Redegjørelse for adkomstvei - Veiholmen panorama
I arbeidet med planforslaget er det jobbet mye med hvordan boligfeltet skal kobles på
eksisterende veisystem, og hvordan planen vil påvirke en eventuell omlegging av fv. 6200.
Dette notatet gjør nærmere rede for vurderingene som er gjort, og forklarer de avgjørelser
som er tatt i forbindelse med ny adkomstvei. Møre og Romsdal fylkeskommune, Smøla
kommune og Statsforvalteren i Møre og Romsdal har vært involvert på ulike tidspunkt i
prosessen.
Adkomst til planområdet legges fra øst. Årsaken til dette er at terrenget er for bratt til å
etablere vei fra nord. Terrenget ville også blitt et problem om adkomstveien legges fra vest,
da den må kobles til fylkesvegen på et tidspunkt, og å føre adkomstveien helt forbi
kirkegården før tilkobling ville blitt for langt.
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For ny fylkesveg er d e t tatt utgangspunkt i veibredden fra den eldre reguleringsplanen, målt

Ved eventuell omlegging av fv. 6200 vil adkomst til Veiholmen panorama kunne knyttes
direkte på ny trasé. For eksisterende boligbebyggelse i øst vil det være mulig å koble seg til
ny trasé f.eks. som vist i skissen under, hvor 40m avstand mellom kryss overholdes.
Detaljene for ny fylkesveg overlates
' \. til en eventuell planprosess som følge av prioritering av
midler til omlegging, men hensikten her er å illustrere at det er gjennomførbart.
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