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Merknader til varsel om oppstart av planarbeid — Savalbete hyttefelt i Tynset

kommune

Vi viser til mottatt oppstart av planarbeid — Savalbete hyttefelt i Tynset kommune.

Fra i.januar 2020 er fylkeskommunen selv vegmyndighet på fylkesveg. Statens vegvesen er

fagmyndighet med sektoransvar på transportområdet, herunder trafikksikkerhet.

Eksisterende hytter i øvre del av planområdet har i dag adkomst fra fv. 2244 Savalveien.

Dagens avkjørsel er ikke i tråd med vegvesen handbok N100.

Fartsgrensen på fv. 2244 er 40 km/t forbi planområdet og årsdøgntrafikken (ÅDT) er ca 350.

Ved utbygging og fortetting av planområdet vil gjennomfartstrafikken ved krysset økes

betydelig. For utforming av adkomst fra fv. 2244 og kryss, forutsetter vi at denne utformes i

samsvar med håndbok N 100. For å sikre at det er avsatt nødvendig areal til kryss, annen

veggrunn etc., ber vi også om å få tilsendt utkast til plankart før planen kommer på høring.

Kryss skal ha frisiktkrav 6 x 45 m. Innen sikttrekanten skal eventuelle sikthindringer (som

for eksempel vegetasjon eller snø) ikke være høyere enn 0,5 m over primærvegens

kjørebanenivå. Poststativer innenfor sikttrekanten må flyttes.
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Malin Myrseth

Fra: Wen Yanwei <yanwei.wen@vegvesen.no>

Sendt: mandag 12. oktober 2020 10:54

Til: Bjørnar Semmingsen

Emne: SV: Merknad til detaljregulering Savalbete hyttegrend - øvre, Tynset

kommune

Hei

Postkassene er plasser i frisiktsone.

  
Fra: Bjørnar Semmingsen <bs@planraad.no>

Sendt: fredag 9. oktober 2020 16:07

Til: Wen Yanwei <yanwei.wen@vegvesen.no>

Emne: Merknad til detaljregulering Savalbete hyttegrend - øvre, Tynset kommune

Hei



Vedørende deres merknad til varsel om oppstart for Savalbete hyttegrend-Øvre så stusser vi Iitt over uttalelsen om
at siktforholdene ikke er i orden ved fylkesvegen. Vi kan ikke se at dette skal være noe problem ut i fra fartsgrense

og dagens situasjon.
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