
E39 Ørskogfjellet- Vik
Reguleringsplan 

Åpent informasjonsmøte 24. februar



● Forutsetninger for planarbeidet 

● Hva er en reguleringsplan ? 

● Utredningstema

● Hvordan foregår reguleringsplanprosessen ? 

● Muligheter for medvirkning / påvirkning

● Hvilke rettsvirkninger har en vedtatt plan ? 

● Framdrift

Innhold 



Fra overordnet plan til reguleringsplan (detaljregulering) 

• Konseptvalgutredning (KVU)
E39 Ålesund –Bergsøya

• Tilleggsutredning E39 Digernes-
Vik 



● Det overordnede målet for ny E39 mellom Ålesund og Molde er å 
skape et felles bo- og arbeidsmarked, og å redusere reisetiden 
mellom de to byene til under én time. 

● Formålet med reguleringsplan er å skaffe et formelt plangrunnlag 
for bygging av ny E39 fra Ørskogfjellet- Vik. 

For strekningen Ørskogfjellet- Vik vil trafikksikkerhet, 
fremkommelighet og miljø stå i fokus for planarbeidet.

Formålet med reguleringsplanen



● Reguleringsplanen skal bygge på Samferdselsdepartementets 
beslutning om trasévalg K2 – alternativet 

● Om vegen skal føres i lang tunnel til Vik (B) eller i tunnel fra 
Ørskogfjellet og veg i dagen om Tomrefjorden (A) skal utredes som en 
del av reguleringsarbeidet

● En alternativsvurdering av de to foreslåtte veglinjene vil bli foretatt i 
en tidlig fase av planleggingen. Alternativsvurderingen inkluderer 
plassering av kryss.

● Reguleringsplanen som legges frem for vedtak vil kun vise én anbefalt 
veglinje. I beskrivelsen som følger reguleringsplanen vil det bli lagt 
spesiell vekt på å redegjøre for hvilke vurderinger og hensyn som ligger 
til grunn for anbefalt veglinje.

Alternativsvurdering veglinje A eller B  



Planavgrensning 
Ved planavgrensninger er det 
tatt høyde for at både alternativ 
A og B kan være aktuelle

Ikke alle som har eiendom 
innenfor planavgrensningen vil 
bli berørt av reguleringsplanen/ 
vegtiltaket

Framtidig vegareal vil inkludere 
nødvendig areal til skjæringer og 
fyllinger, areal for plassering av 
skjermingstiltak, kryssløsninger, 
adkomstveger og tilførselsveger 
og areal til bygge- og 
anleggsarbeidet og til 
massedeponi. 



● I brevet fra Samferdselsdepartementet (2019): 
«Det skal gjennomføres en nærmere vurdering av utbyggingsstandard,
herunder smal firefelts veg for strekningen» 

● Reguleringsplanen skal legge til rette for en trinnvis utbygging

● To- felts veg med forbikjøringsstrekninger er aktuell som første trinn ved 
en framtidig utbygging på strekningen 

Vegstandard (avklares endelig i reguleringsfasen)



H3- standard:

Tverrprofil H3, total vegbredde 23 m 

Smal 4 felts veg: 

Tverrprofil smal 4- felts veg, vegbredde 20 m 

4- felts veg 



2- felts veg

Tverrprofil 2- felts veg, total vegbredde 12,5 m  

2- feltsveg med forbikjøringsstrekning i en retning

Tverrprofil 2 felts veg med forbikjøringsstrekning i en retning, total vegn\bredde 15,0 m 

2- felts veg



Tunnelstandard

T 10,5 med forsterket midtoppmerking



● Reguleringsplanen avklarer hvilke bygge- og anleggstiltak som 
kan gjennomføres innen planområdet

● PBL § 12-1: Reguleringsplan er et plankart med tilhørende 
bestemmelser som angir bruk, vern og utforming av arealer og 
fysiske omgivelser

● Reguleringsplanen består av: 
Plankart – juridisk bindende
Bestemmelser – juridisk bindende
Planbeskrivelse- -orienterende 

Hva er en reguleringsplan? 



● Detaljering av veglinje og vegelementer
(tekniske løsninger, terrengforming osv)  

● Plassering og utforming av kryss

● Planens konsekvenser for miljø og samfunn skal suppleres / 
detaljeres

● Fastsettes vilkår for gjennomføring 

● Avbøtende tiltak skal identifiseres og beskrives for anleggsfase og 
ferdig veg

Hva skal fastsettes i en reguleringsplan ? 



Planprogrammet redegjør for: 

● Formålet med planarbeidet
● Hvilke tema  og problemstillinger som skal utredes 
● Opplegg for informasjon og medvirkning 

Hva vil vi oppnå: 

● Resultatet: Et godt beslutningsgrunnlag 
● Prosessen: Alle interesser er blitt hørt  

Planprogram- en plan for planleggingen og 
prosessen 



● Landskap
● Friluftsliv/ by og bygdeliv
● Naturmangfold
● Kulturarv 
● Naturressurser
● Støy og luftkvalitet
● Vurdering av geologiske forhold 
● Massdeponi/ håndtering av overskuddsmasser
● Eiendomserverv
● Konsekvenser i anleggsfasen
● Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS)  
● Kostnadsoverslag 

For alle tema skal det fokuseres på å skissere optimale løsninger for   
byggefasen, og beskrivelse av mulige avbøtende tiltak

Utredningstema (konsekvenser for miljø og samfunn) 



● Demokratisk prosess regulert i lovverket

● Berørte, offentlige instanser og andre med interesse får 
komme med innspill

● Politisk behandling med flertallsvedtak 

● Planarbeidet skal foregå i nært samarbeid med Vestnes 
kommune

Planprosess



Planprosess

27.02.2018

Oppstartsmøte 

Utarbeidelse av plan

Utarbeidelse av 
planprogram 

Varsel om planoppstart
Plan program på høring 

Høring av planforslag
Min 6 uker 

Evt
klageVedtak i kommunestyre

Behandling av merknader

Er mine interesser 
ivaretatt ? 

Merknad til plan

Kunngj. av 
vedtak 

Innspill til 
varsel om planoppstart/ 
planprogram 
Frist: min 6 uker

Innspill til plan

Kommunen vedtar

Svv utarbeider

Vedtak av planprogram

SVV- Tiltakshaver
Vestnes kommune: 
Planmyndighet 

Svv utarbeider

Kommunen vedtar



Påvirkningsmulighet

● Formelt
- Skriftlige høringsuttalelser til oppstartsvarsel
- Skriftlige innspill til planprogram
- Skriftlige høringsuttalelser til planforslag 
- Klage på reguleringsvedtak 

● Uformelt
- Orienteringsmøte/ grunneiermøte
- Telefon / mail

● Skriftlighet 
- Skriftlige innspill til plan omtales i planbeskrivelsen
- Muntlige henvendelser omtales ikke 

27.02.2018



Innspill 

● Vi ønsker så mye informasjon som mulig om lokale forhold

- Spesielle behov/ ønsker
- Private brønner/ ledningsnett 
- Eiendomsforhold
- Driftsforhold
- Krysningsbehov 
- Turstier/snarveier
- Mulige deponeringsområder 
osv.

27.02.2018



Rettsvirkninger av vedtatt plan 

● Adgang til erverv av grunn og rettigheter (avgrenset til 10 år) 

● Det kan ikke iverksettes tiltak innenfor reguleringsområdet som 
vanskeliggjør gjennomføringen av planen

Fv. 704 Tanem - Tulluan27.02.2017



Hendelse Tidsrom
Varsel om planoppstart/ utlegging av planprogram til offentlig 
ettersyn og høring 

Februar 2020

Åpent informasjonsmøte Februar 2020
Fastsetting av planprogram Vår-sommer 2020
Nye registreringer (geoteknikk, ingeniørgeologi, arkeologi mm) Vår-sommer 2020
Alternativsvurderinger Vår-sommer 2020
Utarbeidelse av reguleringsforslag med beskrivelse og bestemmelser Høst-vinter 2020
Høring / offentlig ettersyn av reguleringsforslag Vinter-vår 2021 
Åpent informasjonsmøte Vinter-vår 2021
Vedtak av reguleringsplanen Vår-sommer 2021  

Fremdrift



Hvordan finne frem på www.vegvesen.no



www.vegvesen.no



www.vegvesen.no
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