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1 Innledning 

Forslag til detaljreguleringsplan for rv.70 Elverhøybrua er utarbeidet av Statens vegvesen i samarbeid med 
Sunndal kommune, og med hjemmel i Plan og bygningslovens § 3-7. Statens vegvesen er ansvarlig for 
saksbehandlingen fram til oversendelse til kommunen til politisk vedtak. 
 
Hensikten med planarbeidet er å gi hjemmel til å bygge ny bru på rv. 70 ved Elverhøy, og kunne bygge 
nødvendige omlegginger av sideveger, støyskjerming gang- og sykkelvegnett, kollektivholdeplasser og 
stabilisering av terrenget. Nødvendig areal for midlertidige vegomlegginger, rigg- og deponiområder er også 
vist. 
 
Oppstart av planarbeidet ble i henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 varslet av Sunndal kommune i mars 
2010. Offentlige etater og naboer ble varslet med brev. Grunneiermøte ble avholdt den 02.09.2011.  
 
Planforslaget består av følgende deler: 

• Plankart, 6. juli 2015 
• Reguleringsbestemmelser, juli 2015 
• Denne planbeskrivelsen, desember 2016 

 
Planforslaget sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn på følgende steder: 

• Sunndal kommune, servicetorget, rådhuset 
• Statens vegvesen, Region midt, Sunndalsøra trafikkstasjon 
• Internett: www.vegvesen.no/vegprosjekter/ 

 
Utlegging til offentlig ettersyn blir kunngjort i Driva og Aura Avis. Grunneiere og rettighetshavere vil få skriftlig 
melding om dette. Planforslaget blir samtidig sendt ut på høring til offentlige instanser. 
 
Eventuelle merknader til planforslaget må være skriftlige og sendt innen seks veker til: 
Statens vegvesen Region midt, Fylkeshuset, 6004 Molde 
eller firmapost-midt@vegvesen.no 
 
Kontaktperson i Sunndal kommune: Marit Ingrid Erstad, tlf. 71 69 90 00 
e-post: marit.erstad@sunndal.kommune.no 
 
Kontaktperson i Statens vegvesen: Anni Kari Pedersen, tlf. 020 30 
e-post: anni.pedersen@vegvesen.no 
 
Statens vegvesen lager en oppsummering av innkomne merknader, og foretar eventuell justering av 
planforslaget før dette sendes kommunen til endelig vedtak. 
 
Kommunens endelige vedtak kan påklages til Miljøverndepartementet i hht. Plan- og  
bygningslovens § 12-12. Avgjørelsesretten i klagesaker er delegert til Fylkesmannen. 
Eventuell klage stiles til Fylkesmannen og sendes til kommunen. 
 
  

http://www.vegvesen.no/vegprosjekter/
mailto:marit.erstad@sunndal.kommune.no
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2 Bakgrunn for planforslaget 

2.1 Hvorfor utarbeides forslag til detaljregulering for Elverhøy? 
Dagens bru og tilliggende riksveg er for smal til at det kan males gul midtstripe. Strekningen har dermed ikke 
to fullverdige kjørefelt. Dette sammen med dårlig kurvatur, dårlig tilrettelegging for myke trafikanter og mange 
kryss/avkjørsler gjør at fartsgrensen på en kort strekning er satt ned til 60 km/t. Det er behov for å regulere en 
løsning med ny bru og tilliggende veger som er i samsvar med standarden på tilliggende strekninger på rv. 70. 
Det er behov for å legge til rette for gående, syklende og ridende i området. Disse gruppene har behov for et 
tilbud både langs rv. 70 og planskilte kryssinger med rv. 70. Dagens x-kryss er ikke optimalt med tanke på 
trafikksikkerhet. Det er behov for å gjøre kryssutformingen sikrere og bedre tilrettelagt for sidevegstrafikken. 
Det er en relativt kort 60-sone i planområdet og det planlegges med tanke på at fartsgrensen skal kunne økes 
til 80 km/t. 
 
Brua ble inspisert 08.07.2014 og inspeksjonsrapporten viser skader og mangler som kan øke 
vedlikeholdskostnadene. Det er meldt om skade/mangel som truer bæreevnen for tverrbjelke og om den får 
stå i mer enn 4-10 år kan bruas bæreevne bli redusert. Dagens bru står overfor omfattende kostbare og 
hyppige reparasjoner dersom den ikke skiftes ut. Faglig anbefales det en ny bru fremfor omfattende 
reparasjoner.  

2.2 Målsettinger for planforslaget 
Det overordnede målet er å kunne bygge en ny bru med tilliggende veger som gir bedre framkommelighet og 
trafikksikkerhet enn dagens løsning. 

2.3 Tiltakets forhold til forskrift om konsekvensutredning 
Det er kommunen som har varslet oppstart av planarbeidet. De skriver i varsel om oppstart: Kommunen 
vurderer ikke reguleringen som så omfattende eller konfliktfylt at det kreves planprogram etter § 4-1 som 
grunnlag for planarbeidet. 
 
Planforslaget er i tråd med kommuneplanens arealdel og det kom ikke innspill ved varsel om oppstart som 
tilsier at dette skal vurderes annerledes nå. Statens vegvesen har derfor ikke utarbeidet konsekvensutredning i 
henhold til forskrift. Denne planbeskrivelsen inneholder en vurdering av tiltakets virkningerer i samsvar med 
plan og bygningsloven §4-2. 

2.4 Rammer og premisser for planarbeidet 
Prosjektet er ikke nevnt i NTP. På kommuneplanen for Sunndal kommune er alt omliggende areal definert som 
LNF-område. Den nye Elverhøybrua er skissert med rød strek, figur 1. Det er ingen gjeldende reguleringsplaner 
for området.  

Figur 1 - Utsnitt av kommuneplanens arealdel, vedtatt 29.08.2007.  Framtidig hovedveg er vist med rødt 

3 Beskrivelse av eksisterende forhold i planområdet 

3.1 Beliggenhet og dagens arealbruk 
Elverhøy befinner seg ca 8 km øst for Sunndal sentrum og brua krysser elva Driva i dette området. Sør for brua 
består omliggende terreng for det meste av skogkledd, kupert terreng. I umiddelbar nærhet til brua ligger det 
på vestsiden av vegen private eiendommer. På begge sider av dagens vegfylling ligger det 
landbrukseiendommer. 

Figur 2 -  Oversiktskart fra Sunndal kommunes karttjeneste. 
 
Nærmest vegfyllingen på nordsiden ligger det et ridesenter vest for vegen, mens det på østsiden av vegen er 
en skogkledd skråning opp mot et landbruksområde. Sunndal bygdemuseum og den historiske, engelske 
Phillipshagen ligger nord for Driva og Elverhøybrua. 

3.2 Trafikkforhold 
Rv. 70 er en av de viktigste hovedfartsårene mellom Trøndelag og Møre og Romsdal. Det har ikke skjedd 
personskadeulykker innenfor planområdet de siste 10 år. 
 
Det ble gjennomført trafikktellinger i planområdet høsten 2014. Dette ga en ÅDT på rv. 70 på ca 1900 kjt/d 
nordvest for brua. Andel lange kjøretøy er fra Statens vegvesens trafikktabeller og utgjør 8 % på denne 
strekningen. Sørøst for krysset med fv. 312 og Grøavegen er tilsvarende tall på rv. 70 ca 1500 kjt/d og andel 
lange kjøretøy 12 %. Sør for brua ligger det i dag et X-kryss, med kommunal veg Grøavegen mot øst, og fv. 312 
Hovenvegen vestover. Fv. 312 har i dag en ÅDT på på den aktuelle strekninga på 100kjt/d. Grøavegen har en 
ÅDT på 450 kjt/d. 
 

Planområde 
Elverhøybrua 

Sunndal 
sentrum 

Rv70 mot 
Oppdal 

Phillipshagen 
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Figur 3 - Flyfoto fra Sunndal kommunes karttjenester. Bildet viser omliggende landbrukseiendommer, skogsterreng, ridesenter, 
Phillipshagen og boligbebyggelse (i skyggen i nedkant av bildet) 
 
Øst for vegen på nordsiden av brua går det en kommunal veg som en tverrforbindelse opp til fv. 313 
Hoåsvegen. Denne er stengt for gjennomkjøring til Hoåsvegen, men er åpen for driftskjøring til gårdsbruket. 
Gang- og sykkeltrafikk sørfra har fram til dette punktet gått parallelt med riksvegen, men på dette punktet 
ledes myke trafikanter opp mot Hoåsvegen i stedet for å følge riksvegen videre. 

3.3 Landskapsbilde 
Landskapsbilde er et uttrykk for et områdes visuelle særpreg eller 
karakter. Temaet tar for seg hvordan landskapet oppleves romlig, ut i fra 
omgivelsene. Landskapsbilde omfatter alle omgivelsene, fra det tette 
bylandskap til det uberørte naturlandskap. 
 
Norsk institutt for skog og landskap har delt Norge inn i 45 
landskapsregioner og området ved Elverhøy tilhører indre bygder 
Vestlandet. Dette området har følgende landskapskarakter:  
Norges mest storslagne fjordlandskap med dramatiske høydeforskjeller. 
Isen har formet fjordene og dallandskapet. Det er mange kjente daler 
innenfor denne landskapsregionen. Og samspillet mellom naturgrunnlag, 
arealbruk, historiske og kulturelle innhold har skapt internasjonal 
interesse.  
 
I denne konteksten i bunnen av en dal med høye fjell rundt, ligger 
Elverhøy med elva Driva og de skogkledde elveskråningene som det 
dominerende landskapselementet.  Det omkringliggende landskapet er 
terrasserte jordbruksareal og skogkledde områder. Spredt bebyggelse 
med tilhørende hager ligger også inntil planområdet. 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.4 Friluftsliv 
Sunndal Rideklubb holder til på Elverhøy. Stallen består av tre deler og har totalt plass til ca. 25 hester. Der er 
en ridebane, en ridehall og alt nødvendig utstyr for å arrangere både sprang- og dressurstevner. Det drives 
ukentlige treninger for ryttere med egen hest. I tillegg er der rideskole for barn og voksne. I 2013 hadde 
rideklubben ca. 120 medlemmer som disponerte 50-60 hester. 
 
 

 
Figur 6 Sunndal Rideklubb har stor aktivitet i og ved planområdet (Bilde - Google street view) 

Ridesenter 

Fv 312 Hovenvegen 

Grøavegen 

Tverrforbindelse til  
Fv. 313 Hoåsvegen 
  

Rv70 Driva 

Figur 4 - Vidkonbilde fra Statens vegvesen. Rv 70 nord for brua. Ridesenteret til høyre, avkjøring til Hoåsvegen til venstre. Bildet 
viser også en tysk vaktbu fra 2. verdenskrig. 

Figur 5 området ligger i en flat dalbunn med høye fjell som 
omkranser området. 
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Figur 7 - Det er lange tradisjoner med sportsfiske i elva Driva 
 
Driva er en svært viktig elv i forbindelse med reiseliv og sportsfiske. Det meste av fisket skjer i de nederste 4-5 
kilometerne av elva. Innenfor planområdet er det i hovedsak Elverhøy fiskevald som gjør seg gjeldende. Andre 
fiskevald i/nær området er Løykja, Løykja/Elverhøy, Grødal og Torske.  

3.5 Naturmangfold 
Driva er Nasjonalt laksevassdrag og dette innebærer at det skal tas særlige hensyn til laksefisk. Elva er i 
utgangspunktet en rik fiskeelv, og har blant annet en rik forekomst av både sjøørret og laks. Laksen er infisert 
av Gyrodactylus salaris, og det pågår i dag et betydelig arbeid for å fjerne denne. Laksebestanden har gått noe 
ned på grunn av lakseparasittene og arbeidet med å bekjempe denne. Så lenge det er gyro i elva er det et mål 
å holde laksestammen så liten som mulig. Ørret har dermed blitt den viktigste arten. Fylkesmannen har siden 
2009 kartlagt elvemusling i et stort antall vassdrag i Møre og Romsdal. Driva har ikke vært undersøkt. Hvilke 
vassdrag som er plukket ut for kartlegging er gjort etter en vurdering av potensialet for forekomster. Driva er 
ikke en typisk elvemuslingelv (Sættem, pers. medd.). Det kan likevel ikke utelukkes at det finnes elvemusling 
fra Elverhøy og nedover. 
 
Vandrende fisk passerer strekningen på vei til og fra gyteområdene lengre opp i elva, i tillegg er det trolig noen 
gyte- og oppvekstområder for ungfisk også nedenfor brua.  
 
Det går en fiskeførende sidebekk/grøft fra Driva langs Hovenvegen og under vegene og deretter langs 
nordsiden av rv 70 opp mot Utistu Grødal (38/4). Deler av bekken er vist i figur 8. 
 

 
Figur 8 - Fiskeførende bekk sør for Driva 
 
Det er to registrerte naturtypelokaliteter innenfor influensområdet: Gråor-heggeskog Løykja: Litløra og Rik 
sump- og kildeskog Løykja-Skorga. I tillegg til beskrivelsen nedenfor kan lokalitetene sees som en del av et 
større flommarksmiljø av verdi A (svært viktig) mellom Sunndalsøra og Grøa.  
 
Gråor-heggeskog Løykja: Litløra: 
Det er i naturbase registrert en beiteskog ved utløpet av Løykjabekken. Der dannes en bakevje der det også 
renner ut en mindre bekk mellom Litløra og Løykja gravfelt. I bekken og bakevja avsettes fine sedimenter, og 
det finnes flere ferskvanns- og sumpplanter.  I bakevja og langs den vesle bekken ble det funnet skogsivaks, 
som er en sjelden, sørøstlig sumpplante med relativt få funn i Møre og Romsdal. Stokkand har tidligere hekket 
i området, og det er trolig potensiale for flere arter av våtmarksfugl i tilknytning til skogen. Området blir 
karakterisert som «viktig» (verdi B) på grunn av at det er et viktig bekkedrag med interessante planter, 
viltarter, og gråor- heggeskog med potensiale for fuktkrevende arter.  
 
Rik sump- og kildeskog Løykja-Skorga: 
Det er i influensområdet registrert et område med svartor-sumpskog. Bestandene av svartor lenger oppe i 
bekken ovenfor skolen er sterkt berørt av ny veg og anleggsområde. Her er bare spredte svartorer igjen, og 
området anses som for fragmentert til at det er avgrenset/registrert. Bestanden (av svartor) var tidligere 
karakterisert som kanskje den største på Nordmøre, og er også blant de østligste forekomstene i fylket, men er 
nå om sagt betraktelig redusert.  
 
Den registrerte svartorsumpskogen er trolig fortsatt en av de større svartorsumpskogene på Nordmøre, selv 
om det registrerte området i dag bare inkluderer området mellom elva og Løykja skole. Svartora regenererer 
raskt så lenge det høye grunnvannsnivået blir holdt intakt. I 2002 var området nedenfor Løykja skole intakt, 
men med en kraftlinje over. Et kvernhus er restaurert med vassrenner i nedkant av lokaliteten. Mest 
interessant var funn av skogsivaks ved bekken opp mot Løykja skole. I bekken ble det i tillegg observert 
vårbekksopp. Området blir verdsatt til B (viktig) på grunn av at det er et større og velutviklet område med 
rikere sumpskog. Naturtypen er her på nordgrensa av sin utbredelse i Norge. Mye av sumpskogen nordøst for 
veien er i dag sterkt påvirket av både selve veien og andre fysiske inngrep. Man bør unngå inngrep som 
ytterligere påvirker de hydrologiske forholdene, særlig i det relativt intakte området mellom Løykja skole og 
elva. Sumpskog er en truet naturtype som utgjør meget små arealer i både i kommunen og ellers i fylket. 
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Figur 9 - Kart fra Naturbase viser registreringene i området. 
 

3.6 Kulturmiljø 
3.6.1 Automatisk fredede kulturminner 
Planen ligger like inntil et område som er svært rikt på kulturminner. Gravfeltet på Løykja er et gravfelt fra 
jernalderen og er av de største gravfeltene i landet. Gravfeltet har over 200 gravminner av forskjellige slag 
med funn fra romertiden fram til slutten av 900-tallet og har sannsynligvis før elveerosjon og jorddyrking hatt 
nærmere 500 graver. Det er flere gravformer representert på gravfeltet. I tillegg til gravhauger er det også 
gravrøyser, stjerneformede (trekantede) graver, en båtformet grav, flere ovale gravhauger og en samling lave 
gravrøyser fra romertiden. Blant funnene er skålspenner, flere sverd, økser, spyd, hesteutstyr og annet fra 
minst 5 gravleggelser fra samme gravhaug. Sunndals første sognekirke lå også her frem til 1700-tallet. 
Gravfeltet er i dag en del av Leikvin Kulturminnepark. Kulturminneparken består av Leikvin Bygdemuseum, 
Phillipshagen - en vakker rhododendronhage, Gravfeltet på Løykja - vikinggravfelt, samt Løykja Gravsted hvor 
bl.a. Barbara Arbuthnott og hennes sønn James er gravlagt.   
 

 
Figur 10 - Lilla rune-R er automatisk fredede kulturminner, gule og røde trekanter er SEFRAK-registrerte bygninger. Phillipshagen er 
markert med oransje skravur. 
 
Det er fra før registrert flere lignende funn i områdene rundt. Det er i sammenheng med oppstart av 
planarbeid gjennomført arkeologiske registreringer. Det er funnet en kokegroplokalitet nord for ridesenteret 
på eiendommen 41/12, ID 145508. Våren 2012 ble det gjort en tilleggsregistrering. Da fant man to kokegroper 
på eiendommen 41/1, ID 158136. Man fant også et mulig kullag og stolpehull, ID158128. Disse kan ha en 
sammenheng med funnene som ble gjort i 2011. Disse funnene er automatisk fredet. 

3.6.2 Nyere tids kulturminner 
Restene av det nedbrente huset til Ethelbert Lort Phillips, «Hvilestedet» ligger under markoverflaten. Porselen, 
glass, teglstein og andre rester fra huset ligger i plogfurene og gir en rimelig god plassering av hvor huset har 
ligget i terrenget. Både rester av murpipen og plassering av kjøkken kan tolkes ut fra registreringene. 

Lort Phillips var den første som begynte med pakketurisme i Sunndal i siste halvdel av 1800-tallet. Et av husene 
han lot bygge var Hvilestedet på Løykja. Ved huset ble det anlagt en stor hage med importerte planter, spesielt 
rododendron. Det ble også bygd et lysthus der. På den tiden skal hagen ha vært enestående i sitt slag nord for 
Dovre. Dessverre brant huset ned ved århundreskiftet og hagen begynte å forfalle. 

Når krigen kom annekterte tyskerne Elverhøy med tilhørende land siden det var i britisk eie. Tyskerne hadde 
tydeligvis ikke noen respekt for sjeldne planter for de brukte hagen til parkeringsplass for kanoner og annet 
krigsmateriell. Som ved et under overlevde plantene i et hjørne av parken. Det er denne delen som med en del 
forandringer fremdeles står i dag. Det er ifølge rapport fra arkeologisk registrering nærliggende å tro at 
restene av forsvarsstillinger på den andre siden av elva kan sees i den forbindelse 

http://no.wikipedia.org/wiki/Gravfelt
http://no.wikipedia.org/wiki/Jernalderen
http://no.wikipedia.org/wiki/Romertiden
http://no.wikipedia.org/wiki/Erosjon
http://no.wikipedia.org/wiki/Gravhaug
http://no.wikipedia.org/wiki/Gravr%C3%B8ys
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Figur 11 - Store og frodige rhododendroner er med på å skape særpreget til Phillipshagen. (Foto: Ove Kjensli) 
 
Phillipshagen i dag er en del av Leikvin Kulturminnepark og det går sti fra museet til hagen. Det finnes omtrent 
40 forskjellige tre og buske arter i Phillipshagen i dag. Blant dem har vi vanlige trær som bjørk og furu, men 
også mer sjeldne arter som himalayaeiner, apeskrekk og bambus. Det er fire forskjellige arter med 
rhododendron.  

I 1921 ble Elverhøy med tilhørende grunn solgt til familien Bridgeman.  I 2012 ga eier av Elverhøi og 
Phillipshagen, John Bridgeman, bort den ærverdige og vakre hagen til Sunndal kommune. (Kilde: Nordmøre 
Museum) 

Ved nordvestlig side av eksisterende veg inne på gnr/bnr 41/12 ligger det en tysk vaktbu fra 2. verdenskrig.  
 
Boligen på eiendom gnr/bnr 41/31 er fra en gammel husmannsplass, og ble flyttet hit fra Sunndal sentrum på 
slutten av 1800-tallet. Bygningen er SEFRAK-registrert. I hagen på den samme eiendommen er det en tysk 
skyttergrav fra 2. verdenskrig.  

3.7 Naturressurser/Landbruk 
Alt område i og rundt reguleringsplanen er kategorisert som LNFR-område. Innenfor planområdet er det sør 
for elva etablerte landbruksområder både øst og vest for rv. 70. sørøst for brua, samt på en på vestre kant av 
brua er det etablert landbruksområde. Nord for brua brukes arealet på vestsiden av vegen som innhengning til 
hestene tilhørende ridesenteret. Øst for vegen på denne siden av brua er det etablert dyrkamark.  

3.8 Grunnforhold  
Ved Elverhøy bru (brustedet) viser grunnundersøkelsene faste sandige og grusige masser ned til ca. 4-5 meter 
under terreng. Under dette er det påvist sensitiv og kvikk leire ned til ca. 15 meters dybde og under dette igjen 
fastere og grovere material. Berg er ikke påtruffet. 
 
Driva flyter relativt stille forbi Elverhøy bru, med enkelte mindre strykparti. Større høler (>1m) er ikke 
forventet, men dette må verifiseres gjennom bunnkotekartlegging, som vil inngå i byggeplanlegginga. Antatt 
elvebunn er ved brustedet antatt å ligge omkring kote +25-26, noe høyere ved Phillipshagen – jf. kap. 4.3. 
 

Den ene totalsonderingen som er utført ute i elva (borepunkt 306, utført fra eksisterende gangvegbru), viser et 
ca. 2 meters sandig, grusig, steinig lag over ca. 2 meter antatt leire og under det igjen mer sandige og delvis 
siltige masser.  
 
Nordøst for brustedet preges landskapet av to distinkte elveterrasser, ca. 15 og 20 meter høyere enn 
brustedet. Undersøkelser på disse terrassene viser kvikke og sensitive leirlag fra ca. 12-14 meters dybde. Over 
leira er det for det meste sand, men med enkelte siltlag. 
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4 Beskrivelse av forslag til detaljregulering 

4.1 Planlagt vegløsning og arealbruk  
Planens hovedgrep er en ny bru nedstrøms for dagens bru, plassert med en slik avstand at den kan bygges 
mens dagens bru består som i dag. Fv. 312 føres under ny bru på rv. 70 og knytter seg på Grøavegen øst for 
brua. Trafikken fra begge disse vegene kommer inn på rv. 70 i et nytt T-kryss like sør for dagens kryss mellom 
rv. 70 og Grøavegen. Riksvegen vil få en standard som gir mulighet for gul midtlinje og en økning av 
fartsgrensen til 80 km/t. Gang og sykkelveg mellom Grøavegen og tverrforbindelsen til fv. 313 Hoåsvegen blir 
videreført i dette planforslaget. Tilkomst til ridesenteret blir flyttet mot nordvest for å få bedre sikt. Det blir 
tilrettelagt for at man kan ri fra hestesenteret og under ny bru og koble seg på gang- og sykkelvegen. I området 
ved ny avkjørsel til ridesenteret er det planlagt tosidig busslomme med tilhørende fortau og leskur. 
 
I tillegg har planen med areal for stabilisering som er nødvendig pga. kvikkleireforekomstene i planområdet. 
Disse områdene, samt områder for erosjonssikring av elvebredden er avsatt til midlertidig anleggsbelte. Langs 
vegen og areal som er nødvendig for tilkomsten til områdene som skal stabiliseres er også avsatt til midlertidig 
anleggsbelte, rigg- og deponiområder. Disse arealene er tenkt brukt til anleggsveger, lagring av masser og 
nødvendig materialer til utbygging av veg og bro, samt kontorbrakker. Arealbruken på disse områdene er LNF, 
og arealene skal tilbakeføres til denne arealbruken etter at anlegget er bygd ferdig. Det er gjort funn av 
kulturminner som vi ikke har vært i stand til å bevare. Disse er markert i plankartet. 

4.1.1 Riksveg 70 
Dimensjoneringsklasse: U-H2, ÅDT 0-4000 og fartsgrense 80 km/t. 

• ÅDT 2014: 1530-1925 kjt/døgn 
• ÅDT prognose for 2038: 1900-2400 kjt/døgn. 
• ÅDT-T: 8 % nord for avkjøring til fv. 312, 12 % sør for avkjøring til fv. 312 
• Dimensjonerende fart: 80 km/t 
• Dimensjonerende kjøretøy: Vogntog 
• Vegbredde: 8,5 meter inkl. vegskulder 
• Maksimal stigning: 6 % 
• Største resulterende fall: 10 % 
• Minste horisontalradius: 250 meter 
• Minste lavbrekksradius: 1900 meter 
• Minste høybrekksradius: 2800 meter 
• Minste horisontalkurvatur i kryss: 400 meter 
• Minste avstand mellom kryss: 500 meter  
• Stoppsikt: 106-127 meter 
• Gående og syklende kan krysse i plan 

Figur 12 - Normalprofil av rv. 70 på vegfylling inkl. rekkverk og gang- og sykkelveg.  

4.1.2 Fylkesveg 312 
Dimensjoneringsklasse: Samleveg Sa3, ÅDT 0-1500 og fartsgrense 80 km/t. 

• ÅDT 2014: 100 kjt/døgn 
• ÅDT prognose for 2038: 120 kjt/døgn 
• Dimensjonerende fart: 80 km/t 
• Dimensjonerende kjøretøy: Lastebil 
• Vegbredde: 6,5 meter inkl. vegskulder 
• Maksimal stigning: 8 % 
• Største resulterende fall: 11,3% 
• Minste horisontalradius: 100 meter 
• Minste lavbrekksradius: 1000 meter 
• Minste høybrekksradius: 2100 meter 
• Minste horisontalkurvatur i kryss: 350 meter 
• Stoppsikt: 100 meter 

 
Figur 13 – Normalprofil av fv. 312 Hovenvegen. 

4.1.3 Kryss og avkjørsler  
Direkte avkjørsel fra rv. 70 til fv. 312 Hovenvegen stenges, og ledes under ny bru og opp til samlet adkomst 
med Grøavegen. Ved ny veglinje for rv. 70, profil 30610 ligger det en avkjøring til en privat garasje. Denne 
avkjøringen stenges og garasjen innløses. Dette for å forbedre trafikksikkerheten i kryssområdet rv. 70 / fv. 
312/ Grøavegen. 
 
Avkjørsel til kommunal veg opp mot Hoåsvegen stenges for gjennomkjøring. Den kan nyttes som driftsveg for 
tilliggende eiendommer. Avkjørsel til ridesenteret flyttes mot nord. 
 
 
Avkjørsel fra fv. 312 til eiendommen 41/31 stenges som følge av innløsning av eiendommen. 
 
For å vurdere behov for venstresvingefelt på rv. 70 i ny løsning er det foretatt radartellinger av ÅDT på rv. og 
registrert svingebevegelser i krysset. Trafikktallene som er registrert viser ikke behov for eget venstresvingefelt 
ut fra kapasitetsmessige forhold og det anbefales å bygge ut krysset uten eget venstresvingefelt.  
 
Et alternativ med krysset nærere brua for å unngå store inngrep i landbruksareal er vurdert, se figur 14. Dette 
alternativet er ikke tilfredsstillende fordi rekkverk på brua vil være sikthindrende. Den alternative utformingen 
er vurdert av Vegdirektoratet, men løsningen er ikke akseptert da de ikke ser noen tungtveiende argument for 
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å ikke bygge krysset slik at siktkravene er i henhold til gjeldende normaler. Løsning for busstopp og gående og 
syklende til/fra busstopp er også dårligere i alternativet som er vist i figur 13. 

 
Figur 14 - Alternativ kryssutforming som er vurdert. Krysset gir mindre inngrep i landbruksareal, men tilfredsstiller ikke siktkrav. 

4.1.4 Gang- og sykkelveger, fortau og gangfelt 
Ny gang- og sykkelveg knytter seg i sør mot Grøavegen og fv. 312. Gammel gang og sykkelbru rives, og gang- 
og sykkelbane inkluderes i ny brukonstruksjon.  
 
Nord på strekningen knytter gang- og sykkelvegen seg til kommunal veg opp mot Hoåsvegen.  
 
Gående og syklende som skal krysse riksvegen kan krysse riksvegen planfritt på samleveg på sørsiden av Driva, 
mens det reguleres gang- og sykkelveg fra kryssområdet, under brua og ned til eiendomsgrensa til ridesenteret 
på nordsiden av Driva.  

4.1.5 Kollektiv  
Ved avkjørselen til ridesenteret etableres det nye bussholdeplasser på begge sider av rv. 70. Det er krav om at 
de skal opparbeides etter prinsippene for universell utforming. Gang- og sykkelvegen blir forlenget på 
nordsiden av rv. 70 fram til ny busslomme.  

4.1.6 Bru  
Det er planlagt en bru over Driva med kjørefelt og gang- og sykkelveg, adskilt med rekkverk/ autovern. Det er 
en enkel platebru i betong med totalt 6 spenn hvorav 3 spenn er plassert symmetrisk over elva. Hovedspenn 
på 21 m gir gode proporsjoner i forhold til bruhøyde. Det er lagt vekt på at brua skal framstå med et enkelt og 
enhetlig uttrykk som innordner seg i det karakteristiske landskapet, at landskapsrommet lukkes i minst mulig 
grad, at det er få pilarer ute i selve elva, og at bruoverbygning virker visuelt lett. Bruplate er ca. 1 meter høy i 
midtre del og ytre deler av underside skrådd opp mot kantdrager. Lav høyde på overbygning i forhold til bruas 
høyde og skrå underside bidrar til å gi brua et lett og dynamisk uttrykk. 
 
Enkle pilarer med ovalt tverrsnitt og noe vridning i forhold til elveløp anbefales. Pilarer er 3 m breie. I forhold 
til total brubredde på 13 meter er de trukket godt inn under bruplaten noe som også bidrar til et visuelt lett 

uttrykk. Ovale snitt på pilarer fungerer erfaringsmessig bra i forhold til strøm i elva. Landkar er forsøkt 
minimalisert slik at de framstår så diskrete som mulig.  
 
Det er ikke formulert særskilte estetiske krav, men det er krav om arkitektkompetanse ved utformingen av 
brua. 
 
For nærmere beskrivelse og illustrasjon av brua, se vedlegg 3 – Forprosjekt konstruksjoner, utarbeidet av 
Rambøll, datert 07.07.2011. 

4.2 Erosjonssikring  
Elvekantene ved ny Elverhøy bru skal erosjonssikres iht Vegvesenets håndbøker N200, N400, V220, V221 samt 
NVEs Vassdragshåndbok(2011)- vedlegg 9. Alle inngrep innenfor 200-års flomsone skal sikres. Det må her 
bemerkes at planlagte nedplaneringstiltak på elveterrassene i all hovedsak vi bli operert via tilfartsveger 
bakenifra, dvs at det ikke skal bygges anleggsveger langsetter elva.  Det er derfor vår vurdering at eksisterende 
elvekanter i stor grad kan beholdes slik de er i dag, eventuelt med noe tilpasning i samband med planlagt 
utfylling ved Phillipshagen, jf. figur.  
 

4.3 Stabiliserende tiltak  
I geoteknisk rapport i vedlegg 4 (Rambøll) er det anbefalt avlasting/utslaking av terrasseskråningene i nordøst, 
dette for å bedre sikkerhet mot kvikkleireskred, som i utgangspunktet er for lav iht gjeldende krav (NVE 2014, 
vedlegg 8). Nedplaneringen er illustrert på tegningene i Rambølls rapport, og utformingen er gjort slik at det 
arealene i ettertid skal kunne benyttes til jordbruksformål (skråningshelling 1:7).  

 
Figur 15 Stabiliseringstiltak ved Phillipshagen 
 
Nedplaneringen vil også medføre inngrep i den verdifulle Rhododendronhagen; Philipshagen, og vegvesenet 
har der derfor sett på en fyllingsløsning istedenfor nedplanering, jf. vedlegg 7. På den måten blir Philipshagen i 
hovedsak bevart. 
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Eksisterende vegfylling på nordsiden av Driva skal ikke fjernes. Dette for å opprettholde stabiliteten i området.  
 

 
Figur 16 - Lilla linjer viser nedplanering slik det først var prosjektert. Grå linje viser ca. avgrensing av motfylling mot Phillipshagen. 
Svart linje viser ca. avgrensing av fylling i elv.  
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5 Virkninger av planforslaget – arealbruk og løsninger 

5.1 Framkommelighet 
Tiltaket vil gi bedre framkommelighet på rv. 70 når man får en løsning med to fullverdige kjørefelt og en 
mulighet for å øke fartsgrensen til 80 km/t. 

5.2 Avlastet veg og forslag til omklassifisering 
Fv. 312 går i dag direkte inn på rv. 70 fra sørvest. Med den planlagte løsningen vil den bli forlenget under brua 
på rv. 70 og vil komme inn på rv. 70 fra nordøst. Den kommunale Grøavegen kommer i dag inn på rv. 70 fra 
øst. Denne vil nå koble seg på fv. 312 ca. 60 meter fra krysset med rv. 70. 
 
Det vil være naturlig at veggrunn som ikke lenger er i bruk etter at tiltaket er gjennomført vil tilfalle tilstøtende 
eiendom som del av et makebyte. 

5.3 Naboer  
5.3.1 Berørt bebyggelse 
En bolig med tilhørende uthus, en garasje og en vaktbu fra 2. verdenskrig er planlagt innløst og revet.  
 
Når det gjelder boligen og uthuset så er det en SEFRAK-registrerte husmannsplass. Vi har hatt dialog med både 
fylkeskommunen og grunneier. Vi har stor forståelse for at huset har en historisk verdi og at både hus og hage 
har en personlig verdi for grunneier. Vegtiltaket forverrer dessverre støyforholdene og vi ser at støytiltakene 
som må gjøres for å tilfredsstille T-1442 er så omfattende at vi trolig må skifte store deler av fasaden på huset 
og bygge skjermer for lokal uteplass. Dette vil gi en annen visuell verdi enn eiendommen har i dag. I tillegg er 
området innenfor faresonen for 200-årsflommen. Totalt sett vurderer vi det derfor som den beste løsningen 
for grunneier å få tilbud om erstatning for boligen og kunne etablere seg på et sted som er bedre egnet som 
boareal.  

5.3.2 Avkjørsler og andre naboforhold 
Avkjørsel fra rv. 70 ved profil 30610 blir stengt i forbindelse med innløsning og riving av garasje på 
eiendommen 38/127. 
 
Avkjørsel fra fv. 312 blir stengt i forbindelse med innløsning og riving av bolig på eiendommen 41/31.  
 
Avkjørsel ved profil 30870 kan ikke lenger benyttes for gjennomkjøring til Hoåsvegen. Avkjørselen kan nyttes 
som driftsavkjørsel for tilliggende eiendommer. 
 
På grunn av dårlig sikt blir avkjørsel til ridesenteret ved profil 30880 stengt og erstattet med ny avkjørsel i 
profil 30950.  
 
Grunnerverv skal skje i samsvar med godkjent reguleringsplan. Mindre endringer innenfor område regulert til 
annet vegareal vil kunne skje som følge av uforutsigbare forhold som for eksempel grunnforholdene eller feil 
kartgrunnlag. Areal som ikke blir brukt til vegformål skal tilbakeføres som tilstøtende eller opprinnelig formål 
etter avtale med grunneier 
 

5.4 Byggegrenser 
Byggegrense langs fylkesveger og riksveger er generelt 50 meter fra midtlinje veg på begge sider. Disse 
grensene er gjeldende selv om de ikke er tegnet inn i reguleringsplankartet, og gjelder langs hele strekningen. 
Der byggegrensa ikke er vist er det vegloven § 29 som gjelder.  
 

Miljøverndepartementets retningslinjer for vernede vassdrag har satt 100 m som byggegrense for vassdrag. 
Det må dermed søkes dispensasjon for dette dersom garasje på gnr/bnr 38/127 skal innløses og erstattes med 
tilsvarende bygg. Naturlig lokalisering for ny garasje vil sannsynligvis ligge innenfor denne 100 meters-grensa.  

5.5 Gang- og sykkeltrafikk 
Gang- og sykkeltilbudet langs rv. 70 blir omtrent som i dag. Gående og syklende som skal krysse riksvegen får 
bedre vilkår da de kan krysse riksvegen planfritt på sørsiden av Driva ved å benytte fylkesvegen, mens det 
reguleres gang- og sykkelveg fra profil 30870 og ned til eiendomsgrensa til ridesenteret på nordsiden av Driva. 

5.6 Kollektivtrafikk 
Tilbudet vil bli forbedret i og med at det planlegges holdeplasser på et punkt der dette ikke eksisterer i dag.  

5.7 Landskap 
Tre av inngrepene som gjøres i planen vil ha landskapsmessig konsekvens: 
 
Skråningsstabiliseringen nordøst for eksisterende bru 
Her vil overkant av skjæringa ligge med helning 1:7, og vil dermed kunne brukes tilnærmet som i dag, som LNF-
område. Elvebredden er i dag skogkledd, og i forbindelse med stabiliseringstiltakene vil man være nødt til å 
fjerne skog. Tiltaket vil dermed være svært synlig i anleggsperioden og frem til området er tilgrodd. På lang sikt 
vil man kunne få de samme visuelle kvalitetene som man har i dag. 
 
Erosjonssikring langs elvebredden 
Der man erosjonssikrer elvebredden vil det naturlige preget forsvinne, og inngrepet vil være tydelig for de som 
ser tiltaket på nært hold. Fjernvirkningene vil være begrenset. Utstrekningen vil bestemme hvor dominerende 
dette tiltaket blir. Erosjonssikring av elv og omliggende terreng vil avdekkes i detaljprosjektet.  
 
Ny vegfylling langs rv. 70 
Tiltaket medfører en relativt stor fylling i forbindelse med nytt kryss sørvest for Driva. En del av dette området 
er i dag en godt stelt hage i tilknytning til eiendommen 41/31. I og med at denne eiendommen innløses og 
reguleres til LNF-område så kan karakteren til hele området bli endret over tid. Inngrepet blir synlig for 
boligene som ligger overfor området, og vil kunne oppfattes som negativt for landskapsbildet. 
 
5.8 Nærmiljø/friluftsliv 
Som følge av tiltaket vil støyskjerming bli vurdert. Dette kan gjøre forholdene for de som allerede i dag har 
støy fra vegen bedre. Se flere detaljer i avsnitt 5.12. 
 
For de ridende blir det bedre tilrettelagt for aktivitet på begge sider av rv. 70 siden man får en planfri kryssing. 
 
Ny bru vil etter vår vurdering være vesentlig mindre til hinder for fritidsfiskere enn eksisterende. Dette gjelder 
både den fysiske utformingen av konstruksjonen i elva, og fremkommelighet langs elva. Hvordan foretrukne 
standplasser for fisk og/eller fiskere vil endre seg når brua blir flyttet er vanskelig å si nå. For fritidsfiskere er 
ikke erosjonssikring og utfylling i forbindelse med stabiliseringstiltak vurdert å være til vesentlig ulempe. 
Framkommelighet på elvebredden og ut i elva vil bli omtrent som i dag. I den grad anleggsperioden 
sammenfaller med fiskesesongen vil dette naturlig nok påvirke utøvelsen.  
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5.9 Naturmangfold 

5.9.1 Virkninger for registrerte naturtyper 
Gjennomgangen i avsnitt 3.5 av naturmangfoldverdier i området viser at det er registrert to 
naturtypelokaliteter i og nær planområdet: 1) Gråor-heggeskog Løykja-Litløra (verdi viktig) og 2) Rik sump- og 
kildeskog Løykja-Skorga (verdi viktig). De registrerte lokalitetene kan i tillegg sees som en del av et større 
flommarksmiljø av verdi A (svært viktig) mellom Sunndalsøra og Grøa. 
 

 
Figur 17 - Kartet viser registrerte naturtypelokaliteter. 

1) Gråor-heggeskog Løykja-Litløra 
Området vist som hensynssone 
erosjonssikring i reguleringsplanen (rød 
skravur på kartutsnittet nedenfor) berører 
den smale stripen som er inkludert i 
lokaliteten langs Driva vest for utløpet av 
Løykja. Behovet for erosjonssikring er ikke 
endelig avklart, men i vurderingen av 
virkninger legger vi til grunn at dette er 
nødvendig i samsvar med plankartet.  
Prinsippene for utførelsen av tiltaket er vist 
i figur 14 under avsnitt 4.2 ovenfor. Dette 
innebærer at masser og vegetasjon blir 
fjernet fra bunnen og på land og erstattet 
med erosjonssikker stein. I elva er det 
tenkelig at bunnen innover i bakevja kan 
slammes til igjen og at noe 
ferskvannsvegetasjonen kan reetableres. På 
land er det lite sannsynlig at vegetasjon 
med tilsvarende kvaliteter vil etablere seg.  

 
Berørte deler av lokaliteten vil etter vår vurdering miste vesentlige deler av verdiene som ligger til grunn for at 
de inngår i avgrensingen av naturtypelokaliteten. Tiltaket vil etter vår vurdering ikke påvirke de hydrologiske 
forholdene på en slik måte at lokaliteten for øvrig blir påvirket. Om verdivurderingen av resten av lokaliteten 
vil endres må eventuelt vurderes på nytt etter at planen er gjennomført. 
 

 
Figur 18 -  Plankartet viser at det er kan være aktuelt med erosjonssikring i området med gråor-heggeskog. 

Erosjonssikringen berører bare en liten del av lokaliteten. I Sunndal er det totalt 13 lokaliteter registrert som 
Gråor-heggeskog. To har verdi som svært viktig, sju som viktig og fire som lokalt viktige. Sett som del av et 
større flommarksmiljø utgjør tiltaket også en svært liten del. Spesielt nedstrøms Elverhøy er det flere store 
sammenhengende strekninger med registrerte naturtyper knyttet til kantsoner langs Driva. Ut i fra dette har 
tiltaket etter vår vurdering liten betydning både på den aktuelle lokaliteten, og kommunen og Driva sett under 
ett, jf. naturmangfoldloven (nml.) § 10. 
 
Vi vurderer ut i fra gjennomgangen ovenfor at kunnskapsgrunnlaget knyttet til vurdering av tiltaket er 
tilstrekkelig (nml. § 8). Føre-var-prinsippet (nml. § 9) får med det ikke vekt. Dersom det viser seg nødvendig å 
sikre mot erosjon innenfor lokaliteten, er det etter vår vurdering ikke aktuelle avbøtende tiltak som kan bidra 
til å bevare eller reetablere naturverdiene i inngrepsområdet, jf. nml. §§ 11 og 12. Tiltaket vil minimeres i 
samsvar med nærmere hydrologiske vurderinger, og bli utført så skånsomt som mulig. Mot 
naturtypelokaliteten vil anleggsområdet bli avgrenset med gjerde for å hindre utilsiktede inngrep. Hensyn til 
naturverdiene i området vil få egen omtale i ytre miljøplan. 
 
2) Rik sump- og kildeskog Løykja-Skorga 
Denne lokaliteten ligger så langt fra områdene hvor det skal gjennomføres tiltak at den ikke blir påvirket 
verken direkte eller indirekte. Ytterligere vurdering etter prinsippene i naturmangfoldloven er ikke nødvendig. 
 
Fremmede skadelige arter  
I naturmangfoldloven kapittel IV, Fremmede organismer, § 28 (krav til aktsomhet) står det blant annet at: «den 
som setter i verk virksomhet eller tiltak som kan medføre spredning eller utslipp av levende eller levedyktige 
organismer til steder der de ikke forekommer naturlig, skal i rimelig utstrekning treffe tiltak for å hindre dette» 
 
Spredning av fremmede skadelige arter utgjør en fare for arter som naturlig vokser i området. De er en 
utfordring i samband med bygging og drift av veganlegg. Statens vegvesen jobber systematisk med bekjemping 
av utvalgte arter på sin eiendom langs vegen. I følge Artsdatabanken er det ikke registrert forekomster av 
fremmede skadelige arter i planområdet. Vi har ikke gjennomført registreringer på områdene utenfor dagens 
skråningsareal. En kartlegging av fremmede arter må gjennomføres før arbeidet med masseflytting starter, og 
tiltak utføres avhengig av funn. 
 
Målet for Statens vegvesen for fremmede uønska arter, og handtering av § 28 i naturmangfoldloven, er: 

• Ingen spredning av fremmede, uønska arter lokalt innenfor tiltaksområdet 
• Ingen spredning av fremmede, uønska arter inn i tiltaksområdet 
• Ingen spredning av fremmede, uønska arter ut av tiltaksområdet 

 
Reguleringsplanbestemmelsene stiller krav til at det skal utarbeides Ytre Miljø-plan (YM-plan). Gjennom denne blir 
videre arbeid mot spredning av uønska arter videreført. Det er også fokus på å unngå spredning av fremmede, 
uønskede arter i Statens vegvesens driftskontrakter.  

5.9.2 Virkninger for elvemiljø, fisk og ferskvannsdyr 
Laks og sjøørret 
Driva er et nasjonalt laksevassdrag, og er det største laks- og sjøaureførende vassdraget i Møre og Romsdal. 
Vassdraget er infisert av Gyrodactylus salaris, og det pågår et betydelig arbeid for å fjerne denne. Laks- og 
sjøaure er nasjonalt utsatt for en rekke negative menneskeskapte påvirkningsfaktorer, der kraftutbygging, 
klimaendringer og oppdrett er de viktigste i tillegg til lakseparasitten. Så lenge elva er infisert med G. salaris er 
det for laksen sin del de langsiktige produksjonsforholdene det er viktig å ikke forringe som følge av 
utbyggingen av ny bru ved Elverhøy. For sjøauren sin del vil også akutte virkninger være av betydning.  
 
Fisk på strekningen av Driva mellom Elverhøy bru og sjøen vil kunne påvirkes av tiltaket. Vandrende laks og 
sjøaure passerer i dag strekningen på vei til og fra gyteområdene lengre opp i elva, i tillegg er det trolig noen 
gyte- og oppvekstområder for ungfisk også nedenfor brua. 
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I anleggsperioden vil en utfylling i elva for tilkomst for anleggsmaskiner kunne føre til stor transport av 
partikler nedover elven. I tillegg vil de stabiliserende arbeidene på nordøstsiden av elva kunne gi avrenning av 
leirpartikler. Graving, mindre utfylling og ramming av peler vil også kunne gi kortvarig partikkelforurensning. 
Dette kan gi nedslamming av larver og bunndyr nedstrøms utslippet, samt forstyrre vandrende fisk. Slam fra 
sprengt stein kan skade gjellene til fisken. Det er lite trolig at partikkeltransporten vil slamme ned gytestedene, 
da disse kjennetegnes av gode strømforhold, gjerne ved strømbrekket i utløpet av høler. Dette er likevel 
avhengig av mengden masse som kommer ut i elva. Spesielt i rolige partier av elva vil de kunne sedimenteres 
midlertidig, selv om normale flomepisoder trolig vil vaske partiklene ut igjen. Flommer, små ras og erosjon 
langs elvebredden gir jevnlig episoder med forhøyet partikkeltransport, og dette er normale prosesser. 
Tidligere erfaringer og forsøk har vist at høy partikkelkonsentrasjon i vannet ikke vil føre til at fisken vegrer seg 
for å vandre opp (Haukebø, pers medd.).  
 
Avbøtende tiltak vil være å konsentrere anleggsarbeid som kan gi omfattende avrenning til vintersesongen, 
når den biologiske aktiviteten i elva er liten, samt være generelt forsiktig, jf. nml. §§ 11 og 12. 
 
Permanente endringer i vassdraget vil i hovedsak være knyttet til etablering av ny bru, fjerning av eksisterende 
bru, erosjonssikring og stabiliseringstiltak, jf. beskrivelse i avsnitt 4.2 og 4.3 ovenfor.  
 
Ny bru vil etableres nedstrøms eksisterende bru, og vil få en vesentlig slankere konstruksjon med mindre 
strømpåvirkning i elva enn dagens situasjon. I tillegg vil lysåpningen under broa øke av hensyn til 200-
årsflommen, og eksisterende fylling ved brukarene på land vil fjernes. Hydrologisk sett vil elvetverrsnittet få en 
mer naturlig utforming og dynamikk enn i dag. Nødvendig erosjonssikring vil kunne endre bunnsubstratet 
under brua. I elva vil massetransport og flomdynamikk kontinuerlig legge opp og fjerne bunnsubstrat 
oppå/mellom den grovere erosjonssikringen, som er dimensjonert for ekstremsituasjoner. I sum venter vi ikke 
at produksjonsforholdene med ny kontra eksisterende bru vil endres vesentlig.  
 
Stabiliseringstiltakene ved Phillipshagen vil gå noe ut i en mindre bakevje, og redusere volum/areal i denne. 
Dette er helt nødvendig for å minimere inngrepene i hageanlegget, jf. omtale i avsnitt 5.10. I prosjekteringen 
vil det finregnes ytterligere for å minimere motfyllingen.  
 
Den fiskeførende bekken langs rv 70 sør for Driva (se figur 8) går i dag i kulvert og rør under eksisterende fv 
312 Hovenvegen og rv 70. Disse blir erstattet med to nye kulverter når Hovenvegen og rv 70 blir flyttet og 
justert. I tillegg må det etableres en ny kulvert under ny fv 312 Grøavegen når krysset blir flyttet. På resterende 
strekninger vil bekken være åpen. I sum vil åpen strekning bli om lag som i dag, i og med at den kan åpnes noe 
sør for dagens kryssområde. Bekken er kunstig etablert i nesten hele tiltaksområdet, og med god utforming av 
kulverter og elveløp bør forholdene for fisk bli minst like gode som i dag. Krav til utforming er tatt inn i 
bestemmelsene. 
 
Total laks- og sjøaureførende strekning i vassdraget er ca. 98 km. Fra Elverhøy bru er det vel 10 km ned til 
sjøen. Partikkelutslipp i anleggsfasen vil fortynnes fort, og påvirket strekning vil utgjøre en svært liten andel av 
vassdraget. Tilsvarende utgjør det direkte berørte tiltaksområdet en forsvinnende liten andel. 
 
Vi venter ut i fra det ovenstående at tiltaket ikke vil ha uakseptable akutte eller vesentlige langvarige 
virkninger på produksjonsforholdene for laks og sjøaure i Driva. Dette gjelder både den aktuelle strekningen, 
og vurdert ut fra vassdraget som helhet, jf. nml. § 10. Vi regner kunnskapsgrunnlaget som tilstrekkelig (nml. § 
8), og i den grad føre-var-prinsippet (nml. § 9) slår inn understreker det betydningen av avbøtende tiltak.  
 
Elvemusling 
Fylkesmannen har siden 2009 kartlagt elvemusling i et stort antall vassdrag i Møre og Romsdal. Driva har ikke 
vært undersøkt. Hvilke vassdrag som er plukket ut for kartlegging er gjort etter en vurdering av potensialet for 

forekomster. Driva er ikke en typisk elvemuslingelv (Sættem, pers. medd.). Det kan likevel ikke utelukkes at det 
finnes elvemusling fra Elverhøy og nedover. Elvemusling er oppført med status sårbar (VU) på Norsk Rødliste 
(2010), og er en norsk ansvarsart. 
 
Elvemusling kan være sårbar for nedslamming, men som for fisk ovenfor gjelder at det jevnlig forekommer 
naturlige episoder med slamtransport i elva. Vi venter ikke at anleggsarbeidet skal innebære episoder med 
massiv nedslamming som går ut over det som må regnes som naturlige nivå. Avbøtende tiltak vil være å 
konsentrere anleggsarbeid som kan gi omfattende avrenning til vintersesongen, når den biologiske aktiviteten 
i elva er liten, samt være generelt forsiktig, jf. nml. §§ 11 og 12. Vi venter ut i fra det ovenstående at 
anleggsarbeidene ikke vil ha uakseptable akutte eller vesentlige langvarige virkninger på forholdene for 
eventuell elvemusling i Driva. Dette gjelder både den aktuelle strekningen, vurdert ut i fra vassdraget som 
helhet, og i lys av at vassdraget ikke har vært prioritert for kartlegginger, jf. nml. § 10. Vi regner 
kunnskapsgrunnlaget som tilstrekkelig (nml. § 8), og i den grad føre-var-prinsippet (nml. § 9) slår inn 
understreker det betydningen av avbøtende tiltak.  
 

5.10 Kulturmiljø 
Selve vegprosjektet kommer i konflikt med både nyere tids kulturminner og automatisk fredede kulturminner. 
 
Kokegrop fra jernalderen funnet på gnr/bnr 41/12 er av fylkeskonservator vurdert som et ordinært funn. Det 
har ikke vært mulig å finne en løsning som ivaretar funnet og det vil her søkes om dispensasjon fra 
kulturminneloven.  
 
Nordvest for eksisterende veg, inne på gnr/bnr 41/12 ligger en tysk vaktbu fra 2. verdenskrig. Denne er i 
konflikt med planlagt veg og er foreslått innløst og revet. 
 
Husmannsplassen på eiendommen 41/31 er SEFRAK-registrert, men ikke vernet. Fylkeskommunen 
karakteriserer det som et sjeldent kulturminne og ønsker i utgangspunktet at boligen skal bli stående. 
Tiltakene i planen medfører både store inngrep på eiendommen og gir støyforhold som vil være krevende å 
skjerme seg mot både utendørs og innendørs. I tillegg vil området fremdeles være flomutsatt. Totalt sett 
mener vi det derfor vil være den beste løsningen både for grunneier og for vegprosjektet at boligen innløses og 
rives. Eiendommen reguleres til LNF-område og kan evt. overføres som tilleggsareal for tilliggende 
jordbrukseiendommer. 
 
Tysk skyttergrav fra 2. verdenskrig på den samme eiendommen kommer i konflikt med ny veg, og blir heller 
ikke bevart. 
 
I forbindelse med områdestabiliseringen som må gjøres på Drivas nordøstre elvebredd vil det bli store 
terrenginngrep. Vi har i samsvar med tilråding fra fylkeskommunens kulturavdeling hatt fokus på å 
minimalisere inngrep i Phillipshagen. Ved å etablere motfylling forbi Phillipshagen istedenfor nedplanering har 
vi begrenset inngrepene slik at tiltakene i hovedsak skjer i skråningen fra hagen og ned mot elva. Dette er per i 
dag ikke en del av hageanlegget og en opprydding som man vil få etter at stabiliseringstiltaket er gjennomført 
vil etter vår vurdering være en fordel for hageanlegget og bedre kontakten mellom parkanlegget og elva. 
 
Stabiliseringstiltaket vil være i konflikt med i de automatisk fredede kulturminnene på eiendom 41/1 Både på 
grunn av stabiliseringstiltaket men også fordi det vil være behov for massetransport til og fra området der 
stabiliseringstiltaket skal gjennomføres til det offentlige vegnettet. Løsningen vi foreslår skåner Phillipshagen, 
men for å unngå større inngrep enn nødvendig blir massene transportert på en midlertidig anleggsveg 
nordvest for Phillipshagen. Dette medfører ytterligere inngrep i lokaliteten som er registrert i området. Hele 
lokaliteten er tatt med i planområdet med formål om å få området frigitt etter dispensasjon fra 
kulturminneloven. 
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5.11 Naturressurser 
Omlegging av fv. 312 Hovenvegen må nødvendigvis legges over det som i dag benyttes som landbruksarealer 
ut mot elva. Restarealet av denne eiendommen blir av grunneier ikke vurdert som verdifullt nok til å drifte 
videre. Disponering av restarealet må skje i dialog mellom Statens vegvesen og grunneier. For 
landbruksarealene på gnr/bnr 41/1 har planlagt terrengflate etter terrengavlasting en helning på 1:7 noe som 
er forenelig med fortsatt landbruk på eiendommen. 
 
Alt jordbruksareal innenfor planavgrensningen vil kunne benyttes som midlertidig anleggsbelte, rigg og/eller 
deponiområde. Disse arealene vil bli tilbakeført til jordbruksareal ved sluttføring av anleggsarbeidet. Det 
permanente beslaget av dyrka mark er ca. 10 da, mens midlertidig beslag utgjør ca. 8 da.  

5.12 Støy 
Tiltaket er vurdert som et fremkommelighetstiltak for rv. 70. Tiltaket utløser støyvurdering som ledd i 
gjennomføring av reguleringsplanen. Bygningene som ligger inntil vegen er både landbruksbygninger, 
fritidsboliger og bolighus. Støykilden er i hovedsak rv. 70 og i mindre grad fv. 312 og Grøavegen. Periodevis kan 
Driva være en betydelig støykilde i seg selv, som i perioder med stor vannføring bidrar til å maskere 
trafikkstøyen. Dette blir naturlig bakgrunnsstøy, og denne effekten er ikke vektlagt. 
 
Basert på Statens vegvesens tellinger og fastsatte kriterier for framskriving er det for rv. 70 benyttet en ÅDT i 
2038 på 1900 sørvest for brua og 2400 nordøst for brua, tungbilandel er henholdsvis 12 og 8 %. Grøavegen har 
i 2038 en ÅDT på 550, mens hovenvegen har ÅDT på 120. I støyberegningen har alle veger utenom Grøavegen 
en fartsgrense på 80 km/t. 
 
 

 
 

Støykartet viser en annen kryssplassering enn den som er foreslått i reguleringsplanen, men vi har ikke 
oppdatert støykartene, da kryssplasseringen ikke vil påvirke støybildet vesentlig. Det skal dessuten gjøres mer 
nøyaktige beregninger i forbindelse med byggeplan og da vil man basere seg på vedtatt kryssplassering. 
 
Det er beregnet støykoter for gul og rød støysone i fire meter høgde over terreng. Beregningshøyde fire meter 
over terreng er påkrevd i retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging og er typisk for en lav 2. etasje. 
Beregningsnivået fire meter over terreng blir ofte lite påvirket av terrengets typiske støyskjerming og også i 
mindre grad av eventuelle støyskjermende element langs de aktuelle støykildene.  
 
Boliger i figur 19 ligger i gul sone og tiltak for støyskjerming må vurderes i byggeplan.  Fasadetiltak og ev. lokale 
skjermer på uteplasser kan være aktuelt.  Også tiltak for 41/9 vil bli vurdert. Den økte fartsgrensen vil gi økt 
støy, også for denne eiendommen selv om eiendommen ligger utenfor planstrekningen.  Krav til tiltak vil være 
ulikt om det er enebolig eller fritidsbolig. For fritidsboliger vil det bare være krav til å tilfredsstille 
grenseverdier for utendørs støy. 
 

Eiendom Etg. Retning Lden 
      [dB(A)] 
      Eks. sit. 2015 Ny sit. 2015 Ny sit. 2038 

41/9 

GF 
Ø 

54 57 58 
F 1 56 59 60 
F 2 55 59 60 
GF 

N 
56 59 60 

F 1 57 61 62 
F 2 57 61 62 

41/12 

GF 
NØ 

57 61 62 
F 1 57 61 62 
F 2 57 61 62 
GF 

SØ 
54 59 60 

F 1 55 59 60 
F 2 55 59 60 

41/18 

GF 
N 

54 58 59 
F 1 54 58 59 
GF 

Ø 
50 53 54 

F 1 52 55 56 

41/19 

GF 
N 

52 57 58 
F 1 53 57 58 
GF 

Ø 
50 54 55 

F 1 51 55 56 
Figur 20 - Tabellen viser eiendommer der det må vurderes lokale tiltak. Gul fagre indikerer støynivå over grenseverdiene Denne 
trafikkfordeling er lagt til grunn: 75% dag, 15 % kveld (19-23) og 10% natt (23-07). 

 

5.13 Massehåndtering og aktuelle deponiområder 
Tiltaket har et masseoverskudd på ca. 25.000 m3 der stabiliseringstiltakene utgjør hoveddelen. Noe av 
massene kan sannsynligvis brukes til fylling, anslagsvis 5000 m3. Dermed er det behov for å kjøre bort ca. 
20.000 m3. Dette er så store mengder at det vil være behov for deponering lokalt. Transportering av massene 

Figur 19 - Støyberegning viser støynivå for trafikkmengde som er forventet i 2038. 
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vekk fra planområdet kan bli oppfattet som problematisk da dette vil utgjøre om lag 2000-2500 lastebillass. I 
tillegg må det tilføres knuste masser, anslagsvis 10.000 m3. Det er satt av areal til anleggsbelter som kan 
brukes til midlertidig masselagring i anleggsperioden. 
 
I dialog med kommunen er det avklart at det er to deponiområder som er spesielt aktuelle dersom ikke 
massene kan brukes direkte i pågående prosjekter. Det ene aktuelle deponiområdet ligger langs fv. 313 og 
overskuddsmassene fra stabiliseringstiltaket øst for Phillipshagen kan kjøres direkte dit uten å belaste rv. 70. 
Det andre området ligger ved Leangen og massene kan da kjøres dit på fv. 312. 
 

 
Figur 21 - Oversiktskart som viser aktuelle deponiområder. 

5.14 Risiko, sårbarhet og sikkerhet – ROS analyse 
Det er utført egen ROS-analyse for tiltaket, vedlegg 2. Som figur 21 og utredningene viser er risikoen i 
forbindelse med tiltaket for de fleste tema akseptabel når avbøtende tiltak gjennomføres.  
 

 
Tema: 

Konsekvens 
uten 
avbøtende 
tiltak: 

Konsekvens 
med 
avbøtende 
tiltak: 

Flom 
 12 8 

Trafikksikkerhet 12 9 
 

Kvikkleire 
 12 6 

Snøskred og steinsprang 
 3 3 

Biologisk mangfold inkl. fisk 
 6 4 

Figur 22 - Tabellen oppsummerer risikoen før og etter avbøtende tiltak. 
 
Som tabellen og utredningene viser er risikoen i forbindelse med tiltaket for de fleste tema akseptabel når 
avbøtende tiltak gjennomføres.  
 
Fordelene med å stenge X-krysset og samle fv. 312 med kryss mot Grøavegen i et T-kryss, samt å legge til rette 
for at gående skal slippe å krysse rv. 70 i plan er etter vår vurdering større, enn risikoen ved at vegen er 
flomutsatt. 
 
Prosjektet er i første rekke et fremkommelighetstiltak, men etter vår vurdering vil man også forbedre 
trafikksikkerheten ved å gjennomføre tiltaket.  
 

Det er i dag en fare for at det kan skje kvikkleireskred både pga. naturgitte forhold, men også som følge av 
tiltak både langs veg, men også i forbindelse med graving- og/eller fylling på private eiendommer. Statens 
vegvesen vil påse at det gjøres tiltak i forbindelse med gjennomføring av vegtiltak. NVE må vurdere hvilke 
restriksjoner som skal være på areal utenfor planområdet og kommunen må håndheve hensynssoner både på 
LNF-områder innenfor planområdet og ev. faresoner som NVE kan gjøre gjeldende. 
 

6 Gjennomføring av forslag til plan 

6.1 Framdrift og finansiering 
Man kan forvente at utbygging av tiltaket vil ta omlag to år. Det er ikke finansiering av prosjektet i gjeldede 
handlingsplaner eller budsjett, det er derfor uklart når man kan forvente byggestart. Kostnadene ved 
prosjektet ble i 2012 anslått å være i overkant av 70 mill. Dette overslaget vil bli oppdatert før 
reguleringsplanen sendes til kommunen for godkjenning. 

6.2 Utbyggingsrekkefølge 
Vegtiltaket må bygges ut som et samlet tiltak der tilrettelegging for gående, syklende og kollektivtrafikken 
bygges samtidig. Omlegging av kryss og avkjørsler samt stabiliseringstiltak, erosjonssikring og støytiltak må 
gjøres samtidig med bygging av ny bro. 

6.3 Trafikkavvikling i anleggsperioden 
Trafikkavvikling i anleggsfasen vil skje i samsvar med godkjent arbeidsvarslingsplan, utarbeidet av entreprenør 
og godkjent av Statens vegvesen. Mesteparten av anlegget ligger utenfor eksisterende veg, men med viktige 
tilkoblingspunkt. Det er også behov for ombygging av sideveger og tilpassinger i kryssområdet. 
 
Tiltaket må bygges uten at det blir stengt for gjennomfartstrafikk på rv. 70 i lengre perioder. Tilkomst til alle 
eiendommer må ivaretas på en tilfredsstillende måte. Hensynet til gående, syklende og ridende må så langt 
som det er mulig ivaretas, og i størst mulig grad være skilt fra kjørende. 

6.4 Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA)- og Ytre miljøplan (YM) for byggefasen 
Det er i reguleringsbestemmelsene stilt krav om at det skal utarbeides en Ytre Miljøplan (YM-plan) før 
vegtiltaket skal gjennomføres. Denne skal beskrive prosjektets utfordringer knyttet til ytre miljø og hvordan 
disse skal ivaretas. Dette er i hovedsak et dokument for byggherren som skal ivareta miljøtema i forhold til 
lover og forskrifter. YM-planen skal være både grunnlag for prosjektering og konkurranse, og en 
oppsummering/vedlegg til sluttkontrakt. Statens vegvesen sin håndbok R760 ”Styring av utbygging-, drifts- og 
vedlikeholdsprosjekt” setter krav om at det skal utarbeides en Ytre Miljøplan før utbygging på alle prosjekt. 
 
Særskilte miljøutfordringer innenfor planområdet er: 

• Bevaring av Phillipshagen. Stabiliseringstiltak må gjøres uten å ødelegge gamle rhododendroner og 
med minimale inngrep i plantens rotsone.  

• Minimere motfyllingen ut i Driva ved Phillipshagen i detaljprosjekteringen. 
• Fiskeførende bekk ved fv 312 Hovenvegen og langs rv 70 skal utformes slik at fiskens gang og bekkens 

produksjonsevne minst blir like god som i dag.  
• Ta hensyn til viktige naturtyper. 
• Støyskjerming, lokale skjermer. 
• Forurensing av elv i byggetida. 
• Materialvalg og avfallshåndtering. 

 
 
 

Planområdet 

Deponi  
v/fv. 313 

Deponi  
v/fv. 312 
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7 Vedlegg 
Vedlegg 1 – Tegningshefte  
Vedlegg 2 – ROS-analyse 
Vedlegg 3 – Forprosjekt konstruksjon 
Vedlegg 4 – Vurderingsrapport geoteknikk 
Vedlegg 5 – Geologiske og geotekniske vurderinger 
Vedlegg 6 – Skredfarekartlegging  
Vedlegg 7 - Geoteknisk notat SVV datert 17.04.2015. 
Vedlegg 8 – Sikkerhet mot kvikkleireskred, NVE, veileder nr. 7/2014. 
http://publikasjoner.nve.no/veileder/2014/veileder2014_07.pdf 
Vedlegg 9 – Vassdragshåndboka, NVE 2011.  
http://www.kommunalteknikk.no/vassdragshaandboka-lanseres-i-ny-utgave.4871091.html  
 
 
FIGUR 1 - UTSNITT AV KOMMUNEPLANENS AREALDEL, VEDTATT 29.08.2007.  FRAMTIDIG HOVEDVEG ER VIST MED RØDT --------------------------- 1 
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Reguleringsplanen for Rv70 Elverhøy bru 
Mime: 15/254917 
 
Innkomne merknader 
 
Fylkesmannen i Møre og Romsdal brev 4.2.2016 

- Natur- og miljøverninteresser 
o Detaljprosjektering av tiltaket må minimalisere inngrep i gråor-

heggeskogslokaliteten Løykja-Litjøra 
o Tiltak i vassdraget må gjøres på en tid av året med lite vannføring og utenfor 

fiskesesong.  
o Kvasse partikler fra sprengt stein kan skade fiskehjeller, og en bør unngå avrenning 

til elva. 
o Deponiområder for ca 20 000 m3  overskuddsmasse forutsettes behandlet etter plan- 

og bygningsloven. 
- Landbruksinteresser 

o Oppmoder til å ta vare på matjordlag, slik at det kan brukes til jordforbedring på 
andre jordbruksareal. 

Vår kommentar: 
Natur- og miljøverninteresser: 

- Innspillet om grå-heggeskogen er i samsvar med planomtalen, og vil bli fulgt opp i 
YM-plan og detaljprosjektering. 

- Innspillet om fiskesesong og vannføring er i samsvar med planomtalen, og vil bli 
fulgt opp i YM-plan og detaljprosjektering 

- Det er lite handlingsrom knyttet til bruk av alternativ til sprengte/knuste masser. 
Spesielt gjelder dette erosjonssikring, der sprengt stein har vesentlig bedre 
bindingsevne enn annen stein. 

 
 
Møre og Romsdal fylkeskommune, brev 4.2.2016 og NTNU 1.2.2016 

- Automatisk freder kulturminne 
o Riksantikvaren har gitt dispensasjon etter kulturminnelovens § 8.4 for 3 

kulturminner; ID 145508 (rideskolen), 158128(rideskolen) og 158136 (41/1 
Elverhøy). Bestemmelsene i § 5.2 må endres: «Områdene er automatisk fredete 
kulturminner. Det er gitt dispensasjon etter kulturminnelovens §8.4 for inngrep uten 
krav om videre undersøkelser». Omtalen av planen må også endres. 

Vår kommentar: 
- Bestemmelsene og omtalen vil bli tilpasset at kulturminnene er frigitt. 

 
 
 
NVE, brev 4.2.2016 

- Krav til sikkerhet ved naturfare kvikkleire er oppfylt. 
- Hydrologi/flomfare: Ny bru over Driva er dimensjonert for 200 årsflom og det oppfyller 

kravene. Omlegging av fv. 312 oppfyller ikke krav til flomfare. Vurderinger på avbøtende 

tiltak bør utredes i forbindelse med planarbeidet og ikke utsettes til byggeplan. Anser ikke 
fv.312 til å være et kritisk veganlegg, anlegget har alternative omkjøringsveger. Avbøtende 
tiltak, i tråd med anbefalingene i ROS-analysen, bør tas inn i bestemmelsene i planforslaget. 

- I forbindelse mer realisering av prosjektet, må Statens vegvesen vurdere beredskapstiltak for 
å ivareta flomsikkerheten. Dette gjelder spesielt ved oppføring av brukonstruksjon og i 
større eller mindre grad innsnevring av elveløpet. Vurdering av beredskap ved flom under 
tiltaksrealisering kan eventuelt tas inn i reguleringsbestemmelsene. 

 
Vår kommentar:  
Statens vegvesen vil for Elverhøy bru, som for ethvert annet bruprosjekt, sørge for 
nødvendig flomberedsskap under bygging. Vi mener at det ikke er hensiktsmessig på 
dette stadiet å beskrive i detalj hva slik beredsskap skal gå ut på. Det vil blant annet 
påvirkes av valgt byggekonsept. Når det gjelder Fv 312 så er det besluttet at den vil bli 
stengt ved en 200-års flomsituasjon. 

 
 
Statens vegvesen, notat 11.1.2016 

- Ingen merknader. 
Vår kommentar: 

- Ingen kommentarer 
 
Sunndal kommune, barn og unges representant/Helse – og barneverntjenesten, 6.2.2016 

- Planen må ivareta trafikksikkerhet for barn og unge i planforslaget og det er tatt hensyn til i 
kap 4.1.3-4.1.6 i omtalen av planen. 

Vår kommentar: 
- Ingen kommentarer 

 
Sunndal kommune, epost 5.1.2016 

- Påpeker at det ikke er planlagt akselerasjons- og retardasjonsfelt i krysset med 
Grøavegen/Hovenvegen. Det er stor trafikk av trailere i krysset (Norges største 
potetprodusent) 

Vår kommentar: 
I forbindelse med vurdering av forbikjøringslomme ble det utført telling i krysset. Disse 
viser at trafikken i makstimen (som er dimensjonerende for utforming av krysset) er for lav 
til både venstre og høyresvingefelt. Det er registret 150 kjøretøy/time, kravet slår inn på 
350 kjøretøy/time. Derfor er det ikke behov for svingefelt i krysset. 
 

 
Olga Glasø, brev 2.1.2016 

- Glasø ønsker at boligen reguleres bort. Og at boligen vil bli krevd innløst når 
reguleringsplanen er vedtatt eller gjenervervserstatning i forbindelse med gjennomføring av 
prosjektet. 

Vår kommentar: 
Boligen er foreslått fjernet i reguleringsplanen. 
 

https://sakarkiv.vegvesen.no/locator.aspx?name=DMS.Case.Details.2&recno=354923&module=Case&subtype=2


 
Sunndal rideklubb, v/Jan Erik Holthe brev 14.1.2016 

1. Gangvegen under nye Elverhøybrua bør føres, videre, langs elven og forbi rideanlegget  
2. Rideklubben krever at areal, som i dag blir brukt til paddocker, blir erstattet med tilsvarende 

arealer og at Statens vegvesen opparbeider nye paddocker. 
3. Rideklubben ønsker at det blir anlagt forbikjøringslomme i forbindelse med etablering av av 

adkomst til rideklubben og gårdsbruk. 
Vår kommentar: 

1. Forslaget om å forlenge gangvegen langs elva og forbi rideskolen er et godt tiltak. 
Dette er utenfor reguleringsgrensene på planen for Elverhøybrua. Dette tiltaket bør 
tas med i en eventuell plan for tilstøtende områder til denne reguleringsplan. 

2. Statens vegvesen har ikke erstatningsareal å tilby Sunndal rideklubb for tap av 
areal til paddocker. Tapt areal vil imidlertid bli erstattet med et økonomisk bidrag i 
grunnervervsfasen. Erstatningsbeløpet vil også dekke eventuelle kostnader 
forbundet med etablering av paddocker av tilsvarende standard.  

3. Forbikjøringslommer anlegges ut fra svingebevegelser i kryss. Trafikken til 
rideskolen er for liten til at adkomsten kan defineres som kryss. Kriterier for å 
anlegge forbikjøringslomme er 350 kjøretøy/time i makstimen. Det er ikke utført 
tellinger, men dersom vi sammenligner med krysset til med Grøavegen, så er nok 
trafikken til ridesentret betraktelig mindre enn i krysset (120 kjt/t). 

 
Geir Vidar Engskar brev 3.2.2016 

1. Undergang ved broens vestside må være tilpasset i høyde og bredde til å kunne benyttes av 
traktor med redskap. 

2. Dersom rideklubben får erstattet paddocker med nye, ønsker Engskar å være delaktig i de 
planene. 

3. Mulige tiltak for støyskjerming. 
Vår kommentar: 

1. Det er planlagt ca 4 m fri høyde under brua ved rideskolen. Dette er høyere enn 
kravet til fri høyde pågang- og sykkelanlegg (3 m) og noe lavere en kravet på 
anlegg som bygges for motorkjøretøy (4,70m). 

2. Det tap som Sunndal rideklubb påføres ved tap av paddocker, vil bli gitt som et 
økonomisk bidrag og ikke som erstatningsareal.  

3. Bolighuset på eiendommen ligger i gul støysone (55-64 dbA) og vil derfor få tilbud 
om lokal skjerming av uteplass og eventuell fasade. Dette vil bli tatt opp med 
grunneier når prosjektet kommer i gang. 

 
 
Anna Hildur og Erik Berg, brev 4.2.2016 (gnr/bnr: 38/2) 

- Forslaget innebærer unødig store inngrep i landbruksareal. 
- Gårdsbruket får redusert det dyrkede areal som grenser mot rv. 70 og Grøavegen i unødig 

stor grad. 
- Arealet blir vesentlig dårligere arrondert.  Arealet brukes i dag til korn- og potetproduksjon. 
- All form for moderne landbruk krever god arrondering. 

- Den veigrunn som ikke lenger vil være i bruk etter at tiltaket er gjennomført, vil etter vår 
oppfatning ikke ha noen jordbruksmessig verdi, jfr. punktet ovenfor. 

- Skissert areal for ”park and ride” samt grøntareal tilknyttet dette synes unødig stort. 
- Gangvei/sykkelsti leder rundt hele anlegget, og i praksis vil både kollektivreisende og andre 

velge å krysse direkte mellom parkeringsplass og bussholdeplass. 
- Bekkeløp mellom nevnte dyrket areal og rv. 70 er fiskeførende, og dette synes ikke å være 

hensyntatt i sakens anledning. 
Vår kommentar: 
Krysset med Grøavegen var opprinnelig plassert nærmere elva for å unngå å ta unødig 
mye jordbruksareal. For å tilfredsstille krav til sikt i krysset i retning Sunndalsøra, måtte 
krysset flyttes. Dette gjorde at det ble større inngrep i jordbruksarealene. 
Vi kan ikke se at løsningen som er valgt gir dårligere arrondering for denne eiendommen. 
Arealet mellom fylkesvegen og rv 70 er i dag delvis eksisterende veger og noe 
jordbruksarealer.  
Ut fra opplysninger vi har fått om dagens bussruter, vil nok ikke busslommene og 
gangvegene tilknyttet dem bli bygd.  
At bekken på eiendommen var fiskeførende var vi ikke klar over. Har fått merknad om 
dette fra Driva elveeigarlag også. Her blir vi nødt til å vurdere tiltak. 
 

 
Driva elveeigarlag, brev  

- Det er flere fiskevald som ikke er nevnt i omtalen av planen. Spesielt blir Elverhøy vald berørt 
av tiltakene. 

- Bekk på nordsiden av rv 70, som går langs vegen over eiendommen 41/31, under fv og ut i 
Driva er fiskeførende. Bekken er ikke nevnt i reguleringsplanen. Etterlyser krav til utførelse 
av avbøtende tiltak for bekken. 

Vår kommentar: 
- Planomtalen er justert i omtalen av fiskevald i området, jf. avsnitt 3.4. Omtalen av 

virkninger for fiskeutøvelse er utvidet i avsnitt 5.8, og av virkninger for elvas 
produksjonsevne er utvidet i avsnitt 5.9.1 

- Bekken vil bli tatt hensyn til ved at stikkrenne gjennom rv70 vil bli forlenget og det 
vil bli etablert bekk gjennom grøntområde og stikkrenne gjennom fv 312 og koblet 
til eksisterende bekkesystem på nedsiden av rv70, jf. også omtale i avsnitt 5.9.2. 

 
 
John Bridgemann, epost 26.2.2016 

- Ønsker ikke midlertidig anleggsveg nordvest for hovedhuset på Elverhøy. 
- Midlertidig anleggsveg langs elvebredden og tiltak langs elvebredden oppstrøms ny bru, vil 

gjøre fisking umulig i anleggsperioden. Tiltak langs elvebredden kan få en negativ 
langtidseffekt på fiske. 

Vår kommentar: 
- For å få tilgang på de arealene som skal områdestabiliseres må vi til å ha adkomst 

fra arealene ovenfor områdestabiliseringa, og derfor må korridoren øst for 
Philipshagen opprettholdes.  



- Planlagte tiltak vil i liten grad endre forholdene ved elvebredden, med unntak av 
selve bruområdet og elvebredden like nedenfor Philipshagen. Det er i samband 
med nedplaneringen ikke planlagt anleggsveg langs elva. 

 
Stein Roar Kolstø, epost 11.4.2016 

- Busslomme ved krysset rv70-Grøavegen er ikke nødvendig. Det går ikke buss på streningen. 
Bussen svinger av og går langs Grøavegen.  

- Det bør planlegges busslommer nord for ny bru, ved ridesentret. 
- Det må planlegges gang- og sykkelveg videre langs rv 70 og nordover mot Løkjabekken. 

Vår kommentar: 
- Vi har gjort nye vurderinger på grunnlag av dette innspillet. Busslommene er flyttet 

til området ved rideskolen. 
- Planlegging av gang- og sykkelveg videre mot nord (mot Sunndal sentrum) ønsker 

Statens vegvesen ikke å planlegge i denne omgang. Reguleringsplanen sin 
intensjon var å regulere for ny bru over Driva. Det er tatt med annen infrastruktur, 
men det er som følge av flytting av brua. 

 
Lars Toven, brev 18.4.2016 
I brevet var det lite om planen. Tolker det slik at eier ønsker erstatning for det som blir berørt av 
hans eiendom (41/2). 
Vår kommentar: 

- Dersom Toven sin eiendom blir berørt, vil han få kompensasjon for det. 
 

 
 
 
 



























Nasjonal arealplan-ID: 20120220 
Dato – desember 2016 
REGULERINGSPLANBESTEMMELSER 

 
§1 GENERELT 
1.1 Formål 
Området reguleres til følgende formål, jfr. plan- og bygningsloven § 12-5, 12-6 og 12-7: 
 
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 
-Kjøreveg (SKV) 
-Gang-/sykkelveg (SGS) 
-Annen veggrunn – grøntareal (SVG) 
-Leskur (SP) 
-Kollektivholdeplass (SKH) 
 
Landbruks-, natur- og friluftsformål 
-LNF (LL) 
 
Bruk og vern av sjø og vassdrag 
-Bruk og vern av sjø og vassdrag (V) 
 
Hensynssoner 
-Fareområde, erosjonssikring (H190_) 
-Ras og skredfare (H310_) 
-Flomfare (H320_) 
 
Bestemmelsesområder 
-Krav om nærmere undersøkelser (RpBO) 
-Midlertidig trafikkområde/anlegg og rigg (#1) 
 
1.2 Planavgrensning 
Det regulerte området er vist med plangrense på plankart med nasjonal arealplan-ID 20120220, sist revidert 6. 
juli 2015 i målestokk 1:1000. 
 
§ 2 FELLES BESTEMMELSER 
2.1 Landskapsbehandling og terrengtilpassing 
Eksisterende bunnvegetasjon og vekstmedium skal i nødvendig omfang tas av og mellomlagres til bruk i 
veganlegget. 
 
Nytt veganlegg skal utføres slik at det blir best mulig tilpasset eksisterende terreng og omgivelser. Alle 
skjæringer og fyllinger skal avsluttes inn mot terreng, slik at sideområdene får en estetisk god utforming og slik 
at overgangen mot eksisterende terreng blir så naturlig som mulig. 
 
Bekken ved fv 312 Hovenvegen og langs rv 70 (figur 8 i planomtalen) kan flyttes, men skal holdes åpen så langt 
det er teknisk mulig. Kulverter og bekkeløpet skal utformes slik at fiskens gang og bekkens produksjonsevne 
blir minst like god som i dag. Fiskebiologisk kompetanse skal nyttes i detaljprosjekteringen. 
 
Etter avsluttet anleggsperiode og senest i løpet av sommeren etter ferdigstilling av veganlegget skal alle 
berørte områder settes i stand og revegeteres med bruk av eksisterende vekstmasser som blir lagret i 
anleggsperioden. Midlertidige område skal tilbakeføres til det formålet som er vist på plankartet. 
 

2.3 Kulturminner (plan- og bygningsloven § 12-7 nr. 2) 
Dersom det under anleggsarbeidet oppdages gjenstander eller andre spor som viser eldre aktivitet i området, 
skal arbeidet stanses omgående og beskjed gis til Møre og Romsdal fylkeskommune, jf. kulturminneloven § 8 
andre ledd. 
 
2.4 Krav til støytiltak 
Miljøverndepartementets veileder for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2012) er lagt til grunn for 
gjennomføring av reguleringsplanen. Eiendommer med boliger og støyfølsom bruk skal ikke utsettes for 
utendørs støynivå over Lden 55 dB på én plass utendørs. Innendørs støynivå i rom med støyfølsom bruk og 
godkjent for varig opphold, skal ikke overstig LpAeq24h 30dB. Støygrensene skal tilfredsstilles så langt det er 
teknisk mulig og økonomisk forsvarlig etter kostnad/nyttevurderinger. 
 
Fasadetiltak og lokale skjermer: 
For eiendommer får et støynivå som overskrider de tilrådde støygrensene, skal det bli gitt tilbud om lokal 
skjerm og/eller fasadetiltak. Konkret utforming og utføring av de lokale støytiltakene blir avklart i et samarbeid 
med den aktuelle grunneier. Det går fram av tabell i figur 15 i planomtalen hvilke boliger dette gjelder 
 
Med utgangspunkt i eksisterende uteplass tilbyr man boenhetene en skjermet uteplass som bør ha gunstig 
eksponering i forhold lysforhold, vind etc. Størrelse på skjermet uteplass skal være minst 9 m2, men det bør 
tilstrebes å skjerme en uteplass på 25 m2. Størrelse på skjermet uteplass skal avgjøres ut fra lokal 
stedstilpassing i samråd med aktuelle grunneiere. Støyskjermingstiltak skal ferdigstilles samtidig med 
veganlegget iht. § 8.2 rekkefølgekrav. 
 
Ved oppføring av nye bygg skal utbygger dokumentere at utbyggingen er i samsvar med gjeldende regelverk 
for støy. 
 
2.5 Universell utforming 
Planlegging og utbygging skal basere seg på prinsippet om universell utforming/ tilgjengelighet for alle. 
 
2.6 Byggegrense langs offentlig veg 
Byggegrense langs offentlig veg følger veglova § 29. 
 
 
§ 3 SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR (PBL § 12-5 nr. 2) 
3.1 Generelt 
Innenfor trafikkområdene skal det anlegges kjøreveger, gang- og sykkelveger, fortau, bruer og, i ei midlertidig 
fase, kjøre- og gangveger og riggareal i tilknytning til veganlegget. 
 
3.2  Anlegg av trafikkområde 
Anlegg av trafikkområder skal utformes etter byggeplaner som detaljert viser utforming av veger, gater, 
vegutstyr, beplantning, skråninger og murer m.m. I forbindelse med utarbeidelse av byggeplaner skal det lages 
plan for nødvendige omlegginger av vann- og avløpsledninger. Det skal før utbygging lages en ytre miljøplan 
som sikrer at føringer og krav for mellom annet naturmiljø, nærmiljø, flere former for forurensing, kulturmiljø 
og landskapsbilde blir ivaretatt. 
 



3.3 Kjøreveger (o_SKV, SKV) 
Alle veger merket med o_SKV skal være offentlige kjøreveger og bygges i samsvar med de bredder som er vist 
på plankartet. Vegene skal ha tverrprofil som vist i vedlegg F001 og F002 
 
Innenfor planområdet er det ikke tillatt å opparbeide andre avkjørsler enn de som er vist på plankartet.  
 
Frisiktlinjer fremgår av plankartet. 
 
3.4 Gang- og sykkelveg (o_SGS)  
Gang- og sykkelveger skal opparbeides slik de er vist i plankartet. På o_SGS3 er det tillatt med driftskjøring fra 
profil 30865 for kjøring til og fra eiendommene, 41/1, 41/3, 41/11, 41/12, 41/32 og 41/80. På o_SGS4 er det 
tillatt med driftskjøring til og fra eiendommen 41/12. 
 
3.5 Kollektivholdeplass, (o_SKH) 
Områdene skal bygges ut med kollektivholdeplasser som vist på plankartet. 
 
3.6 Annen veggrunn - teknisk anlegg, offentlig (o_SVT) 
Arealet skal være offentlig og kan benyttes til rekkverk.  
 
3.7 Annen veggrunn - grøntareal, offentlig (o_SVG) 
Området vist som annen veggrunn grøntareal skal være offentlig og kan benyttes til etablering av skråninger 
for skjæringer og fyllinger for kjøreveg og gang- og sykkelveger. Det kan også etableres kommunaltekniske 
anlegg innenfor områdene for annen veggrunn.  
 
Der annen veggrunn ligger langs elva, så bør man så langt som det er råd ivareta stedegen vegetasjon. 
 
Areal som ikke blir brukt til vegformål skal tilbakeføres som tilstøtende eller opprinnelig formål etter avtale 
med grunneier. 
 
§ 4 LANDBRUKS-, NATUR- OG FRILUFTSOMRÅDER (LNF) (PBL §§ 12-5 nr. 5) 
4.1 LNF-områder  
All graving utover vanlig pløying (dvs. grøfting, masseflytting etc.) samt alle andre bygnings- og anleggsmessige 
tiltak må søkes om til Sunndal kommune Det betyr at fritaket for bygge- og anleggstiltak på 
landbrukseiendommer ikke gjelder. 
 
Det kan tilrettelegges for landbruk, natur eller friluftsliv innenfor arealene regulert til LNF-områder. Man bør 
så langt som det er råd ivareta stedegen vegetasjon langs elvebredden der det ikke skal gjennomføres 
erosjonssikring, jf. §6.1. Innenfor LNF-områdene kan det etableres stier langs elva og til områdene med 
kulturhistorisk verdi.  
 
§ 5 BRUK OG VERN AV SJØ OG VASSDRAG (PBL §§ 12-5 nr. 6) 
5.1 Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone 
Dette omfatter elva Driva. Nødvendige tiltak i elveløp og langs elvebredden for å forebygge/hindre flom er 
tillatt, jf. §§6.1, 6.2 og 7.1. 
 
§ 6 HENSYNSSONER (PBL § 12-6) 
6.1 Faresone flom 
Sone med største nominelle årlig sannsynlighet 1:200 er markert som faresone flom og er merket H320 på 
plankartet. Eksisterende vannveier skal holdes intakte. Nødvendige tiltak i samsvar med vedlegg 4 til 
planomtalen skal iverksettes samtidig med utbygging av ny bro. 
 

6.2 Faresone kvikkleire 
Nødvendige tiltak i samsvar med vedlegg 4 og 5 til plandokumentene skal gjennomføres samtidig som ny bro 
bygges.   
 
6.3 Ras og skredfare 
Dersom andre enn Statens vegvesen skal gjøre tiltak innenfor faresonen må det søkes til Sunndal kommune 
om å få godkjent tiltakene. I søknaden må det dokumenteres at tiltaket ikke forringer stabilitetsforholdene. 
Det må benyttes geoteknisk kompetanse i vurderingene for å sikre at det ikke gjøres tiltak som kan være 
ødeleggende for vegen og dens konstruksjoner. 
  
§ 7 OMRÅDE BESTEMMELSER (PBL § 12-7 nr. 1) 
7.1 Midlertidig anlegg- og riggområder 
Det skal settes opp gjerder som avgrensning mot områder der det ikke skal gjøres inngrep. Dette gjelder mot 
Phillipshagen og mot områder der det er registrert viktige naturtyper.  
 
Områdene kan i anleggsperioden benyttes til anlegg- og riggområde. Det vil si til trafikkomlegging, 
anleggstrafikk, mellomlagring av masser, materialer, maskiner, utstyr og lignende. Innen 1 år etter avsluttet 
anleggsarbeid skal områdene istandsettes og tilbakeføres til angitt arealformål i planen. 
 
Før deponering skal vekstmasser fra området avdekkes og mellomlagres. Når veganlegget er ferdig skal nytt 
terreng formgis, tildekkes med stedegne vekstmasser og revegeteres. 
 
7.2 Bestemmelsesområde RpBO-ID145508, RpBO-ID158128 og RpBO-ID158136, automatisk fredede 
kulturminner 
Områdene er automatisk fredede kulturminner. Før området kan benyttes til det underliggende formålet og 
eller som rigg- og deponiområde skal kulturminnene nærere undersøkes og evt. graves ut. 
 
I god tid før tiltaket skal gjennomføres skal utbygger ta kontakt med Møre og Romsdal fylkeskommune slik at 
omfanget av den arkeologiske undersøkelsen kan fastsettes. Tiltak i andre deler av planområdet kan settes i 
gang før de arkeologiske undersøkelsene er utført. 
 
§ 8 REKKEFØLGEKRAV (PBL § 12-7 nr. 10) 
8.1 Støy i anleggsfasen 
Før start av bygge- og anleggsarbeidet skal det være vurdert og gjennomført tiltak for å redusere ulempene 
med støy fra anleggsarbeidet. Støygrenser og varslingsplikt som fastsatt i Miljøverndepartementets 
retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging T-1442 gjøres gjeldende. 
 
8.2 Tiltak for støyskjerming 
Tiltak for støyskjerming skal ferdigstilles før det kan gis brukstillatelse. 
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