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Statens vegvesens uttalelse til kommunedelplan - 2016-2030 - Verdal by i
Verdal kommune
Vi viser til oversendelse av kommunedelplanen for Verdal by, datert 15.02 2016, og til avtale
med saksbehandler om utsatt frist til uttalelse.
Planområdet er sammenfallende med bygrensen for Verdal, og avgrensinga er identisk med
gjeldene kommunedelplan for Verdal byområde fra 2007.
Formålet med planforslaget er å fastsette overordnede og helhetlige rammer for fremtidig
arealbruk innenfor området.
Det er et gjennomarbeidet og komplekst materiale som inngår i kommunedelplan for Verdal
by. Vi vil kommentere hovedtrekkene i planen som berører våre ansvarsområder.
Vi har følgende kommentarer:
Det er positivt at det er tatt inn nye krav i planen som innebærer reduksjon av
parkeringsdekning for bil i sentrum, mer parkering under bakken, og krav til etablering av
sykkelparkering. Sammen med strategier for fortetting og økt satsing på sykkel, er dette
grep som er helt i tråd med Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og
transportplanlegging.
Gjennom kommunens arbeid med tilrettelegging for sykkel er et av forslagene å stenge brua
på fv. 173 over Verdalselva for biltrafikk, for å prioritere syklister. Vi er i utgangspunktet
positiv til denne tilrettelegginga for sykkel, men før vi tar endelig stilling til dette, vil vi gjøre
en vurdering av eventuelle konsekvenser for tilliggende vegnett.
Nye utbyggingsområder
Det planlegges et nytt boligområde B7 ved Reinsholm. Boligområdet ligger nært inntil
fv. 757. Vi er opptatt av at området utformes slik at det blir trafikksikkert og attraktivt å
velge å gå eller sykle fra et sentrumsnært boligområde.
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I planforslaget kan det se ut til at det er tenkt slik at gående og syklende som skal til
sentrum skal krysse via eksisterende gangbro over fv. 757. Vi stiller oss tvilende til dette,
fordi det innebærer en omvei for myke trafikanter som skal til sentrum. Vi ser det som mer
sannsynlig at det vil bli krysninger i plan ved rundkjøringa. Vi etterlyser kommunens
vurderinger av dette.
I planen er det avsatt et nytt utbyggingsområde B16 som grenser til E6. Vi viser i den
sammenheng til vår uttalelse til reguleringsplanen, datert 14.04.16.
Som kommunen er kjent med, arbeider Statens vegvesen med framtidig E6 – trase gjennom
Verdal. I den forbindelse utredes plassering av E6-trase og plassering av kryss. Hvis E6 skal
utvides til fire felt på denne strekningen i framtiden, kan det innebære at enkelte elementer i
planen kommer nært innpå planlagte tiltak i planen.
Vi har ellers ingen kommentarer til planforslaget.
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