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Saksbehandler/telefon:

Vår referanse:

Deres referanse:

Vår dato:

Region vest

Esther Marita Folkvord /

18/87051-6

18/834-26

11.10.2018
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Uttale til offentlig ettersyn av plan 0511.00 - detaljreguleringsplan for
Tjødnavegen, Bryne i Time kommune
Vi viser til brev av 12/9-18.
Statens vegvesen har ansvar for å sørge for at føringer i 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, som forvalter av
fylkesveg på vegne av fylkeskommunen og som statlig fagmyndighet med sektoransvar
innenfor vegtransport.
Kommunal veg, Tjødnavegen, munner i vest opp i kryss med fv. 215, Hognestadvegen.
Hognestadvegen har i dag en trafikkmengde, ÅDT, på ca. 3100 kjøretøy/døgn, og
fartsgrensen er 40 km/t. Det er planer om forkjørsregulering av fylkesvegen.
Hensikten med planen er å sikre en sikker flomveg, endre vegprofilet til Tjødnavegen, samt å
flytte fortauet over til nordsiden av vegen.
Vi har følgende merknader og krav til planforslaget:


Det mangler inntegning av frisiktlinjer fra Tjødnavegen mot Hognestadvegen. Krav er
6 x (1,2 x Ls) hvor Ls er stoppsikt.



Det mangler inntegning av frisiktlinjer mellom o_SGS1 og o_SF2.



Det er ikke lagt inn tilstrekkelig krav til frisikt fra Tjødnavegen mot o_SF1 og o_SF2.



Sikt til og fra krysningspunktet/gangfeltet må sikres.

Postadresse

Telefon: 22 07 30 00

Statens vegvesen
Region vest

firmapost-vest@vegvesen.no

Postboks 43
6861 LEIKANGER

Kontoradresse

Fakturaadresse

Bergelandsgata 30

Statens vegvesen

4012 STAVANGER

Regnskap
Postboks 702

Org.nr: 971032081

9815 Vadsø
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Ovennevnte mangler/feil må rettes opp.
Plan og forvaltning Stavanger
Med hilsen

Irene Hegre
seksjonsleder

Esther Marita Folkvord

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer.

Kopi
Fylkesmannen i Rogaland, Postboks 59, 4001 STAVANGER
Rogaland fylkeskommune, Postboks 130 Sentrum, 4001 STAVANGER

Dykkar ref.:

Vår dato: 25.09.2018
Vår ref.: 2018/4757
Arkivnr.: 421.4
Postadresse:
Postboks 59 Sentrum,
4001 Stavanger

Time kommune
Postboks 38
Bryne

Besøksadresse:
Lagårdsveien 44, Stavanger
T: 51 56 87 00
F: 51 52 03 00
E: fmropost@fylkesmannen.no
www.fylkesmannen.no/rogaland

Uttale - offentleg ettersyn av plan 0511.00, Tjødnavegen i Time kommune
Me viser til kommunen si oversending den 12.september.
Saka gjeld offentleg ettersyn av reguleringsplan 0511.00 for Tjødnavegen i Time kommune.
Føremålet med planforslaget er endring av vegprofil, flytting av fortau til ande sida av vegen, samt
etablering av flaumveg og regnbed.
Me viser til fylkeskommunen sine innspel om å innarbeide omsynet til universell utforming og
sykkelparkering i planføresegnene.
Vidare må det innarbeidast krav om at masser under anleggsarbeid ikkje skal plasserast i nær
tilknyting til Eivindsholtjørn (viktig naturtype). Det må også leggast inn krav om at handtering av
overvatn ikkje skal føre til auka partikkelavrenning til omkringliggande resipient.
Med helsing
Ragnhild Askeland
rådgivar

Knut Harald Dobbe
plankoordinator

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikkje underskrift.
Saksbehandlar: Ragnhild Christin Utne Askeland
Saksbehandlar telefon: 51568934
E-post: fmrorca@fylkesmannen.no
Kopi til:
Rogaland fylkeskommune

Postboks 130

4001

Stavanger

FYLKESRÅDMANNEN
Regionalplanavdelingen

Time Kommune
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24.09.2018

Deres ref.: 18/834-26

Saksbehandler: Anita Rettedal Middelthon
Direkte innvalg:

Saksnr.
Løpenr.
Arkivnr.

18/10371-5
69453/18
FR-RB TIM

Tjødnavegen

TIME KOMMUNE - DETALJREGULERING - TJØDNAVEGEN - ENDRING AV
VEGPROFIL OG FLYTTING AV FORTAU - BRYNE
PLAN 0511.00 - HØRING OG OFFENTILG ETTERSYN:
Vi viser til ovennevnte sak som er sendt fylkeskommunen til uttalelse. Hensikten med
planen er å rehabilitere Tjødnavegen; utskifting av rør i bakken, etablere flomvei og
regnbed i gaten, samt etablere ny gang- og sykkelvei.
Planforslaget fremstår som en oppfølging av kommunens vann- og avløpsplan, og en
helhetlig løsning for klimatilpasning. Fylkesrådmannen har ingen merknader til
planforslaget, men vil gjerne oppmuntre kommunen å inkludere universell utforming og
sykkelparkering i planbestemmelsene.
Universell utforming
I planbeskrivelsens punkt 3.10 beskrives at universell utforming skal legges til grunn for all
byggevirksomhet i kommunen. Fylkesrådmannen anbefaler at det reguleres inn et krav om
universelt utformet inngang fra parkeringsplass/vei til grøntområdet o_GF.
Sykkelparkering
I tråd med regionens nullvekstmål i biltrafikken og økt fokus på gang-/sykkel som
fremkomstmiddel, anbefaler fylkesrådmannen at det opparbeides sykkelparkering ved
parkeringsplass SPP og inngangen til grøntområdet.
Med hilsen

Anita Rettedal Middelthon
rådgiver

Lars Olav Tjeldflaat
rådgiver

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen signatur.
POSTADRESSE
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4001 Stavanger

BESØKSADRESSE
Arkitekt Echoffsgt.1
Stavanger
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BANKGIRO:
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Time kommune
Postboks 38
4349 BRYNE

Vår dato: 05.10.2018
Vår ref.: 201839078-2
Arkiv: 323
Deres dato:
Deres ref.: 18/834-26

Saksbehandler:
Lars Ove Gidske
1

NVEs generelle tilbakemelding - Offentlig ettersyn - Detaljregulering
for Tjødnavegen - Bryne - Time kommune
Vi viser til oversendelse av høringsdokumenter.
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) er nasjonal sektormyndighet med innsigelseskompetanse
innenfor saksområdene flom-, erosjon- og skredfare, allmenne interesser knyttet til vassdrag og
grunnvann, og anlegg for energiproduksjon og framføring av elektrisk kraft. NVE gir råd og veiledning
om hvordan disse saksområdene skal tas hensyn til ved utarbeiding av arealplaner etter plan- og
bygningsloven.
NVE prioriterer å gi innspill og uttalelser til overordnede planer og veiledning/opplæring av kommuner
med store utfordringer innen vårt saksområde. I tillegg prioriterer vi å gi uttalelser til reguleringsplaner
der det bes om faglig bistand til konkrete problemstillinger. Dette fremgår av brev til kommunene
29.09.2017 om NVEs bistand og verktøy i arealplanleggingen, der vi ber kommunen om å skrive tydelig
i oversendelsesbrevet hva en eventuelt ønsker bistand til i den enkelte sak. I denne saken kan vi ikke se
at det er bedt om slik bistand. NVE gir derfor ikke konkret uttalelse i denne saken.
For generell informasjon og veiledning knyttet til NVEs saksområder viser vi til:


NVEs karttjenester viser informasjon om flom- og skredfare, vassdrag og energianlegg.



NVEs veileder 2/2017 Nasjonale og vesentlige regionale interesser innen NVEs saksområder i
arealplanlegging beskriver hvordan interessene bør ivaretas i planen, slik at en unngår
innsigelse.



NVEs retningslinje 2/2011 Flaum- og skredfare i arealplanar beskriver hvilke flom- og
skredprosesser som kan utgjøre fare, og hvordan disse farene bør utredes og innarbeides i
planen.



NVEs sjekkliste for reguleringsplan er et nyttig verktøy, for å sikre at alle relevante saksområder
er vurdert og godt nok dokumentert.



Flere nyttige veiledere og verktøy finnes på www.nve.no/arealplan.
E-post: nve@nve.no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 09575, Internett: www.nve.no
Org.nr.: NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971

Hovedkontor

Region Midt-Norge

Region Nord

Region Sør

Region Vest

Region Øst

Middelthunsgate 29

Abels gate 9

Kongens gate 14-18

Anton Jenssensgate 7

Naustdalsvegen. 1B

Vangsveien 73

Postboks 5091, Majorstuen
0301 OSLO

Postboks 2124
7030 TRONDHEIM

8514 NARVIK

3103 TØNSBERG

Postboks 4223
6800 FØRDE

2307 HAMAR

Side 2

NVE minner om at det er kommunen som har ansvaret for at det blir tatt nødvendig hensyn til flom- og
skredfare, vassdrag og energianlegg i arealplaner, byggetillatelser og dispensasjoner. Dette gjelder
uavhengig av om NVE har gitt råd eller uttalelse til saken.
Hvis det likevel er behov for NVEs bistand i saken kan NVE Region Sør kontaktes med en konkret
forespørsel.

Med hilsen

Anne Cathrine Sverdrup
regionsjef

Lars Ove Gidske
seniorrådgiver

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.
Vedlegg:

{Else
Kommunekasse

Time

Deres referanse

Deres dato

Vår referanse

Vår dato

281879—v1/ANITAE

24.09.2018

Saksbehandler

Direkte telefon

timekommuneno

ost

Epost:

Anita

ettersyn

til offentlig

Uttalelse

97066965

Edland

av plan 0511.00 Tjødnavegen,

Bryne

for
Viser til deres brev av 12.09.2018 om offentlig ettersyn av plan 051100 — Detaljregulering
er 24.10.2018 og vår uttalelse er med dette gitt innen fristen.
Bryne. Høringsfristen
Tjødnavegen,
Lyse har ingen merknader.

Vennlig hilsen
Lyse Elnett AS
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Anita Edland
Utbyggingskoordinator
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Lyse Elnett AS
Postboks 8124 l 4069 Stavanger
Postadresse
Gamle Ålgårdsvei 80 l 4325 Sandnes
Besøksadresse
www.lysenett.no

Telefon 51 90 80 00
Telefaks 51 90 80 11

Foretaksregister

Bankgiro 3201 20 99389
NO 980 038 408 MVA

Ordføraren
Dato:
Arkiv:
Vår ref (saksnr.):
Journalpostid.:
Dykkar ref.:

22.10.2018
PlanID - 0511.00, K2 L12, TKFrist 24.10.2018, K3 - &13
18/834 -3434
18/28796

Notat

Emne: UTTALE FRÅ SENIOR-OG BRUKARRÅDET
___________________________________________________________________________
Frå: Karina Arntzen Haugland
Mottakarar:
Rune Birkelid Kvilhaug

___________________________________________________________________________
Saka gjeld: Senior og brukarrådet hadde planen til uttale i møte 22.10.18.
Det ble gitt følgende uttale:
SBR-037/18 Vedtak:
Senior-og brukarrådet foreslår at det vert brukt opphøyd gangfelt for å auka tryggleiken til spesielt barn
og unge, samt tverrgåande leielinje på gangfelt (markeringslinje).
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