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Mona Skram Rustad

Emne: VS: Supplering til sol skygge diagram og svar fra Statens vegvesen.

 
 
 
 
 
 

 

Fra: Neraas Vidar <vidar.neraas@vegvesen.no>  
Sendt: onsdag 3. juni 2020 14:26 
Til: Mona Skram Rustad <Mona.Rustad@hustadvika.kommune.no> 
Kopi: knut.atle.hermo@gmail.com; Lisa Enstad <lisa.enstad@mrfylke.no> 
Emne: SV: Supplering til sol skygge diagram og svar fra Statens vegvesen. 
 
Hei. 
Beklager at denne ikke er svart ut tidligere.  
 
Vi har etter samtale med tiltakshaver/konsulent tatt en gjennomgang av forslaget. Dette tilfredsstiller ikke vår 
merknad i tidligere uttale der vi uttaler at den bør ha en plassering tilnærmet lik vedtatt reguleringsplan. 
 
Fylkesveg 6050 er en underordnet veg med lav fart og lite trafikk. Det som likevel er viktig er at vegsystemet er lett 
forståelig for trafikantene som mulig. Ved å etablere mange vegelement på en kort strekning, hvor det også i de 
mest trafikkerte  tidene kan være relativt stor trafikk, gjør trafikksystemet komplisert for trafikantene. Vi ser det 
derfor som en bedre løsning at avkjørselen trekkes sørover slik at avstanden til Storelvvegen blir større. Vi tilråder at 
avstand mellom kryss i kapittel 2.6 i håndbok V121 legges til grunn for en mest mulig trafikksikker løsning. Som vi 
også har diskutert med konsulenten, må krysset med Storelvvegen strammes opp. 
 
Med hilsen 
Vidar Neraas 
 
Statens vegvesen – Divisjon for Transport og samfunn 
Seksjon: Transportforvaltning, Møre og Romsdal 
Besøksadresse: Fylkeshuset, Julsundvegen 9, 3.etg., 6412 Molde 
Telefon: +47 71274773 epost: vidar.neraas@vegvesen.no 
www.vegvesen.no epost: firmapost@vegvesen.no 
 

Fra: Mona Skram Rustad <Mona.Rustad@hustadvika.kommune.no>  
Sendt: tirsdag 26. mai 2020 14:23 
Til: Neraas Vidar <vidar.neraas@vegvesen.no> 
Kopi: Smørholm Lisbeth <lisbeth.smorholm@vegvesen.no> 
Emne: VS: Supplering til sol skygge diagram og svar fra Statens vegvesen. 
 
Hei Vidar! 
Viser til brev fra dere til Malolo Eiendom datert 9.1.2019 Tilbakemelding vedrørende forslag til endring – 
Reguleringsplan – Storelvvegen – Jendem i Fræna kommune, deres referanse 18/221908-6 (ligger vedlagt). 
 
Saken skulle vært politisk behandlet i dag for offentlig ettersyn, men jeg ble gjort kjent med dette brevet først i 
morges, og må sjekke med dere først om at dere aksepterer avkjørslene slik de er regulert i planforslaget som ligger 
vedlagt. I siste avsnitt i brevet fra dere skriver dere at: 
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Innregulert direkteavkjørsel til fylkesveg 228 er slått sammen med naboeiendom, som Knut Atle Hermo skriver i 
eposten under. Det jeg ønsker svar på, er om planforslaget tilfredsstiller kravet fra SVV om at dersom en 
direkteavkjørsel skal tillates til fylkesveg 228 bør den ha en plassering tilnærmet lik avkjørsel slik den er i gjeldende 
plan. Avkjøringen ligger ca. 25 meter nord for avkjørselen i gjeldende plan. Kan du bekrefte den muntlige dialogen 
Hermo skisserer under? Er merknadene fra dere kvittert ut i tilstrekkelig grad? 
 
Fint hvis du kan svare i dag eller i løpet av morgendagen. Det er tenkt et ekstraordinært politisk møte tirsdag 2. 
juni kun for denne saken siden dialogen mellom dere ikke har vært skriftlig. 
 
 
 
 

 

 
Med vennlig hilsen 
 
Mona Skram Rustad 
Arealplanlegger 
Plan og byggsak 
Mona.Rustad@hustadvika.kommune.no 
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