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Statens vegvesens uttalelse til forslag til Planstrategi 2020-2023 for
Levanger kommune
Vi viser til deres oversendelse datert 25. august i år.

Statens vegvesen har ansvar for å påse at føringene 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
videre som forvalter av riksveg og som faglig sektormyndighet for vegtransport.
Bakgrunn
Levanger formannskap vedtok i møte 26.08.2020 å sende forslag til kommunal planstrategi
for 2020–2023 på høring - i tråd med kapittel 10 i plan- og bygningsloven. Planstrategien
skal gi retning for planleggingen og vil være retningsgivende for kommunens prioritering av
planoppgavene i perioden. Med bakgrunn i kommunestyrets vedtak fra 2019 om at vi står
overfor en klima- og miljøkrise, er det i kommunen gjennomført en prosess hvor de mest
relevante av FNs 17 bærekraftmål er utpekt for Levangers del. Disse legges til grunn for
planstrategien. Målbildet for 2040 gir et framtidsrettet uttrykk for hvordan Levanger ønsker
å framstå og oppleves, særlig blant de meningsberettigete – barn og unge av i dag. Videre
gir planstrategien en samfunnsanalyse hvor muligheter og utfordringer er beskrevet, med
vekt på forhold som alle skal bidra til å strekke seg mot gjennom planlegging og drift.
Som statlig sektormyndighet har Statens vegvesen et selvstendig ansvar for å koordinere
trafikksikkerhetsarbeidet for å bedre sikkerheten i vegtransporten, og i lys av dette være en
pådriver for at alle aktører bidrar til å oppfylle nullvisjonen og nasjonale målsettinger. Vi
deler også kommunens ansvar for å bidra til en bærekraftig samfunnsutvikling.
Statens vegvesen har derfor følgende kommentarer til forslaget til planstrategi:
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Plandokumentet gir en god oversikt over overordnete utfordringer og målsettinger, samt
planoppgaver som kommunen ønsker å prioritere. Dette gir et godt grunnlag for det
videre planarbeidet.



Under temaet arealdisponering, transport og mobilitet har Levanger kommune og
Statens vegvesen en rekke sammenfallende målsettinger med hensyn til rikspolitiske
retningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging (SPR-BATP).
Kompakte byer og tettsteder og redusert transportbehov inngår også i våre samfunnsmål. Konkretiseringen som forslaget til planstrategi beskriver for Levangers del, er det
derfor lett å gi vår tilslutning til.
Temakapittelet berører også konkurrende arealbruk mellom eksempelvis samferdsel og
dyrka mark. Dette er i høyeste grad aktuelt for Levangers del. Med henvisning til et
langsiktig tidsperspektiv for en bærekraftig arealdisponering, vil bl.a. trasé for framtidig
E6 kreve viktige avklaringer på nasjonalt nivå. Også Statens vegvesen imøteser dette, slik
at framtidige behov kan avveies best mulig for både nasjonalt, regionalt og lokalt nivå.



Kommuneplanen er kommunens viktigste planleggingsverktøy. Vi erfarer at Levanger
kommune har et godt system og gode rutiner for rullering av denne, både samfunnsdelen og arealdelen. Videre er det i kommuneplanen en klar sammenheng mellom mål og
strategier i samfunnsdelen som igjen legger premisser for kommuneplanens arealdel.



Av øvrige planer vil vi peke på Temaplan trafikksikkerhet som den av temaplanene som
har primær interesse for vårt myndighetsområde. Denne temaplanen, sammen med det
kommunale trafikksikkerhetsutvalget som operativt og engasjert organ, mener vi bidrar
til at trafikksikkerhet er et tema som hele tiden er på dagsordenen i Levanger. Dette er
utelukkende positivt, og vi håper dette videreføres.

Statens vegvesen har ingen øvrige merknader til forslaget til planprogram for Levanger.
Når det gjelder vegforhold for øvrig, viser vi til egen uttalelse fra Trøndelag fylkeskommune.
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