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Uttalelse til varsel om planoppstart - Reguleringsplan for parkerings- og
buss snuplass ved Tjernfjell - Saltdal kommune
Statens vegvesen viser til deres brev datert 16.05.2017.
Statens vegvesen har ansvar for å sørge for at føringer 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, forvalter av fylkesveg på vegne av
fylkeskommunen og som statlig fagmyndighet med sektoransvar innenfor vegtransport. TTil
denne sak uttaler vi oss som forvaltere av riksveg på vegne av staten og som statlig
fagmyndighet med sektoransvar innenfor vegtransport.
Saken gjelder
Hensikten med reguleringen er å tilrettelegge for etablering av parkerings- og snuplass etter
at ny rv. 77 er omlagt i tunnel. Når ny rv. 77 er ferdigbygget vil dagens rv. 77 gjennom
Tjernfjellet bli nedlagt, og den delen av vegen som ligger innenfor Junkerdalsura
naturreservat stenges for biltrafikk.
Veg tilknytning vil være fra E6. Det opplyses at det ikke skal utarbeides
konsekvensutredning.
Arealpolitiske føringer for planarbeidet
I gjeldene arealplan er området avsatt som LNF-formål.
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Medvirkning fra Statens vegvesen i videre planarbeid
Planen utarbeides i samarbeid med Statens vegvesen og våre interesser i saken vurderes som
ivaretatt. Vi har ingen innspill så langt og ser frem til å motta en mer detaljert
reguleringsplan for videre behandling. Vi gjør oppmerksom på at det kan fremkomme andre
merknader i den videre planprosess.
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