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Fylkesveg 950 og fylkesveg 6706 i Malvik kommune - Tilbakemelding på
varsel om offentlig ettersyn av detaljregulering for Vikhammer skoleområde
Viser til deres brev av 07.07.2020.

Statens vegvesen har ansvar for å påse at føringene i Nasjonal transportplan, statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging, vegnormalene og andre
nasjonale og regionale arealpolitiske føringer blir ivaretatt i planleggingen. Vi uttaler oss
videre som forvalter av riksveg og som faglig sektormyndighet for vegtransport.
Statens vegvesen mener det er uheldig at planen ikke har en nærmere tilknytning til det såkalte
‘Miljøgateprosjektet’. Mulighetene for at det kan være behov for endringer i overgangssonene
skal en ikke se bort fra; spesielt når det er her man har hatt flest ulykker. Vi er også usikker
på om det vil være pedagogisk riktig å legge til rette for en busstopp på 12 p-plasser som da
vil få tilsvarende begrensning i skolens åpningstid. Skilting og håndheving av denne ordningen
kan bli utfordrende. Samtidig ser vi at det kan oppstå mange konfliktpunkt mellom myke
trafikanter, biler som skal parkere, varelevering (ved ungdomsskolen, men ikke ved barneskolen?) og skolebuss i bevegelse. Slike forhold burde vært belyst bedre. Vi viser til uttalelse
fra Trøndelag fylkeskommune. Ellers regner vi med at bruken av begrepet fylkesveg 941 er
det gamle nummeret som relaterer seg til fylkesveg 6706.
Vurderinger av trafikksikkerhet og framkommelighet knyttet til fylkesveg er fra årsskiftet
Trøndelag fylkeskommunes ansvarsområde, jf. vårt brev til kommunene av 9. desember i fjor

Opphør av sams vegadministrasjon – viktig informasjon til våre samarbeidspartnere. Statens
vegvesen vil imidlertid fortsatt kunne bistå kommunene med vår kompetanse i lys av vårt
sektoransvar for vegtrafikk.
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