RAMUDDEN AS AVD ÅLESUND
Sjukenesstranda 41A
6037 EIDSNES

Behandlende enhet:

Transport og samfunn

Saksbehandler/telefon:

Vår referanse:

Birgitte Helen Lunde / 70175082 22/33154-7

Deres referanse:

Vår dato:

09.03.2022

Tillatelse til arbeidsvarsling - Stenging av FV6214 ifbm skifte av vann, OV,

Fjernvarme, osv - FV6214 - Møre og Romsdal - Ålesund - APV20221739-T1
Vi viser til søknad av: 9. mars 2022
Krysset mellom Røysegata og Sundgata blir stengt etter planen i 10 uker.
Ansvar for utførelse og oppfølging av arbeidsvarslingsplanen (vedlagte dokumenter) etter
skiltforskriften § 33 nr. 2 tillegges ansvarlig for arbeidsvarsling: RAMUDDEN AS

Vedtaket vil være gyldig i tidsperioden 15. mars 2022 - 27. mai 2022 og i henhold til angitt
tidsperiode under spesielle vilkår.

Vedtaket er gyldig fra det tidspunkt skilt/utstyr/vegoppmerking er satt opp og avdekket.

Spesielle vilkår for risikoreduserende tiltak
Viser til skisser angitt i filvedlegg til søknaden.
De risikoreduserende tiltakene angitt i søknadens skisse 1 kan benyttes i følgende
tidsperiode:
•

Trafikkdirigering - Gjelder i arbeidstiden

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Lørdag

Søndag

00:00-23:59

00:00-23:59

00:00-23:59

00:00-23:59

00:00-23:59

00:00-23:59

00:00-23:59

Postadresse

Telefon: 22 07 30 00

Kontoradresse

Fakturaadresse

Transport og samfunn

firmapost@vegvesen.no

6019 ÅLESUND

Regnskap

2605 LILLEHAMMER

Org.nr: 971032081

Statens vegvesen

Postboks 1010 Nordre Ål

Vestre Olsvikveg 13

Statens vegvesen
Postboks 702
9815 Vadsø

2

Kommentar 1: Forutsetter at trafikken er satt til omkjøringsrutene før utstyret settes på
plass. Om dette skal gjøres før omkjøringen skal arbeidstiden reguleres av ÅDT.

De risikoreduserende tiltakene angitt i søknadens skisse 2 kan benyttes i følgende
tidsperiode:
•
•
•
•
•
•
•

Varsling/infoskilt - Gjelder i arbeidstiden
Hindermarkering - Gjelder i arbeidstiden

Tversgående sikring - Gjelder i arbeidstiden
Gjerde - Gjelder i arbeidstiden

Helt stengt veg - Gjelder i arbeidstiden

Omkjøring stengt veg - Gjelder i arbeidstiden

Alternativt tilbud for myke trafikanter - Gjelder i arbeidstiden

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Lørdag

Søndag

00:00-23:59

00:00-23:59

00:00-23:59

00:00-23:59

00:00-23:59

00:00-23:59

00:00-23:59

De risikoreduserende tiltakene angitt i søknadens skisse 3 kan benyttes i følgende
tidsperiode:
•
•
•
•
•
•
•

Varsling/infoskilt - Gjelder utenfor arbeidstiden
Hindermarkering - Gjelder utenfor arbeidstiden

Tversgående sikring - Gjelder utenfor arbeidstiden
Gjerde - Gjelder utenfor arbeidstiden

Helt stengt veg - Gjelder utenfor arbeidstiden

Omkjøring stengt veg - Gjelder utenfor arbeidstiden

Alternativt tilbud for myke trafikanter - Gjelder utenfor arbeidstiden

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Lørdag

Søndag

00:00-23:59

00:00-23:59

00:00-23:59

00:00-23:59

00:00-23:59

00:00-23:59

00:00-23:59

Spesielle vilkår for arbeidsområdet:
•

Entreprenøren skal gjøre avtale vedrørende feiing og brøyting med
driftsentreprenøren før arbeidet igangsettes.

•

Entreprenøren skal sørge for at beboere og bedrifter i området er tilstrekkelig
informert om arbeidet.

•

Det skal ikke benyttes 560skilt som underskilt til 110 skilt. En skal om mulig ha en
avstand på 30 meter mellom offentlige skilt.

3
•

Ålesund kommune har vedtatt skiltplan for de kommunale vegene som blir berørt av
arbeidet.

•
•

Ved bruk av underskilt til 110skilt kan en bruke 808.799 "Vegen stengd"

Det er avtalt med ansvarshavende at et annet arbeid i ved Røysegata 10 kan utføres
samtidig som dette arbeidet.

Informasjon til Vegtrafikksentralen
•

Minimum 2 dager før oppstart av arbeidet, og umiddelbart etter avslutning må

Vegtrafikksentralen informeres. Dette gjøres ved å aktivere tillatelsen før oppstart og
ved å deaktivere etter at hele arbeidet er avsluttet. Dette gjøres på Din side på
vegvesen.no. For mer informasjon se: https://www.vegvesen.no/fag/veg-oggate/arbeidsvarsling/svar-pa-soknad-om-arbeidsvarsling/

Loggbok
•

Det skal føres loggbok for tiltakene inklusiv sikring jf. Håndbok N301 Arbeid på og
ved veg. Loggbok returneres til apvmor@vegvesen.no. Loggbok må merkes med
samme tekst som i overskriften på dette dokumentet.

•

Loggbok ligger her: https://www.vegvesen.no/fag/veg-og-

gate/arbeidsvarsling/sok-om-a-varsle-og-sikre-arbeid/svar-pa-soknad-omarbeidsvarsling/

Dokumentasjon
Kopi av all dokumentasjon som inngår i tillatelsen skal oppbevares på arbeidsstedet.

Generelle vilkår
Arbeidet skal varsles og sikres i henhold til vedlagte skisse(r) og Håndbok N301 Arbeid på
og ved veg.

Bestemmelsene i skiltforskriften og håndbok N301 "Arbeid på og ved veg" gjelder for
arbeidet.

Hjemmelsgrunnlag
Med hjemmel i forskrift 7. oktober 2005 nr. 1219 (skiltforskriften) §§ 29 og 30 godkjennes
bruk av andre offentlige skilt og vegoppmerking i samsvar med vedlagte dokumenter.

Med hjemmel i forskrift 7. oktober 2005 nr. 1219 (skiltforskriften) §§ 26, 28, 30 og 32, og
vegtrafikkloven § 7 treffes vedtak i samsvar med vedlagte dokumenter om bruk av
•
•
•
•

Varsling/infoskilt
Hindermarkering

Tversgående sikring
Gjerde

4
•
•
•
•

Helt stengt veg

Omkjøring stengt veg
Trafikkdirigering

Alternativt tilbud for myke trafikanter

Transportforvaltning midt 2
Med hilsen

Birgitte Helen Lunde
Overingeniør

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer.

Kopi

CARINA HAVELAND HAGEN

FRAM, Postboks 2500, 6404 MOLDE

HELSE MØRE OG ROMSDAL HF, Postboks 1600, 6026 ÅLESUND
Mads Strand

MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE SAMFERDSELSOMRÅDET, Postboks 2500, 6404 MOLDE
MØRENETT AS

RAMUDDEN AS

Vegtrafikksentralen Midt,

ÅLESUND KOMMUNE, Postboks 1521, 6025 ÅLESUND

MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE, Postboks 2500, 6404 MOLDE

MØRE OG ROMSDAL POLITIDISTRIKT, Postboks 1353 Sentrum, 6001 ÅLESUND
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Søknad om arbeidsvarsling

APV20221739-S3 Bokmål

CARINA HAVELAND HAGEN

Søknad om arbeidsvarsling
Stenging av FV6214 ifbm skifte av vann, OV, Fjernvarme, osv
Søknadsinformasjon

Begrunnelse for endring av søknad
Lagt inn manglende opplysninger.

Prosjekttittel
Stenging av FV6214 ifbm skifte av vann, OV, Fjernvarme, osv

Plantype
Spesiell

Kontaktperson for søknaden
Fornavn

Etternavn

Telefonnummer

E-postadresse

CARINA HAVELAND

HAGEN

90227312

carina.h.hagen@ramudden.no

Område

Arbeidsområde
Arbeidssted

Punkt

Vegreferanse

Fartsgrenser

Høyeste ÅDT

Arbeidssted 1

Fra

FV6214 S1D1 M2029
(K)

50

5650

Via

FV6214 S1D1 M2047
(K)

Til

KV11700 S1D1 M13 (K)

Vegarbeidsområde
Varslingspunkt

Vegreferanse

Fartsgrense

ÅDT

Varslingspunkt 1

FV6214 S1D1 M1697 (K)

50

5600

Varslingspunkt 2

FV6214 S1D1 M2217 (K)

50

5650
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CARINA HAVELAND HAGEN

Periode
Merk! Dette er kun ønsket arbeidstid. Tillatt arbeidstid blir definert i tillatelsen.

Fra

Til

Arbeidets varighet

Arbeidsdager

Arbeidstider

15.03.2022

27.05.2022

10 uker

Hverdag

Hele døgnet
kl. 00:00—23:59

Risikoforhold
Kartlegging av risikoforhold skal gjøres for å avdekke faremomenter i traﬁkken forbi arbeidsområdet. Denne kartleggingen skal
supplere risikovurderingen som entreprenør skal gjøre for forholdene internt på arbeidsområdet.

Hvilke arbeidstyper skal utføres på området?
Graving
Det skal graves for å skifte OV og vann og avløp.
det skal også legges fjernvarme og kummer skal skiftes.

Hvilke trafikanter ferdes i området?
Skolebarn
Fotgjengere
Syklister
Kollektivtransport
Bilister
Tungtransport

Hvilke risikoreduserende tiltak skal utføres?

Trafikkregulering - Traﬁkkdirigering
Manuell dirigering ved oppsett og nedtaking av utstyr, og ved eventuelle uforutsette hendelser.
Gjelder i arbeidstiden

Stengt veg - Helt stengt veg
Det skal graves en grop midt i krysset.
vegen må stenges helt i hele perioden. Arbeid kan bli utført døgnet rundt for å få gjort jobben fort slik at veien kan åpnes
igjen.
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CARINA HAVELAND HAGEN

Gjelder hele arbeidsperioden

Stengt veg - Omkjøring stengt veg
Inn til Ålesund benytter de Borgundvegen og Ålesundsvegen.
Ut av Ålesund vil det åpnes for traﬁkk bak sunnmørsposten og man kan benytte Keiser Willhelmsgate og Ålesundsvegen.
kollektivtraﬁkk er blitt informert og de legger traﬁkken sim til Keiser Wilhelms gate i denne perioden, dette etter avtale med
Ålesund kommune og buss selskap.
Gjelder hele arbeidsperioden

Trafikkregulering for myke trafikanter - Alternativt tilbud
Der fortau må stenges vil det lages til en alternativ rute for myke traﬁkanter. dette gjøres ved å holde en del av veien på ca
1,5 m åpen gjerdes settes opp slik at de ikke forviller seg inn på arbeids området og ved behov benytter man gang bro.
Gjelder hele arbeidsperioden

Varsling - Varsling/infoskilt
Arbeidet varsles med 110, vegen stengd og vegen stengd for gjennomkøyring.
det benyttes omkøyringspiler der dette er nødvendig og 743.1.
man vil holde soneparkering åpen for beboere i området.
Gjelder hele arbeidsperioden

Varsling - Hindermarkering
Benyttes der det er behov.
Gjelder hele arbeidsperioden

Sikring - Tversgående
Sikring settes opp for å sikre arbeiderene på stedet og hindre at noen kjører i grave grop.
Gjelder hele arbeidsperioden

Sikring - Gjerde
Gjerder benyttes rundt arbeidsområdet for å hindre uvedkommende å falle i gravegrop.
Gjelder hele arbeidsperioden

Kontaktinformasjon

Byggherre

Bedrift

Søknad om arbeidsvarsling

Kontaktperson

Telefonnummer
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E-postadresse
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MØRENETT AS
(912631532)

APV20221739-S3 Bokmål

Christoffer Westlie

41601550

CARINA HAVELAND HAGEN

christoffer.westlie@morenett.no

Utfører av arbeid

Utførende entreprenør

Ansvarlig for
arbeidsvarsling

E-postadresse til
varslingsansvarlig

ACO ANLEGG AS
(996342778)

RAMUDDEN AS
(913798317)

tor.svepstad@ramudden.no

Ansvarshavende

Navn

Mobiltelefonnummer

E-postadresse

Kompetansebevis (gyldig til)

Mads Strand

91694343

mads@acoanlegg.no

kurs_Mads Strand_Arbeidsvarsling 2 - M.
Strand.pdf (28.11.2023)

Stedsansvarlig

Navn

Mobiltelefonnummer

E-postadresse

Kompetansebevis (gyldig til)

Roar Døving

91179605

roar@acoanlegg.no

kurs_Roar Døving_Arbeidsvarsling 1 kurs R.
Døving -utgår 30.01.2026.pdf (30.01.2026)

Skisser
Skisse 1 - Skisse_1_Skisse_2_Manuell dirigering i kryss 2.jpg
• Traﬁkkdirigering - Gjelder i arbeidstiden

Skisse 2 - Skisse_2_Røysegata - Sundgata.jpg
•
•
•
•
•
•
•

Varsling/infoskilt - Gjelder i arbeidstiden
Hindermarkering - Gjelder i arbeidstiden
Helt stengt veg - Gjelder i arbeidstiden
Omkjøring stengt veg - Gjelder i arbeidstiden
Tversgående - Gjelder i arbeidstiden
Gjerde - Gjelder i arbeidstiden
Alternativt tilbud - Gjelder i arbeidstiden
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CARINA HAVELAND HAGEN

Skisse 3 - Skisse_3_Røysegata - Sundgata.jpg
•
•
•
•
•
•
•

Varsling/infoskilt - Gjelder utenfor arbeidstiden
Hindermarkering - Gjelder utenfor arbeidstiden
Helt stengt veg - Gjelder utenfor arbeidstiden
Omkjøring stengt veg - Gjelder utenfor arbeidstiden
Tversgående - Gjelder utenfor arbeidstiden
Gjerde - Gjelder utenfor arbeidstiden
Alternativt tilbud - Gjelder utenfor arbeidstiden

Søknad om arbeidsvarsling
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ÅLESUND KOMMUNE
Veg, grønt og anlegg

Ålesund, 01.03.2022

Skiltvedtak nr. ÅK-38.2022
Varsling om arbeid ved Gjerdegata og fleire andre

i Ålesund kommune

Med hjemmel i vegtrafikkloven $ 32 lov av 18.06.1965 nr. 4 om vegtrafikk ajourført med
endringer, senest ved lov av 19.06.2015 nr. 65 fra 01.10.2015 og senere endringer i forskrift

07.10.2005 nr. 1219 om offentlige skilt, vegoppmerking, trafikklyssignaler og anvisninger,
fatter virksomhetsleder for Veg, grønt og anlegg følgende:
Vedtak:
Skilt nr. 110 Arbeider, 370 Stans forbudt, 828 Utstrekning stans forbudt, 810 Svingpil, 560

«Vegen stengt»/ «Vegen stengt for gjennomkjøring», 713 Vanlig vegviser, 743 Midlertidig
omkjøring, 512 Holdeplass for buss og 906 Hindermarkering settes opp som vist på vedlagte
skiltplan merket 12683.

Gjelder/formål: Grave for fremføring av høyspentkabel samt VA og fjernvarme.
Berører arbeidet faste trafikkregulerende skilt skal dette varsles Veg, grønt og anlegg ved
Hans Martin Skytterholm tlf. 91156407, Martin Hessen tlf. 91156405, Magne Bjørhovde tlf.

91156408 eller Tore Rekdal tlf. 90863102.
Entreprenør har ikke myndighettil å sette opp eller fjerne faste trafikkregulerende skilt.
Det skal benyttes godkjent sikring ved arbeide på og ved vei. Gang- og sykkelareal skal være
åpentslik at fotgjengere kan passere.

Det vil bli foretatt kontroll av at varslingsplan følges. Hvis dette ikke følges vil anleggetbli
stanset inntil kravene oppfylles.

Vedtaketer fattet i samråd med Sunnmøre Politidistrikt. Det gjelder fra skiltet settes opp og
avdekkes, men gjelder ikke som arbeidstillatelse.

Oddvar Kongsvik
virksomhetsleder

Lan Geral
Steven Bendal

sign

Postadresse:

Postboks 1521
6025 ÅLESUND
postmottak@alesund.kommune.no

avdelingsingeniør

Sentralbord:

Tlf. 70 16 20 00

Besøksadresse:

www.alesund.kommune.no

Nytt organisasjonsnummer:

920.415.288

ÅLESUND KOMMUNE

VEG, GRØNT OG ANLEGG

Plan for varsling og sikring av vegarbeide
Plan nr.:

12683

G.nr./b.nr.:

0

Vegnavn:

0

frahusnr.:

Gjerdegata

<A

0

Vedtaknr.:

ÅK-38.2022

tilhusnr.:

0

Sted:

Å

Alesund

Arbeid somskal utføres: Stengd vegifbm utskifting og forbedringav vann,avlop,fiber,fjernvarme,elektrisk osv.
Entreprenør:
~ ACO Anlegg AS
SS
is
Adresse:

VadsetIndustriomrade 10

Ansvarshavende:

Mads Strand

6264 Tennfjord

0

Tif./e-post: mads(Qacoanlegg.nol 916 94 343

Stedsansvarlig(e):

TIf./e-post:

Arbeidetutføres

fradato:

2 mars

2022

Tildato: 6 mai

2022

Underskrevet plan er vedtak med hjemmel i skiltforskriftens $29 og $30. Særskilt vedtak for trafikkregulerendetiltak skal vedlegges.

Varslingsmateriell:
Skilt nr.:
Ant.:

>

st

110

3

560

1

560

2

906
810.90HV

e.behov
2

370

5

828

2

gjerde
tung sikring

ca 40 m
ca 114m

Skisse:

x

Gjelderfra 2. marstil 11. mars.
ENN

port

Merknader:
Keiser Willhelms gate
stenges 1 uke fra 02.03.22
Dette for å ordne Vann som liggeri
gaten der før man stenger
Røysegata og Sundgata.
Gp-lik med støyskjerm benyttes
hvis det skulle bli trangt vurderer man
TA balk med gjerde på eller
bygg gjerder.

oppsett kan vike noefra tegning

OOOOO

Blankettfordeling:

Ålesund kommune VAP
Entreprenør
Ansvarshavende
Politiet

Fylles ut av skiltmyndigheten:

Ålesund

01.03.2022

Sted

Dato

Steven Bendal

Sign. (etter fullmakt)
Blankett VE-183 (Excel)

ÅLESUND KOMMUNE

VEG, GRØNT OG ANLEGG

Plan for varsling og sikring av vegarbeide
Plannr.:

12683

G.nr./b.nr.:

;

0

0

frahusnr.:

Vegnavn:
—Gjerdegata
Arbeid som skal utføres:

0

Vedtak nr.:

ÅK-38.2022

tilhusnr.:

0

å

as
Sted:
- Ålesund
Stengd veg ifom utskifting og forbedring av vann,avløp,fiber,fjernvarme,elektrisk osv.

Entreprenør:

ACO Anlegg AS

Adresse:

VadsetIndustriomrade 10

Ansvarshavende:

:

6264 Tennfjord

Mads Strand

3

0

Tlf./e-post: mads(Qacoanlegg.nol 916 94 343

Stedsansvarlig(e):

-Tif./e-post:

Arbeidet utføres

—

fra dato:

2 mars

2022

|

Tildato: 6 mai

å

2022

Underskrevet plan er vedtak med hjemmeli skiltforskriftens §29 og §30. Særskilt vedtak for trafikkregulerendetiltak skal vedlegges.

Ant.:

560

3

906

e.behov

810.90HV

3

370

oversikt
A.beskr

gjerde

ca 40 m

tung sikring

ca 80 m

port

1

—

=

F201

Ao
Skilt
nr.:

å Situasjon fra 15. mars:

at
Dose

Varslingsmateriell:

Merknader:
(

Det settes GP-link med støyskjerm
Tabalk m gjerde eller bygg gjerder.

ET

for å hindre mest mulig lyd.

p201/369)

det settes en port ut mot kipervikgata.
parkeringer langs K.W.gt

REY

må stenges pga buss og nødetater.

POT320M

201/329

Skulle dette bli trangt, vurderer man

PO1/366)

Dennestengingenvil vare ca 10 uker
fra 15.03.22

oppsett kan vike noefra tegning

Blankettfordeling:

[]

Ålesund kommune VAP

[]

Entreprenør

E]

Ansvarshavende

[]

LJ

Politiet

Fylles ut av skiltmyndigheten:

Alesund

01.03.2022

Sted

Dato

Steven Bendal

Sign. (etter fullmakt)
Blankett VE-183 (Excel)

ÅLESUND KOMMUNE

|Plannr.:

Plan for varsling og sikring av vegarbeide
0
Vedtak nr.: ÅK-38.2022

12683

G.nr./b.nr.: 0

Vegnavn:

VEG, GRØNT OG ANLEGG

frahusnr.: 0

Gjerdegata

Arbeid somskalutføres:

Entreprenør:

Adresse: ——

tilhusnr.:

0

Sted:

Alesund

Stengd veg ifbm utskifting og forbedring avvann,avløp,fiber,fjernvarme,elektrisk osv.

-— ACO Anlegg AS

Vadset Industriområde 10

Ansvarshavende:

LASER

6264 Tennfjord

Mads Strand

0

Tif./e-post: mads@acoanlegg.no/ 916 94 343

Stedsansvarlig(e):

Tif.Je-post:

Arbeidet utføres

fra dato:

2

mars

2022

|

Tildato:

6

mai

2022

Underskrevet plan er vedtak med hjemmeli skiltforskriftens $29 og 830. Særskilt vedtakfor trafikkregulerendetiltak skal vedlegges.
1

Varslingsmateriell:
Skilt nr.:
Ant.:

VEE

rom

Å

.

560

3

560

4

906

e.behov

810.90HV

3

&

370

ca7

—

gjerde

ca80m

tung sikring

ca 20m

byggjerde port

1

a

FA

NU?

FE

og

Merknader:
Det holdes en stripe på 1,5 m
langsfast gjerde til myke trafikanteri
Røysegata, slik at barnevogner,rullestoler og
lignende kommerfrem.
Dennestengingenvil vare ca 10 uker
fra 15.03.22

detlagestil slik at man kan kjøre over rabatt
ved kiwi

oppsett kan vike noe fra tegning
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Blankettfordeling:

Ålesund kommune VAP
Entreprenør
Ansvarshavende
Politiet

Fylles ut av skiltmyndigheten:

Ålesund

01.03.2022

Sted

Dato

Steven Bendal

Sign. (etter fullmakt)
Blankett VE-183 (Excel)
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VEG, GRØNT OG ANLEGG

Beskrivelse av arbeidet som skal utføres
—Gjerdegata

Arbeid som skal utføres:

0
frahusnr.:

Vedtak nr.:
tilhusnr.:

0

Sted:

AK-38.2022
0

Ålesund

Stengd veg ifbm utskifting og forbedring av vann, avløp, fiber, fjernvarme, elektrisk osv.
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Røysegata og Sundgata må stengesi
inntil 10 uker fra ca 15.03.22. Man legger
østgående trafikk om veien bak
sunmørsposten og vestgående må kjøre
en annen rute. Det holdes åpent inn til
Kiwi.
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