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Statens vegvesen

Rambøii

avdeling plan og arkitektur

Pb. 383

1601 FREDRIKSTAD

Behandiende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato:
Region øst Sondre Rise ,!  69243505 16/22513—11 12.09.2019

innspill til varsel om oppstart av detaijreguleringsplan for Akerskogen nord

hytteområde

Vi viser til deres brev med varsel om oppstart av detaljreguleringsplan. Brevet ble mottatt av

oss den  22.8.2019.  Frist for  å  komme med innspill til planarbeidet er satt tii  25.9.2019.

Det varsles om detaljreguleringsplan for Akerskogen nord i Råde kommune.

Detaljreguleringsplan for Akerskogen hytteområde ble vedtatt  6.12.2018.  Også til denne

planen har Statens vegvesen gitt innspill. Hensikten med planarbeidet for Akerskogen nord

er å legge til rette for ca. 30  — 12  fritidsboliger med parkering. Adkomst fra fylkesveg 116

blir via de private vegene Torkildstad og Akerskogen. Reguleringsplanen er i tråd med

overordnet kommuneplan, der arealet er satt av til framtidig fritidsbebyggeise.

Tilsvarende som for Akerskogen hytteområde, ser vi ikke at varslet planarbeid vil ber-re

Statens vegvesens ansvarsområder i stor grad. Vi antar at tiltaket ikke vil medføre problemer

eller store endringer i trafikken, men som et minimum bør det utføres en enkel

trafikkvurdering som viser dagens situasjon og endring i trafikktall som følge av

detaljreguleringsplanen. Dersom det blir nødvendig med tiltak i kryss mot fylkesveg 116, må

det tas inn rekkefølgekrav i bestemmelsene om at tiltak må utføres. Statens vegvesen elier

aktuell vegmyndighet skal i så fall godkjenne byggeplan for at arbeid som berører

fylkesvegen kan starte, noe som også eventuelt må sikres i en planbestemmelse.

Vi anbefaler at kryss og avkjørsler til hytteområdet utformes i henhold til Statens vegvesens

håndbok  N100  Veg— og gateutforming og at siktkrav tegnes inn og målsettes i plankartet.
Siktkrav som kommer utenfor regulert vegareal bør reguieres som hensynssoner.
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Det framkommer av referatet fra oppstartsmøte at trafikkforhold er et viktig planfagiig tema

i  dette arbeidet, noe vi støtter. Trafikksikkerheten for alle trafikantgrupper bør vurderes med

tanke på bruken av de private adkomstvegene.

Seksjon for Plan og Trafikk

Med hilsen

Sondre Rise

overingeniør

Dokumenter er god/(fen? elektron/sk og har derfor ingen håndskrevne Myriam/”er.

Kopi

Fylkesmannen i Oslo og Viken, Postboks 325, 1502 MOSS

Råde kommune, Skråtorpveien 2a, 1640 RÅDE
ØSTFOLD FYLKESKOMMUNE, Postboks 220, 1702 SARPSBORG



Avsender: Statens vegvesen
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