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Statens vegvesen er etter regionreformen riksvegmyndighet. I tillegg har Statens vegvesen et 

sektoransvar for all vegtransport uavhengig av vegeier.  

 

Samferdselsdepartementet har utformet en instruks hvor etatens ansvar er nærmere 

definert. Av det som er viktig for vår rolle i kommuneplanprosessen kan siteres:  

 

Statens vegvesen har sektoransvar for trafikksikkerhet, klima- og miljøområdet og helhetlig 

bypolitikk. Videre har Statens vegvesen et nasjonalt koordineringsansvar og faglig ansvar for 

kollektivtransport, arbeidet med byvekstavtaler, bypakker og bompengefinansiering, samt 

samfunnssikkerhet og beredskap.  

 

Arealbruk og transportbehov henger nøye sammen. For å nå klimamålene i kommuneplanen 

er det viktig at kommunen reduserer behovet for transport med bil. For å nå dette målet er 

det viktig å legge til rette for lokale tjenestetilbud – både offentlige og private- i størst mulig 

grad kan nås til fots eller med sykkel. Dette innebærer at avstanden til boligområdene helst 

bør være under 1 km og maks 2 km.  

 

I henhold til regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus skal det meste av 

veksten skje i Skibyen og i bybåndet langs jernbanen fra Langhus til Oslo. For å få en 

kompakt og fotgjengervennlig by er det viktig at kommunen prioriterer fortetting i 

eksisterende byggesone og fra sentrum og utover.  

 

De samme prinsippene bør legges til grunn for bybåndet og øvrige tettsteder i kommunen. 

 



  

 

 

2 

Planprogrammet 

 

Planprogrammet tar utgangspunkt i FNs bærekraftmål og relevante statlige og regionale 

føringer for klimavennlig samordnet areal- og transportutvikling. 

 

Planprogrammet gir kommunen et godt utgangspunkt for å lage en god kommuneplan. Vi 

har derfor ingen vesentlige merknader til dokumentet. 

 

Serviceanlegg med døgnhvileplasser ved Taraldrudkrysset på E6 

 

Det er i dag en midlertidig døgnhvileplass på Fugleåsen. Denne er privat eid, men Statens 

vegvesen leier plassene midlertidig. Tilbudet er nødvendig for at transportørene skal kunne 

overholde gjeldende krav til hviletid. 

 

Statens vegvesen har i lengre tid vært ute i markedet for å finne andre tilbydere langs E6. 

Det har dessverre vist seg vanskelig å finne areal til et tilbud av samme størrelse som 

Fugleåsen. Vi er imidlertid kjent med at aktørene fra Fugleåsen ønsker å utvikle et anlegg av 

minst samme størrelse ved Taraldrudkrysset. Statens vegvesen har ikke inngått avtale om 

dette med de private aktørene, men vi vil likevel peke på at et slikt anlegg kan bidra til å løse 

en utfordring for transportbransjen hvis Fugleåsen legges ned. Dette arealet er i gjeldende 

kommuneplan avsatt til LNF. Vi anmoder derfor kommunen om å vurdere å endre 

arealbruken slik at det er mulig å flytte Fugleåsenplassene til Taraldrud dersom kommunen 

ønsker å avvikle anlegget på Fugleåsen. 

 

Statens vegvesen Transport og samfunn 

Med hilsen 

 

 

Ellen Marie Foslie 

Seksjonsleder                                                                            Arne Kolstadbråten 
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