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Rannveig Skansen / 9701 51 30
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Uttalelse - Høringsbrev - Detaljregulering

Stavsøra - Melhus kommune -

Plan- ID 201 601 8
Vi viser til brev mottatt 1 5.01 .201 8.
Denne uttalelsen er skrevet av Statens vegvesen som vegeier og som sektormyndighet
trafikksikkerhet

for

og framkommelighet.

Om plan forslaget
Planforslaget legger opp til arealer som i dag benyttes som aktivitetsområder
hundetrening

skal formaliseres gjennom en reguleringsplan.

for

Atkomst skal skje fra E39 og

videre langs Vollanveien slik det er i dag . Det er vurdert at trafikkmengden

vil være ca.

tilsvarende dagens situasjon, da planen formaliserer eksisterende bruk og ikke legger opp til
en vesentlig utvidelse av aktiviteter og tilbud. Vi ser at det i planforslaget er gjort
vurderinger av alternativ atkomst fra fv. 707, men at den ikke er vurdert til å ha god nok
standard eller trafikksikre

avkjørselsforhold

ved fv. 70 7. Vi er enige i disse vurderingene.

Når planen legger opp til fortsatt bruk av atkomst fra E39 som i dagen situasjon, vil vi
imidlertid gjøre oppmerksom på at atkomsten må påregnes å være midlertidig.

En framtidig

omlegging eller endring av E39 til 4 fel ts veg kan innebære at avkjørselen fra E39 tas bort,
da avkjørselen ligger på en høyt trafikkert veg, med høy fartsgrense , og krysser en meget
viktig gang - og sykkelveg. Det er usikkert når en endring kan skje , men en må når den tiden
kommer, regne med at avkjørselsforholdene

til anlegget må endres.

Trafikale forhold inne på anlegget
Når det gjelder trafikale forhold inne på anlegget, er det av hensyn til trafikksikkerheten
viktig at det sikres god sikt ved avkjørsler til de ulike treningsområdene.
vegetasjon i området som kontinuerlig
opprettholde
Postadresse

vokser opp, og dette må skjøttes jevnlig for å

god sikt langs veg og avkjørsler . Det bør derfor tegnes inn frisiktlinjer
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2

tilhørende hensynssoner for frisikt ved avkjørslene i området i hht. håndbok N1 00 Veg - og
gateutforming.

Dette bør også sikres i reguleringsbestemmelser.

Faglige råd
Det bør tegnes inn frisiktlinjer

og tilhørende hensynssoner for frisikt ved avkjørslene

i området i hht. håndbok N1 00 Veg - og gateutforming . Avkjørsler må til enhver tid
ha fri sikt.
Vi ber kommunen om at det til sluttbehandling

gjøres rede for hvordan faglige råd er

ivaretatt i planen.

Planforvaltningsseksjonen

Trøndelag

Med hilsen

Tor - Erik Jule Lian
Seksjonssjef

Rannveig Skansen
saksbehandler
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