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Uttalelse: Endringer til sentrumsplan for Sarpsborg 2019-2030 

Vi viser til brev mottatt 19.02.2019 om endringer til sentrumsplanen 2019-2030 for 

Sarpsborg kommune, offentlig ettersyn. Vi viser også til vår uttalelse med innsigelse av 

05.06.2018. 

 

Statens vegvesen er vegadministrasjon for staten på riksveger og for fylkeskommunen på 

fylkesveger. Det innebærer at vi har ansvar for å ta vare på, planlegge, utvikle, drifte og 

vedlikeholde vegene på en optimal måte for brukerne og samfunnet for øvrig. Vi er også et 

fagorgan med sektoransvar på vegne av Samferdselsdepartementet. Gjennom sektoransvaret 

skal vi bidra til oppfølging av statlig politikk på egne veger og der andre enn staten har 

myndighet. Vi har sektoransvar for blant annet trafikksikkerhet, kollektiv, gange, sykkel, 

universell utforming, støy, luftforurensing og samordnet bolig-, areal- og 

transportplanlegging. 

 

Her vil vi kort kommentere endringene ut fra våre ansvarsområder. 

 

Uttalelse som vegadministrasjon for fylkesveger 

I brev av 05.06.2018 fremmet Statens vegvesen innsigelse med bakgrunn i motstrid mellom 

sentrumsplanen og vedtatte reguleringsplaner for aktuelle vegprosjekter. Vi anser at de 

endringene som er beskrevet på ark 47 i oversikten over endringer til andre gangs offentlig 

ettersyn imøtekommer vår innsigelse. Endelig kommunedelplan for sentrum der disse 

endringene er innarbeidet, kan egengodkjennes.  

 

På ark 04 beskrives utvidelse av framtidig parkering i Torsbekkdalen. Det er vanskelig å 

avgjøre ut fra plankartet om dette kan komme i konflikt med byggegrense for fv. 109. Vi 

forutsetter at tiltaket ikke kommer i konflikt med regulert byggegrense. I beskrivelse av 

formålet med tiltaket omtaler kommunen ønske om tilgang til rundkjøringen. Vi kan ikke se 

at det er gjort trafikkteknisk vurdering av tiltaket, herunder hvordan tilknytning til 
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rundkjøringen skal ivaretas. I bestemmelsene må det fremkomme at dette tiltaket krever 

detaljregulering med konsekvensutredning og teknisk plan som skal forelegges Statens 

vegvesen for godkjenning. 

 

Uttalelse som sektormyndighet på vegne av Samferdselsdepartementet 

I vår uttalelse til planen, hadde vi faglige råd knyttet til befolkningsvekst og samordnet 

bolig-, areal- og transportplanlegging. Vi kan ikke se at dette omtales i endringene som er 

til andre gangs offentlig ettersyn, og vi vil peke på at disse står ved lag og at vi håper disse 

blir hensyntatt ved sluttbehandling av planen. 

 

Flere av endringene som kommunen foreslår å ta inn, medfører økt parkeringsareal. Vi vil 

peke på sammenhengen mellom parkeringspolitikk og muligheten for å nå målet om 

nullvekst i personbiltrafikken, blant annet påvist gjennom byutredningen for Nedre Glomma. 

Det er viktig at kommunen tar hensyn til dette ved endelig valg av parkeringsomfang og 

regulering av parkeringsplassenes bruk. 

 

Vegavdeling Østfold 

Med hilsen 

 

 

 

Elisabeth Bechmann 

avdelingsdirektør Siri Rolland 

 seksjonsleder 

 

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer. 
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