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Medvirkning i planleggingen

● Barnetråkk registrering ved 
Helland skole med 5. og deler av 
9. trinn i mars

● Befaringer med de sterkest 
berørte grunneierne i april og 
mai

● Intern gjennomgang med 
kommunen, fylkeskommunen og 
vegavdelingen i juli/aug.

● Planforslag utlagt for offentlig 
høring 13. sep.
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Hvor finner dere planmaterialet?

www.vegvesen.no/vikleirvikbukta

Høringsfrist:

25 oktober 2017

firmapost-midt@vegvesen.no
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Barnetråkk

● Gjennomførte registreringer i 5. og 9. klasse ved Helland skole
● Barnetråkk gir verdifulle innspill fra barn og unge i 

planprosesser. Barnetråkk gjør det enkelt å digitalt registrere 
barnas skolevei, deres oppfatning av gode og dårlige steder i 
nærmiljøet.

● Fra kartleggingen av barnetråkk kom det frem at flere setter 
pris på naturmiljøet rundt Furland. 

● Søråsvatnet, Stokkeland og Leivikbukta er områder som brukes 
til aktiviteter og rekreasjon både sommer og vinterstid.

● Barn og unge uttrykker ønske om gang og sykkelveg på den 
strekningen det ikke er gang- og sykkelveg i dag, og 
kommenterer at de synes det er mye trafikk. Flere barn har 
skoleveg langs dagens fv. 661. Det ble også registrert en del 
kommentarer vedrørende støynivået langs vegen. Gangfeltet i 
Åsbygda er påpekt som noe de ønsker å endre. 
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Trafikkprognoser
● I forbindelse med reguleringsplanen er det beregnet ÅDT i år 2035 dersom: 

– E39 Vik – Julbøen er bygget og åpnet for trafikk, inkludert fylkesvegarm til 
Aukra 

– Ingen ny trase for E39-trafikk videre sørover enda, slik at all E39 trafikk 
som krysser fjorden vil benytte fv. 661 mellom Vik og Leirvikbukta som 
midlertidig E39 

– Iberegnet bompengeavvisning 
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Planforslaget
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Gang og sykkelveg

● Gang og sykkelvegen reguleres på nordsiden av fv. 661
● Gang- og sykkelvegen bygges etter vegnormaler med 3 

meter grøft mellom fylkesvegen og gang- og sykkelvegen,  
og GS-vegen er 3 meter bred j.fr. Statens vegvesen, 
håndbok N100 «Veg- og gateutforming». 
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Sanering av avkjørsler
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● Flere avkjørsler saneres i reguleringsplanforslaget
● Det er regulert kjørbar gang- og sykkelveg der denne skal brukes 

som adkomstveg til boliger. Kravene i håndbok N100 sier at ved en 
slik bruk skal gang- og sykkelvegen utvides med 0,5 meter (3,5 
meter totalbredde). Vi har valgt å øke utvidelsen slik at gang og 
sykkelvegen utvides med 1,5 meter (4,5 meter totalbredde) fordi 
den skal brukes som skolevei, og dette vil gi økt sikkerhet for de 
mye trafikantene

● På sørsiden av fylkesvegen etableres det enkelte steder samleveger 
som et tiltak for å redusere avkjørsler



Eksempler på samleveger fra reguleringsplanen
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Kollektivanlegg

● Det er sju holdeplasser på strekningen i dag, alle doble, 
dvs. holdeplass på begge sider av vegen. 

● Holdeplassene er regulert etter utbedringsstandard, og er 
dermed regulert betydelig større enn i dag med en 
dimensjonering i tråd med håndbok. 

● Det er ikke planlagt å fjerne noen holdeplasser, men 
enkelte flyttes både for å få plass til å bygge de store nok, 
tilrettelegge for gode krysningspunkter og adkomster til 
holdeplassene, samt for å justere kryssutforming i enkelte 
tilfeller.
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Krysningssteder
● Dagens kryssingspunkter er i 

forbindelse med 
kollektivholdeplassene, totalt sju 
stykker. 
– Seks er uten gangfelt og ett er med 

gangfelt. 
– Dette prinsippet beholdes

● Tilrettelagt kryssing er i tråd med 
håndboka og utbedringsstandard, og 
det er regulert plass for tiltak ved på 
alle kryssingssteder:
– Forsterket belysning 
– Refuge uten kantstein (overkjørbar), 

gjort av smågatesten eller 
oppmerket refuge. 

– Lav kantstein ved kryssingssted 
(~2cm) koples mot holdeplass for å 
avgrense vegen fra fotgjengerareal. 
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Det er regulert 2 meter brede trafikkøyer ved 
krysningsstedene.



Kryssområder
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● Furland – venstresvingefelt

● Kryss m/Misfjordvegen -
venstresvingefelt



Støy
● I tråd med regelverket har vi i reguleringsplanen beregnet støyen, og 

kartfestet inndeling i to støysoner; rød og gul
– Rød sone >65db
– Gul sone 55 < dB < 65

● Det er avdekket at 31 boliger er beregnet å være i rød sone, og må 
dermed utredes nærmere ved byggeplanleggingen.

● I byggeplanfasen vil det bli befaring av husene utvendig og innvendig 
av bygningskyndige og mer detaljerte beregninger for å avklare 
detaljene rundt type støytiltak. Men husk: Byggeplanfasen er 
sannsynligvis et godt stykke frem i tid.

● Vedr. rapporten om støy med kartgrunnlag, mulig misforståelse; vi har 
vurdert effekten av store, høye langsgående støyskjermer, men det gir 
ikke nok støydemping, og konklusjonen er derfor: fasadetiltak på de 
støyutsatte husene og skjerming av uteplasser

● Dersom det ikke blir noe vegtiltak, gjelder forurensingslovens krav til 
støy. Dvs. at ingen av de 31 boligene vil ha krav på tiltak etter 
forurensningsforskriften, selv om 14 av boligene overstiger 65dB med 
normal trafikkvekst.
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X301 – 4 meter over terreng
(X311 – 1,5 meter over terreng)
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X302– 4 meter over terreng
(X312 – 1,5 meter over terreng)
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X303– 4 meter over terreng
(X313 – 1,5 meter over terreng)
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Eksempler på lokal skjerming av uteplass
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Generelt om grunnerverv

● Hvorfor grunnerverv?
– Når en veg skal bygges eller utbedres, må vegvesenet 

skaffe seg rettigheter til de arealer som blir beslaglagt til 
bygging eller utvidelse av vegen. 

● Hva gjør en grunnerverver?
– Inngår avtaler om kjøp, midlertidig bruk og leie av 

eiendom for bygging av veg/veganlegg

● Mye nyttig info på nettet:
http://www.vegvesen.no/Grunnerverv

19.09.2017
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Hvor finner dere planmaterialet?

www.vegvesen.no/vikleirvikbukta

Høringsfrist:

25 oktober 2017

firmapost-midt@vegvesen.no
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?

Spørsmål
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