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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.  
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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 



3 
 

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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