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2 FORORD
Statens vegvesen Region midt har i samarbeid med Møre og Romsdal fylkeskommune og

Vestnes kommune utarbeidet forslag til reguleringsplan for trafikksikkerhetstiltak langs
eksisterende fv. 661 på strekningen Vik-Furneskrysset.

Bakgrunnen for reguleringen er at reguleringsplanen for E39 Vik-Julbøen ble vedtatt i oktober
2016 med følgende rekkefølgebestemmelse for fv. 661 i Vestnes kommune: «Før E39 Vik-

Julbøen blir tatt i bruk skal det gjennomførast nødvendige trafikktryggingstiltak langs fv. 661

mellom Furneskrysset på Vestnes og kryss med E39 på Vik, herunder samanhengande gangog sykkel-veg.»

Reguleringsplanen skal vise tiltaket og bruken av de arealene som blir berørt. Reguleringsplan

gir også rettslig grunnlag for gjennomføring av tiltak og utbygging, blant annet ved eventuell
ekspropriasjon av grunn.

Statens vegvesen har gjennomført planarbeidet gjennom ei prosjektgruppe ledet av en

prosjektleder og en planleggingsleder. Gruppa har hatt med seg ulike interne fagpersoner
med kompetanse innen bla. vegplanlegging, støy, trafikk, utbygging og grunnerverv.
Reguleringsplanarbeidet er utført av EFLA AS og Statens vegvesen.

Samrådsmøte for planarbeidet ble gjennomført 30. november 2016. Oppstart av planarbeidet

ble i samsvar med plan- og bygningsloven § 12-8, kunngjort i Romsdal Budstikke, Vestneavisa

og Bygdebladet tirsdag 17. januar 2017. Brev til offentlige høringsorgan ble sendt 13. februar
2017. Det ble holdt åpent informasjonsmøte på Myra kulturbygg 16. februar 2017.
Kommunen har deltatt i planarbeidet ved at kontaktperson har

vært involvert i

spørsmål/avklaringer, folkemøter og arbeidsmøter underveis. I tillegg er kommunens politiske
og administrative ledelse vært involvert i referansegruppa for E39 Romsdalsfjorden, hvor

reguleringsplanarbeidet har vært drøftet. Her deltar også fylkeskommunen, representant fra

lokalt

næringsforum

planleggingsperioden.

og

Møreaksen

AS.

Referansegruppa

har

hatt

flere

møter

i

Reguleringsplanen er utarbeidet som en detaljregulering etter plan- og bygningslovens § 123. Den formelle planbehandlingen skjer i samsvar med §§ 3-7 og 12-10 i plan- og
bygningsloven.

Etter

vedtak

i

Vestnes

kommune

legger

Statens

vegvesen

reguleringsplanforslaget ut til offentlig ettersyn. Planforslaget blir lagt ut til offentlig ettersyn

på følgende steder:
•
•
•

Vestnes kommune, kommunehuset

Statens vegvesen, Fylkeshuset, Molde
Plandokumentene

gjøres

også

tilgjengelig

på

prosjektets

https://www.vegvesen.no/Europaveg/e39romsdalsfjorden/fylkesveg-661
kommunens nettsider.

nettside:

samt

på

Planen blir sendt til grunneiere, organisasjoner og andre berørte til uttalelse. Samtidig blir

planen sendt til uttalelse hos offentlige høringsinstanser som har sine fagområde å ivareta i

området. Det blir lagt opp til å gjennomføre åpent folkemøte i løpet av høringsperioden for å

orientere om planforslaget.

Statens vegvesen mottar og behandler alle merknader til planforslaget i samarbeid med

Vestnes kommune og gjør eventuelt endringer i planen. Ved store endringer blir planen lagt

ut til andre gangs offentlig ettersyn. Til slutt vil reguleringsplanen bli lagt fram for
sluttbehandling Vestnes kommune. Kommunenes planvedtak i kommunestyret kan påklages.

Spørsmål til planforslaget kan rettes til Statens vegvesen ved:
•

Prosjektleder Harald Inge Johnsen, e-post: harald.johnsen@vegvesen.no,
tlf. 02030/915 12 885

•

Planleggingsleder Asta Krattebøl, e-post: asta.krattebol@vegvesen.no
tlf. 02030/930 24 551

eller kommunens kontaktperson:
•

Vestnes kommune ved Jan R. Jacobsen, e-post:

jan.rune.jacobsen@vestnes.kommune.no, tlf. 951 04 369

Merknader til planforslaget skal sendes til:
Statens vegvesen Region midt
Postboks 2525
6404 Molde

E-post: firmapost-midt@vegvesen.no

Plandokumentene omfatter:
•
•
•

Planomtale

Reguleringsbestemmelser

Plankart i målestokk 1:500 (A1), 15 kartblad

Tekniske tegninger:
•
•
•
•

Oversiktstegninger, B100 – B101

Plan- og profiltegninger, C100 – C107

Plan- og profiltegninger, D100 - D103

Rapport om støyberegninger med støysonekart (EFLA), revidert 20.02.2018

Andre vedlegg:
•
•
•

Formingsveileder E39 Romsdalsfjorden (Vik-Julbøen), datert 31.03.2016

Geoteknisk reguleringsplanrapport (EFLA), datert 11.08.2017

Fagnotat Kulturminnegrunnlag (ELFA), datert 14.03.2017

Alle dokumentene blir lagt ut på prosjektets nettside.

3 ENDRINGER I PLANFORSLAGET ETTER OFFENTLIG HØRING
Som et resultat av offentlig høring i perioden september – oktober 2017 er det gjort noen
justeringer i planforslaget. De viktigste er omtalt under.

3.1.1 ARKEOLOGI

Parallelt med første høringsrunde ble arkeologiske undersøkelsene sluttført og arkeologisk
rapport

laget.

Arkeologiske

funn

er

lagt

inn

i

reguleringsplankartene

bestemmelsesområder RpBO. Ytterligere informasjon finnes i kap. 6.2 og 8.3.9.

som

3.1.2 STØY OG STØYSKJERMING

I etterkant av første høringsrunde og gjennom fylkesmannens høringsuttalelse har vi korrigert

noe på støyberegningene og rettet opp uklarheter. Dette har resultert i en komplett og fullt
omarbeidet støyrapport som dokumentasjon på forholdene, og som grunnlag for videre

dimensjonering av støytiltak. Dette innebærer hovedsakelig hvor det er aktuelt med

langsgående skjerming, hvilke boliger som skal kartlegges videre for støytiltak i

byggeplanfasen, og hvor mye støy disse er utsatt for. Dette gjelder for en situasjon med
midlertidig E39-trafikk, og dersom dette ikke skulle bli aktuelt, vil de beskrevne støytiltakene
ikke være aktuelle.

I plankartene har det, som et resultat av de nye beregningene, blitt lagt inn en støyskjerm for

adressene Furlandsvegen 44-62. Her ligger bebyggelsen forholdsvis tett og det oppnås
vesentlig støyreduksjon ved oppføring av langsgående skjerm, og skjerm er derfor lagt inn i
reguleringstegningene.

Ytterligere informasjon finnes i kap. 6.3, 7.9 og 8.3.10.

3.1.3 OPTIMALISERING AV PLANINNGREPET

Fordi en ikke skal gjøre inngrep i selve fylkesvegen er planen snevret inn til vegkanten, med

unntak av avkjørselsannering, sideveger, kryssområder og busslommer som TS-inspeksjonen
anbefalte tiltak for.

3.1.4 KOLLEKTIVHOLDEPLASSER

Som et resultat av TS-revisjon er busslommene justert til noe høyere standard, gjennom en

økning i inn- og utkjøringslengde. Se kap. 8.3.5 for ytterligere detaljer.

Bussholdeplass ved Stokkelandsvegen 159 (kartblad 15) var ikke er tegnet inn i planforslaget

i forrige høringsrunde. Dette mottok vi flere innspill på i høringsprosessen. Bussholdeplass er
innarbeidet i revidert og optimalisert planforslag.

3.1.5 REGULERINGSBESTEMMELSER

Reguleringsbestemmelse §2.3 Støy og §7.1 Bestemmelsesområde RpBO – automatisk fredet
kulturminne er endret.

3.1.6 MINDRE JUSTERINGER

OG ENDRINGER

Flere mindre justeringer er også gjort i tråd med ulike innspill mottatt i første høringsrunde.

Som eksempler nevnes justering/forlengelse av gangveg/gangareal i Kartblad 2, Kartblad 5,

og Kartblad 7, justering av busstopp på kartblad 10, ytterligere parkeringsplasser på kartblad
14 (som erstatning for at noen flere eksisterende parkeringsplasser går tapt pga. utvidelse av

busstopp), endrede reguleringsformål for g/bnr. 51/196 og 51/104, regulert areal til leskur

på alle bussholdeplasser med mere. Det vises til reviderte reguleringstegninger for alle mindre
endringer.

For øvrig er alle tidligere innspill registrert og vil følge saken fram til sluttbehandling og
behøver ikke fremmes pånytt.

4 PLANOMRÅDET
Planområdet omfatter en strekning på 5,5 km som strekker seg fra Vik til Furneskrysset i

Vestnes kommune. Figuren nedenfor viser planområdet.

FIGUR 1 PLANOMRÅDET SLIK DET BLE KUNNGJORT VED MELDING OM OPPSTART AV PLANARBEIDET I JANUAR 2017

Kunngjort planområde er, som en ser, betydelig større enn avgrensinga som det konkrete

planforslaget har. Vi tok godt i når vi har tegnet opp avgrensingen, for å forsøke å unngå
senere utvidelser av planområdet. I tillegg til å sikre framdrift, har dette også sikret bredere
medvirkning.

4.1 BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET

Det planlegges langs hele E39-strekningen mellom Ålesund og Molde (inkl. E136 til

Tressfjordbrua). Da dette er et kostbart prosjekt, er det lite sannsynlig at bevilgningstakten vil

skje slik at hele strekningen kan bygges samtidig. Det er derfor sannsynlig at videre trasé

mellom Digernes og Vik ikke er bygget når E39 Vik - Julbøen åpnes, og fv. 661 vil derfor bli

en del av E39/E136 i en midlertidig periode.

Med dette som bakteppe ble det, som en del av reguleringsplanarbeidet for E39 Vik – Julbøen,

gjort en trafikksikkerhetsvurderingen av fv. 661 mellom Vik og Furneskrysset (der fv. 661

kobles sammen med dagens E39). Et av hovedfunnene i trafikksikkerhetsinspeksjonen var at

det med økt trafikk på strekningen var behov for gang- og sykkelveg mellom Vik og Åsbygda.

4.2 FORMÅLET MED PLANEN

Denne reguleringsplanen har som mål å fremskaffe et formelt grunnlag for å kunne
gjennomføre tiltak for å gi en sikker og god trafikkavvikling i midlertidig periode med E39-

trafikk langs fv. 661 skulle det bli aktuelt.

4.3 TILTAKETS FORHOLD TIL FORMSKIFT OM KONSEKVENSUTREDNING (KU)

Det ble gjennomført konsekvensutgreiing (KU) i forbindelse med kommunedelplanen for E39

Vestnes-Molde.

Det ble avklart i oppstartsmøte med kommunen at en ikke så behovet for KU eller spesielle
utredninger i forbindelse med reguleringen av gang og sykkelvegen.

5 RAMMER OG PREMISSER FOR PLANARBEIDET
5.1 RIKSPOLITISKE RETNINGSLINJER

Plan- og bygningslova skal fremme bærekraftig utvikling til beste for den enkelte, samfunnet

og framtidige generasjoner. Planlegging og vedtak skal sikre at planprosessen blir åpen og
som forventet av de som deltar. Medvirkning fra alle berørte interesser og myndigheter er
også en viktig del av planprosessen. Det skal legge vekt på langsiktige løysinger, og en må

omtale konsekvenser for miljø og samfunn. Prinsippet om universell utforming skal følges opp
i planleggingen og krava til det enkelte byggetiltak. Det samme gjelder hensynet til barn og
unge sine oppvekstsvilkår og estetisk utforming av omgivelsene

Innafor veg- og transportplanlegging, er det fastsett retningslinjer en skal legge til grunn ved
planlegging etter plan- og bygningslova. Reguleringsplanen skal være utforma i tråd med

følgende rikspolitiske retningslinjer:
•
•
•
•
•
•

Rikspolitiske retningslinjer for samordna areal- og transportplanlegging

T-1442 Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging

T-1520 Retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging

Rundskriv T-2/08 om barn og planlegging fra Miljøverndepartementet

Nasjonale føringer for universell utforming, under dette NTP og handlingsplan

Nasjonale føringer for sykkelsatsing, under dette NTP og Nasjonal sykkelstrategi

Gjeldene nasjonale forskrifter innafor de ulike saksområda vil også være styrende for

planarbeidet

5.2 NASJONAL TRANSPORTPLAN

Nasjonal Transportplan (NTP) presenterer hovedtrekkene i Regjeringa sin transportpolitikk og
er den viktigste overordnede planen for utvikling av transportsystemet.

E39 Ålesund – Molde (Møreaksen) er omtalt i NTP 2018-2029 som et av de store tiltakene på

veg, med byggestart i siste seksårsperiode. Det legges opp til en etappevis utbygging der

fjordkryssingene og vegen gjennom Molde bygges først. Av dette følger at tiltakene på fv. 661
gjennomføres i den samme perioden, og prosjektet har en uttalt intensjon om at tiltakene

bygges samtidig som anleggsarbeidene for tunnelen mellom Nautneset og Vik påbegynnes.

Med dette vil gang og sykkelvegen, med sin byggetid på om lag 1,5 år, åpnes i god tid før
fjordkryssingen åpnes, da tunnelen har en byggetid på 5-6 år.

5.3 REGIONALE PLANER

Fylkesplan for Møre og Romsdal 2017 - 2020
Ett

av

tre

innsatsområder

i

fylkesplanen

er

samferdsel.

Fylkeskommunen

sitt

handlingsprogram for samferdsel inneholder flere resultatmål som er relevante for dette
prosjektet:
•

Kollektivandelen skal økes, og tilbudet skal være attraktivt, effektivt og tilpasset
kundegrunnlaget

•

Transportsystemet skal utvikles og holdes ved like, samt være effektivt, tilgjengelig og
trafikksikkert for alle typer trafikanter

•

Gang-

og

sykkelvegnettet

skal

bygges

ut

som

fremkommelighet, trafikksikkerhet, folkehelse og klima.

et

virkemiddel

for

bedre

5.4 PLANER I VESTNES KOMMUNE

Kommuneplaner og kommunedelplaner:
•

Kommuneplan for Vestnes, 01.10.2015.
o

Områdene langs fv. 661 mellom Vik og Furneskrysset veksler mellom

boligbebyggelse, næringsbebyggelse og landbruks-, natur- og friluftsområder.

Ett område er vist med formål masseuttak.

•

Kommunedelplan for «Møreaksen», vedtatt 21.11.2013.

Reguleringsplaner:
•
•
•
•
•
•

Reguleringsplan for E39 Romsdalsfjorden (Vik – Julbøen), vedtatt 27.10.16

Reguleringsplan for Øveråsvegen del 4, vedtatt 14.09.00
Reguleringsplan for Åsfeltet, vedtatt 24.10.88

Reguleringsplan for Fagerbakken med m.v. endringer, vedtatt 06.06.02

Reguleringsplan for Gnr 51 bnr 58 og del av Fagerbakken, vedtatt 14.03.2016
Reguleringsplan for Villmarkscampen Bjerkaneset, vedtatt 24.04.2008

5.5 KOSTNADER OG FINANSIERING

Det gjennomføres et eget anslag for reguleringsplanen for fv. 661 mellom Vik – Furneskrysset

i august 2017.

Tiltakene langs fv. 661 er en direkte konsekvens av byggingen av E39 Vik – Julbøen. Prosjektet

vil, forutsatt at fjordkryssingen skal realiseres, være finansiert gjennom statlig finansiering og

bompenger. I NTP er det avsatt penger til oppstart av E39 Molde – Ålesund i siste

seksårsperiode (2024-2029).

6 UNDERSØKELSER OG UTREDNINGER
6.1 GRUNNUNDERSØKELSER

Inngrep som følge av tiltaket er forholdsvis beskjedent, enten smale fyllinger, masseutskifting

i dagens terrengnivå eller lave skjæringer. Ifølge kvartærgeologisk kart består løsmasser i
området av morene, torv og myr og marine avsetninger (marin strandavsetning). Morene er
vanligste forekomsten.

Det antas ingen spesielle stabilitets- eller fundamenteringsproblemer i forbindelse med

planlagt tiltak innen områder med morene eller marin strandavsetning. Områder med torv og
myr må vurderes mht. setninger.

Hele planområdet er under marine grense. Marine avsetninger (marine strandavsetninger)
finnes i vestlig ende av planområdet.

Vurdering av områdestabilitet er gjort og det vurderes at planlagt tiltak ikke vil påvirke eller
påvirkes av områdestabilitet. Det forventes at de geotekniske forholdene er tilsvarende som

for planområde «Vik-Nerås» i reguleringsplanen for E39 Romsdalsfjorden (Vik – Julbøen);

telefarlige masser, men ellers faste og fine å fundamentere gangvegen på.

EFLA AS har utarbeidet geoteknisk rapport for prosjektet; Reguleringsplan Fv661 LeirvikbuktaVik, Geoteknisk reguleringsplanrapport, rapportnummer 3976-037-071-SKY-001-V01, datert
11.08.2017.

6.2 ARKEOLOGISKE REGISTRERINGER

Arkeologiske registreringer ble utført av kulturavdelinga i Møre og Romsdal fylkeskommune i
september 2017. Det ble under undersøkelsene funnet 4 arkeologiske lokaliteter. Figur 2
illustrerer og kartfester de arkeologiske funnene i planområdet. Av lokalitetene er ID231193

(funn som tyder på bosetning over flere generasjoner/tidsepoker) og ID231194 (funn som
tyder på bosetning/jorddyrkning) sannsynligvis av størst arkeologisk verdi.

FIGUR 2 ARKEOLGISKE LOKALITETER FUNNET UNDER REGISTRERINGSARBEIDENE GJORT IFBM REGULERINGSPLANEN

6.3 STØYUTREDNING

Gjeldende retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging er T-1442/2016. Denne skal
legges til grunn ved arealplanlegging og behandling av enkeltsaker etter plan- og

bygningsloven i kommunene. Den gjelder både ved planlegging av ny støyende virksomhet og
for arealbruk i støysoner rundt eksisterende virksomhet.

I følge T-1442/2016 skal støy beregnes, og det skal kartfestes en inndeling i to støysoner:

Rød sone (Lden > 65 nærmest støykilden) angir et område som ikke er egnet til støyfølsomme
bruksformål, og her skal en unngå etablering av ny støyfølsom bosetning. Gul sone (Lden 55 –

65) er ei vurderingssone, hvor støyfølsom bosetning kan oppføres dersom støyreduserende
og avbøtende tiltak gir tilfredsstillende støyforhold. For de øvrige områdene (hvit sone) vil det
normalt ikke være nødvendig å ta hensyn til støy.

FIGUR 3 STØYSONER

For å forstå virkningene av forskjell i støynivå og hvordan dette blir oppfatta, er det viktig å

vite at verdier for støynivå er forholdstall og at desibelskalaen er logaritmisk. En 10 dB økning
i støynivå krever en tidobling i lydenergi. Ulik økning i støynivå gir forskjellige reaksjoner. En

dobling av lydenergien (3 dB økning i støynivå) vil være merkbart, men det må en tidobling av
lydenergien (10 dB økning i støynivå) for at støynivået skal oppfattes som dobbelt så høyt.

Tilsvarende gjelder for reduksjon av støynivå. Det må bli en reduksjon på 2-3 dB for å utgjøre
en merkbar forskjell av oppfatta støynivå, se Tabell 1.

TABELL 1: MENNESKELIG REAKSJON PÅ ØKNING I STØYNIVÅ.
Økning i støynivå

Oppleves som

1 dB

Knapt merkbart

4-5 dB

Godt merkbart

5-6 dB

Vesentlig endring

2-3 dB

8-10 dB

Merkbart

Dobbelt så høyt

EFLA AS har utarbeidet og revidert støyrapport for prosjektet; Fv.661 Vik - Leirvikbukta,

Støykartlegging, rapportnummer 3976-037-071-SKY-001-V02, datert 20.02.2018.

6.4 BARNETRÅKK

Det ble gjennomført Barnetråkk registrering ved Helland skole med 5. og 9. trinn i mars 2017
som en del av utredningsarbeidet omkring Nærmiljø og friluftsliv, og for sørge for at barn og
unge fikk medvirke i planprosessen.

6.5 TRAFIKKBEREGNINGER

I TS-inspeksjonsrapporten fra Sweco, datert 11.03.2016, ble det gjort et grovt estimat av
trafikkmengde ÅDT (Årsdøgntrafikk).

I forbindelse med reguleringen av fv. 661 er trafikken beregnet med utgangspunkt i nye
trafikktellinger, trafikkmodell for ferjefri E39 og NTP prognoser for Møre og Romsdal. I tillegg

er det lagt inn bompengeavvisning da fv. 661 evt. vil være en del av E39/E136 i en midlertidig

periode hvor bompenger fortsatt innkreves for E39 Vik – Julbøen.
For ytterligere detaljer henvises til kap. 8.1.2.

7 BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET, EKSISTERENDE FORHOLD
7.1 BELIGGENHET

Planområdet ligger i Vestnes kommune i Møre og Romsdal fylke. Parsellen strekker seg fra Vik
i vest til Leirvikbukta i øst, langs fv. 661, HP6 m7225 – m12130.

7.2 TRAFIKKFORHOLD

Årsdøgntrafikken på Fv 661 er 2.600-2.800 kjøretøy pr. døgn (2017), med en tungbilandel på
7%. Fartsgrensen varierer mellom er 60 - 80 km/t.

7.3 TEKNISK INFRASTRUKTUR

Vestnes vassverk SA har ledninger langs mye av strekningen. Det har ikke lyktes oss å

fremskaffe tegningsmateriale som dokumenterer hvor ledningene er. Dette må håndteres

videre i byggeplanfasen. Vestnes kommune har dokumentert og oversendt sosi-filer for de

kommunale ledningene som er å finne lengst vest i planområdet

7.4 LANDSKAPSBILDE

Landskapet på Vik er slakt og åpent. Vegetasjonen innenfor planområdet består hovedsakelig

av barskog (furu og gran). Det er mye myr i området, og her er det furuskogen som dominerer.

7.5 NÆRMILJØ OG FRILUFTSLIV

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

Søråsvatnet er et område som brukes til aktiviteter og rekreasjon både sommer og vinterstid.

Stokkeland og Leirvikbukta er områder som barn og unge benytter til rekreasjon og setter pris
på; her finner vi flere registreringer kategorisert med «fine steder».

Barn og unge uttrykker gjennom barnetråkket 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.

Fylkesveg 661 er en eksisterende barriere i landskapet og nærmiljøet mellom Vik og
Furneskrysset.

7.6 NATURMANGFOLD

Det er funnet to registreringer i fagsystemet Naturbase hos Miljødirektoratet innenfor selve
planområdet:
•
•

Observasjon av bjørnerot (Meum athamanticum)

Et viktig bekkedrag; Løken

7.7 NATURRESSURSER

Gang‐ og sykkelvegen går gjennom et jordbrukslandskap i drift og planen går gjennom
områder med vekselsvis fulldyrket jord, myrområder og furuskog på begge sider av fv. 661.

Innenfor planområdet ligger det et forekomstområde som er registrert i Norges geologiske
undersøkelse sin pukkdatabase som viktig. Innenfor forekomsten er det i dag drift i et

pukkverk. Planen berører dette forekomstområdet i svært begrenset grad, og ivaretar

avkjørselsforholdene for forekomsten.

7.8 GRUNNFORHOLD

Ifølge kvartærgeologisk kart består løsmasser i området av morene, torv og myr og marine
avsetninger (marin strandavsetning). Morene er vanligste forekomsten.

Hele planområdet er under marine grense. Marine avsetninger (marine strandavsetninger)
finnes i vestlig ende av planområdet.

7.9 STØY

Dagens støyforhold er i hovedsak knyttet til ferdsel langs fv. 661. Støysonekart er utarbeidet

for dagens støysituasjon (X111, X112, X113 og X114) og skal være retningsgivende for

framtidig planlegging i området. Med dagens trafikk er det 12 eiendommer med beregnet
utendørs støynivå Lden > 65 dB(A).

Det opplyses om at dersom det ikke blir gjort tiltak etter plan‐ og bygningsloven vil krav til

støyforhold være hjemlet i forurensingsloven/forurensingsforskriften. Her er krav til

grenseverdier høyere enn i T‐1442/2016, og de 12 eiendommene overskrider ikke

grenseverdiene i forurensningsloven.

8 BESKRIVELSE AV FORSLAG TIL DETALJREGULERING
8.1 FORUTSETNINGER OG STANDARDVALG
8.1.1 GENERELLE FORUTSETNINGER

For å kunne gjennomføre investeringstiltakene på E39 Vik - Julbøen, må det utarbeides

reguleringsplan med utgangspunkt i tiltak beskrevet i rapport fra TS-inspeksjon FV 661 –
Vestnes kommune.

Fylkesvegen vil i en midlertidig periode bli en del av E39/E136 i en midlertidig periode. Dagens
vegstandard anses som tilfredsstillende for en midlertidig situasjon, og det reguleres ikke
tiltak på selve fylkesvegen utenom påpekte kryssområder og busslommer som behøver tiltak

i den nevnte TS-rapporten.

Det er ikke hjemmel i Plan- og bygningsloven for å ta inn trafikkregulerende tiltak i en
reguleringsplan. I forbindelse med utbedringen/oppgraderingen vil det bli gjort vurderinger

av fartsgrensene på strekningen, men disse vurderingene foregår uavhengig av planprosesser.

Vedtak om særskilt fartsgrense fattes med hjemmel i Skiltforskriften § 26 jf. Vegtrafikkloven

§ 5. Før det fattes slike vedtak skal politi, fylkeskommune og kommune få uttale seg.

Vegtrafikkloven § 6, 2.ledd fastsetter den generelle fartsgrensen i Norge. Vi har to generelle

fartsgrenser; 50 km/t som høyeste lovlige fart innenfor tettbygd strøk og 80 km/t utenfor
tettbygd strøk.

For enkelte vegstrekninger kan Statens vegvesen fastsette særskilt

fartsgrense, som er lavere enn de generelle. Det kan for eksempel fattes vedtak om særskilt
fartsgrense på strekninger utenfor tettbygd strøk på 60 km/t der det foreligger mange

avkjørsler og mye aktivitet langs vegen og randbebyggelse. I dag foreligger det vedtak om
særskilt fartsgrense 60 km/t gjennom Furland og Åsbygda, Bygging av gang- og sykkelveg

inkl. sanering av avkjørsler tilrettelegger for at de laveste fartsgrensene heves til 80 km/t, på
generelt grunnlag. Vurderingene omkring generell eller særskilt fartsgrense fattes av
skiltmyndighet på et senere tidspunkt når byggeplan og detaljene er klare.

Vi ønsker likevel påpeke at i vårt arbeid med reguleringsplanen har fartsgrense vært en spesielt

viktig parameter i forbindelse med støyvurderinger. Vi har i vårt arbeid helt klart sett noen

ulikheter mellom dagens to 60-soner på strekningen. De planlagte tiltakene vil ikke fjerne
grunnlaget for fartsgrensevedtaket om særskilt fartsgrense i Åsbygda, men at det kan være at

grunnlaget for slikt vedtak forsvinner på Furland. Beslutningen og vedtak om fart gjøres som
sagt ikke i reguleringsplanprosessen, men vi har tatt høyde for at fartsgrensen kan bli endret
til 80 km/t i våre støyberegninger på Furland.

Der en utbedrer kryss og busslommer er dimensjoneringsklasse U-H2-80 lagt til grunn på

hele strekningen, med unntak mellom profil 10050 til profil 12150 hvor dimensjoneringklasse

U-H2-60 er lagt til grunn.

Det mest omfattende tiltaket som er nevnt i TS-rapporten er langsgående gang-/sykkelveg

fra regulert område ved Vik til der dagens gangveg slutter ved Åsbygda (totalt ca. 4,4km).
Gang- og sykkelvegen bygges etter vegnormaler med 3 meter grøft med og 3 meter

totalbredde (2,5 meter og 2 x 0,25 meter skulder) j.fr. Statens vegvesen, håndbok N100
«Veg- og gateutforming».

FIGUR 4: GANG OG SYKKELVEGEN REGULERES MED TRAFIKKDELER PÅ 3,0 METER MELLOM VEGEN OG GS-VEGEN

FIGUR 5: GANG- OG SYKKELVEG (MÅL I METER)

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.

FIGUR 6: KJØRBAR GANG- OG SYKKELVEG (MÅL I METER)

Veganlegget er planlagt med utgangspunkt i det generelle kravet til universell utforming. Dette

innebærer at trafikkområde og offentlige plasser skal utformes med tilfredsstillende tilkomst.

Veger, busslommer, offentlige uterom, gangfelt, fortau og gang- og sykkelveger skal utformes

slik at personer med nedsatt funksjonsevne kommer seg lett fram.

Regulerte busslommer, fortau, gang- og sykkelveg og gangfelt er planlagt i tråd med kravene

i SVV håndbok V129 Universell utforming av veger og gater.

8.1.2 TRAFIKKPROGNOSER

I forbindelse med reguleringsplanen er det estimert ÅDT for 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 krysset

fjorden slik at fv. 661 mellom Vik og Furneskrysset fungerer som midlertidig E39

•

Iberegnet bompengeavvisning

TABELL 2: ESTIMERTE TRAFIKKTALL I 2035
Vegstrekning

ÅDT i 2035

Tungtrafikkandel

Skiltet fartsgrense

Fv 661, Vik - Misfjordvegen

5.760

15

80

Fv 661, Misfjordvegen - Vestnes

5.600

15

60-80

[kjøretøy/døgn]

[%]

[km/t]

8.1.3 ANLEGG FOR KOLLEKTIVTRAFIKK

Det er sju holdeplasser på strekningen, alle doble, dvs. holdeplass på begge sider av vegen.
Utbedring av holdeplasser beskrives i N100 kap. E.3.3.2 og V123 kap. 4.5.1. Ingen deleøy
anlegges mellom kjørebane og oppstillingsareal, ettersom dette er ikke nødvendig for

hastighet 80 km/t og lavere. Utbedringsstandard er lagt til grunn, men standarden er økt noe

mht. innkjøringslengde og utkjøringslengde, se figurene under.

FIGUR 7: MÅL FOR BUSSLOMME VED UTBEDRINGSSTANDARD (MÅL I M)

FIGUR 8: MÅL FOR BUSSLOMMER SOM REGULERT FOR FV 661 (MÅL I M)

I tillegg er enkelte busslommer ytterligere forlenget for å bedre sikten etter innspill i TSrevisjon.

8.1.4 FORMINGSVEILEDER

Det er utarbeidet en formingsveileder for prosjektet E39 Vik – Julbøen, som skal gjelde for

hele strekninga E39 Ålesund-Molde, og også for denne reguleringsplanen mellom Vik -

Furneskrysset. Formingsveilederen har til hensikt å sikre like løsninger og uttrykk langs hele
traseen.

Veilederen foreslår materialvalg og løsninger med gode eksempler fra andre vegprosjekt.

8.2 PLANLAGT AREALBRUK
Planforslaget skal legge til rette for etablering av gang‐ og sykkelveg langs fv. 661 mellom Vik

og Furneskrysset. GS-vegen er planlagt på nordsiden av fylkesvegen. Arealer vil bli regulert til
arealformålene:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Boligbebyggelse (BB)

Steinbrudd/masseuttak (BSM)
Næringsbebyggelse (BM)

Gang‐ og sykkelveg (SGS)

Kjørbar gang- og sykkelveg (SKF)

Gangveg/gangareal (SGG)

Annen veggrunn – teknisk anlegg (SVT)

Kollektivholdeplass (SKH)
Parkeringsplasser (SPP)
Kjøreveg (SKV)

Landbruksformål (LNF)

8.2.1 HENSYNSSONER

Faresone høgspenningsanlegg, høgspentkabler, H370

Formålet med omsynssonen er å ivareta sikkerheten knyttet til høgspentlinje og

høgspentkabler innenfor planområdet.

8.2.2 BESTEMMELSESOMRÅDER

Midlertidig anleggs- og riggområde, #

Langs hele vegtraseen er det regulert midlertidige anleggs- og riggområde. Arealet skal sikre
nødvendig arbeidsrom og framkommelighet for anleggsmaskinene og eksisterende trafikk når
ny veg blir bygd. Innenfor areala kan det for eksempel bli nødvendig å felle trær, fjerne stein

og andre hindringer. Areala vil også bli benyttet til midlertidig lagring av stein og
vegetasjonsmasse som er tatt av i forbindelse med vegbygginga.

Anleggsbeltet har generelt en bredde på 10 meter. Noen steder er beltet gjort smalere for å
forsøke å begrense inngrep for boligbebyggelsen, og andre steder er beltet gjort bredere fordi
området skal ha en spesiell funksjon som riggområde.

Større område med spesiell funksjon som rigg er merka på plankartet og omtalt i
reguleringsbestemmelsene.

Fra veganlegget vil det bli en god del jordmasser som ikke kan benyttes i vegkroppen. En del
av disse massene blir brukt til voller og terrengtiltak innenfor trafikkarealet. Ellers blir massene

brukt til planering og utflating av areal utenfor veganlegget. Arealene skal etter avslutta anlegg

planeres og utformes med gode tilpassinger. Etter avslutta anleggsperiode, og seinest i løpet

av sommeren etter ferdigstilling av anlegget, skal områda være satt i stand og revegetering
igangsatt. Områdene skal deretter gå over til arealformåla som vist i plankartet.
Bestemmelsesområde for automatisk fredede kulturminner, RpBO

Før anleggsarbeidet igangsettes, skal automatisk fredede kulturminner merket RpBO- graves
ut og registreres. Det skal tas kontakt med Møre og Romsdal fylkeskommune i god tid før
tiltaket skal gjennomføres, slik at en har tilstrekkelig tid til å foreta utgraving og frigiving av
området.

8.3 VIRKNINGER AV PLANFORSLAGET
8.3.1 TRAFIKKSIKKERHET

Etableringen av gang og sykkelveg vil gi en betydelig bedre trafikksikkerhet for myke
trafikanter i planområdet. Siktforholdene langs strekningen bedres noe, i og med at gang- og
sykkelvegen medfører en utvidelse av eksisterende vegfylling.

8.3.2 NABOER

Fordi reguleringsplanen har stor inngripen i naboers avkjørselsforhold ble det den 27. og 28.

april avholdt befaringer med grunneiere hvis avkjørselsforhold blir påvirket av planforslaget.

Det var på dette tidspunktet laget et forslag til endring, som ble presentert og delt ut til

grunneierne. Det ble gjort en supplerende befaring 18. mai som tok med seg ytterligere noen

grunneiere. I planen som fremlegges er det forsøkt å ta hensyn til innspillene som kom under
befaringene så langt det har latt seg gjøre med avveininger opp mot trafikksikkerhet, krav i

håndbøker og eventuelle andre motstridene interesser.

8.3.2.1 I NNLØSNING AV BEBYGGELSE

Tre hus/bygninger forutsettes revet som følge av utbyggingen av gang og sykkelvegen:
•

En eldre privat garasje på gnr 48 bnr 45 blir liggende midt i veglinja, og må derfor
rives.

•
•

Det samme gjelder en eldre garasje på gnr 48 bnr 57

En eldre løe/lagerbygning på gnr 49 bnr 2 må også rives fordi den ligger i veglinja.

Ingen av bygningene er SEFRAK‐registrerte.

8.3.2.2 A VKJØRSLER OG ANDRE NABOFORHOLD

Antall avkjørsler begrenses så mye som mulig. Tabellen sammenfatter hvordan adkomst til
bygninger blir i reguleringsplanen, sammenlignet med dagens situasjon. Driftsavkjørsler er
ikke nevnt i tabellen.

TABELL 3: BERØRTE EIENDOMMERS AVKJØRSELSFORHOLD ETTER REGULERING

Gnr/bnr

Beskrivelse

48/43

Nåværende direkteavkjørsel stenges. Adkomst via kjørbar gang og sykkelveg.

48/100
48/46

Uendret

Nåværende direkteavkjørsel stenges. Adkomst via Jervellvegen (kv. 1535) med ny privat veg i grensen
mellom 48/52 og 48/16 som tilkobling

48/53

Nåværende direkteavkjørsel stenges. Adkomst via Jervellvegen (kv. 1535) med ny privat veg i grensen

48/62

Nåværende direkteavkjørsel stenges. Adkomst via Jervellvegen (kv. 1535) med ny privat veg i grensen

48/5

Uendret

48/12

Uendret

48/2

Nåværende direkteavkjørsel stenges. Adkomst via krysset mellom Øveråsvegen/fv. 661 som også er

48/42

Nåværende direkteavkjørsel stenges. Adkomst via krysset mellom Øveråsvegen/fv. 661 som også er

48/10

Uendret. Adkomst via krysset mellom Øveråsvegen/fv. 661 som i dag.

48/74

48/58
48/89
51/576
51/1
48/111

mellom 48/52 og 48/16 som tilkobling
mellom 48/52 og 48/16 som tilkobling

Nåværende direkteavkjørsel stenges. Adkomst via kjørbar gang og sykkelveg

mulig i dag.
mulig i dag.

Nåværende direkteavkjørsel stenges. Adkomst via ny felles privat veg gjennom gårdstun 51/1 og ut
på avkjørsel ved 48/111

Nåværende direkteavkjørsel stenges. Adkomst via ny felles privat veg gjennom gårdstun 51/1 og ut
på avkjørsel ved 48/111

Nåværende direkteavkjørsel stenges. Adkomst via ny felles privat veg gjennom gårdstun 51/1 og ut
på avkjørsel ved 48/111

Nåværende direkteavkjørsel stenges. Adkomst via ny felles privat veg gjennom gårdstun 51/1 og ut
på avkjørsel ved 48/111
Uendret

48/56

Nåværende direkteavkjørsel stenges. Adkomst via kjørbar gang og sykkelveg.

48/45

Nåværende direkteavkjørsel stenges. Adkomst via kjørbar gang og sykkelveg. Garasje rives.

48/57

Uendret. Garasje rives.

48/85

Uendret

48/20

Uendret

48/67

Nåværende direkteavkjørsel stenges. Adkomst via kjørbar gang og sykkelveg

48/66

Nåværende direkteavkjørsel stenges. Adkomst via kjørbar gang og sykkelveg

48/76

Nåværende direkteavkjørsel stenges. Adkomst via kjørbar gang og sykkelveg

48/90

Nåværende direkteavkjørsel stenges. Adkomst via kjørbar gang og sykkelveg

48/93

Nåværende direkteavkjørsel stenges. Adkomst via kjørbar gang og sykkelveg

48/86

Uendret

49/14

Uendret

49/3,2

Uendret

49/3

Nåværende direkteavkjørsel stenges. Erstattes med ny felles direkteavkjørsel i eiendomsgrensen.

49/1

Nåværende direkteavkjørsel stenges. Erstattes med ny felles direkteavkjørsel i eiendomsgrensen.

49/4

Avkjørsel fra fv. 661 undret, men adkomst til huset flyttes på nordsiden av bolig

49/2

Uendret. Løe rives.

49/13

Uendret

49/23

Uendret

52/100

Uendret

52/22

Uendret

48/103
48/64

48/84
48/49

48/68

48/7

48/14

Steinbrudd
49/2
49/16

49/12
49/15

49/8

Uendret
Uendret

Nåværende direkteavkjørsel stenges. Adkomst via kjørbar gang og sykkelveg
Nåværende direkteavkjørsel stenges. Adkomst via kjørbar gang og sykkelveg

Nåværende direkteavkjørsel stenges. Adkomst via kjørbar gang og sykkelveg

Uendret
Uendret

Nåværende direkteavkjørsel stenges. Erstattes med ny felles direkteavkjørsel i eiendomsgrensen.
Nåværende direkteavkjørsel stenges. Erstattes med ny felles direkteavkjørsel i eiendomsgrensen.

Uendret
Uendret

Avkjørselen side-forskyves noe vestover og det settes opp rekkverk

52/35

Uendret plassering, men noe økt bruk fordi gnr/bnr 52/18, 52/91, 52/45, 52/16, 52/32 kobles på.

52/21

Uendret plassering, men noe økt bruk fordi gnr/bnr 52/18, 52/91, 52/45, 52/16, 52/32 kobles på.

52/18

Nåværende direkteavkjørsel stenges. Adkomst via kjørbar gang og sykkelveg

52/91

Nåværende direkteavkjørsel stenges. Adkomst via kjørbar gang og sykkelveg

52/16

Nåværende direkteavkjørsel stenges. Adkomst via kjørbar gang og sykkelveg

52/36

Uendret

52/17

Uendret

52/43

Nåværende direkteavkjørsel stenges. Adkomst via avkjørsel ca 100m lengre øst via ny vei

52/57

Nåværende direkteavkjørsel stenges. Adkomst via avkjørsel ca 100m lengre øst via ny vei

52/99

Nåværende direkteavkjørsel stenges. Adkomst via avkjørsel ca 100m lengre øst via ny vei

51/3

Nåværende direkteavkjørsel stenges. Adkomst vest via ny privat vei

51/104

Nåværende direkteavkjørsel stenges. Adkomst vest via ny privat vei

51/111

Nåværende direkteavkjørsel stenges. Adkomst via eksisterende veier.

52/44
52/58

52/45
52/32

52/1

52/49

52/24

51/16

Uendret plassering, men noe økt bruk fordi gnr/bnr 52/18, 52/91, 52/45, 52/16, 52/32 kobles på.
Uendret plassering, men noe økt bruk fordi gnr/bnr 52/18, 52/91, 52/45, 52/16, 52/32 kobles på.

Nåværende direkteavkjørsel stenges. Adkomst via kjørbar gang og sykkelveg

Nåværende direkteavkjørsel stenges. Adkomst via kjørbar gang og sykkelveg

Uendret
Nåværende direkteavkjørsel stenges. Adkomst via avkjørsel ca 100m lengre øst via ny vei

Nåværende direkteavkjørsel stenges. Adkomst via avkjørsel ca 30m lengre øst via ny vei

Nåværende direkteavkjørsel stenges. Adkomst vest via ny privat vei

8.3.2.3 L ANDBRUK

Gang‐ og sykkelveg vil legge beslag på noe dyrket og dyrkbar mark samt skogsmark. I og med
at gang‐ og sykkelvegen vil følge parallelt med dagens fylkesveg vil arrondering av dyrkajord

ikke bli vesentlig forandret. Driftsadkomster skal være sikret i reguleringsplanen, selv om
omfanget er noe redusert for å begrense konflikter med gående og syklende.

Samla vil om lag 28 dekar med dyrkajord gå tapt som en konsekvens av vegutbygginga. Om

lag 40 dekar med dyrkajord er foreslått brukt til midlertidige formål som riggområde og

anleggsbelte. Områdene med midlertidig formål skal tilbakeføres til dyrkamark etter at

anlegget er ferdigstilt. På disse områdene skal matjorda ivaretas på en forsvarlig måte i

anleggsperioden. Det skal legges ut fiberduk før etablering av riggområde og anleggsveger.
Det skal tas forholdsregler for å unngå spredning av fremmede arter og smittestoff, både

gjennom flytting av vann og jord samt bruk av utstyr eller masser som kan ha vært i kontakt

med slike arter og smittestoff. Fra Stokkeland og inn mot Åsbygda er det flere registreringer
av svartlistearten hagelupin.

Matjord kan benyttes i vegskråninger, men ikke flyttes mellom ulike landbrukseiendommer

uten nærmere vurdering.

8.3.3 BYGGEGRENSER

Byggegrense langs offentlig veg skal følge veglovens § 29, dvs. 50 meter fra senterlinjen i
riksveg og fylkesveg, og 15 meter fra senterlinjen i kommunal veg. For gang- og sykkelveg er

avstanden 15 meter enten det er riksveg, fylkesveg eller kommunal veg. For hovedvegen (fv.

661) vil byggegrensa være 50 m målt fra senter i kvar kjørebane. I kryssområdet vil

Dette betyr at all ny bosetning må plasseres lengre fra senterlinjen enn de byggegrensene som
er nemnd ovenfor, med mindre det vert gitt dispensasjon etter en begrunnet søknad. Eventuell

dispensasjon blir avgjort etter en konkret vurdering i den enkelte sak. Dette fører ikke med
seg noen endringer i forhold til dagens situasjon.

8.3.4 GANG OG SYKKELTRAFIKK

Med byggingen av denne gang- og sykkelvegen vil det være sammenhengende gang og

sykkelveg fra Vestnes til kollektivknutepunkt på Vik (regulert i reguleringsplanen E39 Vik –
Julbøen).

8.3.5 KOLLEKTIVTRAFIKK

Utbedring av busslommene med tilstrekkelig oppstillingsplass vil gi bedre fremkommelighet
for øvrig trafikk. Utbedringen gir også bedre siktforhold ved utgjøring fra holdeplass.

8.3.6 LANDSKAP

Tiltaket vil ikke føre til store endringer i stedets karakter. I normalprofilet vil gang‐ og
sykkelvegen bli som en utvidelse av eksisterende vegfylling og ikke medføre store endringer.

Enkelte steder vil det settes opp mur. Murene vil bli synlig når man ferdes på fylkesvegen, og

som vil være et nytt innslag langs fv. 661 langs strekningen. Det er derfor viktig å velge en

type mur som passer inn i området, og som tilpasses omgivelsene. Også annet utstyr som
velges må velges med hensyn til hva som finnes i området fra før og ut fra stedlige kvaliteter.
Her henviser vi til formingsveilederen nevnt i 8.1.4

Kjøreopplevelsen langs fv. 661 vil bedres og siktforholdene vil bli bedre som følge av
terrengendringen ved bygging av gang og sykkelvegen.

Tiltaket vil medføre konsekvenser for landskapet i og med at den totale vegbredden blir større

på strekningen, men virkningen blir totalt sett relativt liten da gang‐ og sykkelvegen legges
langs eksisterende veg. Tiltaket vil ikke få betydelige fjernvirkninger. Det er hovedsakelig på
nært hold at gang‐ og sykkelvegen vil bli synlig.

8.3.7 NÆRMILJØ

Det vises til resultatene fra gjennomført barnetråkk nevnt i 7.5.
Fylkesveg 661 er en eksisterende barriere i landskapet og nærmiljøet mellom Vik og
Furneskrysset. Etableringen av gang og sykkelveg på nordsiden av veien vil ikke øke denne
barrieren, men en kan heller tenke seg at gang og sykkelvegen vil bli en veg som brukes

hyppig av barn og unge for å ta seg til de områdene barna trives i som eksempelvis Furland

og Søråsvatnet. Etableringen av gang og sykkelvegen gir økt fremkommelighet og
trafikksikkerhet for barn og unge, og økt gange og sykling vil være et bidrag inn mot
folkehelse.

8.3.8 NATURMANGFOLD

Samlet sett anses kunnskapen om naturtyper, vegetasjon, fugler og annet vilt i og rundt
planområdet som god.

Det er utført oppslag i Miljødirektoratets fagsystem Naturbase hvor det er funnet to
registreringer innenfor selve planområdet; en observasjon av bjørnerot (Meum athamanticum)
på Stokkeland og et viktig bekkedrag; Løken.

Tiltaket med ny gang- og sykkelveg vil plassere denne bekken på samme punkt som ved
eksisterende fylkesveg og det vurderes derfor at den samlede belastningen fra tiltaket i svært
liten grad vil berøre bekkedraget og at det ikke vil medføre vesentlig skade på

naturmangfoldet. Det er derfor ikke foreslått spesielle tiltak for å unngå eller begrense skader
på naturmangfoldet i planen.
Planområdet inneholder ingen forekomster av prioriterte arter (PA), men en truet art i
Arsdatabanken. Dette er den tidligere nevnte observasjonen av bjørnerot. Registreringen

ligger om lag 10 meter utenfor planområdet, hvilket vil si at planlagt gang og sykkelveg med

tilhørende midlertidige anleggsbelter og riggområder ikke er i konflikt med funnet. I tillegg

opplyser Fylkesmannen i Møre og Romsdal om at funn av bjørnerot nord for Hordaland mest

sannsynlig er nylig forvillede hageplanter. Denne registreringen anses derfor ikke som en tuet
art.

Planområdet inneholder ikke utvalgte naturtyper (UN) på Norsk rødliste for naturtyper 2011.
Det finnes 4 registreringer av fremmede arter i planområdet. En av disse (registrering på

sørsiden av fv. 661 ved steinbruddet på Stokkeland) vil ikke berøres av byggingen. Derimot er

det tre resisteringer av hagelupin som ser ut til å berøres rundt Åsheim. Spredning av
fremmede skadelige arter utgjør en fare for naturlig forekommende arter, og er en utfordring

i forbindelse med bygging og drift av veganlegg. Det finnes som nevnt forekomster av

hagelupin i eller i nærheten av planområdet. Dette er en fremmed art som ikke bør spres som
følge av anleggsarbeidet. Ytre miljøplan skal avdekke hvordan dette skal håndteres i
anleggsfasen. Dersom det oppdages andre fremmede, skadelige arter i planområdet skal det
gjennomføres tiltak som hindrer spredning.

Kravet i naturmangfoldloven § 8 om at saken skal baseres på eksisterende og tilgjengelig
kunnskap anses å være oppfylt.

§ 9 (føre‐var‐prinsippet) er lite relevant da kravet til kunnskapsgrunnlaget i § 8 anses oppfylt.
Når det gjelder § 10 (økosystemtilnærming og samlet belastning) er det ikke kjent at det
planlegges flere tiltak i dette området som kan belaste økosystemet.

Eventuelle kostnader som skal gjøre at tiltaket gir minst mulig skade på natur er en del av

vegprosjektet, og skal dekkes av tiltakshaveren, jf. § 11. Det utarbeides ytre miljøplan (med

rigg‐ og marksikringsplan) som skal vise prinsipper for håndtering av overskuddsmasser samt

vegetering og istandsetting.

Det er ønskelig å bruke mest skånsomme metoder og teknikker i forhold til miljø i forbindelse
med bygging, jf. § 12 (miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder).

8.3.9 KULTURMILJØ

Gang- og sykkelvegtiltaket kommer i direkte konflikt med 4 automatiske fredede
kulturminner, se pkt. 6.3.

Det er ikke mulig å bevare disse kulturminnene, og det vil derfor bli søkt om dispensasjon fra

kulturminneloven. Det vil da normalt bli stilt krav om arkeologiske utgravinger, slik at

kulturminnene sine kunnskapsverdier blir sikret. Omrisset av de områdene som må frigis er

markert med RpBO-ID på plankartene.

8.3.10 STØY OG VIBRASJONER

Det er utført støyvurderinger i hele planområdet. For å vurdere behovene for støytiltak har en
sammenlignet følgende scenarier:
•

Fremskrevet situasjon med trafikktall tilsvarende år 2035 med dagens vegsystem inkl.

ordinær trafikkvekst, ingen bygde fjordkryssinger eller andre prosjekter som gir økt
trafikk utover normalvekst (tegning X201-X204).

•

Fremtidig situasjon år 2035 med utbygging (dimensjonerende situasjon): E39 Vik –

Julbøen bygget, Arm til Aukra bygget, ingen ny trasé for E39-trafikk videre sørover,
men all E39 trafikk på fv. 661 (med bompenger), økt hastigheten fra 60km/t til 80
km/t gjennom Furland (tegning X301-X305).

Beregningene viser at totalt 80 boliger ligger innenfor rød eller gul støysone og må vurderes

videre for tiltak i og med at prosjektet av fylkesmannen ikke er definert som et miljø- og

sikkerhetstiltak. T-1442 åpner for avvik fra de anbefalte grenseverdiene i situasjoner hvor

kostnadene ved å gjennomføre støytiltak er uforholdsmessig høye. I samråd med

fylkesmannen har vi ut fra kostnadsestimat for støytiltak i prosjektet og at strekningen

midlertidig skal fungere som E39, blitt enige om å heve grenseverdien for gjennomføring av

tiltak. Grenseverdiene i prosjektet heves fra Lden 55 dB til 58 dB på uteplass og innendørs fra

Leq24h 30 dB til 33 dB. Når den midlertidige perioden er over og E39 trafikken ikke lenger
trafikkerer strekningen, viser trafikkberegninger at trafikkmengden på prosjektstrekningen vil

halveres og støyen reduseres med 3-4 dB. Da vil alle boliger på strekningen få redusert

støynivået til maksimalt 55 dB på uteplass og maksimalt 30 dB innendørs.

Det er gjort beregninger med langsgående skjermer for områder langs strekningen der dette
kan være aktuelt (tegning X421-X425). Området med adressene Furlandsvegen 44-62 skiller

seg ut sammenlignet med resten av strekningen. Her ligger bebyggelsen forholdsvis tett og
det oppnås vesentlig støyreduksjon ved oppføring av langsgående skjerm. Stenging og
omlegging av innkjørsler her, gjør det mulig å etablere et helhetlig skjermingstiltak. Total

lengde på støyskjermen er omlag 240 meter, med en høyde på omlag 2,5 meter relativt til
vegbanen. Pga. stor effekt er denne skjermen er regulert inn gjennom plankartene.
Lokalisering

av

aktuelle

boligers

uteplass,

fasadekonstruksjon,

vindustyper,

ventilasjonssystem, etc. avdekkes gjennom befaring i forbindelse med byggeplanlegging.

På kartet er rød sone områder med utendørs støy på mer enn 65 dB. Gul sone har støynivå
mellom 55 og 65 dB. Tabellen nedenfor oppsummerer og illustrerer disse kravene.

Som tidligere nevnt har EFLA AS foretatt støyberegninger for prosjektet. Resultatene av

beregninger for hver enkelt bolig er gjengitt i tabell 4. Alle boliger som for «framtidig situasjon
med utbygging» i tabellen er fargelagt med gult eller rødt for 1. eller 2. etasje vil bli nærmere
vurdert for lokale støytiltak i byggeplan.

For ytterligere informasjon om beregningsforutsetninger, regelverk, beregningsresultatene og
vurderinger vises det til revidert støyrapport for prosjektet; Fv.661 Vik - Leirvikbukta,
Støykartlegging, rapportnummer 3976-037-MIN-01-V02, datert 20.02.2018

TABELL 4 BEREGENDE UTENDØRS STØYNIVÅER LDEN PR. ETASJE

8.3.11 RISIKO, SÅRBARHET OG SIKKERHET – ROS-ANALYSE

Beredskapsseksjonen hos Fylkesmannen i Møre og Romsdal har utarbeidet sjekklista nedenfor

for vurdering av risiko og sårbarhet i samfunnsplanlegging. Uakseptabel risiko er kommentert.
Emne

Er det knytt uakseptabel risiko til følgjande forhold?

Nei

Er området utsett for snø-, jord-, steinskred eller større

X

b

Er det fare for flodbølgjer som følgje av fjellskred i vatn/sjø?

X

c

Er det fare for utgliding av området (ustabile grunnforhold)?

X

Er området utsett for flaum eller flaumskred, også når ein tek

X

a

Naturgjette
forhold

d
e

risiko

Brann/-

ulykkes-

beredskap

Infrastruktur

Kraft-

forsyning

Vass-

forsyning
Sårbare
objekt

Er skogbrann/lyngbrann i området til fare for bustader/hus?

X
X

g

Treng det takast særskilte omsyn til radon?

X

h

Anna (Spesifiser)?

X

Er det regulerte vassmagasin med spesiell fare for usikker is i

X

Er det terrengformasjonar som utgjer spesiell fare (stup etc.)?

X

Vil tiltaket (utbyggjeng/drenering) kunne føre til overfløyming

X

d

Anna(spesifiser)?

X

a

Omfattar tiltaket spesielt farlege anlegg?

X

Vil utilsikta/ukontrollerte hendingar i nærliggande verksemder

X

Har området tilstrekkelig sløkkjevassforsyning (mengde og

X

a

Verksemds-

omsyn til auka nedbør som følgje moglege av klimaendringar?

Er området sårbart for ekstremvêr/stormflo medrekna ei ev.

f

Omgjevnad

fjellskred?

b
c

b
a

havnivåstigning som følgje av endra klima?

nærleiken?

i lågareliggande område?

(industriføretak etc.), utgjere ein risiko?
trykk)?

X

b

Har området gode tilkomstruter for utrykkingskjøretøy?

a

Er det kjende ulykkespunkt på transportnettet i området?

X

Vil utilsikta/ukontrollerte hendingar som kan inntreffe på

X

b

nærliggande transportårer inkl. sjø- og luftfart utgjere ein
risiko for området:

c

Er det transport av farleg gods til/gjennom området?

X

a

Er området påverka av magnetfelt frå høgspentliner?

X

b

Er det spesiell klatrefare i høgspentmaster?

X

Vil tiltaket endre (styrke/svekke) forsyningstryggleiken i

X

c
a
b

området?

X

Er det tilstrekkeleg vassforsyning i området?
Ligg tiltaket i eller nær nedslagsfeltet for drikkevatn, og kan
dette utgjere ein risiko for vassforsyninga?

Medfører bortfall av følgjande tenester spesielle ulemper for
a

Ja

området:
-

elektrisitet ?

teletenester?

X
X

-

Er

området

påverka/

forureina frå
tidlegare
bruk

Ulovleg

verksemd

vassforsyning?

renovasjon/spillvatn?

b

Er det spesielle brannobjekt i området?

X

c

Er det omsorgs- eller oppvekstinstitusjonar i området?

X

a

Gruver: opne sjakter, steintippar etc.?

X

b

Militære anlegg: fjellanlegg, piggtrådsperringar etc.?

X

c

Industriverksemd som t.d. avfallsdeponering?

X

d

Anna (spesifiser)?

a

Er tiltaket i seg sjølv eit sabotasje-/terrormål?

X

b

Finst det potensielle sabotasje-/terrormål i nærleiken?

X

X

ROS-analysen viser at det er mulig å redusere uønskede hendelser og konsekvensene av disse.

God planlegging av prosjektet vil bidra til å redusere omfanget av eventuelle ulykker. Vi
konkluderer med at tiltaket i seg selv ikke medfører større fare enn det som kan aksepteres.

9 GJENNOMFØRING AV FORSLAG TIL PLAN
9.1 FRAMDRIFT OG FINANSIERING

E39 Ålesund – Molde (Møreaksen) er omtalt i NTP 2018-2029 som et av de store tiltakene på

veg, med byggestart i siste seksårsperiode. Det legges opp til en etappevis utbygging der

fjordkryssingene og vegen gjennom Molde bygges først. Av dette følger at tiltakene på fv. 661
gjennomføres i den samme perioden, og prosjektet har en uttalt intensjon om at tiltakene
bygges samtidig som anleggsarbeidene for tunnelen mellom Nautneset og Vik påbegynnes.
Med dette vil gang og sykkelvegen, med sin byggetid på om lag 1,5 år, åpnes i god tid før
fjordkryssingen åpnes, da tunnelen har en byggetid på 5-6 år.

Det gjennomføres et eget anslag for reguleringsplanen for fv. 661 mellom Vik – Furneskrysset

i august 2017.

Tiltakene langs fv. 661 er en direkte konsekvens av byggingen av E39 Vik – Julbøen. Prosjektet
vil, forutsatt at fjordkryssingen skal realiseres, være finansiert gjennom statlig finansiering og
bompenger. I NTP er det avsatt penger til oppstart av E39 Molde – Ålesund i siste
seksårsperiode (2024-2029).

9.2 SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA)- OG YTRE MILJØPLAN (YM)
FOR BYGGEFASEN
En Ytre Miljøplan (YM-plan) skal beskrive prosjektets utfordringer knyttet til ytre miljø og

hvordan disse skal håndteres. Dette er i hovedsak et dokument for byggherren som skal

ivareta miljøkrav i lover og forskrifter. Planen er både grunnlag for prosjektering og

konkurranse, og en oppsummering/vedlegg til sluttkontrakt. Statens vegvesen sin håndbok R

760 «Styring av utbygging-, drifts- og vedlikeholdsprosjekt» stiller krav til at det skal
utarbeides en Ytre Miljøplan på alle prosjekt.

9.3 VIDERE UNDERSØKELSER

Følgende undersøkelser må gjennomføres i byggeplanfasen:
•

Supplerende arkeologiske undersøkelser av eventuelle automatisk freda kulturminner
dersom Riksantikvaren krever dette for å frigjøre områdene til annen bruk.

•
•

Detaljert kartlegging av nødvendige støytiltak på uteområder og fasader.

Avklaring av eventuelle støyskjermingstiltak i bygge- og anleggsfasen gjennom ytre
miljøplan.

•

Kartlegging av eksisterende offentlig og privat ledningsnett.

