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Fv. 4784 - Uttale til detaljreguleringsplan for Topnesvågen - gnr. 144 bnr. 3
og 5 - Tysvær kommune
Statens vegvesen viser til brev datert 04.10.2019 vedrørende detaljreguleringsplan for
Topnesvågen. Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for fritidsboliger med tilhørende
anlegg. Arbeidet ble oppstartet med forankring i gjeldende kommuneplan som senere ble
revidert med hensyn til krav om båtplasser.
Statens vegvesen har ansvar for at føringer i Nasjonal transportplan, 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, fylkesveg på vegne av fylkeskommunen, og
som statlig fagmyndighet med sektoransvar innen vegtransport.
Planområdet har adkomst via kryss mot fv. 4784 (tidligere fv. 784). Statens vegvesen sine
interesser i området er knyttet til fylkesvegen, og vi uttaler oss på vegne av Rogaland
fylkeskommunen som vegeier.
I uttale til oppstart skrev Statens vegvesen at tilkomstvegen til krysset mot fylkesvegen ikke
er utformet i samsvar med håndbok N100 Veg- og gateutforming. I planomtalen berører en
krysset mellom Toftøysundvegen og Fv. 4784. Dette er ikke tilfredsstillende dokumentasjon
av forholdene i krysset. Det er ikke vist plan- og profiltegning noe som ville dokumentert
linjeføring og siktforhold. Det er gjort tanker om krav til sikt og reelt fartsnivå noe som er
relevant for de krav som vi vil stille, men dette er ikke dokumentert på en god måte. I planen
må en dokumentere de reelle siktforholdene i krysset. Slik planomtalen presenterer temaet
er det tydelig at det er viktig å stille krav til utbedring av sikt østover, i tillegg til vestover slik
planen nå er utformet.
Statens vegvesen har ingen ytterligere merknader til planforslaget for Topnesvågen.
Postadresse

Telefon: 22 07 30 00

Statens vegvesen
Region vest

firmapost-vest@vegvesen.no

Postboks 43
6861 LEIKANGER

Kontoradresse

Fakturaadresse

Rennesøygata 16

Statens vegvesen

5537 HAUGESUND

Regnskap
Postboks 702

Org.nr: 971032081

9815 Vadsø

2

Med hilsen

Ivar Thorkildsen
Seksjonsleder

Anna Synnøve Hvass

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer.

