Regionalsektoren
PLANSEKSJONEN

Statens vegvesen Region sør
Serviceboks 723 Stoa
4808 ARENDAL

Dato:
19.11.2018
Saksbehandler:
Bettina Evelyn Bertelsen

Referanse:
201608790-11
Deres referanse:

Uttalelse - Fv35 Ås - Linnestad - gang og sykkelvei - detaljregulering til offentlig
ettersyn - Re kommune
-

Vestfold fylkeskommune viser til brev datert 12.10.2018 vedrørende offentlig ettersyn av Fv35 ÅsLinnestad, gang og sykkelvei i Re kommune. Uttalelsesfristen er satt til 26.11.2018.
Planarbeidets hensikt
Hovedformålet med planen er å bedre trafikksikkerhet og fremkommelighet for myke trafikanter på
strekningen.
Fylkeskommunens roller og ansvar
Fylkeskommunen skal bidra til og sørge for at nasjonale og regionale føringer blir fulgt opp i alt
planarbeid. Fylkeskommunen har en rolle som regional utviklingsaktør og som planfaglig veileder.
Fylkeskommunen har et overordnet ansvar for kulturminnevernet i fylket og er myndighet for fredede
kulturminner. Statens vegvesen uttaler seg på vegne av fylkeskommunen om veifaglige temaer og
trafikksikkerhet.
Vestfold fylkeskommune gir sine innspill med basis i sine roller, regionale planer og overordnede
nasjonale føringer.
Planfaglige forhold
Vestfold fylkeskommune har tidligere uttalt seg til varslet om oppstart av planarbeid, jfr. vårt brev av
28.02.2017, hvor vi hadde kommentarer til planområdets avgrensning og kulturarv.
Fylkeskommunens vurdering
Vestfold fylkeskommune vil i punktene nedenfor kommentere på de delene av planforslaget som
berører våre ansvarsområder.
Kulturarv
Vi ser at planbestemmelsene ikke har innarbeidet kulturminnelovens § 8 andre ledd om stanse- og
meldeplikten. Av praktiske hensyn anbefaler fylkeskommunen at denne bestemmelsen inngår i
planens bestemmelser. Erfaringsmessig gir dette større sannsynlighet for at eventuelle funn av
strukturer fra forhistorisk tid eller middelalder, fanges opp og meldes inn til rette myndighet.
Fylkeskommunen har ut i fra regionale og nasjonale interesser ingen ytterligere kommentarer til
offentlig ettersyn av planforslaget.
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Med vennlig hilsen

Gerd- Louise Wessel
plankoordinator

Bettina Evelyn Bertelsen
rådgiver

Dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur.

Kopi til:

TØNSBERG KOMMUNE, Postboks 2410, 3104 TØNSBERG;Fylkesmannen i Vestfold, Postboks
2076, 3103 TØNSBERG;RE KOMMUNE, Postboks 123, 3164 REVETAL

Statens vegvesen - region sør
Serviceboks 723 Stoa
4808 Arendal

Vår saksbehandler / telefon:
Fred-Ivar Syrstad
33 37 11 56

Deres referanse:

Vår referanse:
2017/617
Arkivnr: 421.4

Vår dato:
30.11.2018

Reguleringsforslag - fv 35 - gang- og sykkelvei - strekningen Ås Linnestad (Bispeveien) - Tønsberg og Re - reguleringsplan
Vi viser til brev av 12. oktober 2018 fra Statens vegvesen.
I varsel om planoppstart ga vi innspill om jordvern, sjøørreten i Vesleelva og ROS-analyse.
Våre innspill er fulgt opp på en god måte i forslaget til reguleringsplan. Vi har derfor ingen
kommentarer til planforslaget.
Med hilsen
Miljø- og samfunnssikkerhetsavdelingen

Fred-Ivar Syrstad
plansjef

Sigurd Lenes
rådgiver
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Daniel Maslø-Hansen

Saksgang
1 Hovedutvalg for samferdsel og areal 2015-2019

Møtedato
12.03.2019

Saknr
28/19

Søknad om fravik gang- og sykkelveg langs fv. 35 Ås-Linnestad
Sammendrag
I forbindelse med bygging av gang- og sykkelveg langs fv. 35 Ås – Linnestad søkes det om
fravik for å redusere avstanden mellom gang- og sykkelvegen og fylkesvegen. Det søkes om
1 meter avstand, etter vegnormalene skal det være 3 meter. Begrunnelsen for søknaden er å
redusere inngrepet i god jordbruksjord.
Fraviksgruppa i Region sør anbefaler omsøkte løsning og gir råd om at det mot gang- og
sykkelvegen også monteres rekkverk.
Fylkesrådmannens innstilling
Vestfold fylkeskommune støtter anbefalingen fra fraviksgruppa i Statens Vegvesen Region
sør.

Hovedutvalg for samferdsel og areal 2015-2019 har behandlet saken i møte 12.03.2019
sak 28/19
Møtebehandling/Votering
Fylkesrådmannens innstilling tas til orientering.
Vedtak
Vestfold fylkeskommune støtter anbefalingen fra fraviksgruppa i Statens Vegvesen Region
sør.
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Tønsberg kommune
Bydrift

Til:
Mottakere:
Ena Selimotic

Saksbehandler:
Direkte telefon:
Vår ref.:
Arkiv:
Deres ref.:

Ellen Pedersen
33 34 86 68
19/24494
FA-L12, RE-20160148, GBR9035/0001, PlanId-20160148,
PlanNavn-Gang sykkelsti Ås-Linnestad,
PlanType-35

Dato:

09.04.2019

saksbehandler

Fra:
Ellen Pedersen
Notat om:
Intern uttalelse fra Bydrift på reguleringsplan for Fv 35 Ås-Linnestad G/S-vei
Felles uttalelse for Tønsberg og Re
Det vises til planbeskrivelse, samt reguleringsbestemmelser for parsell TBG kommune og
parsell Re kommune, alle datert 09.01.2019
Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for myke trafikanter langs Fv 35, og bygge
sammenghengende G/S-vei fra Revetal til Ås.
Det ligger både kommunale og interkommunale ledninger langs Fv 35. Plassering og dybde
er antatt, men ikke nøyaktig innmålt.
Det skal bygges rekkverk mellom kjørevei og GS-vei på en del av strekket. For
fundamentering av rekkverk må det tas hensyn til kommunale og interkommunale ledninger.
Fundamenter må plasseres minst 1,5 meter fra kommunale hovedledninger. For
interkommunal ledninger kan det være andre regler, dette må avklares med Vestfold vann og
Tønsberg renseanlegg.
Fra Bjuneveien og nordover ligger hovedledningene på østsiden av veien. Det kan se ut som
at det er veldig liten plass mellom hovedvei og ledninger. Det er viktig at det blir gjort
vurderinger av ledningsplasseringen, særlig mtp bygging av rekkverk, før arbeidene starter
opp.
Bydrift skal så lagt det lar seg gjøre starte opp med kartlegging og TV kjøring av kommunale
ledninger. Ta kontakt med kommunen dersom noe er uklart.
Det er viktig at tilgjengeligheten til eksisterende kummer på ledningsnettet sikres.
Re eller fremtidig nye Tønsberg har planer om å etablere et større brannvannsuttak inn til
Linnestad industriområde. Tønsberg kommune har også tidligere hatt en dialog med SVV
vedr. dette. Det er tenkt å ta ut en vannledning fra Vestfold Vann sin kum som ligger rett syd
for der 1000mm er boret gjennom fjellet, og legge vannledningen ut av g/s-veien, slik at
kommunen kan hente opp denne enkelt senere. Utbygger må hensynta denne tilkoblingen
og det vil være naturlig å koordinere jobben med GS-vei prosjektet.
Overvann
Tønsberg og Re kommune forutsetter at det ikke ledes overvann til kommunal
overvannsledning. Overvann skal håndteres lokalt og skal i den grad det er mulig
tilbakeføres til grunnen og til vegetasjonen nærmest mulig kilden.

Tønsberg kommune følger i dag en tretrinnsstrateg mht håndtering av overvann, der man
først infiltrerer så mye som mulig (minst 2 års regn), deretter fordrøyer fra 2-25 års regn og til
slutt sikrer trygge flomveier.
Når et område bygges ut, vil det bli større områder med tette flater og mer overvann som
skal håndteres. Dersom flomvann og/eller overskytende overvann etter infiltrasjon og
fordrøyning må ledes til bekk, skal det gjøres vurderinger som viser hvilke konsekvenser
dette vil få på bekken jf. vannressursloven § 7 andre ledd.
Bortledning av overvann ved bruk av flomvei skal kunne skje via planlagte flomveier og med
minst mulig skade eller ulempe for miljøet og omgivelsene. Flomvei må beskrives samt
tegnes og vises på kart.
Det må utarbeides en overvannsplan for planområdet samt hele nedslagsfeltet som viser
hvordan dette tenkes løst. Tønsberg kommunes veileder for overvannshåndtering skal
legges til grunn for utarbeidelse av planen.
Ta kontakt med Tønsberg / Re kommune ved spørsmål.
Bydrift skal holdes løpende orientert i prosessen.
Regelverk for Tønsberg kommune ifm vann/avløp og vei som skal følges:
(www.tonsberg.kommune.no):

Standard abonnementsvilkår for vann og avløpsanlegg tilknyttet offentlig vann- og
avløpsanlegg, (både eksisterende og nye abonnenter)

Tønsberg kommunes veileder for overvannshåndtering

VA-retningslinjer for Tønsberg kommune (gjelder alle vann og avløpsanlegg som
skal overtas av kommunen for drift og vedlikehold)

Kommunal veinormal (Veinormalen gjelder for alle veianlegg som skal overtas av
kommunen for drift og vedlikehold)

Graveforskrift for Tønsberg kommune (gjelder for all graving i offentlig grunn)
Kopi: Bydrift v/Rune Gjerden, Øyvind Myhre, Geir Johansen, Roger Herstad, Bjørnar Sæther,
Kjell Thu, Jan Olav Stein, Viggo Emdal, Jan Olaf Ottosen, Kim Boisen/KUT, Jarle
Krokeide/KUT

Dato:

08.03.2019

Vår ref:

2019/41

Saksbeh.:

Monika Berg Kullander

Telefonnr.

33061644/97691086

Tønsberg kommune, Kommuneutvikling v/Ena Selimotic
Epost: ena.selimotic@tonsberg.kommune.no

UTTALELSE TIL INTERN HØRING - DETALJREGULERING AV FV 35 ÅS-LINNESTAD, GANG
OG SYKKELVEI
Miljørettet helsevern viser til intern høring av detaljregulering for FV 35 Ås-Linnestad, gang- og
sykkelvei i Re og Tønsberg kommune.
Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for myke trafikanter langs fv. 35, og bygge slik at det er
sammenhengende GS-veg fra Revetal til Ås.
Det er flott at det nå planlegges gang- og sykkelvei langs denne strekningen.
Vi har følgende merknader til planen:
Sikkerhet i bygge- og anleggsfasen
Vi ser av planbeskrivelsen at sikkerhet for myke trafikkanter, samt sikkerhet for annen trafikk er i
fokus. Det forutsettes at dette ivaretas på en god måte gjennom byggeprosessen.
Bygge- og anleggsstøy
Vi viser til støyretningslinjen T-1442/2016 kapittel 4: retningslinjer for begrensning av støy fra byggeog anleggsvirksomhet, og ber om at denne blir tatt hensyn til i den videre planlegging og innarbeides
i reguleringsbestemmelsene. Videre må det etableres gode rutiner for å varsle naboer som er utsatt
for støy.

Med hilsen

Mona Bondevik
avdelingsleder

Monika Berg Kullander
miljørettet helsevernkonsulent

Kopi: Kommuneoverlege Per Schjelderup
Kommuneoverlege Sigmund Skei

Miljørettet helsevern
Interkommunalt samarbeid Andebu, Hof,
Holmestrand, Horten, Lardal, Nøtterøy, Re,
Sande, Stokke, Svelvik, Tjøme, Tønsberg

Besøks –og postadresse:
Regata 2
Postboks 123, 3164 REVETAL
Epost: mhv@re.kommune.no

Telefon
33 06 10 00
Telefax:
33 06 10 01

Org.nr: 00983885497
Bankgiro: 1638 02 43508
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