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Avslutting av sams vegadministrasjon – Viktig informasjon til våre samarbeidspartnarar.pdf

Hei,
Vi har nylig hatt møte med gjennomgang av det tilsendte materialet.
Her er våre kommentarer:
Vi vurderer at løsningen til ivaretar trafikksikkerheten til kjørende i krysset og fotgjengere som krysser og går langs
vegen på en god måte.
Vi ser at det er lagt til grunn trafikkskille på 1,5 meter mellom kjørebane og fortauarealet. Dette er ikke nødvendig.
Strekningen er skiltet med fartsgrense 50 km/t. Det er derfor mulig å etablere fortauskant med 13 cm vis ihht. N100.
Det er vist sikt 2x 55 m i krysningspunktet for gående over Steinsvikvegen. Det er uklart om støyskjermen vest for
krysningspunktet kommer i konflikt med siktsonen. Vi ber dere avklare dette evt. legge inn avbøtende tiltak for å
motvirke at sikten hindres.
Sikt 10x56 i krysset med Grunnane mot øst ser ut til å gå helt inn i skråningen. For å ivareta sikten vil det trolig være
nødvendig å ta terrenget noe ned her. Dette terrenginngrepet må det tas høyde for i reguleringsplanen, ved at
området f.eks. gis AVG‐formål.
Dråpen i Grunnane kan se ut til å ligge litt langt ut i krysset. Den bør vurderes trukket noe tilbake. Dette vil også
kunne gi noe bedre linjeføring gjennom krysset.
Legger ved brev til våre samarbeidspartnere med oppdatert informasjon om regionreformen og håndtering av saker
bl.a. etter plan‐ og bygningslova. Merk nye e‐postadresser for fylkeskommunen og Statens vegveen som er operative fra
01.01.2020: post@vlfk.no, og firmapost@vegvesen.no. Fra årsskiftet ber vi om at all korrespondanse i saken sendes
disse adressene.
Til orientering jobber jeg i Vestland fylkeskommune fra årsskiftet, og vil følge opp denne saken videre derfra. Fram
til årsskiftet ber jeg dere sende evt. korrespondanse til firmapost‐vest@vegvesen.no, med henvisning til
saksnummeret vårt.

Med hilsen

Anja Wannag
Statens vegvesen, Vegavdeling Hordaland, Plan- og forvaltningsseksjon Bergen
Besøksadresse: Nygårdsgaten 112, BERGEN
Mobil: +47 97120158 epost: anja.wannag@vegvesen.no
www.vegvesen.no epost: firmapost-vest@vegvesen.no
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Fra: Marianne Øvreås Aasebø <marianne@entilen‐arkitekter.no>
Sendt: fredag 22. november 2019 14:10
Til: Wannag Anja <anja.wannag@vegvesen.no>; Morten Lexau <Morten.Lexau@asplanviak.no>
Kopi: Hollekim Trond <trond.hollekim@vegvesen.no>; Tellebon, Kathrine
<Kathrine.Tellebon@bergen.kommune.no>
Emne: SV: 19/1990‐10 ‐ Oversending av materiale ‐ Østre Nordeidbrekka ‐ gnr 37, bnr. 5
Hei igjen,
Sender til slutt et notat fra Asplan viak som redegjør for løsningen, datert 29.05.2019. Dette har ikke vært oversendt
tidligere.

Med vennlig hilsen
Marianne Ø. Aasebø
SIVILARKITEKT/
PLANANSVARLIG

ADRESSE

INTERNETT

Øvre Korskirkesmug 2B,
5018 Bergen

www.entilenarkitekter.no

TELEFON

MOBIL

(+47) 55 30 48 80

(+47) 995 60 975

Fra: Wannag Anja <anja.wannag@vegvesen.no>
Sendt: fredag 22. november 2019 13.27
Til: Marianne Øvreås Aasebø <marianne@entilen‐arkitekter.no>; Morten Lexau <Morten.Lexau@asplanviak.no>
Kopi: Hollekim Trond <trond.hollekim@vegvesen.no>; Tellebon, Kathrine
<Kathrine.Tellebon@bergen.kommune.no>
Emne: SV: 19/1990‐10 ‐ Oversending av materiale ‐ Østre Nordeidbrekka ‐ gnr 37, bnr. 5
Hei,
Takk for oppdateringen begge to.
Jeg beklager at jeg overså tidligere innsendt materiale!
Vi tar en gjennomgang av saken neste uke, dere hører fra oss etter det.
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Med hilsen

Anja Wannag
Statens vegvesen, Vegavdeling Hordaland, Plan- og forvaltningsseksjon Bergen
Besøksadresse: Nygårdsgaten 112, BERGEN
Mobil: +47 97120158 epost: anja.wannag@vegvesen.no
www.vegvesen.no epost: firmapost-vest@vegvesen.no

Fra: Marianne Øvreås Aasebø <marianne@entilen‐arkitekter.no>
Sendt: fredag 22. november 2019 12:09
Til: Morten Lexau <Morten.Lexau@asplanviak.no>; Wannag Anja <anja.wannag@vegvesen.no>
Kopi: Hollekim Trond <trond.hollekim@vegvesen.no>; Tellebon, Kathrine
<Kathrine.Tellebon@bergen.kommune.no>
Emne: SV: 19/1990‐10 ‐ Oversending av materiale ‐ Østre Nordeidbrekka ‐ gnr 37, bnr. 5
Hei,
Viser til oversendte vegtegninger fra Morten Lexau i dag og til e‐post under. Vedlagt ligger trafikale vurderinger. Til
orientering ble disse sendt inn i forbindelse med undervegsmøtet avholdt 23.05.2019.

Med vennlig hilsen
Marianne Ø. Aasebø
SIVILARKITEKT/
PLANANSVARLIG

ADRESSE

INTERNETT

Øvre Korskirkesmug 2B,
5018 Bergen

www.entilenarkitekter.no

TELEFON

MOBIL

(+47) 55 30 48 80

(+47) 995 60 975

Fra: Wannag Anja <anja.wannag@vegvesen.no>
Sendt: fredag 22. november 2019 11:07
Til: Marianne Øvreås Aasebø <marianne@entilen‐arkitekter.no>
Kopi: Hollekim Trond <trond.hollekim@vegvesen.no>; Kathrine Tellebon
<Kathrine.Tellebon@bergen.kommune.no>; Morten Lexau <Morten.Lexau@asplanviak.no>
Emne: 19/1990‐10 ‐ Oversending av materiale ‐ Østre Nordeidbrekka ‐ gnr 37, bnr. 5
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Hei,
Takk for eposten.
Vi beklager at det har tatt lang tid før dere får svar. Dette skyldes at vi denne høsten har redusert
saksbehandlingskapasitet som følge av organisasjonsendinger kombinert med sykdom.
Vi vurderer gjerne kryssløsningen nærmere, men vi kan ikke se at vi har mottatt det materialet vi har etterspurt så
langt. I uttalen til oppstart den 20.03.2019 bad vi bl.a. om å få den trafikale vurderingen og tekniske tegninger for
kryss/veg til gjennomsyn før offentlig ettersyn. I brevet ga vi også andre føringer som er relevante for dette
materialet.
For å kunne ta nærmere stilling til kryssløsningen ber vi om å få tilsendt den trafikale vurderingen, samt C‐tegninger
og snitt.

Til orientering – Overføring av vegforvalteransvaret til Vestland fylkeskommune
Statens vegvesen sin rolle som forvalter av fylkesveger på vegne av fylkeskommunene gjennom sams
vegadministrasjon blir som følge av regionreformen fra 01.01.2020 overført til fylkeskommunene.
Omstrukturering av Statens vegvesen og oppretting av Vestland fylkeskommune medfører endringer i
sakshandsamingssystem og flytting av personell.
Veglovsaker knyttet til fylkesveg skal etter 01.01.2020 sendes til fylkeskommunen. Fylkeskommunen skal etter
årsskiftet uttale seg til dispensasjonssaker og plansaker etter plan‐ og bygningslova når det gjelder trafikksikkerhet.
For kommuner som til nå har hatt saker til uttalelse og behandling hos Statens vegvesen Plan‐ og forvaltningsseksjon
Bergen, så er det Vestland fylkeskommune som blir ny mottaker av saker. Adresse til postmottaket er:
NVFLK.postmottak@vflk.no.

Med hilsen

Anja Wannag
Statens vegvesen, Vegavdeling Hordaland, Plan- og forvaltningsseksjon Bergen
Besøksadresse: Nygårdsgaten 112, BERGEN
Mobil: +47 97120158 epost: anja.wannag@vegvesen.no
www.vegvesen.no epost: firmapost-vest@vegvesen.no
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