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§ 1  GENERELT 
 
1.1 Plantype og planavgrensing 
Reguleringsplanen er en detaljreguleringsplan etter plan- og bygningsloven §12-3. Planavgrensning er vist på 
plankart datert 13.12.2019, målestokk 1:1000. Reguleringsbestemmelsene gjelder for områdene innenfor 
plangrensa. 
 
1.2 Formål med planen 
Hovedformålet med planarbeidet er å gi formelt plangrunnlag til å etablere ny rv. 70 fra Vikansvingen til 
kontrollplassen. Videre å legge bedre til rette for myke trafikanter i området.  
 
1.3 Reguleringsformål 
Planområdet er regulert til følgende formål: 
 
Bebyggelse og anlegg (pbl §12-5 nr 1) 

− Boligbebyggelse - frittliggende småhusbebyggelse, BFS 

− Boligbebyggelse - blokkbebyggelse, BBB 

− Forretninger, BF 

− Undervisning, BU 

− Næringsbebyggelse, BN 

− Nærmiljøanlegg, BNA 

− Forretning/kontor/industri, BKB 
 
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (pbl § 12-5 nr 2) 

− Kjøreveg, SKV 

− Fortau, SF 

− Gang-/sykkelveg, SGS 

− Gangveg/gangareal, SGG 

− Sykkelveg/-felt) 

− Annen veggrunn – tekniske anlegg, SVT 

− Annen veggrunn – grøntareal, SVG 

− Tekniske bygg/konstruksjoner, STB 

− Leskur/plattformtak, SP 

− Kollektivholdeplass, SKH 

− Parkeringsplasser, SPP 

− Kjørbart fortau, SKF 
 
 

Grønnstruktur (pbl § 12-5 nr 3) 

− Friområde, GF 

− Park, GP 
 
Hensynssoner (PBL § 12-6) (gjelder bare alternativ 1 tunnel) 

− Sikringssone tunnel, H190 
 
Bestemmelsesområder (PBL § 12-7) 

− Krav om nærmere undersøkelser, RpBO 

− Anleggs- og riggområde, # 
 

§ 2 FELLESBESTEMMELSER 
 
2.1  Landskaps- og terrengbehandling 
Det nye veganlegget skal være best mulig tilpasset eksisterende terreng og omgivelser, eller omkringliggende 
terreng skal tilpasses veganlegget. Alle skjæringer og fyllinger skal være avslutta inn mot terreng, slik at 
sideområdene blir estetisk godt utformet og slik at overgangen mot eksisterende terreng blir så naturlig som 
mulig. Alle areal tilknyttet veganlegget skal bli stelt til, naturlig revegetert eller tilsådd og tilplanta med trær, i 
henhold til landskapsplan datert 03.12.2019. Alle sideareal skal være satt i stand senest i løpet av sommeren 
etter at veganlegget er ferdigstilt. Midlertidige områder skal tilbakeføres til det formålet som er vist på 
plankartet.  
 
Området skal kartlegges for fremmede og uønska plantearter før anleggsstart. Ved funn skal forekomstene 
fjernes, og det skal gjennomføres tiltak som hindrer spredning med plantemateriale, løsmasser, utstyr eller 
annet. Statens vegvesen sin strategi/handlingsplan for fremmede arter skal ligge til grunn for tiltaka.  
 
Eksisterende trær og beplantning i området som ikke kommer i direkte konflikt med vegtraseen eller frisiktsoner 
søkes bevart, spesielt innenfor område O_GP2.  
 
Utforming av gater, plasser, rundkjøring og konstruksjoner som støyskjermer og gangbroer skal tilpasses 
bymiljøet på en helhetlig måte i forhold til bebyggelsen og stedet/landskapet gjennom materialbruk, formgiving 
og farger. Det skal brukes materialer og utforming av god kvalitet som er tilpasset de bymessige omgivelsene, 
som for eksempel natursteinsmurer og smågatestein. Det skal tas utgangspunkt i formingsveileder datert 
desember 2017. 
 
2.2  Kulturminner (plan og bygningsloven § 12-7 nr 2) 
Dersom det under anleggsarbeidet blir oppdaget gjenstander eller andre spor som viser eldre aktivitet i området, 
skal arbeidet stanses og man skal omgående gi beskjed til Møre og Romsdal fylkeskommune, jfr. 
kulturminneloven § 8 andre ledd. 
 
2.3  Støy 
Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2016) skal ligge til grunn for gjennomføring av 
reguleringsplanen både for anleggsfasen og driftsfasen. Målet i driftsfasen er å oppfylle grenseverdi 55 dB (Lden) 
på uteoppholdsplass og utenfor vindu til rom med støyfølsom bruk. For innendørs støynivå i boliger, skoler, 
sykehus og pleieinstitusjoner er ambisjonsnivået 30 dB (Leq24h). Nødvendige tiltak mot støy går fram av 
støyutredning: Rv. 70 Vikansvingen-kontrollplassen støyutredning, Rambøll C-rap-001-05. Plassering og høyde på 
skjermer langs veg er vist i plankartet. Der det ligger til rette for det kan støyskjermer erstattes med støyvoll med 
samme høyde. 
 
Støyfølsomme bygninger som etter de fastlagte støytiltakene vist i plankartet likevel får et støynivå over Lden 55 
dB på uteplass eller over Leq24h 30 dB innendørs, skal få tilbud om lokal skjerming og/eller fasadetiltak i 
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forbindelse med gjennomføring av reguleringsplanen. En oversikt over hvilke eiendommer som i byggeplan vil bli 
nærmere vurdert for mulige støytiltak går fram av vedlegg A i støyutredningen. I tillegg til det som kommer fram 
av vedlegg A skal Dalegata 40 og 42 og Bjørnehaugsveien 23 og 25 vurderes for lokale tiltak for begge alternativ. 
Konkret utforming og utførelse av lokale støytiltak blir avklart i samråd med den aktuelle eieren, og eventuelt 
gjennom byggesaksbehandling dersom tiltaket er søknadspliktig. Ved fasadetiltak skal det sikres tilfredsstillende 
ventilasjon i samsvar med byggteknisk forskrift til plan- og bygningsloven.  
 
For bygninger bygd før 1987 og der kostnadene med støytiltak blir uforholdsmessig høye, kan man avvike fra 
grenseverdiene for innendørs støy med opptil 5 dB, tilsvarende krav i NS 8175 klasse D. 
 
Støytiltak skal være ferdigstilt før veganlegget blir åpnet for trafikk. 
 
2.4 Universell utforming 
Planlegging og utbygging skal basere seg på prinsippet om universell utforming og tilgjengelighet for alle.  
 
2.5  Frisiktlinjer ved vegkryss 
Innenfor frisiktlinje ved vegkryss skal det være fri sikt i høyde 0,5 meter over tilstøtende vegplan.  
 
2.6  Drenering, tilgang til kommunaltekniske anlegg 
Innenfor planområdet kan kommunen gjennomføre nødvendig vedlikehold av kommunaltekniske anlegg. Så 
langt som mulig, bør det legges til rette for at overflatevann kan sige ned i grunnen på egen tomt.  
 
2.7 Byggegrense langs offentlig veg 
Byggegrense langs offentlig veg følger av vegloven § 29, andre ledd der byggegrense ikke er vist i plankartet.  
 
2.8 Skilt og reklame 
Reklameskilt og lignende innretninger må ikke uten spesiell tillatelse plasseres nærmere offentlig vei enn 30 m 
fra senterlinja, målt horisontalt. Skilt mm som viser navn på og/eller type virksomhet, eller på annen måte 
reklamerer for virksomheten, kan likevel plasseres på bygg som tilhører virksomheten.  
 
§ 3  BEBYGGELSE OG ANLEGG 
 
3.1  Boligbebyggelse – frittliggende småhus, BFS 
Bestemmelser som gjelder for alle områder: 
 
Nye hus, tilbygg til bolig eller uthus/garasje skal tilpasses helheten i strøket med hensyn til lokalisering på tomta, 
størrelse, form, materialbruk og farge. Det samme gjelder inngjerding av tomt.  
 
Påbygg og tilbygg skal bevare og tilpasses hovedhusets volum, takform og materialvalg. Som hovedregel skal 
husets opprinnelige form være tydelig etter endringen. 
 
Ved nybygg, tilbygg og ombygginger skal bygningens materialbruk og fasadeuttrykk harmonere med materialvalg 
og fasadeuttrykk i strøkets opprinnelige bygningsmiljø. 
 
BFS01   
I området merket BFS01 tillates frittliggende småhusbebyggelse. Maksimal utnyttelsesgrad for eiendommene er 
% BYA: 40 %. Bebyggelsen skal ha saltak med takvinkel på 15-20 grader, og maksimal mønehøyde 5 m over 
planert terrengs gjennomsnittsnivå. Det kan bygges carporter der eneboligene har direkte adkomst ut til boligvei. 
 
BFS02  
I området tillates frittliggende småhusbebyggelse. Maksimal utnyttelsesgrad for eiendommene er % BYA: 40 %. 

Bebyggelsen skal ha saltak med takvinkel på 35-40 grader, og maksimal mønehøyde 10,5 m over planert terrengs 
gjennomsnittsnivå. Det tillates ikke takopplett, eller taknedskjæringer mot vei. 
 
BFS03 
I området tillates frittliggende småhusbebyggelse. Maksimal utnyttelsesgrad for eiendommene er % BYA: 40 %. 
Bebyggelsen skal ha saltak med takvinkel på 35-40 grader, og maksimal mønehøyde 10,5 m over planert terrengs 
gjennomsnittsnivå. 
 
BFS04 og BFS05 
I områdene tillates frittliggende småhusbebyggelse. Maksimal utnyttelsesgrad for eiendommene er % BYA: 40 %. 
Bebyggelsen skal ha saltak med takvinkel på maksimalt 35-40 grader, og maksimal mønehøyde 9 m over planert 
terrengs gjennomsnittsnivå. Bolighus skal plasseres i regulert byggegrense. Forhager, mellom byggegrense og vei, 
skal gis en tiltalende utforming og behandling. 
 
BFS06  
I området tillates frittliggende småhusbebyggelse med maksimal utnyttelsesgrad på % BYA: 30 %. Eksisterende 
bygninger innenfor området tillates ikke revet uten særskilt begrunnelse. Bevaringsverdige bygninger tillates 
bare ombygd, påbygd eller utbedret under forutsetning av at den eksisterende bygningens eksteriør beholdes 
uendret når det gjelder hovedutforming, fasadekomposisjon, fargesetting, materialbruk og detaljering.  
 
Moderniserte deler av eksteriøret kan tilbakeføres til tidligere utforming dersom dette kan dokumenteres. 
Tilbygg og påbygg må tilpasses helheten av hus og hage samt den eksisterende verneverdige bygningens særpreg 
når det gjelder hovedutforming og materialbruk.  
 
Alle søknadspliktige tiltak skal forelegges fylkeskonservator for tilrådning før de behandles i hovedutvalget for 
plan og bygning.  
 
BFS07, BFS08 og BFS09 
I området tillates frittliggende småhusbebyggelse. Maksimal utnyttelsesgrad for eiendommene er % BYA: 40 %. 
Bebyggelsen skal ha saltak og maksimal mønehøyde 9 m over planert terrengs gjennomsnittsnivå. 
 
BFS10  

I området tillates frittliggende småhusbebyggelse. Maksimal utnyttelsesgrad for eiendommene er % BYA: 40 %. 
Bebyggelsen skal ha saltak og maksimal mønehøyde 9 m over planert terrengs gjennomsnittsnivå. 
Takvinkelen skal være den samme for sammenhørende gruppe.  
 
BFS11.  
Frittliggende småhusbebyggelse. Maksimal utnyttelsesgrad for eiendommene er % BYA: 40 %. Bebyggelsen skal 
ha saltak og maksimal mønehøyde 9 m over planert terrengs gjennomsnittsnivå. 
I tillegg til garasje skal det være oppstillingsplass for minst 1 bil.  
 
BFS12 
I området tillates frittliggende småhusbebyggelse. Maksimal utnyttelsesgrad for eiendommene er % BYA: 40 %. 
Bebyggelsen skal ha saltak og maksimal mønehøyde 9 m over planert terrengs gjennomsnittsnivå. 
Bolighus skal plasseres i regulert byggegrense. Det tillates ikke takopplett, eller taknedskjæringer mot vei. 
 
3.2  Boligbebyggelse - blokk, BBB  
I områdene merket BBB1 og BBB2 tillates boligblokker. Maksimal utnyttelsesgrad for eiendommene er  
% BYA: 40 %. 
 
BBB1: Bygningen skal ha saltak med maksimal mønehøyde c+ 44,0 m. 
BBB2: Bygningen skal ha pulttak med maksimal gesimshøyde c+ 36,5 m. 
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3.3 Forretninger, BF 
I områdene merket BF tillates oppført forretninger. Maksimal utnyttelse er % BYA: 60 %. 
 

BF 1: maksimal mønehøyde 9 m over planert terrengs gjennomsnittsnivå.  
BF 2: maksimal høyde på gesims c+33.  

 
3.4 Undervisning, BU 
I områder merket BU tillates oppført bygg og anlegg for undervisningsformål. Maksimal utnyttelse er  
% BYA: 60 % og maksimal kotehøyde c+40.  
 
3.5 Næringsbebyggelse, BN 
I områder merket BN tillates oppført bygninger og anlegg for næringsbebyggelse. Maksimal utnyttelse er  
% BYA: 60 %. 

BN1: maksimal mønehøyde c+25. 
BN2: maksimal gesimshøyde c+17.  

 
Eksisterende områder for næringsbebyggelse kan til- og påbygges under forutsetning av at dette ikke er i strid 
med de viste byggegrenser og/eller plan- og bygningslovens generelle bestemmelser for øvrig. Utendørs lagring 
skal i størst mulig grad unngås, og skal i tilfelle skjermes mot innsyn fra omgivelser og offentlige ferdselsårer.  
 
3.6  Nærmiljøanlegg, BNA 
I områder merket BNA tillates oppført bygninger og anlegg for nærmiljøformål (lek, idrett og sport). 
 
Bygninger tillates ikke plassert i friområdet. Unntak kan gjøres av hovedutvalg for plan og bygning når det gjelder 
mindre bygninger som hører naturlig til og ikke hindrer bruken av friområdet.  
 
Ved søknad om tillatelse til tiltak skal det vurderes og redegjøres for eventuelle støydempende tiltak som kan 
redusere ulemper internt i området.  
 
Steingarder og eldre veifar i sør og østkanten av området skal i størst mulig grad bevares. Det skal ved 
opparbeidelse av nærmiljøanlegget vises aktsomhet til slike kulturminner i eller i tilknytning til arealformålet. 
(Dette leddet gjelder bare for alternativ 1 tunnel). 
 
Områder påvirket av vegtiltaket skal opparbeides med funksjoner (lek, idrett og sport) lik i dag eller bedre. Det 
skal/kan anlegges gang- og sykkelforbindelser gjennom området. (Dette leddet gjelder bare for alternativ 2 veg i 
dagen). 
 
Fyllinger og skjæringer skal beplantes eller behandles på annen tiltalende måte.  
 
3.7 Forretning/kontor/industri, BKB 
I områder merket BKB tillates oppført bygg og anlegg for forretning, kontor og industri. Maksimal utnyttelse er   
% BYA: 60 %.  
 

BKB1: maksimal gesimshøyde 12 m over planert terrengs gjennomsnittsnivå. 
BKB2: maksimal gesimshøyde 12 m over planert terrengs gjennomsnittsnivå. 
BKB3: maksimal gesimshøyde 8 m og mønehøyde 9 m over planert terrengs gjennomsnittsnivå. 
BKB4: maksimal gesimshøyde 8 m og mønehøyde 9 m over planert terrengs gjennomsnittsnivå. 

 
Bebyggelsen skal plasseres innenfor de viste byggegrenser. Arealer mellom byggegrense og vei eller 
gangvei/fortau skal gis parkmessig behandling. Isolasjonsbelter mellom boligområder og forretning/industri skal 
ikke bebygges. Det tillates ikke oppført boligbygg eller innredet beboelsesleiligheter i områdene avsatt til 

forretning/kontor. Utendørs lagring skal i størst mulig grad unngås, og skal i tilfelle skjermes mot innsyn fra 
omgivelser og offentlige ferdselsårer.  
 
 
§ 4 SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR 
 
4.1 Generelt  
Innenfor trafikkområdene skal det anlegges kjøreveger og gang- og sykkelsamband. Anlegg av trafikkområde skal 
utformes etter byggeplan som detaljert viser utforming av veg, vegutstyr, skråninger og murer med mer. I 
forbindelse med utarbeidelse av byggeplan for veger skal det lages plan for nødvendige omlegginger av vann- og 
avløpsledninger. I en midlertidig fase kan det anlegges kjøreveger, gang- og sykkelveger og riggareal i tilknytning 
til utbygging av veganlegget. Før anleggsstart skal det utarbeides en plan for trafikkavvikling langs vegen i bygge- 
og anleggsperioden.  
 
4.2 Kjøreveg – offentlig, o_SKV 
Veger merket o_SKV skal benyttes til offentlig kjøreveg og bygges i samsvar med de bredder som er vist i 
plankartet. Kjørevegen omfatter vegbane med skulder og kryssområde. Det er ikke tillatt med andre avkjørsler til 
vegen enn de som er vist i plankartet. 
 
4.3 Kjøreveg – felles, f_SKV 
Veger merket f_SKV er felles private tilkomstveger. Retter og plikter knyttet til vegen reguleres etter privat 
avtale. Vegene skal opparbeides samtidig med veganlegget for øvrig.  
 

f_SKV01 er felles tilkomst for gnr 10 bnr 543 og 553. 
f_SKV02 er felles tilkomst for gnr 11 bnr 1, gnr 10 bnr 121, 525 og 625. 
f_SKV03 er felles tilkomst for gnr 31 bnr 71 og 147.  
 

4.4 Kjøreveg – privat, SKV 
Veger merket med SKV er private tilkomstveger. Vegene skal opparbeides samtidig med veganlegget for øvrig. 
 
4.5 Fortau, SF 
Område merket o_SF skal benyttes til offentlig fortau. 
 
4.7 Gang-/sykkelveg, SGS 
Område merket o_SGS skal benyttes til offentlig gang- og sykkelareal.  
 
4.8 Gangveg/gangareal, SGG 
Område merket o_SGG skal benyttes til offentlig gangareal i tilknytning til kollektivholdeplass.  
 
4.9 Sykkelveg/-felt, SS 
Område merket o_SS skal benyttes til offentlig sykkelareal. 
 
4.10 Annen veggrunn – tekniske anlegg, SVT 
Område merket SVT kan benyttes til skjæring, fylling, grøft, rekkverk, mur og snøopplag langs kjørevegen. 
Teknisk infrastruktur som rør, kabler og sluker kan også være plassert innenfor arealet. Det skal legges til rette 
for sykkelparkering på arealet i tilknytning til kollektivholdeplasser. 
 
Grunnerverv skal skje i samsvar med godkjent reguleringsplan. Mindre endringer innenfor område regulert til veg 
vil kunne forekomme som følge av uforutsatte forhold som eksempelvis grunnforhold eller feil kartgrunnlag.  
Areal som ikke blir benyttet til vegformål kan tilbakeføres som tilstøtende eller opprinnelig formål etter avtale 
med grunneier. 
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4.10 Annen veggrunn – grøntareal, SVG 
Område merket o_SVG kan benyttes til skjæring, fylling og grøft langs kjørevegen. Teknisk infrastruktur som rør, 
kabler og sluker kan også være plassert innenfor arealet. Området skal i hovedsak ligge som urørt grøntareal, 
men det er tillatt med vegetasjonsrydding og mindre utbedring og rensk av grøfter, skjæring og fylling. Det skal 
utarbeides en detaljert mark- og riggsikringsplan på byggeplannivå, som sikrere ivaretagelse av blant annet 
verdifulle trær og terrengformasjoner.  
 
4.11 Tekniske bygg/konstruksjoner, STB 
Område merket o_STB skal benyttes av Kristiansund kommune til pumpestasjon for V/A med tilhørende 
driftstilkomst.  
 
4.12  Leskur/plattformtak, SP 
Område merket o_SP skal benyttes til offentlig leskur/plattformtak i tilknytning til kollektivholdeplass.  
 
4.13 Kollektivholdeplass, SKH 
Område merket o_SKH skal benyttes til offentlig kollektivholdeplass. Kollektivholdeplassene skal opparbeides 
samtidig med veganlegget for øvrig. 
 
4.14 Parkeringsplasser, SPP 
Område merket o_SPP skal benyttes til offentlig parkering. Område merket SPP skal benyttes til privat parkering. 
Arealene skal opparbeides samtidig med veganlegget for øvrig. 
 
4.15 Kjørbart fortau, SKF 
Område merket o_SKF skal benyttes til kombinert formål offentlig gangareal og kjøreveg. 
 
§ 5 GRØNNSTRUKTUR 
 
5.1 Friområde, GF 
Område merket o_GF skal benyttes til offentlig friområde. I friområder tillates ikke bygninger og andre 
installasjoner. Lettere konstruksjoner og anlegg som tjener områdets formål kan tillates etter søknad 
 
5.2 Park, GP 
Områder merket o_GP skal benyttes til offentlig park. Områdene skal opparbeides parkmessig, og det kan 
tilrettelegges for allment opphold. I område o_GP2 skal minnesmerket sikres og plasseres på tjenlig måte.  
 
§ 6  HENSYNSSONER (gjelder bare alternativ 1 tunnel) 
 
6.1 Sikringssone tunnel, H190 
Det er ikke tillatt å utføre sprenging, boring i fjell, peleramming eller andre arbeid som kan skade tunnelen eller 
innredningen av disse. Før slike arbeid kan utføres, må det innhentes tillatelse fra Statens vegvesen. Dette gjelder 
også private tiltak over tunnelen som for eksempel boring etter grunnvann eller jordvarme. 
 
§ 7  BESTEMMELSESOMRÅDER 
 
7.1 Bestemmelseområde midlertidig anlegg- og riggområde, # 
Områder merket #1-x kan benyttes til all virksomhet som er nødvendig for gjennomføring av veganlegget, slik 
som midlertidige veger for avvikling av trafikk, midlertidige bygninger og anlegg, midlertidig lagring og 
videreforedling av masser, oppstillingsareal for biler/maskinelt utstyr, knusing/foredling av masse m.v. Når 
områdene blir tatt i bruk, skal de være sikret på forsvarlig måte. Det skal utarbeides en detaljert mark- og 
riggsikringsplan på byggeplannivå, som sikrere ivaretagelse av blant annet verdifulle trær og terrengformasjoner. 
 
I områdene kan det ikke settes i verk tiltak som er til hinder for gjennomføring av reguleringsplanen. 

Når veganlegget er ferdigstilt faller bestemmelsesområdet bort. 
 
7.2 Bestemmelsesområde automatisk freda kulturminne RpBO###### 
Før iverksettelse av tiltak i medhold av plan, skal det gjennomføres en arkeologisk utgraving av de automatisk 
fredede kulturminnene, bosettings- og aktivitetsområder med id-nr. 122957 og 179187 som er merket som 
områder for bestemmelse RpBO122957 og RpBO179187 i plankartet.  
 
Tiltakshaver skal ta kontakt med Møre og Romsdal fylkeskommune i god tid før tiltaket skal gjennomføres, slik at 
omfanget av den arkeologiske granskingen kan bli fastsatt. Den arkeologiske granskingen skal dekkes av 
tiltakshaver, jfr. kulturminneloven § 10. 
 
Lokalitet ID220140-1 skal fysisk sikres under anleggsarbeidet og området kan ikke benyttes som anleggsveg, rigg, 
deponi eller andre tiltak knyttet til anleggsarbeidet. 
 
§ 8 BESTEMMELSER OM REKKEFØLGE 
 
8.1 Opparbeiding av uteområder 
For områder avsatt til kontor, forretning, service, industri og offentlige formål skal uteområder og parkering 
ferdigstilles samtidig med bebyggelsen.  
 
8.2 Ytre miljøplan 
Før anleggsarbeidet blir satt i gang skal det foreligge en ytre miljøplan som sikrer at føringer og krav for det ytre 
miljøet blir ivaretatt på en systematisk måte ved gjennomføring av planen, jf. avsnitt 10.4 i planomtalen. 
 
8.3 Fortrinn for kollektivtrafikk 
I byggeplanleggingen skal det utredes og prosjekteres et flettesystem for kollektivtrafikken i hver ende av 
firefeltsvegen (Løkkemyra og Nordsundbroa) som skal brukes i overgangsperioden til firefeltsvegen videreføres. 
Dette skal fremme framkommeligheten for buss i forhold til annen personbiltrafikk. 
 
8.4 Omklassifisering 
Før nedklassisfisering av veger (kommunale eller fylkeskommunale veger) skal vegene tilfredstille krav satt til 
funksjon og teknisk standard etter NA- rundskriv nr. 97/13. 
 
8.5 Registrering og tilstandsvurdering av trær 
For området rundt kontrollplassen og den omklassifiserte delen av Dalegata skal det utarbeides en 
vegetasjonsplan tidlig i byggeplanfasen som registrerer eksisterende og verneverdig vegetasjon. Det bør 
gjennomføres en tilstandsvurdering av sertifisert arborist på mekaniske tilstand (sikkerhet) og vitalitet (forventet 
levetid) for kastanjetrærne langs Bjørnhaugveien. Verneverdig vegetasjon bør om mulig forsøkes bevares ved 
bygging gjennom fysiske tiltak. 
 


