
Sør - Trøndelag fylkeskommune har ansvaret for fylkesvegene, avgjør hvilke prosjekter som skal gjennomføres hvert år og gir

politiske før inger for utvikling av fylkesvegene. Det er Statens vegvesen som normalt planlegger, bygger, dr ifter og vedlikeholder

fylkesvegene på vegne av fylkeskommunen.

Postadresse Telefon: 02030 Kontoradresse Fakturaadresse

Statens vegvesen Pr insensgate 1 Statens vegvesen

Region midt firmapost - midt@vegvesen.no 701 3 TRON DH EI M Regnskap
Postboks 2525 Postboks 702

6404 MOLDE Org.nr: 971032081 981 5 Vadsø

Skaun kommune

Postboks 74

7358 BØRSA

Behandlende enhet : Saksbehandler / telefon : Vår referanse : Deres referanse : Vår dato :
Region midt Jenny Lorentse Horven Skjellnes

/ 91 575544
1 5/206078 - 7 07 .04.201 7

Re guleringsplan - N austgjerdet - gnr. 1 74 bnr. 4 i Skaun kommune

Vi viser til henvendelse datert 8. mars 201 7

Denne uttalelsen er skrevet på vegne av Sør - Trøndelag fylkeskommune som vegeier.

Formålet i planen er i tråd med kommuneplanens arealdel. Gang - og sykkelvegen langs

fylkesveg 800 er nasjonal sykkelrute og lokal hovedsykkelrute. Det er svært viktig at det tas

hensyn til framkommelighet og trafikksikkerhet til myke trafikanter. Det er viktig at gang -

og sykkelvegen føres gjennom avkjørselen i plankartet slik at det klart kommer fram at

kjøretøy fra planområdet har vikeplikt for syklister . Med bakgrunn i trafikksikkerhetsmessige

betraktninger knyttet til dette, må gang - og sykkelvegen trekkes 5 meter tilbake fra

avkjørselen, slik at en innsvingede bil kan stoppe mellom fylkesvegen og gang - og

sykkelvegen. Dette gjelder også ved utkjøring f ra bo l igfel t et og inn på fylkesvegen. Dersom

det ikke er mulig med 5 meters avstand , må gang - og sykkelvegen trekkes så langt som

mulig tilbake fra kantsteinen til fylkesvegen. Dette vil muliggjøre skilting av vikeplikt også

for trafikk på gang - og sykkelv egen, noe som er en vanlig regulering i dag. Videre må

linjeføringen til gang - og sykkelvegen gjennom avkjørselen rettes ut.

I plankartet er det angitt sikt fra avkjørselen til gang - og sykkelvegen på 4 x 25. Det må

angis sikt fra gang - og sykkelveg og a vkjørsel i henhold til håndbok N1 00 figur E.29 som

tilsier siktkrav på 3 x 35 meter.

Ut fra hva Vegvesenet kan se er eksisterende busslomme inn regulert. I henhold til

Kollektivhåndboka V1 23 legges standard til ny veg til grunn ved punktutbedringer av

holdeplass. Her ser vi at etablering av kollektivholdeplass med ny standard ikke vil være

mulig å realisere. Derfor vil vi akseptere at ny kollektiv holdeplass reguleres og etableres med
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utbedringsstandard i henhold til V1 23. Total lengde på busslomme skal i henhold til N1 00

og V1 23 da være 54 meter.

Det må også reguleres inn plass til leskur i tilknytning til kollektivholdeplassen. Denne må

plassere s slik at den ikke kommer i konflikt med trafikken på gang - og sykkelvegen , ei

heller siktsonen. Videre fastslår håndbok V1 23 at b usslommer avsluttes før avkjørsler for å

unngå at de brukes som påkjøringsrampe for trafikk fra sideveg. Dersom ny regulering av

busslomme kommer i konflikt med avkjørsel ber vi om at avkjørselen plasseres lenger mot

øst. I så fall gjør vi oppmerksom på at d er anlegg for gående og syklende går langs veg med

fartsgrense 50 eller 60 km/t bør det være en trafikkdeler på minst 1 ,5 m mellom veg og

anlegg for gående og syklende.

Planområdet ligger i skillet mellom fartsgrense på 40 - og 60 km/t. Vi gjør oppmerksom på

at det i henhold til gangfeltkriteriene, ikke er grunnlag for å etablere et nytt gangfelt på

stedet, men et fartsdempend e tiltak som en modifisert sirkelhump kan likevel anlegges.

Dette er noe som ikke hjemles gjennom reguleringsplanen, men vil måtte tas som del av en

eventuell utbyggingsavtale. Vegvesenet skal godkjenne av tekniske planer som grunnlag for

en slik utbygging savtale.

Vi ber forslagstiller derfor om å ta kontakt med oss så raskt som mulig vedrørende tekniske

planer som skal ligge til grunn for en mulig utbyggingsavtale. Dette må være godkjent før

arbeidet igangsettes.

Det er ikke satt inn byggegrense mot fylkesvegen i plankartet. I slike tilfeller det er

veglovens bestemmelser om byggegrense som gjelder. I dette tilfellet er byggegrensa 1 5

meter fra midtlinja til gang - og sykkelvegen. Vi gjør oppmerksom på at innretning er, opplag

herunder parkering og byggverk ikke kan plasseres i strid med byggegrensa. Plankartet må

endres slik at parkering og renovasjon plasseres i tråd med byggegrensa. Vegvesenet gjør

oppmerksom på at vi kan vurdere å tillate tiltak i strid med byggeg rensa dersom det

tilrettelegges for at tiltakene kan plasseres i tråd med byggegrensa ved eventuell

vegutvidelse.

Norske politikere har gjennom klimaforliket, vedtatt av i Stortinget i 201 2, inngått en avtale

med mål for utslippsreduksjoner i 2020. Klima forliket har også som mål at veksten i

persontransporten i storbyområdene skal tas med kollektivtransport, sykling og gange.

Målet er lagt til grunn i N TP 201 4 - 23. Vegvesenet anbefaler på bakgrunn av dette at antall

parkeringsplasser for bil reduseres. Vi anbefaler sterkt at det tas inn bestemmelse om krav

om sykkelparkering knyttet til busstoppet. Dette vil være i tråd med planleggingen som

gjøres for tilsvarende busstopp andre steder i Trondheimsregionen . Sykkelhåndboka V1 22

anbefaler at det etableres 1 – 3 sykkelparkeringsplasser per boenhet.

S ykkelparkeringsplasser bør ha stativ slik at sykkelen kan låses fast. Det skal være lett

atkomst til sykkelparkeringen slik at sykkelen blir enkel å bruke i hverdagen. Atkomsten bør

være bred nok og uten trapper.
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I planforslaget legger til grunn at det skal etableres felles avfallshåndtering. Det kommer

ikke k lart frem i planmaterialet om planområdet har tilstrekkelig manøvreringsareal til at

renovasjonskjøretøy kan snu inne på planområdet. Det er uheldig om renovas jonskjøretøy

må rygge. Vi anbefaler at det utarbeides en sporingsanalyse vedrørende dette.

I områdene for boligbebyggelse er det tatt inn byggegrense på 1 meter mot adkomstvegen.

Vegvesenet er bekymret for at inngangsparti på boligene skal plasseres så nært

adkomstvegen at det blir naturlig for barn å oppholde seg samt leke på adkomstvegen. Vi

ber om at det redegjøres for hvordan trafikksikkerheten for barn er tenkt ivaretatt innenfor

planavgrensningen.

Vi anbefaler at arealet avsatt til annen veggrunn - tekniske anlegg reguleres til annen

veggrunn – grønt for å sikre at det blir et tydelig skille mellom parkeringsplassen og gang -

og sykkelvegen.

Bestemmelse § 4.1 bør henvise til siste versjon av retningslinje for behandling av støy i

arealplanlegging t - 1 442/201 6. Videre anbefaler vi at støygrensene tallfestes i

bestemmelsen.

Vi anbefaler at det tas inn en bestemmelse som sikrer at det blir utarbeidet plan for

anleggsperioden. Plan for beskyttelse av omgivelsene mot støy og andre ulemper i bygge -

og anleggsfasen bør følge søknad om igangsettingstillatelse. Planen bør redegjøre for

trafikkavvikling, massetransport, driftstider, trafikksikkerhet for gående og syklende,

renhold av kjøretøy benyttet til massetransport og støvdemping og støyforhold. Planen bør

vise hvordan trafikksikkerheten for myke trafikanter og særlige hensyn til sikker skolevei er

ivaretatt. Nødvendige beskyttelsestiltak bør være etablert før bygge - og anleggsarbeider kan

igangsettes.

I planmaterialet blir det etterspurt tilbakemeldin g på muligheter for nedsatt fartsgrense på

fylkesvegen. Til orientering er fartsregulerende tiltak ikke et vedtak som fattes gjennom en

reguleringsplan. Forespørsler om nedsatt fartsgrense må behandles etter eget lovverk.

Vegvesenet kan på nåværende tidspu nkt ikke ta stilling til nedsatt fartsgrense. Vi ber

forslagstiller komme med en egen henvendelse vedrørende dette.

Fagl ige råd

Vi anbefaler at gang - og sykkelvegen føres gjennom avkjørselen i plankartet slik at

det klart kommer fram at kjøretøy fra pla nområdet har vikeplikt for syklister.

Vegvesenet anbefaler at antall parkeringsplasser for bil reduseres. Vi anbefaler sterkt

at det tas inn bestemmelse om krav om sykkelparkering.

Vi anbefaler at det utarbeides en sporingsanalyse for kjøremønsteret til

re novasjonskjøretøy.

Vi ber om at det redegjøres for hvordan trafikksikkerheten for barn er tenkt ivaretatt

innenfor planavgrensningen
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Vi anbefaler at arealet avsatt til annen veggrunn - tekniske anlegg reguleres til annen

veggrunn – grønt for å sikre at de t blir et tydelig skille mellom parkeringsplassen og

gang - og sykkelvegen

Bestemmelse § 4.1 bør henvise T - 1 442/201 6.

Vi anbefaler at det tas inn en bestemmelse som sikrer at det blir utarbeidet plan for

anleggsperioden.

Statens vegvesen minner om at det ved sluttbehandling av planen må redegjøres for hvordan

faglig er tatt inn og/eller vurdert.

Vilkår for egengodkjenning

Vilkårene for egengodkjenning som er nevnt under er fremmet på vegne av Sør - Trøndelag

fylkeskommune som vegeier. Hvis vilkårene ikke tas til følge, er dette å regne som en

innsigelse i saken. Sør - Trøndelag fylkeskommune avgjør hvorvidt saken også vil behandles

politisk.

Det må angis sikt på plankartet fra gang - og sykkelveg og avkjørsel i henhold til

håndbok N1 00 figur E.29.

Gang - og sykkelvegen trekkes 5 meter tilbake fra avkjørselen, slik at en innsvingede

bil kan stoppe mellom fylkesvegen og gang - og sykkelvegen. Dersom dette ikke er

mulig, må gang - og sykkelvegen trekkes så langt som mulig tilbake fra kantsteinen

til fylkesvegen.

P lankartet må endres slik at parkering og renovasjon plasseres i tråd med

byggegrensa.

Busslommen må reguleres til utbedringsstandard i henhold til N1 00 og V1 23

Det må reguleres inn busskur i tilknytning til kollektivholdeplassen

Det må tas inn en bestemmel se om at kollektivholdeplass skal være opparbeidet i

tråd med plan før boliger innenfor planområdet tas i bruk

Vi viser også til samordna uttalelse av statlige uttalelser, der Statens vegvesen har uttalt seg

som statlig sektormyndighet.

Plan - og trafikks eksjonen

Med hilsen

Erik J. Jølsgard

Seksjonssjef Jenny L. H. Skjellnes

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer .
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