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INNSPILL VED OPPSTART  BEHANDLING I REGULERINGSPLANEN  

Offentlige myndigheter etc.  

Fylkeskommunen i Møre og Romsdal   
Samferdsel    

Avkjørseler og byggegrense  
Fylkesvegen er i rammeplan for avkjørsler og 
differensierte byggegrenser gitt holdningsklasse 
«meget streng» og en byggegrense på 50 meter målt 
fra senterlinje fylkesveg. I denne holdningsklassen 
skal vegene i prinsippet være avkjørselsfrie, dette 
gjelder også driftsavkjørsler.  
 
Direkteavkjørsler på strekningen bør begrenses til et 
minimum, samordning og sanering av avkjørsler kan 
vurderes. 
 
 
 
 
 
 
 
Frisiktsone i avkjørsel/kryss til planområdet må vises 
som hensynssone i plankartet, og knyttes til 
bestemmelse til hensynssonen. 
 
Avkjøringsfelt fra fv. 662 og videre mot 
Mordalsvågen ferjekai vurderer vi som ikke 
nødvendig. 
 
Plassering av avkjørsel fra fv. 662 til anleggsvei vil 
forutsette at det ryddes skog/pigges fjell for å bedre 
sikten på stedet. 
 
Turparkering bør plasseres nordlig/østlig side av 
fylkesvegen. 
 

 
Det opprettes ikke nye avkjørsler til bolig eller 
driftsavkjørsler på strekningen. 
 
 
 
 
 
Samordning av avkjørsler er vurdert i 
planbeskrivelsen. Det er ikke aktuelt med 
sammenslåing her da det er få avkjørsler, og 
sammenslåing vil være arealkrevende pga. stigende 
terreng ved boliger. Kombinert bruk av gang- og 
sykkelvegen til driftskjøretøy og myke trafikanter 
(blandede trafikantgrupper) bør generelt unngås 
pga. trafikksikkerhet og tillates bare i begrenset 
omfang/lengder.  
 
Ivaretatt i planen. 
 
 
 
Reguleres uten forbikjøringsfelt, og eksisterende 
passeringslomme fjernes. 
 
 
Ivaretatt i planen. 
 
 
 
Omtalt i planbeskrivelsen i kapitel 7.7. 

Dimensjoneringsklasse 
Dimensjoneringsklasse Hø1 skal legges til grunn for 
fv. 662 
 

 
Ivaretatt i planen. 
 

Sikkerhetssone og ervervsareal 
Fylkesvegens eiendomsområde og sikkerhetssone 
må reguleres til formålet «annen veggrunn».  
2 meter utover sikkerhetssonen reguleres til 
vegformål og erverves.  
Gsv. blir liggende som en del av sikkerhetssonen, 
men det bør i utgangspunktet reguleres og erverves 
ca. 3 meter på utsiden av gsv. for å sikre areal til drift 
og vedlikehold. 
 

 
 
Alle forhold er ivaretatt i planen. 
 
 

Kollektiv, myke trafikanter og trafikksikkerhet 
Reguleringsplanen må grundig vurdere 
trafikksikkerhet for myke trafikanter og trygg 

 
Ivaretatt i planen. Bussholdeplass ved Mordal 
utbedres iht. til utbedringsstandard i N100. Ved 
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kryssing av fylkesvegen. Bussholdeplasser må 
reguleres i tråd med håndbok N100. Eksisterende 
bussholdeplasser bør opprettholdes, og det vil være 
et behov for nye bussholdeplasser ved barnehagen.  
Trygg tilkomst og kryssing av fylkesveg må vurderes 
grundig ved regulering av bussholdeplasser. 
Foreløpig vurdering er at det vil være fornuftig å 
plassere krysningspunkt ved eksisterende 
holdeplasser. 
 
På grunn av usikkerheten rundt siktkrav til 
krysningspunkt og det økonomiske aspektet, ønsker 
vi en nærmere dialog og avklaring knyttet til løsning 
for etablering av krysningspunkt for myke trafikanter 
på denne strekningen. 

barnehage etableres det ny holdeplass på nordside 
av fv. 662. 
 
Plassering for kryssing av fv. er vurdert. Plassering 
foreslås øst i planområdet ved kryss fv. 662/fv. 668 
tilknyttet eksisterende gsv. mot Molde.  
 
 
Det er vurdert type krysning for gang- og 
sykkelvegen. Det er vurdert kryssing i plan, 
undergang og bru over fv. 662, vurdering er omtalt i 
kap. 8.2.2 i planbeskrivelsen.  
 
Etter dialogmøte med MRF 13.01.2023 reguleres ny 
gang- og sykkelveg med to byggetrinn. Byggetrinn 1 
etableres som tilrettelagt krysning sør før krysset fv. 
662/fv. 668.  Byggetrinn 2 etableres som undergang, 
forutsetter økonomisk bevilgning. 

Fartsgrense 
Ny beregningsmodell for vurdering av fartsgrense 
utenfor tettbygd strøk (60 km/t), beregning viser at 
det ikke grunnlag for å sette ned fartsgrensen på 
strekningen.  
Det er opplyst i epost datert 03.10.2022 at det er 
mulig å be om en ny vurdering på 
fartsgrensevurderingen av skiltmyndigheten på 
fylkesveger, som er Statens vegvesen. 
 

 
Evt. nedskilting av hastighet dersom krysningspunkt 
for myke trafikanter over fv. 662 etableres som 
tilrettelagt kryssing, vil bli vurdert ved ferdigstillelse 
av tiltaket. Fartsgrenseendring krever vedtak etter 
Vegtrafikkloven. 

Overvann 
Overvann bør utredes nærmere i planprosessen, og 
det bør lages en plan for overvannshåndtering som 
sikrer vegkonstruksjonene og kapasitetsproblemer 
for dreneringssystemet til det offentlige vegnettet. 
 

 
Drøftet i dialogmøte med MRF 13.01.2023.  
Ivaretas i byggeplan.  

Realisering av gjeldende reguleringsplan for fv. 662 
Utvikling av vegen mellom Mordalsvågen og Julbøen 
er ikke prioritert i Møre og Romsdal 
fylkeskommunes investeringsprogram. Så lenge det 
ikke er en avhengighet knyttet til bygging av gang- 
og sykkelveg, er ikke utretting av kurve/utbedring av 
vegen noe som bør prioriteres på gjeldende 
tidspunkt. 
 

 
Det er en forutsetning for ny plan at deler av 
eksiterende plan som overlapper ikke relaiseres. 
Kurveutretting er ikke en del av tiltaket. 
 
 

Automatisk freda kulturminner  

Stiller krav om arkeologisk registrering, jf. 
kulturminnelova (KML) for utvidet planområde.  

  

Planområdet er innsnevret, og ligger innenfor 
avgrensning som det er utført arkeologisk 
forundersøkinger på under høsten 2021. Funn er 
omtalt i planbeskrivelsen. 

Stadsforvaltaren i Møre og Romsdal   

Vassdrag   

Det må ikkje gjerast inngrep i elva som vil hindre 
ferdsle i vassdraget. 
I planen må det settast av ei kantsone med naturleg 
vegetasjon langs elva. 
 

Forhold knyttet til vassdraget er ivaretatt i planen. 
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Landbruk   

Vi viser til innskjerpa jordvernsmål og ventar at tapet 
av matproduserande areal vert avgrensa til eit 
absolutt minimum. All matjord som vert råka, både 
permanent og i anleggsfasen, skal handsamast 
forsvarleg slik at ressursen framleis kan nyttast til 
matproduksjon i framtida. Aktive lokale 
gardbrukarar bør få moglegheit til å overta all 
matjord til enten nydyrkingstiltak eller til 
jordbetrings- eller arronderingsmessige tiltak. 
 

Planen utarbeides med minst mulig beslaglegning av 
areal med dyrkbar jord. Det legges opp til at matjord 
som blir berørt, benyttes innenfor gjeldende 
eiendom. Det er knyttet egne bestemmelser til 
dyrket mark og bruk av midlertidig rigg- og 
anleggsområder. 
 

Samfunnstryggleik og klimatilpassing  

Det må gjennomførast ein risiko- og 
sårbarheitsanalyse (ROS-analyse) for planområdet. 
 

Det utført egen ROS-analyse omtalt i kap.10. ROS-
analysen ligger som vedlegg til planen.  

Område med fare, risiko eller sårbarheit skal 
merkast av i kartet som omsynssone, jf. plan- og 
bygningslova § 12-6. 
 

Slike områder som er vist i kommunedelplanen er 
vurderte på nytt. no. Risikoen er vurdert, og blir 
videreførte til reguleringsplanen.  
Faresonene Flom og Høyspenningsanlegg er vist på 
plankart. Faresone Ras og skred (steinsprang) ligger 
utenfor planområdet. 

Vi gjer merksam på «Statlege planretningsliner for 
klima- og energiplanlegging og klimatilpassing». 
Denne seier mellom anna at ved planlegging av nye 
område for utbygging, fortetting eller 
transformasjon, skal det vurderast korleis omsynet 
til eit klima i endring kan sikrast. «Klimaprofil Møre 
og Romsdal» gjev eit kunnskapsgrunnlag for 
klimatilpassing i fylket. 
 

Ivaretatt i planen. Hensynet til 200-årsflom er omtalt 
i planbeskrivelsen kapitel 7.11. 

Det er viktig av ROS-analysen inkluderer ei vurdering 
av kva effektar klimaendringar vil føre til for 
planområdet. «Klimaprofil Møre og Romsdal» gjev 
eit kunnskapsgrunnlag for klimatilpassing i fylket. 

Klimaendringer er tatt inn i både geotekniske-, 
ingeniørgeologiske- og hydrologiske beregninger og 
vurderinger. 

Støy  

Vi viser til nasjonal støyretningsline T-1442/21 som 
skal ligge til grunn for planarbeidet. 
 

Ivaretatt i planen jf. plan og bygningsloven. 
Støyutredning ligger som vedlegg til planen.  

Norges vassdrag og energidirektorat (NVE)  

Generelle råd   

NVE viser til vårt innspell til detaljregulering for E39 
Julbøen – Molde som vedlegg til dettebrevet. 
 

Innspill er svart ut under innspill i reguleringsplan for 
E39 Julbøen-Molde. 

For det aktuelle tiltaket vil vi peke på at avklaring av 
hensyn til vassdragsmiljø og naturfaresom relevante 
problemstillinger. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ivaretatt i planen. Omtalt bland annet i kapitel 7.11 
og 8.11.2 i planbeskrivelsen. 
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Private  

Trond Mordal/ Erna Engås  Gnr.133 bnr.2 og 12 

133/12: Ønsker at det opprettes trygg og sikker 
avkjøring til eiendommen. 
  
Skråning mot gsv. må sikres, og støy vurderes.  
 
 
 
 
Plassering av septiktank og privat vannbrønn må 
vurderes i forhold til plassering og sprenging av fjell.  
  

Avkjørsler justeres til sikt og stigningsforhold etter 
krav i Statens vegvesens håndbok N100.  
 
Skråninger er vurdert i geoteknisk rapport. 
Støyvurdering for tiltaket viser at ny gang- og 
sykkelveg ikke endrer støybildet jf. 
Miljøverndepartementets retningslinjer. 
 
Brønner og septiktank vil bli kartlagt i forbindelse 
med byggeplanen. Eventuelle nødvendige tiltak vil 
også bli tatt inn i byggeplanen.  

133/2: Ønsker at mest mulig av dyrket mark blir 
bevart. 
 

Ivaretatt i reguleringsplanen. 

Turparkering i Mordalen ønskes ikke. 
Beredskapsvegen bør være stengt med bom, men at 
grunneiere får tilgang til veien og egne eiendommer 
i Mordalslia/Mordalen som i dag. 
 

Parkering reguleres etter ønske fra Molde 
kommune, og vegen blir sikret med bom (som i dag). 

Erik Mordal  Gnr.133 bnr.3  

Ønsker rett opp åker med den jord som ev. må 
fjernes grunnet ny gang- og sykkelveg. Foreslår at 
den benyttes til å rette ut dyrka mark innenfor 
planområdet. 
 

Omtalt i planbeskrivelsen, og avtales nærmer 
mellom grunneiere og grunnerverver innafor 
planområdet og anleggsområdet.  

Beredskapsveg bør vare på samme plass som den er 
i dag.  
 

Er vurdert. Plassering av beredskapveg beholdes 
som i dag, og ivaretatt i reguleringsplanen. 

Bedehus er ikke i bruk – avtales med byforeningen. 
 

Omtalt i planen. Bedehus innløses. Avtales med 
grunnerverver.  
 

Ikke mulig med felles innkjørsel med 
naboeiendommen grunnet dyrket mark. 
 

Vurdert som ikke aktuelt.  

Ønsker at hastighet justeres ned til 60 km på fv.  Vurdert som ikke aktuelt av Møre og Romsdal 
fylkeskommune. Fartsgrensejustering krever vedtak 
etter  

Kristian Ole Mordal Gnr.133 bnr.10 Mordalslia 2 

Kryssing av gangveg bør skje før nedkjøring til 
Julneset, fv. 668. Busslomme på Mordal bør stå slik 
den er i dag. 

Vurdert i planen, kryssing i plan foreslås sør før 
krysset fv. 668. Undergang reguleres nord for 
krysset.  
 
Plassering av busslomme beholdes, justeres noe 
etter krav i Statens vegvesens håndbok N100. 
 

Opplyser om farlige situasjoner når vogntog svinger 
av til beredskapsveg/anleggsveg i Mordalen. Foreslår 
ny plassering sør før deponilager/ redskapsbod og 
etablering av turparkering. 

Ny plassering for avkjørsel vurderes som ikke 
aktuelt. Etablering av gang- og sykkelveg vil gi 
tilstrekkelig sikt og avkjørsel tilpass for vogntog.  
 
Turparkering etableres lengre inn på beredskapsveg.  
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Problem med flom ved kraftig nedbør da stikkrenne 
under fv. 662 er for liten og det skjer oppstuving på 
eiendommen mot elva. 
Privat veg fra Mordalslia 2 til anleggsveg er opprettet 
med bro over Mordalselva – ikke problem med 
vannføring her i dag.  
 

Tiltaket vurderes ikke forverre situasjonen. Det vil i 
byggeplanen gjøres ny vurdering med Møre og 
Romsdal fylkeskommune om behovet for at skifte 
hele stikkrennen under fv. 662 for bedre kapasitet.  

Er villig til å leie ut deler av eiendommen til deponi i 
anleggstiden. 
 

Omtalt i reguleringsplan for E39 Ålesund – Molde. 
Avklares i grunneieravtalen. 

Frank og Berit Thomassen Gnr.133 bnr.8,13 Mordalslia 63 og 69 

Godtar ikke parkeringsplass for turgåere i 
Mordalslia.  
 

Parkering reguleres etter ønske fra Molde 
kommune, og vegen blir sikra med bom.  

Guri Toft Ambrogio Gnr.133 bnr.29 Julsundvegen 863 

Beplantningen mellom hagen og E39 tar av før vær 
og vind, og ber om at det blir tatt hensyn til det når 
gsv skal bygges.  
 
 
Har vann fra privat brønn. 

Beplantning nærmest fv. 662 vil bli fjernet i 
forbindelse med bygging av gsv.  Avtale om 
erstatning eller tiltak i form av ny beplanting gjøres i 
forbindelse med grunnerverv. 
 
Vannbrønn er lokalisert vest på eiendommen, mot 
Julsundvegen 879. Må kartlegges nærmere og 
ivaretas i byggeplan. 
 

Asmund Hjelmeland  

Har stort ønske om at vegen skal bli 
tilpassa også for syklistar på fra Eiskrem til 
tunnellane då det ikkje føles trygt å sykle denne 
strekninga ellers. 

Strekningen er ikke innenfor planavgrensningen, og 
vurderes ikke nå.  
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
-
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Molde kommune - detaljregulering - reguleringsplan - ny gang- og 
sykkelveg - fv 662 - Julbøen-Baret - uttale til varsel om oppstart 
 
Fylkeskommunen utgjør det regionalpolitiske nivået i det norske styringssystemet. 
Fylkestinget er øverste myndighet. 
 
Fylkeskommunen er på vegne av staten delegert forvaltningsmyndighet blant annet innen 
samferdsel, kulturminnevern, vannressursforvaltning, naturressursforvaltning og 
friluftsliv, men har også viktige roller som pådriver for regional utvikling og som 
tjenesteleverandør innen kultur, utdanning, tannhelse og samferdsel. 
 
Fylkeskommunens planverk er, sammen med lover, forskrifter og retningslinjer styrende 
for hvordan de ulike rollene og oppgavene blir samordna og løst, også når vi er hørings-
part i ulike saker. 
 
Fylkeskommunen har ansvar for drift og gjennomføring av regionalt planforum. Vi tilrår at 
alle kommuneplaner blir lagt fram og drøfta der, før vedtak om offentlig ettersyn. 
 
INNLEDNING 
Saken gjelder varsel om oppstart av planarbeid for detaljregulering av ny gang- og 
sykkelveg langs fylkesveg fv. 662.  
 
Samferdsel 
Møre og Romsdal fylkeskommune som vegeier har i brev 29.11.2021 gitt 
tilbakemelding til Statens vegvesen knyttet til regulering av fylkesvegen. Vi vurderer 
at våre kommentarer/tilbakemeldinger i dette brevet fremdeles gjelder, og vår 
uttalelse til oppstartsvarselet nå vil supplere brev av 29.11.2021. 
 
Som vegeier og driftsansvarlig på strekningen ønsker vi en tett dialog med Statens 
vegvesen i planprosessen, og ber derfor om å bli involvert i prosjekteringsfasen før 
offentlig ettersyn.  
 
Avkjørsler og byggegrense 
Fylkesveg 662 har på strekningen frem til krysset til fv. 668 en gjennomsnittlig 
årsdøgntrafikk på 3305 kjøretøy, og gjennomsnittlig årsdøgntrafikk på 3000 kjøretøy 
etter krysset. Fartsgrense på strekningen er 80 km/t. Fylkesvegen er i rammeplan for 
avkjørsler og differensierte byggegrenser gitt holdningsklasse «meget streng» og en 
byggegrense på 50 meter målt fra senterlinje fylkesveg. I denne holdningsklassen skal 
vegene i prinsippet være avkjørselsfrie, dette gjelder også driftsavkjørsler.  

Statens vegvesen 
Postboks 1010 Nordre Ål 
2605   LILLEHAMMER 

Deres ref: Deres dato: Vår ref: Vår saksbehandler: Vår dato: 

22/200643 12.10.2022 134787/2022/REGULERINGSPLAN/1506 Anders Smith-Øvland,  
71 28 02 41  04.11.2022 

https://mrfylke.no/om-oss/planar-planarbeid-og-hoeyringar
https://mrfylke.no/naering-og-samfunn/kommunal-planlegging/regionalt-planforum


 

 
Av hensyn til trafikksikkerhet bør det være så få direkteavkjørsler som mulig på 
strekningen, og planprosessen må se på muligheten for samordning og sanering av 
avkjørsler.  
 
Avkjørsler og kryss fra fv. 662 må reguleres i tråd med Statens vegvesen sin håndbok 
N100, og det må bli knyttet rekkefølgekrav til opparbeidelse/utbedring av 
avkjørsler/kryss i tråd med vegnormalene. Vi minner om at frisiktsone i avkjørsel/kryss til 
planområdet må vises som hensynssone i plankartet, og det må bli knyttet bestemmelse 
til hensynssonen. 
 
Avkjøringsfelt fra fv. 662 og videre mot Mordalsvågen ferjekai vurderer vi som ikke 
nødvendig. 
 
Plassering av avkjørsel fra fv. 662 til anleggsvei vil forutsette at det ryddes skog/pigges 
fjell for å bedre sikten på stedet.  
 
Turparkering bør plasseres nordlig/østlig side av fylkesvegen, slik at man ikke får mange 
kryssende over fylkesvegen. 
 
Dimensjoneringsklasse  
Fylkesveg 662 skal reguleres i tråd med Statens vegvesens håndbok N100, og 
dimensjoneringsklasse Hø1 skal legges til grunn for videre planlegging.  
 
Sikkerhetssone og ervervsareal 
Fylkesvegens eiendomsområde og sikkerhetssone må reguleres til formålet «annen 
veggrunn», i tråd med håndbok N101. I tillegg skal 2 meter utover sikkerhetssonen 
reguleres til vegformål og erverves. Gang- og sykkelveg blir liggende som en del av 
sikkerhetssonen, men det bør i utgangspunktet reguleres og erverves ca. 3 meter på 
utsiden av gang- og sykkelvegen for å sikre areal til drift og vedlikehold.  
 
Kollektiv, myke trafikanter og trafikksikkerhet 
Reguleringsplanen må grundig vurdere trafikksikkerhet for myke trafikanter og trygg 
kryssing av fylkesvegen. Bussholdeplasser må reguleres i tråd med håndbok N100. 
Eksisterende bussholdeplasser bør opprettholdes, og det vil være et behov for nye 
bussholdeplasser ved barnehagen. Trygg tilkomst og kryssing av fylkesveg må vurderes 
grundig ved regulering av bussholdeplasser. Foreløpig vurdering er at det vil være 
fornuftig å plassere krysningspunkt ved eksisterende holdeplasser.  
 
Det kan se ut som det blir planlagt et eventuelt krysningspunkt på et annet sted enn 
det som var diskutert i tidligere møte mellom Statens vegvesen og vegeier Møre og 
Romsdal fylkeskommune. Hvordan blir krysningspunktet i forhold til eksisterende 
holdeplasser for buss? Skal holdeplassene fremdeles ligge der de ligger i dag?  
 
I dialogmøte i november 2021 forstod vi det slik at planfri kryssing ikke var et 
alternativ for Statens vegvesen, og ut ifra oppstartsvarselet virker det som om dette 
kan ha endret på seg. Dersom kryssing av fylkesvegen løses som et tilrettelagt 
krysningspunkt, er vi litt i tvil på om sikten er ivaretatt, dette fordi krysningspunkt vil 
bli liggende relativt nært svingen lenger nord. Av hensyn til trafikksikkerhet for myke 
trafikanter må sikt ved krysningspunkt ved fartsgrense 80 km/t være ivaretatt. Planfri 
kryssing er et av de tryggeste kryssingsalternativene, og er noe vi som vegeier 
selvfølgelig vil foretrekke. Men vi registrerer at det nevnes at planen bare vil kunne 
realiseres dersom økonomiske rammer for strekningen kan overholdes. Det vil være 
synd dersom strekningen blir stående uten gang- og sykkelveg på grunn av krav om 
planfri kryssing.  



 

 
På grunn av usikkerheten rundt siktkrav til krysningspunkt og det økonomiske aspektet, 
ønsker vi en nærmere dialog og avklaring knyttet til løsning for etablering av 
krysningspunkt for myke trafikanter på denne strekningen. 
 
Fartsgrense 
Vegdirektoratet har vedtatt nye nasjonale retningslinjer for fastsetting av fartsgrenser 
langs riks- og fylkesveger, disse er gjeldende fra 7. januar 2021. Det er også utarbeidet 
en ny beregningsmodell for vurdering av fartsgrense utenfor tettbygd strøk (60 km/t). 
Vår beregning viser at det ikke grunnlag for å sette ned fartsgrensen på strekningen. Det 
er opplyst i epost datert 03.10.2022 at det er mulig å be om en ny vurdering på 
fartsgrensevurderingen av skiltmyndigheten på fylkesveger, som er Statens vegvesen.  
 
Overvann 
Overvann bør utredes nærmere i planprosessen, og det bør lages en plan for 
overvannshåndtering som sikrer at utbyggingen ikke medfører skade på 
vegkonstruksjonene eller kapasitetsproblemer for dreneringssystemet til det offentlige 
vegnettet.  
 
Realisering av gjeldende reguleringsplan for fv. 662 
Utvikling av vegen mellom Mordalsvågen og Julbøen er ikke prioritert i Møre og Romsdal 
fylkeskommunes investeringsprogram. Så lenge det ikke er en avhengighet knyttet til 
bygging av gang- og sykkelveg, er ikke utretting av kurve/utbedring av vegen noe som 
bør prioriteres på gjeldende tidspunkt.  
 
Automatisk freda kulturminner 
Vi vurderer planområdet til reguleringsplan for fv 662 Julbøen-Baret til å ha potensial for 
funn av automatisk fredete kulturminner fra bronsealder-jernalder, som ligger skjult under 
markoverflata. Vest for planområdet, like ved Julbøen, er det registrert flere lokaliteter fra 
bronse- og jernalder. I forbindelse med reguleringsarbeidet med E39 Julbøen-Molde i 2021 
registrerte vi store deler av området som ligger innenfor planområdet for Julbøen-Baret. 
Av den grunn vil det kun være nødvendig å undersøke de delene av planområdet som ikke 
var med i reguleringsplanen fra 2021, eksempelvis jordene på gbnr. 133/2 og 3.   
 
Vi vil på grunnlag av dette stille krav om arkeologisk registrering, jamfør § 9 i 
kulturminneloven (KML). Den arkeologiske registreringen må gjennomføres før den 
endelige planen eventuelt kan godkjennes. 
 
Vi gjør oppmerksom på at tiltakshaver må dekke utgiftene ved en slik undersøkelse, 
jamfør KML §§ 9 og 10. Kulturavdelinga ber om skriftlig aksept på vedlagte budsjett (se 
vedlegg), i tråd med nye nasjonale retningslinjer for budsjettering av slike arkeologiske 
registreringer. Dette er et maksimumsbudsjett, det kan tenkes at registreringen tar 
kortere tid, og da vil kostnadene bli tilsvarende mindre. Vesentlige uforutsette forhold 
kan gi grunnlag for utarbeiding av nytt budsjett. Det blir fakturert med timepris for det 
året registreringen er gjennomført, selv om budsjett er satt opp med timepris for et 
tidligere år 
 
Det vil være aktuelt å sjakte med maskin etter boplasser, graver og andre automatisk 
freda kulturminner under markoverflata. Vårt budsjett omfatter ikke kostnader til 
gravemaskin og fører. Ved ønske kan vi hjelpe til med å skaffe dette til veie, men 
anbefaler ellers at tiltakshaver selv ordner dette, da det vil bli rimeligere for tiltakshaver. 
Gravemaskina bør helst være 10-12, og ha vribar skuff med flat skjær på minst 1,0 m 
bredde. Vi gjør oppmerksom på at eventuell tilsåing og reparasjon av gjerder, veier og 
dreneringsgrøfter er tiltakshaver sitt ansvar dersom annet ikke er avtalt.  
 



 

Vi anbefaler at registrering blir gjennomført så tidlig som mulig i planprosessen. 
Eventuelle funn kan få innvirkning på hvordan planen blir utformet. Om man utsetter 
registreringen til planen er ute til offentlig ettersyn, kan dette forsinke saksgangen frem 
mot endelig planvedtak.  
 
Ved tinging og aksept av budsjett blir det forutsatt at tiltakshaver klarerer forholdet til 
grunneiere, brukere og eventuelt andre hensyn. Ved bruk av gravemaskin forutsetter vi 
også at tiltakshaver klarerer forholdet til eventuelle kabler, vannledninger m.m. Se 
vedlagte akseptskjema, vi ber om at dette blir utfylt, signert og sendt tilbake til oss ved 
bestilling av arkeologisk registrering. Vi ber også om navn og adresse på mottaker av 
faktura.  
 
KONKLUSJON 
 Som vegeier og driftsansvarlig på strekningen ønsker vi en tett dialog med Statens 

vegvesen i planprosessen, og ber derfor om å bli involvert i prosjekteringsfasen før 
offentlig ettersyn.  

 
 Vi stiller krav om arkeologisk registrering, jf. kulturminnelova (KML). 

 
Vi viser ellers til saksutredningen ovenfor og ber om at våre innspill blir vurdert 
innarbeidet i det videre planarbeidet.  
 
 
 
Med hilsen  
  

Johnny Loen  Anders Smith-Øvland 
plansamordner  Overarkitekt 
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Molde kommune - Uttale ved oppstart av reguleringsplanarbeid for ny gang- 
og sykkelveg langs Fv. 662 på strekka Julbøen-Baret 
 
Statsforvaltaren er statens representant i fylket og har fleire roller og oppgåver innan planlegging etter 
plan- og bygningslova. Ei viktig oppgåve for Statsforvaltaren i kommunale planprosessar er å sjå til at 
nasjonale og viktige regionale omsyn blir ivaretatt i planarbeidet. Fagområde som miljøvern, landbruk, 
helse, oppvekst og samfunnstryggleik står sentralt. I tillegg skal Statsforvaltaren sikre at kommunale 
vedtak i plan- og byggesaker er i samsvar med gjeldande lovverk. 
 
Bakgrunn 
Statens vegvesen har den 12.oktober 2022 sendt oss varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid 
for gang- og sykkelveg langs fv. 662 Julbøen – Baret.  
 
Deler av gang- og sykkelvegen er tidlegare meldt starta opp i samband med detaljregulering for ny 
E39 Julbøen-Molde. Planområdet for gang- og sykkelvegen blir no utvida frå førre varsel. Gang- og 
sykkelvegen skal sikre god gang- og sykkelløysing frå Julbøen til Baret med undergang eller 
kryssing over vegen. Det vil bli sikra areal for avkøyrsle til beredskapsveg til Kringstadtunnelen. I 
tillegg skal beredskapsvegen fungere som anleggsveg ved bygging av E39.  
 
Området er konsekvensutgreidd i kommunedelplan for E39 Julbøen-Molde, med unntak av 
arealet som inngår i vedtatt reguleringsplan for Mordalsmyra. 
 
Statsforvaltaren har ut frå sine ansvarsområde følgande merknader: 
 
Vassdrag 
Mordalselva skal kryssast med gang- og sykkelvegen, samt kan bli påverka av avkøyrsle til 
beredskapsveg. Elva er ikkje registrert med oppgang av anadrom fisk, men det er observert 
småvaksen aure. Det må ikkje gjerast inngrep i elva som vil hindre ferdsle i vassdraget.  
 
I planen må det settast av ei kantsone med naturleg vegetasjon langs elva. 
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Landbruk 
Vi viser til innskjerpa jordvernsmål og ventar at tapet av matproduserande areal vert avgrensa til eit 
absolutt minimum. All matjord som vert råka, både permanent og i anleggsfasen, skal handsamast 
forsvarleg slik at ressursen framleis kan nyttast til matproduksjon i framtida. Aktive lokale 
gardbrukarar bør få moglegheit til å overta all matjord til enten nydyrkingstiltak eller til jordbetrings-  
eller arronderingsmessige tiltak. 

 
Samfunnstryggleik og klimatilpassing 
Det må gjennomførast ein risiko- og sårbarheitsanalyse (ROS-analyse) for planområdet, jf. plan- 
og bygningslova § 4-3. Analysen skal vise alle risiko- og sårbarheitsforhold som har betyding for om 
arealet er eigna til utbyggingsføremål, og eventuelle endringar i slike forhold som følgje av planlagt 
utbygging. DSB har utarbeidd ein rettleiar «Samfunnstryggleik i kommunen si arealplanlegging». Denne 
tilrår mellom anna at kommunen stiller kvalitetskrav til ROS-analysen. 
 
Område med fare, risiko eller sårbarheit skal merkast av i kartet som omsynssone, jf. plan- og 
bygningslova § 12-6. Ved siste plannivå er det ikkje mogleg å skyve nærare avklaring av reell fare til 
byggesak. Kravet til ROS-analyse i pbl. § 4-3 vil då ikkje vere oppfylt.  
 
Vi gjer merksam på «Statlege planretningsliner for klima- og energiplanlegging og klimatilpassing». 
Denne seier mellom anna at ved planlegging av nye område for utbygging, fortetting eller 
transformasjon, skal det vurderast korleis omsynet til eit klima i endring kan sikrast. «Klimaprofil 
Møre og Romsdal» gjev eit kunnskapsgrunnlag for klimatilpassing i fylket.  
 
Det er viktig at ROS-analysen inkluderer ei vurdering av kva effektar klimaendringar vil gje, om 
planområdet er utsett for klimaendringar, og vurdere konsekvensane klimaendring vil ha for 
planområdet og planlagde tiltak. Det bør leggjast vekt på gode heilskaplege løysingar og varetaking 
av økosystem og arealbruk med verdi for klimatilpassing som òg kan medverke til auka kvalitet i 
uteområde. Planar skal ta omsyn til behovet for opne vassvegar, overordna blågrøne strukturar og 
forsvarleg overvasshandtering. Det skal grunngjevast dersom naturbaserte løysingar ikkje veljast. 
Miljødirektoratet har laga ein rettleiar til korleis planar kan ta omsyn til klimaendringar.  
 
Støy 
Vi viser til nasjonal støyretningsline T-1442/21 som skal ligge til grunn for planarbeidet. 
 
Konklusjon 
Statsforvaltaren viser til sine faglege innspel og ber om at dei blir tatt omsyn til i vidare planprosess. 
 
 
Med helsing  
  

Ulf Lucasen (e.f.)  Kristin Eide 
ass. miljøverndirektør  senioringeniør 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent. 
 
 

https://klimaservicesenter.no/kss/klimaprofiler/more-og-romsdal
https://klimaservicesenter.no/kss/klimaprofiler/more-og-romsdal
https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/for-myndigheter/klimatilpasning/veiledning-til-statlige-planretningslinjer-for-klimatilpasning/
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NVEs innspill til varsel om oppstart av reguleringsplan for ny gang- 
og sykkelveg langs fv. 662 Julbøen-Baret i Molde Kommune 
Vi viser til brev datert 12.10.2022. Saken gjelder varsel om oppstart av arbeid med 
reguleringsplan for ny gang- og sykkelveg langs Fv. 662 på strekningen Julbøen – Baret i 
Molde kommune. Formålet med planarbeidet er å sikre plangrunnlag for gjennomføring av 
tiltaket. 
 

Om NVE 
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) er nasjonal sektormyndighet med 
innsigelseskompetanse innenfor saksområdene flom-, erosjons- og skredfare, allmenne 
interesser knyttet til vassdrag og grunnvann, og anlegg for energiproduksjon og framføring 
av elektrisk kraft. NVE har også ansvar for å bistå kommunene med å forebygge skader fra 
overvann gjennom kunnskap om avrenning i tettbygde strøk (urbanhydrologi). NVE gir råd 
og veiledning om hvordan nasjonale og vesentlige regionale interesser innen disse 
saksområdene skal tas hensyn til ved utarbeiding av arealplaner etter plan- og 
bygningsloven (pbl).  
 

NVEs konkrete innspill 

Tiltaket som det varsles oppstart for var opphavlig en del av detaljregulering for ny E39 
Julbøen – Molde. Området for regulering av gang- og sykkelveg er utvidet mot vest i 
forhold til tidligere varsel, og tiltaket var ikke en del av planforslaget for detaljregulering av 
E39 Julbøen – Molde som ble vedtatt av Molde kommune 19.05.2022. 

NVE viser til vårt innspill til detaljregulering for E39 Julbøen – Molde som vedlegg til dette 
brevet. 

For det aktuelle tiltaket vil vi peke på at avklaring av hensyn til vassdragsmiljø og naturfare 
som relevante problemstillinger. 
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Generelle råd 
For å få en fullstendig oversikt over hvordan dere kan ta hensyn til våre tema i 
reguleringsplanen anbefaler vi dere å bruke våre internettsider for arealplanlegging. Her er 
informasjonen og veiledningen lagt opp etter plannivå. Vi vil særlig vise til Kartbasert 
veileder for reguleringsplan. Veilederen leder dere gjennom alle våre fagområde, og gir 
dere verktøy og innspill til planarbeidet. Den som utarbeider planen, har ansvar for at 
disse interessene blir vurdert i planarbeidet. 
 

NVEs oppfølging av planarbeidet 
Dersom planen berører NVEs saksområder, skal NVE ha tilsendt planen ved offentlig 
ettersyn. I plandokumentene må det gå tydelig fram hvordan de ulike interessene er 
vurdert og innarbeidet i planen. Alle relevante fagutredninger innen NVEs saksområder må 
være vedlagt planer som sendes på høring til NVE. Vi ber om at alle plandokument blir 
sendt elektronisk til NVE. 

NVE prioriterer å gi innspill og uttalelser til reguleringsplaner der det bes om faglig bistand 
til konkrete problemstillinger. Etter en faglig prioritering gir vi bistand til de kommunene 
som har størst behov.  
 
Ta gjerne kontakt på e-post eller telefon ved konkrete spørsmål om NVEs saksområder. 

 
 
 
Med hilsen 
 

Øyvind Leirset 
Seksjonssjef 

Ole-Jakob Sande 
Senioringeniør 

 

Dokumentet blir sendt uten underskrift. Det er godkjent etter interne rutiner. 

 
 
 
Mottakere: 
Statens vegvesen  
 
Kopimottakere: 
STATSFORVALTAREN I MØRE OG ROMSDAL 
Møre og Romsdal fylkeskommune 
MOLDE KOMMUNE 
 
 
 
 

https://www.nve.no/arealplanlegging/
https://nve.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=66271d2e94014aff80fc065a18ad1f50
https://nve.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=66271d2e94014aff80fc065a18ad1f50
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Sakshandsamar: Ole-Jakob Sande 
22 95 95 45/ ojs@nve.no  

NVE sin uttale til offentleg ettersyn av detaljregulering E39 Julbøen - 

Molde i Molde kommune 

Vi viser til brev datert 02.02.2022. Saka gjeld offentleg ettersyn av framlegg til 

detaljregulering for E39 Julbøen - Molde i Molde kommune. Føremålet med 
planframlegget er å legge til rette for bygging av ny veg på strekninga Julbøen - Molde. 

Trase for vegstrekninga er avklara i kommunedelplan for same strekning. NVE ga innspel 
til varsel om planstart i brev datert 19.08.2021 der vi peika på omsyn til vassdragsmiljø, 

massehandtering, grunnforhold og avklaring av flaum, overvatn og skred som aktuelle 

tema i planarbeidet. 

 

Om NVE 
Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) er nasjonalt sektormynde innanfor 

saksområda flaum-, erosjon- og skredfare, allmenne interesser i vassdrag og grunnvatn, og 

anlegg for energiproduksjon og framføring av elektrisk kraft. NVE har også ansvar for å 
hjelpe kommunane med å forebygge skader frå overvatn gjennom kunnskap om avrenning 

i tettbygde strøk (urbanhydrologi). NVE gir råd og rettleiing om korleis desse saksområda 

skal takast omsyn til ved utarbeiding av arealplanar etter plan- og bygningslova (pbl). 

 

NVE sine merknader til planframlegget 

Vassdragsmiljø 

Planlagt vegtrase skal krysse Mordalen mellom to tunellar, og planen opnar for å legge om 

både Mordalselva og Tverrelva i ein kortare strekning for å etablere veg og bruer.  

Vassressurslova har fleire alminnelege reglar om vassdrag. Dei er fastsett i vassressurslova 

kapittel 2, og gjeld for alle tiltak i vassdrag. NVE viser spesielt til aktsemdsplikta i 
vassressurslova § 5 som har krav om at vassdragstiltak skal planleggast og gjennomførast 

slik at dei er til minst mogeleg skade og ulempe for allmenne og private interesser. 

mailto:ojs@nve.no
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Slik vi les plandokumenta synest konsekvensane av dei permanente tiltaka vere bra 
vurdert, og det er i framlegg til føresegner sett krav til bruk av massar og krav til 

reetablering av kantvegetasjon.  

Bruken av planområdet til riggområde i 4-5 år og mellombels lukking av vassdrag er 
mindre vurdert. NVE meiner at alle tiltaka som planen opnar for må vurderast i høve til 

konsekvens for allmenne interesser i vassdraget. Dersom det viser seg at allmenne 

interesser kan bli råka av tiltaket, kan dette utløyse konsesjonsplikt jf. vassressurslova § 8. 
Planen må i tilfelle sendast til NVE for ny vurdering. Planen må også sikre at mellombelse 

løysingar ikkje blir permanente. 

NVE kan fastsette at tiltak som er tillate i reguleringsplan ikkje treng særskilt løyve etter 

vassressurslova, jf. §§ 8, 18 og 20 om samordning av løyve. Ei koordinert handsaming 

føreset at planen gjev ei god skildring av tiltaka og at konsekvensane for allmenne 
interesser er vurdert. Som døme på allmenne interesser kan nemnast fisken sin frie gong, 

allmenn ferdsel, naturvern, biologisk mangfald, vitskapleg interesse, kultur og 

landskapsomsyn, jordvern, omsyn til flaum og skred osb.  

 

Massehandtering 

Vegprosjektet vil gi store mengder overskotsmassar. Det er skissert fleire mogelege 
område for å nytte massane, utan at det er avklara. NVE meiner at planen vil vere 

vanskeleg å gjennomføre utan at massehandteringa er avklara og aktuelle område sett av 

til aktuelt føremål. NVE vil minne om at vassdrag, vatn og bekkedrag ikkje bør nyttast til 

lagring av overskotsmassar.  

 

Naturfare 

I risiko- og sårbaranalysen (ROS) er det fleire hendingar som er vurdert som uaktuelle, sjølv 

om planområdet ligg i aktsemdsområde. Vi viser til aktsemdskarta i NVE Atlas, og meiner 

at analysen må grunngi kvifor flaum i vassdrag, jord- og flaumskred, grunnforhold osb. 
ikkje er ei utfordring for planarbeidet. 

 

Generelt 

NVE ynskjer å få ein betre oversikt på område som er kartlagt for fare, og har oppretta ei 

løysing for innmelding av rapportar på vår nettside. Vi oppmodar kommunar om å sende 

rapportar og farekart for skredfare i bratt terreng, flaumfare og fare for kvikkleireskred. 

Informasjonen som NVE får inn vil bli brukt til å oppdatere farekarta i NVE Atlas. 
Vi ber også kommunane om å sende inn geotekniske rapportar til NADAG (nasjonal 

database for grunnundersøkelser), jf. brev frå NVE til kommunane datert 27.11.2019.  

Vi viser også til Kartbasert rettleiar for reguleringsplan som leier dykk gjennom alle våre 

fagområde, og gir dykk verktøy og innspel til korleis våre tema skal takast omsyn til i 

https://www.nve.no/flaum-og-skred/kartlegging/innmelding-av-farekartlegging/
https://atlas.nve.no/Html5Viewer/index.html?viewer=nveatlas
http://geo.ngu.no/kart/nadag/
https://nve.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=66271d2e94014aff80fc065a18ad1f50
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reguleringsplanen. Dersom de ikkje alt har gått gjennom rettleiaren rår vi dykk til å gjere 
det, og vurdere om våre saksområde er teke omsyn til i planen. De må vurdere om planen 

tek omsyn til nasjonale og vesentlege regionale interesser, jf. NVE rettleiar 2/2017 

Nasjonale og vesentlige regionale interesser innen NVEs saksområder i arealplanlegging. 

De kan også bruke våre nettsider for arealplanlegging. Her er informasjonen og rettleiinga 

lagt opp etter plannivå, https://www.nve.no/arealplanlegging/. På NVE sine nettsider finn 

de koplingar til rettleiarar og verktøy. Det ligg også mykje arealinformasjon på NVE sine 
kartløysingar. 

 

Med helsing 

 

Øyvind Leirset 
seksjonssjef 

Ole-Jakob Sande 
senioringeniør 

 

Dokumentet vert sendt utan underskrift. Det er godkjent etter interne rutinar. 

 

 
 

Mottakarliste: 

MOLDE KOMMUNE 

 

Kopimottakarliste: 

STATSFORVALTAREN I MØRE OG ROMSDAL 

Møre og Romsdal fylkeskommune 
 

http://publikasjoner.nve.no/veileder/2017/veileder2017_02.pdf
http://publikasjoner.nve.no/veileder/2017/veileder2017_02.pdf
https://www.nve.no/arealplanlegging/
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Hei
Viser til varsel om oppstart av reguleringsarbeid og kommer med følgende innspill til dette 
som eiere av gårds og bruksnr. 133/2 og 133/12
 
Gjelder 133/12:
Ønsker at det opparbeides en trygg og sikker avkjøring til eiendommen med god sikt i begge 
retninger.
I og med at gangveien kommer nær bolighuset så må skråning ned mot gangvei sikres og 
støyskjermes.
I nedre del av tomten mot veien ligger også septiktanken til eiendommen. Denne vil trolig 
bli berørt ved bygging av gangvei. Statens Vegvesen må da anlegge ny septik.
Drikkevannskilden til huset kommer fra borehullsbrønn som ligger i bakkant av tomten opp 
mot fjellet. Er bekymret for om fjellsprengning vil påvirke tilgang og kvalitet på 
drikkevannet.
 
Når det gjelder det som blir berørt av 133/2 så er dette dyrket mark. Ønsker at mest mulig 
av denne blir bevart.
 

-- 
Mvh.
Trond Mordal og Erna Engås



Eirik Mordal  

- 133/3  

- Ønsker rett opp åker med de jorden som ev. flyttes og planes ut  

- Beredskaps veg borde vare på samme plass som den er i dag 

- Bedehus er ikke i bruk – kan brukes – kan rives ved avtale med byaforeningen  

- Ikke mulig med felles innkjørsel for naboeiendommen  

- Ønsker 60 i hastighet langs fv 

 

 

 

 

 

 



Kristian Ole Mordal  

Vogntog til bedrift i Mordalen med 18-19 m lange vogntog skaper trafikkfarlige situasjoner og derfor 

er det spilt inn ønske om å flytte innkjørselen til deponilagret til sør. Farlige situasjonen mener og 

kunne avhjelpes dersom turparkering etableres i anknytning til avkjørselen.  

Problem med flom ved kraftig nedbør da stikkrenne under fv.662 er for liten, oppstuving på jore.  

Privat veg fra Mordalslia 2 til anleggsveg er opprettet med bro over Mordalselva – ikke problem med 

vannføring her  
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Lina Erika Öberg

Fra: asmund hjelmeland <asmundkh@gmail.com>
Sendt: torsdag 13. oktober 2022 08:46
Til: odd.nilssen@aukra.kommune.no
Kopi: Lina Erika Öberg
Emne: Ang oppstart gang og sykkelveg fv 662. Julbøen - Baret

Hei, ønsker å komme med innspel. Las om  reguleringsplanarbeidet i Romsdals Budstikke i dag. Eg og familien bur i 
Julsundet og jobbar i Molde. Pendlar derfor inn til Molde stort sett kvar dag. Har stort ønske om at vegen skal bli 
tilpassa også for syklistar på fra Eiskrem til tunnellane då det ikkje føles trygt å sykle denne strekninga ellers.  
Håpar at ordføraren og Aukra kommune er på ballen og kan påvirke prosessen slik at vi  kan  få ordna den siste 
strekninga slik at vi kan sykle trygt imellom hus og jobb i framtida.  
 
Mvh. 
Asmund Hjelmeland  
Hollingsbukta 
 
Sendt fra min iPad 



Tryggere, enklere og grønnere reisehverdagvegvesen.no

Statens vegvesen
Pb. 1010 Nordre Ål 
2605 Lillehammer 

Tlf: (+47) 22 07 30 00

firmapost@vegvesen.no


	INNLEDNING
	Samferdsel
	Møre og Romsdal fylkeskommune som vegeier har i brev 29.11.2021 gitt tilbakemelding til Statens vegvesen knyttet til regulering av fylkesvegen. Vi vurderer at våre kommentarer/tilbakemeldinger i dette brevet fremdeles gjelder, og vår uttalelse til oppstartsvarselet nå vil supplere brev av 29.11.2021.
	Som vegeier og driftsansvarlig på strekningen ønsker vi en tett dialog med Statens vegvesen i planprosessen, og ber derfor om å bli involvert i prosjekteringsfasen før offentlig ettersyn.
	Avkjørsler og byggegrense
	Fylkesveg 662 har på strekningen frem til krysset til fv. 668 en gjennomsnittlig årsdøgntrafikk på 3305 kjøretøy, og gjennomsnittlig årsdøgntrafikk på 3000 kjøretøy etter krysset. Fartsgrense på strekningen er 80 km/t. Fylkesvegen er i rammeplan for avkjørsler og differensierte byggegrenser gitt holdningsklasse «meget streng» og en byggegrense på 50 meter målt fra senterlinje fylkesveg. I denne holdningsklassen skal vegene i prinsippet være avkjørselsfrie, dette gjelder også driftsavkjørsler.
	Av hensyn til trafikksikkerhet bør det være så få direkteavkjørsler som mulig på strekningen, og planprosessen må se på muligheten for samordning og sanering av avkjørsler.
	Avkjøringsfelt fra fv. 662 og videre mot Mordalsvågen ferjekai vurderer vi som ikke nødvendig.
	Dimensjoneringsklasse
	Fylkesveg 662 skal reguleres i tråd med Statens vegvesens håndbok N100, og dimensjoneringsklasse Hø1 skal legges til grunn for videre planlegging.
	Sikkerhetssone og ervervsareal
	Fylkesvegens eiendomsområde og sikkerhetssone må reguleres til formålet «annen veggrunn», i tråd med håndbok N101. I tillegg skal 2 meter utover sikkerhetssonen reguleres til vegformål og erverves. Gang- og sykkelveg blir liggende som en del av sikkerhetssonen, men det bør i utgangspunktet reguleres og erverves ca. 3 meter på utsiden av gang- og sykkelvegen for å sikre areal til drift og vedlikehold.
	Kollektiv, myke trafikanter og trafikksikkerhet
	Det kan se ut som det blir planlagt et eventuelt krysningspunkt på et annet sted enn det som var diskutert i tidligere møte mellom Statens vegvesen og vegeier Møre og Romsdal fylkeskommune. Hvordan blir krysningspunktet i forhold til eksisterende holdeplasser for buss? Skal holdeplassene fremdeles ligge der de ligger i dag?
	I dialogmøte i november 2021 forstod vi det slik at planfri kryssing ikke var et alternativ for Statens vegvesen, og ut ifra oppstartsvarselet virker det som om dette kan ha endret på seg. Dersom kryssing av fylkesvegen løses som et tilrettelagt krysningspunkt, er vi litt i tvil på om sikten er ivaretatt, dette fordi krysningspunkt vil bli liggende relativt nært svingen lenger nord. Av hensyn til trafikksikkerhet for myke trafikanter må sikt ved krysningspunkt ved fartsgrense 80 km/t være ivaretatt. Planfri kryssing er et av de tryggeste kryssingsalternativene, og er noe vi som vegeier selvfølgelig vil foretrekke. Men vi registrerer at det nevnes at planen bare vil kunne realiseres dersom økonomiske rammer for strekningen kan overholdes. Det vil være synd dersom strekningen blir stående uten gang- og sykkelveg på grunn av krav om planfri kryssing.
	Automatisk freda kulturminner
		Som vegeier og driftsansvarlig på strekningen ønsker vi en tett dialog med Statens vegvesen i planprosessen, og ber derfor om å bli involvert i prosjekteringsfasen før offentlig ettersyn.
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