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Uttale til varsel om oppstart av detaljregulering Storelvvegen - Jendem i 

Fræna kommune 

Statens vegvesen viser til deres brev datert 09.10.2018. 

 

Statens vegvesen har ansvar for å sørge for at føringer i 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 fylkesveg på vegne av fylkeskommunen og 

som statlig fagmyndighet med sektoransvar innenfor vegtransport. 

 

Saksopplysninger 

Formålet med planarbeidet er å tilpasse gjeldende reguleringsplan til et byggeprosjekt med 

blokkbebyggelse opp til 4 etasjer til forretning og bolig. Formål er i samsvar med gjeldende 

plan. 

 

Statens vegvesen har ut fra vårt ansvarsområde følgende merknader og innspill 

Vi har ingen særlig merknader til at det legges opp til en utvidet og mer konsentrert 

utnyttelse av området i samsvar med oppstartsvarslet. 

 

Gjeldende reguleringsplan legger opp til at den nordlige delen av BFK skal ha atkomst fra 

kommunal veg. Den sørlige delen av BFK skal ha avkjørsel fra fylkesvegen like nord for 

avkjøring til busslommen K1. Avkjørselen fra fylkesvegen er ikke opparbeidet, og atkomst 

skjer i dag kombinert med avkjøringen til K1 over en utflytende avkjørsel.  

 

I vedlagt notat til oppstartsvarslet er det skissert en løsning der leilighetene skal ha atkomst 

fra kommunal veg, i samsvar med vedtatt reguleringsplan, mens atkomst til 
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forretningsarealet skal skje via en ny direkteavkjørsel fra fylkesveg 228. Avkjørselen er 

plassert tett inn mot krysset med kommunal veg, og medføre en ytterligere avkjørsel fra 

fylkesvegen. En slik tett plassering gjør geometrien og kjøremønsteret i krysset og 

avkjørselen utydelig, noe som lett kan medføre misforståelser. Da planlagt gang- og 

sykkelveg langs fylkesveg 228 også må krysse både avkjørselen og krysset, samt at de totalt 

sett får flere kryssingspunkt på strekningen, er dette ikke en god løsning for mjuke 

trafikanter. En løsning som skissert vil ikke kunne tillates da den øker ulykkesrisikoen, og 

der særlig mjuke trafikanter er en utsatt gruppe. 
 

     
 

Vi ber om at man i forbindelse med planleggingen, utvider planområdet slik at man kan se 

hele området i sammenheng med felles atkomstløsning og gode trafikksikre løsninger for 

mjuke trafikanter kan etableres.  

 

Avkjørsler til planområdet må planlegges med geometrisk utforming i samsvar med kravene 

gitt i Statens vegvesen sin håndbok N100. Det må inntegnes hensynssoner for frisikt med 

nødvendig utstrekning. 
 

Støy må utredes etter støyretningslinjen T-1442, jf. bestemmelse § 12.2 i kommuneplanens 

arealdel. 
 

Konklusjon 

Statens vegvesen viser til våre innspill/merknader over og ber om at dette tas med i det 

videre planarbeidet. Trafikale løsninger eller teknisk utforming av vegsystemet som ikke 

tilfredsstiller kravene i våre håndbøker eller som strider mot andre nasjonale retningslinjer, 

kan medføre innsigelse til planforslaget. For å unngå dette ber vi om at eventuelle 

avklaringer blir gjort før planen legges ut til offentlig ettersyn.  

 

Plan- og trafikkseksjonen 

Med hilsen 

 

 

Lisbeth Smørholm 

seksjonsleder Vidar Neraas 

 overingeniør 

 

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer. 
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Fræna kommune, Tingplassen 1, 6440 ELNESVÅGEN 

Fylkesmannen i Møre og Romsdal, Postboks 2520, 6404 MOLDE 

Møre og Romsdal fylkeskommune, Postboks 2500, 6404 MOLDE 

 


