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Uttale til varsel om oppstart - detaljregulering for Holamyra - rundkjøring -

fv. 64 i Hustadvika kommune 

Vi viser til brev datert 27.04.2021med varsel om oppstart av overnevnte plan. 

 

Saken gjelder  

Formålet med planarbeidet er å legge til rette for utbedring av krysset mellom fv. 64 og kv. 

1703. 

 

Statens vegvesens rolle i planleggingen  

Statens vegvesen har ansvar 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. Statens 

vegvesens samfunnsoppdrag er «å utvikle og tilrettelegge for et effektivt, tilgjengelig, 

sikkert, og miljøvennlig transportsystem».  

 

Vi uttaler oss som forvalter av riksveg på vegne av staten, og som statlig fagmyndighet med 

sektoransvar innenfor vegtransport. Statens vegvesen sitt sektoransvar for vegnettet betyr at 

Statens vegvesen har et overordnet ansvar for at trafikksikkerhet, klima og miljøhensyn og 

helhetlig bypolitikk ivaretas i alle planforslag som berører samferdsel. Dette gir oss rett til å 

stille krav til både statlige, fylkeskommunale og kommunale veger, gater og løsninger for 

gående og syklende.  

 

Statens vegvesens innspill til planforslaget 

Vurdering av krysstype 

Fv. 64 er en viktig veg for gods- og persontrafikken, og er i henhold til funksjonsinndelingen 

til Møre og Romsdal fylkeskommune definert som en regionalt viktig vegstrekning med 

tilnærmet riksvegfunksjon. Ut fra trafikkmengde og funksjon, bør det i utgangspunktet 

etableres en kryssløsning som sikrer god trafikkavvikling for gjennomgangstrafikken.  
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Rundkjøring er en krysstype som gir alle armene lik prioritering, og bør i utgangspunktet 

bare anvendes ved knutepunkt mellom veger med lik funksjon og trafikkmengde, eller som 

atkomst til tettsteder. Ut fra den generelle standarden på fylkesvegstrekningen og 

arealknapphet i området, har vi imidlertid ingen merknader til de vurderingene som er gjort i 

trafikkanalysen og fylkeskommunens fraviksbehandling. 

 

Det kommer ikke tydelig frem av oppstartsvarslet, men av de avsluttende kommentarene i 

referatet fra oppstartsmøtet går det frem at det er tale om å planlegge en firearmet 

rundkjøring. Statens vegvesen er kjent med en slik løsning fra tidligere gjennom ordningen 

med sams vegadministrasjon, der tanke med armen i vest er å knytte områdene og fv. 6052 

til rundkjøringen. Fv. 6052 er i reguleringsplan for Malmefjorden senterområde planlagt lagt 

om med nytt kryss med fv. 64. Dersom intensjonen er som nevnt foran, bør planområdet 

utvides slik at vurderinger av en slik løsning også kan inngå. 

 

Mjuke trafikanter 

Vi ser det som viktig at ferdselsmønster til mjuke trafikanter kartlegges for området, og at 

det legges til rette for trygge og effektive løsninger ut fra dette. Krysningspunkt må 

defineres og sikres med krav til sikt og belysning. 

 

Mjuke trafikanter som skal fra bolig-/næringsområdene og videre nordover langs gang- og 

sykkelvegen ved fv. 64 får en betydelig snarveg ved å krysse fv. 64 nord for krysset. Vi er 

ikke kjent med at dette er et problem ved dagens situasjon, men planlegging av en 

rundkjøring fører til lavere fart og kan innby til økt ferdsel over vegen. Dette må vurderes 

nærmere, og nødvendige tiltak må innarbeides i planen. 

 

Universell utforming 

Et universelt utformet transportnett er et av de overordnede målene i Nasjonal transportplan, 

og et delmål er at hele reisekjedene skal bli universelt utformet. Det er viktig å vektlegge at 

universell utforming ikke bare er til fordel for de som har behov for slik tilrettelegging, det 

innbyr også alle til å gå og sykle mer. 

 

Statens vegvesen sine håndbøker for utforming av veg og gate følger prinsippet for 

universell utforming. Så lenge kravene i normalene legges til grunn for nye veger og gater 

skal kravene til universell utforming være fulgt opp. For mer veiledning om universell 

utforming se også Håndbok V129, Universell utforming av veger og gater. Heftet Universell 

utforming og reguleringsbestemmelser fra Norsk kommunalteknisk forening gir også 

praktiske råd for oppfølging av universell utforming på reguleringsplannivå. Tilsvarende gis 

også konkret veiledning for universell utforming i planleggingen på Direktorat for 

byggekvalitet sitt kompetanseprogram for universell utforming og planlegging. 

 

Konklusjon  

Statens vegvesen viser til innspill over og ber om at dette tas med i det videre arbeidet med 

reguleringsplanen.  
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Transportforvaltning midt 

Med hilsen 

 

 

 

Linda Heimen 

seksjonssjef Vidar Neraas 

 overingeniør 

 

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer. 

 

  

Kopi 

HUSTADVIKA KOMMUNE, Tingplassen 1, 6440 ELNESVÅGEN 

MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE, Postboks 2500, 6404 MOLDE 

STATSFORVALTAREN I MØRE OG ROMSDAL, Postboks 2520, 6404 MOLDE 

 


