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Uttalelse - begrenset høring av forslag til detaljregulering for Tyska - Halden
kommune
Vi viser til brev av 25. november 2020 fra Halden kommune vedlagt ovennevnte plandokumenter.

Bakgrunn

Formålet med planen er å tilrettelegge for utvikling av Tyska til boligformål og omsorgssenter med tilhørende grønt/parkområder, infrastruktur og områder i sjøen, herunder ny småbåthavn.
Ved varsel om oppstart av planarbeidet i 2014 ga Statens vegvesen innspill i brev av 30. april
2014 (ref. 2014/032905-003). Ved første gangs høring og offentlig ettersyn ga vi uttalelse i
brev av 14. juli 2015 (ref. 2014/032905-010).

Statens vegvesens ansvar
Statens vegvesen er vegadministrasjon for riksveger. Dette innebærer at vi har ansvaret for å
planlegge, utvikle, drifte og vedlikeholde riksvegene på en best mulig måte for brukerne og
samfunnet for øvrig. Samtidig er vi et fagorgan med sektoransvar på vegne av Samferdselsdepartementet. Gjennom sektoransvaret skal vi bidra til oppfølging av statlig politikk på det
offentlige vegnettet og ivareta hensyn som trafikksikkerhet, kollektivtransport, gåing, sykling, luft, støy og universell utforming i områder hvor andre enn staten har myndighet.

Innspill som fagorgan med sektoransvar
Kryss og avkjørsler
Det er uklart hvordan frisiktsonene H140_1 og H140_2 fremkommer. Hvis krysset er uregulert (vikeplikt for trafikk fra høyre), bør sikten være i henhold til figur D.6 i Statens vegvesens
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håndbok N100 Veg- og gateutforming. Hvis krysset skal vikepliktreguleres, bør sikt være i
henhold til figur D.7.
Vi ser også at figur 4 i trafikknotatet (Cowi, 5. mai 2020) viser en løsning hvor Walkers
gate—Tomtegate er gjennomgående, mens ny adkomstveg har vikeplikt. Da minner vi om at
i T-kryss hvor forkjørsvegen føres i 90 grader vinkel gjennom krysset, skal vikepliktig veg
som er gjennomgående, markeres med fysiske tiltak som for eksempel avbøyning av tilfarten
mer vinkelrett inn mot forkjørsvegen, anlegg av trafikkøy i tilfarten, innsnevring av tilfarten
osv. Samtidig skal det iverksettes forsterket vikepliktskilting og oppmerking med for eksempel forvarsling av vikeplikt, tosidig plassering av vikepliktskilt ved vikelinje og oppmerking
av vikesymbol. Dette forutsetter at gjennomgående veg er underordnet mht. status og trafikkmengde. Figur 5 og 6 i trafikknotatet viser at så er tilfellet.
Det mangler siktlinjer i avkjørsel fra veg o_KV til parkeringsplass o_PP2.
Hvis det skal være tillatt å kjøre bil på gatetun o_GT2, må det tegnes inn symbol for avkjørsel og siktlinjer ved veg o_KV.
Mellom veg o_KV og gatetun o_GT1 er det merket med symbol «avkjørsel – både inn og utkjøring» og symbol «avkjørsel – kun innkjøring». Et av disse symbolene må fjernes, antar vi.
Generelt bør alle siktlinjer målsettes. Alternativt kan siktkravet angis i bestemmelsene.

Ladepunkter for elsykkel
I utvidet planbeskrivelse står det på side 10 at Statens vegvesen i høringsuttalelsen mente
det bør stilles krav til ladepunkt for elsykkel. Rent konkret kan ikke vi se at det står i vår høringsuttalelse. Forslagsstiller kommenterer med at ladepunkt for elsykkel ikke er nødvendig
da elsykler lades i vanlig stikkontakt og at batteriet tas med inn for å lades. Likevel er det
tatt inn et nytt punkt under bestemmelse § 7.5 om at det skal etableres ladepunkter for elsykkel.

Avslutning
Vi ber om å få tilsendt godkjent plan og planvedtak.

Statens vegvesen Transport og samfunn
Med hilsen

Ellen Marie Foslie
seksjonsleder

Jan Antonsen
sjefingeniør

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer.
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