Forsvarsbygg
Postboks 405 Sentrum
0103 OSLO

Behandlende enhet:

Saksbehandler/telefon:

Vår referanse:

Region nord

Helga Elisabet Instanes /

17/97372-2

Deres referanse:

Vår dato:
29.09.2017

77617057

Uttale: Evenes flystasjon og Harstad/Narvik lufthavn - Igangsetting av arbeid
med statlig reguleringsplan og offentlig ettersyn av planprogram
Statens vegvesen viser til deres brev datert 29.06.2017.
Statens vegvesen har ansvar for å sørge for at føringer Nasjonal transportplan (NTP), Statlige
planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging, vegnormalene og
andre nasjonale og regionale arealpolitiske føringer blir ivaretatt i planleggingen. Vi uttaler
oss som forvalter av riksveg på vegne av staten, forvalter av fylkesveg på vegne av
fylkeskommunen og som statlig fagmyndighet med sektoransvar innenfor vegtransport.
Planområdet ligger ved E10 og har tilknytning Rv. 833 og fv. 722.
Saken gjelder
Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for ny militær aktivitet ved Evenes flystasjon,
samt avklare forholdet til sivil drift ved lufthavnen.
*
Statens vegvesen har følgende konkrete innspill til arbeidet med reguleringsplanen
Samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging
Planlegging av arealbruk og transportsystem skal fremme samfunnsøkonomisk effektiv
ressursutnyttelse, god trafikksikkerhet og effektiv trafikkavvikling. Planleggingen skal bidra til
å utvikle bærekraftige byer og tettsteder, legge til rette for verdiskaping og næringsutvikling,
og fremme helse, miljø og livskvalitet.
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Det må redegjøres for den trafikkmengde/trafikkøkning planlagte utbygging vil generere
sett i forhold til eksisterende utnyttelse av planområdet. Det må utredes hvilke
konsekvenser dette vil få for vegnettet (kapasitetsberegninger), planområdet og for de ulike
trafikantgrupper. Her må det også redegjøres for hvordan parkering tenkes løst innenfor
planområdet, dette gjelder også for sykkelparkering.
Tilknytning til E10
Statens vegvesen har avventet videre planlegging av parsell 15, kryss E10/Rv. 833 inntil
oppstart av denne planprosessen. Prosjekt E10/Rv85 Hålogalandsvegen vil gjenoppta
planarbeidet seinest i løpet første halvår 2018. Planavgrensning opp mot E10, må avklares i
samråd med Statens vegvesen.
Tilknytting til riks- og fylkesvegnett
Det er antydet to aktuelle tilknytningspunkt til offentlig veg. Enten via eksisterende/justert
kryss fra rv. 833, eller via nytt kryss fra fv. 722. Prosjektet vil også ha innvirkning på E10, ved
begge atkomstalternativene.
Planavgrensning må innlemme de aktuelle tilknytningspunktene, hele krysset i sin helhet og
kan ellers legges i midtlinje veg.
Myke trafikanter
Det må legges vekt på tilrettelegging for myke trafikanter og kollektiv, og knyttes
rekkefølgebestemmelser til reguleringsplanen for å sikre etablering av tiltak for myke
trafikanter og kollektiv.
Rekkefølgebestemmelser
Statens vegvesen ser nødvendigheten av at det knyttes rekkefølgebestemmelser til en
utbygging av det aktuelle planområdet. Før midlertidig bruk av Evenes flystasjon gis, må
derfor følgende tiltak være gjennomført:




Etablering av tilknytningspunkt/kryss til Rv. 833 evt. Fv. 722.
Etablering av ny tilknytning til E10, i henhold til reguleringsplan for E10 – parsell 15.
Opparbeidelse av tiltak for gående og syklende langs Rv. 833/fv. 722 i tilknytning til
kollektivholdeplass.

Utredning ift trafikkmengde/kapasitet vil avklare om det vil være nødvendig med ytterligere
planmessige og utbyggingsmessige tiltak i tilknytning til denne reguleringsplanen.

Medvirkning fra Statens vegvesen i videre planarbeid
Statens vegvesen ved Prosjekt E10/Rv85 Hålogalandsvegen har allerede opprettet dialog
med Forsvarsbygg, og det er viktig å fortsatt ha tett dialog i det videre arbeidet.
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Plan og forvaltning
Med hilsen

Jan-Åge Karlsen
Seksjonsleder

Helga Elisabet Instanes
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