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Uttale til offentlig ettersyn - detaljregulering for Hatlebakken - Nedregård i 

Hustadvika kommune 

Vi viser til oversendelse datert 12.02.2021 med kunngjøring om offentlig ettersyn av 

overnevnte plan.  

 

Statens vegvesen er vegadministrasjon for staten på riksveger. Det innebærer at vi har 

ansvaret for å forvalte, planlegge, utvikle, drifte og vedlikeholde vegene på en optimal måte 

for brukerne og samfunnet for øvrig. Vi er også sektormyndighet på vegne av 

Samferdselsdepartementet. Gjennom sektoransvaret skal vi bidra til oppfølgning av statlig 

politikk på hele det offentlige vegnettet, herunder veger der andre enn staten har 

vegmyndighet. Sektoransvaret omfatter blant annet trafikksikkerhet, kollektiv, gange, sykkel, 

universell utforming og samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging og klima.    

 

Saken gjelder 

Formålet med planarbeidet er å legge til rette for konsentrert boligbebyggelse i Elnesvågen.  

 

Statens vegvesen har ut fra vårt ansvarsområde følgende merknader 

I tidligere uttale har vi uttalt oss på vegen av vegeier Møre og Romsdal fylkeskommune. Fra 

01.01.2020 tok fylkeskommunen sin egen administrasjon over forvaltingen av fylkesvegene. 

Vår uttale nå er derfor ut fra vårt sektoransvar, jf. innledende tekst.  

 

Våre innspill er imøtekommet med unntak av rekkefølgekrav til bygging av fortau langs fv. 

663 frem til rundkjøringen ved kommunehuset. Det blir argumentert med at dette er 

urimelig for utbygger å måtte gjennomføre dette. For å sikre en trafikksikker løsning er det 

imidlertid stilt rekkefølgekrav om at o_SF2 innenfor planområdet skal byges ut før BKS3 og 

BKS6 kan bygges ut, og det er regulert inn et gangfelt lengst øst i planområdet.  
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Vi vil i den sammenheng påpeke at reguleringsplanen ikke kan gi bestemmelser om hvem 

som skal gjennomføre tiltaket, men stiller krav om at nødvendige infrastrukturtiltak skal 

være på plass før området kan bygges ut. Vi gjør også oppmerksom på at et gangfelt i 

tillegg vil kreve vedtak etter skiltforskriften, og dersom dette skal være aktuelt må kriteriene 

for etablering av gangfelt være til stede. Det må i så fall utredes nærmere. Vi vil i 

utgangspunktet ikke tilråde et gangfelt her da vi mener det vil være bedre å samle all 

kryssing i gangfeltet ved rundkjøringen i stedet for at man får to gangfelt som blir mindre 

brukt. I rundkjøringen vil også fartsnivået være lavest. 

 

Vi vurderer det slik at fortauet langs fv. 663 sammen med fortauet langs internvegen vil 

være tiltak som siker fremkommelighet og trafikksikkerhet inn mot Elnesvågen sentrum. Vi 

ber derfor om at Hustadvika kommune vurderer utbyggingen innenfor dette området og 

tilgrensende område i øst samlet slik at man kan bygge helhetlige og sammenhengene 

løsninger. Dette kan eksempelvis være at boligbebyggelse innenfor planforslaget som nå er 

til høring ikke kan bygges ut før feltet i øst og at fortauet da kan bygges ut etappevis. En 

helhetlig utbygging må sikres gjennom rekkefølgekrav. 

 

Konklusjon 

Statens vegvesen har ingen merknader til løsningene i reguleringsplanen, men ber om at 

nødvendige tilrettelegging/tiltak er på plass før området kan bygges ut. 

 

Transportforvaltning midt 

Med hilsen 

 

 

 

Linda Heimen 

seksjonssjef Vidar Neraas 

 overingeniør 

 

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer. 

 

  

   

 


