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E6 Botsenden-Moelv, endring ved Skarpsno
Det vises til deres brev datert 29.05.2019, hvor dere ber om tilbakemelding på uttalelser som
har kommet etter høring ifm. Regulerignsendringen ved Skarpsno.
Punktene svares ut i den rekkefølgen som er angitt i brev datert 29.05.2019.

-

-

Fylkesmannens uttalelse:
Skjermingstiltakene er justert i byggefasen slik at de gir samme skjermvirkning som
regulert voll. Det vil si at støysituasjonen med 100 km/t vil være lik som i gjeldende
reguleringsplan. Skjermingstiltak er ikke justert for å kompensere for hastighetsøkning
til 110 km/t, men økt støy som følge av økt fartsgrense vil bli hensyntatt ved utforming
av lokale skjermingstiltak.
Egil Teslo
1. Skarpsnovegen er prosjektert med møteplass og kurveutvidelse. Vegen er
kontrollert for sikt. Vegen er dimensjonert og prosjektert i henhold til
gjeldende håndbøker fra Statens vegvesen.
2. Det er ikke vist avkjørsel i gjeldende plan. Planendringen er ikke i berøring med
jorde på oversiden av Skarpsnovegen og vi kan ikke se at endringene som
gjøres i reguleringsplanen utløser noe nytt behov for avkjørsel til
jordbrukseiendommen nord for Skarpsnovegen.
3. Uttalelsen stemmer ikke. Under utklipp fra dronefoto som viser gjeldende
situasjon med planlagt veglinje på.
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Beboerøstsiden av jernbanen
Avgrensningenav reguleringsendringenfølger vegkanti gjeldendereguleringsplan.
Reguleringsendringen
utløser ingenendringav stigningsforholdfor vegen.Vi er enig i
at stigningsforholdenefor den regulertevegener utfordrende. Det er sannsynligvis
mulig å finne løsningerpå denneadkomstensom bedrer forholdene,men kan ikke se
at dette er forhold som berøresav planendringen.

Med vennlig hilsen
Sweco Norge AS

Andreas Hanssen Vang
Prosjektleder Sweco

2 (2 )
06.06.2019

VAH s:\oppdrag\ham\231\55008001 e6 arnkvern - moelv, veidekke\05 offentlige myndigheter\05 plan- og bygningsmyndighet\skarpsno
tunnelskjæring\reguleringsendring skarpsno\kommunen\svar etter høring\2019-06-06 svar til rk etter høring skarpsno.docx

