












Kjell Skotheim 

Kongefaret 24 

6440 Elnesvågen 

 

        Elnesvågen, den 26. april 2011 

 

 

Statens vegvesen v/Gisle Fossen 

Fylkeshuset 

6404 Molde 

 

Rundkjøring Elnesvågen – inngrep på gnr46 bnr37 - forslag til justeringer 
 

Jeg viser til tidligere kontakt med Gisle Fossen sist med e-post av 15. april vedlagt 

plantegning og profiler som viser behov for areal på 46/37 etter foreliggende byggeplaner. 

 

I følge de første kontaktene (jf. e-post av 21.03.2011) skulle ikke inngrep på eiendommen 

være aktuelt nå ved bygging av rundkjøringa. Jeg mener at det fremdeles er mulig å unngå 

grunnerverv her bare ved å gjøre noen enkle justeringer noe som også ble forsøkt formidlet i 

telefonsamtale. 

 

 Ved anlegging av rundkjøring på en hovedveg er det en anerkjent faglig anbefaling å 

plassere senterpunktet av rundkjøringa på midtlinjen av hovedvegen. Dette er spesielt 

viktig ved små rundkjøringer – som her – for om mulig å oppnå nok avbøyning av 

svingebevegelsene (kjøresporene) på hver side av sentraløya. Dette er svært viktig for 

å redusere farten på gjennomgående kjøretøy langs hovedvegen og dermed også for 

trafikksikkerheten. Jeg har forstått det slik at senter av rundkjøringa her er plassert ca. 

1 meter sør for senterlinje hovedveg. Dette begrunnes med at det vil minske ulempene 

for avkjøringen til den store busslomma/parkeringsplassen, som kommer litt opp i 

stigningen til veggarmen mot nord. Ulempene ved dette for veggarmen mot sør med 

stigning på bortimot 13 % og for eiendommen 46/37 ser ikke ut til å være tatt med i 

avveiningen. At senterlinja på planlagt veg ikke faller sammen med stiplet midtlinje på 

flyfotoet øst for rundkjøringen antas å være en tegne-/plasseringsfeil. 

 Det er planlagt med tilnærmet såkalte parallelle deleøyer på hovedvegen. Dette krever 

breiere total vegbredde ved enden av deleøya og dermed større arealbehov for til- og 

utfartene ved rundkjøringa, enn om en benyttet en mer trekantet form på deleøyene. 

Ved å anlegge trekantøy ville ytre vegkant på hovedvegen etter rundkjøringa - ved 

utfarten - kunne danne større vinkel med senterlinje hovedveg og dermed raskere 

kunne få kontakt med vegkant på eksisterende veg dvs. vest for eiendommen 46/37. 

Normalkravene til gangfelt over hovedvegen kan likevel ivaretas. 

 

Jeg vil be om at dere vurderer og tar i betraktning ett eller begge av disse forslagene, slik at 

det i denne omgang ikke skulle være nødvendig med inngrep på gnr 46 bnr 37. Det som blir 

nødvendig senere ved bygging av fortau og stenging av avkjørselen, får vi komme tilbake til 

når dette blir aktuelt. 

 

Med vennlig hilsen 

 

Kjell Skotheim 











Saksbehandlar, innvalstelefon

Overingeniør Bjarne Otnes, 71 25 84 13

Fræna kommune

Fylkesmannen i Møre og Romsdal

6440 ELNESVÅGEN

Vår dato

28.09.2011
Dykkar dato
14.09.2011

Fræna kommune.
Støyutgreiingar for reguleringsplan Haukås nedre.

Med helsing

eS d(k1.44A/ve

Sveinung Di en (e.f.) jame Otnes
samordnar veringeniør

Vår ref.

2011166271BJ0T1421.4
Dykkar ref.

MOTTATT

LT:3 OKT 7(311

Fylkesmannen har mottatt kopi av brev datert 14.09.2011 frå Marit Skotheim, som m.a.
stiller spørsmål ved støyutrekningar som er gjort i samband med reguleringsplan for
Haukås nedre.

Når vi for vår del går gjennom saka kjem det fram at Møre og Romsdal fylke i fråsegn
21.11.2008 til siste offentlege ettersyn hadde motsegn til planen ut i frå manglande
støyvurderingar. Fylket kravde at reguleringsplanen skulle vise raud og gul støysone, og
at naudsynte tiltak måtte visast i planen og i føresegnene.

Planen vart deretter eigengodkjent i kommunen 20.04.2009, utan at fylket var ytterlegare
inne i saka. I saksutgreiinga viste kommunen til at støyvurderingar var gjennomført, men
at karttekniske problem gjorde at ein ikkje fekk teikna sonene inn i plankartet før saka
skulle opp i kommunestyret. Det var føresett at sonene skulle leggast inn i planen. Ut i frå
dette rekna kommunen med at motsegna skulle vere imøtekomme og nullstilt.

I kommunen si oversending av endeleg plan er støysonene derimot ikkje teikna inn.
Støyvurderinga er ikkje lagt ved. I kommunen sitt planarkiv på nett er støysonene heller
ikkje å fmne

Ut i frå dette kan det sjå ut som Fræna kommune ikkje har innfridd krava fylket stilte i si
motsegn. Vi ber difor Fræna kommune gjere nærare greie for omstenda i saka.

Postadresse: Telefon: Telefax: E-post: Web:
Fylkeshuset 71 25 84 43 71 25 85 10 postmottak@fmmr.no www.fylkesmannen.no
6404 Molde


