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Avslag på søknad om utvidet bruk av avkjørsel til gnr. 1 bnr. 1 - Midtre
Gauldal kommune
Vi viser til søknad om utvidet bruk av avkjørsel fra fylkesveg 630 til gnr. 1 bnr. 1 mottatt 8.
november 2016 samt oppfordring om å behandle saken på nytt på telefon fra Utvalg for
næring, plan og miljø i Midtre Gauldal kommune.
Vegvesenet har tidligere ikke ønsket ta stilling til søknaden om utvidet bruk av avkjørsel fra
fylkesveg 630 før reguleringsplan for E6 Prestteigen – Gyllan i Midtre Gauldal og Melhus
kommune er vedtatt. Vi mener nå vi har tilstrekkelig informasjon om reguleringsplanarbeidet
til at vi kan ta stilling til søknaden.
Vi gjør oppmerksom på at vi har oppdaget en feil i vegklassifiseringen av vegnettet som
berører søknaden. Rampene fra E6 ved Håggåbrua har vært vist klassifisert på kart som del
av fylkesveg 630, dette er feil. Ramper til og fra E6 skal ikke klassifiseres som fylkesveg, da
de tilhører riksvegnettet. Kartet er nå endret.
Vedtak
Med hjemmel i vegloven § 40 avslår vi søknad om utvidet bruk av avkjørsel fra E6 til to
fradelte eiendommer for bolig på gnr. 1 bnr. 1 i Midtre Gauldal kommune.
Begrunnelse for vedtaket
Statens vegvesen skal i vurdering legge vekt på framkommelighet og trafikksikkerhet på
vegen det er søkt om avkjørsel fra. Vi har vurdert søknaden og kommet fram til at vi ikke
kan godkjenne utvidet bruk av avkjørsel på grunn av at trafikksikkerheten ikke er ivaretatt
for myke trafikanter.
Boligetableringene vil være langt fra skole, sentrumsfunksjoner og annen boligbebyggelse.
Det er ingen trafikksikre løsninger for myke trafikanter fra gnr. 1 bnr. 1 og frem til Støren.
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For at personer bosatt på gnr. 1 bnr. 1 skal kunne komme seg til Støren sentrum eller skole
med sykkel eller gange, må de ferdes langs rampa til E6 og videre over Håggåbrua. Rampa til
E6 har årsdøgntrafikk på 800 og fartsgrense 80 km/t. Videre er krysset mellom rampene til
og fra E6 og Håggåbrua fylkesveg 630 ikke tilrettelagt for ferdsel for myke trafikanter.
Statens vegvesens trafikksikkerhetsarbeid tar utgangspunkt i nullvisjonen, som er en visjon
om et transportsystem som ikke fører til tap av liv eller varig og alvorlig skade. Likevel må vi
erkjenne at det er menneskelig å gjøre feil, og at det dermed vil forekomme ulykker i
fremtiden. Myndighetene må derfor sørge for at transportsystemet er så sikkert at en enkelt
feilhandling ikke skal føre til død eller alvorlig skade. Som statlig sektormyndighet i
trafikksikkerhet mener Vegvesenet det er svært viktig at det ikke legges opp til økt
dagligdags ferdsel på veger der det ikke er trafikksikkert å ferdes for myke trafikanter.
Det er langt til nærmeste kollektivholdeplass og vi tror det i vesentlig grad vil bli benyttet bil
som reisemiddel. Vi har nasjonale målsettinger om å redusere klimautslippet, og for å nå
målsetningene er vi avhengig av en helhetlig og hensiktsmessig arealplanlegging der det i
størst mulig grad planlegges slik at energibruken og klimagassutslippene kan reduseres i
tråd med klimaforliket vedtatt av Stortinget i 2012.
Rett til å klage
Det kan klages på dette vedtaket, jf. forvaltningslovens § 28. Mer informasjon om hvordan
det klages finnes i skjema «klage på forvaltningsvedtak». Fristen for å klage er tre uker fra
vedtaket er mottatt. Klageinstans er fylkesmannen i Sør-Trøndelag. Klage sendes til Statens
vegvesen Region midt, firmapost-midt@vegvesen.no, som vil videresende klagen til
klageinstansen.
Plan- og trafikkseksjonen
Med hilsen
Erik J. Jølsgard
Seksjonssjef

Sunniva Almås Rønning
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