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Fv. 699 til Sandane lufthamn - Vurdering av trong for utbetringar

Vi viser til pkt. 3.6.6 Utgreiingsbehov i arbeidet med Regional transportplan for 201 8 - 2027.

Vedlagt følgjer notat av 05.01 .201 9 Fv. 699 til Sandane lufthamn – Vurdering av trong for

utbetringar.
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Fv. 699 til Sandane lufthamn – Vurdering av trong for utbetringar

Fv. 699 er ei drygt 300 meter lang vegstrekning frå kryss med E39 til Sandane lufthamn på

Anda. Vegen ligg i Gloppen kommune.

Figur 1 : Oversiktskart med markering av fv. 699 frå kryss med E39 til Sandane lufthamn (ill.: Statens vegvesen).

I 201 5 var det i Nasjonal vegdatabank registrert ein årsdø gertrafikk på fv. 699 på 200. Det er

ein del usikkerheit ved talet, sidan det ikkje er teljepunkt på strekninga. Utifrå flytrafikken er

det ikkje grunn til å tru at talet er for lågt iallfall.

Det vart bygt ny fv. 699, inkl. kryss med E39, då rullebana va rt forlenga o g E39 vart lagt om i

201 1 . Vegen er forholdsvis bratt, men har to køyrefelt og gode grøfter for snølagring, og

dif or representerer ikkje stigninga noko problem.

Det er Statens vegvesen sin konklusjon at dagens fv. 699 har god standard og at det ikkje er

trong for å gjere nokon utbetringstiltak på denne i perioden 201 8 – 2027.


