
 

 

 

 

  

Postadresse Telefon: 22 07 30 00 Kontoradresse Fakturaadresse 

Statens vegvesen  Langsævn 4 Statens vegvesen 

    4846 ARENDAL Regnskap 

      Postboks 702 

  Org.nr: 971032081   9815 Vadsø 

        
        
 

Van Der Linden, Chantal 

 

   

   

  

 

   

 

  

Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: 

Region sør Solveig Hellevig / 38121587 16/31893-6    10.12.2018 

     

      

Kommuneplan- Innspill til varsel om oppstart og planprogram for 

kommuneplan for Vegårshei 2019-2031- Vegårshei kommune  

Viser til oversendt oppstartvarsel 12.10 2018, sak 2018/722, planprogram for rullering av 

kommuneplan Vegårshei 2019-2031. Viser også til utsatt frist til 7.12 2018.  

 

Statens vegvesen er en samfunnsaktør med bred kompetanse innen samferdsel. Vi 

planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder riks- og fylkesveger og har tilsyn med kjøretøy 

og trafikanter. Statens vegvesen er fylkeskommunenes og statens vegadministrasjon og 

bidrar med faglig grunnlag for politiske beslutninger og er med å iverksette disse. Staten 

vegvesen arbeider for at alle trafikanter; gående, syklende, kjørende og kollektivreisende 

skal komme trygt fram.  

 
1.NTP 2018-27  

Gjeldende NTP 2018-27 fastsetter det nasjonale mål for transport sektoren: «Et 

transportsystem som er sikkert, fremmer verdiskaping og bidrar til lavutslippssamfunnet».  

Følgende er sitater fra Regjeringens presentasjon av NTP 2018-27 på Regjeringens nettside: 

-Det skal bygges, vedlikeholdes og organiseres bedre. NTP er også en plan for å få redusert 

klimaavtrykk og for å ta i bruk de mulighetene ny teknologi gir.  

-Vi vet at muligheter for vekst og arbeidsplasser henger nøye sammen med at 

samferdselsløsningene er på plass. Jernbane, veg, havn, lufthavn og digital infrastruktur er 

nødvendig både for å få byområdene til å utløse sitt potensial, og for at vi skal kunne ta hele 

landet i bruk.  

- For å få folk til og fra jobb, for å få våre produkter til markedet, og for å kunne ta del i den 

stadig mer digitaliserte hverdagen, må vi styrke vår infrastruktur.»  
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-Vi skal bygge mye nytt, men samtidig ta godt vare på det som er bygget fra før. Denne 

regjeringsperioden er den første hvor vedlikeholdet har vært tilstrekkelig til at eksisterende 

veger og jernbaner er i bedre stand ved slutten av perioden enn ved starten. Denne 

transportplanen viderefører denne satsingen.»  

-Denne transportplanen er også en satsing på myke trafikanter og kollektivtrafikk.    

 
2. Ny 18 Dørdal – Grimstad og forankring av planlegging i kommunestyret  

Vegårshei kommune er med i den nasjonale utbygging av veginfrastruktur når Nye Veier AS i 

kunngjøring av 1.11. 2018, har utvidet planområdet for ny E18 Dørdal -Grimstad og meldt 

oppstart for planarbeid i Vegårshei kommune. Det skal utarbeides planprogram for en mulig 

korridor også i Vegårshei og kommunen er inkludert i det interkommunale rådet som styrer 

planarbeidet. Ny E18 er en meget viktig premiss for kommuneplanleggingen.  

 

Vegårshei er en randkommune til sentraliserende bykommuner. Størst er sentraliseringa og 

utpendling til Arendal/Grimstad. Statens vegvesen vil framheve at deltagelse i det 

interkommunale samarbeidet om ny E18 er en viktig mulighet for Vegårshei til å ta del i og 

ivareta interessene til sine innbyggere. Både hvor E18 skal bygges, plassering av planskilte 

kryss, standard/service/holdeplasser tilknyttet kryss og også tilkomstveger, gir en unik 

mulighet til å være med å medvirke til bygging av et transportsystem som er godt tilpasset 

transportbehovet til kommunens innbyggere og bedrifter. Dette vil være viktigste premiss i 

kommende kommuneplanperiode, for både samfunnsdel og arealdel.  

Det er vår erfaring fra slike planprosesser, at skal både framdrift, kvalitet og realisering 

sikres, så bør nasjonal vegplanlegging være godt forankret i de respektive kommuners 

kommunestyrer.  

Statens vegvesen tillater seg derfor å spille inn et konkret forslag, som vi har erfart er 

effektivt for å sikre medvirkning og forankring. Det er å opprette en tverrpolitisk veggruppe, 

hvor alle partier representert i kommunestyret er med og med hver sin representant, i tillegg 

til ordføreren.  

Vi foreslår derfor, et tillegg til andre avsnitt i planprogrammet pkt.4.2 Politisk engasjement. : 

Andre avsnitt er nå: Øvrige politiske diskusjoner og temamøter bli i størst mulig grad 

gjennomført i planutvalget som er styringsgruppe i denne prosessen og som tar eventuelle 

politiske diskusjoner med sine politiske partier.  

 

Mulig tillegg: Ny E18 er en viktig premiss for videre utvikling. For å sikre god forankring i 

kommunestyret og at det er representativ bredde i interesser/meninger involvert i dette 

arbeidet, opprettes en egen temagruppa for veg, som følger planleggingen av ny E18 med 

tilhørende veginfrastruktur. I veggruppa velges en representant fra hvert av partiene i 

kommunestyret i tillegg til ordføreren.  

 

 
3. Kommuneplan 2019-31  

Det framlagte forslag til planprogram har fokus på de tema som er vedtatt i regionplan 

Agder 2020, vedtatte planstrategien for Aust- og Vest-Agder 2016-2020 og de tematiske 
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innretningene vedtatt i planprogrammet for regionplan Agder 2030. Det skal tilpasse det til 

lokale forhold.  

Klima, folkehelse og likestilling skal være gjennomgående perspektiver i alle regionale plan 

og strategiprosesser. Regionplan 2030 vektlegger fem viktig hoved tema: 1.Transport og 

kommunikasjon, 2. Attraktive og livskraftige byer, tettsteder og distrikter 3. Verdiskaping og 

bærekraft 4.  Utdanning og kompetanse 5. Kultur.  

Vegnettet, er en sentral viktig premiss for regional utvikling og er viktig for måloppfyllelse 

innen i alle disse fem hovedtema.   

 

Både omfang/konsekvenser av arealbeslag og konsekvenser av bygging/drift/forurensing av 

veginfrastruktur, blir ofte undervurdert i kommuneplanen.   

Vi vil framheve at konsekvensutredningen må inkludere veginfrastruktur; tilknytningsveger 

og nødvendig veginfrastruktur.  

 

Vegårshei skal oppdatere og vurdere videre spredt bebyggelse i LNF. Det er da viktig å foreta 

planlagt spredt bygging, av både boliger og hytter, der eksisterende vegnett har kapasitet til 

trafikkøkning og en standard som sikrer trafikksikkerhet.   

 

Samtidig vil vi understreke at en må tilstrebe en sentrumsutvikling som sikrer tjenester og 

handel i eget sentrum og i avstander som gjør at flere kan gå og sykle. 

 

Vegårshei kommune har vektlagt næringsutvikling, inklusive mulige sentrumsnære 

næringsområder i sitt planprogram.  

 

Vi mener at kommunen bør gjennomføre, som foreslått i planprogrammet, å utarbeide en 

prioritering av utbygging av kommunale boligområder. Videre å få en oversikt over og hvilke 

hvilke reserver man kanskje har, for både ulike næringsområder og boligbygging.  

 

Ved sentrumsutvikling, inklusive boligutbygging, vil vi framheve den gevinst for både klima 

og folkehelse som ligger i å ha fokus på å tilrettelegging for trygge sykkeltransporter til 

både skole og arbeid.  

I den forbindelse vil vi gi innspill om å utarbeide en oversikt over mulig fortettingsareal og 

planlegge den framtidig veg-infrastrukturen i sentrum og for områder hvor kommunen 

ønsker økt bosetting ved fortetting og utvidelse.  

Dette er viktig å sikre framkommelighet/tilgjengelighet til barns nærområder for opphold, 

lek og også rekreasjonsområder både til skogområder og strand/sjø.  Vegnett med 

holdeplasser for kollektivtransport må være med i en slik oversikt. Videre å ha en plan for et 

sammenhengende sykkelvegnett og gode sykkelparkeringsmuligheter ved de mest sentrale 

holdeplasser.  

 

Vegårshei er en pendlerkommune fortrinnsvis til kommuner i vest: Arendal, Grimstad.  

En handlingsplan for bedre tilrettelegging for at pendlergruppene kan benytte gang- sykkel 

og kollektivtransport, for arbeidsreiser og reiser til videregående skole/ universitet, ville 

være konkret handling for å oppnå både mål for klima og folkehelse.  
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Vegårshei har store naturkvaliteter. Det er viktig at en sikrer trygg framkommelighet for 

gående og syklende til båthavner og andre tilrettelagte områder for rekreasjon og friluftsliv 

til Vegårvassdraget.  

 

Miljøbelastningen fra samferdselssektoren.  

-Veginfrastruktur er en stor arealforbruker. Veg legger press på landbruksnæringer, 

beslaglegger matjord, forringer friluftsområder/rekreasjon og truer artsmangfoldet.  

- I våre nasjonale forpliktelser om klimakutt, er transportsektoren en viktig bidragsyter og 

med flere klimamål, (jvf. NTP 2018- 27.)  

- Transportsektoren har ambisiøse mål for å ta sin del av kutt i klimagassutslipp. Nasjonal 

transportsektors overordna mål, er i stor grad i samspill med både de regionale mål for 

Agder og med dette planprogram.  

-Vegtrafikk er også kilde til støyforurensning og forurensning til luft og vann. I det siste har 

det også vært fokus på plastforurensning fra veiene.  

-I tillegg kan nevne at ved veganlegg og i spesielt i store naturinngrep som ny motorveg, vil 

det medføre store masseforflytninger. Dette er også ressurser og eventuelle 

overskuddsmasser kan være viktig for opparbeiding av blant annet næringsareal.  

 

Med et vegnett som blir stadig bedre, øker muligheten for å bo i Vegårshei og pendle til 

arbeid, skole og kultur- fritidstilbud. Skal dette bli mulighet for alle, må vi i enda større grad 

enn i dag, bygge, oppgradere og drifte et vegnett, som gir god framkommelighet og 

tilgjengelighet til det tjenestetilbud vi setter som standard for «det gode liv».  

Vi vil derfor igjen framheve viktigheten av regional samarbeid. Vi må planlegge regionalt og 

se hvordan kommunene i regionen utfyller hverandre i tjenestetilbud.  

 

 

Vegavdeling Agder- Seksjon for planforvaltning og miljø  

Med hilsen 

 

Glenn Solberg  

Seksjonsleder                                                                       Solveig Hellevig  

                                                                                            Senioringeniør  

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer. 

  

Likelydende brev sendt til 

Van Der Linden, Chantal 

Vegårshei kommune, Molandsveien 11, 4985 VEGÅRSHEI 

 

Kopi 

Aust-Agder fylkeskommune, Postboks 788 Stoa, 4809 ARENDAL 

Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder, Postboks 788 Stoa, 4809 ARENDAL 

Interkommunalt råd E18, Arendal kommune  Postboks 123  4893 Grimstad  

Nye Veier AS, Tangen 76, 4608 Kristiansand 

Nye Veier AS - Hovedkontor, Tangen 76, 4608 KRISTIANSAND S 

 


