
Region midt
Molde, R.vegktr.
November 2016

REGULERINGSPLAN
E39 Hp 34

Betna - Klettelva
Halsa kommune

Saksbehandling etter plan- og bygningslova

Melding om oppstart av planarbeid........................................ 14. mars 2016
Vedtak om offentlig ettersyn i F-sak 68/16..................... 20. september 2016
Offentlig ettersyn.................................... 24. september - 7. november 2016
Revidert etter innkomne merknader................................ 18. november 2016

Betna

Klettelva



INNHOLD

Reguleringsbestemmelser
Plankart.......................................................................... Blad 1/5

Blad 2/5
Blad 3/5
Blad 4/5
Blad 5/5



 

 

 

 

 

 

Planbeskrivelse
E39   

  
 

Halsa kommune  
 
 
 
 

  



1 
 

Innhold 
Forord .......................................................................................................................................... 2 

Planforslag .................................................................................................................................... 2 

1 Innledning ............................................................................................................................. 3 
1.1 Bakgrunn .................................................................................................................................. 3 
1.2 Formålet med planen............................................................................................................... 3 
1.3 Planområdet ............................................................................................................................ 3 
1.4 Trafikkforhold .......................................................................................................................... 4 

2 Prosess .................................................................................................................................. 4 
2.1 Oppstart ................................................................................................................................... 4 
2.2 Medvirkning ............................................................................................................................. 4 
2.3 Merknader ............................................................................................................................... 5 

3 Planstatus og rammebetingelser ............................................................................................ 9 
3.1. Kommuneplanens arealdel ...................................................................................................... 9 
3.2. Kommunedelplan E39 Betna-Klettelva .................................................................................... 9 
3.3 Gjeldende reguleringsplaner i området ................................................................................... 9 

4 Beskrivelse av planen ........................................................................................................... 10 
4.1. Dimensjoneringsgrunnlag (vegstandard)............................................................................... 10 
4.2  Beskrivelse av vegsystemet .................................................................................................. 11 
4.3 Konstruksjoner ....................................................................................................................... 12 
4.4 Terrengbehandling og landskapstilpasninger ........................................................................ 14 
4.5 Massehåndtering ................................................................................................................... 17 
4.6 Støy og forurensning .............................................................................................................. 18 
4.7 Vannhåndtering ..................................................................................................................... 20 
4.8  Elektrisitetsforsyning ............................................................................................................ 20 

5 Grunnforhold, skred og flom ................................................................................................ 20 
5.1 Grunnforhold ......................................................................................................................... 20 
5.2 Skred ...................................................................................................................................... 20 
5.3 Flom ....................................................................................................................................... 20 

6 Virkninger/konsekvenser av planforslaget ............................................................................ 21 
6.1 Framkommelighet .................................................................................................................. 21 
6.2 Trafikksikkerhet ..................................................................................................................... 21 
6.3 Landskap og estetikk .............................................................................................................. 21 
6.4 Naturressurser ....................................................................................................................... 23 
6.5 Naturmiljø .............................................................................................................................. 23 
6.6 Kulturminner .......................................................................................................................... 25 
6.7 Friluftsliv ................................................................................................................................ 25 
6.8 Nærmiljø ................................................................................................................................ 25 
6.9 Drikkevann ............................................................................................................................. 25 
6.10 Risiko og sårbarhetsanalyse ................................................................................................... 25 
6.11 Vurdering av risiko ................................................................................................................. 26 

7 Anleggsperioden .................................................................................................................. 26 

7.1 Drift av anlegget .................................................................................................................... 26 
7.2 Anleggsbelte .......................................................................................................................... 26 
7.3 Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø(SHA) og ytre miljø (YM) i byggefasen ................................ 26 

8 Omklassifisering av eksisterende veg ................................................................................... 26 

9 Naboskap og grunnerverv .................................................................................................... 26 
9.1 Frisiktsoner ............................................................................................................................ 26 
9.2 Byggegrenser ......................................................................................................................... 26 
9.3 Grunnerverv ........................................................................................................................... 27 

 

  



2 
 

Forord 
Statens vegvesen utarbeider i samarbeid med Halsa kommune reguleringsplan for vegstrekningen Betna-Klett-
elva. Kommunen er planmyndighet og Statens vegvesen Region midt er tiltakshaver og forslagstiller for regule-
ringsplanen. 

Kommunedelplan E39 Betna-Klettelva med konsekvensutredning på reguleringsplannivå for den aktuelle strek-
ningen ligger til grunn for planarbeidet. 

Statens vegvesen har også hatt ansvaret for utarbeiding av vedtatt reguleringsplan for nabostrekningen E39 
Klettelva-Otneselva.  

Planforslag 
Den formelle planbehandlingen for reguleringsplanen skjer med hjemmel i plan- og bygningslovens   § 3-7 og § 
12-8. 

Kunngjøring om oppstart av planarbeid ble gjort 14. mars 2016. 

Det ble ikke arrangert åpent informasjonsmøte ved melding om oppstart. Dette begrunnes med at veglinjene 
som ligger til grunn for reguleringsplanarbeidet har blitt presentert ved offentlig ettersyn av kommunedelplanen 
E39 Betna-Klettelva og i endelig planvedtak av nevnte plan. 

Vedtak om offentlig ettersyn i Halsa kommune ble tatt i F.-sak 68/16. Offentlig ettersyn ble holdt i perioden 
24.september- 7. november 2016. Åpent informasjonsmøte ble arrangert 19. oktober, og åpen kontordag  ble 
holdt 24. oktober. 

 

Aktuelle merknader ble sendt til: 

Halsa kommune 
Rådhuset, Liabøen 
6683 Vågland 
 
Kontaktinformasjon: 
 
Statens vegvesen v/planprosjektleder Ivar-Ole Mittet 
Tlf. 71274772 mob. 414799996 
e-post:  ivar-ole.mittet@vegvesen.no 
 
Halsa kommune v/ kommunalsjef Odd-Eirik Hyldbakk 
Tlf. 71559621 
e-post: oddeirik.hyldbakk@halsa.kommune.no 

 
 
 
  

 

 

 

Reguleringsplanen omfatter: 

Plankart i målestokk 1:1000, Blad 1-5, datert 2016-09-09, Blad 1 revidert 2016-11-18 
Planbestemmelser 
Planbeskrivelse 
 

I tillegg kommer følgende kart og tegninger: 

Oversiktskart, B-tegninger, målestokk 1:5000, datert 2016-09-09 
Plan- og lengdeprofiltegninger for ny E39: C-tegninger, målestokk 1:1000, 1:200 
datert 2016-09-09, C001 revidert 2016-11-18 
Plan- og lengeprofiltegninger for lokalveger: D-tegninger, målestokk 1:1000, 1:200 
datert 2016-09-09, D001 revidert 2016-11-18 
Normalprofil: F-tegninger, målestokk 1:100/1:10, datert 2016-09-09 
Grunneierliste 

 

Vedlegg til planen: 

Vedlegg 1: Flomberegninger E39, Klettelva, Hennaelva, Ekkerbekken, Holbekken, Seterbekken  
Vedlegg 2: Geoteknisk rapport, Statens vegvesen 
Vedlegg 3: Arkeologisk rapport 2016, Betna-Klettelva, Møre og Romsdal fylkeskommune 
Vedlegg 4: ROS-analyse, Asplan Viak 
Vedlegg 5: Støyrapport, Asplan Viak 
Vedlegg 6: TS-rapport, Statens vegvesen 
 

Følgende grunnlagsmateriale finnes tilgjengelig: 

Kommunedelplan med konsekvensutredning for strekningen E39 Klettelva-Valsøya 
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1 Innledning 

1.1 Bakgrunn 

Planlegging av parsell E39 Betna-Klettelva er del av arbeidet med å oppgradere Kyststamvegen – E39 fra 
Kristiansand til Trondheim. Det er i perioden 2014-2019 satt av 400 mill. kr. i Nasjonal transportplan til 
strekningsvise prosjekt på strekningen E39 Ålesund-Klett. Dette inkluderer statlig finansiering av strek-
ningen Betna-Klettelva-Hestneset. Reguleringsplanen er en del av prosjektet E39 Vinjefjorden Betna-
Stormyra. 

Statens vegvesen har i samarbeid med Halsa kommune utarbeidet en kommunedelplan med konse-
kvensutredning for strekningen E39 Betna-Klettelva. Konsekvensutredningen i kommunedelplanen dek-
ker de alternativer som er aktuelle for foreliggende forslag til reguleringsplan.  

Dagens E39 på strekninga Betna-Klettelva er uegnet som Europaveg pga. smal veg og dårlig kurvatur. 
Randbebyggelse ved Liabøen gir redusert fartsgrense og dårlig framkommelighet. Selv om trafikken ikke 
er så stor, så medfører den miljøulemper for de som bor langs vegen, og dårlig framkommelighet for de 
som ferdes langs vegen. 

Hovedfokuset under reguleringsplanarbeidet vil være å sørge for en trafikksikker E39, ivareta fremkom-
melighet på ny veg, redusere arealbruken til vegen og bedre miljøforholda. 

 

1.2 Formålet med planen 

1.2.1 Nasjonalt mål 
Planen bidrar til det nasjonale målet om en langsiktig utbedring av E39 slik at den kan binde kystbyene 
sammen mellom Kristiansand og Trondheim. Totalt ser man for seg en besparelse i reisetid på 8 timer 
fra dagens 23 timer på hele strekningen når prosjektet er ferdigstilt. 

1.2.2 Regionalt mål 
Regionale mål er å redusere reisetiden mellom Møre og Romsdal og Sør-Trøndelag, med vektlegging av 
sambandet mellom Molde, Kristiansund og Trondheim. Viktige moment er: 

Et mer forutsigbart samband med redusert reisetid særlig for langdistansetransport. 
Redusert antall ulykker og ulykkeskostnad totalt på trafikk på gjennomfartsåren i Halsa kommune. 
Sikre mot at hjort blir påkjørt for å unngå ulykker med skader både på materiell, dyr og mennesker. 

1.2.3 Lokalt mål 
Avklare arealbruk, avlaste dagens veg og redusere miljøulempene for naboer til E39. 
Minimalisere konflikten mellom ny E39 og hjorteviltet . Komme med avbøtende tiltak som skal 
redusere ulykker pga. påkjørsel av hjortevilt.   

 

 

1.3 Planområdet 

 

 

Figur 1: Oversiktskart Nordmøre – Planområdeangivelse vist med rød sirkel 

 

Figur 2: Kart -  viser reguleringsplanstrekninga – ny E39 trasé 
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Figur 3. Planområdet med eks. veger. 

1.4 Trafikkforhold 

Den gjennomsnittlige trafikkmengden på E39 gjennom planområdet lå i 2012 på 1200 kjøretøy pr. døgn 
(ÅDT). Tungtrafikkandelen er vurdert til 12 % av totaltrafikken og den er økende. For prognoseåret 2031 
er ÅDT-trafikken beregnet til å være ca. 1500 kjt/døgn. Dagens E39 som går via Liabøen og som skal om-
klassifiseres har en  varierende ÅDT mellom 200-400. ÅDT er størst mellom Betna og Liabøen, mens den 
er minst mellom Liabøen og Klettelva. 

Det forventes at trafikken vil stige slik at man har en ÅDT på ca. 5500 med ferjefri E39 ved full utbygging. 
Beregningene er gjort i regional transportmodell (RTM). Det er ikke gang- og sykkelveg på strekningen. 

I perioden 2002-2011 er det registrert seks trafikkulykker med personskade innenfor planområdet, jf. 
Statens vegvesens nasjonale vegdatabase (NVDB).     

Fartsgrensen på dagens veg mellom Betna og Klettelva varierer mellom 40, 60 og 80 km/t. Forbi kom-
munesenteret Liabøen er fartsgrensen 40 km/t. 

2 Prosess 

2.1 Oppstart 

Planoppstart for reguleringsplan E39 Betna-Klettelva ble kunngjort 14. mars 2016 med høringsfrist 
18.04.2016. 

2.2 Medvirkning 

Halsa skytebane 

I forbindelse med planarbeidet reguleringsplan E39 Klettelva-Otneselva ble det holdt befaring 
ved Valsøyfjord skytterlags bane med påfølgende møte hvor Valsøyfjord skytterlag, Det frivillige 
skyttervesen (DFS) og innleid konsulent på prosjektering av skytebaner Dag Rieber deltok. Sta-
tens vegvesen satte så i etterkant av møtet i gang en reguleringsprosess i tilknytning til regule-
ringsplanarbeidet for ny E39 Klettelva-Otneselva. Planarbeidet knyttet til E39 Betna-Klettelva vil 
bygge på de samme løsningene som man kom fram til i vedtatt reguleringsplan E39 Klettelva-
Otneselva. Medvirkningen i forbindelse med dette prosjektet skal synliggjøre hvordan dette 
vegtiltaket vil påvirke forholda overfor skytterlaget.   

Møte med grunneiere 

Det har i løpet av planperioden vært holdt nær kontakt med kommune, grunneiere og aktuelle særinter-
esser med den hensikt å optimalisere tiltaket med minst mulig konsekvenser.  

Møte med gårdbrukere 

Det har vært arrangert felles møter med gårdbrukere for å informere og utveksle synspunkt ang. revi-
dert landbruksvegsystem. Nye skogsbilveger/skogsveger med kryssløsninger underE39 har blitt presen-
tert overfor møtedeltakerne. Berørte gårdbrukere har kommet med synspunkt og landbruksveger har 
blitt til ved dialog. 

Når reguleringsplanen legges ut til offentlig ettersyn vil Statens vegvesen presentere planen i et åpent 
informasjonsmøte. I tillegg vil det arrangeres en åpen kontordag i Halsa rådhus. 
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2.3 Merknader 

2.3.1 Merknader etter 1. gangs behandling 

 Myndighet/     
berørte parter 

Merknad Behandling i plan 

Møre og Romsdal 
fylkeskommune 

Vurderer planområdet til å ha potensial for au-
tomatisk freda kulturminne, basert på topografi 
og tidligere registrerte kulturminner i området. 
Kulturminner nyere tid - De er usikre på hva 
som er status i dag på  SEFRAK-registeringene. 
Det gjelder blant annet ruiner av sommarfjøs. 
Planforslaget er i samsvar med nylig vedtatt 
kommunedelplan og de har dermed ikke ve-
sentlige merknader. 

Det er igangsatt registering av automatisk 
freda kulturminner. 
SVV vil basere seg på SEFRAK-registe-
ringene som eksisterer. I samband med 
prosjektet vil man sjekke ut status til som-
merfjøset. 

NVE Har ikke nye merknader til planoppstarten ut 
over uttalelsen til KDP. Henviser derfor til det 
brevet. 

Det som det henvises til i uttalen til KDP er følgende: 
Vegen vil krysse et landskap som er typisk for 
landsdelen uten spesielle naturverdier. 
Må unngå lukking av vassdrag. 
Må revegetere med stedegen vegetasjon. 
Må dimensjonere kulverter, broer og rør for 
200 års flom. 
Bekker med små nedbørsfelt bør også dimen-
sjoneres etter 200 års flom. § som omhandler 
dette bør derfor endres slik at dette blir etter-
kommet. 
Påpeker at det kan forekomme kvikkleirelom-
mer. Forutsetter derfor at man i ROS-analysen 
påpeker faren for kvikkleireskred forårsaket av 
maskinfører. Reell fare bør påpekes påforhånd. 
Veganlegget vil krysse flere overføringslinjer for 
kraft. Ber derfor om at det tas kontakt med 
Svorka energi/Nordmøre energiverk/Statnett. 

Reguleringsplanen tar alle NVE sine merk-
nader til etterretning og innarbeider disse 
i plandokumentet. 
Ved revegetering vil man bruk stedegne 
vegetasjonsarter.  
Dimensjonering av rør tilknyttet småbek-
ker tilpasses 200-årsflom. 
ROS-analysen påpeker faren for at det kan 
forekomme små lommer med kvikkleire og 
at tiltak rettet mot maskinfører for å fore-
bygge mot kvikkleireskred innarbeides i 
analysen. 
Energiverka Svorka energi/Nordmøre 
energiverk og Statnett skal kontaktes i for-
bindelse med at veganlegget krysser flere 
overføringslinjer. 

Fylkesmannen i 
Møre og Romsdal 

Planforslaget er i samsvar med vedtatt KDP for 
E39 Betna-Klettelva. De viser til at merknadene 
ved off. ettersyn av KDP fortsatt gjelder. Merk-
nadene gjelder følgende forhold: 

o Det bør ikke skapes stengsler for 
vandrende fisk/vasslevende org. 

o Overskuddsmasser bør brukes til al-
ternativ bruk, ikke dumpes i sjø. 

o Hjorteviltets naturlige vandrings-
mønster må  stå i fokus. Trekkrutene 
må registreres og man må skape 
trygge viltpassasjer i kombinasjon 
med viltgjerder. 

o Ber om at E39 med tilstøtende veg-
anlegg blir lagt utenom fulldyrka 
jord. 

o Ber om at avstanden til  naturlokali-
teten Håkkågarn bestående av gam-
mel furuskog blir sjekka opp. 

I forbindelse med vegprosjektet vil man ta 
hensyn til vandrende fisk/vasslevende org. 
Detaljerte tiltak for å foebygge mot per-
manente hindringer vil bli ivaretatt i 
byggeplanprosessen. 
Overskuddsmasse vil ikke bli dumpet i 
sjøen, men brukes i veglinja og i perma-
nente deponi ved skytebanen til Valsøy-
fjord skytterlang. 
Trekkrutene til hjortviltet blir kartlagt i for-
bindelse med utarbeiding av reg.    planen. 
Det er brukt flere viltkamera for å få flere 
opplysninger om trekk- og oppholdsområ-
dene til hjorteviltet.  
Det skal bygges ei viltbru ved profil 2108-
2185 
Avstanden mellom veg og  natur-           lo-
kaliteten Håkkgarn som består av gammel 
furuskog er 200-250 m 

Betna idrettslag Kjører opp skiløyper om vinteren til glede for 
innbyggerne. 
Det er også flere skogsveger/stier som blir be-
nyttet om sommeren. Blant annet start en 
StikkUt tur til Gjengstøknoken fra Skaramyra i 
2016. 
Dagens løype starter på Øyan Stadion i Betna 
og krysser E39 på Skaramyra. Mange velger å 
begynne på Skaramyra for å unngå denne krys-
singa. Løypa går mellom E39 og skogsvegen 
mot Glåmen. Skogsvegen blir kjørt opp. 
Det ser ikke ut som om at ny E39 kommer bort i 
løypa annet enn ved Skaramyra og Glåmen. 

Man vil ta hensyn til at skogsveger og stier 
blir brukt av innbyggerne. 
Broen som legger til rette for planfri krys-
sing av E39 ved Skaramyra vil bli tilrette-
lagt slik at tråkkemaskinen kan kjøre på 
den. 
Det vil bli opparbeidet en parkeringsplass 
ved Skaramyra slik at det gis mulighet for 
parkering for de som vil oppsøke turområ-
det. Dagens skogsbil kan brukes som opp-
grusa parkeringsareal. 

 Myndighet/     
berørte parter 

Merknad Behandling i plan 

Ønsker e tilrettelagt trygg kryssing av E39 på 
Skaramyra og Glåmen for tråkkemaskin enten 
med ungdergang eller bru over vegen. Det må 
tas høyde for at den er bred/høy nok til at tråk-
kemaskinen kan passere. 
Ønsker anlagt parkeringsplass på Skaramyra og 
Glåmen både vinter og sommer slik at folk får 
mulighet for parkering til turområdet. 
(Vedlegg: Kart over skiløyper fra Skaramyra til 
Steinsetertjønna). 

Hans Aage Gjengstø 
Gnr. 31/4, 63, 100 

Viser til tidl. presenterte bekymringer ang.   ne-
gative driftsmessige konsekvenser som påføres 
eiendommene gnr. 31/4 og 31/ 63.  
Regner med at utvidelsen som omfatter bnr. 63 
skyldes GS-vegen. 
Etterlyser ulempesbetraktninger uten at dette 
tidligere har blitt etterkommet. 
For ivaretakelse av egne intr./landbruksbehov 
for bnr. 4 og adkomst/sjenanseprobl. for bolig-
eiendommen bnr. 63 foreslås følgende 

1. Eks. GS-veg/lokalferdselsveg        ut-
vides til lokalferdselsveg parallelt 
med E39 til den tilknyttes «Skara-
myrvegen» som muliggjør sanering 
av eks. avkjørsel til E39. 

2. Myke trafikanters behov for ferdsel i 
retn. Liabø etter «gammelvegen» 
fra den endrede lolalferdselsvegen 
løses ved a) kryssing i kulvert nord 
for planlagt T-kryss til «gammel-  ve-
gen» eller b) kryssing av E39 over 
gangbru syd for samme T-kryss. 

3. Avkjørings-/snørydding-/ferdsels-
/sjenanseproblematikk til nevnte lo-
kalferdselsveg vurderes og løses 
med evt. tiltak. 

Med dette forslaget vil ferdsel mellom tunet på 
bnr.4 og dyrkajorda nord for tunet slippe fare-
utsatt bruk av E39. Skaramyrvegens sitt avkjø-
ringsbehov forblir tilfredsstillende for det peri-
odiske skogbruksbehovet uten at påregnelig 
trafikk som følger med landbruks-   vegens be-
hov vil påføre vesentlig sjenanse for boligeien-
dommene som bruker lokalferdsels-vegen som 
adkomst til riksvegen.  
På lokalferdselsvegen vil myke trafikanter 
kunne sikres ved f.eks. 30 km/t. 
GS-vegen fra den utvida lokalferdselsvegen på 
Skaramyra til blandingstrafikkveg mot Liabøen 
får det korteste vegvalget. 
Utbyggingsmessige anleggskostnader påstås ri-
meligere enn det ukjente forslaget til veg-   ve-
senet. 
Drifts- og vedlikeholdskostnadne påstås     kon-
kurerer med det ukjente forslaget ti 
Vegvesenet. 
(Vedlegg: Kart med alternativt forslag) 

 
Det er ikke gunstig å blande myke trafikan-
ter med private biler/tunge kjøretøy over 
en så lang strekning. Trafikksikkerheten 
ivaretas ikke godt nok. 
Pga at vegen må legge til rette for skogs-
bilferdsel med tømmerbil, bør eks. gang- 
og sykkelveg utvides til 7m. Denne veg-
bredden forårsaker ekstra arealavgang. 
Det vil derfor gi følgende konsekvenser: 
garasjene til gnr. 31/63, 31/25, 31/16 må 
rives. Dette anses som unødvendige inng-
rep overfor grunneierne. 
Utviding av dagens kryss med E39 og lokal-
ferdselsveg vil gi stort inngrep mot 
gnr.31/24. Forslaget innebærer at man et-
ter utvidelse av gsv/lokalferdselsvegen, re-
duserer avstand mellom vegkant og boli-
gen til gnr. 31/25 fra 13m til 9m. Et undø-
vendig arealbeslag som lett unngås ved at 
holder fast på at vegen kun skal forbehol-
des myke trafikanter og biltrafikk til og fra 
de få eiendommene som sokner til vegen. 
Kryssing av E39 fra «Skarmyrvegen» kan 
etableres 400m lenger nord i forhold til 
det forslaget som framlegges av Gjengsø. 
Det er umulig å etablere bru eller under-
gang nærmere pga. terrengutforming. 
Forslaget innebærer at vegen ikke lengre 
kun blir brukt som kjørbar tilkomst for 
noen få boliger. Vegen får i tillegg all tra-
fikk som skogsbilvegen har pr. i dag. 
Tunge biler kommer nærmere bebyggel-
sen . 
Vegen vil få 6% stigning. 
 

 

Skaravegen veglag I brev datert 13.04.2016 til SVV kommer Hans 
Aage Gjengstø med forslag til ny planløsning in 
området Betnakrysset-Skaramyra. Dette forsla-
get innebærer også en helt ny avkjørsel fra E39 
til skogsbilvegen «Skaravegen» som avviker i 
vessentlig grad fra SVV sitt forslag.  
Styret i veglaget støtter ikke Hans Aage Gjeng-
stø sitt forslag. 

Statens vegvesen tar uttalelsen til veg- la-
get til etterretning. Og man er fornøyd 
med at planforslaget for hvordan skogsbil-
vegen skal knyttes til det offentlige veg-
nettet får støtte av veglaget. 
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 Myndighet/     
berørte parter 

Merknad Behandling i plan 

Styret i veglaget mener SVV sitt forslag til til-
knytning E39 –Skaramyrvegen ivaretar trafikk-
sikkerheten og brukernes behov på en god 
måte. 

Ole Jakob og  
Trine Glåmen 

Vi ber om at det blir opplagt støyvoll/skjerm 
mot den nye traséen. De bor stille og fredelig. 
De må legges til rette for å knytte på eks. skogs-
veger/skogsbilveger. 
De ønsker ikke viltovergang ved skogsbilvegbru 
over nye E39 dan denne vil føre til at viltet slu-
ses rett inn på lagringsplass for for som     tilhø-
rer gården. 
Pr. i dag går det største utfartsstedet vinterstid 
i kommunen der traséen for eventuelten vilt-
overgang i smaband med bru. Dette synes de er 
en dårlig kombinasjon. 
Viltovegangen kommer for nære tunet. Det kan 
da oppstå uønska situasjoner mellom vilt og 
folk. 
Sommerfjøs og steinutgard må bli ivaretatt på 
best mulig vis. 
Har planer om boligfelt i Glåmslia og tilførsels-
veg vil bli over den nye brua. 
Ber om at det vil bli tilrettelagt for vann, tlf. og 
strøm over den nye E39-traséen. 

Dersom støymåligene avdekker for høye 
støyverdier i forhold til de grenseverdiene 
som er satt vil det bli satt i verk støyredu-
serende tiltak. 
Det blir ikke aktuelt å bygge en viltover-
gang i forbindelse med at det bli bygd ny 
skogsbilvegbru. Man vil i stedet tilpasse 
terrenget og vegetasjonen slik at hjortevil-
tet kan krysse ny E39 på en måte som gjør 
at trafikksikkerheten blir ivaretatt. 
Det er Halsa kommune og andre offentlige 
instanser som må ta stilling til om det er 
ønskelig å tilrettelegge for boligfelt i 
Glåmslia. Reg.planen primære mål er å 
lage et juridisk grunnlag for bygging av ny 
E39. 

   

Martinus Vaagland 
Gnr. 34/1 

Deltar i hjorteviltkartlegginga til vegprosjektet. 
Forstår det slik at det kan bli aktuelt med en 
anleggsveg over eiendommen gnr. 34/1. Har 
ikke sterke motforestillinger mot dette. Men 
ønsker i tilknytning til skogsveg/anleggsveg og 
lunneplass følgende: 

1. Tilrettelegging for eks. stikkveger og 
avkjørsler samt nye avkjørsler der 
det er hensiktsmessig. 

2. Godtgjørelser for ulemper i anleggs-
perioden. 

3. Montering av bom for å hindre 
uønsket trafikk etter at anleggs-   
perioden er over. 

4. Ønske om at framdriftsplan for an-
leggsveg og skogsdrift kan             til-
passes. 

Selv om reguleringsplanen legger opp til at 
skogsvegen kan brukes så vil bruken av 
den til anleggsformål avklares i byggeplan-
fasen eller i anleggsfasen. Dersom en an-
leggsveg blir effektuert over eiendommen 
gnr. 34/1 vil man unngå at tilkomst til 
stikkvegene hindres. 
Dersom anleggsmessige forhold krever det 
for å få ferdig E39-veganlegget kan man 
ikke garantere tilpasning for skogsdrift.  
Erstatningsmessige forhold og godtgjørel-
ser etc. er forhold som avklares etter at re-
guleringsplanen er vedtatt.  

 

Tabell 1: Oversikt over innkomne merknader og hvordan disse har blitt behandlet. 
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2.3.2 Offentlig ettersyn og merknader etter 2. gangs behandling  

Offentlig etteryn av reguleringsplanen ble kunngjort 24. september 2016 og merknadsfristen 
satt til 7. november   Åpent informasjonsmøte ble arrangert 19. oktober og kontordag på rådhuset i 
Halsa ble holdt 24. oktober 2016.   

Myndighet/ 
berørte parter 

Merknad Behandling i plan ved off. ettersyn 

Hans Aage Gjeng-
stø 
Gnr. 31/4, 63, 100 

Ønsker ny avkjørsel til boligeiendommen gnr. 
31/63. 
Ønsker breddeutvidng av  G/S-veg slik at den 
kan benyttes som kombinert G/S-veg og kjør-
bar veg for eiendommene som sokner til ve-
gen 
Ønsker breddeutviding av eks. G/S-veg ned 
mot Betna slik at den får en bredde som til-
fredstiller vegnormalen for kjørbare G/S ve-
ger.  
Registerer for øvrig at man ikke har fått inn  
den alternativløsningen (Skaramyrvegen/Ska-
rahaugvegen ned til eks. Betnakryss) i reg.pla-
nen.  
Har ikke mottatt ulempeserstatning som       
etterspurt. 
Har heller ikke fått medvirkningsinnflytelse 
som planeier har pålagt seg selv å iakta. 
Har gjennom initiativ ovenfor SVV forsøkt å få 
endringer i planen som gjør ulmpene mindre. 
Har nå mottatt signaler som tolkes som be-
kreftelse på at flere  behov vil bli etterkom-
met. Idet planendringene ikke er inntegnet i 
planen ennå protesteres det mot planforsla-
get som foreligger. 
Skulle det i nærmeste framtid bli endringer i 
planen som svarer til kommuniserte end-
ringer og tillempninger som oppfattes som 
man nå vil etterkomme vil protestene trekkes. 
 

SVV reviderer planforslaget slik at  G/S-
veg som er koblet til Skarahaugvegen blir 
en kjøarbar G/S-veg med en vegbredde 
på 3,5 m.  
Selv om eks. G/S-veg ved Betna ligger 
utenfor reguleringsplanen vil SVV utvide 
eks. G/S-veg fra 2,8 m til 3, 5 m der det 
er tillatt med kjøring til og fra eiendom-
men.     
SVV har ikke kunnet etterkomme primær 
ønsket ved planoppstart om at skogsbil-
vegen Skarahaugvegen skal kobles til E39 
ved  eks Betna-kryss. Både terrenginng-
rep, krav til bredde og  sporing  for tøm-
merbil med henger har vist at en slik løs-
ning ikke kan etterkommes. 
Medvirkningen har vært lik for alle som 
har blitt omfatta av planforslaget. Med-
virkning innebærer ikke medbestem-
melse.  SVV har etterkommet de fleste 
av ønskene som forslagstiller har kom-
met med i forbindelse med høringen.  

 

Betna Idrettslag Idrettslaget ønsker parkeringsplasser på Ska-
ramyra og Glåmen i forbindelse med bygging 
av ny E39. De ser at dette ikke er tegnet inn. 
Det foreslås at det blir laget parkeringsplass 
på arealet på vestsiden av veien i forbindelse 
med avkjørsel fra nye E39 til gamle E39. Der 
kan det også lages busstopp i forbindelse med 
denne parkeringsplassen. Det er også ønskelig 
med parkeringsplass ved Klettelva. Blir langt 
unna våre skiløyper. 

Kollektivkuntepunktet for framtidige eks-
pressbusser på E39 vil bli lagt til Klett-
elva. Dette er avklart etter innkommen 
høringsutttalelse fra Møre og Romsdal 
fylkeskommune. Der vil det også bli opp-
arbeidet parkeringsplasser som skal be-
tjene kollektivknutepunktet. Dette må 
imiderltid skje i en egen reguleringsplan. 
Parkering for friluftsaktivitetene ved 
Klettelva må skje på parkeringsarealet 
ved motorcrossbanen og skytebanen. 
SVV vil  anlegge parkeringsplass ved 
 Glåmen mellom ny E39 og Skarahaugve-
gen.  

Martinus Vaagland, 
Skarahaugvegen 
123 6683 Vaagland 
GNR. 34/1 

Det er med tilfredshet at det bygges viltbru 
ved Inner-Våglandselva. Det støttes fullt ut. 
Skogsvegen under brua må dimmensjoneres 
slik at skogsmaskiner kan bruke den, her un-
der er det viktig at brua får tilstrekkelig høyde 
slik at skogsmaskiner kan passere under med 
god margin. 

Viltbrua med fri høyde tilpasses slik at 
man får en frihøyde på 4,90 m. Noe som-
vil gi tilfredsstillende høyde for at skogs-
maskiner kan passere med god margin. 
SVV kan i reguleringsplanen ikke garan-
tere at dagens traktorveg inn til Inner-
Våglandelvbrua  vil bli opparbeidet for å 
tåle kjøring med skogsmaskin. Med til-
fredsstillende fri høyde for skogsmaskin 
under viltbrua vil ny E39  ikke endre for-
holda for grunneier for å drive skogsdrift 
i området. 

Arnstein Dyrset 
Klettavegen 97, 

Følgende punkter er viktig: 
1. Avkjørsel til dyrkamarka på gnr. 42/1 på 

sørsiden av gamle E39. se vedlegg. 

SVV vil ivareta tilfredsstillende driftsav-
kjørser for gnr. 42/1. Avkjørslene som 

Myndighet/ 
berørte parter 

Merknad Behandling i plan ved off. ettersyn 

6683 Vågland Gnr. 
42/1 

2. Mister den naturlige lagringsplassen for 
rundballer. Ved å få til en ny avkjørsel 
fra forbindelsesvegen samt litt tilrette-
legging av kanalkryssing vil man klare å 
etablere en ny lagringsplass som kan 
tjene formålet. Det vil bli minimal bruk 
av avkjørselene. 

må anlegges utenfor planområdet vil bli 
ivaretatt i byggeplanprosessen. 
Lagringsplass for rundballer skal også iva-
retas. Avstandskriteriene i forhold til  of-
fentlig veg må tas ved lokalisering av lag-
ringsplassen.  

Tore Halse Planleggingen av E39 Klettelva-Otneselva ble 
uheldigvis påvirket av trasévalget av Halsa-
fjordkryssinga som ikke var avgjort. Dette har 
påvirka traséen ved Klettelva.Fra Salen øst for 
Klettelva på kote 117 (Trømoen) ble vegen 
den gang planlagt i en km lang skjæring ned til 
kote 65 for å fortsette langs dagens E39 vi-
dere  vestover. 
Det er nå avgjort at snarvegen til Betna skal 
gå gjennom et skar øst for Glåmen der vegba-
nen  på det høgste punktet blir på kote 106. 
SVV har endret litt på vegtraéen, men i ve-
sentlig grad har man beholdt veglinja gjen-
nom den lange skjæringa fra kote 117 ved 
Trømoen ned til kote 62 ved Klettelva. Her i 
bunnen skal vegen løftes 4-7 m med fylling og 
bru i en lengde på 600 m. Fra fyllingen i bun-
nen skal vegen løftes på nytt opp til kote 106 
øst for Glåmen. Midtvegs  opp til Glåmen skal 
en ny veg fra Liabø kobles til den nye E39 på 
et punkt der E39 med 90 km/t har en stigning 
på ca. 3-4%. Ikke gunstig. 
Den 1 km lange skjæringen  fra Trømoen 
(kote 117) ned mot Klettelva  vil bli 10-20 m 
dyp og 30 m bred. Dette er et kolosalt inne-
grep i landskapet som for alltid vil skjemme 
den vakre naturen ved Klettelva. Kløfta i fjel-
let vil for all framtid framstå som vitne om 
elendig planlegging og mangelfull respekt for 
landskapsvernet. 
Det finnes et enklere, billigere, mer funksjo-
nelt, og ikke minst et mer naturvennlig alter-
nativ. Ny E39 kan legges direkte mellom Salen 
ved Trømoen og skaret øst for Glåmen uten 
omvegen ned til dagens E39. Fra Glåmen kan 
vegen legges i 2 slakke S-kurver i en radius på 
900 m og 1200 m. Dette er innenfor krava til 
90 km/t. Omtrent 90 % av den 2,4 km lange 
strekningen er fast fjell eller grunn myr. Ei bru 
over Klettelva ved kote 99 vil bli bygget over 
fast fjell og vil bli langt billigere en det vegve-
sent planlegger på dårlig grunn nær dagens 
E39.  

o Vegen blir 300 m kortere 
o Vegen følger terrenget 
o Vegen blir tilmæmet flat 
o Ingen lange motbakker som senker 

farten til vogntog. 
o Vegkrysset til kommunesenteret 

kan legges i et flatt terreng. 
o Bru over Klettelva blir på fast 

grunn 
o Samfunnet sparer flere 10-talls 

mill. 
o Daglig innsparing i CO2-utslipp. 
o Alternativet ivaretar landskapsver-

net 
I møte har SVV forsvart avgjørelsen om å 
legge ny E39 inn til dagens E39 ved Klettelva 
ved å vise til at reg.planen E39 Klettelva-  
Otnesleva allerede er vedtatt. Og at en ny 

Linjevalget ble fastlagt i kommunedelpla-
nene (KDP) for E39 Klettelva-Valsøya i 
2012 og KDP for E39 Betna-Klettelva 
mars 2016. Det lå til grunn for KDP-arbei-
det for E39 Klettelva-Valsøya at vegløs-
ningen skulle være nøytral i forhold til 
valg av konsept for Halsafjordkryssinga, 
og muliggjøre etappevis utbygging ved å 
koble eks. E39 sammen med ny E39 ved 
Klettelva. Dette medfører at man har 
valgt nærføring til eks. E39 ved Klettelva. 
Man har valgt å ikke gå tilbake på linje-
valget i KDP selv om tunnelløsningen 
over Halsafjorden har blitt forkasta fordi 
dette sikrer framdriften på regulerings-
planleggingen. Dette sikrer også regule-
ringsvedtak på den siste strekninga i 
2016. Denne framgangsmåten kan nem-
lig utløse finansiell bevilgning allerede i 
2017. Reguleringsplanen E39 Betna-Klet-
telva må derfor basere seg på linjevalga i 
KDP som har blitt vedtatt 
SVV ser det som en fordel at man kan 
legge veganlegg nærmest mulig eksiste-
rende inngrep. Å legge ny E39 nært opp 
til både motorcrossbanen og skytebanen 
ved Klettelva sparer uberørt natur.  
Høringsuttalelsen burde ha kommet i 
forbindelse med utarbeiding av KDP for 
Betna-Klettelva, ikke i forbindelse med 
utarbeiding av reguleringsplanen som 
skal basere seg på vedtatt linjevalg i en 
overordna plan . 
. Forslaget fra T:Halse vil utløse krav om 
en ny KDP prosess, samt nye omfattende 
undersøkelser som skal avklare virk-
ningene av valgt traé Merknaden inne-
holder en del påstander som vi har valgt 
å sjekke  ut.  Vi har funnet ut følgende: 

o Ny E39 blir 300 m lengre med 
T.Halse sitt forslag til veglinje, 
ikke 300 m kortere. Grunnen 
til dette er kobling/tangering 
mot senterlinje av godkjent 
E39 trasé. 

o T:Halse påstår at terrenget er 
flatt i hele området, men i 
henhold til kartgrunnlaget, 
ved Klettelva er det ikke så 
flatt. Dermed kan man ikke si 
at Halse sitt forslag er mer 
lettbygd enn det som SVV leg-
ger opp til. I  tillegg må man 
bygge en ekstra konstruksjon 
som skal håndtere 200 års 
flom og et klimapåslag på 40% 
. Denne ligger under Klettelva 
i forelslåtte plan 

o Løsningen fører til lengre bru 
over Klettelva. Konstruksjon 
bør da være ca 120m lang noe 
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Myndighet/ 
berørte parter 

Merknad Behandling i plan ved off. ettersyn 

planlegging vil kreve en tidkrevenede prosess 
fram til ny plan. Til dette må bemerkes at de 
siste hundremeterne av reguleringsplanen for 
Otneselva-Klettelva allerede er blitt endret. 
Det vil neppe skapt problemer for framtiden 
av vegprosjektet dersom ny trasé samtidig 
hadde blitt planlagt fra Trømoen direkte til 
Glåmen. Men det er vel fortsatt neppe for 
sent å rette opp blunderen. I NTP er veg-
strekningen ikke foreslått igangsatt før i 2022-
23. 
SVV hevder at en omtrent 500 m lang tilkob-
lingsveg mellom nye og gamle E39 ville bli for-
lenget dersom E39 ble flyttet østover, noe 
som kunne innvirke negativt på kommunens 
planer om å utvikle et industriområde rundt 
denne lokalvegen. Logikken her er for under-
tegnede utenfor fattegrensen. 
Håper på at fornuften hos kommunale råd/ut-
valg og statlige etater tar styringen før det er 
for sent. I motsatt fall vil jeg og andre i gjen-
værende tid på denne kloden måtte leve med 
og ergre oss over at byråkratiske formaliteter 
satte en stopper for det beste trasévalget for 
ny E39. 
Jeg protesterer mot omvegen mellom 
Trømoen og Glåmen som trafikant, skattebe-
taler og natur- og  landskapsverner. 
   

som er vesentlig lengre en da-
gens  brulengde på ca 80 m. 

o , Forbindelsesvegen mellom 
ny og eks. E39  ved Klettelva 
vil bli lengre . 

 

Møre og Romsdal 
fylkeskommune 

Plandokumenta er generelt grundige og syste-
matisk oppsatt. Det vart funne ei kullgrop da-
tert til 1270-1385 e.Kr. Hensynssonen C er 
noe knapp, men bestemmelsene # 3.3 gir sik-
ring gjennom restriksjoner av tiltak og ferdsel, 
samt krav om sikringsgjerde under anleggsfa-
sen.Det står at den arkeologiske rapporten er 
fra 2014. Det korrekte årstallet er 2016. Hen-
sysnsoner knyttet til kulturminner § 8 må inn. 
Det planlegges for framtidige ekspressbusser 
som skal gå på ny E39. Det er derfor nødven-
dig med kollektivstopp ved Klettelva samt felt 
for park´n ride. Ved planoppstart vart det tatt 
utgangspunkt i at bussene skal gå via Liabøen. 
Slik vil det ikke bli.. 

 
 Årstallet rettes til 2016 for den arkeolo-
gisek rapporten. 
Hensynssone C rundt kullgropa tas inn i § 
8. 
Siden fylkeskommunen ba om å ta ut kol-
lektivanlegg tidligere i planprosessen må 
planområdet utvides for å få regulert inn 
kollektivstoppen. SVV ser det ikke som 
hensiktsmessig å utvide planområdet nå 
siden man må rekke et planvedtak i 
2016. Ny kollektivstopp ved Klettelva må 
reguleres inn i en ny  reguleringsplan. 

Kystverket Midt-
Norge 

Kystverket har ikke innvendiger til planforsla-
get 

SVV tar uttalelsen til etterretning. 

NVE Region Midt Anbefalingene er at dimmensjonene på krys-
singspunkta for å lede vatn er tilpassa 200 
årsflommen med et klimapåslag på 40%. Det 
er viktig at man ved etablering av disse krys-
singspunkta hensyntar de allmenne interes-
sene i vassdraget, herunder vannlevende or-
ganismer. Og da særlig hensynet til fiskens 
frie vandring. Det er viktig med reetablering 
av stedegen vegetasjon. Forholdet til skred- 
og flomfare er stilstrekkelig ivaretatt. NVE har 
ikke innvendiger mot planforslaget.  

Kulverter og rørdimmensjonene tilpasses 
til et klimapåslag på 40%. 
SVV vil tilstrebe seg til å ta mest mulig 
hensyn til fiskens frie vandring og de 
vannlevende organismene som finnes 
ved bygging av veganlegget. 
SVV vil bruke stedegen topplag der vege-
tasjonen fjernes. 

Fylkesmannen i 
Møre og Romsdal 

Planforslaget er i samsvar med vedtatt 
kom.delplan for E39 Betna-Klettelva. Merkna-
dene knyttet til massebalanse, dumping i sjø, 
ang.stenglser for vandrende fisk og vannle-
vende organismer, tiltak mot hjortevilt og på-
kjørselsfaren og dyrkamarkavgangen er ivare-
tatt . Med bakgrunn i dette kan planen egen- 
godkjennes. 

SVV vil tilstrebe seg til å ta mest mulig 
hensyn til fiskens frie vandring og de 
vannlevende organismene som finnes 
ved bygging av veganlegget. 
Deponering av lausmasse skal skje i hen-
hold til reguleringsplanen. 

 

Myndighet/ 
berørte parter 

Merknad Behandling i plan ved off. ettersyn 

Mattilsynet Mattilsynet skal bidra til å sikre trygt drikke-
vann til befolkningen. I ROS-analysen er vass-
dragsområder, vannressurser og vannforsynig 
vurdert.  
Ingen av vannkildene til Halsa kommune sine 
vannverk ligger innenfor planområdet. Even-
tuelle private brønner eller private grunn-
vannsbrønner må katlegges slik at sikkerheten 
til drikkevatnet ivaretas. 
Det vurderes som positivt at planen har til 
hensikt i å ivareta drikkevannsinteresser gjen-
nom kartlegging og forebyggende tiltak. 
 

SVV tar høringsuttalelsen til etterretning. 
SVV vil ivareta drikkevannskildene ved 
gjennomføring av vegprosjektet. 

 

Tabell 2: Oversikt over innkomne merknader og hvordan disse har blitt behandlet ved offentlig ettersyn. 
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3 Planstatus og rammebetingelser

3.1. Kommuneplanens arealdel 

Kommuneplanens arealdel er under oppdatering. Vedtatt plan 1998-2009 gjelder inntil videre. Gjel-
dende kommuneplan viser at omtrent alt areal i området Betna-Klettelva er landbruk-, natur- og frilufts-
område der det ikke er tillatt ny eller vesentlig utviding av spredd, bolig, nærings- eller fritidsbebyggelse. 
Forbudet gjelder ikke stedbunden næring 

3.2. Kommunedelplan E39 Betna-Klettelva 

Kommunedelplan med konsekvensutredning på reguleringsplannivå ble vedtatt i Halsa kommune i K.sak 
nr. 16/16 den 7. mars 2016. Det ble gjort vedtak om revidert alternativ 3. 

Figur 4: Kommunedelplankartet for ny E39 Betna-Klettelva, vedtatt revidert alternativ 3.  

 

I tillegg til revidert alternativ 3 har man utredet alternativ 1, 2 og 3 i konsekvensutredningen. 

  

3.3 Gjeldende reguleringsplaner i området 

Her har man valgt å ta med reguleringsplaner som ligger innenfor influensområdet til reguleringsplanen 
for ny E39 

3.3.1  Motorcrossbanen 
Vest for Klettelva sør for starten på vegparsellen ligger det en motorcrossbane. Reguleringsplanen ble 
vedtatt i Halsa kommunestyre den 14.06.2007 som sak 33/07. Formålet med planen er å legge til rette 
for Halsa motorsportsenter. Reguleringsplanen kommer ikke i konflikt med ny E39. En justering av til-
komstvegen der vegen bli lagt under ny bru over Klettelva blir resultatet . Fri høyde gjør at tilkomsten til 
motorsportsenteret ikke påvirkes. Massebalansen på stedet tilsier at det vil bli anlagt et deponi som kan 
fungere som en støyvoll mellom ny E39 og motorcrossbanen. 

 

Figur 5: Reguleringsplan motorcrossbane 
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3.3.2  Reguleringsplan Betna 
Formålet med planen er å legge til rette for forretningsområde/bensinstasjon og boliger.Planen ble ved-
tatt i Halsa kommunestyre den 26.02.2003. Ny E39 kommer påvirkes ikke av planen. 

 

Figur 6: Reguleringsplan for forretningsområde/bensinstasjon på Betna 

3.3.3  Reguleringsplan for E39 Betnakrysset
Ferdig utbygd parsell. Reguleringsplanen la til rette for bedre stigningsforhold på E39 og et bedre kryss 
E39/fv. 65. Reguleringsplanen ble vedtatt av Halsa kommunestyrevedtatt i K.sak nr. 01/02 den 23.01. 
2002. 

Figur 7. Reguleringsplan for E39 Betnakrysset 

4 Beskrivelse av planen

4.1. Dimensjoneringsgrunnlag (vegstandard) 

4.1.1  Generelt 
Statens vegvesenets håndbøker N100 «Veg og gateutforming», N101 «Rekkverk og vegens sideområ-
der» og N200 «Vegbygging» er lagt til grunn for utforming av veg og sideterreng. 

Dagens E39 på strekninga holder ikke den standarden som er fastlagt i håndbøkene ut i fra vegens funk-
sjon og trafikkmengde.  

Hensikten med reguleringsarbeidet er å øke standarden på E39 både med hensyn til tverrprofil, kurvatur 
og andre krav til dimensjoneringsklassen. Dimensjoneringsklassen som er lagt til grunn for ny E39 er 
tverrprofil som vist i figur 9, H4-veg (Nasjonale hovedveger, ÅDT 4000-6000 med en vegbredde på 10 
m).  Begrunnelsen for å gå opp på den vegbredden er at trafikken forventes å stige slik at man har en 
ÅDT på ca. 5500 med ferjefri E39 ved full utbygging. Beregningene er gjort i regional transportmodell 
(RTM). Grøftebredden er noe bredere enn minimumsbredde gitt i hb. N101 for å oppnå tilstrekkelig lang 
sikkerhetsone, og for å sikre areal til å kunne etablere fanggrøft dersom undersøkelser av fjellforhold 
tilsier at det er behov for dette. Rekkverk er lagt inn ved behov int. N101. 

Tverrprofil for H4-veg hentet fra N100, figur C5, s. 45 er vist under. 

 

Figur 8:  Viser tverrprofil H4, 10 m vegbredde 

Ny E39 planlegges for en hastighet på 90 km/t. For å kunne gjøre dette har man lagt inn krav på horison-
talkurvatur og vertikalkurvatur som tilfredstiller prosjekteringstabellen til H5-veg. For denne vegen er 
følgende krav satt: 

Minste horisontalkurveradius = 700 m 
Minste høybrekkradius = 6400 m 
Minste lavbrekksradius = 7000 m 
Maksimal stigning 5% 

Andre relevante krav til ny E39 er at den skal være avkjørselsfri. I overgangssonen på eks. E39 i retning 
Betnakrysset har man ikke fjernet en avkjørsel som ble etablert i samband med utbedringen av Bet-
nakrysset. I den sonen og i krysset der Liabøvegen planlegges koblet til ny E39 er hastigheten satt til 80 
km/t. Maksimal avstand mellom stopplommer på ny E39 er 3 km. Minsteavstand mellom stopplomme 
er 1,5 km. Ellers er følgende krav satt for primærvegen: 

Horisontalkurveradius = 800 m 
Overhøyden = 4,5% 
Stigningen = 3% 
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N101 viser standardløsninger for hvordan grøftene skal utformes for å unngå rekkverk. Disse 
utformingene (maks grøftedybde 0,3 m) er i direkte konflikt med N200 som viser at grøftedyb-
den (pga. drenering) skal være minimum 0,4m. For å unngå dette problemet legges det opp til 
slak grøft med helning 1:6 og en flat grøftebunn med bredde på 0,5 m/eller en skråning opp 
mot fjellveggen med helning 1:2 avhengig av om vi trenger fanggrøft eller ikke. Da trenger vi 
ikke rekkverk fordi flatene i sikkerhetssonen er slakere enn kravet som utløser rekkverk og 
fjellskjæringen blir utenfor sikkerhetssonen. Grøftebunnen blir liggende 0,4m lavere enn veg-
banen fordi grøftebredden er lengre enn standardforslaget til N101 og grøftedybden er derfor 
også ihht. N200. 

 

4.2  Beskrivelse av vegsystemet 

4.2.1  Veglinja 
Ved planlegging av ny veg etterstreber vi en harmonisk linjeføring. Det vil si en sammenhengende, myk 
tredimensjonal linje hvor veglinjens form har en lett, kontinuerlig flyt og hvor veglinjen svinger som en 
S, vekselvis fra den ene til den andre siden. Veglinjen er tilpasset landskapet vegen skal gå gjennom. Alle 
høybrekks- og lavbrekkskurver er i henhold til krav i håndbok N100. Stigningen på vegen varierer mel-
lom 1% til 5%. Det er lagt vekt på å unngå knekk og sprang i linjeføringen. Siktskår unngås ved å legge 
veglinjen i kurve gjennom aktuelle høydedrag. Siktskår er et uønsket element i vegplanlegging siden det 
blir vanskeligere for trafikantene å lese vegens videre forløp. For å unngå for mye forskjeller i stigning er 
vegen også planlagt med noen høye skjæringer og fyllinger.  Ved krysset på Betna, ved Gjengstø og Glå-
men ligger vegen i skjæring. Ved vollabekken, Dalabekken, Håkkagarn og ved Klettelva ligger vegen i fyl-
ling. Der det har vært mulig er fyllingene planlagt med slak helning slik at de i fremtiden, etter revegete-
ring skal fremstå som en del av terrenget. 

 
4.2.2  Grøfter, skjæringer, fyllinger 
Prosjektet er planlagt med et bredt grøfteprofil med en slak grøft med helning 1:6 og en lang flat grøfte-
bunn/eller en skråning opp mot fjellveggen avhengig av om man trenger fanggrøft eller ikke. Flatene i 
sikkerhetssonen er slakere enn kravet som utløser rekkverk i håndbok N101, og fjellskjæringen som er 
faremomentet vil på grunn av det brede grøfteprofilet befinne seg utenfor sikkerhetssonen. Grøftebun-
nen blir liggende 0,4m lavere enn vegbanen og er derfor i henhold til N200. Ved krysset på Betna har 
vegen ensidig fjellskjæring på inntil 15 meter. Vegen går gjennom to høydedrag ved Gjengstøa og Glå-
men. Her er vegen planlagt med dobbeltsidig fjellskjæring på inntil 15 meter, men hvorav den ene siden 
vil få en slak helning som tilsvarer helningen på jordskjæringer for å åpne opp sideområdet. Ved Glåmen 
skal Glåmenvegen krysse i bru over ny E39, her er vegen planlagt med dobbeltsidige fjellskjæringer med 
høyde mellom 7-17 meter avhengig av side. For å åpne opp vegen gjennom skjæringen ved Glåmen, er 
det planlagt ekstra brede grøfter som kles med vegetasjon. 

 

Figur 9 Tverrrprofil  med grøfteprofil som illusterer den landskapsmesssige utforminga 
 
 

 
Figur 10: Tverrprofil med grøfteutforming inkl. vegens sideområde ved dobbelsidig fjellskjæring.  
 
4.2.3  Kryssområder og adkomstløsninger 
På strekningen fra Betna til Klettelva er det planlagt to kryss. Valg av krysstype er foretatt etter en kon-
kret vurdering av blant annet kapasitet, trafikksikkerhet, kostnader, områdetype og vegtype. I kryssene 
på Betna og Klettelva er det valgt forkjørsregulert T-kryss med venstresvingefelt som kryssløsning. Se-
kundærvegen i t-kryssene er planlagt med dråpeøy. Ved Betna er det planlagt at skogsbilvegen Glåmen-
vegen skal krysse ny E39  med kulvert/bru. Det er også planlagt en videreføring av gang- og sykkelvegen 
fra sør, over/under E39 og frem til kryssarmen fra eksisterende E39. Ved krysset på Klettelva er det plan-
lagt en 500 meter lang kryssarm som knytter eksisterende E39 sammen med ny E39. Trafikksikkerhets-
messig oppfyller T-kryssene krav til geometriske parametere som er satt i N100.  
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Figur 11: Utsnitt av krysset ved Klettelva med ny forbindelsesveg mellom ny og eks. E39. Eks. E39 vil gå via Liabøen. 

 

Figur 12: Utsnitt av krysset ved Gjengstø ved Betna som skal koble sammen ny  E39 med eks. E39 som vil gå via 
Liabøen 

4.2.4  Gang- og sykkelveg 
Gang- og sykkelveg bør etableres dersom ÅDT>1200 kjt/døgn og potensialet for gående og syklende 
overstiger 50 i døgnet, eller vegen er definert som skoleveg. Vegen er ikke definert som skoleveg, og po-
tensialet for gående og syklende overstiger ikke 50 i døgnet. Dagens E39 i retning Liabøen vil omklassifi-
seres og ivareta gang- og sykkeltrafikken. Dagens gang- og sykkelveg fra Betna slutter i dag ved eien-
dommen gnr. 31/63 ved Skaramyra. Planforslaget innebærer at denne vegen forlenges slik at den kobles 

inn på Skarahaugvegen slik at gående og syklende på strekningen Liabøen-Betna kan komme over ny 
E39 på brua som skal koble Skarahaugvegen til den delen av eks. E39 til Liabøen som foreslås omklassifi-
sert til fylkesveg.   

4.2.5  Driftsveger for landbruket 
Tilkomst til utmarksarealene på strekningen Betna-Klettelva skjer i dag enten via eksisterende skogsveg-
system fra E39, eller via Skarahaugvegen som går mellom Glåmen og ned mot Betna. Noe kjøring skjer i 
terrenget fra eget gårdstun. Ny E39 vil danne en fysisk barriere, men Skaravegen som går parallelt øst 
for ny E39 gjør at grunneierne ikke vil miste muligheten til å utnytte skogressursene på østsiden av ny-
vegen. 

Arealet mellom eks. E39 som går via Liabøen og ny E39 vil bli dekket av eksisterende landbruksvegnett. 
Det vil av trafikksikkerhetsmessig og tekniske årsaker ikke være mulig å sikre tilkomst til den enkelte 
skogteig via egen avkjøring fra ny E39.  

Det blir ikke nødvendig å bygge ny parallell landbruksveg øst for ny E39 siden Skarahaugvegen i stor grad 
vil gå parallelt og følge nyvegen. Denne parallelle skogsbilvegen vil på enkelte punkt bli koblet opp med 
sammenbindingsveger som bedrer dekningsgraden. Disse sammenbindingsvegene er bygd som traktor-
veg klasse 7. Ny traktorveg og ny kulvert vil bli bygd ved Gjengstøa for å gi ny tilkomst til dyrka marka for 
gnr/bnr 32/1 . Denne forbindelsen blir bygd fordi dyrkamarkarealet blir avskjært fra resten av bruket.  

Adkomst til teigene sør ny E39 øst for Klettelva løses ved å koble disse til dagens E39 under ny bru over 
Klettelva. Skogsbilvegen vil bli en kombinert veg som skaffer adkomst til skytebanen til Valsøyfjord skyt-
terlag.  Vegen blir forlenga forbi skytebanen til Valsøyfjord skytterlag. Den vegen vil da få status som 
traktorveg. 

4.3 Konstruksjoner 

Det er laget eget forprosjekt for konstruksjoner som del av teknisk reguleringsplan. Navn på konstruk-
sjoner er hentet fra kart og er foreløpige arbeidsnavn, endelige brunavn skal godkjennes av Statens kart-
verk. 

Nr Veg profil Konstruksjon Beskrivelse 
K10 433 Skarahaugvegbrua Overgangsbru over E39 som 3-spenns be-

tongplatebru for kombinert gang-/sykkel-
veg og skogsbilveg. Spennvidder 
17+22+17 = 56 m 

K20 775 Gjengstøa driftsundergang Betongkulvert under E39 for driftsveg. 
Bredde x høyde = 4,0 x 4,2 m. Lengde 16 
m. 

K30 2109 Inner Våglandselvbrua 3-spenns betongplatebru for E39 over elv 
og driftsveg. Viltundergang. Spennvidder 
23+29+23 = 75 m 

K40 3270 Glåmsvegbrua Overgangsbru over E39 for driftsveg. Stål-
bjelkebru i ett spenn, lengde 40 m. 

K50 4703 Klettelvbrua 3-spenns betongplatebru for E39 over elv 
og lokalveger til go-kart bane og skyte-
bane. Spennvidder 23+29+23 = 75 m 

Tabell 3: Oversikt over konstruksjoner 
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4.3.1  Bruer  
 
Skarahaugvegbrua 

Brua planlegges som betongplatebru for planfri kryssing av E39 for skogsbilveg og gang- og sykkelveg 
mot Liabøen. Total brulengde er 56 meter fordelt på spennvidder 17+22+17 meter og bredde mellom 
rekkverk er 7,5 meter. Da biltrafikken over brua er liten bygges ikke fortau av hensyn til brøyting. Minste 
frihøyde under bru for E39 er 4,9 meter.  

Dagens E39 må legges om midlertidig i forbindelse med bygging av brua. Grunnforholdene ved bruste-
det består av myr. Brua fundamenteres på peler til berg. 

 

 

 

Figur 13: Skarahaugvegbrua ved Betna 

 

Viltbru: Inner Våglandselvbrua  

Brua planlegges som betongplatebru over driftsveg og elv. Total brulengde er 75 meter fordelt på 
spennvidder 23+29+23 meter og total brubredde på 13,6 meter. Da brua ligger i kurve må den utvides 
med 2,5 meter i innerkurve på grunn av krav til sikt i håndbøker. Frihøyde for driftsvegen under bru er 
planlagt til 4,6 meter av hensyn til eventuell fremtidig tømmertransport. Plassering av driftsvegen opti-
maliseres i byggeplan. 

Høyden under bru er 9-10 meter i midtspenn. 

Håndbok V134 «Veger og dyreliv» har generelle anbefalinger for hjortevilt, slik som bredde, høyde og 
åpenhetsindeks. Alle disse krav er ivaretatt for bruløsningen som er foreslått. 

Grunnforholdene på brustedet er gode. Brua kan direktefundamenteres på berg eller løsmasser.  

 

 

 

Figur 14: Inner Våglandselvbrua 

 

Glåmsvegbrua 

Skogsbilvegbrua skal føre skogsbilvegen over ny E39 der europavegen er senket under terrengnivået. 
E39 ligger i dobbelsidig fjellskjæring . Brua planlegges som en-spenns stålbjelkebru med lengde 40 meter 
og bredde mellom rekkverk på 5 meter. Brua bygges på samme sted som dagens driftsveg. E39 ligger i 
bergskjæring under brua og frihøyde under bru er 12,5 meter.  

Endelig brulengde kan ikke bestemmes før i byggeplan, når skjæringen er ferdig sprengt og kvaliteten på 
berget er vurdert av geolog. 

 

 

Figur 15: Glåmsvegbrua 
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Klettelvbrua 

Brua planlegges som betongplatebru over elv og lokalveger til go-kart bane og skytebane. Total bru-
lengde er 75 meter fordelt på spennvidder 23+29+23 meter og total brubredde på 11,9 meter. Da brua 
ligger i kurve må den utvides med 0,75 meter i innerkurve på grunn av krav til sikt i håndbøker. Frihøyde 
for lokalveg til go-kart bane er planlagt til 4,2 meter og frihøyde for lokalveg til skytebanen er planlagt til 
4,6 meter av hensyn til eventuell fremtidig tømmertransport. 

Høyden under brua i midtspenn er 5-6 meter. Brua vil derfor også fungere som viltundergang. Krav i 
håndbok V134 «Veger og dyreliv» for undergang for hjortevilt er også ivaretatt for Klettelvbrua 

 

 

Figur 16: Klettelvbrua 

 

 

4.3.2  Kulverter 
For å gi tilgang til dyrka marka og skogsressursene til eiendommen, gnr/bnr  øst  for ny E39 ved Gjeng-
støa planlegges en undergang med bredde 4,0 meter og høyde 4,2 meter. Undergangen bygges i betong 
med lengde 16 meter. Vinger for å ta opp vegfylling planlegges i forlengelsen av undergangen. Total 
lengde inkludert vinger er 35 meter. Kulverten er lokalisert ved profil nr. 775. Plassering av kulvert og 
driftsveg optimaliseres i byggeplan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 17: Kulvert ved Gjengstøa 

 

4.3.3  Murer 
Ved landkar øst ved Klettelvbrua er det planlagt mur langs veg mot go-kart banen for å ta opp vegfylling 
rundt landkar. Muren planlegges bygd av naturstein. Lengden blir 18-20 meter og største høyde blir 2,5 
meter. Fylling rundt landkar er planlagt med helning 1:2. Mur kan unngås dersom fyllinger rundt landkar 
legges ut med helning 1:1,5, men dette er detaljer som avklares i byggeplan. 

 

4.4 Terrengbehandling og landskapstilpasninger 

4.4.1  Terrengbehandling og behandling av sidearealer 
Oppstikkende fjellnabber og terrengpartier nært vegen bør planeres ned til myke terrengformer. Der 
vegen ligger på fylling skal terrenget slakes ut, her skal helningen være 1:4 eller slakere slik at man 
unngår bruk av rekkverk. Med slake fyllinger vil vegen få en bedre landskapstilpasning og vil oppleves 
mer som en del av det naturlige landskapet rundt. Ved å slake ut sideterrenget blir man også kvitt over-
skuddsmasse i prosjektet på en god måte. Der vegen går i dobbeltsidig skjæring skal den ene siden leg-
ges slakere (1:2) slik at skjæringen oppleves som en del av terrenget. Det skal legges egnet masse i skjæ-
ringen slik at den på sikt vil vokse til og oppleves som en ås i stedet for skjæring. Ved Glåmen vil vi få 
dobbeltsidig skjæringer siden Glåmsvegen må krysse over på bru (profil 3280). Her er det satt av bredt 
areal slik at man kan få grønne skråninger på hver side av vegen opp mot fjellskjæringen.  Skråningen 
har en helning 1:2. På denne måten vil bilisten oppleve sidearealet mer som grønt enn grått på tross av 
de høye skjæringene. Høyden på fjellskjeringer i anlegget kan være opp til 19 meter. Om det er behov 
for fjellhylle, skal den utformes som en grønn skråning med helning på 1:1,5 eller 1:2. 



15 
 

I områder der det blir søkk mellom ny og eksisterende veg (for eksempel ved krysset på Betna) skal søk-
ket fylles igjen og det skal slakes ut. Alle overganger mellom nytt og eksisterende terreng skal være slake 
og avrunda.  

Ved å unngå rekkverk og dobbeltsidige fjellskjæringer vil vilt som eventuelt prøver å krysse vegen unngå 
å bli faget i vegrommet. Ved bedre tilpasning av terrenget blir også trafikksikkerheten forbedret, samti-
dig gjør tiltakene at kjøreopplevelsen, sikten og lesbarheten blir bedre for bilisten. 

 

 

Figur 18: Planprinsipp for avslutning av fjellskjæringer mot terrenget.  

Fjellskjæring skal avsluttes i forhold til fjellets kurvatur og ikke som en parallell linje langs vegen. Fjell-
skjæringen skal ha en retningsendring fra vegen i overgangen mellom fjell og terreng. Pilene viser ret-
ningsendring i fjellskjæringen. 

 

 

Figur 19:  Prinsippsnitt for tosidig fjellskjæring viser hvordan sideterreng skal bearbeides for å redusere visuel høyde 
på fjellskjeringer. 

 

 

Figur 20: Prinsippsnitt for utslaking av tosidig fjellskjæringer. Fjellskæring slakes ut på den ene siden med helning 
på 1:2. Skråning avrundes mot eksisternde terreng og veggrøft.  
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Figur 21: Skissen viser hvordan fjellskjæringen skal avsluttes mot terrenget og hvordan slakt sideterreng reduserer 
vissuell høyde på fjellskjæringen.  

4.4.2 Vegetasjonsbehandling og revegetering 
Toppmassene legges tilbake i et 30 cm tykt lag. Vekstmasser i anlegget skal gjenbrukes, på denne måten 
vil man kunne benytte den naturlige frøbanken som finnes i jorda. I tillegg skal det tilsås med gressblan-
ding som er naturlig for stedet slik at man raskt får etablert vegetasjonsdekke. På sikt vil arter fra vekst-
massene vokse til og man vil få variert vegetasjon på strekningen med både trær og gress. I de slake 
fjellskjæringene må det legges masser fra stedet slik at det på sikt kommer naturlig vegetasjon her. Skrå-
ningene vil likevel være bratte, selv om de slakes ut, og skjæringene må tilsås raskt slik at man unngår 
erosjon og sikrer at massene blir liggende i skråningen.  

Ved viltundergangen skal eksisterende vegetasjon enten bevares eller dersom dette blir vanskelig pga. 
anlegget så skal området replantes etter at anleggsperioden er over. Viltkorridor skal sikres og det må 
legges til rette for områder hvor vilt kan ferdes og skjule seg. De fleste dyr foretrekker faunapassasjer 
hvor det er kort avstand mellom skjulemuligheter. Dette betyr at det bør etableres eller bevares vegeta-
sjon som kan tjene som skjul så nære faunapassasjen som mulig. Dyrs behov for skjul er større i unatur-
lig omgivelser.  

4.4.3  Kryssing av elver/bekker 
Eksisterende bekker bør fortrinnsvis følge gamle bekkefar. Det skal også tilstrebes å krysse elver og bek-
ker i åpne løsninger. I prosjektet er det flere steder lagt opp til at elver/bekker kan krysse åpent sammen 
med skogsveger. Der E39 skal legges over elv/bekk er det viktig at sidearealet til elva blir tatt vare på, 
inngrepssonen skal gå et stykke utenfor elva. Dette er viktig for å ta vare på biologisk mangfold som le-
ver i og rundt elva. Noen steder må elv/bekk gå i rør, da er det viktig at strekningen med rør blir så kort 
som mulig. I tillegg skal høydesprang mellom rør og terreng unngås. 

 For å unngå store vannmengder nedenfor skjæringene er det aktuelt å legge avskjæringsgrøfter ovenfor 
topp skjæring. Omfanget av dette må vurderes under forprosjekt ved befaring. Flytting av vann over i 
andre bekkedrag vil kunne medføre tiltak også nedstrøms veg. Stikkrenner gjennom veg beregnes etter 
håndbok N200. 

 

 

Figur 22: Snitt -stikkrenneløsning 

Tabell  viser eksempel på hvordan man vil håndtere bekker og vannforekomster langs veglinja. Det er 
viktig at man leder vannet fra terrenget ovenfor veglinja via avskjæringsgrøfter fram til egna punkt/bek-
ker der man leder gjennom vegfylling enten via kulvert eller riktig dimensjonerte rør. Eksisterende bek-
ker ledes fortrinnsvis fram til gamle bekkefar. 
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 Tabell 4: som viser hvordan man vil håndtere bekker og vannforekomster langs veglinja. 

               

Tiltaksliste veglinje 26000 
Profilnr. Element Tiltak Lengde, m 

30 Bekk DN1000 kulvert 20 
200 Bekk DN600 stikkrenne 20 

 

Tabell 5: som viser hvordan man vil håndtere bekker og vannforekomster langs forbindelsesvegen ved Klettelva.. 

 

 

4.5 Massehåndtering 

4.5.1  Massebalanse 
Strekningen domineres lav myr, morene og berg i dagen og innslag av marine strandavsetninger. Model-
lering basert på utførte grunnundersøkelser og geoteknisk rapport gir følgende tall for massebalansen: 

Topplaget: Vi tar ut ca. 705 000 m3 vegetasjonsdekke/myr/matjord (fordelingen av disse er usik-
ker+utskiftningsmasser). 
Jordlaget: Vi tar ut ca. 65 000 m3 Dette er masser som kan brukes i vegfylling. 
Fjell: Vi tar ut ca. 530 000 m3 fjell. 

Det er lausmassebalanse på prosjektet fordi man deponerer lausmassen i deponiene på begge sider av 
Klettelva. Mesteparten av lausmasseoverskuddet fra naboparsellen reguleringsplan E39 Klettelva-Otne-
selva brukes på sikkerhetsvoller og støyvoller rundt ny skytebane for Valsøyfjord skytterlag som er tatt 
med i denne reguleringsplanen. Det vil gå med ca. 400.000 m3 ved opparbeiding av ny skytebane. En del 
av lausmassen som går med til å lage voller rundt skytebanen kommer fra naboparsellen E39 Klettelva-
Otneselva. Utfylling ellers kommer i forbindelse med bruløsninger, utslakking av fyllingsskråninger. 

Om vi vil stå igjen med et lite masseoverskudd avhenger av hvordan lausmassen håndteres utenfor selve 
veglinja. Hvilke masser overskuddet består av vil bl.a. være avhengig av de ulike massene i topplaget og 
jordlaget. Overskuddet vil bestå av de massene som er minst brukbare til å legge i linja, sannsynligvis 
myr og vegetasjonsdekke.  

4.5.2.  Midlertidige massedeponi 
Langs hele veglinja er det avsatt et minimum på 15 m bredt anleggsbelte. På store deler av strekninga 
ligger anleggsbeltet med en bredde på 25-30 m. I de områdene der man har særskilte behov, eksempel-
vis ved konstruksjonsbygging er anleggsbeltet utvidet. Anleggsbeltet skal brukes til midlertidig lagring av 
toppjord/ frøbankjord som skal legges tilbake ved istandsetting av sidearealene til nyvegen. 

4.5.3.  Permanente massedeponi 
Tiltaket vil mest sannsynlig resultere i massebalanse. Dette skyldes at man kan deponere lausmasse ved 
skytebanen og motorcrossbanen. Lausmassen skal nyttes til støyvoller rundt motorcrossbanen- og sik-
kerhets- og støyvoller rundt den nye skytebanen ved Klettelva . Det er en usikkerhet her. En del av laus-
massen som ved gode klimatiske forhold kan nyttes til vegbygging kan i perioder med mye nedbør ikke 
brukes. Derfor setter reguleringsplanen av areal til deponering av slik masse dersom dette blir nødven-
dig. Overskuddsmasser skal søkes brukt langs veglinja innenfor anleggsbeltet. I den grad det vil være be-
hov for det kan det bli nødvendig å legge til rette for at masse fra strekninga Klettelva-Otneselva-kan 

 
Profilnr. Element Tiltak Lengde, m 
200 - 450 Skjæring Avkjærende grøft over skjæringstopp 250 + 250 

450 Bekkedrag Bekkedrag føres inn i lukket system og slippes ut i Betnaelva   
450 - 570 Fylling Åpen grøft for føring av overvann til lukket system 120 
570 - 620 Skjæring Avkjærende grøft over skjæringstopp 50 
620 - 740 Skjæring Avkjærende grøft over skjæringstopp 120 
740 - 760 Fylling Avkjærende grøft ved fyllingsfot. 62 

760 Vollabekken DN1200 kulvert under ny E39. 100 
760 - 860 Fylling Åpen grøft i fylling/ved fyllingsfot 100 

860 - 1060 Skjæring Avkjærende grøft over skjæringstopp 200 
1060 - 1350 Skjæring Avkjærende grøft over skjæringstopp 290 

1270 Stikkrenne DN600 stikkrenne under ny E39 med utløp til åpen grøft. 30 
1270 Åpen grøft Åpen grøft for føring av terrengvann til bekkedrag 45 

1350 - 1450 Skjæring Avkjærende grøft over skjæringstopp. 110 
1450 - 1560 Fylling Avkjærende grøft over ved fyllingsfot. 90 

1560 Bekk DN1400 kulvert under ny E39. 80 
1560 - 1620 Fylling Åpen grøft for terrengvann. 45 
1620 - 1670 Skjæring Avkjærende grøft over skjæringstopp 50 
1670 - 2100 Skjæring Avkjærende grøft over skjæringstopp 430 

1930 Stikkrenne DN800 stikkrenne under E39.  75 
1930 Åpen grøft Åpen grøft ved fyllingsfor for leding av terrengvann til bekkedrag/myr 65 
2150 Bekk DN1800 kulvert under E39 17 

2150 - 2250 Åpen grøft Åpen grøft ved fyllingsfor for leding av terrengvann til bekk 100 
2250 - 2350 Skjæring Avkjærende grøft over skjæringstopp 100 + 100 

2350 Bekk DN1000 kulvert under E39 38 
2350 - 2600 Skjæring Avkjærende grøft over skjæringstopp 250 + 250 

2600 Stikkrenne DN600 stikkrenne under ny E39 med utløp til åpen grøft/myr 42 
2700 Kulvert DN1000 kulvert under E39 med utløp til åpen grøft/myr 58 

2700 - 3170 Skjæring Avkjærende grøft over skjæringstopp 470 
3170 - 3250 Skjæring Avkjærende grøft over skjæringstopp 80 

3250 Ny skogsbilveg DN800 stikkrenne under ny skogsbilveg 20 
3250 - 3500 Skjæring Avkjærende grøft over skjæringstopp 190 
3440 - 3550 Skjæring Åpen grøft for føring av terrengvann til bekk ved pr. 3550 110 

3510 Stikkrenne DN1000 kulvert under ny E39 55 
3510 - 3660 Skjæring Avkjærende grøft over skjæringstopp 150 
3660 - 4250 Skjæring Avkjærende grøft 590 
4540 - 4700 Åpen grøft Åpen grøft for føring av terrengvann til Klettelva 160 
4700 - 4720 Veg 90500 DN800 stikkrenne gjennom ny veg. Utløp i Klettelva 20 
4720 - 4760 Klettelva Bru/kulvert, 4000x2500 40 
4760 - 4780 Veg 90600 DN800 stikkrenne gjennom ny veg. Utløp i Klettelva 20 + 20 
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brukes i veglinja på denne strekningen. Ved kryssningspunktet på Klettelva vil det bli overskudd av laus-
masser i forbindelse med masseutskiftning under fyllinger inn mot brua. Disse massene kan ikke brukes i 
selve vegkroppen. Dette er humusholdige masser som vil gi store setninger. 

 

 

Figur 23: Snitt A-A som viser vollen mot skyteskivene, skyteavstand 200 m , se figur 28 

 

Figur 24: Snitt B-B som viser vollen mot skyteskivene, skyteavstand 100 m, se figur 28 

 

Figur 25: Snitt C-C voll mot ny E39, se figur 28 

 

4.6 Støy og forurensning 

4.6.1  Støy fra trafikken 
Miljøverndepartementets retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging, T-1442 legges til grunn 
for vurdering av trafikkstøy. Rød sone angir områder som ikke er egnet til støyfølsomme formål som 
f.eks. etablering av boliger. I gul sone kan støyfølsom bebyggelse oppføres dersom avbøtende tiltak gir 
tilfredsstillende støyforhold.  

Det er beregnet støykoter for gul ogrød støysone i 4 meter over eksisterende terreng. Ny E39 vil ikke 
påføre støy overfor støyfølsomme bebyggelse (boliger, fritidsbebyggelse). Det er i beregningene ikke 
lagt opp til støyskjermingstiltak. Det er lagt til grunn at tungtraffandelen er på E39 er 12%. Gjennom 
kryssområdet ved Gjengstøa er hastigheten i beregningne satt til 80 km/t, og på resten av strekningen 
fram til Klettelva er den beregnet ut fra 90 km/t. Selv om det er usikkerhet i anslaget for framtidig trafikk 
skal det store endringer i trafikktall før dette gir merkbar utslag på støynivået. 

 

 

Figur 26.: Støysonekart for områdene ved Betna/Gjengstøa og Glåmen. Rød støysone=Lden>65 dB, Gul 
støysone=mellom Lden 55dB og 65 dB, Grønn støysone=Lden<55dB 
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4.6.2  Støy fra ny skytebane ved Klettelva 
Ny erstatningsbane til Valsøyfjord skytterlag flyttes nordover som følge av at ny E39 legges gjennom da-
gens bane. Skyteretningen endres også noe. Støy må ses opp mot de to andre parameterne som også 
må legges inn nemlig sikkerhet og skyteteknisk egnethet. Med ny bane har man under planleggingen 
søkt å tilfredsstille de aktuelle støygrensene. Støygrensene kommer til anvendelse og det er viktig at 
støysonekartet som følger skytebanen implementeres i annen arealplanlegging. 

Skytebanen som vist i fig. viser hvordan den blir seende ut for å tilfredsstille både sikkerhetskrava, støy-
krava samt skyteteknisk egnethet.  

 

Figur 27: Profil over ny skytebane med sikkerhets- og støyvoller 

Det skytes i overkant av 20.000 skudd pr år og i snitt ca. 3 dager i uka. I henhold til T-1442 tilsvarer da 
gul sone området innenfor støykoten for LAImax=65 dBA og rød sone innefor støykoten LAImax=75 dBA. 
Aktiviteten blir ikke vesentlig endret på den nye erstatningsbanen. De samme grenseverdiene vil komme 
til anvendelse ved beregnig av støysoner for den nye banen. I henhold til veilederen til T-1442 beregnet 
etter nyeste gjeldende nordisk beregningsmetode for skytestøy: Shooting ranges: Prediction of noise (NT 
ACOU 099) Nordtest 1997. T-1442 angir at det er det våpenet som generer mest støy og som er regel-
messig i bruk som skal legges til grunn ved støyberegningen. Her legges det til grunn at det vil bli skutt 
med jakt- og skarpskytterrifler med kaliber 6,5-7,62 mm. 

Det er utført beregninger fra eksisterende skytebane. Til sammen blir 22 eksisterende boliger/hytter be-
rørt av støysonene. Hvorav 6 berøres av rød støysone. Med valgt utforming  av  ny erstatningsbane vil 
ingen eksisterende eller regulerte boliger/hytter bli berørt av støysonene fra banen.  Støyvirkningen er 
beregnet under den forutsetning at skytebanen plasseres og bygges som vist i planforslaget, og at det 
utføres følgende støydempenetiltak: 

Standplass skal ha tette bak- og sidevegger og innvendig akustisk demping. 
Standplass skal i tillegg ha 2 meters støydempet frembygg (sidevegger og tak) foran standplas-
sene. 
Nord for standplassene skald et legges opp en støyvoll med høyder som er angitt i illustrasjons-
planen. 

Det er ikke regnet med at vegetasjon i området gir støydemping. 

 

Figur 28: Støysonekart over eksisterende skytebane. Gul sone området innenfor støykoten for LAImax=65 
dBA og rød sone innefor støykoten LAImax=75 dBA. 

 

 

Figur 29: Støy fra ny skytebane. Gul sone området innenfor støykoten for LAImax=65 dBA og rød sone innefor støy-
koten LAImax=75 dBA. Ingen eksisterende eller regulerte boliger/hytter vil bli berørt. 

4.6.3.  Forurensning 
Det kan bare deponeres rene masser. Massene vil komme fra skogsområder. Dette vil være rene mas-
ser. Det har ikke foregått forurensende virksomhet innenfor planområdet. Det forutsettess at massene 
ikke vil bli forurenset som følge av anleggsarbeidet. 

Dersom det skulle skje uhell med drivstoff eller olje skal ikke massene deponeres som en del av bakke-
planeringen. Slike hendelser vil bli ivaretatt av Ytre miljøplan for tiltaket. 
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4.7 Vannhåndtering 

For drenering av vegkroppen legges det opp til egen drensgrøft under overbygningen slik at man unngår 
vanntransport gjennom overbygning. Drensledninger føres i hovedsak ut i bekker og stikkrenner. Vegen 
ligg stedvis i lange dobbeltsidige skjæringer. Her er det store skjæringsarealer som dreneres ned mot 
veg. Langs vegen er det grunne grøfter. Det vil være infiltrasjon fra grøftene og med mot drensledning-
ene. I strekk med lange dobbeltsidige skjæringer hvor det er vanskelig å lede vannet må det anlegges 
sandfang og eget ledningsnett for overvann langs vegen. Avskjæringsgrøfter på toppen av skjæringene 
skal bidra til å samle vannet til ønskede punkt der vannet kan ledes gjennom vegen. For å samle mest 
mulig vann før det infiltreres nedi overbygning bør grøftebunn tettes. 

Eksisterende bekker bør fortrinnsvis følge gamle bekkefar. Det kan imidlertid bli nødvendig å legge om 
bekker på enkelte punkt. Følgende bekker må legges om: 

Holbekken: grøftekanal ved Klettelva 
Ekkerbekken: siden bekken har mange forgreininger må disse fanges opp på en hensiktsmessig 
måte. 
 

4.8  Elektrisitetsforsyning 

Omlegging av høgspentlinje gjelder 2 krysningspunkt. Punkt 1 ved profil 1150 og punkt 2 ved profil 1550. 
Omleggingen vil ikke gi store utfrodringer for ny E39 etter planlagt trasé. 

5 Grunnforhold, skred og flom 

5.1 Grunnforhold 

Grunnforholdene langs strekningen består i hovedsak av myr og morene, men det er også innslag av ma-
rine strandavsetninger og elveavsetninger. Noen steder er det kun et tynt dekke ned til fast fjell, mens 
det andre steder er det flere meter ned til berg. Berggrunnen består av forskjellige bergartstyper, bl.a. 
ulike typer gneis, amfibolitt og skifer. Bergartene har veldig ulike mekaniske egenskaper og forvitrings-
måter. Dette krever forsiktig sprengning og permanente sikringstiltak som bolting og steinsprangnett. 
Endelig sikringsomfang fastlegges etter sprengningen er gjennomført, da sprengningsutføring påvirker 
sikringsbehovet.» 
 

Det er tidligere funnet kvikkleire nede ved Betnakrysset, jfr. rapport 470-04.014-R1 Grunnundersøkelser 
for byggeplan Betna (2004) og Beregningsnotat (2004). Det er ikke kontakt mellom denne kvikkleirefo-
rekomsten og vårt område. Vi har for vår strekningen ikke funnet kvikkleire, men vi kan ikke utelukke 
små lommer av dette.   

Ved kryssløsning med skogsbilveg på Betnasiden, fra ca. profil 415 til 590 består grunnforholdene av 
myr over fast lagrede masser. Myra er på det meste registrert opp i 13 meter dyp. Det anbefales masse-
utskiftning ved fortrengning av myra for å hindre setninger, og å erstatte med sprengstein. Dette kan 
utføres uten å drenere myra. Kulvertløsning under E39 for kryssing av skogsbilveg vil bli problematisk i 
forhold til drenering ned til frostfritt dyp under konstruksjonen. Det anbefales å heller velge bruløsning 
for skogsbilveg over E39.  Vi kan ikke utelukke at det ligger kvikkleire i overgangen myr-berg/morene 
uten at vi har truffet på dem på prøvene. For dette området vil det ikke kunne gå noe kvikkeleireskred 

da det er berg på alle kanter. For å unngå utglidning under gravemaskin kreves det da at gravemaskin 
alltid skal stå på fast grunn (masseutskiftet eller fortrengt grunn).   

   

Fra profil 590 til 720 består grunnforholdene av berg/ tynt dekke av torv og morene over berg. Fra ca. 
profil 720-850 øker tykkelsen av morenelaget til opp mot 6 meter. Fra profil 880 til 1150 er det ikke ut-
ført grunnboringer på grunn av vanskelig tilkomst, men det antas tynt morenedekke over berg. Ved pro-
fil 1200 er det registrert et 3 meter tykt lag med lavere fasthet (trolig silt) under et 5m lag med høy fast-
het. Det vil bli utført setnings og stabilitetsberegninger for å vurdere eventuelle tiltak. Videre er det 
fram til bekken i profil 1560 registrert 1-2 meter myr/torv over berg. På nordside av bekken er det berg i 
dagen fram til profil 1630. Det er ikke utført grunnboringer mellom profil 1650 og 1920 på grunn av 
vanskelig tilkomst. Dette er et til dels blokkrikt område. Boringer fra profil 1920 til 2130 viser 3-4 m løs-
masser over berg med noen lag av sandig siltig leirig materiale med lavere bormotstand. Det vil bli utført 
setningsberegninger for å vurdere eventuelle tiltak. Vegen er planlagt å krysse bekken i profil 2150 med 
bru. Brua antas direktefundamentert. Fra profil 2170-2720 er det registrert myr med dybde 1-2 meter 
med unntak av et dypere part på 5 meter ved profil 2700. 

Fra profil 2750 til 3300 er det flere steder observert berg i dagen og det antas ellers å ligge tynt morene-
dekke over berg. Fra profil 3410 til 4450 er det registrert myrdyp fra 0,5-2 m. Fra ca. profil 4550 til 4800 
nede ved kryssningspunkt for Klettelva viser totalsonderingene relativt lav bormotstand ned til ca. 10 
meter. Prøve viser masser av humusholdig sand, grusig sand, og humus med innslag av siltig sand. Det er 
planterester i alle prøvene. For å få tilstrekkelig stabilitet for fyllingen og for å unngå uakseptable set-
ninger må grunnen stabiliseres. Grunnforsterkning anbefales utført med masseutskiftning av humushol-
dige masser som erstattes med sprengstein. Det vil være mulig å bruke området på vestsiden av motor-
krossbanen til masseseponi av mineralske masser.   

 Fra profil 5000 til 5500 er det under et løst topplag på 1-2 meter registrert faste masser/berg. Skjæring 
fra profil 5150 til 5500 vil havne i berg.   

Det er planlagt å lage en ny kobling for eksisterende traktorveg øst for profil 2450 til 2850 (se planteg-
ning V09). Det er utført 3 totalsonderinger for denne strekningen. Disse viser faste masser under et løst 
topplag. Berg er registrert 1 til 3 meter under terreng.   

5.2 Skred 

Sørøst ved Betna ligger vegtraseen nær utløpsområdet for blant annet snøskred. Avstanden til dette 
området og en vurdering av terrenghelningen gjør at man ikke forventer skredproblematikk. Dermed 
indikerer dette at ny E39 kke vil bli utsatt for ras/skred.  

5.3 Flom 

Det er gjort beregninger av 200 års flom for i vassdragene. For Klettelva beholdes dagens elvebredde 
forbi brustedet. Søyleplassering og fri høyde gir ingen begrensninger for vannføringen ved brua.  
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6 Virkninger/konsekvenser av planforslaget 

6.1 Framkommelighet 

Ny E39 vil bedre framkommeligheten og gi lavere risiko for trafikkulykker enn i dag siden vegen legges 
utenom bebyggelsen i og rundt kommunesenteret Liabøen. Veggeometrien er utformet i henhold til 
vegnormalene og synes derfor ikke å ha noen potensielle ulykkesstrekninger/ulykkespunkt. I skjæringer 
er normalprofilet utformet på en slik måte at det ikke krever rekkverk iht. Rekkverkshåndboka. Der ve-
gen går på fylling er sideområdet forsøkt utformet slik at man unngår mest mulig rekkverk. Der sideter-
renget ikke kan flates ut, er det lagt inn rekkverk. 

Det er lagt inn to plankryss, ett ved Betna, og ett ved Klettelva som skal betjene kommunesenteret og 
lokalbefolkningen langs dagens E39 i det området der europavegen blir lagt om. Begge kryssa har god 
geometrisk utforming og har gode siktforhold. Kryssa vil dermed ikke representere potensielle ulykkes-
punkt. 

Det skal tas forholdsregler dersom det dukker opp små lommer med kvikkleire. Slike forekomster er ikke 
avdekt.  

6.2 Trafikksikkerhet 

Det nye veganlegget vil bedre framkommeligheten og gi lavere risiko for trafikkulykker enn dagens veg 
siden vegen legges utenom bebygggelsen der gang og sykkelvegen er størst. Veggeometrien er utformet 
iht. vegnormalene og synes ikke å ha noen potensielle ulykkesstrekninger/ulykkespunkt. I skjæringer er 
normalprofilet utformet på en slik måte at det ikke krever rekkverk iht. Rekkverkshåndboka N101. Der 
sideterrenget ikke kan flates ut blir det lagt inn rekkverk. Mengden  med overskuddsmasse avgjør hvor 
mye av sideterrenget som kan flates ut.  Innslag av rekkverk avgjøres i byggeplanleggingen. Traffikksik-
kerhetsrevisjonen har kommet med forslag om passeringslomme ved Betna knyttet til avkjørsel  på eks 
E39. 

6.3 Landskap og estetikk 

Temaet omhandler de visuelle kvalitetene i omgivelsene og hvordan disse blir endra som følge av vegtil-
taket. Vurderingene skal verdivurderes ut fra det som er vanlig i regionen. Det overordna landskapsbil-
det er preget av skogkledde åssider med elvedaler som stedvis skjærer seg ned i terrenget slik at man 
får elvegjel. Dette gjelder særlig der ny E39 krysser Hennaelva. For å skjerme landskapet velger man å 
bygge bru over gjeldet. Samla konsekvens av 3B i konsekvensutredningen ble fastsatt til å være middels-
negativ både når det gjelder landskapsbilde og reiseopplevelse. Det vart likevel konkludert med at valgte 
alternativ ikke kom ulikt ut i forhold til de andre vegalternativene. En del av vegen øst for Klettelva vil gå 
i en dobbelsidig jord/fjellskjæring. Dette kan få konsekvens for reiseopplevelsen. Mengden lausmasse 
som er avdekt gjennom grundigere grunnundersøkelser gjør at vegen ikke blir liggende som en sjakt i 
terrenget.  For å bedre situasjonen langs vegen vil man slakke ut fyllingene og åpne opp ved at hellingen 
blir noe flatere.  

Behandling av sideterrenget blir viktige kompenserende grep der vegen går på høye fyllinger. Særlig på 
oversiden av vegen kan man legge overskuddsmasse slik at terrenget flater ut fram til det naturlige ter-
renget. Dette kan også resultere i at man kan redusere bruk av rekkverk. Avbøtende tiltak vil bli å skape 

et helt nytt terreng, dvs. fylle masser i bakkant for å unngå at fyllingen dominerer. Landskapet og vegen 
vil da tilpasses hverandre bedre. 

6.3.1 Generell beskrivelse av ny situasjon 
Ny veglinje vil medføre stedvis både skjæringer og fyllinger. Tiltaket vil imidlertid være lite synlig fra ute 
på fjorden. 

Nytt terreng vil føye seg til eksisterende terreng på en naturlig måte med mjuke overganger.  

6.3.2 Beskrivelse av spesielle situasjoner 
 
Profil 2100 Viltbru - Inner Våglandselvbrua 
 
Brua er planlagt som viltundergang for hjortevilt. Nord for elva lander brua på en høyderygg der ter-
renget på hver side av ryggen er forholdsvis flatt. For å legge forholdene bedre til rette for vilt på nordsi-
den av elva foreslås å grave bort deler av høyderyggen som vist på skisse under. Topplaget av jord leg-
ges til side midlertidig, for siden å legges tilbake når utgravingen er ferdig. Dette vil sikre at det etableres 
naturlig vegetasjon i området over tid. I tillegg kan det plantes trær for ytterligere å forbedre forholdene 
for vilt. 
 

 
Figur 30: Utsnitt over området der viltbrua bygges for å lede hjortevilt under ny E39 
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Profil 3260 ved Glåmen 
 
Bruas formål er å knytte sammen området som ny E39 skjærer i to. Siden ny E39 ligger i dobbelsidige 
fjellskjæringer lavere enn opprinnelig terreng bygges det ei bru på samme sted som dagens driftsveg. 
 

 
Figur 31: Glåmsvegbrua som skal føre skogsbilvegen overny E39 som ligger i dobbelsidig fjellskjæring. 
 
Profil 1650 – Klettelva 

Europavegen frem mot Klettelvabrua blir liggende på fylling. Dette tjener to hensikter; Å kunne gi til-
fredsstillende høyde for tilkomstveger under brua, men også for å ta opp den nødvendige stigningen for 
vegen videre østover. En stor del av ny E39 mellom Klettelva og Hennaelva har dobbeltsidig fjellskjæring, 
men høyden på skjæringen er redusert til et minimum ved hjelp av at vegen ligger på relativt høg fylling 
før brua over Klettelva. 

Begge tilkomstvegene under brua er trukket vekk fra skråning ned mot elvebredden, slik at ikke vegkant 
blir liggende direkte  ut  mot elvebredden. Man får da sikret en buffer mot elveløpet som bevarer elve-
kantvegetasjonen. Og risikoen for fremtidige utfordringer med erosjonsskader som truer tilkomstvegene 
reduseres vesentlig. 

Under bruas østende kan det bli nødvendig med en liten tørrmur for å holde på fyllingen ned fra topp av 
landkaret. Ved bruas vestende blir det ingen mur da det uansett har vært nødvendig å legge om eksiste-
rende tilkomstveg i større grad for å redusere bruas totallengde. 

Fyllinger legges med helning 1:4 så langt det lar seg gjøre. Slakere helninger tillates også der dette er 
hensiktsmessig og det tjener god tilpasning mot eksisterende terreng. Slike detaljer vil det legges større 
vekt på i byggeplanfasen. 

 

Figur 32: Bru over Klettelva med fyllinger, tilkomstveger til motorcrossbane og skytebane. 
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6.4 Naturressurser 

Jordbruk 

Det har vært en overordnet målsetting at man skal legge minst mulig beslag i jordbruksjord.  Derfor har 
man valgt å legge veglinja utenom dyrkamark. Dermed er det lagt beslag av lite jordbruksjord. Ca, 0,4 
daa ved Betna, gnr. 32/3, og ca. 0,6 daa, gnr. 42/1 i krysset forbindelsesvegen/eks. E39 øst for Klettelva. 

Skogbruk 

Ny E39 går i sin helhet gjennom skogsareal av varierende bonitet, fra lav bonitet til særs høg bonitet.  
Permanent beslaglegges ca. 200.000 m2 skogsareal. Dersom man tar med midlertidig beslaglegging pga. 
midlertidig anleggsbelte utgjør dette ca. 460.000 m2 , Skogbildet er dominert av eldre furu- og lauvskog 
ispedd enkelte felt med gran. 
Granarealet utgjør om lag 10 
% og har i dag en snittalder på 
55 år. Totalt utgjør Hkl 4 og 5 
nesten 70 % av det produktive 
skogarealet. Myr utgjør totalt 
ca. 270.000 m2 (både perma-
nent og midlertidig). 

Uten avbøtende tiltak som 
etablering av nytt driftsveg-
system vil eiendomsstruktur 
og driftsforhold gjøre store 
deler av arealet ovenfor ny 
E39 utilgjengelig. På bakgrunn 
av dette vil det bli etablert et 
nytt driftsvegsystem, se punkt 
4.2.5 om skogsveger. Selv om 
ny E39 vil beslaglegge en del 
produktiv skogsmark vil etab-
lering av et nytt driftsvegsys-
tem bedre driftsforholdene 
for gjenværende skogareal så 
mye at totalsituasjonen for 
skogbruket vil være positiv. 

 

 

 

Figur 33: Beslaglagte skogsområ-
der innenfor planområdet er vist 
med grønn farge 

  Skog Myr Beite Fulldyrka 
Permanent 203000 92963 1812 1898 
Midlertidig 260000 180854 3462 10484 
Totalt 463000 273817 5274 12382 

Tabell 6: Viser hvor mye jord, beite, skog, myr og fastmark som ny E39 beslaglegger. Fordelt på gnr./bnr.  

 Man har sikret adkomst til skogsarealene sør for ny E39 på følgende måte: 

Etablering av ny kombinert skogsveg under brua ved Klettelva. 
Noe omlegging av eksisterende skogsbilveg ved Hennaelva som legges under brua ved Henna-
elva. 
Etablering av skogsveg ved Hennset fra eks. E39 som går under ny E39 ved at det bygges en trak-
torkulvert. 

6.5 Naturmiljø 

Konsekvensutredningen som ble utarbeidet i forbindelse med kommunedelplanen påpeker at det er be-
hov for å ta hensyn til oppvandring av fisk og ål i Klettelva. Dette er gjort på følgende måte: 

I forbindelse med gravearbeider må det benyttes siltskjørt, evt. etablering av avskjæringsgrøfter 
for å begrense partikkelbelastningen til elvene. 
Der vegetasjon fjernes må det legges til rette for en naturlig revegetering. Det legges stedegne 
topplag tilbake i slike områder. 

De avbøtende tiltakene er lagt inn i reguleringsplanens bestemmelser. 

Overvann fra veganlegget ledes ut i Klettelva. Trafikkgrunnlaget er for lavt til at det utløses tiltak om be-
handling av overvann fra vegen. Krav utløses ved ÅDT på 20.000. ÅDT på denne vegstrekningen er pro-
gnostisert til 2.000 i år 2031.  

Klettelva legges ikke om som del av planen. Brupillarene ved Klettelva er trukket tilbake for at man skal 
unngå selve elva. I anleggsfasen vil sette inn tiltak for å unngå arbeid i elva. Det vil måtte påregnes av-
renning fra fyllinger i anleggsperiode og driftsfase.  Følgende vurderinger er gjort mht. avbøtende tiltak: 

Da Klettelva innehar en liten bestand av sjøørret, bør anleggsarbeidet konsentreres til periodene 
utenom gyting og smoltutvandring. Dette skyldes at fisken vil være mest følsom for direkte forstyrrelse 
samt økt partikkelinnhold i vannet i disse periodene. Ved å gjennomføre arbeidet i perioden 1. desem-
ber til 20. april vil begge disse periodene unngås, men det vil da være en viss risiko for at et års rekrutte-
ring svekkes grunnet mulig tilslamming av grus med egg. Alternativt kan derfor anleggsarbeidet gjen-
nomføres etter tidspunkt for både smoltutvandring og tidspunkt for da yngel svømmer opp fra grusen, 
men før innsiget av gytelaks starter. Tidspunkt for dette «vinduet» antas å være rundt midtsommer. 
Dette tidspunktet for gjennomføring av tiltaket anbefales dersom gravingen kan gjennomføres i løpet av 
1-2 måneder (fra siste halvdel av juni til siste halvdel av august). Dersom anleggsarbeidet med sikkerhet 
vil ta lenger tid enn dette bør det vurderes å gjennomføre tiltaket på ettervinteren slik som beskrevet 
tidligere. 

  



24 
 

Vegetasjon 

Kantvegetasjon gir bedre næringsgrunnlag og skjulmuligheter for fisk og annen akvatisk fauna i bekker. 
Dersom noe høyerestående vegetasjon må fjernes i forbindelse med brobyggingen bør det legges opp til 
en naturlig revegetering. I slike tilfeller kan det være aktuelt å legge stedegne topplag tilbake til områ-
det. 

Øvrige tiltak  

Det bør tilstrebes at selve anleggsområdet blir så smalt som mulig, slik at vegetasjonsbeltet opp- og ned-
strøms brua bevares i størst mulig grad. Vegetasjonen oppstrøms Klettelva bør bevares.  

Siltskjørt/sedimentasjonsbasseng er en metode for å unngå økt partikkelmengde i vannet og dertil redu-
sert fare for sedimentasjon nedstrøms tiltaket, men metoden har klare begrensninger i rennende vann 
grunnet sterk strøm og potensiell isproblematikk. I tillegg vil siltskjørt fungere som vandringshinder for 
fisk i bekken, og det krever hyppig vedlikehold og «tømming». Siltskjørt vurderes derfor ikke å være spe-
sielt godt egnet.  

De avbøtende tiltakene er lagt inn i reguleringsplanens bestemmelser. 

Vilt 

Siste halvår ble det satt ut 13 viltka-
mera for å få oversikt over hjortviltet 
der ny E39  skal gå. Foreløpige konklu-
sjoner tilsier at området som ny E39 går 
gjennom er et yngleområde for hjort, 
og at området ikke kan anses som et 
viktig vinterområde for hjorten. Få dyr 
ble observert. Områet ser heller ikke ut 
til å være et yngleområde for elgen. 
Men at dette ikke kan utelukkes, for 
elgstammen er i ubalanse. Det fødes få 
elgkalver. Det er lite rådyr i området. 
Det er ikke registrert årsunger. 

Området er sterkt påvirket av mennes-
kelig aktivitet med skogsdrift, men det 
ser ut til at dette påvirker hjorten i liten 
grad. Det er påvist trekkveger i øst-
vest-retninger der hjortedyr krysser 
den nye veglinja til E39.  Kryssende 
hjortevilt ellers vil også forekomme. 
Men det er den nærliggende dyrka 
marka vest for nyvegen ved Glåmen 
som tiltrekker seg mest beitende hjort. 
I tillegg har man påvist konsentrasjon 
av hjortevilt i profil 1600-1800. Siden det er sannsynlighet for påkjørsler i dette området er det lagt inn 

avbøtende tiltak ved at man bygger ei viltbru der ny E39 skal gå på bru over et bekkedalføre der det er 
påvist mye hjortevilt. Viltbrua bygges i profil 4703-4778 . Andre tiltak som f.eks viltgjerder blir satt opp 
for å kanalisere hjorteviltet til ønska krysningsstrekninger der siktforholda er slik at man reduserer på-
kjørselsfaren.  

 

 Figur 35: Kartet viser hjortestiene.Hjortestiene er grønne. Ny E39 vist med rødt. Eks. vegnett er svarte. 

Figur 34: Kartet viser plasseringene av viltkameraene 
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6.6 Kulturminner 

Fornminner 

Møre og Romsdal fylkeskommune har gjennomført arkeologiske registreringer langs veglinja. Arkeolo-
gisk rapport 2014 fra dette arbeidet finnes i vedlegg 3. 

Det ble registert ei verdifull kullgrop som man bør ta vare på i anleggsfasen. Kullgropa ligg i overgangen 
mellom tett skog og open myr, i slakt sørøsthellende terreng. Gropa er sirkulær med synlige voller rundt. 
Den har en ytre diameter på 4,5 m, indre diameter på 1,4 m og maks dybde på 0,5 m. I Møre og Romsdal 
er det få slike, og derfor må de ses på som sjeldne og unike. Kullgroper kan, erfaringsvis ut frå funn ellers 
i landet, vanligvis dateres til yngre jernalder til middelalder.  

Innenfor området med kullgrop og femmeterssikringssone, samt hensynssone C som er bestemt rundt 
kullgropa, er det ikke lov til å setje i gong med graving eller andre tiltak som kan skade, ødelegge, grave 
ut, flytte, forandre, tildekke, skjule eller på annen måte utilbørlig skjemme kulturminnet og verneom-
råde eller framkalle fare for at det kan skje. Dette gjelder også ferdsel av kjøretøy/maskiner som kan 
gjøre skade på kulturminnet. Eventuelle tiltak må godkjennes av rette antikvariske myndighet ved Møre 
og Romsdal fylkeskommune. Det skal settes opp et sikringsgjerde rundt hensynssonen under anleggsfa-
sen.  

 

Figur 36: Bildet viser profil av kullgropa som vart funnet under registreringsarbeidet. Det er tatt ut dateringsmateri-
ale frå kulllaget. 

 

Nyere tids kulturminner 

Av kulturminner fra nyere tid ble det registrert ett sommerfjøs,  fire steingarder, en steinmur og en bro 
med steinfundament.  Steinkvelvbrua over Klettelva berøres ikke av ny E39. Sommerfjøset ligger på 
Kalvhusvollen, sør for tunet. Sommerfjøs ble brukt av de gårdene som ikke hadde seter, og det antas at 

Glåmen ikke har hatt seterdrift etter 1860. Bygningen vurderes å ha liten til middels antikvarisk opple-
velses- og kunnskapsverdi, men stor historiefortellende verdi som del av en større miljøsammenheng 
med struktur av gårder og sommerdrift i utmarka. 

 

Figur 3: Bildet viser lokaliseringa  av sommerfjøset ved Glåmen, profil nr. 3250.. 

 

6.7 Friluftsliv 

Det er først og fremst folk med lokal tilknytning som bruker skogs- og fjellområdene til friluftslivsaktivi-
teter.  Adkomst til utmarka skjer i tilknytning til skogsbilvegene. Og da fortrinnsvis via Skaramyrvegen 
som går parallelt øst for ny E39 mellom Glåmen og Betna. Turene ut fra Skarmyrvegen retter seg i første 
rekke mot området rundt Rognskogfjellet og Knoken. I området oppover langs Klettelva utøves det også 
friluftsliv.  

6.8 Nærmiljø 

Det finnes ikke bosetting langs veglinja. Den nye vegen er lagt utenom eksisterende bebyggelse. Nord-
vest for Betna vil vegen gå noe inn på dyrkamark, og vil ligge tett opp mot et bolighus der avstanden til 
bebyggelsen er såpass kort at det bør vurderes tiltak for å redusere negative konsekvenser med henblikk 
på forurensing så som støv og støy. Utryggheten som følge av tungtrafikk tett inn på seg er fjernet for 
nesten alle som bur langs dagens E39 ved at veglinjen er lagt utenom bebyggelsen i og rundt kommune-
senteret  Liabøen. 

6.9 Drikkevann 

Ny E39 krysser vassledningen til 2 boliger og en driftsbygning. I merknad til planen bes det om at man 
enten tar hensyn til vassledningen eller at dagens ordning kan erstattes med ei anna løsning. 

6.10 Risiko og sårbarhetsanalyse 

Med utgangspunkt i forslag til reguleringsplan for E39 Betna-Klettelva, er det gjennomført en risiko- og 
sårbarhetsanalyse (ROS-analyse). Denne skal etterkomme plan- og bygningslovens krav om ROS-analy-
ser ved all planlegging (jf. § 4.3). I det følgende gjengis konklusjoner fra egen ROS-rapport som finnes i 
full versjon i vedlegg 5. 
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6.11 Vurdering av risiko 

Planområdet fremstår generelt, med de tiltak som er beskrevet og forutsatt fulgt, som lite sårbart. Det 
har blitt gjennomført en innledende fareidentifikasjon og sårbarhetsvurdering av de temaer som gjen-
nom fareidentifikasjonen fremsto som relevante. Følgende farer har blitt utredet:  

Skred 
Skogbrann 
Transport av farlig gods 

Planområdet ble vurdert som moderat sårbart for skogbrann og det ble utført en risikoanalyse, se ved-
legg 1.  Analysen av skogbrann viste akseptabel risiko, og det er formulert et risikoreduserende tiltak om 
brannberedskap ved anleggsvirksomhet. Når det gjelder skred er området vurdert som lite sårbart.  Det 
er også, gjennom fareidentifikasjon og sårbarhetsvurdering, identifisert tiltak som det ut fra samfunns-
sikkerhetshensyn er nødvendig å gjennomføre for å unngå å bygge sårbarhet inn i dette planområdet. 
Tiltakene er sammenfattet under. De er alle innarbeidet i planen og dens bestemmelser. 

 

Fare Sårbarhets- og risikoreduserende tiltak 
Ustabil grunn Gjennomføre masseutskiftning av myr og humusholdige masser (be-

skrevet i geoteknisk rapport) for å oppnå tilstrekkelig stabilitet og for 
å unngå uakseptable setninger. Gjennomføre anbefalte tiltak og for-
skriftsmessig fundamentering, ref. 1.5.1 og 1.5.3 i ROS-analyserap-
port 

Ekstrem nedbør Etablere gode og fremtidsrettede løsninger for håndtering av over-
vann i planområdet. 

Flom Gjennomføre anbefalte tiltak, ref. 1.5.2. 
Skogbrann Alt anleggsarbeid øker faren for skogbrann i områder med skog. Det 

er derfor viktig at brannberedskap sikres i områder hvor det foregår 
anleggsarbeid. 

Kjemikalieutslipp og annen 
akutt forurensning 

I anleggsperioden må entreprenør ivareta sikker drift av maskiner og 
kjøretøy for å unngå hendelser som fører til akutt forurensning. 

VA-ledningsnett Eksisterende VA-ledninger på planområdet må kvalitetssjekkes og 
hensynstas under utbyggingen. 

Eksisterende kraftforsyning Eksisterende kabler og kraftledninger må kartlegges og hensynstas 
under anleggsarbeidet. Høytspentlinje er lagt om i reguleringsplank-
artet. 

Kulturminner Ved eventuelle funn av kulturminner under arbeid i planområdet skal 
arbeidet stanses og Fylkeskommunen kontaktes. 

Tabell 7: Viser sårbarhets- og risikoreduserende tiltak knyttet opp mot ulike farehendelser 

7 Anleggsperioden 

7.1 Drift av anlegget 

Ved bygging av ny veg er det en målsetting at trafikken langs E39 ikke skal hindres mer enn nødvendig. 
Det må etableres omkjøringsmuligheter ved Klettelva som sikrer adkomst for gjennomgående trafikk.  

Det skal utarbeides en plan for hvordan anleggsarbeidene skal utføres. Planens skal beskrive trafikkav-
vikling samt spesielle miljøhensyn mm. Den skal godkjennes før anleggsdriften igangsettes. Dette er det 
stilt krav om i reguleringsbestemmelsene. 

7.2 Anleggsbelte 

Det er avsatt et minimum 15 meter bredt anleggsbelte på hver side av regulert veggrunn, men på 
største delen av strekninga er anleggsbeltet 25-35 m. Anleggsbeltet er utvidet enda mer i områder med 
særskilte behov. Dette gjelder områdene rundt krysset ved Betna, ved Klettelva og ved bruene hvor det 
vil være aktuelt med riggområder og større arbeidsareal. Under Klettelvabrua er også en del av elva satt 
av til anleggsbelte. Dette fordi det vil være umulig å bygge brusøylene uten. Det må i anleggsfasen leg-
ges opp til en løsning som beskytter elva i størst mulig grad. I tillegg er det satt av et stort anleggsom-
råde rundt dagens skytebane til Valsøyfjord skytterlag. Dette er gjort for å deponere ca. 300.000 m3 
lausmasse i tillegg til at man bruker området som riggområde. Mengden lausmasse som skal deponeres 
rundt skytebanen er større enn det som er fastlagt i vedtatt reguleringsplan E39 Klettelva-Otneselva. 
Noe som påvirker anleggsbeltets størrelse. Dette skyldes at man må grave ut og deponere større meng-
der av humusholdig lausmasse som er påvist på begge sider av Klettelva etter at krysningspunktet er 
flytta for å unngå dyrkamarka vest for elva.  

Videre er det satt av ekstra anleggsbelte ved ankomstpunkter slik at arbeidsmaskiner kan nå ny veglinje 
fra eksisterende E39.  

7.3 Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø(SHA) og ytre miljø (YM) i byggefasen 

Byggherren skal utarbeide “Ytre Miljø”-plan og “Sikkerhet, Helse og Arbeidsmiljø”-plan før det utarbei-
des konkurransegrunnlag for byggefasen. Tilsvarende krav gjelder for og drift og vedlikehold.  

Anleggsområdet ligger først og fremst i urørt terreng. Ved Klettelva etableres nytt kryss mellom eks. E39 
som blir omklassifisert og ny E39. det må påregnes midlertidige løsninger i anleggsfasen. Følgende ar-
beidsoperasjoner må det tas ekstra hensyn til under anleggsarbeidet:  

Arbeid på/ved trafikkert veg  
Eventuelle sprengningsarbeider  
Arbeid med bruer og hensyn til livet i elvene 
Arbeid i områder med potensiale for funn av kulturminner. 

8 Omklassifisering av eksisterende veg 
Det bygges ny E39 fra Betna til Klettelva.  Eksisterende E39 vil omklassifiseres fra kryss mellom ny E39 
ved Betna til ny E39 møter eksisterende E39 ved Klettelva. Det foreslås at dagens E39 fra Betna til Klett-
elva via Liabøen omklassifiseres til fylkesveg. Det vil bli en egen prosess på dette. 

9 Naboskap og grunnerverv 

9.1 Frisiktsoner 

Siktsoner reguleres inn ved avkjørsler og kryss. Arealer Innenfor siktsonen innløses.  

9.2 Byggegrenser 

Vegens byggegrense opprettholdes i eksisterende reguleringsplaner. I uregulert område vil vegens 
byggegrense gå 50 meter fra senterlinje veg. 
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9.3 Grunnerverv 

Den vedtatte reguleringsplanen vil danne grunnlag for grunnerverv. Tabellen nedenfor viser hvor mye 
som skal erverves permanent fra hver eiendom. Arealene er ca.arealer og vil bli endelig oppmålt etter at 
veganlegget er avsluttet. De fleste eiendommene er landbrukseiendommer. En boligeiendom skal erver-
ves i sin helhet med tomt og bygninger. I tillegg til permanent grunnerverv vil det bli gjennomført mid-
lertidig erverv i anleggsperioden. De aktuelle arealene er ikke oppgitt i tabellen, men er vist i regule-
ringsplanen. Dersom frivillige avtaler med grunneierne ikke oppnås, vil vedtatt plan være grunnlag for 
ekspropriasjon av grunn og rettigheter etter Veglovens § 50. Normalt vil grunnervervet følge formåls-
grensen slik at offentlige trafikkområder blir offentlig eiendom. Følgende areal må erverves i forbindelse 
med utbygging av ny E39: 

 

Tabell 8: Viser erverv av arealet i henhold AR5 (Arealressurskart) fordelt på gnr. og bnr. 
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Reguleringsbestemmelser 
 
Planforslaget er datert: 09.09.2016. 
Dato for siste revisjon:  18.11.2016 
Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 18.11.2016 
Dato for godkjenning: 
 

§1 AVGRENSNING 

Regulert område er vist med reguleringsgrense på plankart med plan-ID 2016. Disse bestemmelsene gjelder 
for arealet som ligger innenfor plangrensen. 

§2 REGULERINGSFORMÅL 

I medhold av plan- og bygningslovens §§ 12-5 og 12-6 er planområdet inndelt i arealer med følgende 
arealformål, hensynssoer og områdebestemmelser. 

Bebyggelse og anlegg (PBL § 12-5 nr. 1) 

Forsamlingslokale BFL 
Skytebane BSK 

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (PBL § 12-5 nr. 2) 

Kjøreveg o_SKV, f_SKV, SKV 
Annen veggrunn – teknisk anlegg o_SVT, f_SVT, SVT 
Parkering o_SPA 
Kjørbar gang- og sykkelveg o_SKF 

Landbruks, natur og friluftsområder, samt reindrift (PBL § 12-5 nr. 5) 

Landbruksformål LL 
Naturområde LNA 

Bruk og vern av sjø og vassdrag (PBL § 12-5 nr. 6) 

Naturområde i sjø og vassdrag o_VNV, VNV 

Hensynssoner (PBL § 12-6) 

Frisiktsone H140_ 
Faresone skytebane (PBL § 12-6, § 11-8a)  H360_ 
Faresone høyspenningsanlegg (PBL § 12-6, § 11-8a)  H370_ 
Bevaring kulturmiljø H570_ 
Båndlegging etter lov om kulturminner H730_ 

Område bestemmelser (PBL § 12-7) 

Anleggs- og riggområde #1, #2 

 
 
§3 FELLESBESTEMMELSER 

§3.1 Krav om nærmere dokumentasjon – rekkefølgebestemmelser 

a) Før anleggsstart skal det utarbeides komplette byggeplaner for hele veganlegget med sidearealer. 
Planen skal beskrive de enkelte elementer som f.eks. vegdekke, planting, murer, rekkverk, kabler, 
ledninger, belysning, fyllinger, skjæringer og sideterreng. 

b) Etter avsluttet anleggsperiode og senest innen påfølgende sommersesong, skal berørte sidearealer 
revegeteres, istandsettes og tilbakeføres til det formål som er vist på reguleringsplanen. 

c) Før anleggsstart skal det utarbeides en plan for hvordan trafikken skal avvikles i anleggsperioden 
for de deler av veganlegget som berører dagens E39 ved Klettelva. 

d) Ingen eksisterende adkomstveger kan stenges før ny adkomst til eiendommen er ferdigstilt og kan 
tas i bruk. 

e) Nødvendige sikringsgjerder og sikringstiltak i tilknytning til vegen skal være oppført senest samtidig 
med at vegen åpnes for normal trafikk. 
 

§3.2 Terrengbehandling 

a) Nytt veganlegg skal utføres slik at det best mulig blir tilpasset terreng og omkringliggende landskap. 
Skjæringer og fyllinger skal avsluttes inn mot terreng slik at sidearealene får en estetisk god 
utforming, og slik at overgangen mot eksisterende terreng blir så naturlig som mulig. Det skal 
utarbeides en formingsveileder som ivaretar dette i byggefasen. 

b) All toppmasse og undergrunnsjord/torvjord i ny veglinje, sidearealer og anleggsområder skal tas av, 
mellomlagres og gjenbrukes i området. Toppmasser og undergrunnsjord skal lagres adskilt. 

c) Matjord skal brukes til jordbruksformål i nærområdet. 
d) Alle berørte sidearealer skal istandsettes og revegeteres med mest mulig bruk av mellomlagrede 

vekstmasser. 
e) Ved tilkjøring av masser, skal det påses og kontrolleres at disse ikke er infisert av fremmede arter. 
f) Der elveløp berøres i anleggsfasen skal elveløp og elvebunn istandsettes tilsvarende dagens 

situasjon når anleggsarbeidet er ferdig. 
g) Tilslamming av vassdrag skal begrenses i størst mulig grad. 
h) Det skal tilstrebes at anleggsarbeider som berører elveløpet i forbindelse med bygging av bruer 

gjøres i perioden 1. desember - 20. april for å avbøte ulempene for oppvandrende fisk og ål. Den 
begrensa tidsperioden forutsetter at elven har ordinær/opprinnelig vannføring på anleggsstedet. 

i) Det skal tilstrebes at selve anleggsområdet blir så smalt som mulig slik at vegetasjonsbeltet opp- og 
nedstrøms bruene bevares i størst mulig grad. 

j) Stedegne topplag til områder der vegetasjon fjernes fra elvekantene. 

§3.3 Kulturminner 

Dersom det i forbindelse med utbyggingen oppdages automatisk fredete kulturminner som 
tidligere ikke er kjent, skal kulturminnemyndigheten i Møre og Romsdal kontaktes umiddelbart, jfr. 
lov om kulturminner § 8, annet ledd. 
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Innenfor området med kullgrop (H730_1) samt hensynssone C (H570_1) som er bestemt rundt 
kullgropa, er det ikke lov til å sette i gang med graving eller andre tiltak som kan skade, ødelegge, 
grave ut, flytte, forandre, tildekke, skjule eller på annen måte utilbørlig skjemme kulturminnet og 
verneområdet eller framkalle fare for at det kan skje. Dette gjelder og ferdsel av kjøretøy/maskiner 
som kan påføre skade på kulturminnet. Eventuelle tiltak må godkjennes av rette antikvariske 
myndighet ved Møre og Romsdal fylkeskommune. Det skal settes opp et sikringsgjerde rundt 
hensynssonen under anleggsfasen.  

§3.4 Støy 

a) Miljøverndepartementets retningslinje for behandling av støy i arealplanleggingen (T-1442) legges 
til grunn for gjennomføringen av reguleringsplanen. Retningslinjen gjelder både for drift- og 
anleggsfasen. Grenseverdier for utendørs støy er Lden 55dB. Grenseverdi for utendørs støy fra 
skytebanen er LAImax = 65dB ved støyfølsom bebyggelse. 

b) Det kan kun tillates mindre justeringer av skytebanens skyteretning innenfor det regulerte 
fareområdet. Eventuelle justeringer av skyteretninger skal tilfredsstille støykrava. 

c) Standplassene til skytebanen skal ha tette bak- og sidevegger og innvendig akustisk demping, samt 
ha 2 meter støydempet frambygg (sidevegger og tak) foran standplassene. 

d) Nord for standplassene skal det legges opp en støyvoll med høyder som angitt i illustrasjonsplanen.  
e) Vegetasjon skal ikke brukes som tiltak for å redusere andre støydempende tiltak.  

 

§3.5 Massebehandling 

a) Eksisterende veggrunn og asfalt regnes som forurenset masse og må deponeres på godkjent 
deponi. Forurenset masse skal håndteres tilfredsstillende. 

b) Før det startes deponering av masser utenfor planområdet skal det foreligge en skriftlig tillatelse 
fra forurensningsmyndigheten (kommunen) som angir hvor og hvordan massene skal deponeres. 

§3.6 Universell utforming 

Gang- og sykkelveg skal utformes i samsvar med Statens vegvesens håndbok 278 «veileder i universell 
utforming». 

§3.7 Vilkår i bygge- og anleggs- og driftsfasen 

a) Det må påvises at området er stabilt under anleggsfasen og i etter-situasjonen. 
b) E39 skal i størst mulig grad være åpen for trafikk i anleggsperioden. Det er tillatt med kortere 

perioder med stenging av vegen. Det må sikres at dette ikke fører til fare for liv og helse 
c) Det skal sikres midlertidig mulighet for gående og syklende i anleggsperioden. 
d) For anleggsstøy skal gjeldende retningslinjer gitt av Miljøverndepartementet overholdes. 
e) Støyende anleggsarbeid må gjennomføres på dagtid (07-19). 
f) Utslipp av skadelige stoffer og avrenning fra anleggsarbeidet til vassdrag skal til enhver tid 

unngås. 
g) Avbøtende tiltak for å hindre at driften medfører alvorlige konsekvenser på omgivelsene skal 

planlegges og gjennomføres som en del av vegtiltaket. 
 

§3.8 Privatrettslige avtaler 

Det kan ikke inngås privatrettslige avtaler i strid med denne planen. 

 

§4 BEBYGGELSE OG ANLEGG 

§4.1 Skytebane  

Skytebanen er merket BSK. Utformingen av skytebanen skal være i samsvar med illustrasjonsplanen. Krav til 
støy, sikkerhet og skyteteknisk egnethet skal oppfylles. 

§4.2 Forsamlingslokale   

Forsamlingslokalet er merket BFL og skal kun nyttes til arrangement og møtevirksomhet.  

 

§5 SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR 

§5.1 Kjøreveg 

Områder merket med o_SKV skal benyttes til offentlig veg. 

§5.2 Felles veg 

Det er regulert felles veger merka med f_SKV lista opp nedenfor. 

- F_SKV1 – 31/31 m/fl 
- F_SKV2 og f_SKV3 – 34/1 m/fl 
- F_SKV4 og f_SKV5 – 43/2 m/fl 
- F_SKV6 og f_SKV7 – 42/1 m/fl 
- F_SKV8 og f_SKV9 – 100/3 m/fl 

 

§5.3 Annen veggrunn - tekniske anlegg 

a) Områder merket SVT skal nyttes til rekkverk og andre tekniske installasjoner, støttemurer, 
støyvoller, støyskjermer, rekkverk, stabiliserende tiltak etc. området kan også nyttes til annet 
trafikkareal som grøntanlegg, fyllinger, skjæringer, grøfter, tilplantinger. 

b) Det kan tillates oppført mindre bygninger med antennestasjon og tekniske installasjoner. 
c) Mindre vesentlige endringer i skråningsutslaget innenfor områdegrensene kan utføres som følge av 

uventede forhold, f.eks. grunnforhold. 

§5.4 Kjørbar gang- og sykkelveg 

a) Området merket o_SKF skal benyttes til offentlig gang- og sykkelveg. Gang- og sykkelvegen skal 
legge til rette for kjøring til og fra de eiendommene som har adkomst, gnr. 31/4, 31/63, 31/10, 
31/25, 31/16, 31/24. 

b) Gang- og sykkelveg skal gis universell utforming. 
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§5.5 Parkering 

Området merket o_SPA benyttes til parkering. 

 

§6 LANDBRUKS, NATUR OG FRILUFTSOMRÅDER, SAMT REINDRIFT 

§6.1 Landbruk 

Områder merket med LL er landbruksareal. 

 

§7 BRUK OG VERN AV SJØ OG VASSDRAG MED TILHØRENDE STRANDSONE (PBL § 12-5.nr. 6) 

Områder merket med VNV er naturområde i sjø og vassdrag. 

§8 HENSYNSSONER 

§8.1 Sikringssoner 

Frisiktsoner H140_ 
Vegetasjon skal ikke hindre nødvendig sikt innenfor frisiktlinjene. Sikthindrende elementer kan maksimalt 
stikke 0,5 meter over vegdekket på tilstøtende veg. Enkeltstående lysmaster, skiltmaster, trær o.l. ansees 
ikke som sikthindrende. 

§ 8.2 Faresoner 

Faresone – skyteanlegg 
Faresonen er avmerket på plankartet med H360_1 og gjelder sikkerhetssone grunnet skyteaktiviteten. 
Ferdsel og annen aktivitet mens det pågår skyteaktivitet er ikke tillatt. 

Faresone – høyspenningsanlegg 
Faresonene er avmerket på plankartet med H370_1 og H370_2 og gjelder sikkerhetssoner ved 
høyspentanlegg (luftstrekk). Tiltak i disse områdene skal godkjennes av ledningseier. Dersom det finnes 
eksisterende ledningstraseer som ikke er regulert til fareområde på plankartet, innebærer planen ikke krav 
om fjerning av disse eller endring av gjeldende krav til tiltaks- eller byggeavstander fra disse. 

§ 8.3 C) Sone med angitte særlige hensyn 

Bevaring kulturmiljø H570_ 

§ 8.4 Båndleggingssoner 

Båndlegging etter lov om kulturminner H730_ 

§9 OMRÅDE BESTEMMELSER 

§9.1 Anleggs- og riggområder 

#1 

a) Midlertidig anleggsområde merket med # 1 kan benyttes til all virksomhet som er nødvendig for 
gjennomføring av tiltaket som f.eks. lagerplass, mellomlagring og permanent lagring av masser i 
forbindelse med fyllinger og skjæringer, parkering av anleggsmaskiner og terrengtilpasning av 
sideterreng. 

b) Etter avsluttet anleggsfase opphører imidlertid reguleringsformålet og området skal ryddes, 
istandsettes og tilbakeføres til det forhold som er angitt i plan. Dette skal senest gjøres innen på 
følgende sommersesong. 

c) Det skal kun fylles rene masser. 
d) Før fylling av masse igangsettes må et 30 cm jordlag skaves av og rankes i utkanten av 

anleggsområdet. Jordlaget legges tilbake etter fylling. Det vises til planbeskrivelsen for beskrivelse 
av framgangsmåte. 

e) Dersom jordbruksområder disponeres midlertidig skal det legges duk på jorda slik at jorda enkelt 
skal kunne brukes til jordbruksformål igjen 

§9.2 Anleggs-, rigg og deponiområder 

#2 

a) Midlertidig anleggsområde og deponi merket med #2 kan benyttes til mellomlagring og permanent 
deponering av masser samt permanent oppfylling av masse fra veganlegget. Dette må samsvare 
med illustrasjonsplan som følger reguleringsplanen. 

b) Før fylling av masse igangsettes må fullstendig søknad med plan sendes Halsa kommune. 
c) Det skal kun fylles rene masser. 
d) Før fylling av masse igangsettes må et 30 cm jordlag skaves av og rankes i utkanten av 

anleggsområdet. Jordlaget legges tilbake etter fylling. Det vises til planbeskrivelsen for beskrivelse 
av framgangsmåte. 

§10 Rekkefølgebestemmelse 

Ferdig veganlegg kan ikke bli tatt i bruk før eksisterende gang- og sykkelveg innafor vedtatt 
reguleringsplanen for E39 Betnakrysset fra 2002 blir utvida til 3,5 m.  

 












