
Statens vegvesen

Ing. Joste in Bø

Kråkvika 3 3

6390 VESTNES

Behandlende enhet:
Tran sport og samfun n

Postad resse
Statens vegvesen
Transport og samfu nn

Postboks l0l0 Nordr" Ål
2605 LILLEHAMMER

Saksbe hand ler I te lefon :

Dr6fn He lgadottir / 71 27 41 86

Tefefon:22 07 30 00

fi rma post@vegve se n. no

Org.nr: 971032081

Ko nto rad resse
Fylkeshuset. Julsundvegen 9, 3. etg.
6412 MOLDE

Faktu raad resse
Statens vegvesen
Fakturamottak DFØ

Postboks 47 1 O Torgarden
7468Trondheim

Vår referanse:
22 1 il 8723-3

Deres referanse: Vår d ato.
0l .07 .2022
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Uttale til varsel om oppstart - Detaljregulering for endring av
detaljreguleringsplan Vik-Selnes - Vestnes kommune

Vi visertil brev datert 09.05.2022, mottatt 27.06.2022, med varsel om oppstart
detaljregulering for endring av detaljreguleringsplan Vik-Selnes i Vestnes kommune.

Saken gjelder
Formålet med planarbeidet er å oppdatere/endre deler av gjeldende reguleringsplan for Vik-
Selnes for å legge til rette for småhus i form av ene- og flermannsboliger.
Planområdet er i hovedsak regulert til boligformål og delvis til LNF i gjeldende
reguleringsplan. Adkomst skjer viaJonvegen (kommunal veg) og via regulerte stikkveger
(interne veger).
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Oversiktskart Planområdet markert i kart Planområde i forhold til
gje lcle n de re g u I e ri n g sp la n

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

r+'.
t.

I

i
I'
i

l!-

i

i'.'
l.j
f.
I

i ,.,

Oversiktskart Planområdet markert i kart

Statens vegvesen

Ing. Jostein Bø
Kråkvika 33
6390 VESTNES

Behandlende enhet:
Transport og samfunn

Saksbehandler / te lefon:
Drö fn HeIgadott i r / 71 274 l 86

Vår referanse:
2 2 / 1 1 8 7 2 3 - 3

Deres referanse: Vår dato:
01.07.2022

Uttale til varsel om oppstart - Detaljregulering for endring av
detaljreguleringsplan Vik-Selnes - Vestnes kommune

Vi viser t i l brev datert 09.05.2022, mottat t 27.06.2022, med varsel om oppstart
detaljregulering for endring av detaljreguleringsplan Vik-Selnes i Vestnes kommune.

Saken gjelder
Formålet med planarbeidet er å oppdatere/endre deler av gjeldende reguleringsplan for Vik-
Selnes for å legge t i l rette for småhus i form av ene- og flermannsboliger.
Planområdet er i hovedsak regulert t i l bol igformål og delvis t i l LNF i gjeldende
reguleringsplan. Adkomst skjer via Jonvegen (kommunal veg) og via regulerte stikkveger
(interne veger).
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Planområdet markert i kart Planområde i forhold til
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gjeldende reguleringsplan

Statens vegvesens rolle i planleggingen
Statens vegvesen har ansvar for at føringer i Nasjonal transportplan (NTP), Statlige
planretningslinjer for samordnet bo l ig - , areal- og transportplanlegging, vegnormalene og

Postad resse
Statens vegvesen
Transpor t og samfunn
Postboks l 010 Nordre Ål
2605 LILLEHAMMER

Telefon: 22 07 30 00

fi rmapost@vegvesen. no

Kontoradresse
Fylkeshuset. Julsundvegen 9, 3. etg.
6412 MOLDE

Org.nr : 971032081

Faktu raad resse
Statens vegvesen
Fakturamottak DFØ

Postboks 4710 Torgarden
7468 Trondheim
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andre nasjonale og regionale arealpolitiske føringer blir ivaretatt i planleggingen. Statens
vegvesens samfunnsoppdrag er <<å utvikle og tilrettelegge for et effektivt, tilgjengelig,
s ikke rc, o g m iljøve n n lig tra n s po rts ys te m)).

Vi uttaler oss påvegne av staten som forvalter av riksveg og etaten sine egne kulturminner,
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 ialle 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.

Arealpolitiske føringer for planarbeidet
Det er en rekke dokumenter som gir føringer med tanke på areal og transport som må
legges til grunn for planarbeidet. Vår vurdering og uttale bygger blant annet på disse:

- Nasjonaltransportplan
- Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg
- Nasjonal gåstrategi
- Nasjonalsykkelstrategi
- Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging
- Statens vegvesens normaler, retningslinjer og veiledninger

Statens vegvesens innspill til planforslaget
Statens vegvesen har ingen vesentlige merknadertil at det startes opp med detvarslede
planarbeidet.

Vi ber om at forholdet til trafikksikkerhet, gående og syklende, kollektiv og spesielt trygg
skoleveg i og rundt planområdet blir omtalt i planbeskrivelsen. Om gjennomgangen av disse
forholdene viser behov og muligheter til utbedring må slike tiltak sikres gjennomført med
rekkefølge bestem melse r.

Vi minner om at våre håndbøker og vegnormaler gjelder for alle offentlige veger og er
hjemlet i vegloven. Disse må derfor legges til grunn for eventuelle tiltak som berører den
kommunale vegen, som f.eks. kryss/avkjørsel inkludert frisikt. Med tanke på trafikksikkerhet
og universell utforming m.m. anbefaler vi videre at håndbøkene også legges til grunn for
regulering av private/felles interne veger.

Det bør legges til rette for at bilfrie soner slik at f.eks. barn kan nå lekeplassene uten å

måtte krysse eller ferdes langs vegene. Vi oppfordrer til restriktiv tilrettelegging for
bilparkering, med maks-krav, samtidig som at det stilles krav til gode og trygge løsninger
for sykkelparkering (gjelder spesielt for eventuelle flermannsboliger med fellesløsninger).
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andre nasjonale og regionale arealpolit iske føringer bl ir ivaretatt i planleggingen. Statens
vegvesens samfunnsoppdrag er «å utvikle og tilrette/egge for et effektivt, tilgjengelig,
sikkert, og miljøvennlig transportsystem».

Vi uttaler oss på vegne av staten som forvalter av riksveg og etaten sine egne kulturminner,
og som statlig fagmyndighet med sektoransvar innenfor vegtransport. Statens vegvesen sitt

sektoransvar for vegnettet betyr at Statens vegvesen har et overordnet ansvar for at
traf ikksikkerhet, k l ima og miljøhensyn og helhetlig bypol i t ikk ivaretas i alle planforslag som

berører samferdsel. Dette gi r oss rett t i l å stil le krav t i l både statlige, fylkeskommunale og
kommunale veger, gater og løsninger for gående og syklende.

Arealpolitiske føringer for planarbeidet
Det er en rekke dokumenter som gir føringer med tanke på areal og transport som må

legges t i l g runn for planarbeidet. Vår vurdering og uttale bygger blant annet på disse:
Nasjonal transportplan
Nasjonal t i l taksplan for traf ikksikkerhet på veg
Nasjonal gåstrategi
Nasjonal sykkelstrategi
Statlige planretningslinjer for samordnet bo l ig - , areal- og transportplanlegging
Statens vegvesens normaler, retningslinjer og veiledninger

Statens vegvesens innspill til planforslaget
Statens vegvesen har ingen vesentlige merknader t i l at det startes opp med det varslede
planarbeidet.

Vi ber om at forholdet t i l t raf ikksikkerhet, gående og syklende, kollektiv og spesielt trygg
skoleveg i og rundt planområdet bl i r omtal t i planbeskrivelsen. Om gjennomgangen av disse

forholdene viser behov og muligheter t i l utbedring må slike t i l tak sikres gjennomført med
rekkefølgebestemmelser.

Vi minner om at våre håndbøker og vegnormaler gjelder for alle offent l ige veger og er
hjemlet i vegloven. Disse må derfor legges t i l grunn for eventuelle t i l tak som berører den

kommunale vegen, som f.eks. kryss/avkjørsel inkludert fr isikt. Med tanke på trafikksikkerhet

og universell u t forming m.m. anbefaler vi videre at håndbøkene også legges t i l grunn for

regulering av private/fel les interne veger.

Det bør legges t i l rette for at bi l f r ie soner slik at f.eks. barn kan nå lekeplassene uten å

måtte krysse eller ferdes langs vegene. Vi oppfordrer t i l restrikt iv ti lrettelegging for

bi lparkering, med maks-krav, samtidig som at det stil les krav t i l gode og trygge løsninger

for sykkelparkering (gjelder spesielt for eventuelle flermannsboliger med fellesløsninger).



ssF
Sr)

Konklusjon
Vi viser til innspillene ovenfor og ber om at disse blir hensyntatt i det videre arbeidet med
planen.

Trans portforvaltn i ng midt
Med hilsen

Linda Heimen
Se ksjo n s lede r Drofn Helgad6ttir

Dokumentet er godkjent elekrronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer.

Kopi
MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE, POSIbOKS 2500, 6404 MOLDE

STATSFORVALTAREN I MØRE OG ROMSDAL, Postboks 2520, 6404 MOLDE
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Konklusjon
Vi viser t i l innspillene ovenfor og ber om at disse blir hensyntatt i det videre arbeidet med

planen.

Transportforvaltning midt
Med hilsen

Linda Heimen
Seksjonsleder Dröfn Helgad6ttir

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen händskrevne signaturer.

Kopi
MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE, Postboks 2500, 6404 MOLDE

STATSFORVALTAREN I MØRE OG ROMSDAL, Postboks 2 520, 6404 MOLDE


