
 

 

 

 

  
Postadresse Telefon: 22 07 30 00 Kontoradresse Fakturaadresse 
Statens vegvesen  Prinsensgate 1 Statens vegvesen 
Transport og samfunn firmapost@vegvesen.no 7013 TRONDHEIM Fakturamottak DFØ 
Postboks 1010 Nordre Ål     Postboks 4710 Torgarden 
2605 LILLEHAMMER Org.nr: 971032081   7468 Trondheim 
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7300 ORKANGER 
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Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: 
Transport og samfunn Jan-Kristian Janson / 90412554 22/126914-4    10.08.2022 
     
      

Uttalelse til varsel om oppstart av reguleringsarbeider - Tårnsvingen 
boligområde - Gnr. 10 bnr. 543 - PlanID: 5059 2022006 - Orkland 
kommune 

Viser til deres epost av 04.08.2022. 
 
Statens vegvesen har ansvar for å påse at føringene i Nasjonal transportplan, statlige plan-
retningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging, vegnormalene og andre 
nasjonale og regionale arealpolitiske føringer blir ivaretatt i planleggingen. Vi uttaler oss 
videre som forvalter av riksveg og som faglig sektormyndighet for 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. 
 
Saksopplysninger 
Formålet med planarbeidet er å legge til rette for oppføring av leilighetsbygg i 2 etasjer. Plan-
området ligger sentralt i Orkanger. 
 
Uttalelse til oppstartsvarsel 
Statens vegvesen er primært mest opptatt av trafikksikkerhet og framkommelighet. Vi forut-
setter derfor at det tilrettelegges for myke trafikanter i tråd med prinsippene om universell 
utforming. I tillegg må det være adkomst for renovasjons- og utrykningskjøretøy. 
 
Statens vegvesen gjør oppmerksom på at dette er en veiledende uttalelse basert på de opp-
lysningene som framkommer av oppstartsvarselet. Vi vil komme tilbake med en endelig ut-
talelse når planen sendes på høring. 
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Transportforvaltning midt 1 
Med hilsen 
 
 
Linda Heimen 
Fung. avdelingsdirektør Jan-Kristian Janson 
 Fung. seksjonsleder 
 
 
Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer. 
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