er i stor grad etablert etter vedtatt 

reguleringsplan. Ny regulering må være i tråd med disse men planen må oppdateres i 

henhold til vegnormalen dersom det er behov for det. Vi viser til våre håndbøker N100 og 

N101, dimensjonerende kjøretøy velges ut fra vegens funksjon, trafikkmengde og 

muligheter for omkjøring. Geometriske krav, både horisontalt og vertikalt må oppfylles. 

Siktlinjer og hensynsone sikt må inngå i plankartet. 

 

I planen må byggegrensen være 12 meter målt fra midten av fv. 539 dvs. samme 

byggegrense som gjeldende reguleringsplan for området. Utenfor byggegrense dvs. mellom 

fylkesvegen og byggegrensen kan det ikke aksepteres bygninger, parkering eller interne 

veger, dette må fremkomme av planbestemmelsene.  

 

Medvirkning fra Statens vegvesen i videre planarbeid  

Vi har ingen flere innspill så langt og ser frem til å motta reguleringsplan for videre 

behandling. Vi gjør oppmerksom på at det kan fremkomme andre merknader i den videre 

prosess.  

 

Vi anbefaler at reguleringsplanen sendes til oss på forhåndshøring (dialog) før den vedtas 

lagt ut til offentlig ettersyn dette for å unngå forsinkelser i planprosessen. 

 

 

Plan og forvaltning, Vegavdeling Nordland  

Med hilsen 

 

 

 

Hanne Alvsing 

seksjonssjef Trude Mørk 
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Sørfold kommune, Rådhuset, 8226 STRAUMEN 

 


