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Forord 
Statens vegvesen utarbeider i samarbeid med Halsa kommune reguleringsplan for vegstrekningen 
Klettelva-Otneselva. Kommunen er planmyndighet og Statens vegvesen Region midt er tiltakshaver 
og forslagstiller for reguleringsplanen. 

Kommunedelplan E39 Klettelva-Valsøya med konsekvensutredning på reguleringsplannivå for den 
aktuelle strekningen ligger til grunn for planarbeidet. 

Statens vegvesen har hatt ansvaret for utarbeiding av forslag til reguleringsplan for strekningen Klet-
telva-Otneselva. Norconsult AS har utarbeidet forslag til reguleringsplan for strekningen Otneselva-
Hestnes. 

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 20.11.2012. Offentlig ettersyn: 25.04-10.06.2014 

Det er 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 og i endelig planvedtak av nevnte plan. 

Ved offentlig ettersyn  ble det  den 29.04.2014 arrangert et åpent informasjonsmøte. Vedtak om 
offetlig ettersyn i Halsa kommune ble gjort  i F-sak nr. 34/14 i formannskapsmøtet den 10.04.2014.  

 

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 
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Reguleringsplanen omfatter: 

Plankart i målestokk 1:1000, Blad 1-10, datert 2014-03-25 
Planbestemmelser 
Planbeskrivelse 
 

I tillegg kommer følgende kart og tegninger: 

Oversiktskart, B-tegninger, målestokk 1:5000, datert 2014-03-25 
Plan- og lengdeprofiltegninger for ny E39: C-tegninger, målestokk 1:1000, 1:200 
datert 2014-03-25 
Plan- og lengeprofiltegninger for lokalveger: D-tegninger, målestokk 1:500, 1:100 
datert 2014-03-25 
Normalprofil: F-tegninger, målestokk 1:200/1:100, datert 2014-03-25 
K-tegninger, målestokk 1: 250/1:100 
Støysonekart X001-X002 
Grunneierliste 

 
Vedlegg til planen: 
 
Vedlegg 1: Flomberegninger E39, Klettelva, Hennaelva, Ekkerbekken, Holbekken, Seterbekken  
Vedlegg 2: Geoteknisk rapport, Statens vegvesen 
Vedlegg 3: Arkeologisk rapport 2013, Klettelva-Otneselva, Møre og Romsdal fylkeskommune 
Vedlegg 4: ROS-analyse 
Vedlegg 5: Støyrapport, Norconsult 
 
 
Følgende grunnlagsmateriale finnes tilgjengelig: 
 
Kommunedelplan med konsekvensutredning for strekningen E39 Klettelva-Valsøya 
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1 Innledning 

1.1 Bakgrunn 
Planlegging av parsell Klettelva-Otneselva er del av arbeidet med å oppgradere Kyststamve-
gen – 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 in-
kluderer statlig finansiering av strekningen Betna-Klettelva-Hestneset. 

Statens vegvesen har i samarbeid med Halsa kommune utarbeidet en kommunedelplan med 
konsekvensutredning for strekningen E 39 Klettelva–Valsøya. Konsekvensutredningen i 
kommunedelplanen dekker de alternativer som er aktuelle for foreliggende forslag til regule-
ringsplan for strekningen Otneselva-Hestnes.  

Dagens E39 på strekninga Klettelva-Otneselva er uegnet som Europaveg pga. smal veg og 
dårlig kurvatur. Randbebyggelse 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 
fremkommelighet 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. 
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1.3 Planområdet 

 

Figur 1: Oversiktskart Normøre – Planområdeangivelse vist med svart sirkel 

 

Figur 2: Kart -  viser reguleringsplanstrekninga – ny E39 trasé 

 

 
 
Figur 3. Planområdet 
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1.4 Trafikkforhold 
Den gjennomsnittlige trafikkmengden på E39 gjennom planområdet lå i 2012 på 1200 kjøre-
tøy 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. 2000 kjt/døgn. Fergesamban-
det Arasvika-Hennset har en ÅDT på under 500. 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 planom-
rådet, jf. Statens vegvesens nasjonale vegdatabase (NVDB).     

Fartsgrensen på dagens veg er 80 km/t. Forbi Hennset fergekai er fartsgrensen 60 km/t..  

2 Prosess 

2.1 Oppstart 
Planoppstart for reguleringsplan E39 Klettelva-Otneselva ble kunngjort den 20. november 
2012 med høringsfrist 22.12.2012. 

2.2 Medvirkning 
Halsa skytebane 
Det ble avholdt befaring ved Valsøyfjord skytterlags bane med påfølgende møte hvor 
Valsøyfjord skytterlag, Det frivillige skyttervesen (DFS) og innleid konsulent på pro-
sjektering av skytebaner Dag Rieber deltok. Statens vegvesen satte i etterkant av mø-
tet i gang en reguleringsprosess i tilknytning til reguleringsplanarbeidet for ny E39 
Klettelva-Otneselva. 

Møte med grunneiere 
Det har i løpet av planperioden vært holdt nær kontakt med kommune 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. revidert landbruksvegsystem. Nye skogsbilveger/skogsveger med kryssløsninger unde-
rE39 har blitt presentert overfor møtedeltakerne. Berørte grunneiere har kommet med syns-
punkt og landbruksveger har blitt til ved dialog. 

Når reguleringsplanen legges ut til offentlig ettersyn vil Statens vegvesen presentere planen i 
et åpent informasjonsmøte og arrangere åpen kontordag i Halsa rådhus. 
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2.3 Merknader 
2.3.1 Merknader ved melding om oppstart 

Myndighet Merknad Behandling i plan 
Møre og 
Romsdal fyl-
keskommune 

Ikke i konflikt med kjente aut. freda kul-
turminner. 
Krav om registrering. 
Ber om god terrengtilpassing. 
Forholda for myke trafikanter bør bli vekt-
lagt. 
Ikke merknader til at KU fra kom.delplan 
blir dekkende for reguleringsplanen. 
Sikre god tilkomst for landbruk og friluftsliv. 

Det er igangsatt registrering av aut. 
freda kulturminner. 
Landskapsark. har arbeidet med å få 
vegen best mulig tilpasset landskapet. 
Tilkomst til utmarka og fjellet for fri-
luftsliv sikres ved god kryssing av ny 
E39 under bruene tilknyttet elvene, 
samt en kulvert øst for Hennaelva. 
Landbruk får gode tilkomstveger under 
broene. 

NVE Det må tas høyde for økt flomvannføring 
med 20%. 
Forutsetning for at behandl. av reg.planen 
skal kunne erstatte en konsesjonsbehand-
ling er at planen gir tilstrekkelig oppl. til å 
vurdere om interessene til vassdraga vil bli 
berørte og godt nok ivaretatt.  
Planen må vise hvordan midl. og perma-
nente tiltak vil påvirke vassdraga. 
I planbeskrivelsen må de allmenne interes-
sene til vassdraga være beskrevet. 
Avbøtende tiltak for kantskog og fisk må 
være beskrevet. 
Det bør gis en beskrivelse om vegen kom-
mer i konflikt med eks. eller planlagte 
kraftverk 

Viser til delrapport på reg.plan-nivå 
«E39 Kryssing av Hennaelva og Klettel-
va» utarbeidet av Asplan Viak dat. 
17.02.2012 som fulgte stadfesta kom-
munedelplan E39 Klettelva-Valsøya. 
Delrapporten tar for seg hydrologiske 
beregninger (dim. 200 års flom), valg av 
løsninger for kryssing og utredn. av 
konsekvenser. I reguleringsplanen krys-
ses Klettelva etter alt. 3 i delrapporten.  
Hennaelva krysses etter alt. 3 i delrap-
porten. 
En må regne med at noe kantskog vil bli 
berørt i veglinja i forbindelse med byg-
ging av brupilarer. Avbøtende tiltak vil 
bli satt inn for å minske inngrepet.  
Beskrivelse av naturmiljø, inkl. akvatisk 
miljø er beskrevet i delrapport «Konse-
kvensutgreiing for naturmiljø» dat. 
07.02.2012. Rapporten beskriver på 
reg.plan-nivå verdifulle ferskvannslok. 
og virkn. og konsekvenser av ny E39. 
Statens vegvesen kan ikke se at ny E39 
som vist vil påvirke/endre forhold for 
kraftverk. Uendra vannføring vil gå et-
ter samme elveløp. 

Fylkesmannen i 
Møre og 
Romsdal 

KU vart utforma slik at planen tilfredsstiller 
reg.plan-nivået. 
Kryssing av elvene kan komme i konflikt 
med vandringa for ål og laks/ørret. 
Kryssing av Hennaelva vil kunne komme i 
konflikt med de reg. naturtypene bekke-
kløft og begvegg. Må unngå inngrep. 
Det er områder med dyrka mark innenfor 
planområdet. Vegen må ta hensyn når an-
leggsveger og massedeponi blir etablert. 

Reguleringsplanen vil i størst mulig grad 
tilfredsstille miljøforholda som ble av-
dekt i KU-delrapportene som fulgte 
vedtatt kommunedelplan. I den anled-
ning har man forlenget bruene over 
både Klettelva og Hennaelva. I Henna-
elva unngår man brupilarer i elvegjelet. 
Dette for å bevare elvekløften. Oppover 
Hennaelva er det reg. 3 lok., verdifulle 
naturtyper, B-verdi. 

Astrid Skrøvset 
Henden og            
Svein Helge 
Henden 

Vegen er tegnet tvers gjennom  grustak ved 
Storhaugen. Ber om 30 m justering i retn. 
sjøen. 
Brønn med vasskilde for 2 bolighus og 
driftsbygn. fra oppkomme rett nedenfor 
traséen. Brønnen blir ødelagt. 
Ny E39 vil krysse vassledning. 
Ny E39 vil gå rett gjennom beite på bnr. 6 – 
blir ubrukelig. 

I motsetning til merknaden ser vi det 
som hensiktsmessig å gå gjennom grus-
tak. 
Det vil bli igangsatt avbøtende tiltak for 
at bolighus og driftsbygning skal få til-
fredsstillende vannforsyning. 
Vassledning som blir berørt av ny E39 
vil bli erstatta av ny vassledning 
Har prøvd  å unngå mest mulig dyrka 
mark. Beitemark på gnr. bnr. 6 blir be-
rørt, men veglinja totalt sett vil påføre 
landbruksnæringen minimale ulemper. 
Krav om stiv veglinje uten trafikkfarlige 
kurver horisontalt og vertikalt gjør at 
skal man unngå beitearealet påføres 
negative konsekvenser andre steder.   

Tabell 1: Oversikt over innkomne merknader ved melding om oppstart og hvordan de ble behandlet. 
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2.3.2  Merknader ved offentlig ettersyn i tidsrommet 25.04-10.06.2014 

Merknader fra Møre og Romsdal fylkeskommune: 
Møre og Romsdal fylkeskommune har ut fra sine ansvarsområder ikke merknader til at pla-
nen blir egengodkjent. Planen er godt gjennomarbeidet og planomtalen gir systematisk og 
godt oversyn over rammer og virkninger. 

Behandling av merknader: 
Statens vegvesen tar uttalelsen fra Møre og Romsdal fylkeskommune til etterretning. 

Merknader fra Fylkesmannen i Møre og Romsdal: 
KU fra kommunedelplanen tilfredsstiller reguleringsplannivået. Dermed faller KU-
kravet bort i reguleringsplanen. 
Generelt så er utgangspunktet til embetet slik at man i størst mulig grad bør gå i ek-
sisterende vegtrasé i stedet for å gå i urørte naturområder.  Men siden KU viste at 
man samla sett ville få minst negative virkninger ved å gå i ny vegtrasé, ikke minst 
virkninger knyttet til trafikksikkerhet og bomiljø vil Fylkesmannen (FM) akseptere al-
ternativet som er framlagt til offentlig ettersyn. 
FM pekte på forholdet til vandringsvegen for ål og anadrom fisk ved planoppstarten. 
FM er fornøyd med at planen har tatt hensyn til dette forholdet ved at bruene over 
Klettelva og Hennaelva er forlenga.   
Anleggsarbeidet kan føre til en viss avrenning til vassdraga. FM er fornøyd med at 
planen tar høgde for dette ved å avgrense arbeidet til perioder som ikke kommer i 
konflikt med gyting og smoltutvandring. 
FM forutsetter at stikkrenner/kulverter blir lagt på en slik måte at fisk fremdeles kan 
passere. 
Fm registrerer at brupilarene i Hennaelva ikke blir lagt i elvegjelet. Naturtypene blir 
dermed ikke direkte berørt. 
Fm har ikke merknader til at lausmassen blir nyttet langs veglinja. FM har heller ikke 
merknader til at man oppnår massebalanse ved at mesteparten av lausmasseover-
skuddet nyttes til støy- og sikkerhetsvoller ved den nye skytebanen ved Klettelva. 
Barn og unges interesser ivaretas. Det er positivt for de som bur og ferdes langs ve-
gen at vegen legges utenom bebyggelsen. 

Behandling av merknader: 
Statens vegvesen tar FM sine merknader til etterretning. 
Bruløsningen er lagt opp til for å skjerme elvegjelet mot inngrep i elvegjelet langs 
Hennaelva. Løsningen med en lengre bru gjør det mulig å få til en planfri gjennom-
gang av eks. skogsbilveg. 
Vandringsvegen for ål og anadrom fisk skal ivaretas i reguleringsplanen. Dette vil bli 
fulgt opp i byggeplanen. 
All deponering vil foregå i samsvar med reguleringsplanen. 

Merknader til Kystverket: 
Vedlagte planforslag vil etter Kystverkets oppfatning ikke ha noen innvirkning av betydning 
på statlige anlegg eller ansvarsområde. Det er registrert et lysanlegg av Kystverkets eie i 
nordre del av parsellen. Reguleringsplanen forutsettes ikke å få virkning for dette anlegget på 
en måte som svekker navigeringen eller installasjonens virkeområde.  

Behandling av merknader: 
At planen etter Kystverkets mening ikke vil gi noen negativ virkning på statlige anlegg tas til 
etterretning. Planen blir uendret. 
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Merknader fra Norges vassdrags- og energidirektorat, (NVE):  
(NVE har valgt å levere en felles uttalelse sammen med reg. pl. E39 Otneselva-Hestnes) 

KU fra kommunedelplanen tilfredsstiller reguleringsplannivået og planen er dermed 
godt utredet. 
Det er utarbeidet gode geotekniske rapporter som virker tilfredsstillende med tanke 
på områdestabilitet.  Det er heller ikke avdekket skredfarlige masser. 
Virkningen av ny E39 på vassdraga er godt utredet. Det er gjort flere tekniske grep 
for å ivareta naturmiljøet og det har blitt innarbeidet bestemmelser som ivaretar 
oppvandrende fisk og ål i anleggsperioden. 
Det går en bekk gjennom skyteområdet. Denne bekken må vises i plankartet med til-
hørende bestemmelser. 
Det er gjort kontrollerende beregninger av kulverter som skal ta hånd om vann. Kul-
vertene er etter NVE sin mening ikke godt nok dimensjonert når man tar med klima-
påslaget på 20%.  
Massedeponiene/fyllingene er uproblematiske siden undersøkelsene viser god om-
rådestabilitet. 

Behandling av merknader: 
Satens vegvesen tar merknadene til NVE til etterretning.  
Kulvert- og rørdimensjonene som er beregnet å ta hånd om 200-årsflom økes for å ta 
hånd om klimapåslaget på 20% . Dette vil bli omtalt i planbeskrivelsen. Oppjuste-
ringen av rør- og kulvert dimensjonene tas i byggeplanfasen. Noe som det også vil bli 
opplyst om i reguleringsplanen. 
Bekken som går gjennom skyteanlegget legges inn på plankartet. Vatnet i bekken 
skal tas hånd om. Løsningen vil gå fram av byggeplanen.  

Merknader fra Arnstein Dyrset, gnr. 42/1: 
Anmoder om at veglinja justeres noe slik at den blir i samsvar med vedlagte kart, be-
grunnelsen er todelt: 

o Veglinja mellom Betna-Valsøyfjorden blir kortere, ca. 300-400 m kortere. 
o Enklere høydeavvikling og vil tilslutt medføre mindre ulemper for Dyrset som 

grunneier. 
o Fordelen kan oppsummeres slik: 
o Traséen vil gå mer på fjell og masseutskiftning i myrer unngås 
o Traséen vil krysse færre dreneringsgrøfter. 
o Redusert massebehov for fyllinger og redusert masseuttak fra skjæringer 
o Mer fjell på begge sider der brua vil krysse Klettelva. Fundamenteringen blir 

enklere. 
o Enklere avkjøring avkjøring til fergeleie (Hendset-Aresvika), rasteplass og go-

cartbane. 
o Grunneier vil stille seg positiv til grunnavståelse for avkjøring dersom forsla-

get tas til følge. 
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Kartvedlegget fra grunneier viser foreslått ny tilførselsveg mellom ny og eks. E39 langs vest-
siden av Klettelva.  

 

Ulempene for grunneier etter foreslått trasé i reguleringsplanen: 
o Vegen vil dele gården i tre om dagens veg beholdes 
o Driftsmessige ulemper. 
o Vegen etter foreslått trasévalg er en viktig del av gårdens jaktterreng og for-

ringe dagens inntektspotensialet for jakt. 
o Vegføringen vil ødelegge produktiv skog (plantefelt) og redusere mulighete-

ne for å drenere og utvikle ytterligere plantefelt. 

Behandling av merknader: 
Reguleringsplanen endres ikke – veglinja blir ikke justert i samsvar med merknadene. Dette 
begrunnes ut fra følgende forhold: 

Veglinja ble fastsatt i kommunedelplanen som ble vedtatt i K.sak 52/12 den 
18.10.2012. Reguleringsplanprosessen i dette tilfellet er en detaljregulering som skal 
vise hvordan veganlegget kan gjennomføres/bygges ut fra de føringene kommune-
delplanen tidligere har lagt. 
Ny E39 skal legge til rette for etappevis utbygging dersom det er nødvendig pga. be-
vilgningssituasjonen. Klettelva og Hestneset blir da to viktige tilknytningspunkt til ek-
sisterende E39. Dette underbygger valg av trasé som er sendt ut til offentlig ettersyn. 
Høydeforholda er ikke krevende slik som ny E39 er utforma pr i dag. Man klarer på 
en god måte å holde seg innenfor maksimal stigningsnivå som er satt til 6% til denne 
vegklassen. Maksimal stigning er 5% som utgjør en lengde på ca. 350 m. Ellers ligger 
stigningen på 3-4 %. 
Ny E39 har visse lausmasseutfordringer. Mye lausmasse før man treffer fast fjell pre-
ger hele strekningen. Men prosjektet har massebalanse som følge av de krava som 
må innfris med tanke på støy- og sikkerhetsskjerming av ny skytebane med hjelp av 
voller. 
Dreneringssituasjonen er ikke utfordrende slik vegen er anlagt. 
Fundamenteringa av Klettelvbrua er ikke utfordrende slik den er plassert. Man utnyt-
ter terrenget for å få til planfrie vegkryssinger på begge sider av elva slik brua er plas-
sert. 
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Det blir en enklere avkjørsel til fergeleiet med valgt veglinje enn det grunneieren fo-
reslår. Ny E39 skal være avkjørselsfri. Nybygging av tilførselsveg med den lengde som 
er foreslått gir store utfordringer både med hensyn til kostnader og nytt kryss som 
skal være planfritt. Krysset som skal binde sammen dagens E39 som skal omklassifi-
seres og ny E39 kan anlegges uten store kostnader. 
Når det gjelder jakt og deling av eiendommen, vil eiendommen bli berørt, men ved å 
flytte linja og bygge ny tilførselsveg til eks. E39 slik han ønsker vil en bare forskyve 
problemet over til andre eiendommer. 
Grunneieren blir så vidt berørt av reguleringsplanen E39 Klettelva-Otneselva. Regule-
ringsplanen E39 Klettelva-Otneselva legger imidlertid føringer på hvordan vegtraséen 
til ny E39 på strekningen Klettelva-Betna.  Det er de negative landbruksmessige kon-
sekvensene knyttet til framtidig veglinje Klettelva-Betna som grunneier sikter til når 
vedkommen uttaler seg. Derfor bør grunneieren komme med merknadene til den 
planprosessen. Avbøtende tiltak for å begrense negative følger for landbruksdrifta 
bør tas inn i kommunedelplanen og deretter reguleringsplanen på strekningen Klett-
elva-Betna. Skogforholda på hans eiendom ovenfor motorcrossbanen preges av lite 
produktiv skog. Eiendommen består i stor grad av åpen myr, som det ikke er tillatt å 
grøfte for skogproduksjon i henhold til forskrift om bærekraftig skogbruk §5. Slik sett 
vil det ikke være snakk om tapt framtidig skogproduksjon. 

Merknader fra Monica Berg, gnr. 103/1 og 13:  
Ber om at det blir tatt hensyn til vannverket som forsyner 8 eiendommer. Vannver-
ket blir liggende på sørsiden av ny E39. Det må tas hensyn til vannkvaliteten, samt at 
det må planlegges tiltak for eventuelle brudd på rørledninger. Det finnes kart som vi-
ser hvor vannrørene ligger. Det er et ønske om befaring slik at eventuelle uhell unng-
ås. 
Ekkerbekken som er nevnt i reguleringsplanen har for små rør under dagens E39 ved 
store nedbørsmengder og snøsmelting. Det bes om at man ser på rørdimensjonene 
dersom ny E39 vil føre til at mer vann ledes til Ekkerbekken. 
De er fornøyd med at det bygges en skogsvegkulvert på Hennset på det stedet som 
er vist på plankartet. 
De er svært fornøyde med at den tidligere planlagte tilførselsvegen mellom ny og 
gammel E39 ved Hennset ikke lenger er med i planen. 

Behandling av merknader:   
I byggeplanen skal man beskrive hvordan man skal sikre vanntilførselen med god 
vannkvalitet til eiendommene som sokner til vannverket. I byggeplanen skal det også 
beskrives tiltak som skal gjennomføres for å hindre brudd på rørledninger, samt be-
skrivelse av tiltak dersom uhellet oppstår. 
Ekkerbekken skal tas hånd om på en slik måte at bekken og rørledningene skal ta 
hånd om 200-årsflommen. 
Statens vegvesen tar til etterretning at grunneier er svært fornøyd med at det bygges 
skogsvegkulvert under ny E39. Det tas også til etterretning at grunneier er svært godt 
fornøyd med at tilførselsvegen på Hennset mellom ny og eks. E39 ikke lenger er med 
i reguleringsplanen. 
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3 Planstatus og rammebetingelser 

3.1. Kommuneplanens arealdel 
Kommuneplanens arealdel er under oppdatering. Vedtatt plan 1998-2009 gjelder inntil vide-
re. Gjeldende kommuneplan viser at omtrent alt areal i området Klettelva-Otnesleva er land-
bruk-, natur- og friluftsområde der det ikke er tillatt ny eller vesentlig utviding av spredd, bo-
lig, nærings- eller fritidsbebyggelse. Forbudet gjelder ikke stedbunden næring. 

3.2. Kommunedelplan E39 Klettelva-Valsøya 
Kommunedelplan med konsekvensutredning på reguleringsplannivå ble vedtatt i Halsa kom-
mune i K.sak nr. 52/12 den 18. oktober 2012. Det ble gjort vedtak om alternativ 3b. I tillegg 
ber kommunestyret om at et øvre alternativ 3c blir vurdert i reguleringsplanprosessen på 
strekninga Otneselva-Otneset som ligger i reguleringsplan E39 Otneselva-Hestnes. 

Alternativ som ble vurdert var: 
1: Eksisterende veg  
3a: Rød og blå linje 
3b: Rød og grønn linje 

Figur 4: Tidligere utreda alternativer for ny E39 – tatt fra kommunedelplanen E39 Klettelva-Valsøya  

I tillegg ble et framtidig alternativ 3c utredet i konsekvensutredningen (KU). 
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3.3 Gjeldende reguleringsplaner i området 
Her har man valgt å ta med reguleringsplaner som ligger innenfor influensområdet til regule-
ringsplanen for ny E39 

3.3.1  Motorcrossbanen 
Vest for Klettelva sør for starten på vegparsellen ligger det en motorcrossbane der regule-
ringsplanen 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 kon-
flikt med ny E39. En justering av tilkomstvegen der vegen bli lagt under ny bru over Klettelva 
blir resultatet . Fri høyde gjør at tilkomsten til motorsportsenteret ikke påvirkes. 

 

Figur 5: Reguleringsplan motorcrossbane 

3.3.2  Reguleringsplan for 100/2, 100/8 og 100/17 på Henna 
Formålet med planen er å legge til rette for fritidsboliger, boliger og naust. Planen ble vedtatt 
i Halsa kommunestyre den 29.05.2006. Ny E39 kommer påvirker ikke hyttefeltet. 

 

Figur 6: Reguleringsplan for gnr. 100/2, 100/8 og 100/17 på Henna 
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3.3.3  Reguleringsplan industriområde Fætten 
Reguleringsplan for Fætten industriområde ble vedtatt 28.02.1984. Planen berøres ikke av ny 
E39. Tilkomsten til industriområdet opprettholdes. 

 

Figur 7: Reguleringsplan industriområde Fætten 

 

3.3.4  Reguleringsplan for Otneselva hyttefelt 
Reguleringsplan for Otneselva hyttefelt ble vedtatt 23.10.1984. Planen berøres ikke av tilta-
ket. Tilkomst til området opprettholdes. 

 

Figur 8: Reguleringsplan Otneselva hytteområde 
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4 Beskrivelse av planen 

4.1. Dimensjoneringsgrunnlag (vegstandard) 
4.1.1  Generelt 
Statens vegvesenets håndbøker 017 «Veg og gateutforming», 231 «Rekkverk og vegens side-
områder» og 018 «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 funksjon og trafikkmengde.  

Hensikten med reguleringsarbeidet er å øke standarden på E39 både med hensyn til tverrpro-
fil, kurvatur og andre krav til dimensjoneringsklassen. Dimensjoneringsklassen som er lagt til 
grunn for ny E39 er H4-veg (Nasjonale hovedveger, ÅDT 4000-6000 og fartsgrense 80 km/t). 
Begrunnelsen for å gå opp på den vegklassen 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). 

Tverrprofil for H4-veg hentet fra hb 017, figur C5, s. 45 er vist under. 

 

Figur 9:  Viser tverrprofil H4, 10 m vegbredde 

I tillegg er det lagt inn breddeutvidelse i kurver med radius mindre enn 500 m. Vegens tverr-
profil er iht. hb 017 og vegens sideområde med grøfter og terrengutforming er iht. 231 og hb 
018. Grøftebredden er noe bredere enn minimumsbredde gitt i hb. 231, og er lagt inn 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. 231. 

I tillegg til krav for tverrprofilutforming er det i håndbok 017 satt krav til linjeføringspara-
metre. For dimensjoneringsklassen er følgende krav satt: 

Minste horisontalkurveradius = 300 m 
Minste høybrekkradius = 4400 m 
Minste lavbrekksradius = 2100m 
Maksimal stigning 6% 

Andre relevante krav til dimensjoneringsklasse H4 er at antall avkjørsler begrenses. Det er ik-
ke lagt opp til avkjørsler på strekningen. Maksimal avstand mellom stopplommer bør være 3 
km for hver retning. For kryss gjelder at minste avstand mellom kryss bør være 1000 meter 
og følgende krav for primærvegen: 

Horisontalkurveradius bør være  500 m 
Overhøyden bør ikke overstige 6% 
Stigningen bør ikke overstige 5% 
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Alle de ovennevnte krav er ivaretatt på strekningen. Krav til stigning er i tillegg skjerpet til 5% 
på grunn av stor andel tungtrafikk. 

Overbygning dimensjonert av Statens vegvesen (iht. Håndbok 018) er lagt til grunn for pro-
sjekteringen. 

4.1.2 Overgangssone til H2-veg 
Fra profilnummer 6538 til 6683 vil vegen gå over fra å være H4-veg med 10 m vegbredde til å 
bli en H2-veg med en vegbredde på 8,5 m. Overgangstrekninga tas over 145 m. På denne 
strekningen har vi største radius både horisontalt (R=1500)  og vertikalt (R=8800) så rent tra-
fikkmessig passer det bra å legge overgangen her fordi man ikke har lange rettlinjer i dette 
området. Det blir da ca. 385 m fra start overgangsstrekning til start bru over Otneselva. 
Overgangsstrekninga slutter 240 m før brua. 

Grøfteprofilet forblir uendret. Man forsetter med samme profil som for H4-vegen. 

 

Figur 10: Tverrprofil for H2-veg fra Håndbok 017. 

 

4.2  Beskrivelse av vegsystemet 
4.2.1  Veglinja 
Traséen for regulert veg er beskrevet fra vest mot øst med startpunkt ved Klettelva og slutt-
punkt øst for Otneselvbrua. 

Øst for Klettelva går vegen i en tosidig skjæring. E39 krysser Hennaelva via en ca. 80 m lang 
bru. Brulengden er økt for å unngå ei verdifull elvekløft med registrerte rødlistekarter som 
ble avdekt i forbindelse med registeringsarbeidet som var en del av konsekvensutredningen 
for kommunedelplanen E39 Klettelva-Otneselva. Vegen øst for Hennaelva går vekselsvis i 
skjæringer/fyllinger på grunn av terrenget fram til området øst for Otneselvbrua. 

4.2.2  Grøfter, skjæringer, fyllinger 
Vegens sideområde med grøfter og terrengutforming er prosjektert iht. hb231 og hb018. 
Grøftebredde er noe bredere enn minimumsbredde gitt i hb231, og er lagt in for å sikre areal 
til å kunne etablere fanggrøft dersom senere undersøkelser av fjellforhold tilsier at det er be-
hov for dette. 

Utforming av regulert grøfteprofil: 

Grøfteflate med helning 1:4 i 1,2  meters bredde 
Grøfteflate flat med bredde 0,5 meter 
Grøfteflate med helning 1:2 i 4,6 meters bredde 

 
Jordskjæringer ligger inne med helning 1:2 og fjellskjæringer med helning 10:1. Fylling har 
standard helning 1:2, men er slakket ut der vegens sideområde tillater en utslakking. Det vil 
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strekningsvis være aktuelt å justere fyllingsskråning ned mot 1:1,5 der grunnforholdene tilla-
ter det, for å begrense fyllingsskråningens utstrekning. 
 
Det er lagt inn fjellhylle med bredde 2 m på topp skjæring. I tillegg legges det inn 3 meter 
ekstra areal utenfor fjellhylle til å kunne etabler avskjæringsgrøfter ved behov.   

 

 
 
Figur 11: Tverrprofil med grøfteutforming inkl. vegens sideområde ved dobbelsidig fjellskjæring. 
 
4.2.3  Kryssområder og adkomstløsninger 
Det er ett vegkryss på E39 innenfor planområdet.  Det  ligger  øst for Klettelva i området der 
parsellen starter. Det blir ellers ingen avkjørsler fra E39 innenfor planområdet, bortsett fra 
adkomst til landbruksveg. Avkjørsler er utformet iht. krav gitt i håndbøkene. 

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 potensialet for gående og syklende overstiger ikke 50 i døgnet. Dagens E39 
vil omklassifiseres og ivareta gang- og sykkeltrafikk.  

4.2.5  Driftsveger for landbruket 
Tilkomst til utmarksarealene på strekningen Klettelva-Otneset skjer i dag enten via eksiste-
rende skogsvegsystem fra E39, eller kjøring i terrenget fra gårdstun. Ny E39 vil danne en fy-
sisk barriere og gjør at grunneierne mister muligheten til å utnytte skogressursene sør for ny 
E39. 

Arealmessig utgjør dette ca. 8.000 daa produktiv skogsmark med en stående kubikkmasse på 
ca 75.000 m3. Det vil av trafikksikkerhetsmessig og tekniske årsaker ikke være mulig å sikre 
tilkomst til den enkelte skogteig via egen avkjøring fra ny E39.  

For å kompensere for de ulemper ny E39 medfører for skognæringa vil det mellom Otnesda-
len og Hennadalen bli anlagt ny skogsbilveg klasse 3, eventuelt klasse 4. Vegen vil ta utgangs-
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punkt i eksisterende veg opp Otnesdalen og vil i stor grad følge høydekotene sør for ny E39. 
Veien vil bli bygd som ordinær landbruksveg og er slik sett ikke en del av regulert areal, men 
vist som vei på reguleringsplankartet. Denne parallelle skogsbilvegen vil på enkelte punkt bli 
koblet opp med sammenbindingsveger ned til eksisterende E39. 

Disse sammenbindingsvegene vil bli bygd som traktorvei klasse 7 og vil gå i kulvert, eventuelt 
under brukar til ny E39. Se ellers nærmere beskrivelse om dette nedenfor.  

Mellom Otnesdalen og Hennadalen vil det bli anlagt ny skogsbilveg klasse 3, eventuelt klasse 
4. Vegen vil ta utgangspunkt i eksisterende veg opp Otnesdalen og vil i stor grad gå parallelt 
og følge høydekotene sør for ny E39. Denne parallelle skogsbilvegen vil på enkelte punkt bli 
koblet opp med sammenbindingsveger ned til eksisterende E39. Disse sammenbindingsvege-
ne vil bli bygd som traktorveg klasse 7 og vil gå i kulvert, eventuelt under brukar til ny E39. Se 
ellers nærmere beskrivelse om dette nedenfor. 

Adkomst til teigene sør ny E39 ved 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 skytterlag.  Vegen blir forlenga forbi skytebanen til Valsøyfjord skytterlag. Den 
vil da ha status som traktorveg.  

 

Figur 12: Utsnitt kryssende kombinasjonsveg tilkomstveg for skytebane og skogsteiger på østsiden av 
Klettelva 

Ved Henna 
Adkomst til teigene sør ny E39 ved Hennaelva løses ved å koble disse til dagens E39 under ny 
bru over Hennaelva. Skogsbilvegen vil bli lagt om under brua, men vegen vil ellers forbli 
uendret. Ca. 500 meter øst for Hennaelva vil det bli en avkjøring med dimensjonering for 
tømmerbil fra ny E39. Avkjøringa vil bli koblet opp mot den parallelle skogsbilvegen mellom 
Otnesdalen og Hennadalen 
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Figur 13: Utsnitt over kryssende skogsbilveg ved Hennadalen 

Ved Hennset 
Adkomst til teigene øst for Hennaelva løses ved en skogsveg klasse 7 fra dagens E39 under ny 
E39 ved å legge den i kulvert. Den vil gå fram til den parallelle skogsbilvegen sør for ny E39. 
Størrelsen på kulverten er tilpasset traktor. Kulverten vil lede husdyr på en trygg måte til ut-
marksbeite ovenfor den nye hovedvegen. 

 

Figur 14: Utsnitt over traktorkulvert/husdyrkulvert ved Hennset 

 

  

20 
 



4.3 Konstruksjoner 
4.3.1  Bruer  
Klettelvbrua 
Brua ligger mellom profil 1642 og profil 1708. Brua utføres som en slakkarmert bjelke-
/platebru i betong. Brua får en lysåpning på ca 54 m, med spennvidder 16+22+16=54 m. 
Spennviddene er bestemt ut fra plasseringen av vegene til skytebanen og motocrossbanen. 
Eksisterende veg til motocrossbanen i ca. profil 1613 legges om og føres under brua i ca. pro-
fil 1656. Eksisterende veg til skytebanen i ca. profil 1703 legges om og føres under brua i ca. 
profil 1696. Dette gir en spennvidde over elva på ca 22,0 m. Brua avsluttes landkarløst med 
en utkrager i begge endene. Her henges det inn sidevinger for at en skal unngå at fyllingene 
kommer inn i underliggende veger, og at ytterligere støttekonstruksjoner mot vegene skal 
være unødvendig. Det antas fundamentering på løsmasser eller på berg i alle aksene. Doble 
sirkulære søyler ø800 benyttes i alle aksene. Søylene er monolittisk sammenstøpt med over-
bygningen. Søylene må ha god lengde for å ta opp kreftene fra forskyvningene av brua. Over-
bygningen støpes på stillas reist fra bakken eller som spenner fra akse til akse. Kostnad bru 
K400: ca. 11,02 mill kr. Tegning K400 viser det valgte alternativet. 

 

Figur 15: Bruprofil - Klettelvbrua 

 

Figur 16: Plan bru - Klettelvbrua 
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Hennaelvbrua 
Brua ligger mellom profil 3077 og profil 3167. Brua utføres som en stålplatebærer med sam-
virke med betongdekket. Brua får en lysåpning på ca. 80 m, med spennvidder 
23+34+23=80m. Spennviddene er i stor grad bestemt ut fra restriksjonene i elveløpet og i 
skråningene mot elva. Det er her verneverdige biologiske mangfold som en ønsker å ta vare 
på. Dette gir en spennvidde over elva på minimum ca. 34,0 m. Eksisterende skogsveg i ca. 
profil 3075 legges om og føres under brua i ca. profil 3095. Endespennet må da være mini-
mum ca. 23,0m for at ikke fyllingen fra E39 skal komme inn i skogsvegen. Spennvidden gir 
også god tilpasning til midtspennet. Det antas at brua avsluttes landkarløst på østsiden, mens 
det bygges et tradisjonelt skivelandkar i vestenden.  

Dette landkaret utformes for å ta vare på vegfyllingene slik at det blir unødvendig med ytter-
ligere støttekonstruksjoner mot skogsvegen. Det antas fundamentering på løsmasser eller på 
berg i alle aksene. Landkar i akse 1 utføres som skivelandkar. Brulagrene plasseres rett over 
skivene. Doble sirkulære søyler ø800 benyttes i akse 2, 3 og 4. Søylene utvides i toppen for å 
få plass til lagrene og til jekker ved en eventuell senere utskifting av lagrene. Søylene må ha 
god lengde for å ta opp kreftene fra forskyvningene av brua. I akse 4 er det nødvendig å plas-
sere kumringer rundt søylene for å hindre jordtrykk mot søylene. Stålplatebærerne monteres 
enten ved framskyving fra den ene siden, eller ved hjelp av kran som løfter elementene på 
plass. Stillas og forskaling for betongdekket henges opp i platebærerne. Brua utføres med 
påhengte vinger bak akse 4. Brua utføres med fugebeslag i akse 1. Kostnad bru K700: ca. 
18,86 mill kr Tegning K700 viser det valgte alternativet. 

 

Figur 17: Bruprofil - Hennaelvbrua 

 

Figur 18: Plan bru -Hennaelvbrua 
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4.3.2  Kulverter 
For å gi tilgang til skogsressursene sør for ny E39 ved Hennset bygges det en traktorunder-
gang som vist under. Den er lokalisert ved profil nr. 5580. 

 

 

Figur 19: Kulvert ved Hennset 

 

Figur 20: Profil kulvert (traktorundergang) under ny E39 ved Hennset 

 

Figur 21: 3D-presentasjon av traktorundergangen. 

  

23 
 

4.3.3  Murer 
Veg under Klettelvbrua mot skytebanen har en mur som er ca. 30 m lang med høyde på 1-2 
m. Skkogsveg under Otneselvbrua har en mur med lengde på ca. 35 m.

Høyden varierer mellom 1-2,5 m. Det kan bli noe muring i forbindelse med overganger til 
bruene. Omfanget av dette vil gå fram av byggeplanen. 

4.4 Terrengbehandling og landskapstilpasninger 
4.4.1  Terrengbehandling og behandling av sidearealer 
Oppstikkende fjellnabber og terrengpartier nært vegen bør disse planeres ned til myke ter-
rengformer. De må også underordnes de store landskapslinjene. Dette problemet oppstår of-
test når vegen ligger i dobbeltsidig skjæring og terrenget utenfor ligger lavere. Overganger 
mellom skjæring og fylling skal avrundes på en måte som gir et mykt og harmonisk utseende. 
Overgangen mellom fjell og terreng skal mykes opp med at jordmasser legges ut. 

4.4.2 Vegetasjonsbehandling og revegetering 
Toppmassene legges tilbake i et 30 cm tykt lag. På og inntil fjellskjæringer, på steder der 
topplaget er veldig tynt og de stedene hvor undergrunnsjorda legges massen tilbake. Der den 
er av god kvalitet, er det tilstrekkelig med et toppjordlag på 10-20 cm. Det er bedre med et 
jevnt lag over større områder enn små områder med tykke lag. Undergrunnsjorda legges til-
bake med en tykkelse på minimum 20 cm. Det kan videre være gunstig at massene legges til-
bake i samme tykkelse som finnes på hvert enkelt, men at de likevel oppfyller de minimale 
tykkelsene som er nevnt over. 

4.4.3  Kryssing av elver/bekker 
Eksisterende bekker bør fortrinnsvis følge gamle bekkefar. Imidlertid er det på lange strekk 
dobbeltsidige høye skjæringer. Dette kan gjøre det nødvendig å legge om bekker lokalt. For i 
møtekomme krav om økte rør- og kulvert dimensjoneringer som følge av klimapåslaget på 
20% vil det i byggeplanfasen legges inn større dimensjoner enn det som er vist i regulerings-
planen. 

For å unngå store vannmengder med langs skjæringer er det aktuelt å legge avskjæringsgrøf-
ter 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. Stikk-
renner gjennom veg beregnes etter håndbok 018. 
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Figur 22: Snitt -stikkrenneløsning 



Tabell under viser 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/bekker der man leder gjennom vegfylling enten via kulvert eller riktig dimensjo-
nerte rør. Eksisterende bekker ledes fortrinnsvis fram til gamle bekkefar. 
 

Profil nr. ny E39 Element/Bekk Tiltak Lengde på 
tiltaket 

Adkomstveg til eks. 
E39 ved Klettelva 

Bekk Kulvert 18 m 

1265-1520 Holbekken Grøftekanal 280 m 
1505 Holbekken Falsrør langs E39 55 m 
1745 Lavbrekk terreng Stikkrenne (ikke 

vann) 
13 m 

1750-1860 Skjæring Avskjærende grøft 
over skjæringstopp 

126 m  

2150-3010 Skjæring Høy dobbeltsidig 
skjæring. Avskjæren-
de grøft over skjæ-
ringstopp 

860 m 

3220-3360 Skjæring Avskjærende grøft 
over skjæringstopp 

170 m 

3800 Tronsvabekken Stikkrenne gjennom 
fylling langs terreng 
uten høybrekk 

87 m 

3830-4500 Skjæring Høy dobbeltsidig 
skjæring. Avskjæren-
de grøft ovenfor 
skjæringstopp. 

 
670 m 

4620 Torbugbekken Stikkrenne gjennom 
fylling 

102 m 

4780-5070 Skjæring Avskjærende grøft 
over skjæringstopp 

710 m 

5430 Ekkerbekken (bekk 
med forgreininger) 

Stikkrenne gjennom 
fylling 

175 m 

5520 Ekkerbekken Kulvert 70 m 
5610-6270 Skjæring Høy dobbeltsidig 

skjæring. Avskjæren-
de grøft ovenfor 
skjæringstopp. 

 
660 m 

6290 Seterbekken Kulvert gjennom 
fylling 

82 m 

6500-6740 Skjæring Avskjærende grøft 
over skjæringstopp 

240 m 

  

Tabell 2: Viser hvordan man vil håndtere bekker og vannforekomster langs veglinja 

25 
 

4.5 Massehåndtering 
4.5.1  Massebalanse 
Med veldig varierende grunnforhold langs traséen blir fordelingen av ulike typer masser for-
skjellig. Strekningen domineres likevel med lengre strekninger med tykk lausmasse på fjell 
der man har dobbelsidige fjellskjæringer. Modellering basert på utførte grunnundersøkelser 
og geotekniske notat gir følgende tall for massebalansen: 

Topplaget: Vi tar ut ca. 75.000 m3 vegetasjonsdekke/myr/matjord (fordelingen av 
disse er usikker). 
Jordlaget: Vi tar ut ca. 200.000 m3 sand/grus/silt/leire (fordelingen er usikker). 
Fjell: Vi tar ut ca. 470.000 m3 fjell. 

Forbindelsesveien ved Hennset og skogsveiene er med i disse tallene. 

Det er lausmassebalanse på prosjektet. Mesteparten av lausmasseoverskuddet brukes på 
sikkerhetsvoller og støyvoller rundt ny skytebane for Valsøyfjord skytterlag. Det vil gå med 
ca. 350.000 m3 ved opparbeiding av ny skytebane. Utfylling ellers i forbindelse med bruløs-
ninger, utslakking av fyllingsskråninger. 

Ut fra beregningene vil vi derfor stå igjen med et lite masseoverskudd. Dette 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 10 m bredt anleggsbelte. I de områdene man 
har særskilte bhov 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 lausmasseoverskuddet 
på ca. 300.000 m3 skal nyttes til støy- og sikkerhetsvoller til den nye skytebanen ved Klettel-
va. Det er en usikkerhet her. En del av lausmassen som ved gode klimatiske forhold kan nyt-
tes til vegbygging kan i perioder med mye nedbør ikke brukes. Derfor setter reguleringspla-
nen av areal til deponering av slik masse dersom dette blir nødvendig. Overskuddsmasser 
skal søkes brukt langs veglinja. I den grad det vil være behov for det kan det bli nødvendig å 
legge til rette for at masse fra strekninga Otneselva-Hestnes kan brukes i veglinja på denne 
strekningen.  Det foreligger grunnboringsresultater som viser at grunnforholda på gnr. 100/1, 
100/3 og 100/49 tåler deponivolumet på 300.000 m3 som vist i figurene 20, 21 og 22. 

 

Deponinr. Gnr./bnr. Volum m3 Profilnummer 
1 100/1 og 100/49 2.700 1880-2150 vs 
2 100/1 og 100/49   7.900 1180-2150 
3 100/5 og 100/4 35.600 3465-3820 
4 103/1, 2, 3, 4, 5, 6 sameie 16.500 4600-4710 
5 103/1, 2, 3, 4, 5, 6 sameie  15.200 5290-5430 
6 103/1, 2, 3, 4, 5, 6 sameie 20.100 6310-6470 
7 100/3 og 100/49 og 100/1 300.000 Skytebanen ved Klettelva 

Tabell 3: Oversikt over deponistørrelsen fordelt på gnr./bnr. 
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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 leg-
ges til grunn for vurdering av trafikkstøy. Rød sone angir områder som ikke er egnet til støy-
følsomme formål som f.eks. etablering av boliger. I gul sone kan støyfølsom bebyggelse opp-
føres dersom avbøtende tiltak gir tilfredsstillende støyforhold.  

Ny E39 vil ikke påføre støy overfor støyfølsomme bebyggelse (boliger, fritidsbebyggelse). Det 
er i beregningene ikke lagt opp til støyskjermingstiltak. 
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Figur 26: Støysonekart for området ved Klettelva etter tiltak. Rød støysone=Lden>65 dB, Gul 
støysone=mellom Lden 55dB og 65 dB, Grønn støysone=Lden<55dB 

 

Figur 27: Støysonekart for området ved Hennset etter tiltak. Rød støysone=Lden>65 dB, Gul støyso-
ne=mellom Lden 55dB og 65 dB, Grønn støysone=Lden<55 dB 

4.6.2  Støy fra ny skytebane ved Klettelva 
Ny erstatningsbane til Valsøyfjord skytterlag flyttes nordover som følge av at ny E39 legges 
gjennom dagens bane. Skyteretningen endres også noe. Støy må ses opp mot de to andre pa-
rameterne 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 implemente-
res i annen arealplanlegging. 

Skytebanen som vist i fig. viser hvordan den blir seende ut for å tilfredsstille både sikkerhets-
krava, støykrava samt skyteteknisk egnethet.  Det er lagt inn kjøreveg for bil  fram til 100 m 
og  200 m skivene. Klubbhuset er lagt tett inn til standplass. 
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Figur 28: 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 til-
svarer da gul sone området innenfor støykoten for LAImax=65 dBA og rød sone innefor støy-
koten 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 ba-
nen. I henhold til veilederen til T-1442 beregnet etter nyeste gjeldende nordisk beregnings-
metode 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 regelmessig 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 boli-
ger/hytter berørt av støysonene. Hvorav 6 berøres av rød støysone. Med valgt utforming  av  
ny erstatningsbane vil ingen eksisterende eller regulerte boliger/hytter bli berørt av støyso-
nene 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 
standplassene. 
Nord for standplassene skald et legges opp en støyvoll med høyder som er angitt i il-
lustrasjonsplanen. 

Det er ikke regnet med at vegetasjon i området gir støydemping. 
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Figur 29: Støysonekart over eksisterende skytebane. Gul sone området innenfor støykoten for 
LAImax=65 dBA og rød sone innefor støykoten LAImax=75 dBA. 

 

 

Figur 30: Støy fra ny skytebane. Gul sone området innenfor støykoten for LAImax=65 dBA og rød sone 
innefor støykoten 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 masser. Det har ikke foregått forurensende virksomhet innenfor planområdet. Det for-
utsettess at massene ikke vil bli forurenset som følge av anleggsarbeidet. 

Dersom det skulle skje uhell med uhell av drivstoff eller olje skal ikke massene deponeres 
som en del av bakkeplaneringen. 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 bek-
ker og stikkrenner. Vegen ligg stedvis i lange dobbeltsidige skjæringer. Her er det store skjæ-
ringsarealer som dreneres ned mot veg. Langs vegen er det grunne grøfter. Det vil være infil-
trasjon fra grøftene og med mot drensledningene. I strekk med lange dobbeltsidige skjæ-
ringer 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 hen-
siktsmessig måte. Som følge av den  økte dreneringsvann til Ekkerbekken bør man 
øke rørkapasiteten under eks. E39. Det er også viktig at hele bekkeløpet undersøkes 
med tanke på erosjonsfare. 
 

4.8  Elektrisitetsforsyning 
Omlegging av høgspentlinje, gjelder krysningspunkt: 4 (profil 4593), 5 (profil 5710) og 6 (pro-
fil 6730).  Omleggingen vil ikke gi store utfordringer for ny E39 etter planlagt trasé. 

5 Grunnforhold, skred og flom 

5.1 Grunnforhold 
Undersøkelsene viser at det på strekninga for det mest er faste grusige masser. Ned mot 
krysspunktet ved Klettelva er det registrert et litt lausere topplag (de øverste 2-4 meterne) 
med lausere lagra silt/leire. Mellom profil 1900 og 2100 er det registret 1-2 m djup myr. 

Det er observert berg i dagen fra ca. profil nr. 2100-2450 og myr fra 2450-2550- Fra profil 
22550 er det trolig > 5 m fast morene. I profil 2950 er det i de øverste 3 meterne avdekket 
ensgradert siltig sand. Dette er svært erosjonsutsatt materiale, og god drenering er derfor 
viktig. På grunn av vanskelig adkomst for borerigg er det ikke grunnboringer på strekningen. 

Der ny E39 krysser Hennaelva viser grunnundersøkelsene at det er fast sandige og grusige 
masser over berg, 4-7 m under terreng. Det antas at elva har gravd seg ned til berget. Berg-
djupet varierer fra 3-15 m. 

Ved Hennset viser undersøkelsene at det er delvis myrlent, men på samme tid grunt til berg. 
Strekningsvis vises berg i dagen. Over Hennsetbekken er det relativt laust lagra sandige (og 
leirig) silt med til 5-10 m under terreng.  Grunnforholda ned mot ferja kan oppsummeres 
med at det er 2-10 m til berg. Lausmassen er i hovedsak relativt fast.  Sand/grus med god 
fasthet. Et parti med vekslende fasthet grunnet noe silt. 

På grunn av vanskelig tilkomst er det få boringer fra profil 5600-6700. Men man har avdekt at 
det fra profil 6400 er steinrik morene og rasmasse. Det er relativt grunt til berg. Det er flere 
observasjoner av berg i dagen på oppsiden. 
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 Når det gjeld planlagte voller på skytebanen ved Klettelva, så kan de bygges som prosjektert 
etter fjerning av myrmasser. Det er begrensa krav til massene i disse, men det vil være nor-
male krav til lagtykkelse og drenering av laga. Vi viser til håndbok 018 og 274. 

5.2 Skred 
Det er ikke avdekt skredutsatte område på strekninga som indikerer at ny E39 vil bli utsatt for 
ras/skred. 

5.3 Flom 
Det er gjort beregninger av 200 års flom for i vassdragene. Både for Klettelva og Hennaelva 
beholdes dagens elvebredde forbi brustedet. Søyleplassering og fir høyde gir ingen begrens-
ninger for vannføringen ved bruene. Størrelsen på rør og kulvert som skal håndtere store 
vannmengder i bekkene skal ta hånd om klimapåslaget på 20%  som Norges vassdrags og 
energidirektorat påpeker innarbeides  i byggeplanen slik at man unngår uheldige konsekven-
ser. Som følge av økt dreneringsvann til Ekkerbekken bør man øke kapasiteten under eks. E39 
og undersøke bekkeløpet slik at man kan forebygge mot erosjonsfare. Andre bekker bør også 
undersøkes.  

6 Virkninger/konsekvenser av planforslaget 

6.1 Framkommelighet 
Ny E39 vil bedre framkommeligheten og gi lavere risiko for trafikkulykker enn i dag siden ve-
gen legges utenom randbebyggelsen på strekningen Henna-Hendset. Veggeometrien er ut-
formet i henhold til vegnormalene og synes derfor ikke å ha noen potensielle ulykkesstrek-
ninger/ulykkespunkt. I skjæringer er normalprofilet utformet på en slik måte at det ikke kre-
ver rekkverk iht. Rekkverkshåndboka. Der vegen går på fylling er sideområdet forsøkt utfor-
met slik at man unngår mest mulig rekkverk. Der sideterrenget ikke kan flates ut, er det lagt 
inn rekkverk. 

Det er lagt inn ett plankryss ved Klettelva som skal betjene lokalbefolkningen langs dagens 
E39 og fergeforbindelsen Hennset-Aresvika mellom Halsa og Aure. Krysset har god geomet-
risk utforming og har god siktforhold. Krysset vil dermed ikke representere et potensielt ulyk-
kespunkt. 

6.2 Trafikksikkerhet 
Det nye veganlegget vil bedre framkommeligheten og gi lavere risiko for trafikkulykker enn i 
dag siden vegen legges utenom randbebygggelsen. Veggeometrien er utformet iht. veg-
normalene og synes ikke å ha noen potensielle ulykkesstrekninger/ulykkespunkt. I skjæringer 
er normalprofilet utformet på en slik måte at det ikke krever rekkverk iht. Rekkverkshåndbo-
ka. Der sideterrenget ikke kan flates ut, er det lagt inn rekkverk. 

6.3 Landskap og estetikk 
Temaet omhandler de visuelle kvalitetene i omgivelsene og hvordan disse blir endra som føl-
ge av vegtiltaket. Vurderingene skal verdivurderes ut fra det som er vanlig i regionen. Det 
overordna landskapsbildet er preget av skogkledde åssider med elvedaler som stedvis skjæ-
rer seg ned i terrenget slik at man får elvegjel. Dette gjelder særlig der ny E39 krysser Henna-
elva. 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 land-
skapsbilde og reiseopplevelse. Det vart likevel konkludert med at valgte alternativ ikke kom 
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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 laus-
masse som er avdekt gjennom grundigere grunnundersøkelser gjør at vegen ikke blir liggen-
de 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 terrenget. 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 høye skjæringer og høye 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 1650 – Klettelva 

Vegen frem mot Klettelva blir liggende på fylling høyt i terrenget fram mot ny bru over Klett-
elva. Dette tjener to hensikter; Å kunne gi tilfredsstillende høyde for tilkomstveger under 
brua, men også for å ta opp den nødvendige stigningen for vegen videre mot Hennaelva. 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 på denne. 

 Med det sikres en buffer mot elveløpet som bevarer elvekantvegetasjonen, og risikoen for 
fremtidige utfordringer med erosjonsskader som truer tilkomstvegene reduseres vesentlig. 

Under bruas østende vil det bli nødvendig med en 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 eksisterende tilkomstveg i større grad for å redusere bruas totallengde. 

Fyllinger legges med helning 1:2 så langt det lar seg gjør. Under landkar kan dette fravikes 
ned mot 1:1,5. 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 byggeplanfa-
sen. 
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Figur 31: Fyllinger, tilkomstveg til motorcrossbane og bru over Klettelva sett fra sørvest 

 

Figur 32: Fyllinger, tilkomstveg til skytebane og bru over Klettelva sett fra sørøst 
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Profil 3000 – Hennaelva 
Bruas lengde er tilpasset ut ifra topografiske forhold slik at fyllinger rundt landkar vil ligge in-
nenfor de naturlige variasjonene i topografien, og ikke stikke ut som skjemmende pilarer på 
tvers av elvedalens retning. 

Under bruas vestende er det regulert inn en skogsveg som følger Hennaelvas vestside. Situa-
sjonen her har likhetstrekk med østenden av brua over Klettelva. For å holde en distanse mot 
elveskråningen, men samtidig begrense brulengden til det forsvarlige, blir det nødvendig 
med en tørrmur her også for å holde på fylling ned fra landkaret. Ved bruas østende er det 
relativt god plass til å få til en fylling med god tilpasning til det tilstøtende terrenget. På nord-
siden (nedsiden) av E39 ved profil 3200 ser det ut til at det finnes et masseuttak (muligens et 
grustak til vedlikehold av skogsvegen). 

Det kan være ønskelig i byggeplanfasen å skjære av toppen av dette og etablere en sammen-
hengende fyllingsside fra landkarfylling til og med profil 3230 slik at masseuttaket kommer 
bort. Videre uttak av masser her vil uansett ikke være aktuelt. Anleggsbeltet i regulerings-
plankartet tar høyde for dette. 

 
Figur 33: Fyllinger, skogsbilveg og bru over Hennaelva sett fra nordøst 

 
Figur 34: Fyllinger, skogsbilveg og bru over Hennaelva sett fra sør 
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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. Veglinja vil gå i utmark utenom dyr-
ka mark. Det er ikke lagt beslag av jordbruksjord.  

Skogbruk 
Ny E39 går i sin helhet gjennom skogsareal av varierende bonitet, fra lav bonitet til særs høg 
bonitet.  Totalt beslaglegges ca. 800.000 m2 skogsarealer, men en del av dette skogsarealet 
inneholder en del myr. 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. 

Uten avbøtende tiltak som etablering av nytt driftsvegsystem vil eiendomsstruktur og drifts-
forhold 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 etablering av et nytt driftsveg-
system bedre driftsforholdene for gjenværende skogareal så mye at totalsituasjonen for 
skogbruket vil være positiv. 

 

Figur 35: Beslaglagte skogsområder innenfor planområdet er vist med grønn farge 

 

Gnr./bnr 

Beslag av 
fulldyrka 
jord m² 

Beslag av 
beite m² 

Beslag av 
skog m² 

Beslag av 
myr m² 

Beslag av 
åpen fast-
mark m² 

Beslag sam-
ferdsel m² 

42/1 585   12 887 1 308   80 
42/11     3 371 315   478 
100/1     17 755     142 
100/49     2 525       
100/3     34 535 14 550     
100/9     4 503       
100/6     9 241       
100/5     6 678 806     
100/4     30 768 2 540     
101/1     16 045 9 067     
101/2     1 732       
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Gnr./bnr 

Beslag av 
fulldyrka 
jord m² 

Beslag av 
beite m² 

Beslag av 
skog m² 

Beslag av 
myr m² 

Beslag av 
åpen fast-
mark m² 

Beslag sam-
ferdsel m² 

Sam-
eie103/1,2,3,4,
5,6      116 199   9 849   
103/2   3 730 885   121   
103/5     1 603       
103/6     4 864       
103/12     451       
Sum 585 3 730 264 042 28 586 9 970 700 

Tabell 4: 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 Hennaelva. 
Etablering av skogsveg ved Hennset fra eks. E39 som går under ny E39 ved at det 
bygges en traktorkulvert. 

6.5 Naturmiljø 
Konsekvensutredningen som ble utarbeidet i forbindelse med kommunedelplanen påpeker 
at det er behov for å ta hensyn til oppvandring av fisk og ål i vassdragene. Dette er gjort på 
følgende måte: 

I forbindelse med gravearbeider må det benyttes siltskjørt, evt. etablering av avskjæ-
ringsgrøfter 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 elvene. Trafikkgrunnlaget er for lavt til at det utløses til-
tak om behandling av overvann fra vegen. Krav utløses ved ÅDT på 20.000. ÅDT på denne 
vegstrekningen er prognostisert til 2.000 i år 2031.  

Elveleiene omlegges ikke som del av planen. Brupillarene ved Hennaelva er trukket tilbake 
for at man skal unngå selve elvegjelet. I anleggsfasen vil sette inn tiltak for å unngå arbeid i 
elvegjelet/elva. Det vil måtte påregnes avrenning fra fyllinger i anleggsperiode og driftsfase.  
Følgende vurderinger er gjort mht. avbøtende tiltak: 

Da både Klettelva og Hennaselva innehar en liten bestand av sjøørret, bør mesteparten av 
anleggsarbeidet nært opp til elveløpet konsentreres til periodene utenom gyting og smoltut-
vandring. Dette skyldes at fisken vil være mest følsom for direkte forstyrrelse samt økt par-
tikkelinnhold i vannet i disse periodene. Ved å gjennomføre arbeidet i perioden 1. desember 
til 20. april vil begge disse periodene unngås, men det vil da være en viss risiko for at et års 
rekruttering svekkes grunnet mulig tilslamming av grus med egg. Alternativt kan derfor an-
leggsarbeidet gjennomføres etter tidspunkt for både smoltutvandring og tidspunkt for da 
yngel svømmer opp fra grusen, men før innsiget av gytelaks starter. Tidspunkt for dette «vin-
duet» antas å være rundt midtsommer. Dette tidspunktet for gjennomføring av tiltaket anbe-
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fales 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. 

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

Øvrige tiltak  
Det bør tilstrebes at selve anleggsområdet blir så smalt som mulig, slik at vegetasjonsbeltet 
opp- og nedstrøms brua bevares i størst mulig grad. 

Siltskjørt/sedimentasjonsbasseng er en metode for å unngå økt partikkelmengde i vannet og 
dertil redusert fare for sedimentasjon nedstrøms tiltaket, men metoden har klare begrens-
ninger 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 «tøm-
ming». Siltskjørt vurderes derfor ikke å være spesielt godt egnet.  

De avbøtende tiltakene er lagt inn i reguleringsplanens bestemmelser. Vandringsvegen for ål 
og anadrom fisk i elvene skal i varetas.  Dette skal følges opp i byggeplanen. 

Viltpåkjørsler 
Det er ikke påvist trekkveger i nord-sør-retninger der slike krysser den nye veglinja til E39.  
Kryssende hjortevilt vil forekomme, men det er ikke avdekt konsentrerte kryssområder. Det 
er ikke nærliggende dyrka mark til nyvegen som tiltrekker seg beitende hjort. Siden sannsyn-
lighet og omfang er lite, er det ikke lagt inn avbøtende tiltak.    

6.6 Kulturminner 
Fornminner 
Møre og Romsdal fylkeskommune har gjennomført arkeologiske registreringer langs veglinja. 
Arkeologisk rapport 2014 fra dette arbeidet finnes i vedlegg .. . 

Det ble gjort funn av flint, men avstand mellom funnene samt funnkontekst gjør at man tol-
ker funnene som isolerte funn som ikke kan knyttes til automatisk fredete kulturminner. Re-
guleringsplanen berører dermed ikke automatiske fredete kulturminner. Det ble gjort til-
leggsregistrering av skytebanen. 

Nyere tids kulturminner 
Av kulturminner fra nyere tid ble det registrert 4 steingarder, en steinmur og en bro med 
steinfundament.  Steinkvelvbrua over Klettelva berøres ikke av ny E39. 

6.7 Friluftsliv 
Det er først og fremst folk med lokal tilknytning som bruker skogs- og fjellområdene til fri-
luftslivsaktiviteter.  Adkomst til utmarka skjer i tilknytning til skogsbilvegene. Og da fortrinns-
vis via skogbilvegen som går oppover langs Hennaelva oppover til Hennasetra og videre opp-
over. 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 bebyg-
gelse. Ved Hennset vil vegen gå noe nærmere innmark, men avstanden til bebyggelsen er så-
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pass stor at den ikke vil påføre negative konsekvenser med henblikk på forurensing så som 
støv og støy. Utrygghet som følge av tungtrafikk tett inn på seg er fjernet ved at veglinje er 
lagt utenom bebyggelsen. 

Ny E39 vil medføre at gjennomgangstrafikken fjernes for de som bur på strekninga fra Henna 
til Hennset.  

6.9 Drikkevann 
Ny E39 krysser flere vassledninger ved Hennset (se merknad fra gnr. 103/1 og 13).. I merknad 
til planen bes det om at man enten tar hensyn til vassledningen eller at dagens ordning kan 
erstattes med ei anna løsning. I byggeplanen skal man beskrive hvordan man skal sikre vann-
tilførselen med god kvalitet  til eiendommer som sokner til vannverk. I byggeplanen skal det 
ogs beskrives tiltak som skal gjennomføres for å hindre brudd på rørledninger, samt beskri-
velse av tiltak dersom uhellet oppstår. 

6.10 Risiko og sårbarhetsanalyse 
Med utgangspunkt i forslag til reguleringsplan for E39 Klettelva-Otneselva, er det gjennom-
ført en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse). Denne skal etterkomme plan- og byg-
ningslovens krav om ROS-analyser ved all planlegging (jf. § 4.3). I det følgende gjengis konklu-
sjoner fra egen ROS-rapport som finnes i full versjon i vedlegg 5. 

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 gjennom 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 risikoanaly-
se, se vedlegg 1.  Analysen av skogbrann viste akseptabel risiko, og det er formulert et risiko-
reduserende tiltak om brannberedskap ved anleggsvirksomhet. Når det gjelder skred er om-
rådet vurdert som lite sårbart.  Det er også, gjennom fareidentifikasjon og sårbarhetsvurde-
ring, identifisert tiltak som det ut fra samfunnssikkerhetshensyn 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 anbefalte tiltak og forskriftsmessig fundamentering, ref. 

1.5.1 og 1.5.3 i ROS-analyserapport 
Ekstrem nedbør Etablere gode og fremtidsrettede løsninger for håndtering av overvann 

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 an-
leggsarbeid. 

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. 
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Fare Sårbarhets- og risikoreduserende tiltak 
VA-ledningsnett Eksisterende VA-ledninger på planområdet må kartlegges og hensyn-

stas under utbyggingen. 
Eksisterende kraftforsyning Eksisterende kabler og kraftledninger må kartlegges og hensynstas 

under anleggsarbeidet. Høytspentlinje er lagt om i reguleringsplankar-
tet. 

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

Tabell 5: 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 
trafikkavvikling 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 10 meter bredt anleggsbelte på hver side av regulert veggrunn. I 
tillegg er anleggsbeltet utvidet i områder med særskilte behov. Dette gjelder områdene rundt 
krysset ved Klettelva og bruene over Klettelva og Hennaelva hvor det vil være aktuelt med 
riggområder og større arbeidsareal. Under Klettelvabrua er også en del av Hennaelva satt av 
til anleggsbelte. Dette fordi det vil være umulig å bygge brusøylene uten. Det må i anleggsfa-
sen legges opp til en løsning som beskytter elva i størst mulig grad. I tillegg er det satt av et 
stort anleggsområde rundt dagens skytebane til Valsøyfjord skytterlag. Dette er gjort for å 
deponere 300.000 m3 lausmasse i tillegg til at man bruker området som riggområde. 

Videre er det satt av ekstra anleggsbelte ved ankomstpunkter slik at arbeidsmaskiner kan nå 
ny veglinje fra eksisterende E39. Dette gjelder vest for Hennaelva pel 3000, veg opp fra eks. 
E39 fra Henna opp til det punktet ny E39 skal krysse elva. Det er naturlig at det anlegges an-
leggsveg langs etter veglinja. 

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 utarbeides konkurransegrunnlag for byggefasen. Tilsvarende krav gjelder for og drift og 
vedlikehold.  

Anleggsområdet ligger først og fremst i urørt terreng. Ved Klettelva etableres nytt kryss mel-
lom eks. E39 som blir omklassifisert og ny E39. det må påregnes midlertidige løsninger i an-
leggsfasen. Følgende arbeidsoperasjoner 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. 
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8 Omklassifisering av ekstern veg 
Det bygges ny E39 fra Klettelva til Hestnes, hvorav denne reguleringsplanen dekker strek-
ningen Klettelva-Otneselva fra profil 1000 til profil 6683.  Eksisterende E39 vil omklassifiseres 
fra kryss mellom ny E39 ved Klettelva til ny E39 møter eksisterende E39 ved Hestneset. Klett-
elva. Det er igangsatt en egen prosess på dette.  

9 Naboskap og grunnerverv 

9.1 Frisiktsoner 
Siktsoner reguleres inn ved avkjørsler og kryss. Arealer klausuleres til siktsoner ved avkjørs-
ler. Dvs. at arealene ikke erverves, men grunneier får ansvar for å etablere og drifte siktsone-
ne. Grunneierne mottar en engangserstatning for dette. 

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

9.3 Grunnerverv 
Den vedtatte reguleringsplanen vil danne grunnlag for grunnerverv. 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 formålsgrensen slik at of-
fentlige trafikkområder blir offentlig eiendom. Følgende areal må erverves i forbindelse med 
utbygging av ny E39: 

 

Gnr./bnr 

Erverv full-
dyrka jord 
m² 

Erverv 
beite m² 

Erverv skog 
m² 

Erverv myr 
m² 

Erverv åpen 
fastmark m² 

Erverv sam-
ferdsel m² 

 
Sum erverv m² 

42/1 585   12 887 1 308   80 1 4860 
42/11     3 371 315   478 4 164 
100/1     17 755     142 17 897 
100/49     2 525       2 525 
100/3     34 535 14 550     49 085 
100/9     4 503       4 503 
100/6     9 241       9 241 
100/5     6 678 806     7 484 
100/4     30 768 2 540     33 308 
101/1     16 045 9 067     25 112 
101/2     1 732       1 732 

103/1,2,3,4,5,6 
Sameie     116 199   9 849   126 048 
103/2   3 730 885   121   4 736 
103/5     1 603       1 603 
103/6     4 864       4 864 
103/12     451       451 
Sum erverv  585 3 730 264 042 28 586 9 970 700 307 613 

Tabell 6: Viser erverv av fulldyrka mark, beite, skog, myr, åpen fastmark, samferdsel fordelt på gnr. og bnr. 
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Reguleringsbestemmelser 

Planforslaget er datert: 24.03.2014. 
Dato for siste revisjon: 24.07.2014. 
Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 24.03.2014. 
Dato for godkjenning: 06.11.2014

§1 AVGRENSNING

Regulert område er vist med reguleringsgrense på plankart med plan-ID 20140001. 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. 

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

Kjøreveg offentlig veg o_SKV, f_SKV, SKV 
Gang- og sykkelveg o_SGG 
Annen veggrunn – teknisk anlegg o_SVT 
Kollektivholdeplass o_SKH 

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

LNFR-areal L 
Landbruksformål LL 

Hensynssoner (PBL § 12-6) 

Faresone skytebane (PBL § 12-6, § 11-8a) H360_ 
Faresone høyspenningsanlegg (PBL § 12-6, § 11-8a) H370_ 

Områdebestemmelser (PBL § 12-7) 

Anleggs- og riggområde 

§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.
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c) Før anleggsstart skal det utarbeides en lan 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) Overskytende 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.
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§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. 
 

§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 

Fortau, gang- og sykkelveg samt holdeplasser for kollektivplasser for kollektivtrafikk skal 
utformes i samsvar med Statens vegvesen sin 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. 
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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 SKV skal benyttes til offentlig veg. 

§5.2 Gang- og sykkelveg 

a) Område merket SGG skal benyttes til offentlig gang- og sykkelveg. 
b) Gang- og sykkelveg skal gis universell utforming. 

§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. 
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§5.4 Kollektivholdeplass 

a) Område merket SKH skal benyttes til kollektivholdeplass. 
 

b) Kollektivholdeplass skal gis universell utforming. 
 
 

§6 LANDBRUKS, NATUR OG FRILUFTSOMRÅDER, SAMT REINDRIFT 

§6.1 LNFR-areal 

Områder merket med L er landbruks, natur og friluftsområder 

§6.2 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 

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 

Faresonen er avmerket på plankartet med H370_1 og gjelder sikkerhetssoner ved høyspentanlegg 
(luftstrekk). Tiltak i disse områdene skal godkjennes av ledningseier. Dersom det finnes eksisterende 
ledningstraséer 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. 

 

§9 OMRÅDEBESTEMMELSER 

§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 
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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. 
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