Fra: Eirik Kvål (Eirik.Kval@oppdal.kommune.no)
Sendt: 28.09.2021 11:37:18
Til: 'Helge Andreas Stabursvik'
Kopi: Erling Halvorsen; Kjetil Sandvik Sletten; Jan Kåre Husa
Emne: SV: Bakerivegen langs Rv70
Vedlegg:
Hei Helge!
Jeg er ikke uenig i det du skriver om Per Olav, men det er ikke dermed sagt at kommunen har overtatt driftsansvaret.
Selv om denne vegstubben ligger inne som kommunal veg i NVDB er den i mine øyne en naturlig del av gang‐ og sykkelvegnettet langs Rv70. Det tror jeg egentlig alle er enige om.
Har du fått sjekket om det er gjort noe vedtak om nedklassifisering og om det eventuelle vedtaket av den tidligere riksvegen har blitt oversendt Oppdal kommune? Dersom dette
ikke er gjort mener vi dere fortsatt sitter med driftsansvaret.
Hører fra deg.

Med vennlig hilsen
Eirik Kvål
Avd.leder
Samferdsel
Tekniske tjenester
Oppdal kommune

91896053
E-post
Hjemmeside
Facebook

Fra: Helge Andreas Stabursvik <helge.stabursvik@vegvesen.no>
Sendt: torsdag 9. september 2021 16.00
Til: Eirik Kvål <Eirik.Kval@oppdal.kommune.no>
Kopi: Erling Halvorsen <erling.halvorsen@vegvesen.no>; Kjetil Sandvik Sletten <kjetil.sletten@vegvesen.no>; Jan Kåre Husa <Jan.Husa@oppdal.kommune.no>
Emne: SV: Bakerivegen langs Rv70
Heisann.
Denne strekningen/brua har vært tatt opp tidligere ang. eventuelle tiltak på brua (TS). Dette var i september 2019.
Jeg sjekket den gangen litt rundt og jeg fikk den gang bekreftet fra Per Olav Krogstad (daværende byggeleder på driftskontrakten) at denne strekningen aldri har vært driftet av
SVV.
Og Per Olav er stort sett en mann å stole på! ٝ
Jeg skal ta en prat med Erling Halvorsen for å se om vi kan komme nærmere et svar!
Helge

Fra: Eirik Kvål <Eirik.Kval@oppdal.kommune.no>
Sendt: torsdag 9. september 2021 15:43
Til: Helge Andreas Stabursvik <helge.stabursvik@vegvesen.no>
Kopi: Erling Halvorsen <erling.halvorsen@vegvesen.no>; Kjetil Sandvik Sletten <kjetil.sletten@vegvesen.no>; Jan Kåre Husa <Jan.Husa@oppdal.kommune.no>
Emne: SV: Bakerivegen langs Rv70
Hei Helge!
Det har vært noen spørsmål om hvem som har ansvar for denne brua. I flg eiendomskart er det SVV som står som eier av veg‐grunn også der Bakerivegen går. Dersom det ikke
finnes nedklassifiseringsvedtak vil jeg ikke ta på meg driftsansvaret. Kan du finne ut av dette?

Med vennlig hilsen
Eirik Kvål
Avd.leder
Samferdsel
Tekniske tjenester
Oppdal kommune

91896053
E-post
Hjemmeside
Facebook

Fra: Kjetil Sandvik Sletten <kjetil.sletten@vegvesen.no>
Sendt: torsdag 9. september 2021 13.48
Til: Erling Halvorsen <erling.halvorsen@vegvesen.no>; Eirik Kvål <Eirik.Kval@oppdal.kommune.no>
Kopi: Helge Andreas Stabursvik <helge.stabursvik@vegvesen.no>
Emne: SV: Bakerivegen langs Rv70
Hei
Se på denne linken:
https://vegkart.atlas.vegvesen.no/#kartlag:geodata/@222228,6954459,16/hva:~(~(id~60))/valgt:272337043:60
Ut fra link ser det ut til at det er bru på Bakerivegen dette gjelder. Parallelt på Rv 70 ligger det kulvert (bru i fylling) med byggeår 1972. (vedlagt brukort til info)
Det betyr at riksveien har ligget der den ligger i dag i snart 50 år og SVV forvalter / inspiserer således ikke Bakerivegen og bru på denne kommunale vegstrekningen.
Når det gjelder formelt vedtak på omklassifisering vil jeg tro dette må tas opp med SVV ‐ Transportforvaltning midt 1 v/ Helge Andreas Stabursvik.
Dersom vedtak på nedklassifisering vanskelig kan fremskaffes så er eiendomskart en kilde til å undersøke hvem som står som eier av veg‐grunnen.
Lykke til!
Med hilsen
Kjetil Sletten
Statens vegvesen, Drift og vedlikehold
Fagressurser Drift og vedlikehold, Bru
B e s ø k s a d r e s s e : Prinsensgate 1, TRONDHEIM
Mobil: +47 95841500 e p o s t : kjetil.sletten@vegvesen.no
www.vegvesen.no e p o s t : firmapost@vegvesen.no

Fra: Erling Halvorsen <erling.halvorsen@vegvesen.no>
Sendt: torsdag 9. september 2021 12:51
Til: Eirik Kvål <Eirik.Kval@oppdal.kommune.no>
Kopi: Kjetil Sandvik Sletten <kjetil.sletten@vegvesen.no>
Emne: SV: Bakerivegen langs Rv70
Hei,
Som du sier ligger denne brua på en Kommunal strekning, og verken vegen eller brua er en del av DK9401.
Ut fra dette tviler jeg på at SVV gjennomfører inspeksjon på brua, men setter Kjetil Sletten som driver med inspeksjon på brua på kopi. Så kan han korrigere meg om jeg tar feil.

Med hilsen
Erling Halvorsen
Statens vegvesen, Drift og vedlikehold
Drift og vedlikehold midt, Drift midt
B e s ø k s a d r e s s e : Vestre Rosten 78, Tiller
Mobil: +47 46939878 e p o s t : erling.halvorsen@vegvesen.no
www.vegvesen.no e p o s t : firmapost@vegvesen.no

Fra: Eirik Kvål <Eirik.Kval@oppdal.kommune.no>
Sendt: torsdag 9. september 2021 11:31
Til: Erling Halvorsen <erling.halvorsen@vegvesen.no>
Emne: Bakerivegen langs Rv70
Hei!
I gsv-nettet, rundt 7 km vest for Oppdal sentrum, ligger Bakerivegen. Bakerivegen var tidligere en del av hovedvegnettet mellom Oppdal og Sunndal. På et tidspunkt ble
denne vegen nedklassifisert til kommunal veg. Ingen i Oppdal kommune kjenner til når og om Oppdal kommune noen gang har fått melding om dette.
På denne strekningen ligger ei bru som kommunen aldri har følt ansvar for. For de øvrige kommunale vegene i kommunen gjennomføres bruinspeksjon. Kjenner du til om
dere inspiserer denne brua?

Med vennlig hilsen
Eirik Kvål
Avd.leder
Samferdsel
Tekniske tjenester
Oppdal kommune

91896053
E-post
Hjemmeside
Facebook

