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Reguleringsplan for boligfelt Tjennheia – merknader til planforslag, og 

innspill til varsel om utvidelse av planområde 

Viser til deres oversending 15.01.2020, og til ny oversending 19.03.20 for utvidelse av 

planområde. Vi beklager at merknader til planforslag ikke ble sendt før frist 27.02.20. 

 

Ved oppstart av planarbeid våren 2019 hadde Statens vegvesen bl.a. innspill om at fylkesveg 

416 pr i dag er omkjøringsveg for E18, og at det også er sannsynlig at det kan bli økt trafikk 

på vegen som følge av omlegging av framtidig E18. Dagens veg på strekning ved plan for 

boligfelt bør etter det vi kjenner til ha tilstrekkelig bredde for dette. 

 

Til foreslåtte reguleringsbestemmelser vil vi bemerke at terreng i frisiktsoner bør ikke være 

høyere enn tilstøtende vegers nivå, bl.a. med tanke på snø. I tillegg til vegetasjon kan også 

snø være sikthindrende ved vegkryss, jfr. tekst om siktkrav for kryss i kapittel D.1.1.5 i 

håndbok N100. Foreslått tekst i § 8 om hensynssoner for frisikt bør korrigeres med tanke på 

dette. 

 

Varslet utvidelse av planområde mot nordvest er etter det vi forstår for å kunne regulere et 

fortau langs nordre side av fv. 416 på strekning der det ikke er g/s-veg eller fortau langs 

fylkesvegen, og fjerne midlertidig gang- og sykkelveg som i planforslag var foreslått mot 

kommunal veg nord for fylkesvegen. Dette vil være gunstig med tanke på å unngå omveg 

mot nord for myke trafikanter mot bl.a. skole, og unngå/begrense g/s-trafikk på fylkesveg. 

 

Transportforvaltning sør 1 

Med hilsen 

 

 

Erling B. Jonassen 

seksjonsleder Hansen Tore 
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