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Uttalelse - Høring av reguleringsplan for RV 70 Vikansvingen - Kristiansund 
kommune - Møre og Romsdal fylke. 
 
Statens vegvesen har i samarbeid med Kristiansund kommune utarbeidet et forslag til 
detaljregulering med konsekvensutredning for Rv. 70 Vikansvingen - kontrollplassen.  
Hovedutvalg for plan og bygning i Kristiansund kommune har i møte 03.02.2020, sak 07/20, 
vedtatt ål egge reguleringsplanen ut til offentlig ettersyn. Vedtaket er gjort med hjemmel i 
plan- og bygningslovens §12-10 og planen er utarbeidet i samsvar med plan- og bygnings-
lovens §§12-3 og 3-7. 
 
Kystverket har fått planen forelagt til gjennomgang og høringsuttalelse den 14.februar 2020. 
Frist for merknader er satt til 23.mars 2020.   
 
Om planen 
Planarbeidet inngår i fellesbenevningen Bypakke Kristiansund og formålet med tiltakene i 
bypakken er bedre tilrettelegging for gående, syklende og kollektivtransport, samt en  
tilrettelegging for smidigere trafikkavvikling for bilister.  
 

Planforslaget er presentert i to ulike alternativer, der Alternativ 1 er planlagt med tunnel 
gjennom Kråkhaugen og Alternativ 2 med veg i dagen over Kråkhaugen. De to alternativene 
har likeverdige trafikale løsninger for alle trafikantgruppene og det er lagt vekt på å sikre 
gode løsninger for gående og syklende i begge forslagene. Et av hovedgrepene er 
gjennomgående sykkelveg med fortau langs rv. 70.  
 

Planene dekker også næringsområder på Løkkemyra og løsningene for disse er tilnærmet 
identiske i begge forslagene. Det viktigste grepet er etablering av ny rundkjøring med 
tverrforbindelse til Verkstedveien mellom Nordmørsveien 5 og 54, og sammenknytting av 
Algeaveien og Fostervolds gate under ny bru i Vikansvingen. 
 
Våre innspill og kommentarer  
Kystverkets virksomhet er først og fremst koblet til sjøarealer i planer og sjønære arealer 
som kan sies å ha en virkning på ferdselsforholdene. Våre generelle og særlige kommentarer 
til planarbeidet, er knytt til denne type forhold. 
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Vi ser av planforslaget og avgrensningen av reguleringsområdet, at dette ikke har noen 
virkning for etablerte statlige anlegg eller installasjoner og at det ikke påvirker Kystverkets 
ansvars- og influensområde i sjøområdet med strandlinje. Planen ligger innenfor de 
nasjonale forventningene til kommunal planlegging, både i forhold til prosess, bærekraft og 
klimaforventninger.  
Vi har ingen kommentarer til planområdets avgrensning. 
 
Vi anser den foreslåtte planen med de ulike planformålene å være dekkende for både den 
initierte planbeskrivelsen og vedtatte vilkår og rammer i kommuneplanens arealdel. 
Utviklingen av arealet er etter vår mening en konsekvens og naturlig fortsettelse av tidligere 
planverk.  
Utover dette har ikke Kystverket kommentarer til reguleringen eller formålsbruken. 
 
 
 
 

Med hilsen 
 
 
 
Harald Tronstad 
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Kristiansund kommune 

Detaljreguleringsplan rv. 70 - Vikansvingen-kontrollplassen 

Uttale ved offentlig ettersyn - innsigelse 

 
 

Fylkesmannen er statens representant i fylket og har flere roller og oppgaver innen planlegging etter plan- 

og bygningsloven. En viktig oppgave for Fylkesmannen i kommunale planprosesser er å se til at nasjonale og 

viktige regionale hensyn blir ivaretatt i planarbeidet. Fagområder som miljøvern, landbruk, helse, oppvekst 

og samfunnssikkerhet står sentralt. I tillegg skal Fylkesmannen sikre at kommunale vedtak i plan- og 

byggesaker er i samsvar med gjeldende lovverk. 

 

Innledning 

Fylkesmannen viser til brev fra Statens vegvesen datert 07.02.2020, der reguleringsplan for rv. 70 

Vikansvingen – kontrollplassen blir lagt ut til offentlig ettersyn, etter vedtak i Hovedutvalget for plan og 

bygning den 03.02.2020, sak 07/20. Fylkesmannen har fått utsatt høringsfrist til 30.03.2020. 

 

Planarbeidet inngår i «Bypakke Kristiansund», med mål om å løse viktige trafikk- og miljøutfordringer i 

byen, herunder tilrettelegging for gående, syklende og kollektiv, samt mer smidig trafikkavvikling for 

biler.  

 

Planområdet ligger på Nordlandet og strekker seg fra Vikansvingen i øst til kontrollplassen ved 

Nordsundbrua i vest, en veistrekning på 1250 m totalt. Planlagt vei vil gå gjennom et område med skole, 

boligområder, offentlige institusjoner, barnehage, nærområder, samt frilufts- og rekreasjonsområdet 

Kråkhaugen.  

 

Gjeldende reguleringsplan fra 2001 legger til rette for tunnel gjennom Kråkhaugen, og veiløsningen er 

visualisert i kommuneplanen. 

 

I planprogrammet ble det fastsatt å utrede 3 alternativ til veiføring, dvs. to tunnelløsninger og en 

kombinasjon av tunnel og/eller vei i dagen. Vei i dagen gjennom Kråkhaugen ble forkastet faglig i 

planprogrammet fordi vei i dagen ville gi dype veiskjæringer og store ulemper for brukerne av 

Kråkhaugen. I møte med formannskap og i dialog med Kristiansund kommune vinter/vår 2018 ble andre 

alternative løsninger enn tunnel diskutert. Statens vegvesen etterkom ønsket fra bystyrerepresentanter om 

å utrede alternativ med veg i dagen. 
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Planen legger med dette frem to alternative veiløsninger. Alternativ 1 med tunnel (470 m) gjennom 

Kråkhaugen og alternativ 2 med veg i dagen gjennom Kråkhaugen.  

 

Fylkesmannen har ut fra sine ansvarsområder følgende merknader: 

 

Natur- og miljøverninteresser 

 

Friluftsliv 

Kristiansund by har et begrenset areal til rekreasjon og friluftsliv i og med at byen av historiske årsaker har 

etablert seg ute på øyene. Gjenværende områder for rekreasjon og friluftsliv er en begrenset ressurs som 

bør verdsettes høyt.  

 

Området Nordlandet/Kråkhaugen innbefatter både Kråkhaugen og høydedraget ved Nordlandet 

kunstgrasbane. Dette området er registrert som Svært viktig friluftsområde i kommunens kartlegging av 

friluftsområde, etter metodikken i Miljødirektoratets håndbok M98-2013.  

 

 
Kartlagte friluftsområder (M98-2013). Nordlandet/Kråkhaugen ligger midt i bildet.  

 

Kartleggingen viser at Nordlandet/Kråkhaugen er et av flere registrerte friluftsområder i området, men der 

Nordlandet/Kråkhaugen og Røssern-Vollvatnet-Kvernberget er løftet frem som svært viktige 

friluftsområder.  

 

Mindre registrerte friluftsområder kan ikke erstatte Nordlandet/Kråkhaugen pga. at de har andre kvaliteter 

og er vesentlig mindre i størrelse. Nærturområdet Kråkhaugen kan heller ikke erstattes av lignende areal 

lenger unna.  
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Barnetråkkregistrering er et nyttig verktøy som systematiserer innhenting av opplysninger om barn og 

unges bruk av omgivelsene. Hovedfunnene er at barn og unges hovedferdsel skjer i de «grønne 

omgivelsene på Kråkhaugen», på gang- og sykkelveier og i lite trafikkerte gater.  

 

 
 

I begrepet friluftsliv er både folkehelse og barn og unges interesser bakt inn, siden Kråkhaugen som 

friluftsområde ligger nært til der folk bor. Også verdien av landskapet bør sees sammen med verdien av 

friluftsområdet. Kråkhaugen er et typisk nærturområde, men det må vektes at området ligger i 

byen/bynært og at mange dermed er potensielle brukere av området. Barnetråkkregistreringen viser at 

barn og unge er brukere av området. At både ungdomsskole og barnehage ligger tett på Kråkhaugen gjør 

at området får en særlig verdi. 

 

     
Sti fra turveien i retning Kråkhaugen   Gapahuk rett sør for toppen 
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Bildet over viser stien som går i retning Kråkhaugen fra turveien mellom skolen og Råket, som er mye i 

bruk. Det er en relativt stor gapahuk like sør for toppen av Kråkhaugen. Vi antar at Kråkhaugen med 

tilrettelagt gapahuk i grønne omgivelser er en viktig kvalitet for alle, ikke minst for barnehagen og skolen. 

 

Verdien av Nordlandet/Kråkhaugen som geografisk delområde for friluftsliv (leke- og rekreasjonsområde) 

er satt til Stor verdi i konsekvensutredningen. Vi er enig i den verdivurderingen. 

 

Ifølge KU (s. 51) vil «den østlige delen av friluftsområdet Nordlandet/Kråkhaugen (dvs. området 

Kråkhaugen) vil få sterkt redusert attraktivitet med alternativet vei i dagen. Veganlegget beslaglegger både 

naturområder og opparbeidet nærmiljøanlegg ved ungdomsskolen. Resterende naturområde vil bli 

fragmentert og sterkt utsatt for støy og visuelle forstyrrelser. Støyen vil øke sterkt også på 

ballaktivitetsanlegg ved ungdomsskolen. Skole og barnehage sin bruk av området vil bli skadelidende i 

tillegg til fritidsbruken». Vi legger til at aktivitetsområdet i dag har kvalitet som et stille område. Det følger 

videre av KU at den vestlig del av Nordlandet/Kråkhaugen får ikke direkte ulemper av vei i dagen, men 

fragmenteringen i øst reduserer den samlede attraktiviteten av området som helhet. Alternativ med tunnel 

gir ubetydelig konsekvens for friluftsliv, mens alternativet vei i dagen gir stor negativ konsekvens. 

 

Vista analyse har laget rapporten Samfunnsøkonomiske virkninger av friluftsliv (2016/36), på oppdrag fra 

Norsk Friluftsliv/Den norske turistforening. Gjennom regnestykker blir verdien av et nærturområde 

synliggjort som en prissatt verdi. I tillegg til at mer fysisk aktivitet vil føre til at folk er flere timer i arbeid, 

løfter rapporten fra Vista Analyse også frem at fysisk aktivitet vil gi økt arbeidsdeltagelse i befolkningen, gi 

en nytte i færre sykmeldte, høyere pensjonsalder, mindre utgifter til pleie og omsorg. I tillegg kommer 

verdien av bedre leveår og bedre opplevelser, samt verdien som friluftsområdet har på ungdommer og 

barn. I og med at verdien av friluftsliv er en ikke-prissatt verdi kan slike økonomiske sammenhenger lett bli 

mindre vektet. 

 

Nordlandet/Kråkhaugen er av kommunen verdisett som et svært verdifullt friluftsområde (jf. metodikk 

M98-2013), og i KU er området gitt Stor verdi. I tillegg viser Barnetråkkregistreringer at barn og unge 

bruker området i ulike sammenhenger i sin hverdag. Av hensyn til friluftslivinteressene og barn og unges 

interesser har Fylkesmannen innsigelse til alternativ med vei i dagen. 

 

 

Barn og unge 

I plan- og bygningsloven er hensynet til barn og unges oppvekstkår løftet frem i formålsparagrafen. 

Rikspolitiske retningslinjer for barn og planlegging legger føringer om at barns interesser skal tas hensyn til 

i plansaker.  

 

I plansaker skal barn og unges interesser tillegges stor vekt. Ifølge rundskriv Q-16/2013 har kommunene 

et ansvar for at barn og unge får gode oppvekstkår, og for å forebygge psykiske og sosiale problemer. 

Kommunale beslutninger og prioriteringer får ofte direkte betydning for barn og unge. Etter 

folkehelseloven har kommunen, fylkeskommunen og staten ansvar for å fremme befolkningens helse, 

herunder utjevne sosiale helseforskjeller. Barn og unges helse og trivsel er en viktig del av dette ansvaret.  

 

Barnetråkkregistreringen som er gjennomført gir et bilde av barn og unges ferdsel i området. Et utvalg av 

5.- og 9. klassinger og representanter (voksne) fra Juulenga barnehage, Bergan bofellesskap og 

Nordlandets distriktspsykiatriske senter bidro. Nordlandet barnehage var ennå ikke startet driften da 

registreringene ble gjennomført. Barnetråkkregistreringen ligger til grunn for KU. 

 

Kråkhaugen 

Hovedfunnene i KU er at hovedferdselen skjer i de «grønne omgivelsene på Kråkhaugen», på gang- og 

sykkelveier og i lite trafikkerte gater. Aktivitetsområder er skolegården med ballbinge, skogsområder og 
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høydedrag. Barnehagen bruker aktivt naturområdene på Kråkhaugen. Kråkhaugen er registrert med 

helårsbruk, og følgende aktiviteter: lek, gapahuk, friluftsliv, turmål, undervisning. 

 

Med tunnel blir de relativt rolige og til dels grønne omgivelsene opprettholdt, men med vei i dagen blir 

deler av området omdisponert, fragmentert av vei og veiskjæringer, samt tilført veitrafikkstøy. Det er 

negativt at barn og unges nærturområde blir utsatt for alvorlig miljøskade (jf. KU). 

 

Ferdsel på gang- og sykkelveier 

Av KU går det fram at en viktig del av barn og unges ferdsel skjer på gang- og sykkelveier. 

Forbindelseslinjene mellom Råket og ungdomsskolen står her sentralt.  Gang- og turveien mellom Råket – 

ungdomsskolen har ifølge KU stor lokal betydning som skolevei, turvei og for trening, og som innfallsport 

til de høyereliggende områdene på hver side. 

 

Ifølge KU blir forbindelsene funksjonelt opprettholdt på en god og trygg måte ved alternativet vei i dagen, 

men opplevelseskvaliteten og attraktiviteten vil bli sterkt redusert når skoleelever og andre brukere må gå 

på bru over en sterkt trafikkert vei med støy og støv. KU synliggjør at forbindelseslinjen F1 Råket – 

ungdomsskolen blir Forringet av vei i dagen.  KU holder frem at alternativet med tunnel vil man få en 

ubetydelig endring.  

 

For alternativ med tunnel blir gang- og sykkelvei lagt på østsiden av Kråkhaugen, mens for alternativet vei 

i dagen vil gang- og sykkelveien ligge langs ny veglinje.  Av støykartleggingen går det frem at gang- og 

sykkelveien langs vei i dagen over Kråkhaugen vil ligge i rød støysone. I tillegg vil strekningen med gang- 

og sykkelvei ligge mellom firefelts-vei og høy veiskråning. For alternativet med tunnel vil gang- og 

sykkelveien bli lagt ute av gul- og rød støysone. Alternativet med tunnel gir gang- og sykkelvei i grønne 

omgivelser, men gang- og sykkelveien vil medføre høye skjæringer i bakkant av bebyggelsen øst for 

Kråkhaugen.  

Samlet finner vi at tunnelalternativet gir en bedre løsning for barn og unges ferdsel langs gang- og 

sykkelvei gjennom området. 

 

En hensikt med Bypakken er å legge til rette for økt gange og sykling, dette gjelder både voksne, barn og 

unge. Trivsel er et moment vanskelig å måle, men vi antar at det er mer innbydende å sykle og gå på en 

gang- og turvei som har akseptabelt støynivå og som ligger i relativt grønne omgivelser. Kvaliteter som 

gir økt bruk av gang- og sykkelveier bør vektlegges. 

 

Aktivitetsområdet 

Barnetråkkregistreringene viser at skolegården og det tilrettelagte området like sørvest for 

skolebygningen er et favorittsamlingssted også etter skoletid. 

 

Alternativet med vei i dagen vil legge veglinja tett opp i dette aktivitetsområdet. For å bøte på skadene 

blir det lagt en voll mellom veien og aktivitetsområdet. Dette vil ta ned støyen fra veien i tilstrekkelig grad, 

men vil etablere en massiv voll tett inn på aktivitetsområdet. Selv om vollen vil gro til, vil endringene 

redusere kvaliteten på aktivitetsområdet.  

 

Oppsummert vil alternativet med vei i dagen (alt. 2) påføre aktivitetsområdet en alvorlig miljøskade, jf. KU. 

I tillegg vil gang- og sykkelveien mellom Råket og ungdomsskolen (bru over firefelts vei) bli belemret med 

støy- og støvplager. Dette gjelder også for gang- og sykkelveien langs ny veilinje. Aktivitetsområdet ved 

skolen får en redusert kvalitet med høy (ikke oppgitt) støyvoll tett på, samt at arealet blir noe oppstykket 

med gang- og sykkelveier. 

 

For alternativet med tunnel blir turområdet Kråkhaugen opprettholdt, og ferdselsforbindelsen Råket-

ungdomsskolen blir ubetydelig endret. Ferdsel på gang- og sykkelvei langs ny veilinje blir lagt i grønne 
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omgivelser og uten støy og støvutfordringer. Gang- og sykkelveien vil få høye skjæringer mot 

bebyggelsen som planen bør vurdere sikkerheten av. Her må det sikres med gjerde for de som ferdes 

langs gangveien, men og av hensyn til innsyn i hager/hus nedenfor. Også aktivitetsområdet sørvest for 

skolen får beholde kvalitetene som ligger til området i dag.  

 

Barn og unges interesser i planområdet må sees sammen i en helhet og i et langsiktig perspektiv der 

viktigheten av barn og unges oppvekstvilkår bør stå sentralt. Av hensyn til barn og unges interesser har 

Fylkesmannen innsigelse til alternativet vei i dagen.  

 

Landskap 

Den sammenhengende grønnstrukturen på toppen av Nordlandet fra Kvernberget i øst er en del av det 

karakteristiske landskapsbildet i Kristiansund. I verdivurderingen av Kråkhaugen som landskapselement er 

blankskurte svaberg med karrig vegetasjon gir en ekstra estetisk dimensjon til området. Kråkhaugen er 

blitt utfordret med noen større bygg plassert i utkanten de siste årene, deriblant ungdomsskolen og 

Shellbygget.  

 

Verdien av Kråkhaugen som landskapsbilde/bybilde er satt til Middels – mot stor verdi i KU.  

 

Virkningen av tunnel gjennom Kråkhaugen er satt til Noe forringet. Konsekvens: 1 minus (-), dvs. noe 

landskapsskade. Virkning av vei i dagen (der store avbøtende tiltak er tatt med) er satt til Sterkt forringet. 

Konsekvens: 2 minus (--), dvs. betydelig landskapsskade. 

 

Ifølge planomtalen med KU vil rv. 70 med vei i dagen fragmentere og splitte opp den helhetlige 

landskapsformasjonen visuelt, med en sjakt gjennom terrenget. Påvirkningene vil føre til svært stor 

forringelse av landskapsbildet ved store terrenginngrep som bryter med de naturlige retningene på 

fjellformasjonene og stor skala på vegen i forhold til omkringliggende element. Tiltaket vil være spesielt 

eksponert sett fra Løkkemyra.  

Landskapsvirkningene av de to alternativene inngår i vurderingen av området som et rekreasjons- og 

turområde for alle; ikke minst for barn og unge.  

 

Støy 

Vedlagt planforslaget ligger en støyutredning datert 10.05.2019, utarbeidet av Rambøll. Det konkluderes 

med at støybildet ved de nærmeste bygningene vil være relativt likt med de to alternativene. Det er 

anbefalt ca. 1 km med områdeskjerm, og støyfølsom bebyggelse med behov for tiltak er angitt i vedlegg 

A.  

 

Planbestemmelse § 3.2 legger støyretningslinje T-1442/16 og støynivå Lden 55 dB til grunn på uteplass og 

utenfor vindu til rom med støyfølsom bruk. Dette gjelder både drifts- og anleggsfase. Det er også satt 

ambisjonsnivå for innendørsstøy til 30 dB (Leq24 h). Støyskjermer er tegnet inn i plankartet. Støyfølsom 

bebyggelse som likevel blir liggende i gul- og rød støysone (vedlegg A) vil bli nærmere vurdert for 

støytiltak. At det er satt begrensninger for bygg bygd før 1987 er i tråd med vår praksis for å gi rom for 

vurdering av «uforholdsmessig høye kostnader» knyttet til støyskjermingen. Ferdigstilling av 

skjermingstiltak før veianlegget åpner er sikret i planbestemmelse § 2.3.  

 

Ved aktivitetsområdet til ungdomsskolen er det for alternativ med vei i dagen lagt opp en terrengvoll. 

Denne er ikke vist som støyvoll i plankartet. Fylkesmannen rår til at terrengvollen tegnes inn som støyvoll 

likt med andre støyskjermer. Høyde må også kunne leses av kartet likt med de andre støyskjermene. 
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Vurdering av planforslag med konsekvensanalyse (KU) 

Konsekvensanalysen er gjennomført etter Statens vegvesens håndbok V712. Samfunnsøkonomisk analyse 

omfatter prissatte konsekvenser, og ikke-prissatte konsekvenser for ulike fagtema.  

 

Fylkesmannens vurdering er at planomtale med KU opplyser saken tilstrekkelig, og gjør det mulig for 

Fylkesmannen å etterprøve vurderingene og systematikken. En KU er et nyttig og anerkjent verktøy for å 

forsøke å ta hensyn til de moment som berører plansaken. Vi ser likevel at det gir utfordringer når 

prissatte og ikke-prissatte konsekvenser skal vurderes opp mot hverandre til slutt. 

 

Ikke prissatte konsekvenser 

For ikke-prissatte konsekvenser, som friluftsliv, landskapsbilde, naturmangfold og kulturarv, er det gjort en 

verdivurdering i ulike delområder. I tillegg er virkningene av byggetiltaket vurdert. Verdi og virkning 

danner grunnlaget for konsekvens av veitiltaket i de ulike delområdene og for de ulike temaene.  

 

Ifølge tabell 24 i planomtalen gir alternativ 1 (tunnel) noe negativ konsekvens for landskap, kulturarv, og 

ubetydelig konsekvens for friluftsliv og naturmangfold. Samlet gir tunnel-alternativet noe negativ 

konsekvens. 

 

Alternativ 2 (vei i dagen) gir stor negativ konsekvens for friluftsliv, middels negativ konsekvens for landskap, 

noe negativ konsekvens for naturmangfold og middels negativ konsekvens for kulturarv. Samlet gir 

alternativet med vei i dagen middels negativ konsekvens. 

 

Tunnelalternativet (når 0-alt. er holdt utenfor) er rangert som beste løsning for ikke-prissatte 

konsekvenser.  

 

Prissatte konsekvenser 

Alternativ 1 med tunnel gjennom Kråkhaugen; investeringskostnader: 823,57 mill. kr 

Alternativ 2 med vei i dagen gjennom Kråkhaugen; investeringskostnader: 612,1 mill. kr 

 

Dette gir en forskjell på kr. 211 mill.  

 

I KU pkt. 9.7 er det holdt frem at for vegvesenet er forskjellen i drifts- og vedlikeholdskostnader over 40 år 

avgjørende for deres anbefaling. Vegvesenet har dermed lagt til grunn en forskjell på kr 475 mill., og 

anbefaler alternativet vei i dagen.  

 

Det går frem av KU at det statlige bidraget på kr 250 mill. ligger fast uansett alternativ. Vi legger til at 

drift- og vedlikehold ligger til veieier uansett valg av alternativ.   

 

I saksframlegget til Bystyret fra 2018 går det frem at med prisforskjell på kr 240 mill. og med 20 kr sats, vil 

tunnel gi bompengetid på 8,8 år, mens vei i dagen gir 6,5 år. Det vil si forskjell på 2,3 år. Med oppdaterte 

tall fra KU (211 mill. forskjell) vil forskjell i bompengeperiode antakeligvis bli noenlunde den samme, eller 

gå noe ned.  

 

Avklaring av innsigelse til planforslaget 

Planarbeidet inngår i «Bypakke Kristiansund», med mål om å løse viktige trafikk- og miljøutfordringer i 

byen, herunder tilrettelegging for gående, syklende og kollektiv, samt mer smidig trafikkavvikling for 

biler. Begge alternativ gir en betydelig trafikantnytte med innkorting av dagens vei. Veien vil gi store 

innsparinger i transportkostnader, spart reisetid, reduksjon i ulykker og støy, mm. Fylkesmannen er ut 

fra dette positiv til veiprosjektet. 
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Av hensyn til friluftslivet og barn og unges interesser har Fylkesmannen innsigelse til et planforslag der 

alternativ 2 med vei i dagen blir valgt. Uheldige landskapsvirkninger underbygger vår innsigelse. 

 

«Dersom et planforslag berører nasjonale eller vesentlige regionale miljøverdier, kan innsigelse vurderes, jf. 

plan- og bygningsloven § 5-4. Det vil imidlertid bero på en konkret vurdering i den enkelte sak om en 

innsigelse skal fremmes». Innsigelsesrundskrivet T-2/16 holder fram at det skal gjøres en «vurdering av 

hvorvidt miljøverdien(e) er av nasjonal eller vesentlig regional verdi eller av andre grunner av vesentlig 

betydning. Vurderingen skal være kunnskapsbasert og begrunnet ut fra vedtatte nasjonale eller regionale 

mål, rammer og retningslinjer; kommet til uttrykk i statlige styringsdokumenter slik som lover, 

stortingsmeldinger eller -proposisjoner, forskrift, rundskriv, statlige planretningslinjer, regionale 

planbestemmelser, regionale planer eller overordnete planer. En tematisk gjennomgang av de særlig viktige 

nasjonale og vesentlige regionale interesser på miljøområdet framgår av kapittel 3. I tilfeller hvor flere 

strekpunkter kommer til anvendelse, er terskelen for innsigelse lavest aktuelle innslagspunkt». 

 

Kap. 3.10 i T-2/16 legger føringer for tema friluftsliv. Her står at «innsigelse skal vurderes når planforslag vil 

komme i konflikt med områder verdsatt som svært viktig eller viktig friluftsområde i henhold til 

Miljødirektoratets veileder M98-2013». Nordlandet/Kråkhaugen er registrert som svært viktig 

friluftsområde. I vår vurdering er det vektlagt at verdien av området i KU er vurdert med Stor verdi. Det er i 

tillegg mange som bor i området som ligger i /nær byen, og turområdet har derfor mange potensielle 

brukere, i dag og i framtiden. Barn og unge er en viktig brukergruppe. Forskjellen mellom alternativet vei i 

dagen og tunnel er store, der vei i dagen gir stor negativ konsekvens, mens tunnel gir ubetydelig 

konsekvens for friluftslivinteressene. Etter en vurdering finner vi å ha innsigelse av hensyn til 

friluftslivinteressene. 

 

Ifølge Rikspolitiske retningslinjer for barn og planlegging skal Fylkesmannen følge opp barn og unges 

interesser i plansaker. I området bor det mange barn, samt at det er etablert både barnehage og skole. 

Barnetråkkregistreringen viser at barn og unge er brukere av de grønne omgivelsene på Kråkhaugen og 

gang- og sykkelveier. I tillegg er aktivitetsområdet ved ungdomsskolen et viktig møtested hele året. 

Alternativet med vei i dagen vil gi trygg ferdsel langs gang- og sykkelveier i området, men vil stykke opp 

og omdisponere området ved Kråkhaugen, forringe ferdselen på gang- og sykkelveiene med støy mellom 

skole og Råket og langs ny veilinje, samt påføre aktivitetsområdet en alvorlig miljøskade. Siden det er stor 

forskjell i negative konsekvenser mellom alternativene, og alternativet med vei i dagen gir vesentlig 

dårligere løsning for barn og unge, finner vi å ha innsigelse til vei i dagen-alternativet. 

 

I tillegg gir alternativet med vei i dagen en betydelig landskapsskade på et karakteristisk landskap, ved at 

den helhetlige landskapsformasjonen Kråkhaugen blir splittet opp visuelt med en sjakt gjennom terrenget. 

Det er lagt inn store avbøtende tiltak for å dempe disse effektene. Virkningen på landskapet er et moment 

som berører områdets kvaliteter som friluftsområde og et trivelig område for barn og unge.  

 

Begge alternativ medfører riving av flere boliger, enten pga. direkte nedbygging eller pga. støyplager. For 

begge alternativ er det flere boliger som får endret sine støyforhold i ulik grad, både positivt og negativt. 

Støy er like fullt en premissleverandør inn i prosjektet for både friluftsliv og for barn og unges interesser.  

 

Konsekvensene for friluftsliv og barn og unges interesser, samt for landskapet, er vesentlig bedre for 

alternativet med tunnel. Disse verdiene må sees sammen med forskjellen i investeringskostnader, dvs. 

lengde på bompengeperioden. Forskjellen i investeringskostnadene på kr 211 mill. vil antakeligvis gi ca. 2 

år lenger bompengetid for tunnelalternativet.  

 

Planforslaget med konsekvensutredning har synliggjort verdien og konsekvensene tunnel og vei i dagen 

vil ha for området. Etter vår vurdering har planforslaget tilført viktig kunnskap i prosessen. Av hensyn til 

friluftsliv, barn og unges interesser finner Fylkesmannen å ha innsigelse til alternativ 2 - vei i dagen. 
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Konklusjon 

Fylkesmannen er positiv til veiprosjektet som inngår i «Bypakke Kristiansund», med mål om å løse 

viktige trafikk- og miljøutfordringer i byen. Tilrettelegging for gående, syklende og kollektiv, samt mer 

smidig trafikkavvikling for biler står sentralt.  

 

Fylkesmannen viser til Rikspolitiske retningslinjer for barn og planlegging og Nasjonale og vesentlige 

regionale interesser på miljøområdet – klargjøring av miljøforvaltningens innsigelsespraksis (T-2/16, rev. 

oktober 2019), og har av hensyn til friluftsliv og barn- og unges interesser innsigelse til planforslaget 

alternativ 2 – vei i dagen gjennom Kråkhaugen. 
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Kristiansund kommune - detaljregulering - reguleringsplan for Rv 
70 Vikansvingen - Kontrollplassen - uttalelse ved offentlig ettersyn 
 
Møre og Romsdal fylkeskommune har ut fra sine ansvarsområder følgende merknader: 
 
INNLEDNING 
Planframlegget svarer ut et erkjent behov for å løse trafikkutfordringer i innkjøringa 
mot Kristiansund sentrum. De to alternativene som er lagt fram er de samme som 
skissert tidligere i prosessen. Planforslagene og utredningene som følger planen er i 
hovedsak tilfredsstillende, men vi har noen merknader som må vurderes før planen 
godkjennes. 
 
MERKNADER TIL KONSEKVENSUTGREIINGA 
Planfaglige merknader 
Planomtale med konsekvensutgreiinger er ryddig oppsatt og inneholder de elementene 
som kreves av konsekvensutgreiinger. 
 
Metodikken som er brukt, er anerkjent og dokumenterbar. I den grad det går an å ha 
merknader, gjelder dette sammenstillinga mellom prissatte og ikke prissatte konse-
kvenser (tabell 25 i konsekvensutgreiingene). Det ligger i metodikken at konsekvenser 
som ikke er prissatt heller ikke påvirker samfunnsøkonomiske forhold. Dette er sjøl-
sagt feil, noe som for så vidt også er kommentert i utgreiingene. Det er nokså åpen-
bart at en lang rekke faktorer som ikke kan kostnadsberegnes i modellen, har 
betydning for samfunnsøkonomien; folkehelse, trivsel, stedsidentitet etc. Noen av de 
forholdene som påvirker folkehelse og trivsel inngår i utgreiingene av ikke prissatte 
konsekvenser, mens andre forhold er omtalt i kapittel 8, som ikke inngår i 
samleregnskapet (tabell 25) i det hele tatt, herunder konsekvenser for barn og unge. 
Dette er en generell svakhet ved hele modellen, som må tas hensyn til blant annet når 
det kommer til prioritering av alternativer. 
 
Vi registrerer at veg i dagen (alt 2) kommer dårligere ut for alle konsekvenser som 
ikke kan prissettes. Vi registrerer også at de prissatte kalkylene i grove trekk slår fast 
at tunnellalternativet (alt 1) har høyere investerings- og vedlikeholdskostnader, mens 
alternativet i dagen er mer lønnsomt for "samfunnet forøvrig". Utover dette er alter-
nativene nokså likt prissatt. 
 
Samfunns- og næringsutvikling 
Kapittel 8.2 i planomtalen skal omhandle samfunnsmessige virkninger. Disse er etter 
vår vurdering mangelfullt beskrevet. Første avsnitt dreier seg om trafikale forhold, 
som også er beskrevet annet sted. Det kunne med fordel vært sagt noe her om mål-
konflikter (økt trafikk vs klimamål og mål om at personbiltrafikken ikke skal øke). 
 

Statens Vegvesen 
Postboks 1010 Nordre Ål 
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Kapitlet viser ellers til "positive virkninger", "mer attraktiv", "mer tilgjengelig" o.l., 
uten at det er spesifisert verken kvantitativt eller kvalitativt hva dette faktisk betyr. 
Tilgjengelig og attraktiv for hvem, for hva? 
 
Er det arbeidsplasskonsentrasjoner som blir påvirket av endringene, og på hvilken 
måte? Likedan bør man si noe om hvordan økt framkommelighet (både for bil og 
kollektiv) påvirker forholdet mellom Løkkemyra og bysentrum, parkeringsforholdene 
begge steder, handelsaktiviteten etc. 
 
Samferdsel 
I kap.8.1 påpekes det at det vil kunne bli kødannelser når firfeltsveg skal flettes inn til 
tofeltsveg. Her må utredes avbøtende tiltak som viser hvordan kollektivtrafikken kan 
gis fortrinn i vegsystemet ved fletting til tofeltsveg. Dette er et vilkår for at planen 
kan egengodkjennes. Dersom mulig bør planbestemmelsene sikre gjennomføring av 
slike tiltak.  
 
Kapittel 8.10 om luftforurensing bør også si noe om hvordan gang- og sykkeltraseene 
påvirkes. 
 
Automatisk freda kulturminner 
Virkningene for ID220140-1 er ikke utredet. Denne lokaliteten blir ikke direkte berørt, 
men dersom en velger alternativ 1 kommer tiltakene veldig nært steinalderlokaliteten. 
Vi ber om at konsekvensene for ID220140-1, og eventuelle avbøtende tiltak blir 
utredet i KU. Dette er et vilkår for å kunne akseptere planen. 
 
Avbøtende tiltak kan i denne sammenhengen forslagsvis være fysisk sikring under 
anleggsarbeidet og bestemmelser som sier at området ikke kan nyttes som anleggs-
vei, rigg, deponi eller andre tiltak knyttet til anleggsarbeidet. Disse restriksjonene 
gjelder selvsagt også ved valg av alternativ 2.  
 
Kulturminner fra nyere tid 
Vi gjør oppmerksom på en trykkfeil i planomtalen; når det gjelder klippfiskberget på 
Kråkhaugen, tabellene som viser påvirkning og konsekvens, viser begge overskriftene 
til alternativ 1. Vi har ellers ikke merknader til utgreiingene for dette feltet. 
 
 
 
MERKNADER TIL PLANFORSLAGET 
Planfaglige merknader 
Vi har ikke vesentlige merknader av planfaglig karakter. 
 
Samferdsel 
Vegtiltaket er i tråd med gjeldende kommuneplan for Kristiansund der det blir vist til at 
trafikken på rv. 700 har økt til et nivå som vegen ikke er bygd for og at det dermed er 
behov for utbedring av rv.70. Planen inngår i «bypakke» for Kristiansund der målet er 
bedre tilrettelegging for gående, syklende og kollektiv, samt tilrettelegging for mer 
smidig trafikkavvikling for bilister. «Bypakken» har også som mål å redusere antall 
personreiser med bil og skape bymiljø som fremmer trivsel og vekst.  
 
Vi har som vegeier av fylkesvegnettet og med ansvar for drift av kollektivtilbudet 
følgende kommentarer:  
 
 
 
 



 

Kollektiv 
Selv om planen inneholder mange positive tiltak for kollektivtrafikken, vil den økte 
veikapasiteten ikke endre den relative konkurransen mellom kollektivtrafikk og per-
sontrafikk. Trafikktallene i kap. 8.1.1. viser at trafikkmengden i vegsystemet med ny 
utbygging vil øke mer med ny rv.70 enn uten utbygging.  
 
Den viktigste virkningen for kollektivtrafikken i Kristiansund, er bedre regularitet ved 
at bussen unngår forsinkelser. For å ikke undergrave mål om økt kollektivtrafikk er det 
helt nødvendig at den videre planlegginga følger opp vedtak om sambruksfelt og andre 
tiltak for å gi buss fortrinn i vegsystemet. Reduksjon av trafikkmengde på eksisterende 
rv. 70 i Melkvika vil også bedre framkommeligheten for buss.  
 
Kollektivandelen i Kristiansund er i dag på ca. 5 %. I «Kollektivstrategi 2012-2021», 
vedtatt av fylkestinget 13. juni i 2012, er målet å øke andelen til 15%. Det arbeides 
med et kollektivprosjekt i Kristiansund hvor hovedfokus er fremføringshastighet, 
regularitet og forutsigbarhet. Slik rutenettet er bygd opp i dag, vil den nye vegstrek-
ningen kunne tas i bruk av 8 ruter, derav 4 langtransportruter. 
 
De to framlagte planalternativene er like når deg gjelder tilrettelegging for kollektiv.     
 
Gang- og sykkeltrafikk 
Det er i planen lagt til rette med gode muligheter for å sykle og gå. Transportsyklisten 
er godt ivaretatt med eget sykkelfelt langs vegen i alternativ 2 og i alternativ 1 med 
veg i dagen over Kråkhaugen. For å ta valget om å gå er det viktig at transport-
etappen er mest mulig trygg, interessant og opplevelsesrik. Gange langs vegstrekning-
en i dagen (alt 2) vil bli støyutsatt og oppleves monoton og dermed bli lite attraktiv 
som gangetappe.  
 
Transportsyklisten påvirkes ikke like mye av omgivelsene, men etter vår vurdering er 
likevel alternativ 1 med veg i dagen et bedre alternativ for myke trafikanter. Det er 
ikke tilstrekkelig å se bare på "tekniske" muligheter, det må også legges vekt på 
trivsel, attraktivitet og omgivelsenes kvalitet og ikke minst trafikkstøv, jamfør merk-
nader til konsekvensutgreiingene. Vi ber om at det vurderes om gang- og sykkel-
traseen over Kråkhaugen kan legges til grunn uansett valg av alternativ.  
 
Det er svært positivt at det planlegges slakere og bredere gang- og sykkelbru over rv. 
70 Fostervolds gate for å bedre tilkomst til målpunkt som barnehager og skole fra 
boligområder øst for rv 70. 
 
Framkommelighet 
Dimensjoneringsgrunnlaget som er lagt til grunn, er kapasitetssterk gate med farts-
grense 60 km/t. Den nye riksvegen vil ikke bli ei "gate". Vegen slik den er utformet vil 
kunne innby til større fart og det reelle fartsnivået kan derfor komme til å bli høyere.  
 
Omklassifisering av veg 
Forslag til omklassifisering av veg virker fornuftig og fylkeskommunen har ingen inn-
vendinger mot å overta Dalegata mellom Kontrollplassen og krysset i Melkvika, samt 
Verkstedveien fra eksisterende rundkjøring og fram til ny rundkjøring med rv. 70 
Nordmørsveien. Dalegata får vesentlig mindre trafikk, mens armen fram til rund-
kjøringen med rv 70 får vesentlig mer trafikk. Vi savner omtale av eksisterende 
rundkjøring i Verkstedveien og om dette krysset er tilstrekkelig dimensjonert og 
utformet. Vi legger til grunn at rundkjøringen i Verkstedveien om nødvendig blir 
utbedret til tilstrekkelig kapasitet.  
 



 

Ved omklassifisering av riksveg til fylkesveg skal vegens tiltenkte funksjon og krav til 
teknisk standard være ivaretatt før overtakelse. Vi viser til NA- rundskriv nr. 97/13 
 
Automatisk freda kulturminner 
Vi kan ikke behandle en eventuell dispensasjon fra kulturminneloven før det er valgt 
alternativ i denne saka.  
 
Vi har likevel noen merknader til planen slik den er lagt frem per nå, med to alternativ.  

 Ifølge plankartet ser det ut til at ID 122957-1 ikke blir direkte berørt av vei-
areal dersom en velger alternativ 2. Dersom denne lokaliteten kan unngås ved 
avbøtende tiltak, skal den ligge inne i kartet med hensynssone D (H730) og 
hensynssone C (H570). Stemmer ikke dette, må det komme frem av planen.  

 ID 122957-1 og 179187 er lagt inn som bestemmelsesområder med 
bestemmelser i planen. Lokalitetene sin femmeterssikringssone er også 
automatisk fredet på lik linje med selve lokaliteten, og skal derfor også 
omfattes av bestemmelsesområdet. Dette er ikke gjort i plankartene.  

 Det står i svaret til innspill ved utvidelse av planområdet i planbeskrivelsen at 
det skal være lagt inn hensynssoner rundt ID 220140-1. Dette er ikke 
gjennomført. ID 220140-1 må markeres i plankartet i tråd. 

 
Det er et vilkår for egengodkjenning at markeringer og hensynssoner er korrekte. 
 
Kulturminner fra nyere tid 
Planforslaget berører to ulike kulturminnemiljøer: Klippfiskberg ved Kråkhaugen, og 
kulturminnemiljøet rundt Kontrollplassen. Dessuten innebærer planforslaget at to 
enkeltsstående sefrakregistrerte bygninger i Ole Viks gate 2 og Nordmørsveien 25 må 
rives.  
 
Klippfiskberget ved Kråkhaugen er fra før berørt og fragmentert gjennom utbygging, 
blant annet omsorgsboliger i nordre del av området. Klippfiskberget blir i ulik grad 
berørt av veiplanens 2 alternativer.  Alternativet med tunnel medfører at det vil bli 
anlagt en gang og sykkelvei i nordre del av klippfiskberget.  Dette gjør at kulturminnet 
blir noe forringet.  Alternativet med vei i dagen vil medfører at en langt større del av 
klippfiskberget blir ødelagt, og vil dermed gjøre at kulturminnet blir sterkt forringet. Vi 
vil derfor sterkt frarå alternativet med vei i dagen, og heller tilrå at man velger 
tunnelalterantivet. 
 
Kulturminnemiljøet rundt Kontrollplassen blir likt berørt av dei to planalternativene.  
Veiplanene innebærer at det blir anlagt en langt større rundkjøring enn dagens, i 
krysset medllom Dalegata og Wilhelm Dallsgate/Tunnelgata. Det store veikrysset og 
den nye 4-felts innfartsveien vil fullstendig transformere den viktige plassdannelsen 
ved det eksisterende veikrysset. Dessuten vil Dalegata gjennom gjenreisningsbebygg-
elsen (nærmest rundkjøringa) bli omgjort til blindgate, og Dalegata som gammel 
gjennomfartsvei vil derved bli blokkert. Veiplanen vil også føre til at man må rive et 
gjenreisningsbygg like øst for rundkjøringa, og man må fjerne deler av den eldre 
vegetasjonen. Vi er også informert om at Statens Vegvesen vurderer å innløse 
eiendommen Dalegata 54. 
 
Ut fra kulturvernståsted, er det uheldig at den nye innfartsveien og den store rund-
kjøringa i så stor grad transformerer og reduserer kulturminneverdiene, inkludert 
riving av flere gjenreisningshus. Vi erkjenner likevel samfunnsnytten av ny 
innfartsveg. 
 
Det er imidlertid viktig at mest mulig av den eldre vegetasjonen blir bevart, og at det 
som må fjernes blir erstattet av ny miljøskapende vegetasjon. Det er også viktig at 



 

rundkjøringen og innfartsveien får en materialbruk og detaljering som gjør at kon-
trasten til det gamle kulturminnemiljøet ikkje blir unødvendig stor. Det same gjelder 
også utformingen av gangbrua nord for rundkjøringa. Dette bør sikres i bestemm-
elsene til planen. 
 
De to Sefrakregistrerte bygningene i Ole Viks gate 2 og Nordmørsveien 25 er i stor 
grad endret og modernisert. Vi har derfor ingen innvendinger mot at disse blir fjernet.    
 
Barn og unge 
Konsekvensutgreiingene viser at friluftsområdene på Kråkhaugen har viktige kvaliteter 
for barn og unge, som også blir brukt i skoletida. Området framstår som ei relativt stor 
grønn lunge i et bymiljø som ellers er nokså tett utbygd. På denne delen av Nordlandet 
er det ikke andre arealer med samme kvalitet. Rv. 70 framstår i dag som en barriere 
mot andre grøntområder opp mot Vollvatnet og Kvernberget. Ved tilrettelegging av 
gangforbindelse over en ny vei, kan dette delvis avbøtes, men avstandene vil uansett 
være uhåndterlig, særlig for de yngste barna. Ut fra barn og unges interesser er dette 
et argument for å tilrå alternativ med tunnel. 
 
Friluftsliv 
Se merknader til barn og unge. Området er også attraktivt for voksne i nærmiljøet. 
 
 
KONKLUSJON 
For at planen skal kunne egengodkjennes, må følgende forhold være på plass: 
- automatisk freda kulturminner må være riktig markert i kartet 
- konsekvensutgreiingene må vise virkninger for kulturminne med ID 220140-1 
- konsekvensutgreiingene må synliggjøre avbøtende tiltak for å sikre prioritet for 
kollektivtrafikk ved fletting fra firefelts- til tofeltsveg. Bestemmelser som sikrer 
prioritet må vurderes. 
 
Gang- og sykkeltraseen over Kråkhaugen bør velges uavhengig av alternativ for 
bilveg. 
 
Vi viser til øvrige merknader og ber om at disse blir vurdert før egengodkjenning. 
 
Ut fra hensynet til nyere tids kulturminner, gang-, og sykkelattraktivitet, friluftsliv og 
barn og unges interesser, rår vi til alternativ 1, tunnelalternativet. 
 
 
 
 
 
Med hilsen  
  

Ingunn Bekken Sjåholm  Johnny Loen 
Kst. fylkesplansjef  Plansamordnar 

 
 

Dette brevet er elektronisk godkjent og vil ikke bli utsendt i papir 
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Dato:  23.03.2020 
Vår ref:  14/00101-10 
Deres ref:  20/23296-2/Arild 
Grønsberg  

 

Uttalelse til varsel om høring av reguleringsplan - Rv 70 
Vikansvingen - kontrollplassen i Kristiansund kommune. 

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) viser til 
ovennevnte sak, datert 7. februar 2020. 
 
DMF er statens sentrale fagmyndighet ved forvaltning og utnytting av mineralske 
ressurser, og skal bidra til størst mulig samlet verdiskaping basert på en forsvarlig og 
bærekraftig utvinning og bearbeiding av mineraler. Vi forvalter lov om erverv og 
utvinning av mineralske ressurser (mineralloven), og har i tillegg et særlig ansvar for at 
mineralressurser blir ivaretatt i saker etter plan- og bygningsloven. 
 
Sentrale mål i mineralforvaltningen er å sikre tilgangen til mineralressursene i framtida 
og å hindre at viktige forekomster båndlegges av arealbruk som utelukker framtidig 
utnyttelse. 
 
Om saken 
Statens vegvesen har i samarbeid med Kristiansund kommune utarbeidet et forslag til 
detaljregulering med konsekvensutredning for Rv. 70 Vikansvingen- kontrollplassen. 
Planarbeidet inngår i fellesbenevningen «Bypakke Kristiansund». Formålet med 
tiltakene er bedre tilrettelegging for gående, syklende og kollektiv, samt en smidigere 
trafikkavvikling for billister. Planforslaget legger fram to alternativer; alternativ 1 er 
tunnel gjennom Kråkhaugen og alternativ 2 med veg i dagen over Kråkhaugen.  
 
Det opplyses i planbeskrivelsen om at alternativ 1 vil medføre et overskudd av faste 
masser på 100 000 m3 og alternativ 2 gir et overskudd på 150 000 m3. Massene må 
transporteres bort til et deponi enten langs veg eller på lekter i sjø. Vegvesenet jobber 
i samråd med kommunen om å finne egnede og aktuelle mottak, men foreløpig uten 
konklusjon da det generelt er et overskudd av masser i Kristiansundsregionen. Aktuelle 
mottakere i nærområdet kan være Vestbase, Umoe Sterkoder, Ersnes/Faksvåg, 
Husøya, eller Mekvik på Frei.   
 
Uttalelse fra DMF 
DMF er opptatt av at overskuddmasser blir håndtert på en god måte og at det legges 
til rette for at masser som deponeres senere kan benyttes i andre prosjekter. Vi 
vurderer at utredningene i planbeskrivelsen imøtekommer våre interesser. 
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Vi har ingen ytterligere merknader til høring av reguleringsplan - Rv 70 Vikansvingen - 
kontrollplassen i Kristiansund kommune.  
 
For nærmere informasjon om mineralloven med tilhørende forskrifter, se 
hjemmesiden vår på www.dirmin.no. Her finner du også vår digitale kartløsning, som 
er et nyttig verktøy for oppdatert informasjon om mineraluttak, bergrettigheter m.m., 
supplert med relevante kartdata fra andre etater. 
 
 
 
Vennlig hilsen 
 
 

Dragana Beric Skjøstad Karoline Ulvund 
seksjonsleder rådgiver 

 
 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer. 
Saksbehandler: Karoline Ulvund 
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NVE si generelle tilbakemelding til offentleg ettersyn av reguleringsplan 

Rv 70 Vikansvingen - Kontrollplassen i Kristiansund kommune 

Vi viser til oversending av høyringsdokument datert 07.02.2020. 

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) er nasjonal sektormynde med motsegnkompetanse 

innanfor saksområda flaum-, erosjon- og skredfare, allmenne interesser knytt til vassdrag og grunnvatn, 

og anlegg for energiproduksjon og framføring av elektrisk kraft. NVE gir råd og rettleiing om korleis 

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

NVE prioriterer å gi innspel og uttalar til overordna planar og rettleiing/opplæring til kommunar med 

store utfordringar innanfor vårt saksområde. I tillegg prioriterer vi å gi uttalar til reguleringsplanar der 

det vert bede om fagleg hjelp til konkrete problemstillingar. Dette går fram av brev til kommunane 

datert 29.09.2017 om  «NVEs bistand og verktøy i arealplanleggingen», der vi ber kommunen om å 

skrive tydeleg i oversendingsbrevet kva ein eventuelt ynskjer hjelp til i den enkelte sak. I denne saka kan 

vi ikkje sjå at det er bede om slik hjelp. NVE gjev difor ikkje konkret fråsegn i denne saka. 

 

For generell informasjon og rettleiing knytt til NVE sine saksområde viser vi til: 

 NVE sine karttenester viser informasjon om flaum- og skredfare, vassdrag og energianlegg.  

 NVE sin rettleiar 2/2017 Nasjonale og vesentlige regionale interesser innen NVEs saksområder i 

arealplanlegging som skildrar korleis interessene bør takast omsyn til i planen, slik at ein unngår 

motsegn.  

 NVE si retningslinje 2/2011 Flaum- og skredfare i arealplanar skildrar flaum- og skredprosessar 

som kan vere til fare, og korleis farane bør utgreiast og innarbeidast i planar. 

 NVE si sjekkliste for reguleringsplan er et nyttig verktøy for å sikre at alle relevante saksområde 

er vurdert og godt nok dokumentert. 

 NVE sine sider om urbanhydrologi og www.miljokommune.no gir nyttig informasjon om 

korleis overvatn bør handterast i arealplanlegginga. Vi viser også til Norsk Vann sin rettleiar 

http://webfileservice.nve.no/API/PublishedFiles/Download/201403352/2180465
http://webfileservice.nve.no/API/PublishedFiles/Download/201403352/2180465
https://www.nve.no/karttjenester/
http://publikasjoner.nve.no/veileder/2017/veileder2017_02.pdf
http://publikasjoner.nve.no/veileder/2017/veileder2017_02.pdf
http://publikasjoner.nve.no/retningslinjer/2011/retningslinjer2011_02.pdf
http://webfileservice.nve.no/API/PublishedFiles/Download/201403352/2213145
https://www.nve.no/hydrologi/urbanhydrologi/?ref=mainmenu
http://www.miljokommune.no/Temaoversikt/Vannforvaltning/Overvann/Overvann-i-planlegging/


 
Side 2 

 

 

 

A162 – «Veiledning i klimatilpasset overvannshåndtering» og Norsk Vann sin rapport B22 - 

«Vann og avløp i arealplanlegging og byggesaksbehandling». 

 Fleire nyttige rettleiarar og verktøy er tilgjengeleg på www.nve.no/arealplan. 

NVE minner om at det er kommunen som har ansvaret for at det blir tatt tilstrekkeleg omsyn til flaum- 

og skredfare, vassdrag og energianlegg i arealplanar, byggeløyve og dispensasjonar. Dette gjeld 

uavhengig av om NVE har gitt råd eller uttale til saka.  

 

Dersom det likevel er trong for NVE si hjelp i saka kan de kontakte NVE Region Vest med ein konkret 

førespurnad. 

 

 

Med helsing 

 

Siss-May Edvardsen 

fung. regionsjef 

Ole-Jakob Sande 

senioringeniør 

 

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

Vedlegg:     

   

   
 

  

Kopi til: 

Fylkesmannen i Møre og Romsdal 

Kristiansund kommune 

 

https://www.norskvann.no/index.php/kompetanse/va-bokhandelen/produkt/801-a162-veiledning-i-klimatilpasset-overvannshandtering
https://www.norskvann.no/index.php/kompetanse/va-bokhandelen/produkt/830-b22-vann-og-avlop-i-arealplanlegging-og-byggesaksaksbehandling
https://www.norskvann.no/index.php/kompetanse/va-bokhandelen/produkt/830-b22-vann-og-avlop-i-arealplanlegging-og-byggesaksaksbehandling
http://www.nve.no/arealplan
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Detaljregulering - rv. 70 Vikansvingen - kontrollplassen - uttalelse ved 
offentlig ettersyn 
 
Statsbygg henviser til varsel om høring av detaljreguleringsplan for rv. 70 Vikansvingen - Kontrollplassen i 
Kristiansund kommune. Statsbygg eier eiendommen gnr 10 bnr 553 med adresse Verkstedveien 7. 
Eiendommen leies ut til Statens vegvesen som bruker den til trafikkstasjon. Ved trafikkstasjonen 
gjennomføres førerprøver, myndighetskontroll og vektkontroll, for både store og små kjøretøy. 
 
Reguleringsplanforslaget omfatter størsteparten av Statsbyggs eiendom, men den østre delen av 
eiendommen ligger ikke innenfor planavgrensningen. På vestre del av eiendommen blir noe av det 
asfalterte arealet som brukes til parkering omregulert fra næringsformål til vegformål for at nabo-
eiendommen skal få atkomst. Leietaker gjør oppmerksom på at i dag er det parkering for ansatte på dette 
arealet. Dersom disse parkeringsplassene må etableres et annet sted på eiendommen vil det gå utover 
areal til manøvrering for store kjøretøy, og her har ikke trafikkstasjonen mer plass enn nødvendig i dag. 
 
Statsbygg ber om at Statens vegvesen i plansaken redegjør for hvordan arealet på trafikkstasjonen kan 
omdisponeres, slik at det både blir plass til parkering for ansatte og manøvrering av store kjøretøy. 
 
 
 
Med hilsen 
Nina Ødegaard Ane Ryttervoll Kvamshagen 
avdelingsdirektør sjefarkitekt 
 
 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent. 
 
 
 
 
 



Høringsuttalelse R-285 Detaljregulering for rv. 70 Vikansvingen-kontrollplassen, Kristiansund 
kommune. 
 
Fra: NEAS, nettselskap, elektrisk kraftforsyning 
 
 
Generelt:  
Mye infrastruktur blir berørt, viktige hovedtrasèer der flere forbindelser ligger samlet i berørte 
anleggsområder. For å opprettholde forsyning vil det noen steder være nødvendig å legge opp 
fremdriften slik at omlegging av høyspentkabler (midlertidig eller permanent) til alternativ trasè 
flettes inn i fremdriftsplanen. Ved Vikansvingen og ved Tunnelgata/Nordsundbrua må veiløsningene 
tilpasses etablert hovedforbindelse for kraftforsyning. 
I tillegg til kabeltrasèkart som viser strek i kartet, er det viktig med detaljinformasjon om hva trasèen 
inneholder. Det kreves et tett samarbeid mellom utbygger og NEASnett i prosjekteringsfasen. 
 
Trafikkstasjonen-Nordmørssenteret-Vikansvingen: 
Hovedkraftforsyning, 132 kV i OPI-kanal følger trasè nord for næringsbyggene, krysser Vikansvingen 
og ligger i terrenget mellom Vikansvingen og Nordmørsveien. Her er det også en skjøtegrop med 
opphold i OPI-kanal, og det er avgreining på høyspent som krysser Nordmørsveien til Industriveien. 
Etablering av gangveg mot undergang må tilpasses og legges utenom skjøtegropens område. 
Det ligger høyspentkabler i gangveg nord for Nordmørsveien, det krysser en kabel ved lysregulert 
fotgjengerovergang ved Vikansvingen, og flere krysser nord/sør gjennom tomten Verkstedveien 5. 
 
Algeaveien-Fostervolds gate: 
Bygges om til «lokalveg», med sammenkobling av Fostervolds gate og Algeaveien (slik det en gang 
var). Ny veg føres på bro over. Her ligger både flere høyspentforbindelser og en av byens 
hovedvannledninger i veibanen. Mange kabler er innom nettstasjonen ved krysset 
Algeaveien/Vikansvingen – et viktig knutepunkt.  
Kristiansund kommune Kommunalteknikk er i startfasen av prosjektering av fornyelse av VA-
overføringsledning Omagata-Algeaveien-Fostervolds gate-Ole Vigs gate. NEAS ser det som aktuelt å 
skifte ut høyspentkabler på strekningen gjennom et koordinert prosjekt. Samprosjektering av 
løsninger vil her være viktig. 
 
Bergan gangveg 
I dagens gangveg over Bergan (Tunnelgata – Ole Vigs gate) går det fire høyspentkabler, og dessuten 
hovedvannledning. 
Ved en tunnelløsning vil det være mulig å legge om høyspentkablene i ny gangvegløsning over 
tunnelåpningen, som et første ledd i utførelsen.  
Ved åpen løsning må det etableres ny kryssing i en ny trasè på tvers av en byggegrop – FØR gammel 
trasè kan fjernes. Evt kan dette løses ved hjelp av midlertidige omleggingsløsninger som krysser ny 
veitrasè. 
 
Dalegata 
2 høyspentkabler retning Melkvika blir berørt. 
 
Tunnelgata-Nordsundbrua 
OPI-kanal med hovedkraftforsyning går ned Tunnelgata og på skrå over til gangveg, og følger denne 
inntil berget fram til Nordsund bro. Det kan medføre problemstillinger knyttet til fundamentering av 
ny gangbro. 
 
Vedlegg: 
Enkelt utklipp av kart som viser kabeltrasèer i reguleringsplanens område. 



 
 
Med vennleg helsing 
NEAS 
Andrè Gjørven 
Fagansvarlig Nettsystem 
 
Sentralbord:         +47 71 58 10 00  
Mobilnr:                 +47 99 28 15 99 
E-post:                   andreg@neas.mr.no 
www.neasnett.no | Følg oss på Facebook! 
 

 
 
 
 
Vedlegg: 
 

 



Fra: Tor Henrik Eide <tor.henrik.eide@sterkoder.no> 
Sendt: 18. mars 2020 15:12 
Til: Firmapost 
Emne: Tilbakemelding Rv. 70 Vikansvingen - kontrollplassen - Kristiansund kommune 
 
Hei, 
 
Viser til varsel om høring av reguleringsplan gjeldende Rv. 70 Vikansvingen – kontrollplassen – Kristiansund kommune. 
 
Begge alternativene vil berøre vår eiendom i Dalegata 71 (Gnr 10 Bnr 50 ) i området som vi har vår parkeringsområde for leietakere i vårt kontorbygg i 
Melkvika. 
 
Det er av vesentlig viktighet at vi etter vedtatt ombygging beholder samme antall parkeringsplasser som før ombygging. 
 
Pr. dags dato har vi tilgjengelig ca 71 parkeringsplasser som må opprettholdes etter ombygging.  
 
 



 
 



 
 



 

KRISTIANSUND KIRKELIGE 

FELLESRÅD 

Organisasjonsnr. 

Adresse: 

Telefon 
E-post. 

 

976996895 

Kongens plass 5 

6509 Kristiansund N 
71 57 51 90/91 56 16 57 

kirkevergen@kristiansund.kommune.no 

Kristiansund, den 17.mars 2020 
 

Statens Vegvesen 
Postboks 1010,Nordre Ål 
2605 Lillehammer 
firmapost@vegvesen.no 
        
 

Høringsuttalelse til reguleringsplan del av «Bypakke Kristiansund» Rv.70 
Vikansvingen – Kontrollplasen , Deres ref.20/23296-2 
 
Jeg viser til brev om høring datert 07.02.2020 og Orienteringsmøte på 
Nordlandet Ungdomsskole 26.02.2020. 
 
Kristiansund Kirkelige Fellesråd har ansvar for alle gravstedene i Kristiansund. 
I orienteringsmøte på Nordlandet ungdomsskole  den 26.02.20 ble det klart at 
Nordlandet gravsted ikke blir berørt av denne reguleringsplanen. 
 
Det Kristiansund kirkelige fellesråd imidlertid vil påpeke er at parkeringsplassen 
i Algeaveien som ble opparbeidet for å betjene gravstedet ved begravelser og 
bisettelser ønskes opprettholdt Det går ikke tydelig fram av reguleringskartet 
hva som er tenkt med denne. Selv om det i ettertid er laget en parkeringsplass 
ved porten nærmest Melkvika er ikke dette tilstrekkelig dersom kapellet er 
fullt. 
Det kan lett oppstå farlige trafikksituasjoner når parkeringsforholdene er 
utilstrekkelige. 
Kapellet er ikke i bruk for tiden, men det planlegges at dette skal repareres slik 
at det kan brukes ved gravferder på Nordlandet, og da er parkeringsplassen ved 
porten for liten. 
 
Vi ber om at dette hensyntas ved den videre planlegging. 
 
Med hilsen 
For Kristiansund Kirkelige Fellesråd 
 
 
Maritta B. Ohrstrand     Mildrid Fiske 
Leder        Daglig leder/kirkeverge 

mailto:firmapost@vegvesen.no


Kroghenga Velforening 

 

 

    Kristiansund 12.08.05 

 

 

 

 

Kristiansund kommune 
Plan og byggesak 
6501 Kristiansund 
 

 

Høringsuttalelse R-285 Detaljregulering for rv. 70 Vikansvingen-
kontrollplassen 
 

Kråkhaugen ligger i umiddelbar nærhet til Kroghenga og ansees som et verdifullt 

rekreasjonsområde for beboere i området. En veitrasè med åpen skjæring gjennom 

Kråkhaugen vil gi i et kraftig inngrep i naturen og forringe bomiljøet betraktelig.  

 

Økt støy og tap av verdifull natur- og friluftsareal (så å si hele Kråkhaugen) er å anse som 

svært uheldig sammenlignet med løsning med tunnel. 

 

 

 

 

Med vennlig hilsen  

For Kroghenga Velforening 

Stian Edvardsen   tlf. 90 66 51 82  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Merknader til reguleringsplanforslaget sendes til firmapost@vegvesen.no 
eller i brev til: Statens vegvesen, postboks 1010 Nordre Ål, 2605 LILLEHAMMER 
 

HØRINGSUTTALELSE FRA ALTI FUTURA OG NORDMØRSVEIEN 71 B OG C 

REGULERINGSPLAN 
Rv 70 Hp 11 
Nasjonal arealplan-ID: 1505-R-285 

Vikansvingen – Kontrollplassen 
Saksbehandling etter plan- og bygningslova 
Melding om oppstart av planarbeid og høring av planprogram 18.01.2014 
Vedtak om fastsatt planprogram i Plan- og bygningsrådet, sak 15/17 17.06.2015 
Vedtak om offentlig ettersyn i Hovedutvalg for plan og bygning, sak 07/20 03.02.2020 
Offentlig ettersyn 10.02.-23.03.2020 

Området nord for innfartsveien - Nordmørsveien 71 A, B og C: 

 

 

#1 

 

                                                                                            

             
        

#1 



GENERELT: 

Forslag til reguleringsplan for ny RV 70 er positivt for Kristiansund. På generelt grunnlag har 

det vært kjent at innfartsveien til Kristiansund skulle bli 4 felt vei forbi Futura. Statens 

Vegvesen har så langt vi kan se lagt ned et betydelig arbeid i reguleringsarbeidet og dette vil 

løse mange av de problemene byen har trafikalt. 

Når planen nå framlegges viser denne at rundkjøring mot Vikan er trukket betydelig østover i 

forhold til tidligere forslag. Dette gir et betydelig inngrep også for Nordmørsveien 71 B og C. 

At Nordmørsveien 71 A må innløses er en konsekvens av forslaget.  

Illustrasjon av planforslaget sett rett sør for FUTURA og i retning vest. 

 

Alti Futura AS vil på ingen måte motsette oss forslaget, men ønsker en drøfting omkring 

forslaget, men Alti Futura AS kunne også sett behov for et møte hvor muligheten for en 

fjerde arm på den nye rundkjøringen ble drøftet. Om det er mulig å koble denne armen på 

rundkjøringen og videreført denne til Industriveien f.eks. gjennom den nybygde serviceveien 

som er etablert i forbindelse med utbyggingen av Alti Futura. Dette vil bli vurdert av eier og 

som ønskes drøftet med Statens Vegvesen.  

Alti Futura AS ber også om å få overta restarealet på eiendommen Nordmørsveien 71 A når 

denne innløses, slik at parkeringskapasitet og varemottak til Nordmørsveien 71 B og C kan 

opprettholdes best mulig. Alti Futura AS gjennom ansvarlig søker AMB Arkitekter AS har 

sendt søknad om rammetillatelse for Nordmørsveien 71 B og C, med en avtale om 

makebytte og overdragelse av restareal fra Nordmørsveien 71 A, så vil denne utbyggingen og 

fornyelsen kunne gjennomføres som planlagt. Alternativ vil bli vurdert sett i  

Kristiansund 23.03.2020 

Dagfinn Storvik (etter fullmakt) 

For Alti Futura AS 
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Advokater og partnere: 

Inger Marie Sunde (H) 

Eirik Myhre 

Eyolf Lund 

Sigurd Ronningen 

Niels-Christian Schelver Petersen 

Advokater i kontorfellesskap: 

Atle Helljesen (H) Org. nr. 814 618 862 MVA 

Frode Jæger Folkestad (H) Org. nr. 924 056 789 MVA 

Harald Sondenå Jacobsen Org. nr. 922 033 528 MVA 

Tore H. Hoyer Org. nr. 923 982 019 MVA 

ADVOKATFIRMAET 

LE\ AIA, 

Statens vegvesen 
Postboks 1010 Nordre Ål 

2605 Lillehammer 

(H) Høyesterettsadvokat / Moterett for Høyesterett 

Ansatte advokater: 

Ida Gjerseth 

Sendes kun pr epost: Stavanger, 17. mars 2020 
firmapost@vegvesen.no 

Vår ref.: 15902 / 70566-
Deres ref.: 

Vedr. Merknader - Rv.70 Vikansvingen — kontrollplassen — Johan Ringsøy (10/224) 

Jeg viser til prosjekt R-285 — Detaljregulering for Ry.70 Vikansvingen — kontrollplassen i Kristiansund. 

Undertegnede er bedt om å bistå grunneier Johan Ringsøy — Dalegata 54 (gnr 10, bnr 224) i 
Kristiansund i anledning det planlagte prosjektet. 

Som det vil fremgå nedenfor berøres Ringsøys eiendom direkte av dette i sterk grad, og prosjektet 
utløser åpenbart grunnlag for innløsning og/eller kompensasjon. 

I hovedtrekk gjelder dette følgende punkter: 

• Lydnivå 
• Luftkvalitet 
• Tap av parkeringsplasser 
• Redusert bruk/utvikling av tomt 

Frist for merknader til detaljreguleringen er satt til 23.03.20 overfor både Statens vegvesen og 
Kristiansund kommune. Det fremmes for ordens skyld likelydende merknader til begge organer.  

Bakgrunn/oversikt: 

I planprosjektet som foreslått vil en finne eiendommen til Ringsøy (10/224) på plankart 1 som følger 
vedlagt. 

Eiendommen består av leiligheter i 3 etasjer inkl sokkel, og ble ervervet av Ringsøy i 2006. 

For oversiktens skyld er eiendommen — 10/224 — markert ved rød pil. 

Vedlegg 1: Plankart 1 

Postadresse: Postboks 12, 4001 Stavanger i Lars Hertervigsgt. 3 1 TIL 51 53 82 60 i post@legal.no I  www.legal.no I Org. nr. 919 874 562 MVA 



ADVOKATFIRMAET På din side — helt fram 2 

L EA 1. 

For å tydeliggjøre dette er det på samme plankart foretatt en innzooming slik at eiendommen enda 
klarere fremkommer, herunder de tiltak som fremmes utført. 

Vedlegg 2: Plankart 1 — innzoomet versjon 

Som en vil se av dette utgjør rød stiplet linje eiendommens grense, mens det oransje feltet er det som 
faller bort ved prosjektet. 

Ringsøy har gjennom årene forholdt seg til mange ulike utkast til hvordan prosjektet skulle se ut. Til 
Illustrasjon vedlegges noe av dette. 

Vedlegg 3: Kart/fotoskisse — 2014 

Vedlegg 4: Kartskisse - 2016 

Fellesnevneren er at ingen av de tidligere utkastene har hatt som konsekvens at deler av areal tas bort 
fra eiendommen hans. Snarere har det variert mellom en klassifisering av areal/sone som skal rives, og 
så i neste omgang vært areal/sone som ikke skal rives. 

I tillegg har det tidvis vært snakk om variasjoner av 2 felt eller 4 felts vei, og likeledes bro med åpen 
skjæring, tunnel, flytting av rundkjøring nærmere Dalegata 54 osv. 

Ringsøy har registrert merknader fra andre beboere i tidligere faser, og dette har også vært dekkende 
for hans syn. 

En går ikke nærmere inn på de ulike historiske variasjonene nå utover å bemerke at det er først ved 
siste prosjekttegninger at Ringsøy får et reelt grunnlag å forholde seg til gitt tidspunktet i planprosessen. 

Når det d.d. foreligger to alternativ — 1.Tunnel og 2. Vei i dagen (åpen skjæring) er situasjonen at 
begge fremstår som ødeleggende for eiendommen. Se nedenfor.  

Lydnivå: 

En viktig faktor for Ringsøy og eiendommen er lydnivå/støybilde. 

Dette slår ut på mange fronter her. 

Det vises her til støyrapport av 10.05.19 utført av Rambøll. 

Vedlegg 5: Støyutredning — 10.05.19 — utdrag side 1 + vedlegg A side 2 

Tomt 10/224 — Dalegata 54 er omtalt på side 2 i vedlegg A. 

Det kan nevnes at avstanden fra boligen og til midt i nyoppført vei blir på under 30 meter slik prosjektet 
fremstår. 

Rent konkret vil soverom og oppholdsrom i leilighetene bli liggende ut mot 4-felts veien. Støynivået her 
er beregnet til 68 dB hvilket vil si rød sone. 
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Om det brukes støyskjerming eller ikke utgjør marginal forskjell for eiendommen da den i begge tilfeller 
vil være i rød sone. 

En faktor her vil være utforming av evt støyskjerm, men i praksis er det som nevnt ikke særlig 
dempende. 

Med henvisning til SVV som kilde vil en ved avstand til vei på 20 meter og skjermhøyde på 2 meter 
oppnå en rudksjon på 8 dB. 

Tilsvarende vil en med samme avstand ved skjermhøyde på 4 meter oppnå reduksjon på 16 dB. 

Rapporten indikerer bruk av 2 meter skjermhøyde. 

I så fall vil både 1. og 2.etasje inkl tomten være i rød sone. 

4-feltsveien vil således også sette en naturlig stopper for bruk av veranda og/eller terrasser på sørsiden 
av boligen. 

Luftkvalitet:  

Videre vil hensynet til luftkvalitet være en faktor. 

Med bakgrunn i grenseverdier fastsatt i Forskrift for lokal luftkvalitet tabell 1 skal ikke svevestøv PM10 
overstige 50 ug (mikrogram pr. kubikk). 

Så langt kan en ikke se at det er tatt høyde for dette i forbindelse med herværende prosjekt. 

Konsekvensene er at bruk av veranda, terrasse og uteområder ikke blir egnet for aktivitet. 

Bruksverdien forringes tilsvarende. 

Tap av P-plasser: 

Med dagens forslag forsvinner i praksis hele hjørnet på tomten hvor det i dag er tilrettelagt for parkering 
for leietakere (3 stk). 

Vedlegg 6: Bilde av p-plass (røde streker angir hvor inngrepet kommer) 

I dag er det en 2-felts innfartsvei på nordsiden av eiendommen, og til opplysning vedlegges noen bilder 
som viser innfartsveien, innkjørsel, vei langs bolig og p-plasser. Dette er relevant også for øvrige 
punkter. 

Vedlegg 7: Bilde av innfartsvei og innkjørsel 

Vedlegg 8: Bilde av innfartsvei og bolig 
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Vedlegg 9: Bilder av p-plass og bolig 

Vedlegg 10: Bilder av vei ved bolig som går inn på innfartsvei d.d. 

Gjennom foreslått tiltak vil det bli opparbeidet en ny 4-felts innfarts vei som rent faktisk sperrer veien 
som i dag går inn til Ringsøys bolig. 

Slik en oppfatter prosjektet vil da denne veien kun være tilkomstvei for beboere i husene i gul sone — se 
vedlegg ovenfor. 

Dette innebærer i så fall at de parkeringsplasser som Ringsøy har tilgjengelig på sin eiendom i dag 
forsvinner til fordel for beboere i boligblokken på eiendom 10/422. 

Bruk/utvikling av eiendommen: 

Til dette kommer i tillegg at oppføringen hindrer videre utvikling av eiendommen. Dette gjelder 
eksempelvis garasje, skjermede uteplasser og lek nnv. 

Det er også verdt å merke seg høydeforskjellen ved et slikt tiltak som nå foreslås ved eksempelvis å 
fylle ut hagen for plassering av p-plasser der. Dette vil utgjøre en forskjell på 1,5 til 2 meter fra p-plasser 
og ned i hagen. Konsekvensene blir i så fall at lysinnslipp for oppholdsrom og markterrasse til leilighet i 
underetasjen reduseres kraftig. 

Benyttelse til boligformål i det videre forutsetter massiv oppgradering av vinduer, bordkledning, isolasjon 
osv grunnet at både soverom og oppholdsrom er vendt ut mot planlagt 4 feltsvei. 

I tillegg må en påregne flytting av eksisterende terrasser til nord eller nordøst på eiendommen. 

Alternativer:  

Oppsummert er konsekvensene med andre ord dramatiske for eiendommen. 

Ringsøy opplever at prosjektet slik det nå fremstår er radikalt annerledes enn de forslag som lå på 
bordet da han selv kjøpte eiendommen i 2006. 

Noen år før Ringsøy kjøpte eiendommen ble det byttet ut vinduer og kledning på nord- og vestveggen 
på grunn av datidens støynivå. 

Da Ringsøy ervervet eiendommen var det foreslått en bro fra kontrollplassen og over Kråkhaugen. 

Ikke i noen av de tidligere forslagene har det som nevnt vært et tema at deler av eiendommen skulle 
bortfalle ved oppføring av prosjektet. 

Ved evt ekspropriasjon av deler av eiendommen vil det i begge alternativer som foreslås være 
ødeleggende. Ref punkter ovenfor om lyd, luft/støv, tap av p-plasser, utvikling mv. 



Ei'tik Myhre 
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Helt siden Ringsøy overtok eiendommen har den vært et gunstig leieobjekt som langtidsleie. Til 
eksempel har han kun hatt 3 sammenhengende leietagere 2 etg, og i 1 etg har det vært den samme 
leietakeren helt siden overtakelsen. I sokkel har det vært 5 leietakere siden 2006. 

Krav om innløsning/kompensasjon: 

Det varsles om at ovennevnte situasjon utløser krav om innløsning/kompensasjon fra staten og/eller 
kommunen 

Av saksfremlegget Plan-19/00740 på side 7 er ikke herværende eiendom 10/224 omtalt blant de 
eiendommer som må innløses. 

Dette må bero på en feil og det vises til merknader ovenfor om konsekvensene ved prosjektet for 
10/224, herunder også støyproblematikken hvorav eiendommen ligger i rød sone. Dette vil ikke la seg 
endre gjennom evt støyskjermende tiltak. I tillegg til øvrige punkter nevnt ovenfor. 

En imøteser nærmere tilbakemelding fra kommune/vegvesen om videre dialog for å finne en utenrettslig 
løsning. 

I den grad dette ikke er mulig vil saken måtte bli avgjort ved skjønnsprosess (ekspropriasjonsskjønn). 

I begge tilfeller forutsettes det at kommune og/eller vegvesen dekker juridisk bistand for min klient. 

Med forbehold om supplerende momenter og grunnlag. 

Dette til orientering. 

Med vennlig hilsen 
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Zoom av Plankart 1 av eiendom 10/224. 

Rød stiplet linje markerer eiendomsgrense, oransje markerer ca. hvilket område de tar av tomten: 
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Oppdragsgiver 

Statens Vegvesen 

1 

 

RaPPorttYPe 

Støyutredning - Revisjon 8 

Dato 

10.05.2019 

RV70 
VIKANSVINGEN 
KONTROLLPLASSEN 
STØYUTREDNING 

ca 



Adresse Gnr Bnr Byg.type 

navn 

Ant. 

boenh 
Et. Eksisterende 

situasjon 

Tunnel 

u/skjerming 

Åpen 

skjæring 

u/skjerming 

Tunnel 

m/skjerming 

Åpen skjæring 

m/skjerming 

Vurderes for 

lokale tiltak 

Dalegata 42 10 339 Boligblokk på 3 og 4 etasjer 9 1 54 51 50 51 50 

ja (tunnel) 

2 58 53 52 53 51 

3 59 55 54 55 54 

Dalegata 44 10 339 Boligblokk på 3 og 4 etasjer 9 1 58 54 53 54 52 

Ja 

2 62 57 56 57 55 

3 62 59 58 59 57 

Dalegata 46 10 339 Boligblokk på 3 og 4 etasjer 9 1 58 57 56 57 55 

Ja 

2 61 60 61 60 

3 62 61 62 61 

Dalegata 48 10 401 Ukjent 0 1 

     

Dalegata 50 10 443 Boligblokk på 3 og 4 etasjer 12 2 62 61 62 61 

ja 

3 

4 

 

64 63 

64 

64 62 

63 

 

Dalegata 52 10 444 Boligblokk på 3 og 4 etasjer 9 

2 

3 

1  64  64 

ja 

 

64 64 

64 

 

Dalegata 52 B 10 444 Boligblokk på 3 og 4 etasjer 12 2 

3 

4 

 

ja 

   

Dalegata 54 10 224 Tomannsbolig, horisontaldelt 3 1 

2 

  

58 

ja, 1) 

   

Dalegata 54 B 10 422 Boligblokk på 3 og 4 etasjer 6 1 60 63 64 58 58 

ja 

2 

1 

62 

62 

60 57 

 

62 

52 

63 

57 Dalegata 54 C 10 422 Boligblokk på 3 og 4 etasjer 6 52 

Ja 

2 62 58 58 55 55 

3 62 59 59 58 58 

Dalegata 54 D 10 422 Boligblokk på 3 og 4 etasjer 6 1 60 56 56 53 53 

ja 

2 61 58 58 54 55 

3 61 59 58 57 57 

Side 2 av 9 



   

C 

 





\idk 



\i 4 





ja 



Uttalelse vedr forslag til reguleringsplan for RV 70 strekningen Vikansvingen Kontrollplassen i 

Kristiansund 

Fra: Øyvind Lyngås og Ingri Selnæs, Dalegt.82, 6516 Kristiansund 

Vi flyttet til vårt nåværende bosted i Dalegata, Melkvika, i 1983. Vi har derfor lang erfaring både med 
utviklingen av trafikkbildet i området og med ulike forslag til tiltak for å løse noen av de problemene 
som preger denne veistrekningen. 
 
Da den nye brua over Nordsundet ble bygget var det jo planlagt en direkte veiforbindelse over 
Kråkhaugen grovt sett i samsvar med det foreliggende reguleringsforslaget. Utskytinger etc. i fjellet 
ved brofestet til Nordsundbrua (kontrollplassen) viser også dette. Det fantes også lenge – flere tiår – 
en modell av denne veiløsningen utstilt i rådhuset i Kristiansund. 
 
I dag foreligger det to forslag til ny parsell av RV 70 mellom Kontrollplassen og Vikansvingen i 
Kristiansund. Et alternativ som er ganske likt det opprinnelige som en åpen løsning. Det andre 
alternativet er en løsning med tunell det meste av strekningen. – For oss er begge løsningene svært 
gode alternativer sammenliknet med dagens uholdbare situasjon. Men da det jo nå er en av disse 
løsningene som er et alternativ vil vi sterkt anbefale alternativet med tunell. Dette til tross for at 
kostnadene med dette alternativet er en del større enn åpen løsning. 
 
Våre hovedargumenter for en tunnelløsning er følgende: 
 

1. Det aktuelle området er det eneste friområdet på den gamle delen av Nordlandet. Benyttes i 
dag som skolevei, som gang- og turområde for eldre, lufting av hund etc. 

 
2. Rundt om og delvis inne i selve området befinner det seg flere instanser som er direkte 

berørt – en ungdomsskole, en barnehage, psykiatriske behandlingstiltak, aldersboliger og 
sykehjem. I tillegg er det en stor kontorbygning («Shellbygget») og boliger både i blokker og i 
form av småhus i umiddelbar nærhet til en ny veitrase. 
 

3. En åpen veiløsning vil representere en ganske betydelig lokal forurensnings- og støykilde. En 
tunnelløsning vil representere en betydelig bedre løsning i denne sammenheng. 
 

4. Selv om det jo er snakk om et relativt begrenset område, har en observert et ganske rikt 
dyreliv. Her har en sett hele rådyrfamilier, hjort og rev. Og her er også et ganske rikt fugleliv. 
 

Slik vi ser det vil en tunnel, tross større kostnader, på sikt være vesentlig bedre enn en åpen 
veiløsning. 
 
Kristiansund 16,03.2020 
 
 
 
                                              Ingri Selnæs                                      Øyvind Lyngås 
                                                   Sign.                                                       sign. 



Addy-Anne Vevang og Robert Nordvik 
Grenseveien 3 
6516 KRISTIANSUND                                                                16/3-2020 
 
Statens vegvesen 
Kristiansund Kommune 
 
Vikansvingen-Kontrollplassen 
Dette gjelder for oss som bor i Grenseveien 3, G./Br.nr.10/267. 
 
Vi er veldig opptatt av støv, støy og innsyn som angår vår eiendom. Utearealet 
som ligger på nordsiden, er mye brukt av oss og av våre leieboere. Og spesielt mye 
brukt på dager med sol, da er ettermiddags- og kveldssolen der. Området er 
opparbeidet, og påkostet, over mange år for å få den trivsel vi har i dag. 
Vil vi fortsatt kunne nyte ettermiddagene der, uten daglig vask av støv på 
utemøblene? Hva med støvet vi puster inn? 
Vil vi fortsatt kunne sette oss ute, senke skuldrene og slappe av, eller må vi gå inn 
pga. for mye støy, støv og innsyn? 
 
Vil vi fortsatt kunne tørke klær ute, eller vil de bli tilsmusset? 
Vil vi fortsatt kunne sove med åpent vindu, eller blir det for mye støy og støv? 
 
Med en antatt ÅDT på 6000 i Algeaveien, så lurer vi på hvordan det vil påvirke vår 
“hvite sone” ute. Vi frykter for at det også der, vil bli preget av støv og støy.  
 
Vi leier ut loftsleiligheten, og en hybelleilighet i kjelleren. Disse er våres fremtidige 
“pensjon”, og vi er bekymret for om det vil bli mindre attraktivt å leie ut, både under 
anleggsperioden, og når veien er ferdig. 
 
Hvordan blir det med parkeringsplassen i Algeaveien, som i dag fungerer som 
parkering for Nordlandet gravsted, og gjesteparkering for hele Grenseveien? Vil det 
bli parkering der i anleggsperioden, og etter at veien er ferdig? 
 
Og når vi ser på snittet/veiprofilen så blir vi liggende i en “DUMP”. 
 
Håper at Dere finner gode og levelige løsninger for oss ang. disse 
problemstillingene. 
 
 
Mvh. Addy-Anne Vevang og Robert Nordvik. 
 
 



S

t
ø

y

s

k

j
e

r
m

1

3

N

y
 
r
v
 
7
0

S

n
it
t

S

n
it
t

Målestokk 1:500 (A4)

06.03.2020 (helgsv)

AutoCAD SHX Text
3650

AutoCAD SHX Text
3700

AutoCAD SHX Text
3698,69

AutoCAD SHX Text
A=100

AutoCAD SHX Text
R=ì

AutoCAD SHX Text
32a

AutoCAD SHX Text
36

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
28

AutoCAD SHX Text
32b

AutoCAD SHX Text
38

AutoCAD SHX Text
34

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
32c

AutoCAD SHX Text
Grenseveien

AutoCAD SHX Text
Fostervolds gate

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
25

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
R=15

AutoCAD SHX Text
R=195,58

AutoCAD SHX Text
200

AutoCAD SHX Text
R=ì

AutoCAD SHX Text
R=200

AutoCAD SHX Text
R=ì

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
Råket

AutoCAD SHX Text
G/S-veg

AutoCAD SHX Text
X1569300

AutoCAD SHX Text
X1569350

AutoCAD SHX Text
X1569400

AutoCAD SHX Text
Y113500

AutoCAD SHX Text
Y113550



 

 

 

 

Merknader til bypakke Kristiansund 

 

Med bakgrunn i tilgjengelig informasjon vedr nevnte prosjekt, merknadsfrist 23. mars 2020, framsettes 

følgende kommentarer fra gnr/bnr 10/371, Kvennberggata 46. 

 

Ved anbefalt alternativ 2, veg i dagen, frambringes flere uklarheter for nevnte eiendom.  

 

Støy 

Illustrasjoner er presentert med ferdig produkt, hvor omhandlet bolig ligger utenfor støysone for 55dB. Av 

dette framgår ikke støybelagte soner og konsekvenser i byggeperioden. Det antas at disse viser en forhøyet 

verdi, som ligger utenfor grenseverdiene, hvor dette vil gi en langvarig nedsatt livskvalitet for beboere. 

 

Det er viktig for beboerne at slike blir presentert, og at nødvendige tiltak fattes for å sikre tilfredsstillende 

situasjon under byggeperioden. Det forutsettes at slike blir presentert før vedtak fattes, og at tiltak er iht 

eksisterende situasjon.  

 

Luftforurensning  

Luftforurensning er angitt med konsentrert verdi i umiddelbar nærhet til veg, hvor nevnte bolig ikke er direkte 

berørt av dette. Det er av dette å anta at indirekte forurensing vil berøre boliger i nærliggende områder, hvor 

det sees som nødvendig at tiltakshaver framlegger tiltak for å begrense konsekvenser for beboere. Det 

framsettes påstand om at boliger vil få redusert kvalitet på kledning og fasader som følge av indirekte 

luftforurensing, som følgelig medfører en økonomisk konsekvens med økt vedlikehold.  

 

Markedsverdi 

Eiendommen har etter eiers synspunkt beliggenhet i et stille, støynøytralt og rolig nærområde, som er 

vurdert som et attraktivt salgsobjekt, som har flere målgrupper som aktuelle kjøpere. Det antas at etter 

vedtak fattes, vil boligens verdi bli redusert, samt at salgshastighet vil potensielt stige. Det er ikke framlagt 

tilstrekkelig informasjon for hvordan dette kompenseres ovenfor beboer.  

 

Nærliggende forhold 

Av presentasjon framgår det ikke om, eller hvordan parkering, som pt forgår ved mulighet i kommunal veg, 

direkte utenfor bolig, blir påvirket. Det antas at det vil bli framsatt endringer som vil påvirke beboeres 

eksisterende mulighet for tilgang til enkel parkering, og følgelig bør tiltakshaver legge til rette for at dette 

opprettholdes etter påstartet tiltak, og etter endt tiltak.  

 

Summert 

Med bakgrunn i ovenstående, er det for beboer i Kvennberg gt 46 ikke framlagt tilstrekkelig dokumentasjon 

for å kunne vurdere totaliteten av konsekvenser fra tiltaket. Det er derav å se at flere forhold vil blir påvirket 

negativ, hvorav dette ikke sees å være kompensert tilstrekkelig, enten ved aktive eller passive tiltak, eller 

andre virkemidler for å begrense eller bøte på konsekvenser.  

 

Beboer som lekmann ser det som nødvendig at tiltakshaver tilpasser seg området generelt og eiendom 

konkret, med å sørge for tilstrekkelige tiltak ovenfor beboer.  

 

  



Sameiet Boxaspen Ohrstrand 
 
 

Statens Vegvesen 
Postboks 1010 Nordre Ål 
2605 Lillehammer 
firmapost@vegvesen.no 
 

                   Frei, 16.mars 2020 
 

Høringsuttalelse til reguleringsplan del av «Bypakke Kristiansund» Rv.70 
Vikansvingen – Kontrollplassen, Deres ref. 20/23296 -2. 
 
Jeg viser til brev om høring datert 07.02.2020 og Orienteringsmøte på 
Nordlandet Ungdomsskole 26.02.2020. 
 
Som grunneiere av eiendommen 10/161  ( tidligere matr.1240) vil vi gjerne gi 
en uttalelse i forbindelse med planlegging og utbygging av ny vei over 
Nordlandet. 
 
Sameiet Boxaspen Ohrstrand består av Inger Solakjær Boxaspen, Bjørn Ivar 
Boxaspen og undertegnede Maritta Boxaspen Ohrstrand 
 
Historikk : 
Vår far/svigerfar, Ivar Boxaspen drev byggmesterfirma i Kristiansund, og fikk i 
sin tid utarbeidet og godkjent i Departementet en reguleringsplan for et 
boligfelt for den delen av området som vi eier i dag, og som omfattes av 
reguleringsplanforslaget deres. Det var tegnet inn vei i dagen som ny 
innfartsvei til byen og adkomst til det planlagte boligfeltet via Kernberggata/ 
Norddalsveien. 
Da forslag om tunnell kom opp som alternativ til vei i dagen, stanset prosjektet 
opp i påvente av en endelig bestemmelse om veiløsning. 
 
Vi har alltid sett på området som fremtidig utbyggingsområde, og vil ved en 
eventuell innløsning av området forholde oss til det. 
 
Til de 2 alternativene:  
Alternativ 1: 
Dersom alternativ 1 Tunnell velges, må det være en forutsetning at 
overdekningen blir så tykk at området over kan brukes til den utbyggingen vi 
hadde planlagt. 
 

mailto:firmapost@vegvesen.no


Alternativ 2: 
Ved en løsning med vei i dagen ser vi at store deler av vår eiendom vil gå med 
til vei med tilhørende veiskulder. 
Ved denne løsningen er vi fortsatt interessert i å få bygge ut den vestre delen 
av eiendommen nærmest Norddalsveien som var planlagt til 3 eneboligtomter, 
en til hver av oss som er grunneiere i dag når vanntrykket ble høyt nok. 
Dette var under forutsetning av vei i dagen og veitilførsel fra Norddalsveien. 
 
Ellers ønsker vi å få innløst de restarealene som ikke kan brukes til noe spesielt 
på begge sider av veien i tillegg til vei og veiskulder. 
 
Lagring av masser og eventuell brakkerigg. 
 Som vi sa i møtet den 27. februar, kan vi være villige til å leie ut areal til 
masselagring og eventuell brakkerigg om dette skulle være ønskelig fra deres 
side. 
 
 
Med hilsen 
For sameiet Boxaspen Ohrstrand 
 
 
Maritta B. Ohrstrand (sign.)                      
 
 
 



Fra: Sohad Elhanafi <s_m_issa@hotmail.no> 
Sendt: 23. mars 2020 12:22 
Til: Firmapost 
Emne: Merknader til refuguleringsplan 
 

Hei. Vi har flere merknader vi ønsker å påpeke angående den nye innfartsveien i kristiansund. 

Vårt hus mener vi vil være rammet av det prosjektet. Vårt hus grenser til veien og dermed er 

vi bekymret for bla støynivået og mener at vi vil være minst like mye påvirket som naboene 

våre, som er markert med rød sone på noen tabeller. Likevel er vi markert med gult. Vi er 

også bekymret for hvor mye det kommer til å påvirke tomta vår. Vi føler også vi ikke har fått 

tilstrekkelig informasjon om dette prosjektet.  

Mvh 

Sohad og Raed Elhanafi fra Nordmørsvein 51 

 

 

 



Fra: stephen <stephen@oddstol.no> 
Sendt: 22. mars 2020 21:18 
Til: Firmapost 
Emne: Merknader til planforslag for RV. 70 Vikansvingen-Kontrollplassen 
 
Hei, 
 
som nærmeste nabo til den planlagte nye innfartsveien til Kristiansund har vi følgende merknader. 

Alternativ 1 med tunnel: 
- Til dette forslaget har vi ingen merknader. Slik vi ser det vil dette forslaget skjerme vår 

eiendom og friluftsområdet på Kråkhaugen bevares i stor grad. 
Alternativ 2 åpen skjæring. 

- Blir dette forslaget vedtatt vil vår eiendom i Dalvikveien 2A havne i gul støysone i følge 
støyrapporten. Store deler av vårt uteområde ligger på nordøstsiden av huset og 
bruksverdien av tomten vil trolig bli vesentlig redusert med tanke støy/støvplager. Vi frykter 
også at markedsverdien på vår eiendom kan bli kraftig redusert og gjøre det vanskelig å selge 
eiendommen.  Dette gjelder nok ikke bare oss, men de fleste av eiendommene i nordre del 
av Dalvikveien/Grenseveien. 

- Vi mener også at dette alternativet vil gi oss vesentlig større støv/støyplager under 
byggeperioden fordi sprengingsområdet kommer nærmere og vil ligge åpent i dagen. 

- Vi mener at alternativet med åpen skjæring vil være et irreversibelt inngrep i naturen som vil 
legge bånd på et stort areal i en kommune der arealet er en begrenset ressurs.  Kråkhaugen 
er et viktig friluftsområde og vi kan ikke se at kommunen er tjent med å legge en stor 
firefeltsvei mellom boliger, skole, sykehjem og barnehage når tunnel er et gjennomførbart 
alternativ. 

- Har det vært vurdert om Kråkhaugen kan omreguleres som tomteareal for boliger? Og er i så 
fall et fremtidig tap som følge av at området blir beslaglagt til vei beregnet? 

 
Mvh. 
Stephen Maridal / Ine Sivertsen Maridal 
Dalvikveien 2A 
6516 Kristiansund 



Fra: Einar Magne Frøseth <eifroese@online.no> 
Sendt: 5. mars 2020 16:07 
Til: post@vegvesen.no 
Kopi: Stavseng Astrid Eide 
Emne: Vedr. Rv. 70 Vikansvingen - kontrollplassen - Kristiansund kommune 
 
Viktighet: Høy 
 

Hei 
 
I forbindelse med tilsendt informasjon om planarbeidet for «Bypakke Kristiansund», så ser vi 
at trafikken ved vårt hus vil øke, da spesielt fra tungtrafikk. 
Dette vil medføre økt støy og støv fra trafikken. 
Vi som da bor i Algeaveien sør vil ha behov for: 

- Utskifting av ventiler til støyreduserte ventiler 
- Utskifting av vinduer 
- Etterisolering av vinduer 

 
Vi ser fram til ytterligere dialog og befaring fra Vegvesenet. 
 
Siden trafikkmengden øker, ber om vi om at hensynet til myke trafikanter tas spesielt hensyn 
til i planleggingen. 
Samfunnet fremmer og ønsker at befolkningen i økende grad benytter muligheter til å gå, 
sykle eller på andre måter være miljøvennlige og tenke helse og trim. 
Derfor ber vi om at dette blir lagt særlig hensyn til i «Bypakke Kristiansund», da med 
tilrettelegging for dette. 
 
 
NB! Vi ber om bekreftelse på mottatt e-post. 
 
 
Hilsen 
Einar Magne Frøseth 
Algeaveien 1b 
6516 KRISTIANSUND 
 



Fra: sohail kohi <sohailkohi@live.no> 
Sendt: 5. mars 2020 18:13 
Til: Stavseng Astrid Eide; Firmapost 
Emne: VS: Bypakke Kristiansund - Algeaveien 1a 
 
 

 
 
Hei,  
  
I forbindelsen av informasjonen om planarbeid for Bypakke Kristiansund, ser vi at trafikken ved vårt hus vil øke enda mer. Det vil medføre enda mer økt støy og støv fra trafikken, derfor kommer vi til å ha behov for oppgradering av 
noen ting i huset. 
  

 Utskifting av vinduer 
 Utskifting av eventuelt ventiler 
 Etterisolering 

  
Huset ligger i Rødt sonen og rett vedsiden av rundkjøring, legger ved en skjermbilde. 
  



Vi ser frem til å høre fra dere og ønsker befaring fra vegvesenet. 
  
Ønsker bekreftelse på at dere har mottatt e-posten. 
  
Mvh 
Mohammed Sohail kohi/ Shabnam Kohi 
Algeaveien 1A 
6516 Kristiansund 
  
Sendt fra E-post for Windows 10 
  
 
Last ned Outlook for Android 
 

https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=550986
https://aka.ms/ghei36


Høringsuttalelse R-285 Detaljregulering for rv. 70 Vikansvingen-kontrollplassen 

 
Merknad, privatperson, kvardagssyklist.  
Vedr. alternativa tunnel kontra open løysing. 
 
Sykkelveg: 
Som kvardagssyklist vil eg uansett vegalternativ legge inn ei stemme for gang/sykkelveg via 
Nordlandet ungdomskole, separat fra bilvegen (lik tunnelalternativet).  
- Med open skjæring og sykkelveg langsmed hovedveg vil mjuke trafikantar i tillegg til normal støy 
vere utsett for svevestøv, vassdriv og sprut fra bilar, og ved brøyting kastast ofte slapset over på 
gangveg der det kan bli liggande ei stund. 
 - Trasè langs open løysing ser ut til å få ei makshøgde på 43 moh, mot 32 moh på separat trasè. 
Ekstra høgdemeter er ingen fordel. 
- Det framstår som at gangbrua ved kontrollplassen vil utgjere ein stor omveg på sykkel. Rampe 
nærare brua mot nord, og vidare i "riktig retning" mot sør, må nesten vere ein føresetnad for at 
denne skal bli brukt. Kan den evt leggast på skrå over rundkøyringa, med pilar midt i den? 
- Der er også detaljer ved gravstedsvingen som kan justerast for mest mogleg effektiv sykkeltrasè. 
 
Vedr. støybilde ved skjæring i dagen: 
Open løysing vil medføre ei fullstendig endring i støybildet for fleire bydelar, og spesielt bydel 
Røssern bør jo vere vakne her! 
Støyen blir forverra i to dimensjoner: 
- ved å løfte trafikken opp i landskapet spres støyen meir enn ved dagens "dalføring". 
- ein relativt tung motbakke medfører kraftig motorstøy frå tunge køyretøy i begge retningar; 
turbodrag oppover, motorbrems nedover. 
 
Vedr. "spretting" av Kråkhaugen: 
Dersom dette stykket urørt natur først skal sprettast, kunne det heller blitt til ca 10 nokså attraktive 
boligtomter med fin beliggenhet - kanskje som erstatningsboliger til dei som får sine bupelar 
ekspropriert.  
 
 
Sign 
André Gjørven 
innbygger 
 



Rv. 70 Vikansvingen-kontrollplassen

K

Region midt

Reguleringsplan - innkomne merknader Etter oppstart



Innspill til planarbeidet - oppstartsmelding januar 2014 

Varsel om oppstart og høring av planprogram ble gjennomført i perioden januar-februar 
2014. Statens vegvesen mottok til sammen 16 merknader til oppstartvarselet. Merknadene 
omhandlet både innhold i planprogram og innspill til reguleringsplan.  
 
Innspillene som gikk på innhold i planprogrammet ble referert og kommentert i fastsatt 
planprogram av juni 2015. Hverken Gjemnes kommune, Direktoratet for mineralforvaltning, 
Norges vassdrags- og energiverk (NVE) eller Avinor hadde merknader til løsninger i 
planområdet. Sundbåtvesenet hadde også innspill som ikke svares ut gjennom 
reguleringsplanarbeidet. 
 
Innspillene som har relevans for vurdering av løsninger i reguleringsplanen blir referert i 
sammendrag under, etterfulgt av vegvesenets kommentar. 
 
Helse Møre og Romsdal – Kristiansund Distriktspsykiatriske senter (DPS) 
• DPS v/Aarset skriver at området Kråkhaugen er nærmeste nabo til institusjonen og 

nærområdet er hyppig i bruk av pasienter og personale. Fysisk aktivitet er en viktig del 
av behandlingstilbudet, og for DPS er det av stor interesse at området blir tatt vare på. 
Dyre- og fugleliv beriker opplevelsen. Slik de ser det, er det kun tunnelløsning under 
Kråkhaugen som kan ivareta deres interesser. Gode og trygge gang- og sykkelveier og 
tilgang til buss og sundbåt er av vesentlig betydning for både pasientgruppa og 
personalet. 

 
Kommentar fra Statens vegvesen 
• DPS ønsker en tunnelløsning gjennom Kråkhaugen dersom deres interesser i best mulig 

grad skal ivaretas. Tunnel er ett av alternativene som nå blir fremmet. Tiltakets 
konsekvenser for gående og syklende, konsekvenser for friluftslivet i Kråkhaugen er 
belyst og vurdert som ledd i konsekvensvurderingen i begge alternativene, men veg i 
dagen vil være mer negativt enn en løsning med tunnel som i større grad vil bevare 
Kråkhaugen som i dag. Tilrettelegging for gående, syklende og kollektiv ivaretas i begge 
alternativene.  

 
Møre og Romsdal fylkeskommune 
• Automatisk freda kulturminne: Viser til at det i områdene i og rundt Kristiansund allerede 

er kjent en rekke automatisk freda kulturminner. Det er påvist et stort antall bosetnings- 
og aktivitetsområder fra eldre steinalder i Kristiansund. Deler av planområdet er tidligere 
undersøkt i forbindelse med ny riksvei 16, Nordmørsveien–Fostervolds gate–Nordsund 
bru i 1992. Det ble da registrert ett automatisk freda kulturminne sørøst for Kråkhaugen, 
ID 122957. Omfanget av registrerte kulturminner i området tilsier at potensialet for nye 
funn fremdeles er stort. Rundt Kråkhaugen gjelder dette bosetnings- og 
aktivitetsområder fra steinalder. Fylkeskommunen stiller krav om arkeologisk 
registrering, i hovedsak manuell prøvestikking med spade for å se etter bosetnings- og 



aktivitetsområder fra steinalder. Tiltakshaver må dekke kostnaden ved en registrering, 
ref. KML §§ 9 og 10. 

• Kulturminne fra nyere tid: Innenfor planområdet er det ni Sefrak-registrerte kulturminner 
fra nyere tid i Dalegata og Bjørnehaugveien. Dette gjelder bolighus og tilhørende uthus 
fra perioden slutten av 1800-tallet til første kvartal på 1900-tallet. Bygningene har etter 
fylkeskommunens vurdering betydelig lokal verneverdi som typiske eksempler på 
arkitektur fra de nevnte tidsperiodene og som identitetsskapende innslag ved innfarten 
til Kristiansund. Fylkeskommunen tilrår å velge det veialternativet som er mest skånsomt 
mot disse objektene. De oppfordrer også til å vurdere verneverdien generelt av 
bygninger langs Dalegata fra første halvdel av 1900-tallet og gjenreisningsperioden som 
ikke er registrert i SEFRAK.  

• Samferdsel: For kollektivtrafikken tar fylkeskommunen for gitt at arbeidet vil 
materialisere seg i form av fremkommelighetstiltak for kollektiv-, gang- og sykkeltrafikk 
i tillegg til gode holdeplasser og lignende. Løsninger som kollektivfelt, sambruksfelt, 
tilrettelegging i kryss, signalprioritering og lignende må utredes, og planen bør 
inneholde en klar anbefaling om feltbruk på flerfeltsvei. Samferdselsavdelingen bidrar i 
planarbeidet med kompetanse på kollektivtrafikk.  

 
Kommentar fra Statens vegvesen 
• Når det gjelder automatisk freda kulturminner, ble det sommeren 2014 gjennomført 

arkeologiske registreringer, og i tillegg en supplerende registrering ved utvidelse av 
planområdet i 2016. Det foreligger rapporter som vedlegg til plandokumentene som 
beskriver de automatisk fredete lokalitetene i planområdet. Lokalitetene med ID122957 
og ID179187 blir liggende i eller inntil vegtraseen, og må frigis. Møre og Romsdal 
fylkeskommune har signalisert at det ikke vil være problematisk, da tilsvarende funn 
forekommer andre steder i området. Det er ikke flere automatisk fredete lokaliteter 
innenfor planområdet.  

• Når det gjelder Dalegata og Bjørnehaugveien noterer vi oss forholdene knyttet til lokal 
verneverdi av bomiljøene. Nyere tids kulturminner er omtalt i kap. 6.7 Kulturarv og 
vurdert i kap. 9.3.5 i konsekvensanalysedelen i dette dokumentet. 

• Innenfor samferdsel blir det pekt på at en må ha kvantitativ tilnærming også i forhold til 
gange, sykkel og kollektivløsninger. I overbyggingsdokumentet som er utarbeidet for 
Bypakke Kristiansund, er det gjort reisevaneundersøkelser og en har eksempelvis 
sykkeltellinger dokumentert. I nevnte overbyggingsdokument er det også gjort en 
tilråding i forhold til feltbruk. Sambruk er anbefalt løsning for felt to, da trolig styrt 
benyttelse for buss og eventuelt også 2+ passasjerer i bil. Dette er det ikke 
reguleringsplanen som skal ta endelig stilling til.  

 
Suzanne Molund 
• Molund stiller spørsmål ved hvilke vurderinger som er gjort i forhold til å beholde 

eksisterende rv. 70, og har konkrete forslag til utforming av kryss og veger som vil gi 
bedre trafikkflyt på riksveg og sideveger i området. Gang-/sykkelstier og gangfelt må få 
en hensktsmessig plassering. Tiltakene vil etter hennes syn være kostnads- og 
tidsbesparende og ivareta interessene i området. Dersom løsning med å beholde 



nåværende trasé med nye tilpassinger er vurdert, men ikke funnet tjenlig, ønsker Molund 
å vite konkret hva som vil gi en bedre løsning med firefelts vei i ny trasé.  

• Molund mener at bomstasjonene bør legges utenfor Kristiansund for å slippe økonomisk 
belastning lokalt. 

 
Kommentar fra Statens vegvesen 
• Det er flere argumenter for å legge riksvegen i ny trasé gjennom Kråkhaugen (alternativ 

1 tunnel eller alternativ 2 åpen skjæring). Rv. 70 på strekningen rundt Melkvika har i 
overkant av 19 000 kjøretøy i døgnet, og det ventes noe økning i andelen 
næringstransport. Boligbebyggelsen inntil vegen plages med støy og støv, og 
strekningen er uoversiktlig og trafikkfarlig grunnet direkte tilkomster fra hovedvegen. 
Ved å legge riksvegen i ny trasé vil trafikken fordele seg og det blir et tydeligere skille 
mellom gjennomgangstrafikk og lokaltrafikk. Man vil også få tilstrekkelig areal til veg 
som er dimensjonert for trafikken og likedan godt dimensjonerte kryss. Trafikkflyten vil 
dermed vesentlig forbedres. Løsningsalternativene som er presentert i reguleringsplanen 
innebærer også attraktive og hensiktsmessige løsninger for gående og syklende.  

• Når det gjelder bompengefinansiering og plassering av bomstasjoner, henvises det til 
overbyggingsdokumentet for Bypakke Kristiansund. 

 
Bengt Eriksson 
• Eriksson har som alternativ til tunnel gjennom Kråkhaugen forslag om å la hver 

kjøreretning gå i egne nivå, i tunnel fra byen, og på «tunneltaket», inn til byen. Eriksson 
sier løsningen brukes mye der det ikke er mulig å få nok bredde. Han ønsker at 
inngrepene blir så små som mulig. Alternativet krever to viadukter, en på toppen av 
Nordlandet og en i Algeaveien/Nordmørsveien. Fordelen med løsningen er at skjæringen 
gjennom Kråkhaugen blir halvparten av en firefeltsvei. Veibanen som ligger «over» bør 
også ha sykkel og gangvei. Løsningen vil også gi mindre inngrep i bebyggelsen, siden 
sikkerhetssoner og støysoner blir smalere. De fredete trærne i Kastanjelunden kan 
beholdes. 

 
Kommentar fra Statens vegvesen 
• Alternativ løsning fra Eriksson med å planlegge vegen i to nivåer innebærer at man vil 

måtte sprenge seg ned, støpe et lokk og legge øvre vei og gang- og sykkelvegløsninger 
over. Viadukt-løsninger foreslås i vest og øst. Disse vil trolig bli overdimensjonerte 
trafikkmaskiner som medfører langt større fysiske inngrep enn nødvendig i områder med 
mye bebyggelse. Tilrettelegging for kryssing for myke trafikanter ville eventuelt måtte 
gjøres i form av broer. Eriksson mener løsningen vil gi en smalere sikkerhetssone, men 
den vil trolig innebære betydelige støyplager for beboerne i området. Kostnadsmessig vil 
det ikke være store besparelser. 

 
Robert Nordvik 
• Nordvik med familie kommer med forslag om å ta innslaget til tunnel gjennom 

Kråkhaugen ved "Biltilsynet" med en dyp, lengre tunnel. Dette medfører at færre boliger 
går tapt, og at bomiljøet opprettholdes i Fostervolds gate og Grenseveien. Nordvik sier 
de da vil kunne unngå flytting.  



 
Kommentar fra Statens vegvesen 
• Nordvik fremmer forslag om en lengre tunnelløsning enn alternativ som ble skissert i 

planprogrammet. I alternativ 1 tunnel er tunnelen under 500 m lang. Lengre tunnel med 
en kryssløsning nærmere retning Løkkemyra vil gi en betydelig merkostnad. 
Utfordringene er også knyttet til de helhetlige løsningene med tilkomster til/fra 
sidevegsnettet. Nordvik vil ikke måtte flytte på bakgrunn av lanserte vegalternativer, men 
vurderes for lokale støytiltak i forbindelse med byggeplanleggingen, se omtale i kap. 
8.13.   

 
Maritta B. Ohrstrand og Bjørn Boxaspen 
• Ohrstrand/Boxaspen viser som eiere av gbnr. 10/161 til orienteringsmøte og møte med 

prosjektledelsen i Kristiansund i 2014. De ser planer for tunnel vil sterkt berøre 
eiendommen deres. En eldre reguleringsplan for boligbebyggelse har ligget på vent i 
forhold til ny innfartsvei. De tolker det slik at selv om en ikke ser veien i dagen over 
eiendommen, vil den like fullt bli båndlagt til en viss grad, og de vil fremme krav om 
godtgjørelse/erstatning for forringelse av eiendommen. Videre ser ut som om 
tunnelinnslaget vil komme der det fra deres side er planlagt adkomst til området, noe 
som vil være uheldig for utvikling av eiendommen, og de ber om at dette hensyntas. 

• De ber om å bli holdt orientert om det videre arbeidet som angår deres eiendom.  
 
Kommentar fra Statens vegvesen 
• Reguleringsplanen blir fremmet i to alternativer, der alternativ 2, åpen skjæring/veg i 

dagen, vil følge en annen trasé enn tunnelalternativet, betegnet som alternativ 1. 
Kristiansund kommune har uttalt seg til merknaden med bakgrunn i at det foreligger en 
kommuneplan av relativt ny dato til grunn for arealbruken i Kristiansund kommune 
(2011). I kommuneplanen er det tatt høyde for ny vei gjennom Kråkhaugen. Det er ikke 
lagt til rette for nye utbyggingsområder med formål boliger på gbnr. 10/161. Kommunen 
sier at det heller ikke vil bli boligformål i området på sikt, noe som også vil legge 
føringer for et evt. krav til erstatning for areal som blir båndlagt ved etablering av tunnel.  

• Alle grunneiere blir skriftlig orientert om det videre planarbeidet, jfr. plan- og 
bygningslovens § 12-10.  

 
Fylkesmannen i Møre og Romsdal 
Natur- og miljøvern/barn og unge/folkehelse:  
• Fylkesmannen savner mer fokus på barn og unge 
• Kråkhaugen er et viktig nærmiljø- og friluftsområde. Fylkesmannen støtter at alternativ 

med veg i dagen forkastes og ikke utredes videre, siden alternativet etter deres vurdering 
vil være i strid med nasjonale målsetninger for friluftsliv, barn- og unges interesser og 
folkehelse. Veg i dagen vil gi omfattende fysiske inngrep, støy- og støvulemper og 
redusere ferdsels- og opplevelsesverdiene vesentlig i området.  

• Planarbeidet bør ta høyde for at grensene for tillatt mengde svevestøv kan bli skjerpet, jf. 
anbefalinger fra Miljødirektoratet, Statens vegvesen, Helsedirektoratet og 
Folkehelseinstituttet. Det foreligger en ny veileder til støyretningslinjene T-1442. 

 



Kommentar fra Statens vegvesen 
• Det er gjennomført barnetråkkregistreringer som grunnlag for tilrettelegging av 

fremtidige ferdselsårer for myke trafikanter i nærområdet, og der en i dette dokumentet 
har belyst virkningene for barn og unge, se kap. 8.7 og 9.3.3.    

• Reguleringsplanen blir lagt frem i to alternativer; alternativ 1 tunnel og alternativ 2 åpen 
skjæring. Sistnevnte oppfattes som ønsket løsning fra bystyret i Kristiansund, som har 
gjort politisk vedtak på at dette alternativet skal velges, se kap. 3.2 i dette dokumentet. 
Opprinnelig alternativ 2 i planprogrammet ble skrinlagt undervegs i 
planleggingsprosessen grunnet høye kostnader og lav måloppnåelse, se kap. 7.5 Andre 
vurderte hovedalternativer. 

• Når det gjelder forurensing, er skjerpede grenser for tillatte mengder svevestøv lagt til 
grunn for utredningene og vurderingene.  

 
Smedvika og Remlan velforening 
• Smedvika og Remlan velforening ser i utgangspunktet positivt på tiltaket, utbedring av 

innfartsveien til Kristiansund er helt nødvendig. Trafikksikkerhetstiltak i nærområdet er 
en av velforeningens kjernesaker. Medlemsområdet er Nergata og Omagata (fv. 6246, 
tidl. 422) med tilhørende bebyggelse i sidegater. Velforeningen er opptatt av at 
situasjonen gjennom Nergata/Omagata ikke skal forverres i anleggsperioden. De ønsker 
ikke gjennomgangstrafikk siden der bor mange barn, det er skolevei, det er tett 
bebyggelse med mange sideveier, smale fortau og få og uegnede fotgjengeroverganger.  

• Velforeninga refererer til planprogrammet der det står at det er gjort trafikktellinger og 
kjøretids- og reisevaneundersøkelser. De kan ikke se at det er foretatt trafikkmålinger 
gjennom Nergata/Omagata. 

• Velforeningen har uttalt seg til kommunens trafikkplan om behov for 
fotgjengerovergang, fartsdumper, nedsatt fartsgrense, vurdere gjennomkjøring forbudt. 
De ønsker å ivareta helheten av trafikksikkerhetstiltak.  

• Kråkhaugen representerer blant annet et friluftsområde som den nye innfartsveien 
kommer til å ta mye av. Velforeninga ønsker å påpeke kommunens spesielle ansvar for å 
bevare og tilgjengeliggjøre andre tilliggende friluftsområder som beboere på denne 
delen av Nordlandet kan benytte. 

 
Kommentar fra Statens vegvesen 
• Det er laget en plan for anleggsgjennomføring og trafikkavvikling i anleggsperioden, se 

beskrivelse og illustrasjoner av faseplaner kap. 10.3 Trafikkavvikling i anleggsperioden. 
Man legger i utgangspunktet ikke opp til at fv. 6246 skal være omkjøringsveg, av årsaker 
som velforeningen nevner. Statens vegvesen vil informere nærmere når arbeidet 
iverksettes, vi ønsker en god dialog med berørte parter.  

• Statens vegvesen hadde høsten 2014 ute noen tellepunkter for å få oversikt over 
trafikken langs veistrekningen. Det er imidlertid store boligområder i dette området, og 
vanskelig å kartlegge hva som er lokaltrafikk og hva som er næringsrelatert 
gjennomgangstrafikk, men en har fått noen nærmere holdepunkter. Tallene er selvsagt 
oppjustert iht. generell trafikkøkning.   

• Når det gjelder innspill til kommunens trafikktryggingsplan, tas disse til vitende. De 
konkrete tiltakene ligger i hovedsak utenfor planområdet.  



• Velforeningas påtrykk til kommunen om tilgang til andre friluftsområder tas også til 
vitende. 

 
Miljørettet helsevern (MVH) – kommunelegen i Kristiansund 
• MHV uttaler seg om saker som har betydning for å fremme folkehelse og trivsel samt 

gode sosiale og miljømessige forhold. I alt offentlig planarbeid skal helsemessige 
konsekvenser være vurdert og ivaretatt. 

- Trafikanter: Ny innfartsvei har stort potensiale for å bli tryggere for befolkningen både å 
kjøre på, gå/sykle langs og ved kryssing av veien. Det betyr mindre risiko for skader og 
ulykker.  

- Barn, familie og helse: God tilrettelegging for fotgjengere og syklister gir potensielt økt 
fysisk aktivitet som fremmer folkehelse. Valg av sykkel i stedet for bil reduserer støv-, 
støy- og eksosforurensing, og et effektivt og godt utbygd kollektivsystem stimulerer til 
redusert privatbilisme. 

- Støy og vibrasjoner: Strekninga Melkvika-Vikankrysset er det mest utsatte boligarealet 
for forurensing per i dag. Omlegging av veitraseen vil kunne gi vesentlig reduserte 
trafikkplager. Anleggstida vil kunne gi spesiell sjenanse og plage i enkelte områder. 
Deponi, steinknusing og anleggsmaskiner vil kunne gi flere boliger sjenanse og plager. 
Riggområdene må plasseres slik at det er til minst mulig sjenanse for støyfølsom 
bebyggelse. Støyutsatt bebyggelse langs veien må bli vurdert i h.h.t. behov for 
støyisolering. Reflekterende flater eller oppbygde veikonstruksjoner vil kunne øke 
støyplager. Utbygger må ta hensyn til slike effekter og eventuelt utføre støyreduserende 
tiltak. Utbygger må kunne dokumentere at støynivået er innenfor gjeldende norm. Mange 
stoppunkt, kødannelser og bratte bakker er uønsket av hensyn til støynivå fra bilmotorer. 

- Luftkvalitet: Lukt, gasser og støvpartikler fra veitrafikk kan være til skade og sjenanse. 
Kristiansund har naturlig god gjennomtrekk og få ‘gasslommer’ med helsetruende 
konsentrasjon av skadelige avgasser. Likevel kan veistøvet være til plage visse steder til 
visse årstider. Mange stoppunkt, kødannelser og bratte bakker er uønsket med hensyn til 
avgasser fra bilmotorer. 

- Ulykker: Det er svært viktig med risikoreduserende tiltak der biltrafikk møter skoleveier 
og lekeområder eller andre områder der biltrafikk og myke trafikanter ofte møtes. Videre 
gode gang- og sykkelveier og riktig plasserte krysningspunkt og busstopp. Det å lede 
tungtrafikken ut fra de mest trafikkerte kryssene er gunstig både med hensyn til 
trafikksikkerhet og miljøet ved handelsområdet på Løkkemyra. 

- Stedskvalitet: Universell utforming (handikappede, eldre, barn, barnevogner ved f.eks. 
fortau, fotgjengerfelt og busslommer), opplevelse av trygghet og trivsel ved hjelp av 
belysning, farger, utforming, vegetasjon og grønne lommer osv., gir også helsemessige 
gevinster. En estetisk utformet innfartsvei er også et viktig førsteinntrykk av Kristiansund 
og stimulerer til økt bruk av gang- og sykkelområde. Kråkhaugen er et viktig fritids- og 
aktivitetsområde for den vestlige delen av Nordlandet. Både beboere, skoler og 
barnehage nytter området. En større veiskjæring her vil være ødeleggende for trivsel og 
for aktiviteten. En veitrasé i tunnel vil kunne sikre dagens bruk av området. 

- Kommunikasjon og transport bør ha:  
o Sikre og universelt tilpassede busslommer 



o Sykkelvei med egnede stigningsforhold. Sykkelplanen for Kristiansund vil være et 
viktig grunnlag. Ved valg av veitunnel gjennom Kråkhaugen bør det anlegges en 
sykkeltrasé rundt denne haugen. 

o God sikring og skilting av skoleveier 
o Funksjonelle og hensiktsmessig plasserte fotgjengeroverganger, underganger og 

gangbroer 
o Universell utforming  
o Tilpassede sosiale møteplasser i lokalmiljøet ved veianlegg 

 
Kommentar fra Statens vegvesen 

Miljørettet helsevern (MHV) har uttalt seg om en rekke tema som er belyst i 
planprogrammet. Mye av dette er informativt materiale der en ikke opplever at 
informasjonen/kunnskapen strider med formål eller målsettinger for prosjektet innenfor 
tema som helse, bomiljø, vegmiljø og trafikanter, barn, familie og helse, luftkvalitet, 
ulykker, kommunikasjon og transport. Når det gjelder tema som støy og vibrasjoner, 
noterer vi oss hensyn som må tas i forbindelse med etablering av eks. riggområder. Med 
tanke på innspill med fokus på sikkerhet, har løsningsalternativene gjennomgått en 
trafikksikkerhetsrevisjon, se mer i kap. 8.1. Det er videre lagt stor vekt på at tiltaket som 
helhet skal ha et bymessig preg, herunder god og innbydende tilrettelegging for myke 
trafikanter.  
 

Kom vekst v/Ellen Engdahl 
• Generelt:  
- Kom vekst ønsker utbedring av innfartsveien til Kristiansund, med visning til at 

kødannelser mellom annet hindrer både sentrumsutvikling, næringslivet, tilflytting og 
det å knytte Kristiansund og nabokommunene sammen. Lett tilgjengelighet vil være et 
konkurransefortrinn sammenlignet med de større byene. Gode og funksjonelle 
transportløsninger øker tilgjengeligheten til bysentrum. Det vises videre til klimatiske 
utfordringer og at broene i Sørsundet og Nordsundet er barrierer som gjør at bil gjerne 
benyttes fremfor andre transportmidler. De fremhever behovet for gode 
parkeringsløsninger, videre anbefales at begge kjørefeltene blir tilgjengelige for alle.  

- Kom vekst ønsker løpende utbygging med kortest mulig byggetid, men utbygging av en 
parsell om gangen. Hensyn til beredskap/utrykningskjøretøy må inngå i både anleggs- 
og driftsfasen. Dette forsterkes ved at nytt akuttsykehus for Nordmøre og Romsdal 
bygges utenfor byen.  

- De ser en moderat bompengesats som vesentlig, og plassering av bomstasjoner må 
oppleves som rettferdig. Forhåndsinnkreving kan være aktuelt for å redusere det 
samlede finansieringsbehovet.  

- For trafikksikkerhet ønsker de gode oversiktlige løsninger og planskilte løsninger for 
myke trafikanter på hovedfartsårene. 

- I forhold til vurdering av ikke-prissatte konsekvenser sier Kom vekst at den 
samfunnsøkonomiske lønnsomheten må tillegges vekt for tema som redusert 
transporttid for næringslivet, økt effektivitet, attraktivitet og positiv effekt for 
Kristiansundsregionen i vurdering av samferdselsprosjektets nytte. 

• Parsell Vikansvingen – kontrollplassen 



- Kom vekst er klare på at dagens trafikksituasjon i Melkvika må forbedres, av hensyn til 
både trafikanter og beboere. De ber om at kryssende trafikk begrenses i ny løsning for å 
sikre god fremkommelighet.  

- De støtter etablering av firefelts-vei gjennom Kråkhaugen uavhengig av alternativ.  
- Dagens vei blir nedklassifisert og bør ha en standard som gjør den egnet til 

omkjøringsvei ved beredskapsbehov.  
 
Kommentar fra Statens vegvesen 
• Generelt 
- Kom vekst har innledningsvis fokus på de store linjene i bypakke-arbeidet og påpeker 

viktigheten av et velfungerende transportsystem for vegtrafikken med både privatbilister 
og næringstrafikk, men også fokus på gode løsninger for kollektivreisende, gående og 
syklende. Dette ivaretas i foreslåtte løsninger for delstrekninger og enkelttiltak som skal 
inngå i bypakken.   

- Når det gjelder byggetid og utbyggingsfaser for de ulike parsellene og frittstående 
tiltakene, vil prosjektledelsen ta stilling til dette i byggeplanleggings- og 
prosjekteringsfasen, men trafikkavvikling og fremkommelighet skal ivaretas på en god 
måte, se kap. 10.3 Trafikkavvikling i anleggsperioden. Dette gjelder også 
utrykningskjøretøy.  

- Bompengefinansiering og plassering av bomstasjoner er vurdert i grunnlaget for 
bompengesøknaden som er utarbeidet for bypakken og tas ikke inn i den enkelte 
reguleringsplan. 

- De planlagte tiltakene i bypakken har stort fokus på trafikksikkerhet. Det er lagt til grunn 
trygge ferdselsårer med planskilte løsninger i form av broer eller underganger for myke 
trafikanter på rv. 70. 

- Mernytten i form av konsekvenser Kom vekst nevner som ikke kan prissettes eller ikke 
går direkte inn i metodikken for vurderingene i en konsekvensanalyse (styrking av 
sentrum osv.), blir omtalt i kap. 8.2. Samfunnsmessige forhold. 

• Parsell Vikansvingen-kontrollplassen 
- Dagens rv. 70 gjennom Melkvika vil utelukkende få lokaltrafikk når tiltakene er 

gjennomført, og myke trafikanter vil få bedre vilkår i Melkvika. Planfrie kryssinger for 
myke trafikanter er planlagt langs ny rv. 70.  

- Firefelts-veg planlegges i begge løsningsalternativene i forelagt reguleringsplan. 
- Dagens riksveg via Melkvika vil kunne benyttes som omkjøringsveg ved behov.  
 
Vestbase 
• Vestbase har et økende omfang av tungtrafikk som ankommer basen, det viser telling av 

trafikk utført i hovedport. For fremtiden ser Vestbase for seg at det vil kunne være et 
godt alternativ å få mye av tungtrafikken inn fra øst, men veier og kryss må tilpasses 
store kjøretøy for å kunne være en reell avlastning til hovedporten i dag. 
Stigningsforhold og svingradius for spesialtransporter tas med i planleggingen. 
Tilstøtende kommunale veier som Omagata etc. bør også oppgraderes for å være best 
mulig egnet til å håndtere trafikken. Eksisterende infrastruktur som grenser mot 
planområdet kan bli en begrensning/flaskehals om de ikke tilpasses den nye planen. 



• En bedre tilrettelegging for syklister fra sentrum og fra Frei er tiltak som kan bidra til å 
redusere trafikkbelastningen med personbiler. Bedret infrastruktur for kollektivtransport 
bør vektlegges i planen.  

• Støy og støv fra tungtransport oppleves som ubehagelig for naboer i området i dag, og 
bør ivaretas i planen. 

• Rundkjøringen ved Esso og krysset i Melkvika oppleves som de største flaskehalsene per 
i dag. Ventetiden (køkjøring) ved arbeids start og arbeidsslutt har økt betraktelig de 
senere årene. 

 
Kommentar fra Statens vegvesen 
• Vestbase peker på at de ut fra infrastruktur og sikkerhetsmessige hensyn ser behov for 

en mer permanent tilkomst til Vestbase fra øst i område Seivikakrysset/Øygarden. 
Aktuell tilkomst ligger utenfor denne reguleringsplanens grenser, men inngår i 
planområde rv. 70 Seivikakrysset-Vikansvingen som har et fastsatt planprogram. Videre 
planlegging av delstrekningen er lagt på is inntil videre.  

• Ved realisering av reguleringsplan for rv. 70 Rensvikkrysset-Rensvikholmen vil 
tilretteleggingen og sikkerheten for syklister til/fra Frei vesentlig forbedres. Denne 
reguleringsplanen legger også godt til rette for myke trafikanter, samt for økt bruk av 
kollektivtransport. Oppgradering av tosidig holdeplass ved Vikansvingen gir m.a. tilsatte 
i næringsområdene sør for rv. 70 et reelt transportalternativ.   

• Planalternativenes virkninger på forurensing i form av støy og luft er utredet i dette 
dokumentet, se kap. 8.13 og 8.14.   

• Statens vegvesen ser behovet for bedre trafikale løsninger til/fra riksvegen. 
Rundkjøringen ved Esso på Løkkemyra inngår i planstrekning nevnt ovenfor og er ikke 
vurdert i dette prosjektet. I Melkvika vi trafikkbildet totalt endres når 
gjennomgangstrafikken går i ny trasé gjennom Kråkhaugen.  

Innspill ved utvidelse av planområdet – februar 2016 

Som følge av behov for å inkludere løsningsvurderinger og økt arealbehov knyttet til 
kryssløsninger og gode påkoplinger av veger og gang-/sykkelveger, ble det varslet en 
utvidelse av planområdet i februar 2016. Vegvesenet mottok til sammen seks merknader.  
 
Verken Norges vassdrags- og energiverk (NVE) eller Direktoratet for mineralforvaltning med 
Bergmesteren for Svalbard (DMF) hadde merknader til utvidelse av planområdet. Uno X har i 
tiden etter innsendt merknad blitt innløst i forbindelse med at Amfi Futura kjøpesenter har 
utvidet vestover på Løkkemyra. Merknaden er således ikke relevant. De resterende tre 
merknadene til planutvidelsen er referert og kommentert under.  
 
Møre og Romsdal fylkeskommune 
• Automatisk freda kulturminner: Møre og Romsdal fylkeskommune vurderer det utvida 

planområdet til å ha potensiale for automatisk freda kulturminner, særlig knyttet til 
kjennskap til tidligere funn i nærområdet, spesielt fra steinalder. De stiller krav om 
arkeologisk registreing, jf. § 9 i Kulturminnelova (KML), og viser til vedlagt budsjett samt 



gjør oppmerksom på at tiltakshaver må dekke utgiftene ved undersøkelsen. 
Fylkeskommunen ber om at det i videre planprosess blir tatt hensyn til to tidligere 
automatisk freda kulturminner innenfor plangrensene, ID 122957 og ID 179187. 

•  Kulturminner fra nyere tid: Etter utvidelse av plangrensene, ligger seks nye Sefrak-
registrerte kulturminner innenfor planområdet. Bygningene har kun lokal interesse i 
vernesammenheng, men fylkeskommunen oppfordrer til å ta hensyn til kulturminnene og 
avventer kontakt dersom noen av bygningene blir berørt.  

• Planfaglig vurdering: Fylkeskommunen viser til innspill i brev 28.02.14 og at disse 
fremdeles vil gjelde. De viser også til varsel om fastsatt planprogram, mottatt 09.07.15. 
Fylkeskommunen forutsetter at planprogrammet blir gjort gjeldende også for det 
utvidete planarealet med nødvendige tilføyelser gjeldende kulturminner.  

• Konklusjon: Det blir stilt krav om arkeologiske registreringer. Det bes om at det blir tatt 
hensyn til seks Sefrak-registrerte bygninger i arealet, og at planprogram for 
konsekvensutredning må gjøres gjeldende med nødvendige oppdateringer.  

 
Kommentar fra Statens vegvesen 
• Det er gjort en arkeologisk tilleggsregistrering i det utvidede planområdet i område 

Melkvikenga vest for Fostervolds gate, gbnr. 31/1052. Der ble det gjort funn av et 
aktivitetsområde fra eldre steinalder, ID 220140. Løsninger som blir tilrådd i 
reguleringsplanen vil ikke berøre det automatisk fredete kulturminnet. Det er lagt en 
hensynssone H730 Båndlegging etter lov om kulturminner på lokaliteten, som videre har 
Hensynssone kulturmiljø i en ca. 5m sone utenfor lokaliteten. 

• Når det gjelder kulturminner fra nyere tid, vil tiltaket ikke få direkte konsekvenser for 
noen av de nevnte Sefrak-registrerte bygningene.  

• Av planfaglige vurderinger blir det vist til brev fra fylkeskommunen i forbindelse med 
varsel om oppstart av reguleringsplanen og høring av planprogram i 2014, samt fastsatt 
planprogram i 2015. Nødvendige tilføyelser gjeldende kulturminne er tatt inn i 
plandokumentene som legges ut til høring. For tema samferdsel har fremkommelighet 
for både gående, syklende- og kollektiv hatt høy prioritet i målsettingene til 
planarbeidet.   

 
Christina Nilssen 
• Nilssen lurer på dyrelivet i området (hjort, rådyr, rev etc.) og hvilke lover og regler som 

følges i den forbindelse, om det blir tatt hensyn til drektighetstid/kalvetid.  
 

Kommentar fra Statens vegvesen 
• I plandokumentene går det frem hvordan dyrelivet i området vil bli påvirket av tiltaket, 

og hvordan vi kan unngå uheldige følger både i anleggsperioden og etter at det nye 
veganlegget er ferdigstilt. Nilssen har fått en fyldigere tilbakemelding per e-post.   

 
Algea AS 
• Algea AS har i to henvendelser til varsel om planutvidelse stilt spørsmål om eventuelle 

konsekvenser for deres eiendom gnr. 10, bnr. 193 i Omagata 78. Ved utvidelse av 
planområdet som ble varslet i 2016, er eiendommen vist delvis innenfor planområdet. 
Algea trenger å beholde full tilgang til hele eiendommen. De ønsker å bli tatt med i 



dialogen dersom planene medfører endring i trafikkmønster eller tilsvarende som kan 
endre logistikk, parkerings- og lagringsmuligheter på tomten.  
 

Kommentar fra Statens vegvesen 
• Ved varsel om utvidelse av planområdet våren 2016 tok vi eksisterende rundkjøring i 

Algeaveien-Verkstedveien-Omagata inn i planområdet, i tilfelle det måtte gjøres trafikale 
endringer her som følge av at det forventes mer trafikk på aksen Algeaveien-
Verkstedveien. I forslag til reguleringsplan er plangrensene snevret inn, og berører ikke 
lengre eiendommen til Algea AS. Algea AS er orientert om dette per e-post.  

 





Uttalelse - Varsel om oppstart og høring av planprogram for reguleringsplan for Rv.70 

Vikansvingen i Kristiansund kommune 

 

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) viser til varsel om oppstart 
og høring av planprogram for reguleringsplan Rv. 70 Vikansvingen-kontrollplassen, mottatt 
21.01.2014. 
DMF har ingen merknader på nåværende stadium i planprosessen.  
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Ida Egge Johnsen 
overingeniør 

 

Direktoratet for mineralforvaltning  
med Bergmesteren for Svalbard 
 
Postboks 3021 Lade, N-7441 Trondheim 
Sentralbord: +47 73 90 40 50 
Mobil: +47 930 35 391 
Besøksadresse: Leiv Eirikssons vei 39, N-7040 Trondheim 
Hjemmeside: www.dirmin.no 
E-post: mail@dirmin.no, direkte: ida.johnsen@dirmin.no 

 
 
Tenk på miljøet før du skriver ut denne e-posten 
 

 

 

http://www.dirmin.no/
mailto:mail@dirmin.no
mailto:ida.johnsen@dirmin.no


Innspill reguleringsplan rv. 70, Seivikakrysset-Vikansvingen 

Sundbåtvesenet tillater oss å komme med noen tilspill i sakens anledning. Ser at det bl.a.  skal rettes 
tiltak som fremmer gang/sykkel og kollektiv.  
I den anledningen hadde det vært fint om det kan settes opp skilt som viser til sundbåtkaia på 
Nordlandet. Det kan for eksempel være i rundkjøringen på Nordlandet og egnede steder. Vi ser bl.a. 
mange som benytter Sundbåten og tar med sykkel til/fra jobb på Nordlandet. 
Lykke til med arbeidet! 
 
Med vennlig hilsen  
Susanne Kirk Lossius 
 
___________________________________ 
Sundbåten - leverandør av gode opplevelser 
Susanne Kirk Lossius, daglig leder 
Sundbåtvesenet 
Kongens Plass, 6509 Kristiansund 
+47 92 85 17 44, susanne.kirk@sundbaten.no 
www.sundbaten.no, facebook 
 

 

mailto:susanne.kirk@sundbaten.no
http://www.sundbaten.no/


Innfartsveg, innleiande fase. Høyringsuttalelse Kristiansund DPS 

HØYRINGSUTTALELSE FRÅ KRISTIANSUND DISTRIKTPSYKIATRISK SENTER 13.02.2014 ETTER MØTET 
12.02.2014. 
 
Området Kråkhaugen er vår nærmaste nabo, og er hyppig i bruk av både pasientar og personale. 
Fleirtalet av dei pasientane som kjem til innleggelse hos oss, er opptekne av å betre si fysiske form. 
Fysisk aktivitet er eit viktig satsingsområde i psykiatrien, og vi har fleire behandlingsgrupper med 
fysisk aktivitet. Kvar mandag har vi turgruppe. Vi brukar ofte nærområdet på desse turane. 
Eksempelvis Kvernberget, Nordlandet rundt, Barnebasen, Stormvarslet, Gangbrua bak Futura og over 
Persløkka, Folkeparken, Skorpa. Mange av pasientane går i tillegg turar individuelt hos oss, gjerne alle 
dagar. Vi motiverar pasientane våre til å bruke nærområdet aktivt og kome seg ut minimum ein halv 
time om dagen, og helst i dagslys. Dette fordi fysisk aktivitet minimum ein halv time om dagen og det 
å få dagslys skal ha positiv verknad på vår fysiske og psykiske helse. Vi brukar også nærområdet 
aktivit i samband med kreativ gruppe, der vi plukker kongler og liknande til bruk i kreativ aktivitet. Vi 
har eit rikt dyre-og fugleliv som krydrar kvardagen vår. Vi har ein rådyrfamilie på fire som vi ser 
hyppig, og det er mange fugleartar i området. Slik sett er nærområdet , den grønne lungen 
Kråkhaugen , ein viktig del av behandlingstilbodet vårt. 
 
Mange av pasientane brukar nærbutikkane flittig, både Matkroken og Kiwi-butikken ved Jysk. 
Butikken er ein arena for angst-trening. Vi har også to syklar  på huset, som er disponible for innlagte 
pasientar. Mange av pasientane er mjuke trafikantar på grunn av økonomiske og/eller av  medisinske 
årsaker.  Dei tek bussen heim på permisjon, dei går til behandlingsgrupper på poliklinikken, dei nyttar 
Sundbåten for å kome seg til byen. Vi som arbeider her nyttar også i stor grad stikkvegar, turstiar, 
sykkelvegar som går over Kråkhaugen eller i nærområdet Kråkhaugen for ¨å kome oss til og frå 
arbeid. Det er av stor interesse for oss at dette området vert tatt vare på, ellerhelst slik som det er i 
dag. Slik vi ser det, er det kun tunnelløysing under Kråkhaugen, som kan ivareta våre interesser. 
Gode,trygge gang-og sykkelvegar er av vesentleg betydning for både pasientgruppa vår og 
personalet. 
 
 
Med vennleg helsing  
 
Torill Aarset, Ergoterapeut  
Representant for Kristiansund Distriktpsykiatrisk Senter 
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Kristiansund kommune - detaljregulering - reguleringsplan for rv 70 

Vikansvingen-kontrollplassen - uttalelse ved varsel om oppstart 
med planprogram  
 

Møre og Romsdal fylkeskommune har ut fra sine ansvarsområder følgende merknader: 

 

MERKNADER TIL PLANPROGRAMMET 

 

Disposisjon/planfaglig 

Slik som alltid, er planprogram utarbeidet av Statens Vegvesen oversiktlig og ryddig 

organisert, og nevner de fleste momenter som er relevant å gjøre utgreiinger av. Vi vil 

likevel påpeke at kapittel 3 "Omfang av planarbeidet" har elementer som kan føres til 

prosjektets målsettinger (2.1) eller utfordringer (2.4). Dette gjelder først og fremst 

avsnittet om vegstandard (3.1) og om konstruksjoner (3.2.2). Øvrige del av kapittel 3 

hører sammen med utredningsprogrammet (trafikkanalyser, geotekniske undersøkelser, 

andre tekniske forhold, ROS-analyse.  

 

Nullalternativet kunne med fordel allerede være presentert tidlig i dokumentet. På sam-

me måte ville det vært en styrke med en noe breiere tilnærming til dagens situasjon i 

planområdet, ikke bare reguleringsstatus og det trafikkmessige. Vi har ellers ikke ves-

entlige merknader av planfaglig karakter. 

 

Automatisk freda kulturminne og kulturminne fra nyere tid 

Under kapittelet 4.3 "Ikke prissatte konsekvenser", tar planprogrammet for seg temaene 

landskapsbilde, naturmiljø samt kulturminner og kulturmiljø.  Når det gjelder kultur-

minner og kulturmiljø nevnes det at man i arbeidet med konsekvensanalysen vil basere 

seg på Riksantikvarens databaser (Askeladden, Kulturminnesøk og Miljøstatus), samt 

opplysninger fra fylkeskommunen.  Det presiseres også at vurderingen av virkningen på 

kulturminnene og kulturmiljøet vil gjøres i nært samarbeid med fylkeskommunens 

kulturavdeling.   

 

Planprogrammet vil ut fra dette ivareta hensynet til kulturminnene på en meget god 

måte.  Vi vil komme med mer konkrete innspill når vi blir forelagt konsekvensanalysen.  

Om ønskelig kan vi imidlertid kontaktes allerede under arbeider for nærmere informa-

sjon og vurderinger. Når det gjelder automatisk fredete kulturminner er denne dialogen 

alt i gang. Vi vil allerede nå spille inn Gislink.no som en nyttig nettportal i tillegg til 

Riksantikvarens databaser. 

 

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

2013/128878-

005 
16.01.2014 

 

4405/2014/REGULERINGSPLAN/1505 
Johnny Loen, 71 25 82 88  28.02.2014 
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Vi vil dessuten presisere at det er et viktige samspill mellom kulturminner, landskaps-

bilde og naturmiljø.  Vi kan derfor også gjerne kontaktes for nærmere innspill om de 2 

sistnevnte tema. 

 

Folkehelse 

Jamfør ny folkehelselov bør folkehelse ha et særskilt fokus i planprogrammet, gjerne i 

form av et eget kapittel under ikke-prissatte konsekvenser. 

 

Samferdsel 

Bedre tilrettelegging for kollektivtrafikken, gående og syklende er et av formålene for 

arbeidet, vi er glad for at dette fremgår tydelig, bl.a. i 2.4, 3.1 og 4.2.2. Det bør likevel 

synliggjøres eksplisitt at utredningene skal være kvantitative også i tilnærminga til 

sykkel- gang og kollektivtrafikk, blant annet gjennom å vise dagens situasjon og utvik-

lingstrekk, og hvilket potensialse som kan utløses gjennom god planlegging. 

 

 

INNSPILL TIL PLANARBEIDET 

Automatisk freda kulturminne 

I områdene i og rundt Kristiansund er det allerede kjent en rekke automatisk freda 

kulturminner. Ikke langt fra planområdet ligger for eksempel de første påviste boplass-

ene til Fosnafolket som Anders Nummedal undersøkte tidlig på 1900-tallet. Etter dette 

har det stadig blitt kjent flere lignende funn og i dag er det påvist et stort antall boset-

nings- og aktivitetsområder fra eldre steinalder. 

 

Deler av planområdet er tidligere undersøkt i forbindelse med ny riksvei 16, Nordmørs-

veien – Fostervoldsgate – Nordsund bru i 1992. Planen er ikke realisert. Det ble da regi-

strert ett automatisk freda kulturminne sørøst for Kråkhaugen. Kulturminnet er regi-

strert i kulturminnedatabasen Askeladden med ID 122957. 

 

Omfanget av de allerede registrerte kulturminnene i området tilsier at potensialet for 

nye funn fremdeles er stort. Rundt Kråkhaugen gjelder dette for eksempel bosetnings- 

og aktivitetsområder fra steinalder. Videre er området sør for Nordlandet ungdomsskole 

og i vika nord for det allerede registrerte kulturminnet særlig aktuelt. Vi vil derfor stille 

krav om arkeologisk registrering til denne reguleringsplanen. Det er da i hovedsak snakk 

om manuell prøvestikking med spade for å se etter bosetnings- og aktivitetsområder fra 

steinalder. Et foreløpig kostnadsoverslag er allerede sendt ut og det gjøres oppmerksom 

på at det etter § 9 og § 10 i Kulturminneloven er tiltakshaver som må dekke kostnaden 

ved en slik registrering.  

 

Kulturminne fra nyere tid 

Innenfor planområdet er det 9 Sefrak-registrerte kulturminner fra nyere tid. Dette 

gjelder bolighus og stuebygning (Dalegata 76C), vest for Nordlandets ungdomsskole, 3 

bolighus i Dalegata 60-62-64, samt 2 bolighus med tilhørende uthus i Bjørnehaugveien 

23 og 27.  Alle disse bygningene er fra perioden slutten av 1800-tallet til 1900-tallets 

første kvartal.   

 

Ingen av disse er vurdert til å ha regional verdi. Men de har etter vår vurdering betyde-

lig lokal verneverdi som interessante og typiske eksempler på arkitektur fra de nevnte 

tidsperiodene, og er samtidig identitetsskapende innslag ved innfarten til Kristiansund.  

Vi vil derfor i utgangspunktet tilrå at man velger det veialternativet (jamfør planpro-

grammets punkt 3.2) som er mest skånsomt mot disse objektene.    

 

Vi vil også oppfordre om at man vurderer verneverdien generelt av bygninger langs 

Dalegata fra første halvedel av 1900-tallet og gjenreisningsperioden, som ikke er 

registrert i SEFRAK, og at veialternativa også blir vurdert opp mot disse.  



Side 3 
 
 

 
   
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samferdsel 

For kollektivtrafikken sin del tar vi for gitt at arbeidet vil materialisere seg i form av 

fremkommelighetstiltak for kollektiv-, gang- og sykkeltrafikk i tillegg til gode holde-

plasser og lignende. Løsninger som kollektivfelt, sambruksfelt, tilrettelegging i kryss, 

signalprioritering og lignende må utredes. Planen bør inneholde en klar anbefaling om 

feltbruk på flerfeltsveg. Samferdselsavdelingen har og vil fortsatt bidra inn i planarbeidet 

med kompetanse på kollektivtrafikk.      

 

KONKLUSJON 

Vi viser til merknader ovenfor og ber om at disse blir bearbeidd før endelig planprogram 

godkjennes. Vi ber også om at innspill til sjølve planen blir videreført i arbeidet. 

 

Det vil bli stilt krav om arkeologiske undersøkelser i området. 

 

 

 

 

Dette brevet er elektronisk godkjent og vil ikke bli utsendt i papir. 

 

 

 

Med hilsen  

  

Ole Helge Haugen  Johnny Loen 

Fylkesplansjef  Plansamordner 

 

 

 

Fagsaksbehandler 

Automatisk freda kulturminne: Arkeolog Johanne Ranvik, tlf. 71 25 89 23 

Kulturminner fra nyere tid: Bygningsantikvar Christ Allan Sylthe, tlf. 71 25 88 52 

Samferdsel: rådgiver Jonas Solheim (ikke lenger i stillinga, ta kontakt med samf.avd.) 

 

 

Kopi: 

Kristiansund kommune 

Fylkesmannen i Møre og Romsdal, her 

 

 

 

 

 



RV70: Kråkehaugen på Nordlandet 

Hei!  

Jeg viser til alternativ med ny firefelts vei over/igjennom Kråkehaugen på Nordlandet.  

I den anledning stiller jeg spørsmål ved hvilke vurderinger som er gjort av å beholde 

eksisterende trase på innfartsveien RV70. Alternativet vil da være rundkjøring i Melkvikan og 

at man i dette området finner hensiktsmessige tiltak for flytting av gang/sykkelsti og gangfelt. 

På eksisterende trase kan det også tenkes en utvidelse av arealet rundt rundkjøringen på 

Nordlandet, slik at man etter Nordlandetbrua mot Løkkemyra får to felt ned i rundkjøringen, 

der høyre felt alene reguleres til trafikk ned mot sundbåtkaia og opp mot Grendalsgate og 

Tunnellgata. Felt til venstre forbeholdes de som skal til Løkkemyra. Slik vil trafikken flyte 

uten unødvendige hindringer, så fremt det lages hensiktsmessige løsninger for gangfelt m.m. 

Samme løsning kan lages fra Melkvikan opp mot rundkjøringen. Store arealer av haugen ved 

kontrollplassen kan fjernes og tilpasses en slik ordning. Det snakkes for øvrig om at Aibel er 

på utkikk etter nye lokaler, og man har dermed mulighet for å vurdere en utvidelse av veien 

ned mot Melkvikan.  

Etter mitt skjønn vil en slik løsning være kostnads- og tidsbesparende, og ikke minst ivareta 

tunge behov og interesser til de som direkte og indirekte vil bli berørt av tunnell/vei igjennom 

Kråkehaugen, samt hensynet til nærområdet. Kråkehaugen er en grønn lunge på Nordlandet 

som mange benytter til tur og som lekeplass. Både ungdomsskole, barneskole og Bergan 

sykehjem må hensyntas. Jeg bemerker at det på ingen måte synes være gunstig for 

Kristiansund dersom man skal få bomstasjoner som kunne vært unngått. Trafikk, næring og 

bebyggelse kan i så tilfelle raskt legges utenfor Kristiansund for å slippe den økonomiske 

belastning. Hvorvidt det vil være attraktivt å bo på et sted der man må passere bomstasjon for 

å komme til jobb må også vurderes. Man må også vurdere hvordan dette vil påvirke 

nedbetaling av Atlanterhavstunellen og om innbyggere fra nærliggende tettsteder vil velge å 

kjøre til Kristiansund for å benytte byens tilbud.  

Dersom løsning med å beholde nåværende trase med nye tilpassinger er vurdert, men ikke 

funnet tjenelig, ønsker jeg å vite konkret hva som vil gi en bedre løsning med firefelts vei i ny 

trase.  

Jeg håper veiarbeidet på Nordlandet pr. i dag, som åpenbart skaper problemer i trafikken, ikke 

farger den vurdering som foretas på nåværende tidspunkt. Videre er det ikke kø ved andre 

tidspunkt enn til og fra arbeid på hverdager. Trafikkbelastningen er likevel så liten at det ikke 

tar mer enn 15 minutt køkjøring fra sentrum til Nordlandet. Hva gjelder kø etter Vikansvingen 

mot Frei, kan hensiktsmessige tiltak med rundkjøring ved Skeidar i Vikansvingen og utvidelse 

av rundkjøring ved Futura, eller en egen rundkjøring noe nærmere Esso for å avlaste trafikk til 

og fra Vestbase, være positive for trafikkavviklingen. I alle tilfelle er det vanskelig å se at 

man skal sette i gang så omfattende og kostbart veiprosjekt dersom køproblematikken skal ha 

tung vekt.  

Jeg takker på forhånd for Deres tilbakemelding.  

Med ønske om en riktig god helg  

Suzanne Molund  

Tlf: 93 48 17 88 



Tunnel gjennom Kråkhaugen. 

Hei! 
 
Etter å ha sett gjennom de alternativene dere har skissert i planen for tunnel gjennom Kråkhaugen, 
savner jeg ett alternativ. Det alternativet er å la hver kjøreretning gå i sitt eget nivå, altså i tunnel fra 
byen og på «tunneltaket», som ei bro, inn til byen. Denne løsningen brukes mye rundt i verden hvor 
det ikke er mulig å få nok bredde. Dette alternativet krever to viadukter, en på toppen av Nordlandet 
og en i Algeaveien/Nordmørsveien. Fordelen med denne løsningen er at skjæringen gjennom 
Kråkhaugen blir halvparten av en firefeltsvei. Den veibanen som ligger «Over» bør også ha sykkel og 
gangvei. Denne løsningen vil også gi mindre inngrep i bebyggelsen, da sikkerhetssonene og 
støysonen blir smalere. Det er også mulig å beholde de fredete trærne i Kastanjelunden. Da nye 
Nordsundbro ble innviet i 1980 opphørte Gomalandet å eksistere som egen bydel. Folks møteplass 
og sosiale sentrum ble omgjort til en trafikkmaskin. Med et kjempestort inngrep på toppen av 
Nordlandet vil også deler av denne bydelen lide samme skjebne. Vi forstår alle at vi må ha ny 
innfartsvei, og den har vært dypt savnet. Inngrepene i en forholdsvis tett gammel bebyggelse, noe 
verneverdig, må være så små som mulig.  Jeg håper på en seriøs behandling og at innkomne forslag 
har samme verdi som vegvesenets egne. Har dere spørsmål, kommentarer, ta kontakt. 
 
Mvh 
Bengt G. Eriksson 
Dalegata 60 
6516 Kristiansund. 
 

 



Vikansvingen 

Innspill/forslag til Vikansvingen 

 

Undertegnede med familie, vil med dette komme med forslag til løsning på innfartsveien til 

Kristiansund. 

Innspill/forslag går ut på å ta innslaget til tunnelen ved "Biltilsynet" med en dyp tunnel, og 

en trafikkmaskin der. 

Dette medfører at færre boliger går "tapt", og at bomiljøet opprettholdes i Fostervoldsgate 

og Grenseveien. 

Vi vil med denne løsningen fortsatt kunne beholde hus og hjem, og dermed unngå flytting. 

Håper forslaget blir godt mottatt. 

 

Mvh 

Robert Nordvik 

Grenseveien 3 

6516 Kristiansund 

 

Sendt fra min iPad 

 









Høringssvar Planprogram rv 70 Vikansvingen - kontrollplassen. 

Viser til planprogram for reguleringsplan rv. 70 Vikansvingen-kontrollplassen, nedenunder følger 
høringssvar fra Smedvika & Remlan velforening (ankommer etter fristen, men dette etter avtale 
med Stavseng). 
 

Vi ser i utgangspunktet postivt på tiltaket, utbedring av innfartsvei til Kristiansund er helt 
nødvendig. I det foreliggende Planprogrammet beskrives det meste av de hovedpunktene som 
må vektlegges. 
Smedvika & Remlan velforening ønsker å presisere følgende, og ber om at det behørig tas med i 
det videre arbeidet: 
 

1. En av velforeningens kjernesaker er trafikktryggingstiltak i nærområdet. Smedvika og Remlan 
velforening sitt medlemsområde strekker seg en lengre distanse gjennom fylkesveien i Nergata 
og Omagata - med tilhørende bebyggelse i sidegater. Dette området ligger ikke i direkte grense 
med Kråkhaugen. Men området vårt er sterkt rammet av at riksveien pt ikke har stor nok 
kapasitet. Gjennom Nergata og Omagata (og videre i Dalegata) foregår en stor masse 
jobbkjøring til/fra blant annet Vestbase, en trafikk som burde vært sluset gjennom riksvegen. 
Denne «unødvendige» trafikken har avtatt litt i mengde ifm veiarbeidet i Dalegata, men ventes å 
komme tilbake når dette veiarbeidet avsluttes. Fylkesveien her egner seg ikke til denne 
trafikkbelastningen. Her er mange barn som bor, dette er skolevei, det er tett bebyggelse med 
mange sideveier, og for myke trafikanter forverres det av at vi har et meget smalt fortau med få 
og uegnede fotgjengeroverganger. Strekningen er trafikkfarlig. Vi er derfor opptatt av at 
situasjonen gjennom nergata/omagata ikke skal forverres i en eventuell anleggsperiode med 
ny riksvei. Man kan ikke basere seg på at det skal sluses ekstra trafikk inn i fylkesveien i 
anleggsperioden. Dette faktum må gis tilstrekkelig opmmerksomhet og legges planer for i den 
videre planprosessen (viser til pnkt 4.4.2 i planprogrammet). 
 

2. I teksten i planprogrammet står det at Møre og Romsdal fylkeskommune, Kristiansund 
kommune og Statens vegvesen samarbeider om grunnlagsmateriale i form av blant annet 
kjøretidsundersøkelser, reisevaner og trafikktellinger. Vi kan ikke se at det er foretatt 
trafikkmålinger gjennom omagata/nergata for å finne tall å legge til summen som telles på 
riksvegen. Det er altså en del (gjennom)kjøring som foregår her som burde foregått via 
riksvegen. 
Vi skulle selvfølgelig ønske oss, at når de ovennevnte aktører nå jobber tett sammen i 
innfartsveiprosjektet, så kunne man også inkorporere noen gode utbedringer av 
trafikktrygghetsituasjonen på fylkesveien i nergata/omagata. Vi har til trafikkplan i kommunen 
tidligere meldt inn fotgjengerovergang, fartsdumper, nedsatt fartsgrense, vurdere 
gjennomkjøring forbudt. Det er en helhet her som vi ønsker oss ivaretatt. 
 

3. Kråkhaugen representerer blant annet friluftsområde, som den nye innfartsveien vil måtte 
komme til å ta mye av. Vi ønsker påpeke at kommunen da må ha et spesielt ansvar i å bevare og 
tilgjengeliggjøre andre tilliggende friluftsområder, som beboere på denne delen av Nordlandet 
kan benytte (eksempel Remlan). 
 

 

Mvh 

Smedvika & Remlan Velforening, 
Styreleder Astrid J Brandshaug. 
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Statens Vegvesen 

v/Astrid Eide Stavseng 

Kristiansund kommune 

v/Johan Kindeberg 

  

    Kristiansund 5. mars 2014 

Høringsuttalelse til planprogram for reguleringsplan rv70: Innfartsvei/bypakke Kristiansund 

Det vises til planprogram til høring med opprinnelig frist 1. mars hvor Kom vekst har fått utsatt 

fristen til 5. mars 2014. Kom vekst er godt fornøyd med høringsutkastene og involveringsmuligheter, 

både ved åpne møter og egne møter for næringslivet.  

Høringsutkastene gir en god beskrivelse av dagens situasjon, formål og sentrale utfordringer for 

prosjektene. I vår uttalelse vil vi i første del gi innspill av mer overordnet karakter, deretter noen 

kommentarer under hver enkelt parsell.  

Generelt 

Det er veldig bra at det nå er fullt fokus på utbedring av innfartsveien til Kristiansund. Mange år med 

økte kødannelser er til stor hindring for både sentrumsutvikling, næringslivet og for å knytte 

Kristiansund og nabokommunene sammen. Rv70 er samtidig gjennomfartsvei for trafikken langs 

kysten.  

Køkjøring i forbindelse med arbeidsreiser og andre formål om morgen og ettermiddag er veldig 

uheldig for tilflytting og rekruttering. Skal vi konkurrere mot sentraliseringen til de større byene må 

et av våre fortrinn være lett tilgjengelighet i hverdagen for folk flest.  

For å styrke byen som regionsenter samt næringsliv og befolkning i omlandskommunene er det 

avgjørende viktig at det er et godt fungerende transportsystem for både biltrafikk og det kollektive 

tilbudet. Funksjonelle transportløsninger er en forutsetning for større, reelle bo- og arbeidsmarkeder. 

By- og sentrumsutvikling er satsingsområder også for fylkeskommunens prioriteringer, og god 

tilgjengelighet er en forutsetning for bruk av tilbudene innen handel, offentlige og private tjenester, 

kultur, servering osv. som tilligger bysentrum. Et attraktivt og pulserende sentrum med gode 

møteplasser er viktig, og det er fremtidsrettet å ha fokus på gode løsninger for kollektivreisende, 

samt for gående og syklende. Samtidig må det også tilrettelegges for bruk av bil til og fra sentrum. 

Det må planlegges for begge deler. Vi bor i en krevende klimasone med ganske variert vær, noe som 

nok er medvirkende til at privatbil prioriteres. Ikke minst er broene over Sørsundet og Nordsundet en 

stor hindring for redusert bilbruk. Den samlede plan for sentrum og innfartsvei må derfor også 

inneholde vurderinger av gode løsninger for parkering. Skal et kollektivtilbud være et alternativ til 

privatbil må det være godt utbygd både i omfang og frekvens, og med konkurransedyktige priser. 

Selv i de store byene medfører dette utfordringer, så det er viktig å arbeide frem realistiske løsninger. 

Bil er det viktigste transportmiddelet i yrkessammenheng, og bil vil være det også for befolkningen 

forøvrig. Mål om 15% kollektivandel tilsier også minimum 85% privatbil. Fra Kom vekst sin side er en 
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effektiv samlet trafikkløsning det viktigste, og derfor anbefales at det blir tilgjengelighet for alle i 

begge kjørefeltene.  

Kristiansundsregionens posisjon innen olje- og gassvirksomheten i Norskehavet har vært positivt 

medvirkende til befolkningsveksten. Møreforsking gjennomførte i 2013 en oppdatert 

ringvirkningsanalyse for petroleumsvirksomheten i Kristiansundsregionen, som viste at allerede 

etablerte bedrifter ser for seg en årlig gjennomsnittlig vekst på 200 nye årsverk frem mot 2020. I 

tillegg kommer årsverk knyttet til nye bedrifter. Fremskrivningene av befolkningsveksten 

(fylkesstatistikk 2013/SSB) viser at for Kristiansund er veksten forventet å være 15% frem mot 2022, 

som er høyere enn den forventede nasjonale veksten. Samme fremskrivninger sier 5.425 personer 

(22%) til 2030 og 7.301 personer (30%) til 2040. Veksten er betydelig, og fremkommelighet og smidig 

trafikkavvikling vil være en suksessfaktor. Nye bolig- og næringsområder må planlegges innenfor en 

helhet med tanke på hovedårer og kollektivtilbud.  

Betydningen av løpende utbygging med kortest mulig byggetid må understrekes. Moderat 

bompengesats er vesentlig, og plassering av bomstasjoner må i størst mulig grad oppleves som 

rettferdig. Det synes fornuftig å bygge ut en parsell om gangen. Men med ca 3 års byggeperiode pr 

strekning vil hele prosjektet samlet sett medføre en veldig lang anleggsperiode. Fordeler og ulemper 

ved samtidig realisering bør utredes. For å redusere det samlede finansieringsbehovet støtter Kom 

vekst oppstart av forhåndsbompenger. 

For god og sikker fremkommelighet for alle må hovedfartsårene primært ha under- og overganger. 

Underganger fremstår som bedre enn overganger ift. fleksibilitet på kjøretøy samt værforhold. Det 

hadde vært spennende å tenke ut kreative utforminger og formål på underganger, slik at de kan 

oppleves å gi en merverdi til veien og områdene gjennom eksempelvis kunst/utsmykning, lyssetting 

mm. Vi erkjenner at de økonomiske aspektene også er en viktig del av beslutningsunderlaget.  

Gode, oversiktlige løsninger er det beste tiltaket for trafikksikkerhet, både ift. av/påkjøringer, under- 

og overganger, busslommer, gang- og sykkelfelt osv.  

Ved alle parsellene for innfartsveien, både under anleggsfasen og for driftsfasen, må hensyn til  

beredskap for ambulanse, brann, politi og ordinær ferdsel inngå. 4-felts vei og mulige 

omkjøringsveier er viktige moment. Dette forsterkes ved at nytt akuttsykehus for Nordmøre og 

Romsdal skal bygges utenfor bykjernen.  

Utredningene skal også inkludere ikke prissatte konsekvenser ift. sentrumsutvikling, kultur og fritid, 

bo- og arbeidsmarkedsregion, reiseliv, næringsutvikling, bolig- og næringsareal osv. Utbygging av 

innfartsveien og bypakken er midler for å oppnå samfunnsmålene, de er ikke målene i seg selv. 

Derfor er det de «ikke prissatte konsekvensene» som egentlig er mest interessante. Hvordan skal 

Kristiansundsregionen være attraktiv og konkurransedyktig for fremtidige generasjoner? Det er et 

mangfoldig spørsmål med mange svar, men Kom vekst mener at å realisere innfartsveiprosjektet så 

snart som mulig er avgjørende viktig for videre verdiskapning både for Kristiansund og for 

omlandskommunene.  

 

Parsell Seivikakrysset – Vikansvingen 

Denne strekningen er preget av stor trafikk og skal betjene et voksende næringsliv og nye 

boligområder på Nordlandet. Kom vekst vil understreke betydningen av at næringslivets behov må 
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hensyntas, spesielt ift. lett og sikker tilgjengelighet til/fra næringsområdene, men også mellom 

næringsområder. Det er flere industriområder som har adkomst knyttet til innfartsveien, og disse 

(eksempelvis Dale Industripark, Oss-Nor mm) må også bli en del av den helhetlige planleggingen ift. 

veier og tilknytning til rv70. Effektiv trafikkavvikling er viktig for næringslivets konkurransekraft. 

Oppbygging av offshorerettede industriområder i Averøy vil også øke næringstrafikken på rv70.  

Tilgjengelighet til og fra flyplassen er viktig. Notatet oppgir at det er ønskelig å samle både 

flyplassveien og innkjøringen til Seivika i ett felles kryss. Her vil Kom vekst være tydelige på at 

veiløsning til/fra flyplassen må være effektiv og sikker samt ivareta Avinors innspill. Det er vanskelig å 

se for seg i hvilken grad dette kan kombineres med avkjøring til Seivika. Samtidig diskuteres ny 

avkjøring for effektivt å håndtere tungtrafikken til Vestbase i øst. Mulig den beste løsningen er større, 

oversiktlige kryss/rundkjøringer for henholdsvis flyplassen/evt. Seivika og egen kryssløsning for 

Vestbase. Strekningen fra fremtidig avkjøring til Vestbase og mot sentrum må betraktes som del av 

bymiljøet og ha tilhørende fartsgrense.  

Fremtidig realisering av fergefri kryssing av Talgsjøen vil gi nytt trafikkmønster. Flyplassveien (rv 681) 

og/eller avkjøringen til Seivika vil inngå som del av infrastrukturen knyttet til ny trafikkløsning mellom 

Kristiansund og Aure, og videre langs kysten.  

En betydelig del av befolkningsveksten vil trolig komme i nye boligområder på Nordlandet og føre til 

økt trafikk både til industriområdene og mot sentrum, og også videre til Averøy.  

Parsell Vikansvingen – kontrollplassen 

Dagens trafikkløsning i Melkvika er bare trist, både for de reisende, for beboerne i området og for 

byen som helhet. Mange kryss og direkte avkjørsler til eiendommer på begge sider skaper store 

utfordringer og medfører stadige uoversiktlige og farlige situasjoner. Kryssende trafikk må begrenses 

i ny løsning for å sikre god fremkommelighet.  

Kom vekst støtter opp om planene for 4-feltsvei på hele denne strekningen, som en videreføring av 

parsellen Seivikakrysset – Vikansvingen. Vi noterer oss at vei i dagen ikke utredes nærmere, men at 

både tunnelløsning enten i dyp fjelltunnel eller som mer høytliggende betongkonstruksjon skal 

utredes.  

Beregning av den samfunnsøkonomiske lønnsomheten skal knyttes til netto nytte/kostnadsforhold. 

Kom vekst stiller seg positiv til slike beregninger, samtidig som vi erkjenner at det er store 

diskusjoner i fagmiljø om samfunnets nytteberegninger av samferdselsprosjekter. Den 

samfunnsøkonomiske lønnsomheten bør inkludere en del av momentene som er notert under «ikke 

prissatte konsekvenser», spesielt ift. redusert transporttid for næringslivet, økt effektivitet osv. 

Dagens vei blir omdefinert til kommunal vei, og denne bør ha en standard som gjør den egnet som 

omkjøringsvei ved beredskapsbehov.  

Vi ber om at våre innspill hensyntas i videre utredninger, og vi ønsker lykke til med den videre 

prosessen.  

Med vennlig hilsen 

Ellen Engdahl,  

Kristiansund og omegn vekst (Kom vekst) - Næringsforeningen for Kristiansund 



Innspill fra Vestbase til reguleringsplan rv. 70 Seivikakrysset - Vikansvingen 
 
 
Viser til mottatt skriv og infomøte på Hagelin. 
 
Vestbase har følgende innspill til den kommende prosessen: 
 

 Det er økende omfang av tungtrafikk som ankommer basen. (Se vedlagte telling av trafikk 
utførte i hovedport.) 
For fremtiden ser vi for oss at det vil kunne være et godt alternativ å sende mye av denne 
tungtrafikken inn via området i øst. Veier og kryss må tilpasses store kjøretøy for å kunne 
være en reell avlastning til hovedporten i dag. Her må stigningsforhold og svingradius for 
spesialtransporter i tas med i planleggingen. 

 Tilstøtende kommunale veier som Omagata etc. bør også oppgraderes for å være best mulig 
egnet til å håndtere trafikken. Eksisterende infrastruktur som grenser mot planområdet kan 
bli en begrensning/flaskehals om de ikke tilpasses den nye planen. 

 En bedre tilrettelegging for syklister fra sentrum og fra Frei er tiltak som kan bidra til å 
redusere trafikkbelastningen med personbiler. 

 Bedret infrastruktur for kollektivtransport bør vektlegges i planen.  

 Støy og støv fra tungtransport oppleves som ubehagelig for naboer i området i dag, bør 
ivaretas i planen. 

 Rundkjøringen ved Esso og krysset i Melkvikan oppleves som de største flaskehalsene per i 
dag. Ventetiden (køkjøring) ved arbeids start og arbeidsslutt har økt betraktelig de senere 
årene. 

 
 
 
Ta gjerne kontakt om noe er uklart i innspillene. 
 
Med vennlig hilsen 
 

Terje Kvisvik 
Eiendomssjef Vestbase  
mail : terje.kvisvik@norseagroup.com 
Tlf. 71 57 22 17 
Mob. 94 13 55 88 
Fax. 71 57 22 10 
www.vestbase.com 
 

 

mailto:terje.kvisvik@norseagroup.com
http://www.vestbase.com/
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Statens vegvesen
v/Astrid Eide Stavseng
Vestre Olsvikveg 13
6019 Ålesund

Kristiansund, 18. mars 2016

Sak: Reguleringsplan rv. 70 Vikansvingen — kontrollplassen, referanse 15 I 216390 — 3

Vi viser til ovennevnte og brev datert 18.02.2016 og legger til grunn at vårt svar er innsendt rettidig
(fristen er 18.03.2016). I forbindelse med utvidelsen av planområdet, ønsker vi å komme med
følgende kommentarer angående vår eiendom.

Algea AS eier Er. 10, bruksnummer 193, Omagata 78. Denne eiendommer er ifølge utvidelsen av
reguleringsplanen delvis innenfor planområdet. Dette gjelder kontorbygning, parkeringsareal samt
adkomstvei.

Vi trenger å beholde full tilgang til hele eiendommen, det vil si at ingen del av eiendommen må
båndlegges, heller ikke i planperioden.

Dersom planene vil føre til endring i trafikkmønster eller tilsvarende som kan endre logistikk,
parkerings- og lagringsmuligheter på tomten, ønsker vi full informasjon om dette på et tidlig
tidspunkt slik at vi kan komme med innspill og kommentarer.

Vi ønsker å ha en åpen dialog om alle endringer som kan påvirke vår virksomhet samt være involvert
i hele prosessen med slike avgjørelser, for å medvirke til det beste for alle parter.

Med vennlig hilsen

Algea AS

LGLAAS

Ottorino Biondi

Adm. direktør



Fra: Inger Lise Settem Berg <Ingerlise.Berg@algea.com>
Sendt: 9. mars 2016 10:40
Til: Stavseng Astrid Eide
Emne: Reguleringsplan deres ref. 15/216390 - 3

Viser til varsel om utvidet planområde.
Dette gir ikke mye informasjon om hva konsekvensen kan bli fo r deler av vår tomt som nå faller innenfor
det utvidede planen. Grensen for planområde ser ut til å gå langs fabrikkveggen vår og den del der
kontorbygget (brakker) og en del av parkeringsplasser både innenfor inngjerdet område og utenfor, blir
innenfor pl angrensene.
Kan du gi oss en bedre beskrivelse av hva planene er og når det er mulig de vil bli satt ut i live? Hvilke
konsekvenser kan dette få for oss, og når?
Nå er det jo en godt fungerende rundkjøring med tilhørende gangveier her allerede, så jeg ka n ikke helt
se hva behovet for endringer er.

Best regards / Med vennlig hilsen

Inger Lise Settem Berg
Accountant

---------------------------------------
Algea AS
Pob 2143 Løkkem yra, 6502 Kristiansund N
Norway
Phone direct: +47 - 71 58 09 64
Email: ingerlise.berg@algea.com

mailto:ingerlise.berg@algea.com


Fra: Christina Nilssen <cln201175@hotmail.com> 
Sendt: 24. februar 2016 20:51 
Til: Stavseng Astrid Eide 
Emne: Deres ref. 15/216390-3 
 
Hei 
 
Takk for brev datert 18.02.16 vedrørende Reguleringsplan rv. 70 Vikansvingen-kontrollplassen. Varsel om 
utvidelse av planområdet. 
 
Dette er sikkert litt på siden av informasjonsskrivet, men lurer på dyrelivet (hjort, rådyr, rev etc.) som 
lever i området som er berørt. Hvilke lover og regler vil følges i den forbindelse? De har jo perioder de 
kalver etc. Vil det bli tatt noe hensyn til drektighetstid/kalvetid? 
 
På forhånd takk for svar. 
 
Christina Larsen Nilssen. 
 
Sendt fra E-post for Windows 10 
 

https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=550986


 
 

 
 
   

Statens vegvesen Region midt 
Fylkeshuset 
6404 MOLDE 
 
 
 
 
 
 

Dato:  02.03.2016 
Vår ref:  14/00101-8 
Deres ref:     

 

Vedrørende varsel om utvidelse av planområde for Rv.70 
Vikansvingen - kontrollplassen i Kristiansund kommune. 

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) viser til 
ovennevnte sak, datert 18. februar 2016. 
 
Direktoratet for mineralforvaltning er statens sentrale fagmyndighet ved forvaltning og 
utnyttelse av mineralske ressurser, og har et særlig ansvar for at mineralressursene blir 
ivaretatt i plansammenheng. 
 
Om planen 
Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for gående, syklende og kollektivtrafikk, 
samt en mer smidig trafikkavvikling for bilistene.  
 
Innspill fra DMF 
DMF kan ikke se at utvidelsen berører mineralske ressurser av regional eller nasjonal 
verdi, og vi har ingen merknader til varsel om utvidelse av planområdet.  
 
 
Vennlig hilsen 
 
 
Marte Kristoffersen Ida Egge Johnsen 
Velg tittel. overingeniør 

 
 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer. 
Saksbehandler: Ida Egge Johnsen 

 
 
 

  

Mottakere: 

Statens vegvesen Region midt Fylkeshuset 6404 MOLDE 

Kopi til:  

                                 

 
 

Leiv Erikssons vei 39 
Postboks 3021 Lade 

N-7441 Trondheim  

 

TELEFON + 47 73 90 40 50  

E-POST mail@dirmin.no  

WEB www.dirmin.no  

 

GIRO 7694.05.05883  

SWIFT DNBANOKK 

IBAN NO5376940505883   

ORG.NR. NO 974 760 282  

 

SVALBARDKONTOR 

TELEFON +47 79 02 12 92 
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Postadresse: Postboks 2500, 6404 Molde ● Besøksadresse: Julsundvegen 9 ● Telefon: 71 25 80 00 ● Telefaks:  
e-post: post@mrfylke.no ● www.mrfylke.no 

 

 

 
 

 

  
 

 

 
 
 

Kristiansund kommune - detaljregulering - reguleringsplan for rv 70 
Vikansvingen-kontrollplassen - revidert varsel om oppstart 
 

Møre og Romsdal fylkeskommune har ut fra sine ansvarsområder følgende merknader: 

 

Automatisk freda kulturminner 

Vi vurderer det utvida planområdet til å ha potensiale for automatisk freda kulturminne, 

særlig knyttet til kjennskap til tidligere funn i nærområdet, da spesielt fra steinalder. Vi vil 

på grunnlag av dette stille krav om arkeologisk registrering, jamfør § 9 i Kulturminnelova 

(KML). 

 

Vi gjør oppmerksom på at tiltakshaver må dekke utgiftene ved en slik undersøkelse, jfr. 

KML §§ 9 og 10. Kulturavdelinga ber om skriftlig aksept på vedlagte budsjett, i tråd med 

nye nasjonale retningslinjer for budsjettering av slike arkeologiske registreringer. 

 

Ved bestilling og aksept av budsjett blir det forutsatt at tiltakshaver klarerer forholdet til 

grunneiere, brukere og eventuelt andre hensyn.  

 

Vi gjør videre oppmerksom på at det under tidligere registreringer ble gjort funn av to 

automatisk freda kulturminne innenfor den foregående utstrekninga til planområdet. Disse 

er ID 122957 og ID 179187, og vi ber om at disse blir tatt hensyn til under den videre 

planprosessen. Dersom det er spørsmål i forbindelse med kulturminnehensyn, ta kontakt 

med kulturvernseksjonen. 

 

Kulturminne fra nyere tid 

Etter utvidelsen av plangrensen ligger følgende 6 nye Sefrak-registrerte kulturminner 

innenfor planområdet: 

 

 Nordmørsveien 45. Bolighus, bygd 1850-1900, (sefraknr 1503-027-089). 

 Ole Vigs gate 2. Låve/driftsbygning, bygd ca 1900. Viktig landemerke. (1503-

027-083). 

 Ole Vigs gate 2. Våningshus, bygd ca 1900.  Viktig landemerke (1503-027-082). 

 Persløkka 5. Våningshus, bygd 1875-1900. (1503-027-082). 

 Persløkka 5. Uthus, bygd ca 1914.  (1503-027-082). 

 Dalegata 71. Stort naust. Før 1900. (1503-017-003). 

 

Statens vegvesen Region midt 

Postboks 2525 

6404   Molde 

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

15/216390 18.02.2016 
 

12203/2016/REGULERINGSPLAN/1505 
Johnny Loen, 71 25 82 88  14.03.2016 



Side 2 
 
 

 
   
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alle bygningene har kun lokal interesse i vernesammenheng.  Vi vil likevel oppfordre om 

at man tar hensyn til disse kulturminnene.  Vi avventer kontakt dersom noen av byg-

ningene blir berørt.  

 

Planfaglig vurdering 

Vi viser til innspill brev 28.02.14. Disse vil fremdeles gjelde. Vi viser også til varsel om 

fastsatt planprogram, mottatt fra SVV 09.07.15. Vi forutsetter at planprogrammet blir 

gjort gjeldende også for det utvidete planarealet med de tilføyelser som er nødvendig 

vedrørende kulturminne. 

 

Konklusjon 

Det vil bli stilt krav om arkeologiske registreringer innafor utvidelsen av planarealet, jamfør 

kulturminnelova §§ 9 og 10. Vi ber også om at det tas hensyn til seks Sefrak-registrerte 

bygninger i arealet. Planprogram for konsekvensutgreiing må gjøres gjeldende med nød-

vendige oppdateringer. 

 

 

Dette brevet er elektronisk godkjent og vil ikke bli utsendt i papir. 

 

 

Med hilsen  

  

Ole Helge Haugen  Johnny Loen 

Fylkesplansjef  Plansamordner 

 

 

Fagsaksbehandlar 

Automatisk freda kulturminne: Arkeolog Torill Einara Nerbøvik, tlf 71 25 89 23 

Kulturminne frå nyare tid: Bygningsantikvar Christ Allan Sylthe, tlf 71 25 88 52 

 

 

 

Vedlegg: 

Budsjett for arkeologisk registrering 

 

 

 

Kopi: 

Kristiansund kommune 

Fylkesmannen i Møre og Romsdal, her 

 

 

  

 



Fra: Systad Terje <tes@nve.no> 
Sendt: 11. mars 2016 09:12 
Til: Firmapost-Midt 
Emne: Uttale til utviding av planområdet - Reguleringsplan Rv70 - Vikansvingen-

kontrollplassen på Nordlandet - Kristiansund kommune 
 

Vi syner til Dykkar brev dagsett 18.2.2016. Saka gjeld utviding av planområdet for RV 70 Vikansvingen- 

Kontrollplassen på Nordlandet 

NVE har ingen innspel til utviding av planområdet. 
 

Med helsing 

Terje Systad 
Overingeniør 
Avdeling: Skred- og vassdragsavdelinga 
Seksjon:  Arealplan, Region vest 

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) 

Telefon: 22 95 95 59  

E-post: tes@nve.no   

Web: www.nve.no  

 
 

mailto:h@nve.no
blocked::http://www.nve.no/


Fra: Breines Jostein <jostein.breines@unox.no>
Sendt: 11. mars 2016 13:15
Til: Firmapost - Midt
Kopi: Svendsen Ellen; Olsen Thron Sperre
Emne: Innspill til varsel om utvidelse av planområde, rv. 70 Vikansvingen -

Kontrollplassen, Kristiansund

Hei,

Har følgen de innspill til varsel om utvidelse av planområde, rv. 70 Vikansvingen -
Kontrollplassen, Kristiansund:

Utvidelsen innlemmer vår Uno - X - stasjon ved Amfi Futura.

Vegvesenet skriver om utvidelsen:
«Utvidelse av planområdet østover fra Vikansvingen i retning Løkkemyra som inkluderer
Industriveien i nord og Verkstedveien og eksisterende rundkjøring ved Verkstedvn. - Algeavn. -
Omagata sør for Nordmørsveien. Dette for å ivareta helhetlige løsninger for tilkomster og
gang - og sykkelveier, samt ta høyde for eventuell endret plassering av kryssløsning og
påkobling til fylkesvei 422 .»

Utvidelsen av planområdet i denne planen ("Rv. 70 Vikansvingen - Kontrollplassen", prosjekt 5)
flytter såvidt vi kan se vår stasjon fra én reguleringsplan til en annen, i og med at Vegpakke
Kristiansund innebærer sammenhengende reguleringsarbeid langs hele Rv. 70. Vi bemerker at vi
ønsker å ivareta god adkomst til vår stasjon. Enkel inn - og utkjøring er ett av de viktigste
kriteriene for lønnsomhet for våre stasjoner. I årene som kommer, øns ker vi å vurdere muligheter
for å innlemme hydrogen i vårt drivstoffsortiment. Alle våre Uno - X - lokasjoner vil da kunne bli
sentrale i «det grønne skiftet». Gode adkomstforhold er avgjørende for hvilke stasjoner som blir
med i denne prosessen.

Ha en fortsa tt fin dag.

Med vennlig hilsen/Best regards,

Jostein Breines
Regionsjef, Nord
Uno - X Automat AS

Tlf: +47 99749563 | | E - post: jb@unox.no
www.unox.no | | Besøk: Nordre gt. 18 - 20, 7011 T rondheim

mailto:tso@unox.no
http://www.unox.no/
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Postadresse: Postboks 2500, 6404 Molde ● Besøksadresse: Julsundvegen 9 ● Telefon: 71 28 00 00 

e-post: post@mrfylke.no ● www.mrfylke.no 

Kristiansund kommune 
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6501   Kristiansund N 

 
 
 
  

 
 

 
 
 
Forslag til reguleringsplan for Rv.70 Vikansvingen – Kontrollplassen, 
alternativ 1 og alternativ 2 - tillatelse til inngrep i automatisk 
fredete kulturminner, Kulturminneloven §8.4 
 
 
Konflikt med Kulturminne ID122957 og ID179187 
Vi viser til mottatt brev datert 19.05.2020 med vedlagt forslag til reguleringsplan for Rv.70 
Vikansvingen – Kontrollplassen, alternativ 1 og alternativ 2, Kristiansund kommune, Møre og Romsdal. 
Vi viser også til brev datert 10.06.2020 fra NTNU Vitenskapsmuseet med tilrådning om frigiving av 
begge lokalitetene berørt av planforslaget med vilkår om videre arkeologisk undersøkelse, samt 
forslag til budsjett og prosjektplan for gjennomføring av arkeologisk utgravning og etterarbeid.  
 
Innenfor planområdet er det registrert to automatisk fredete kulturminner, ID 122957, 
steinalderlokalitet, og ID 179187, aktivitetsområde fra steinalder og merovingertid.  Disse er 
automatisk fredet i medhold av lov 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner (kulturminneloven) § 4 første 
ledd.   
 
Som følge av at begge automatisk frede kulturminner blir råket av planforslaget, uavhengig om det 
velges alternativ 1 eller 2, velger vi å behandle dette som ett vedtak som gjelder for begge 
alternativene. 
 
Lovhjemmel og myndighet 
I henhold til kulturminneloven § 8 fjerde ledd skal det, i forbindelse med behandlingen av 
reguleringsplanen, tas stilling til om det kan gis tillatelse til inngrep i automatisk fredete kulturminner 
som blir berørt av planen. Fylkeskommunen/Sametinget er rette myndighet til å fatte avgjørelse i 
slike saker, jf. forskrift om fastsetting av myndighet mv. etter kulturminneloven § 3 andre ledd.  
 
Beskrivelse av kulturminnene 
Møre og Romsdal fylkeskommune foretok arkeologiske registreringer av planområdet i 2014. Deler ble 
undersøkt så tidlig som i 1992 i forbindelse med en ny veitrase inn til Kristiansund.  
 
ID 122957, Melkvikan ble oppdaget under registreringen i 1992. Lokaliteten er vedtatt å bli frigitt 
under forutsetning av det ble foretatt en grundigere undersøkelse av NTNU Vitenskapsmuseet i 1992. 

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

  2014/1215 - 68314/2020  Torill Einara Nerbøvik,71 28 03 30 15.06.2020 
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I rapporten fra 1992 er det beskrevet elleve prøvestikk, hvor fem var positive. I desse var det fire 
flint, og ein kvartsitt. Ingen av funna ble gjort i urørt kontekst, og det ble ikke påvist kulturlag. Funna 
lå spredt i åkerlaget. Undersøkelsen i 2014 støtta opp om avgrensninga fra 1992. ID 122957 er tolket 
til å være 273 m2. 
 
Lok 8 – Steinalderlokalitet, ID 179187 ble oppdaget under registreringen i 2014. Den ligger helt sørøst 
i friluftsområdet på Kråkhaugen, like bak bolighuset på gbnr. 10/147. Tunnelpåslaget til den planlagte 
bytunnelen er ca. 20 meter nordvest fra Lok 8. I og ved Lok 8 er det gravd ni prøvestikk, hvor fem var 
tolka som positive. Det ble til sammen påvist fire flintavslag. Det ble funnet en god del naturflint. I to 
av prøvestikka ble det gjort funn av et kullag, datert til 1310 +/- 30 BP, merovingertid, yngre 
jernalder. Lokaliteten er tolket som intakt, og minimalt omrotet. H.o.h. antyder en 
maksimumsdatering for steinalderaktiviteten til rundt 9200 BP/8400 f.Kr., tidligmesolitikum, men 
lokaliteten har også ligget nær strandlinja i hele perioden ca. 8200-6000 BP/7200-5000 f.Kr., i 
mellom- og seinmesolitikum. Dateringen av kullaget tyder på seinere aktivitet på stedet, kanskje i 
forbindelse med avsviing av skog for jordbruk i yngre jernalder. Lok 8 er tolket til å være omtrentlig 
360 m2. 
 
Mer om planforslaget 
Statens vegvesen har i samarbeid med Kristiansund kommune utarbeidet detaljreguleringsplan med 
konsekvensutredning for rv. 70 på strekningen Vikansvingen-kontrollplassen. Planarbeidet inngår i 
fellesbenevningen «Bypakke Kristiansund». Bypakken er en «pakke» av tiltak som samlet sett skal 
løse viktige trafikk- og miljøutfordringer i kommunen. Formål med tiltakene i bypakken for 
Kristiansund er bedre tilrettelegging for gående, syklende og kollektiv, samt tilrettelegging for mer 
smidig trafikkavvikling for bilister. 
 
Planforslaget legges fram i to alternativer. Alternativ 1 tunnel gjennom Kråkhaugen og alternativ 2 
veg i dagen over Kråkhaugen. De to alternativene har likeverdige trafikale løsninger for 
trafikantgruppene. Alternativ 1 (tunnel) er i direkte konflikt med begge lokalitetene ID 122957 og ID 
179187. Alternativ 2 er også i direkte konflikt med begge lokalitetene. ID 122957 ligger helt i 
randsonen til tiltaket, og det var stilt spørsmål fra fylkeskommunen om det var mulig å legge til rette 
for sikring av ID 122957. Terrengtiltakene og behovet for anleggsvirksomhet knyttet til tiltaket vil 
imidlertid berøre lokaliteten på en slik måte at et vern av lokaliteten vil ifølge KU (s. 65) være uheldig 
både for tiltaket, landskapet og kulturminnet.  
 
NTNU Vitenskapsmuseets merknader 
Lokaliteter fra eldre steinalder må sies å være vanlig forekommende kulturminner i Kristiansund, og 
en rekke boplasser fra dette tidsrommet har også vært undersøkt arkeologisk i regionen tidligere. 
Potensialet for ny kunnskap gjennom nye utgravninger er likevel betydelig. I dette tilfellet gjelder det 
særlig for ID 179187 (Lok 8), som ser ut til å være minimalt omrota, og der en mulig bruksfase kan 
ligge i mellommesolitikum. Denne delen av eldre steinalder er langt dårligere belyst enn periodene 
både før og etter. Lokaliteten har også potensiale for funn av rester av hus/tufter fra mellom- eller 
seinmesolitikum. Slike er det så langt bare ett dokumentert eksempel på i Kristiansund. Det er noen 
flere fra Averøy, og alle disse ble påvist først gjennom utgravning/avdekking av større flater. 
Dateringen av mulig avsviingslag til yngre jernalder på lokaliteten ID 179187 er også interessant. Det 
har i liten grad lyktes med å fange opp tydelige spor etter jernalderbosetninga i Kristiansund og 
omegn gjennom tidligere utgravningsprosjekter, men bosetninga må jo forventes å ha ligget nær 
åkrene. 
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Når det gjelder ID 122957 (Melkvikan), vurderes denne som betydelig omrota gjennom pløying. 
Kunnskapspotensialet ved en ren funninnsamling fra omrota kontekster på lokaliteten vurderer 
museet ikke som spesielt høyt, da NTNU Vitenskapsmuseet allerede har atskillige gjenstandsfunn fra 
tidligmesolitikum på Nordmøre i samlingene våre. De kan imidlertid ikke utelukke at deler av 
lokaliteten kan inneholde rester av bevarte kontekster, som in situ funn og strukturer (ildsteder m.m.) 
som kan bidra til et klarere bilde av bosetning/aktivitet på stedet. Dette kan ikke avgjøres med 
sikkerhet uten en nærmere undersøkelse. 
 
For begge de to alternative planforslagene tilrår NTNU Vitenskapsmuseet at begge de to lokalitetene 
ID 179187 (Lok 8) og ID 122957 (Melkvikan) frigis med vilkår om en arkeologisk undersøkelse. 
 
Møre og Romsdal fylkeskommunes merknader og vurdering av saken 
Kulturminneforvaltningen skal verne om kulturminner som ikke-fornybare ressurser, og arbeide for at 
kulturminneverdiene blir tatt hånd om på best mulig måte og nyttiggjort i et samfunn i endring. 
Tillatelse til inngrep i automatisk fredete kulturminner kan bli gitt etter en vurdering av de 
kulturminnefaglige verdiene veid opp mot private hensyn, og hensyn til samfunnet.  
 
I denne saken vil to automatisk fredete kulturminner gå tapt som følge av tiltakene planen legger opp 
til. Tapet av kulturminner som følge av veiutbygging og veiforbedring i Møre og Romsdal de siste 
årene har vært betydelige. Samtidig er det klart at en ikke kan unngå konflikt mellom et slikt tiltak 
som det her er snakk om, og kulturminnene i området. Veiprosjektet sin samfunnsverdi blir vurdert 
som så stor at den overstiger verneverdien til de automatisk fredete kulturminnene som blir berørt av 
det. 
 
Fylkeskommunen vurderer at reguleringsplan for Rv. 70 Vikansvingen – Kontrollplassen, alternativ 1 
og alternativ 2, kan godkjennes under forutsetning av at det først foretas en arkeologisk utgravning 
av de berørte kulturminnene, før tiltak etter planen realiseres, jf. vedlagte kart datert 15.06.2020. I 
henhold til kulturminneloven § 10 skal arkeologiske granskinger bekostes av tiltakshaver.  
 
Vedtak om omfang av den arkeologiske granskingen, herunder endelige kostnader og avgrensing av 
undersøkelsesområdet, kan først skje etter at reguleringsplanen er endelig vedtatt. Vi gjør 
oppmerksom på at en arkeologisk utgravning normalt bare lar seg gjennomføre i sommerhalvåret, og 
at tiltakshaver må ta hensyn til dette i planleggingen. 
 
Tiltakshaver må varsle Møre og Romsdal fylkeskommune i god tid før tiltak etter reguleringsplanen 
ønskes realisert. Riksantikvaren vil deretter fatte vedtak om omfanget av den arkeologiske 
granskingen. Dette vedtaket vil kunne påklages i medhold av forvaltningsloven §§ 28 og 29.  
 
Ifølge NTNU Vitenskapsmuseets forslag til budsjett er en utgraving av de aktuelle kulturminnene, ID 
122957, steinalderlokalitet og ID 179187, aktivitetsområde fra steinalder og merovingertid beregnet å 
koste inntil kr 2 785 500,- i 2020-kroner og satser. Riksantikvaren vil se nærmere på forslaget til 
budsjett og arbeidsomfang før vedtak etter kulturminneloven § 10 blir fattet.  
 
Kulturminnene, med ID 122957 og ID 179187, er merket i plankartet med signaturen RpBO og hvert 
sitt Askeladden-ID-nr. for begge alternativene. 
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Følgende tekst skal tas inn i reguleringsplanens fellesbestemmelser, og gjelder for både alternativ 1 
og alternativ 2: 
 
«Før iverksettingen av tiltak i medhold av planen skal det foretas arkeologisk utgravning av de berørte 
automatisk fredete kulturminner ID 122957 og 179187 som er merket som bestemmelsesområder 
(RpBO) i plankartet.  
 
Tiltakshaver skal ta kontakt med Møre og Romsdal fylkeskommune i god tid før tiltaket skal 
gjennomføres slik at omfanget av den arkeologiske granskingen kan fastsettes.» 
 
Utgifter til arkeologisk gransking 
Granskingen bekostes av tiltakshaver, dersom det ikke er grunnlag for hel eller delvis statlig dekning, 
jf. kulturminneloven § 10. 
 
Vilkår for dispensasjon 
Dispensasjon fra den automatiske fredningen gjennom planvedtaket forutsetter at ovennevnte tekst 
innarbeides i reguleringsbestemmelsene.  
 
Dersom kommunen gir melding om at ovennevnte tekst ikke vil bli innarbeidet i 
reguleringsbestemmelsene, og fylkeskommunen/Sametinget ikke reiser innsigelse mot planen, må 
fylkeskommunen/Sametinget umiddelbart varsle Riksantikvaren om dette. Riksantikvaren vil i så fall 
normalt reise innsigelse mot planen. 
 
 
 
 

 
 
Kopi: 
Statens vegvesen Postboks 1010 Nordre Ål 2605 LILLEHAMMER 
Statens vegvesen v/Johanne Ranvik 
Riksantikvaren  
NTNU Vitenskapsmuseet 
 
 

   

 
Vedlegg 
Kart 15.06.2020 
 
 
 
 

Med hilsen   
  

Heidi-Iren Wedlog Olsen   Bjørn Ringstad 
kulturdirektør   fylkeskonservator 
 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og krever derfor ikke signatur 
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