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Oversending av reguleringsplan for sluttbehandling - Detaljregulering rv. 70 

Vikansvingen-kontrollplassen, Kristiansund kommune 

  

Statens vegvesen sender med dette reguleringsplan for rv. 70 Vikansvingen-kontrollplassen over til 

Kristiansund kommune for sluttbehandling.  

Reguleringsplanen er utarbeidet i to alternativer. Alternativ 1 med tunnel gjennom Kråkhaugen og 

alternativ 2 med veg over Kråkhaugen. Plandokumentene lå ute til offentlig ettersyn i perioden 

10.02.-23.03.2020. Det ble avholdt et åpent informasjonsmøte den 26.02. og åpen kontordag den 

27.02. Det kom inn 22 merknader til planen.  

Merknadene er oppsummert og kommentert i kapittel 11.3 i planbeskrivelsen. Merknadene er også 

samlet i et eget merknadshefte vedlagt. Fylkesmannen i Møre og Romsdal har fremmet innsigelse til 

alternativ 2 veg i dagen av hensyn til friluftsliv og barn og unges interesser.  

Fylkeskommunen stilte flere vilkår til reguleringsplanen som måtte være oppfylt før planen kunne 

oversendes for sluttbehandling. Kommunen har gjennomført en begrenset høring og vilkårene er 

således kvittert ut. Videre har fylkeskommunens kulturavdeling med bistand fra Vitenskapsmuseeet 

NTNU gjort vurderinger og konkludert med å gi dispensasjon etter Kulturminneloven (KML) § 8.4 for 

frigiving av de to automatisk freda kulturminnene som kommer i konflikt med tiltaket uansett hvilket 

alternativ som blir valgt. Det vil bli utført en arkeologisk utgraving i forkant for utbyggingen.      

Det er som følge av merknadsbehandlingen gjort noen justeringer i plankart, bestemmelser og 

planbeskrivelse/KU. 

Endringer i plankartet (begge alternativer): 

 Ytterligere 7 boliger tilbys innløsning i begge alternativene: Algeaveien 5, 7a og 7b, 9 og 15, 

Dalegata 54 samt Verkstedveien 1A. Dette er gjort etter helhetlige vurderinger av fremtidig 

situasjon med støy og støv og at man ikke vil kunne tilby avbøtende tiltak innenfor 

grenseverdiene i  hhv. retningslinje T-1442 og T-1520. Det er gjennomført en begrenset høring 

overfor de berørte partene. 

 Parkeringsløsning ved ungdomsskolen er noe justert for å ivareta om lag dagens antall p-plasser. 
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 Parkeringsløsning tilhørende Umoe Sterkoder er utvidet for å ivareta dagens antall p-plasser. 

 Det er lagt til noe areal i vest til eiendom 10/277 i Nordmørsveien 49 som kompensasjon for 

areal som bortfaller ved etablering av g/s veg. 

 Pumpestasjon for Kristiansund kommune (bygg 6x11 m med driftstilkomst) i nordvestre del av 

Kråkhaugen er lagt inn i begge alternativene (teknisk infrastruktur formål o_STB 2027). 

 Oppdatert geometri og hensynssone til kulturminne ID220140 som faller utenfor planområdet, 

men er markert i kartet, jf. vilkår i merknad fra Møre og Romsdal fylkeskommune. 

 

Endringer i bestemmelsene: 

 I § 2.1 Landskaps- og terrengbehandling er det tatt inn en setning om at materialbruk, formgiving 

og farger skal tilpasses et helhetlig bymiljø ved utforming av tiltaket og elementer som inngår i 

tiltaket. 

 I § 4.11 er Tekniske bygg/konstruksjoner (STB) for etablering av pumpestasjon tatt inn. 

 I § 7.2 Bestemmelsesområde for aut. freda kulturminne er det lagt inn en bestemmelse om at 

lokalitet ID220140-1 fysisk skal sikres under anleggsarbeidet og at området ikke kan benyttes 

som anleggsveg, rigg, deponi eller andre tiltak knyttet til anleggsarbeidet. 

 Under § 8 Bestemmelser om rekkefølge er det tatt inn fire nye punkter. Dette gjelder 8.3 Fortrinn 

for kollektivtrafikk, 8.4 Angående omklassifisering av veger, 8.5 som gjelder registrering og 

tilstandsvurdering av trær og 8.6 som gjelder arkeologisk utgraving av de to automatisk freda 

kulturminnene.  

 

Endringer i planbeskrivelse/KU: 

 Sammendrag, kapittel 1 Innledning og kapittel 3 Medvirkning er oppdatert etter høringen for å 

tilpasses planfase. 

 Kapittel 8.2 Samfunnsmessige forhold er supplert med en grundigere omtale. 

 Kapittel 8.10 er noe supplert mtp. vurdering av luftforurensning for gående og syklende. 

 Kapittel 9.3.5 angående kulturminner (KU-delen), har følgende endringer/presiseringer: 

o Det automatisk freda kulturminnet med ID220140 har blitt ytterligere 

konsekvensutredet. Det samme gjelder for ID122957. 

o Konsekvenser ved etablering av pumpestasjon er beskrevet og med forslag til avbøtende 

tiltak.   

o Flere skadereduserende tiltak er beskrevet for kulturmiljøet med gjenreisningsarkitektur 

og bygningsmiljø rundt kontrollplassen. 

o Det er utarbeidet en egen del i konsekvensutredningen der alle skadereduserende tiltak 

for fagtema kulturarv er samlet. 

 Kapittel 9.6. Vurdering av måloppnåelse har fått tilføyninger i drøftingsgrunnlaget med deltema 

Målkonflikter og Fordelingsvirkninger, jf. metodikken i håndbok V712. 

 I kapittel 10.4 Støy og støv i anleggsperioden, er det lagt til et punkt om kulturarv i innspill til YM-

plan. 

 Alle figurer i form av utsnitt fra plankart og 3D-illustrasjoner er oppdatert etter endringene. 

 Merknader oppsummert og kommentert i kapittel 11.3.  

 Skrivefeil er rettet opp. 
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Vedlagt følger oppdatert planmateriale (fordelt på flere sendinger pga. størrelse på dokumentene): 

 Planhefte med oppdatert planbeskrivelse og konsekvensutredning, plankart og bestemmelser 

 Oppdatert tegningshefte  

 Komplett merknadshefte 

 Vedlegg til plandokumentene 

 

Vi ber om at Kristiansund kommune tar saken opp til behandling så fort som mulig.  

 

  

Med hilsen 

 

 

 

Halgeir Brudeseth 

Prosjektleder  

  

 

 

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer. 

 

  

   

 


