
Fra: rolf-henning Blaasvær (bolgneset@gmail.com)
Sendt: 29.03.2019 12:58:06
Til: Jan Brede Falkevik
Kopi: Per Ove Nydal; vidar.neraas@vegvesen.no; Tone Monsen Aarø; Karl Kjetil Skuseth; Bjarne Storfold Elde;
Sterner Erik; Eva Vefald Bergsodden

Emne: Planforslag Bolgneset - Endringer av prosjekterte løsninger Vadsteinsvikveien
Vedlegg: 
Til
Kristiansund kommune
ved Planavdelingen, Jan Brede Falkevik

Kopi: SVV, MRFK med flere

Ad. endringer av prosjekterte løsninger Vadsteinsvikveien.

Vi viser til møtereferat fra dialogmøtet med SVV og MRFK, hvor partene ble enige om at tiltakshaver ser på tre
spesifikke forbedringer i forhold hvordan utbedringene av Vadsteinsvikveien er prosjektert. 
Det gjelder 
1) bedre sikt for avkjørsel 63500  (Vadsteinsvikveien 138)
2) flytte felles avkjørsel 6400/64500 ved å benytte eksisterende vei som tilførselsvei
3) vurdere kurvatur m.m. ved avkjørsel 6500 (Vadsteinsvikveien 177)

SVV og MRFK ble under dialogmøtet enige med tiltakshaver om at de to første punktene raskt skulle tegnes inn av
Norconsult slik at de kom med i planforslaget som nå blir lagt ut på høring, mens pkt 3 kunne drøftes nærmere i
høringsperioden.

Nå viser det seg at pga oppstått situasjon hos Norconsult, så har de dessverre ikke kapasitet til å tegne inn disse to
endringer før nærmere påske. 
Vi har i dag drøftet dette med SVV og MRFK, og begge uttrykker forståelse for den oppståtte situasjonen.
De har derfor begge i e-poster gjengitt nedenfor, skriftlig bekreftet at også foreslåtte endringer i de to første punktene
kan behandles av SVV og MRFK i høringsperioden.

Situasjonen er også drøftet med Rambøll, prosjektansvarlig Eva Bergsodden, og hun er tydelig på at innspillene SVV i
brev 20.02.2019 nå er avklart i dialogmøtet til å gjelde tre konkrete endringer, og at planforslaget da bedre kan
forsvares å bli lagt ut på høring, og at disse endringene greit behandles i høringsperioden. 

Konsekvensene av de tre endringene vil berøre kun en håndfull grunneiere hvor ingen mister private opparbeide
plener. Tiltakshaver planlegger å ha særskilte møter med disse i høringsperioden når endringene til planforslaget er
tegnet inn og godkjent av SVV og MRFK. Med den erfaring vi har med disse grunneierne fra høringen av
planprogrammet, er vi overbevist at de gir sin tilslutning til disse forbedringene av sikten ved avkjørslene uten at dette
må ut på en komplett ny høring. Vi gjentar samtidig at styret i Bolgneset Utvikling AS uansett har bekreftet å ta risiko
for konsekvensene av en ny høring.

Vi henstiller derfor planavdelingen til å etterkomme ønske fra tiltakshaver med den skriftlige tilslutningen fra SVV og
MRFK om å legge det nåværende planforslaget frem for PBR den 11.april 2019.

Mvh
Bolgneset Utvikling AS
Rolf-Henning Blaasvær



---------- Forwarded message ---------
Fra: Per Ove Nydal <per.ove.nydal@mrfylke.no>
Date: fre. 29. mar. 2019 kl. 09:33
Subject: VS: Vadsteinsvikvegen
To: rolf-henning Blaasvær <bolgneset@gmail.com>

Hei.

Møre og Romsdal fylkeskommune ser utfordringa som prosjektet er komen ift kapasitet med konsulent. Vi har
vurdert dette saman med Statens vegvesen og  meiner at planen kan leggast ut på høyring gitt det som Svv skriv i sitt
svar under.

 

Ber om at e-post til Kristiansund kommune vert sendt med kopi til Møre og Romsdal fylkeskommune ved meg.

 

mvh

Per Ove Nydal
seksjonsleiar
Samferdselsavdelinga – Infrastruktur
Møre og Romsdal fylkeskommune

 

Tlf. 71 28 00 00 / 416 99 916

per.ove.nydal@mrfylke.no
mrfylke.no

 

 

Fra: Neraas Vidar <vidar.neraas@vegvesen.no> 
Sendt: fredag 29. mars 2019 09:03
Til: Per Ove Nydal <per.ove.nydal@mrfylke.no>
Kopi: Lisbeth Smørholm <lisbeth.smorholm@vegvesen.no>
Emne: Vadsteinsvikvegen

 

Hei.

Viser til telefonsamtale tidligere i dag. Ut fra hva som er diskutert i møte med Blaasvær, og hans tidsmessige situasjon,
vil vi ikke motsette oss at planen legges ut til offentlig ettersyn. Vi imøtekommer dette ønske. Vi ser det likevel som
viktig at de forhold som kommer fram av referatet kommer tydelig fram i oversendelsen fra Blaasvær og i
saksframlegget til kommunen.



 

For å sikre oss kan vi uansett fremme innsigelse til alle forholdene, så får vi trekke dem om de gjør de nødvendige
justeringene ut fra arbeidsmøtet i meido. April.

 

Med hilsen
Vidar Neraas

Statens vegvesen, Vegavdeling Møre og Romsdal, Plan- og trafikkseksjonen Møre og Romsdal
Besøksadresse: Bjørnstjerne Bjørnsons veg 6, MOLDE
Mobil: +47 91825092 epost: vidar.neraas@vegvesen.no
www.vegvesen.no epost: firmapost-midt@vegvesen.no

 

 


