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Statens vegvesens uttalelse til offentlig ettersyn - Regional plan for 

kulturmiljø i Trøndelag 2022-2030 -Trøndelag fylkeskommune 

Vi viser til deres oversendelse datert 21.06.2021 i år. 

 

Statens vegvesen har ansvar for å påse at føringene i Nasjonal transportplan, statlige plan-

retningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging, vegnormalene og andre 

nasjonale og regionale arealpolitiske føringer blir ivaretatt i planleggingen. Vi uttaler oss 

videre som forvalter av riksveg og som faglig sektormyndighet for vegtransport. 

 

Saksopplysninger 

Trøndelag fylkeskommune har sendt Regional plan for kulturmiljø i Trøndelag 2020-2030 

på høring, vedlagt denne er handlingsprogram 2022-2023. 

 

Statens vegvesen har følgende merknader til planforslaget: 

I forhold til skjøtsel minner Vegvesenet om at arbeid langs vei skal ha en 

arbeidsvarslingsplan. 

 

Videre vil Vegvesenet spille inn at i de tilfellene det legges opp til etablering av eller endring 

av bruk av etablerte fysiske lokaliteter eller turruter, ønsker Vegvesenet at vi involveres med 

tanke på å sikre at infrastruktur til og rundt slike lokaliteter og utfartsområder er god nok. 

Herunder kan vi bidra til å spille inn om avkjørsler eller tilkomstløsninger til disse er gode 

nok til å håndtere økt aktivitet, finnes det nok parkeringsareal osv.  

Vegvesenet er positive til at man øker formidling av kulturarven, men aktørene som skal stå 

ansvarlig må besørge at infrastrukturen er på plass først. 
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I forbindelse med Nesjøen og ned tapping, forutsetter vi at fylkeskommunen først sjekker ut 

det geologiske grunnlaget i området, slik at ned tapping ikke medfører negative 

konsekvenser for influensområdet rundt (eksempelvis leirskred). 
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