INNHOLD
Planbeskrivelse
Reguleringsbestemmelser
Plankart.......................................................................... Blad 1/5
Blad 2/5
Blad 3/5
Blad 4/5
Blad 5/5

Planbeskrivelse
Detaljregulering for

E39/E136 Ørskogfjellet - sørsida

Planbeskrivelse - Detaljregulering for E39/E136 Ørskogfjellet - sørsida

Innhold

7.6 Landskapsbilde ............................................................................................................................... 11
7.7 Friluftsliv......................................................................................................................................... 11

Innledning ....................................................................................................................................... 2

7.8 Naturmangfold ............................................................................................................................... 11

1.1 Supplerende innledning ved mindre endring mai 2018 .................................................................... 2

7.9 Kulturmiljø ...................................................................................................................................... 11

2

Planprosess og medvirkning ........................................................................................................... 3

7.10 Naturressurser .............................................................................................................................. 11

3

Rammer og premisser for planarbeidet ........................................................................................... 3

7.11 Massehåndtering .......................................................................................................................... 11

3.1

Nasjonal transportplan (NTP) ....................................................................................................... 3

7.12 Vurdering av måloppnåelse .......................................................................................................... 12

3.2

Rutevise utredninger.................................................................................................................... 3

8

3.3

KVU E39 Ålesund-Bergsøya ......................................................................................................... 4

8.1

3.4

Planstatus for området ................................................................................................................ 4

8.1.1

Skred, geologi og geoteknikk .......................................................................................... 12

Bakgrunn for planforslaget .............................................................................................................. 5

8.1.2

Flom og havnivå inkl. klimavurderinger ........................................................................... 12

1

4

4.1 Målsettinger for planforslaget .......................................................................................................... 5

Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) .................................................................................... 12

8.2

Naturfare .................................................................................................................................... 12

Menneske- og virksomhetsbasert fare ....................................................................................... 12

4.2 Tiltakets forhold til forskrift om konsekvensutredning ..................................................................... 5

8.2.1

Transport av farlige stoff ................................................................................................. 12

5

8.2.2

Terror/sabotasje .............................................................................................................. 12

Beskrivelse av eksisterende forhold i planområdet .......................................................................... 5

5.1 Beliggenhet ...................................................................................................................................... 5

8.3

Beredskap .................................................................................................................................. 12

5.2 Dagens arealbruk ............................................................................................................................. 5

8.3.1

Brann ............................................................................................................................... 12

5.3 Teknisk infrastruktur........................................................................................................................ 5

8.3.2

Infrastruktur .................................................................................................................... 13

5.4 Landskapsbilde ................................................................................................................................ 6

8.4

Trafikksikkerhet ......................................................................................................................... 13

5.5 Friluftsliv .......................................................................................................................................... 6

8.5

Forurensing ................................................................................................................................ 13

5.6 Naturmangfold ................................................................................................................................. 7

8.6

Helse, miljø og sikkerhet i bygge- og driftsfasen ....................................................................... 13

5.7 Kulturmiljø ....................................................................................................................................... 7

9 Gjennomføring av forslag til plan....................................................................................................... 13

5.8 Naturressurser ................................................................................................................................. 7

9.1 Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA)- og Ytre miljøplan (YM) for byggefasen .............................. 13

5.9 Grunnforhold ................................................................................................................................... 8

10 Innkomne merknader ved varsel om oppstart .................................................................................. 14

6

Beskrivelse av forslag til detaljregulering ........................................................................................ 9

11 Innkomne merknader ved offentlig ettersyn .................................................................................... 15

6.1 Planlagt arealbruk ............................................................................................................................ 9

12. Supplerende planbeskrivelse -reguleringsendring 2018 ................................................................. 17

6.2 Tekniske forutsetninger ................................................................................................................... 9

12.1 Beskrivelse av endringer i planen .............................................................................................. 17

6.3 Andre vurderte løsninger ............................................................................................................... 10

12.2 Virkning av endringene ............................................................................................................. 19

7 Virkninger av planforslaget – arealbruk og løsninger ........................................................................ 10

12.3 Merknader ved begrenset høring............................................................................................... 19

7.1 Framkommelighet .......................................................................................................................... 10

Reguleringsbestemmelser ...................................................................................................................... 21

7.2 Samfunnsmessige forhold .............................................................................................................. 10
7.3 Naboer ........................................................................................................................................... 10
7.4 Byggegrenser ................................................................................................................................. 10
7.5 Trafikksikkerhet ............................................................................................................................. 10
1

Planbeskrivelse - Detaljregulering for E39/E136 Ørskogfjellet - sørsida

1

Innledning

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 3-7 og § 12-10 har Statens vegvesen i samarbeid med

Ørskog kommune, utarbeidet detaljreguleringsplan for E39 Ørskogfjellets sørside på strekningen

Tverrelva-Dalegrova.

Hensikten med planarbeidet er å utarbeide reguleringsplan som gir hjemmel til å etablere

forbikjøringsfelt i stigningen på sørsiden av Ørskogfjellet. Utvidelse av veg vil medføre behov for

1.1 Supplerende innledning ved mindre endring mai 2018

Det er gjennomført en mindre endring av reguleringsplanen for E39 Ørskogfjellets sørside våren 2018.
Endringer pr 2018:
•

europavegen.
•

for å få bedre massebalanse i prosjektet (mindre skjæring på opp-siden av europavegen).

oppfyller kravene for utbedring av nasjonale hovedveger.

•

4300 og profil 4000-4050).
•

den regulerte strekningen. Dette område vil bli fylt opp med overskudsmasser fra prosjektet.

arealdel, kommunedelplan eller områderegulering. Formålet med en detaljregulering er derfor å

utbygging, blant annet ved eventuell ekspropriasjon av grunn.

I tillegg er det, etter avtale med den aktuelle grunneieren, tilføyd et avsnitt i bestemmelsene i

§8.1 som gjelder området med et gammelt grusuttak på vestsiden av europavegen helt i sør på

Detaljregulering skal følge opp og konkretisere overordnet arealdisponering i kommuneplanens

Detaljreguleringen er også i mange tilfeller nødvendig rettsgrunnlag for gjennomføring av tiltak og

På den sørligste halvdelen av prosjektstrekningen har byggeplanleggingen avdekt at det er

behov for noe bredere anleggsbelte flere plasser (rundt profil 5000, profil 4600-4825, profil

Hva er en detaljregulering?

fastsette mer i detalj hvordan arealet innenfor planområdet skal utnyttes eller vernes.

Veglinjen er på den nordligste del av strekningen (fra p-plassen hvor postvegen krysser E39 til

prosjektavslutning i nord) forskjøvet ca. 6 meter mot øst (nedover mot elva). Endringen er gjort

sanering av avkjørsler. Planen omfatter også utretting av skarpe svinger på strekningen som ikke

En detaljregulering er et detaljert plankart med planbestemmelser og planbeskrivelse.

Planen er forlenget 105 meter mot nord for å få med avkjørselen til et hyttefelt på nedsiden av

I samråd med Ørskog kommune er dette vurdert som en endring som kan behandles som en mindre

endring i samsvar med plan- og bygningsloven § 12-14.

Planforslaget er sendt på avgrenset høring til berørte grunneiere og myndigheter.
Oppstart av planarbeidet ble i henhold til Plan‐ og bygningslovens § 12‐8 annonsert i Bygdebladet,

Vestnesavisa og Sunnmørsposten 21.mai 2013. Varsel om oppstart av reguleringsplanlegging ble sendt
ut til offentlige instanser samt grunneiere og andre berørte 15.05.2013. Frist for å komme med
merknader var satt til 01.07.2013.

Planforslaget har vært på offentlig høring i henhold til vedtak i Kommuneplanutvalget 08.03.16 i
perioden 09.03.16-22.04.16. Planen lå ute på servicetorget på Ørskog rådhuset og hos Statens

vegvesen i Ålesund. I tillegg var planen tilgjengelig på kommunen og Statens vegvesen sine

hjemmesider. Varsel om offentlig høring ble kunngjort i Sunnmørsposten og Bygdebladet. Grunneiere

og rettighetshavere fikk skriftlig melding om offentlig ettersyn. Planforslaget ble samtidig sendt ut på

høring til offentlige instanser. Merknadsfrist var fredag 22.april. Det kom inn 11 merknader til planen.
Statens vegvesen har laget en oppsummering, og kommentert alle innkomne merknader i samarbeid

med kommunen, se avsnitt 11. Det er ikke gjort noen større endringer i planforslaget etter offentlig

ettersyn. Tilkomsten til postvegen (tursti) på vestsiden av E39 er av trafikksikkert hensyn snudd mot ny
lunneplass istedenfor ut på E39.

Plankart og bestemmelser er endret og oppdatert som beskrevet senere i planbeskrivelsen.
Planbeskrivelsen er i hovedsak holdt uendret, men i tillegg til et supplerende forord og oppdatert

forside er det lagt til et kapittel 12 med en supplerende planbeskrivelse for selve endringen. Kapittelet

gir en nærmere beskrivelse av hva endringen går ut på og avviket fra den gjeldende planen (avsnitt

12.1), hvilke konsekvenser endringen vil få (avsnitt 12.2) og oppsummeringa av innspill i forbindelse
med den avgrenset høringen (avsnitt 12.3).

Planen er oversendt Ørskog kommune for formell behandling og endelig reguleringsvedtak.
Spørsmål kan rettes til Statens vegvesen Region midt:

Pernille Ibsen Lervåg, tlf. 410 87 093, eller e-post: pernille.lervaag@vegvesen.no
Planforslaget består av følgende deler:
•
•
•

Plankart (02.05.2018)

Reguleringsbestemmelser (07.05.2018)

Planbeskrivelse (dette dokumentet)

Planen ble godkjent planutvalg 3.mai 2016 og kommunestyremøte 26.mai 2016.
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Planprosess og medvirkning
Det ble varslet oppstart for en lengre
strekning (figur 1) enn det nå er

utarbeidet detaljregulering for, se
beskrivelse og kart i avsnitt 6.

Planstrekningen er redusert til å omfatte

E39 fra steinbruddet sør for Tverrelva og
til Dalegrova, totalt 2,65 km. Alle
grunneierne som ble varslet ifbm

planoppstart er informert pr brev
(vinteren 2016) om redusert
planstrekning.

I forbindelse med varsel om oppstart har
det vært en del kontakt med grunneiere

og noen befaringer, i hovedsak med
hytteeiere.

Planarbeidet har skjedd i samråd med
Ørskog kommunes administrasjon.

3

Rammer og premisser for planarbeidet

3.1

Nasjonal transportplan (NTP)

I NTP står følgende om strekningen: I første fireårsperiode prioriteres bygging av forbikjøringsfelt på

E39 over Ørskogfjellet i Møre og Romsdal.

NTP har et tilhørende handlingsprogram. Der står følgende: I første fireårsperiode legges det opp til å

starte byggingen av krabbefelt på E39 Ørskogfjellet i Møre og Romsdal. I siste seksårsperiode fullføres
krabbefeltet på E39 Ørskogfjellet. Det er totalt satt av 123 mill (2014-kroner) til prosjektet under

posten «Store prosjekt». Av disse er 20 mill avsatt til oppstart i 2017, mens resterende midler kommer i
perioden 2018-2023.

3.2

Rutevise utredninger

Samferdselsdepartementet har besluttet at videre planlegging av E39 Ålesund–Molde skal ta

utgangspunkt i to konsept, Tautrakonseptet over Ørskogfjellet (K2) eller Tautrakonseptet gjennom
Solnørdalen (K3).

Firefelts veg mellom Ålesund og Molde er det overordnede målet, som en del av ambisjonen om ferjefri
E39. Dette må gjøres etappevis, med fjordkryssing nord for Vik som trolig første steg. Et naturlig og

avgjørende neste steg vil være Digernes-Vik. Det er her de store tidsgevinstene for regionen kommer, i
tillegg til ferjefri fjordkryssing. Traséen blir trolig vesentlig endret fra dagens og ny veg blir vesentlig
kortere og mindre kupert.

Planen har vært på offentlig ettersyn i

perioden 9.mars til 22.april 2016. Det

har vært avholdt en åpent kontordag på
rådhuset 31.mars 2016.

Figur 1 - Den røde streken på kartet viser strekninga det var varslet oppstart for.
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3.3

KVU E39 Ålesund-Bergsøya

Samferdselsdepartementet har besluttet at videre planlegging av E39 Ålesund–Molde skal ta

utgangspunkt i to konsept, Tautrakonseptet over Ørskogfjellet (K2) eller Tautrakonseptet gjennom
Solnørdalen (K3).

Når det gjelder K3 gjennom Solnørdalen vises det til at en slik løsning vil ha relativt høy trafikantnytte.
Samtidig kommer konseptet dårlig ut på ikke-prissatte virkninger pga. sårbare områder i Solnørdalen.

De negative virkningene vil kunne motvirkes ved å bygge store deler av traseen i tunnel, men da vil

3.4

Planstatus for området

Arealbruken er definert i kommuneplanen sin arealdel, det er ikke gjeldende reguleringsplaner for
området.

E39/E136 er vist som eksisterende veg gjennom området, Den Trondhjemske postveg er vist som

turveg som krysser E39/E136. Også høgspentledninger som går gjennom området er vist på plankartet.
LNF (Landbruk, Natur og Friluftsliv) er vist som arealbruk for alt areal som inngår i vårt planområde.

samtidig kostnadene kunne øke betraktelig.

Vegvesenet har høsten 2015 satt i gang en tilleggsutredning for å vurdere de to konseptene mot

hverandre. Her vil man se på miljø- og kostnadsmessige virkninger av konseptene. Både firefeltsveg

med fartgrense 110 km/t (H8-veg) og to-trefeltsveg med fartsgrense 90 km/t (H5-veg) blir vurdert.
Tilleggsutredningen er planlagt ferdig 2016.

Figur 2 - Kartet viser de to alternative konseptene for fremtidig E39 mellom Digernes og Vik.

Figur 3 - Utsnitt fra kommuneplanens arealdel viser vegen gjennom område og tilliggende arealbruk. Lysegrønn farge angir

landbruk-, natur- og friluftsområder (LNF).
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Bakgrunn for planforslaget

Enkelte tunge kjøretøy klarer i dag ikke å holde en fart på mer enn 35-40 km/t i de lange stigningene

opp mot Ørskogfjellet. Om vinteren hender det ikke sjelden at trailere blir stående fast og sperre vegen
for annen trafikk. Problemene de saktegående kjøretøyene medfører for andre trafikanter forsterkes av
at det bare er svært korte strekninger i stigningene der det er forbikjøringssikt.

Da det ble meldt oppstart for prosjektet i 2013 så man for seg å gjøre tiltak på en mye lengere

strekning (fra Valgermokrysset i Ørskog kommune til Skorgedalen i Vestnes kommune). Blant annet på
grunn av usikkerheten rundt traséen for fremtidige «Fergefri-E39», og dermed vegens fremtidige

funksjon, er prosjektet kortet ned til at i første omgang å se på den del av strekningen (sørsiden av

5

Beskrivelse av eksisterende forhold i planområdet

5.1 Beliggenhet

Planområdet ligger i Ørskog kommune ca. fire kilometer fra Sjøholt som er kommunesenteret.

Strekningen inngår i riksvegnettet både som E39 og E136 (felles trasé fra Kjelbotn i Vestnes til Breivika
i Ålesund).

Planområdet omfatter en strekning på 2.65 km langs eksisterende veg.
Ørskogelva renner parallelt med vegen på hele strekningen, mens Tverrelva krysser under E39/E136
ved profil 4000.

Ørskogfjellet) det er knyttet størst utfordring til. Det har vært et mål i planleggingen å prøve å avgrense
reguleringsplanen til ca. det en kan forvente å gjennomføre for 120 mill. kr. (20 mill. i 2017 og 100
mill. i 2018-2023).

5.2 Dagens arealbruk

Store deler av planområdet inngår allerede i dagens vegareal. Tilliggende arealer er i hovedsak
skogsareal. Planområdet omfatter også et eksisterende massetak.

4.1 Målsettinger for planforslaget

Det overordnede målet for tiltaket er mer forutsigbar og bedre fremkommelighet, særlig vinterstid.

5.3 Teknisk infrastruktur

Det er innhentet opplysninger om plassering av ledninger i grunnen og i luftspenn fra Telenor,

4.2 Tiltakets forhold til forskrift om konsekvensutredning

Ved oppstart ble det vurdert at tiltaket ikke utløser krav til konsekvensutredning etter § 2 i forskriften.
Tiltaket er vurdert etter vedlegg III for planer som omfattes av §3, men har ikke så vesentlig virkninger
for samfunn og miljø at de utløser krav til konsekvensutredning. Vurderingen er gitt tilslutning fra
Ørskog kommune som ansvarlig myndighet og det vil derfor ikke bli utarbeidet planprogram for

prosjektet.

Nordvestnett og kommunen.

Det er konflikt med telemaster og telekabler som går langs vegen. Dette gjelder fra profil 3500 - 4900.

Luftlinje kan legges i jord.

Det er konflikt med vann- og spillvannsledning til Ørskog kommune. Dette gjelder fra profil 3500 -

3750.

Noen ledninger har usikker plassering og må kartlegges nærmere i byggefasen.
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5.4 Landskapsbilde

Landskapets hovedform i planområdet er dalformen med Ørskogelva i bunnen av dalen. Planområdet

5.5 Friluftsliv

ligger i en sørvendt helling som stiger mot nordøst.

Området tilhører landskapsregionen midtre bygder på Vestlandet. I dette beltet mellom fjordmunning
og fjellregioner ligg Ørskogfjellets sørside. Områdets landskapsbilde skapes også av vegetasjonen i

området. Dette er omtalt i beskrivelsen av landskapsregionen: Skogspreget er betydelig, og her er store

områder med særlig løv- og blandingsskoger. Over hele regionen har skogreising med planting av gran
hatt et stort omfang - ofte i smale felt oppetter bratte dalsider.

Når man kjører strekningen varierer det mellom «grønne korridorer» og mer åpne områder der man har
utsyn mot fjell. Vegen har en god linjeføring i forhold til terrenget. På korte deler av strekningen er det

større skjæringer. Der man har fangnetting på fjellskjæringene, så dominerer dette landskapsbildet og
kjøreopplevelsen. Variasjonen mellom åpne utsyn og kjøring gjennom skog gir en variert
kjøreopplevelse.

Figur 6 - Planområdet ligger rett sør for et friluftsområde som Fylkesmannen i Møre og Romsdal vurderer har regional verdi.

På sørsida av vegen har postvegen standard som gruset tilkomstveg til hytter, og blir også benyttet

som tilkomstveg for de som parkerer for å gå videre på postvegen eller andre turområder.
Ørskogfjellet har regional verdi som friluftsområde.

Figur 4 - Her åpner landskapet seg, siktrydding langs vegen har bidratt til å bedre utsikten. (Bilde fra Google Streetview)

Figur 5 - På denne delen av strekningen har man vegetasjon tett inn på vegen på begge sider og dette danner en "grønn

korridor". (Bilde fra Google Streetview)
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5.6 Naturmangfold

Vegen går gjennom tett blandingsskog, med hovedsakelig bjørk og selje, samt planta granfelt.

5.8 Naturressurser

Ørskogelva renner parallelt med vegen. Elva har en liten laksestamme 1, 8 km opp fra sjøen.
Planområdet krysser også Tverrelva.

I Naturbase er det registrert en forekomst
av knippesøtpigg (Bankera violascens), se

brunt kors i figur 7. Dette er en sopp med
status Livskraftig (LC) på rødlista 2015.

Soppen er knyttet til plantefelt av gran.
Det er også registrert en lokalt viktig

naturtypelokalitet av typen Fosserøyksone
i Ørskogelva 130 meter oppstrøms
Tverrelva (grønn skravur i figur 7).

Figur 8 - Utsnitt fra www.skogoglandskap.no viser at det er store områder med høy bonitet (mørk grønn farge) på begge sider av
E39/E136.
Figur 7: Registreringer i Naturbase

Det er kjent kryssing av hjort i området, særlig nederste del. Kryssingen er i hovedsak sesongtrekk for
hjort. Det er også noe kryssing av rådyr. Datagrunnlaget for påkjørsler er usikkert.

Den svartelista arten platanlønn (Acer pseudoplatanus) er funnet i nærheten av vegen lengst sør i
planområdet.

På nedsiden av vegen er skogbildet preget av lauvskog, hovedsakelig bjørk og selje, men med innslag

av plantet gran på enkelte teiger. På oversiden av vegen finner vi større granskogområder som strekker
seg over flere eiendommer. Med unntak av et større område som er avvirket i senere tid er granskogen
for en stor del i hkl III-IV og har relativt god kvalitet. Det eksisterer enkelte traktorveger i området, og

nedlagte vegsløyfer har funksjon om lunneplasser for uttak av skogsvirke. På oversiden av vegen ved
profil 3600 ligger det et gammelt massetak. Massetaket er ifølge grunneier Hallvard Eide etablert på
midten av 80 tallet av entreprenør Hole fra Sykkylven i forbindelse med Televerkets bygging av

5.7 Kulturmiljø

Det er ingen kjente automatisk fredede kulturminner innenfor planområdet og arkeologiske

anleggsveien fra Nysætra til telemast oppe på Lebergsfjellet. Plassen fungerer i dag for en stor del som
lagerplass/lunneplass.

registreringer gjennomført i 2013 ga ingen nye funn. I nærområdet er det tidligere registrert flere
jernvinneanlegg.

Ved registrering i 2013 ble det påvist kulturminner fra nyere tid som vitner om aktivitet og bruk av

utmarka i området. Dette er i hovedsak ruiner, bygg, steingjerder, bytesteiner, gammel slåttemark og
uttak av torv.

Den Trondhjemske postveg går over Ørskogfjellet. Allerede i 1647 ble det innført organisert postvesen
i Norge, og da parsellen på Ørskogfjellets sørside bel bygd i 1787 var denne postvegen den første

gjennomgående hovedvegen i fylket. Over Ørskogfjellet er postvegen ca. 5 km lang. Den sørligste delen
er sterkt skadet som følge av legging av kloakkledning i vegbanen i 1989. Vegen er bygd opp over

terrenget, og går forbi flere setrer. Deler av vegen har grusdekke og benyttes som atkomstveg, mens
andre parseller er gjengrodd og dekket av vegetasjon. (Kilde: Arkeologisk rapport 2013 - E39

Ørskogfjellet, Møre og Romsdal Fylkeskommune)

Figur 9 - Skogen vokser tett inn til eksisterende veg. (Bilde fra Google Streetview)
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5.9 Grunnforhold

Totalsonderingene indikerer morenemasse og det er ikke avdekt spesielle geotekniske problem. Hele
parsellen ligger over marin grense.

Det blir høye skjæringer, spesielt ved Tverrelva. Eksisterende skjæring ved Tverrelva er oversiktlig og

sideterrenget bak skjæringskanten er flat. Det er ikke registrert større nedfall. Skjæringen, der den blir
høyest, er i dag sikret med nett og noen bolter og fjellbånd. Skjæringene utenom den er ikke sikret i

dag. Tilstanden varierer mellom middels og dårlig, pga. vegetasjon som vokser i skjæringene og langs
kanten.

Våre skreddatabase viser at det ikke er registrert skred som har stengt vegen på strekningen. Dette er
en god indikasjon på skredfaren langs vegstrekningen.

Denne planen krever økt sikkerhet mot skred i forhold til det som er gjeldende for dagens situasjon på
grunn av økt trafikkmengde. Dermed kan vår skreddatabase ha for kort historikk for å få kunne fange
opp skred med lav frekvens. Denne usikkerheten kan fanges opp av aktsomhetskartene for skred

(steinsprang, snøskred og jord- og flomskred). På strekningen vist i figuren nedenfor (atlas.nve.no) er

det teoretisk fare for snøskred og flomskred (Tverrelva).

Aktsomhetskartene for snøskred tar ikke hensyn til vegetasjon. I det potensielle løsneområdet for

snøskred er det i dag til dels tett skog og det er ikke tegn til snøskredløp i denne sonen. Dette er et
godt tegn på at det ikke forekommer større snøskred i denne fjellsiden. Dersom det settes i gang
flatehogst i fjellsiden vil faren for snøskred øke, men på grunn av at løsneområdet er relativt

beskjedent i høyde og terrenget nedenfor mot vegen er relativt slakt, skal det svært mye til for at et
snøskred skal gå ned mot vegen, selv ved flatehogst.

Aktsomhetssonen ved Tverrelva går langs elveløpet. Elva er ikke spesielt masseførende og det er ikke
synlige jordskred på flyfoto i området.

Figur 10 - Aktsomhetskartet viser at deler av strekningen kan være utsatt for snøskred.
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6

Beskrivelse av forslag til detaljregulering

Gjennom planprosessen har vi avklart hvilke strekninger som har størst behov for forbikjøringsfelt og
hvor det praktisk har latt seg løse og få til. Vi har også hatt en investeringsramme gitt i nasjonal

transportplan å forholde oss til. På bakgrunn av dette arbeidet er det utarbeidet reguleringsplan som
viser forbikjøringsfelt på 1,6 km og en tilpasning inn mot eksisterende veg i hver ende - totalt en

strekning på 2,75 km.

For strekningen med forbikjøring (profil 4250 til 5850) planlegges vegen med forbikjøringsfelt. For 2-

feltsveg uten midtrekkverk skal forbikjøringsfeltene ha samme bredde som de gjennomgående feltene,
altså 3,5 meter. I tillegg etableres det overgangsstrekninger med lengde 100 m mellom
forbikjøringsfelt og ordinært vegprofil, se figur 14.

Vegprofilet for strekningen med forbikjøringsfelt blir da som illustrert i figuren under.

Figur 13: Planlagte vegprofil på strekningen med forbikjøringsfelt

For strekningen med forbikjøringsfeltet planlegges det å ha forsterket midtoppmerking.

Figur 11: regulert strekning

6.1 Planlagt arealbruk

Det settes av areal til å utvide eksisterende veg med forbikjøringsfelt, samt rette ut tre kurver.

Reguleringsplanen skal gi rettsgrunnlag for anlegg og drift av vegen. Planen omfatter derfor alle arealer
som skal erverves eller klausuleres i forbindelse med gjennomføringen av veganlegget.

6.2 Tekniske forutsetninger

Kjøreveger er planlagt etter dimensjoneringsklasse UH4.

Figur 12: Vegprofil for dimensjoneringsklasse UH4
Figur 14: Utforming av forbikjøringsfelt med tilhørende overgangsstrekninger
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Det er planlagt i alt 4 lunneplasser på strekningen (profil ca. 3575, 3760, 4020, 4875). Disse er

7 Virkninger av planforslaget – arealbruk og løsninger

innkjøring forbudt når en kommer fra Sjøholt. Avkjøringen kjem på slutten av en kurve som har radius

7.1 Framkommelighet

begynne å skli sidelengs ved glatt veg. Likeledes vil det bli forbudt å svinge over forbikjøringsfeltet når

samt å generelt bedre fremkommeligheten. Med et forbikjøringsfelt vil det være enklere og tryggere å

planlagt etter normaler for landbruksveier, veiklasse 3 – Landbruksbilvei. Lunneplass i profil 4020 får

300 og ensidig fall på 8%. Kjøretøy som da stopper for møtende trafikk og skal kjøre av vegen kan

man skal til eller fra p-plassen ved bommen ved postvegen. Det er regulert inn stopplomme ved profil

4800 i nordgående fil, og ved profil 4070 og 5275 i sørgående fil. Disse er anlagt for kortere stans eller
nødstopp. Lommen i profil 4070 er en kombinert stopplomme/avkjøringsfil til lunneplass.

Hovedmålet med det planlagte tiltaket er å gjøre fremkommeligheten mer forutsigbar, særlig vinterstid
kjøre forbi kjøretøy som ikke klarer å holde skiltet hastighet. Med to felt i stigning vil det fremdeles
være gode forbikjøringsmuligheter dersom lastebiler kjører seg fast vinterstid.

Det er søkt om fravik fra gjeldende vegnormal i forhold til redusert lengde på forbikjøringsfelt. Dette er

7.2 Samfunnsmessige forhold

Dette vil ha så høye kostnader at man overstiger investeringsrammen som er gitt i NTP. Dette har vært

næringsvirksomhet er det mye av i regionen, og tiltaket vil forbedre dette fra dagens situasjon, der

begrunnet med at lengde i henhold til krav vil medføre behov for ombygging til to nye toplanskryss.

Et forutsigbart riksvegnett er viktig for eksportrettet næring som benytter vegen. Slik

behandlet hos Vegdirektoratet som har gitt aksept til løsningen.

vegen plutselig kan bli stengt i flere timer pga. lastebiler som kjører seg fast og sperrer vegen.

Det har også vært søkt om å planlegge vegen med midtdeler selv om trafikktallene ikke tilsier en slik
løsning. Vegdirektoratet viser til gjeldende håndbøker, og har ikke innvilget dette fraviket. Vegen
planlegges derfor uten midtdeler.

6.3 Andre vurderte løsninger

Da det ble meldt oppstart for prosjektet i 2013 så man, som nevnt tidligere, for seg å gjøre tiltak på en

mye lengere strekning. Blant annet på grunn av usikkerheten rundt traséen for fremtidige «Fergefri-

7.3 Naboer

Det er ikke bebyggelse langs strekningen. Alle eiendommer som i dag har tilkomst får videreført denne

gjennom planløsningen, om enn i noe redusert omfang.

7.4 Byggegrenser

Planen angir ikke nye byggegrenser og det er dermed veglovens regelverk som er gjeldende.

E39», og dermed vegens fremtidige funksjon, er prosjektet kortet ned til at i første omgang å se på den
del av strekningen (sørsiden av Ørskogfjellet) det er knyttet størst utfordring til. Det har vært et mål i

planleggingen å prøve å avgrense reguleringsplanen til ca. det en kan forvente å gjennomføre for 120
mill. kr. (20 mill. i 2017 og 100 mill. i 2018-2023).

Videre har det vært vurdert å planlegge strekningen med midtrekkverk i henhold til

utbedringsstandarden UH5 i vegnormalen, men trafikktallene på strekningen er for lave til at bruk av
midtrekkverk kan forsvares i henhold til gjeldende håndbøker. Det ble i 2014 gjennomført en

risikoanalysen for å belyse forskjellen i risiko mellom å anlegge forbikjøringsfelt med og uten

midtrekkverk. Strekningen man vurderte var på daværende tidspunkt lenger enn den strekningen som
foreslås i denne planen. Analysen viste da, at ingen uønskede hendelser, som ble identifisert, havnet i

rødt område i risikomatrisen. Flest hendelser havnet i gult matriseområde og en i det oransje området.
Følgende uønskede hendelser er direkte knyttet til midtrekkverket:
•
•
•

Påkjørsel av rekkverksende ved oppstart av feltet.

Møteulykke fordi bil blir fanget på feil side av rekkverket etter forbikjøring før forbikjøringsfelt.

Møteulykke fordi bil kjører i feil kjøreretning etter å ha startet opp fra avkjøring inne på
strekning med forbikjøringsfelt

•

Kjøretøy blir klemt mellom rekkverk og annet kjøretøy ved innsnevringen på toppen av

7.5 Trafikksikkerhet

Med et forbikjøringsfelt vil det være tryggere å kjøre forbi kjøretøy som ikke klarer å holde skiltet

hastighet. Med to felt i stigning vil det fremdeles være gode forbikjøringsmuligheter dersom lastebiler
kjører seg fast vinterstid.

Med forbikjøringsfelt uten midtdeler vil det fremdeles være risiko for møteulykker. Spesielt ved kjøring

i venstre kjørefelt i ytterkurve. Tiltak for å redusere denne risiko er forsterket vinterdrift samt forsterket
midtoppmerking. Det vil ikke være lov å svinge over forbikjøringsfeltet når man skal til/fra p-plassen
ved postvegen i profil 4850 eller lunneplassen ved profil 4020.
Avbøtende tiltak mot viltpåkjørsler:
•
•

Rydding langs vegen er det viktigste

Rekkverksrom på utsiden av rekkverket

Når det gjelder arbeidsforhold for nødetatene, fremkommelighet for trafikken ned fra Ørskogfjellet
samt forhold for drift og vedlikehold er det en fordel med forsterket midtoppmerking frem for
midtrekkverk.

forbikjøringsfeltet.

Disse uønskede hendelsene vil i hovedsak falle bort hvis strekningen ikke har midtrekkverk.
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7.6 Landskapsbilde

Før anleggsstart skal svartelista arter kartlegges, jf. Artsdatabanken rapport «Fremmede arter i Norge –

sør i planområdet, gjør at man får større skjæringer enn i dag. Dette gir høyere fjellskjæringer og vegen

sin strategi/handlingsplan for fremmede arter. For å unngå spredning av ikke ønska arter lokalt

Utviding av vegen vil i all hovedsak skje på vestsiden av vegen. Både dette og kurveutrettingen lengst

med norsk svarteliste 2012». Eventuelle svartelista arter skal fjernes i samsvar med Statens vegvesen

utgjør et større inngrep i landskapet.

innenfor tiltaksområdet kan ikke jordmasser fra steder med slike arter brukes om igjen eller til
eventuell revegetering.

Landskapsinngrepene vil likevel ikke ha en annerledes karakter enn dagens inngrep. Variasjonen

mellom å kjøre gjennom skog og det å ha åpne utsyn mot fjell vil også være den samme. Vi vurderer
derfor at utviding av vegen ikke har vesentlige negative konsekvenser for landskapsbildet.

7.7 Friluftsliv

Tiltaket berører ikke direkte områder som er benyttet til friluftsområder. Tilkomster til utfartsområder

7.9 Kulturmiljø

Tiltaket er ikke i konflikt med nyere tids kulturminner, og automatisk fredede kulturminner er ikke

registrert innenfor planområdet. Ved parkeringsplassen ved profil 4850 vil postvegen bli lagt noe om
for å få en mer trafikksikker avkjørsel. Tiltaket er ikke i konflikt med den Trondhjemske postvei på

vestsiden av vegen, men traséen kommer i kontakt med planområdet og det er lagt inn hensynnsone

blir opprettholdt.

her for å forhindre inngrep. (Kilde: Arkeologisk rapport 2013 - E39 Ørskogfjellet, Møre og Romsdal

7.8 Naturmangfold

Over Tverrelva står en eldre, steinsatt bro nord for E39/E136. Denne ligger innenfor planområdet. Ved

Deler av leveområdet for knippesøtpigg kan bli berørt av utbyggingen. Forekomsten er koordinatfestet
om lag 60 meter fra dagens veg i et plantefelt for gran. Store deler av granfeltene i området er under
uthogging, og vi regner med at også dette bestandet vil bli tatt ut. Betingelsene for å opprettholde
forekomsten vil derfor bli sterkt redusert uansett om veganlegget påvirker området eller ikke. Når

rødlista i tillegg vurderer arten som livskraftig ser vi derfor ikke behov for en særskilt vurdering etter

Fylkeskommune). Tilkomsten til postvegen på vestsiden av E39 vil bli lagt via den nye lunneplassen.

utviding av vegen vil det bli kortere avstand mellom E39/E136 og dette kulturminnet.
Vi vurderer at tiltaket har liten eller ingen negativ konsekvens for kulturmiljøet.

naturmangfoldloven (nml) § 10.

7.10 Naturressurser

Utbyggingen vil forbedre siktforholdene ved at sideterrenget vil bli mer åpent. Dette vil bidra til å

opp etablerte bestand. Arealmessig vurderer vi likevel at tiltaket ikke har store negative konsekvenser,

forebygge påkjørsler.

da det bare er snakk om stripeerverv i større skogsområde.

I anleggsperioden kan det bli utslipp av slam til nærliggende vassdrag. Vi venter ikke at dette vil ha

Tilkomst til areal blir vanskeliggjort pga. stenging av enkelte avkjørsler. Avkjørsler ved følgende

tiltaket. Lakseførende strekning ligger så langt ned at eventuell blakking vil være uttynnet og ikke

avbøtende tiltak planlegges det i stedet i alt 4 lunneplasser på strekningen (profil ca 3575, 3760, 4020,

slamavrenning vil drøftes i ytre miljøplan som inngår i byggeplanleggingen, jf. nml §§ 11 og 12.

ansvar for å få tilkomst til sin teig, slik det også er i dag. Enten må skogeierne samarbeide, og kjøre i

Gjennomgangen ovenfor gir etter vår vurdering et tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag for virkninger på

skogsvei rett. Dette vil ikke være noen forskjell i forhold til dagens situasjon.

9).

Det er foreslått å bruke det gamle massetaket til rigg- og deponiområde ved utbygging av tiltaket. Det

Tiltaket beslaglegger noe produktivt skogbruksareal og kan i tillegg føre til noe kantskader når vi åpner

vesentlig negativ virkning for vannmiljøet. Fosserøykkvalitetene i Ørskogelva vil ikke bli påvirket av

profilnummer blir stengt: 3640, 4100 og 4400 i nordgående retning og 3950 i sørgående retning. Som

vesentlig verre enn i naturlig forekommende flom-/blakkingsepisoder. Tiltak for å begrense

4875). Mellom disse gode avkjøringene/lunneplasser med snuplass for tømmerbil har skogeierne selv

naturmangfold (nml § 8), og det er ikke behov for spesielle føre-var-hensyn knyttet til tiltaket (nml §

terrenget over annen mans grunn, eller så må grunneierne rekvirere jordskifteretten til å gi dem

vil bli satt av areal til lunneplass for grunneierne. I og med at det er lite sannsynlig at kommunen vil gi

Fremmede arter (nml § 28)

I naturmangfoldloven kapittel IV, Fremmede organismer, § 28 (krav til aktsomhet) står det blant annet

tillatelse til å utvide steinbruddet, så er det etter vår vurdering ingen negative konsekvenser av tiltaket i
forhold til fremtidig utvinning av steinmasser.

at:

«Den som setter i verk virksomhet eller tiltak som kan medføre spredning eller utslipp av
levende eller levedyktige organismer til steder der de ikke forekommer naturlig, skal i rimelig
utstrekning treffe tiltak for å hindre dette.»

7.11 Massehåndtering

Det er i planforslaget vist et område som kan benyttes til midlertidig rigg- og deponiområder. I tillegg
er det avsatt areal til anleggsbelte langs hele strekningen. Disse områdene kan benyttes til midlertidig
masselagring i anleggsperioden.
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8.1.2

Flom og havnivå inkl. klimavurderinger

Det meste av massene som må sprenges/graves ut benyttes til bygging og tilstelling av tiltaket, men vi

Kommunens ROS-analyse har vurdert flomfare, men i planområdet er det ikke vurdert som sannsynlig.

kvitte seg med de i nærområdet.

Ørskogelva ligger 20-30 meter under vegnivå. Det er ikke registrert at flom i denne delen av elva har

7.12 Vurdering av måloppnåelse

Det er registrert en flomhendelse der E39/E136 krysser Tverrelva. Årsaken til denne hendelsen var mye

løsning har det vært fokusert på at løsningen skal bidra til å fremme framkommelighet, forutsigbarhet

for 200-års flom og den må forlenges oppstrøms i forbindelse med tiltaket. Bygging av ny kulvert som

forventer et mindre masseoverskudd. Det er ikke forventet at det er større mengder enn at man får

Ved vurdering av hvilken strekning man skal prioritere, ved vurdering av risiko, og ved detaljering av
og trafikksikkerhet.

Istedenfor å ligge bak en trailer i 35-40 km i timen kan man med en løsning som vist i planforslaget
gjennomføre en trygg forbikjøring og holde skiltet hastighet og framkommeligheten blir forbedret.

Istedenfor å gjennomføre utrygge forbikjøringer er det nå eget kjørefelt for dette og trafikksikkerheten
blir dermed forbedret.

Istedenfor at vegen blir stengt når en trailer ikke er skodd etter forholdene og blir stående fast, kan

man nå benytte det ekstra kjørefeltet til forbikjøring og framkommeligheten og forutsigbarheten blir
forbedret.

8

Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse)

Ved vurdering av risiko, sårbarhet og sikkerhet er det tatt utgangspunkt i Fylkesmannen i Møre og

Romsdals sjekkliste.

8.1

8.1.1

Naturfare

Skred, geologi og geoteknikk

Kommunens ROS-analyse har vurdert skredfare, men i planområdet er det ikke vurdert som sannsynlig.
Vegvesenets geotekniske undersøkelser er dokumentert i en egen rapport, og er omtalt i kp. 5.9

Grunnforhold. Akseptabel skredrisiko pr år pr km veg må være lavere enn 1/50 (tolererbart) og 1/100
(akseptabelt) ihht. NA-rundskriv 2014/08.

Aktsomhetssonen ved Tverrelva går langs elveløpet. Elva er ikke spesielt masseførende og det er ikke

synlige jordskred på flyfoto i området. Eventuelle skred langs elva vil sannsynligvis være beskjedne og
vil ikke berøre vegen så lenge det er tilstrekkelig lysåpning i vegbrua over elva.

På denne strekningen er det kun aktsomhetssonen for snøskred som kan påvirke vegen.

Sannsynligheten for at dette skredet når vegen er lavere enn kravet (1/100 år) og det kreves dermed
ikke skredsikring på strekningen.

medført problem for vegtrafikken, vegen eller dens fundamentering.

nedbør kombinert med at det hadde lagt seg opp en del trær/greiner. Kulverten er ikke dimensjonert

er dimensjonert for 200-årsflom er vurdert, men dette vil bli et omfattende tiltak både kostnadsmessig
og i forbindelse med trafikkavvikling i en anleggsperiode.

Kravene i håndbok N400 for ombygging av eksisterende konstruksjoner er som følgende:

«Eventuelle tiltak for å tilfredsstille krav til 200-års flom skal vurderes i forhold til konsekvens av flom

og kostnader for å tilfredsstille kravet.» I og med at det bare er registrert en hendelse med

kapasitetsproblem, og at den trolig kunne vært unngått dersom man har større fokus på fjerning av

trær/greiner i forbindelse med siktrydding, så vurderer vi det som akseptabelt å forlenge kulverten de
få meterne det her er snakk om.

Havnivåstigning er ikke relevant å vurdere i forbindelse med tiltaket.

8.2

8.2.1

Menneske- og virksomhetsbasert fare

Transport av farlige stoff

Kommunens ROS-analyse viser at mellom 5.000 og 10.000 tonn farlig stoff blir transportert gjennom

kommunen. I hovedsak skjer denne transporten på E39/E136. Med så store mengder er det vurdert at

sannsynligheten for ulykke er stor. Ved utforkjøring kan man få forurensing til elver og bekker. Brann i
kjøretøy med farlig gods kan medføre eksplosjonsfare og farlige gasser. Konsekvensene ved ulykke

med en slik transport, er vurdert å være størst på strekninger der vegen har randbebyggelse. Siden det
ikke er bebyggelse på planstrekningen vurderer vi at en ulykke med farlig gods involvert ikke er like
kritisk som kommunen vurderer det i sin ROS-analyse.

Ulykke i forbindelse med transport av farlig gods kan ikke utelukkes. Planforslaget gir ikke økt risiko i

forhold til dagens situasjon. Med kurveutbedring, større bredde og mer trafikksikker veg vil
sannsynlighet og risiko bli redusert.
8.2.2

Terror/sabotasje

Terror og sabotasje av vegen kan ikke utelukkes helt, men i en fredssituasjon er dette lite sannsynlig.

8.3

8.3.1

Beredskap

Brann

Det er ikke spesiell brannfare i området i dag. Utbygging i henhold til planene gir bedre

framkommelighet og et mindre sårbart vegsystem. I forbindelse med risikovurdering av tiltaket har

nødetatene vært involvert i arbeidet. Det er vurdert at midtrekkverk er negativt for framkommeligheten
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til nødetatene ved utrykning både til hendelser på strekningen opp til Fjellstova og hvis de bare

passerer denne strekningen på veg til et annet skadested.
8.3.2

Infrastruktur

Tiltaket er positivt for vegtrafikken og vegens tilstand vil bli vesentlig forbedret på hele

planstrekningen ved en utbygging. Erfaringsmessig viser det seg at de fleste kabeletater benytter

anledningen til å oppgradere eksisterende kabler og rør ved utbygging av nye veger. Tiltakshaver vil
ved utbygging invitere de til å delta i prosjektet.

9 Gjennomføring av forslag til plan
Dersom planen blir vedtatt innen mai 2016, kan prosjektet komme inn i budsjettet i 2017. Prosjektet
kan da fullføres i 2018.

Prosjektet bør bygges ut samlet og kan ikke deles i byggetrinn.
Trafikken kan i anleggsperioden gå på eksisterende veg. Det kan i perioder være behov for
lysregulering.

I byggeplan- og utbyggingsfasen må man ta hensyn til eksisterende kabler og rør slik at man ikke får

utilsiktede driftsstopp.

9.1 Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA)- og Ytre miljøplan (YM) for byggefasen
Sikkerhet-, helse- og miljøplan (SHA-plan) og Ytre miljø-plan (YM-plan) skal utarbeides før man

8.4

Trafikksikkerhet

Det er gjennomført en risikovurdering høsten 2014, men strekningen som er vurdert er noe lenger enn
det som foreslås regulert gjennom denne planen. Rapporten konkluderer med at forbikjøringsfelt og

midtrekkverk bør bygges forutsatt at man gjør avbøtende tiltak for å redusere risikoen knyttet til blant

annet rekkverksender. Midtrekkverk er tatt ut av planen og erstattet med forsterket midtoppmerking,

noe Statens vegvesen har svært gode erfaringer med.

Det kan oppstå trafikkfarlige situasjoner i kortere perioder i forbindelse med anleggsgjennomføring,

men man forutsetter at lover og forskrifter for anleggsgjennomføring blir fulgt.

fullfører konkurransegrunnlag for utbyggingsfasen. Tilsvarende krav gjelder drift og vedlikehold.
SHA-planen skal ajourføres av byggherren fortløpende etter hvert som prosjektet utvikler seg og

dersom nye moment kommer opp. SHA-planen skal bl.a. inneholde en risikovurdering, og spesielt

påpeke farlige forhold for de som oppholder seg på, eller i umiddelbar nærhet av byggeplassen. Planen
skal danne grunnlag for de HMS-krav og forutsetninger som blir satt til den utførende i

avtale/kontrakt. Her inngår også beredskapsplan som skal utarbeides.

YM-planen skal utarbeides som et hjelpemiddel heilt i starten av prosjekteringsarbeidet. Planen skal

sikre at føringer og krav for det ytre miljø blir ivaretatt. Mål og krav for tiltak og løsninger som skal

gjennomføres som permanente eller midlertidige tiltak skal beskrives. Viktige miljøtema for dette

8.5

Forurensing

prosjektet vil være:

Det er ikke registrert forurensing innenfor planområdet. Statens vegvesen har et overordna ansvar for å

•

vannforekomstene slik at lover og forskrifter er ivaretatt, og uten at vi belaster miljøet og naboer til

•

unngå miljøskader fra egen virksomhet. Vi skal ha kontroll over egne utslipp i de ulike

•

vegen mer enn høyst nødvendig.

•
•

Avrenning til vassdrag
Naturmiljø

Kulturmiljø

Energiforbruk

Materialvalg og avfallshåndtering

Vegsalt er i en særstilling fordi det blir benyttet i store mengder, det løser seg lett i vann, og følger

derfor vannstrømmene. Konsentrasjonene av salt i resipientene kan derfor forventes å øke så lenge

saltbruken øker.

8.6

Helse, miljø og sikkerhet i bygge- og driftsfasen

Gjennom planleggingen har vi fokus på å planlegge løsninger som kan bygges, driftes og holdes ved

like på en trygg måte i høve helse, miljø og sikkerhet (HMS). Vi har egne fagressurser som sørger for at
dette blir ivaretatt. Statens vegvesen har gode rutiner for HMS og dette vil bli ivaretatt ved både

utbygging, drift og vedlikehold på anlegget, jf. kp. 9.1.
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10 Innkomne merknader ved varsel om oppstart
Oppstart av planarbeidet ble i henhold til Plan‐ og bygningslovens § 12‐8 annonsert i Bygdebladet,

Vestnesavisa og Sunnmørsposten 21.mai 2013. Varsel om oppstart av reguleringsplanlegging ble sendt
ut til offentlige instanser samt grunneiere og andre berørte 15.05.2013. Frist for å komme med

merknader var satt til 01.07.2013. Det ble varslet oppstart for en lengre strekning (fra Valgermo
krysset i Ørskogkommune til Skorgedalen i Vestnes kommune) enn det nå er utarbeidet
detaljregulering for, og merknadene er derfor knyttet til hele den strekningen.

Fra Ina Killingrød Greve, 22.mai 2013, gnr/bnr 95/71, 22.mai 2013:
Ønsker å vite hvor vegen plasseres ifht hytte.
Statens vegvesen: Den aktuelle hytten blir ikke berørt av planforslaget.
Fra Norges vassdrags- og energidirektorat, 10.juni 2013:
NVE gjør oppmerksom på at deler av det vernet Solnørvassdraget ligger innenfor planområdet og at det må tas
hensyn til dette. NVE anbefaler videre at arealbrukskategorien «Bruk og vern av sjø og vassdrag», jf. PBL §12-5 nr
6 anvendes til å merke vannstrengen og kantsoner. Elv med kantsone kan reguleres til «Natur og friluftsliv». NVE
henviser avslutningsvis til vassressurslova 11 om kantvegetasjon.
Statens vegvesen: Solnørvassdraget blir ikke berørt av planforslaget.
Fra Guri Solskjær, gnr/bnr 30/44, mottatt fra kommunen 14.juni 2013:
Solskjær er opptatt av forhold knyttet til familiens hytte.
Statens vegvesen: Den aktuelle hytten blir ikke berørt av planforslaget
Fra Eldrerådet i Ørskog kommune, 16. juni 2013:
• Ta vare på avkjørsler til turområdene etc. og kryssing i fbm postvegen
• Se plan til E39 i fbm arbeidet for utbedringen av Børdalslinja
Statens vegvesen: Avkjørsler i tilknytning til postvegen er opprettholdt. Planforslaget kommer ikke i kontakt med
planen for Børdalslinjen.
Fra Fylkesmannen i Møre og Romsdal, 18.juni 2013:
Fylkesmannen nevner at det har vært avholdt et møte mellom Statens vegvesen og Fylkesmannen hvor hensynet
til blant annet naturmangfold, vilt og støy var diskutert, og at dette er elementer som det videre planarbeid må
ta hensyn til.
Statens vegvesen: Dette er beskrevet i planomtalen.
Fra Eyvind og Hanne Sylte, 24.juni 2013:
Familien har hytte i svingen mot Skorgedalen nedenfor avkjøringen til skitrekket. Familien foreslår at vegen
rettes ut her, slik at den kommer til å gå over myra nedenfor hytta. Eksisterende veg kan da brukes som felles
avkjørsel for hyttene i området.

Fra Møre og Romsdal fylkeskommune, 27.juni 2013:
• Automatisk fredet kulturminner: Det er krav om arkeologiske registreringer.
• Kulturminner fra nyere tid: planomtalen skal beskrive eventuelle SEFRAK-registrerte bygninger og andre
kulturminner fra nyere tid. Dette er særlig aktuelt nær stølsområder.
• Samferdsel: busslommer på strekningen bør oppgraderes. Ved fjellstua bør det etableres tosidige
busslommer i samsvar med dagens krav.
• Planfaglig vurdering: ingen merknader til at reguleringsarbeidet startes opp.
Statens vegvesen: Det er utført kulturminneregistreringer på strekningen. Planomtalen beskriver forholdet til
kulturminner. Området ved Fjellstova er ikke med i planforslaget.
Fra Tafjord Kraftnett AS, 25. juni 2013:
Tafjord Kraftnett AS gjør oppmerksom på at det er flere ledninger i området som det må tas hensyn til. Eventuell
flytting av mastepunkt må utføres på tiltakshavers regning. Hvis det blir graving/sprenging/utfylling nært inntil
mastefundament må Tafjord Kraftnett AS ha melding om dette. Graving/sprengning som kan svekke
mastefundament kan ikke tillates. Dersom vegbanen eller terreng forhøyes, kan det oppstå konflikt med
minstekrav om høyde over vegbanen/terreng i krysningspunktet. Det forutsettes derfor at Tafjord Kraftnett AS
holdes fortløpende orientert, og at evt. nødvendig prosjekteringsunderlag oversendes slik at tiltak kan gjøres.
Statens vegvesen: Det vil bli tatt hensyn til kabler og ledninger i det videre arbeid, og Tafjord Kraftnett vil bli holdt
orientert.
Edel Johanna Holstad, gnr/bnr 92/36, 18.juli 2013:
Holstad påpeker at hun og flere andre hytteeiere, samt turfolk, parkerer på motsatt side av E39 for deretter å
krysse vegen for å komme til hyttene/turterrenget. Et midtrekkverk er derfor ikke ønskelig her.
Statens vegvesen: Midtrekkverk er ikke med i planforslaget som nå legges ut til offentlig ettersyn.
Forbikjøringsfeltet avsluttet innen det aktuelle området.
Fra Kjetil Danielsen, gnr/bnr 29/25, 18.juli 2013:
Danielsen ønsker å beholde avkjørselen sin samt to grantrær som står i nærheten av denne.
Statens vegvesen: Den aktuelle hytten blir ikke berørt av planforslaget.
Fra ÅRIM, 15.august 2013:
ÅRIM ønsker at det blir tatt hensyn til innsamling av avfall, tømming av separate avløpsanlegg, samt innsamling
og håndtering av farlig avfall. Det er ønskelig i samarbeid å prøve å finne en god løsning der kanskje en ny
rasteplass kan kombineres med innsamling av avfall fra hyttene.
Statens vegvesen: Planforslaget er kortet betydelig inn siden varsel om oppstart av denne planen. Det er ingen
endring i forholdene knyttet til innsamling av avfall som følge av denne planen.

Statens vegvesen: Området er ikke med i denne planen.

14

Planbeskrivelse - Detaljregulering for E39/E136 Ørskogfjellet - sørsida

11 Innkomne merknader ved offentlig ettersyn

Kommentar fra Statens vegvesen:

Reguleringsplanforslaget har ligget ute til offentlig ettersyn i perioden 9.mars til 22.april. Grunneiere

fremtidige funksjon, er prosjektet kortet ned til at i første omgang å se på den del av strekningen

og myndigheter er varslet pr. brev om høringsperioden og det har vært annonsert i Bygdebladet og

Sunnmørsposten. Alle som ble varslet om oppstart av planarbeid i 2013 er varslet pr brev om hvilken
strekning som nå reguleres og hvor informasjon om prosjektet finnes (prosjektets nettside). En trykt
utgave av reguleringsplanforslaget har vært tilgjengelig på rådhuset på Sjøholt samt hos Statens

vegvesen i Olsvika. Det ble avholdt en åpen kontordag på rådhuset på Sjøholt 31.03.16 kl. 15 til 17.

Det kom inn i alt 11 merknader, gjennomgang av disse følger under.

Blant annet på grunn av usikkerheten rundt traséen for fremtidige «Fergefri-E39», og dermed vegens

(sørsiden av Ørskogfjellet) det er knyttet størst utfordring til. Det har vært et mål i planleggingen å
prøve å avgrense reguleringsplanen til ca. det en kan forvente å gjennomføre for 123 mill. kr. I

Nasjonal Transportplan (NTP) står følgende om strekningen: I første fireårsperiode prioriteres bygging

av forbikjøringsfelt på E39 over Ørskogfjellet i Møre og Romsdal. NTP har et tilhørende

handlingsprogram. Der står følgende: I første fireårsperiode legges det opp til å starte byggingen av

krabbefelt på E39 Ørskogfjellet i Møre og Romsdal. I siste seksårsperiode fullføres krabbefeltet på E39
Ørskogfjellet. Det er totalt satt av 123 mill (2014-kroner) til prosjektet under posten «Store prosjekt».

Fra NVE, 18.04.16

Av disse er 20 mill avsatt til oppstart i 2017, mens resterende midler kommer i perioden 2018-2023.

Kommentar fra Statens vegvesen:

Fra Torstein Davik, eier av parsell merket 95/10-11, 18.04.16

Ingen merknader til planforslaget.
Tatt til etterretning.

Davik understreker viktigheten av at det beholdes en avkjørsel/lunneplass i området og at tilgang til

Fra ÅRIM, 20.04.16

en ny avkjørsel til lunneplass ved profil 3760 skal tilordnes. Davik understreker viktigheten av å komme

teigen opprettholdes. Davik skriver at han er oppmerksom på at eksisterende avkjørsler stenges, og at

Ingen merknader til planforslaget.

fra lunneplassen til teigen.

Kommentar fra Statens vegvesen:

Kommentar fra Statens vegvesen:

Tatt til etterretning.

Fra Eldrerådet i Ørskog kommune, 06.04.16
Ingen merknader til planforslaget.

Kommentar fra Statens vegvesen:

Vegvesenet har kontaktet Davik med følgende informasjon om avkjørsler/lunneplasser i området:

SVV sin intensjon er å tilpasse eksisterende vegstubb til den nye lunneplassen ved profil 3760 slik at
vegstubben fortsatt kan benyttes som tilkomst til parsellene. Vi håper at denne tilpasningen, se kart
nedenfor, vil oppfylle behovet. SVV gjør oppmerksom på at både den eksisterende innkjørselen og

utkjørselen til og fra stopp/rasteplassen stenges. Stengingen skjer ved profil 3730 og 3870 m. Se kart.

Tatt til etterretning.

Fra Møre Nett, 20.04.16

Fra planlagte veitrase til vår 132 kV høyspentlinje er det ca. 150 m. Vi har dermed ingen merknader.

Kommentar fra Statens vegvesen:
Tatt til etterretning.

Fra Mattilsynet, avdeling Sunnmøre, 20.04.16
Ingen merknader til planforslaget.

Kommentar fra Statens vegvesen:
Tatt til etterretning.

Fra Råd for menneske med nedsett funksjonsevne (RMF) i Ørskog kommune, 06.04.16

RMF påpeker at de hadde ønsket at hele opprinnelig strekning var regulert, spesielt av hensyn til
trafikksikkerheten ved Fjellstova.
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Fra Ørskog vassverk, datert 22.04.16

Ørskog Vassverk skriver at de har vannforsyning til deler av Ørskog Kommune via et luftspenn over

Ørskogelva litt nedenfor utløpet av Tverrelva inn l Ørskogelva. Luftspennet går over elva i parsell

Det vil være mulig å parkere på lunneplassen, og derfor har vi lagt gangvegen frem til denne.
Illustrasjon:

merket 95/10-11. Vassverket har behov for å skifte ut rørliner og holdewire for luftspennet. Vassverket

har fått tillatelse fra eieren av nevnte parsell til å benytte denne til å utføre transport av utstyr og utføre
fremtidig vedlikehold av luftspennet. Det er viktig for Ørskog Vassverk at det fortsatt blir laget til

avkjørsel som kan benyttes som tilkomst til ovennevnte parsell, og ber om at dette hensyn tas. Ørskog

vassverk ber om bekreftelse på at avkjørsel til området blir beholdt.

Kommentar fra Statens vegvesen:

Dette er samme avkjørsel som er omtalt i merknaden fra Davik over, og vi viser derfor også til dette

svaret. Statens vegvesen har vært i kontakt med vannverket 25.04.16. I utgangspunktet blir situasjon
for Vassverket uendret. Den eneste endringen i forhold til i dagens situasjon er at innkjørselen og

utkjørselen til og fra stopp/rasteplassen stenges, mens en ny avkjørsel blir etablert ved pel 3660 m.

Dette skjer i forbindelse med utbygging av ny felles lunneplas. Videre ønsker SVV å presisere at vi skal

beholde resten av den gamle europaveitraséen og hele veistubben men det skal ikke lenger være mulig

å komme seg ut derfra til den nye omlagte europaveitraséen andre steder enn ved pel 3660 m. Det er

viktig å merke seg at det blir kun en avkjørsel til ny lunneplass/ eksisterende veier som er ca. i pel
3660 m.

Fra Direktoratet for mineralforvaltning, datert 21.04.16

Fra Fylkesmannen i Møre og Romsdal, datert 22.04.16

DMF kan ikke se at det er registrert andre mineralske forekomster i Norges geologiske undersøkelse

Fylkesmannen sitt ansvarsområde, men påpeker at de finner formuleringen i §6.1 om naturområde i sjø

for gamle gruveområder i DMF sine databaser. Disse basene er ikke uttømmende. Planområdet kommer

Fylkesmannen skriver at de ikke har vesentlige merknader til vurderingene som er gjort i innenfor

og vassdrag: «Innenfor arealet er det tillatt å opparbeide nødvendige vegfyllinger under vann» uklar.

Kommentar fra Statens vegvesen:

Dette var en feil og er nå tatt ut av planen.

Fra Fylkeskommunen, datert 22.04.16
Automatisk freda kulturminne

Ingen merknad ift automatisk freda kulturminne. Registrering blei gjennomført, utan funn.

(NGU) sine registre, innenfor eller i tilknytning til planavgrensningen. Det er heller ikke registreringer

ikke i konflikt med registrerte forekomster av mineralske ressurser av regional eller nasjonal verdi. Og

området båndlegges heller ikke for videre uttak av masser om det i framtiden skulle bli behov for det.

Det meste av massene som må sprenges/graves ut i forbindelse med prosjektet, skal benyttes til

bygging og tilstelling av tiltaket. DMF har gjort en foreløpig vurdering av tiltaket og ut fra de

opplysningene som vi har i dag mener DMF at planforslaget ikke faller innenfor § 3 i mineralloven. Som
beskrevet i § 3 i OT. prp. nr 43 2008-2009, forarbeider til loven, sies følgende i kapittel 5.1;

Mineraluttak som omfattes av mineralloven vil normalt ha et kommersielt formål ved at det som tas ut
skal omsettes på et eksternt marked. … Aktiviteter som sprenging og flytting av masse er aktiviteter

som kan innebære uttak av mineraler, der mineraluttaket ikke er et selvstendig formål med uttaket,

Kulturminne frå nyare tid

men derimot en nødvendighet for å kunne realisere et annet formål.» DMF vurderer at dette gjelder for

gjelder avmerking. Detaljane på utforming går ikkje fram av planen så langt. Vegen som skal kryssast

planen er uttaket en nødvendighet for å realisere et annet formål og DMF har derfor ingen ytterligere

Overgangen der postvegen kryssar E39 ser ut til å være ivareteke i planen i forhold til turfolk når det

reguleringsplanen for Ørskogfjellet – sørsida med PlanID 201601. Selv om det er masseoverskudd for

vil være sterkt trafikkert og slik sett like trafikkfarlig som i dag om ikkje den blir spesielt merka. Møre

kommentarer til planen.

dette skal løysast.

Kommentar fra Statens vegvesen:

og Romsdal fylkeskommune vil ikkje reise motsegn i denne saken, men ønsker fleir detaljar om korleis

Tatt til etterretning.

Kommentar fra Statens vegvesen:

Statens vegvesen har ut fra trafikksikkerhetsvurderinger valgt å snu tilkomsten til postvegen på

vestsiden av E39 mot den planlagte lunneplassen. Dette er diskutert med fylkeskommunen pr telefon
25.04.16 og kommunen er informert tilsvarende. Det er lite ønskelig at turfolk krysser vegen det

pågjeldende stedet da det etter utbygging vil være 3 kjørefelt og i alt ca. 14 meter vegareal å krysse.
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12. Supplerende planbeskrivelse -reguleringsendring 2018

12.1 Beskrivelse av endringer i planen

Formålet med endringene er primært å oppnå bedre massebalanse for prosjektet. Ved å forskyve

Reguleringsplanen forlenges mot nord (105 meter) slik at avkjørselen til hyttene i Nysæterbakkane

postvegen krysser E39 og nordover) oppnår man litt mindre fjellskjæring på oppsiden av vegen. Planen

litt om, slik som figuren under viser.

samtidig som selve avkjørselen til hytteområdet utbedres.

Byggeplanleggingen har i tillegg avdekket behov for utvidelse av anleggsområdet blant annet ved profil

veglinjen litt nedover mot elva på den nordligste halvdel av prosjektstrekningen (fra p-plassen hvor

forlenges i tillegg i nordenden for å få med et område som kan fylles opp med overskuddsmasser,

inkluderes i planen. Området med avkjørselen fylles ut med overskuddsmasser og avkjørselen legges

6200 som vist i figuren under.

Figur 16: Reguleringsplanen forlenges i nord slik at avkjørselen til hyttene i Nysæterbakkane inkluderes i planen. Rød linje viser
ny reguleringsgrense. Svart linje viser tidligere reguleringsgrense. Svart skravur viser midlertidig anleggsområde.

Fra profil 5050 til profil 6200 er det ønskelig å forskyve veglinjen litt nedover (ca 6 meter mot øst) for å

få bedre massebalanse i prosjektet og få skjæringene på oppsiden av veien noe ned. Figuren under
viser et utsnitt/eksempel fra strekningen mellom profil 5050-6200 hvor det ønskes utvidelse av
planen.

Figur 15: Strekning hvor reguleringsplanen forskjøves mot øst

I tillegg er det behov for noen meter ekstra med anleggsbelte på vestsiden av europavegen ved

Tverelva (profil 4000-4050), ved profil 4300, fra profil 4600 til 4840, ved profil 5000 og ved profil
6200. Det er også mindre endringer knyttet til reguleringsformål (primært fra «LNF» til «annet

vegformål», da byggeplanarbeidet har vist eksakt hvor store fyllinger, skjæringer og grøfter blir.
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Figurene under viser eksempler på områder hvor det trengs litt mer anleggsbelte enn det som

opprinnelig var regulert. I tillegg trengs det en stripe med ekstra anleggsbelte fra profil 4600 til 5000
samt ved profil 4300. Årsaken til at det trengs mer anleggsbelte er at skjæringene blir noe større enn
forutsett på reguleringsplannivå, og det vil derfor ved de fleste slike utvidelser av reguleringsgrense
også være en liten endring i reguleringsformål fra LNF til «annet vegformål».

Figur 18: ved lunneplassen ved Tverelva er det behov for noe mer midlertidig anleggsområde

Figur 17: Plangrense i godkjent plan er vist med svart linje. Ny reguleringsgrense er vist med rød linje. Planen utvides mot vest

Figur 19: Ved profil 5000 er det behov for noe mer midlertidig anleggsbelte

for å få større anleggsbelte.
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12.2 Virkning av endringene
Naturbasen og Artskart er sjekket ut på nytt i forbindelse med reguleringsendringen i 2018. Det er
ingen registreringer som blir berørt av endringen.

Den største endring av planen gjelder forlengelsen i nord. Det er ikke identifiserte negative

konsekvenser knyttet til endringen. Oppstrammingen og utbedringen av kryssområdet er vurdert som
positivt av hensyn til trafikksikkerhet.

For øvrige endringer er det snakk om forskyvning av veglinje ca. 6 meter, og utvidelse av arealformålet

«annet vegformål» samt utvidelse av midlertidig anleggsområde. For de berørte grunnerne betyr dette
at noe mer areal må avstås til vegutbyggingen. Dette vil bli gjennomgått og beregnet for hver enkel

grunneier i forbindelse med erstatningsutbetaling ved grunnerverv i byggefasen.

12.3 Merknader ved begrenset høring
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Reguleringsbestemmelser
PlanID:

2016001

Periode for off. ettersyn:

09.03-22.04.2016

Revidert (kun §8.1):

07.05.2018

Dato for planframlegging:

Dato for egengodkjenning:

08.03.2016 (Kommuneplanutvalget, sak 03-16)
24.05.2016

§1 AVGRENSNING OG FORMÅL
1.1

Planavgrensning

Reguleringsplanen omfatter fire plankart i målestokk 1:1000 som utgjør planområdet langs E39/E136
på Ørskogfjellets sørside. Reguleringsbestemmelsene gjelder for areal innenfor plangrensa.

1.2

Formål med planen

Reguleringsplanen er et fremkommelighet- og trafikksikkerhetstiltak som legger til rette for etablering

forbikjøringsfelt på en strekning på 1,5 km, utretting av en skarp kurve og tilpassing inn mot
eksisterende veg, totalt 2,65 km.

1.3

Reguleringsformål

Planområdet er regulert til følgende formål og hensynssoner:

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (Pbl § 12-5 nr 2)
•

Kjøreveg, SKV

•

Kjøreveg, felles f_SKV

•

Annen veggrunn – tekniske anlegg, SVT

Grønnstruktur (Pbl § 12-5 nr 3)
•

2.1

FELLESBESTEMMELSER

Landskapsbehandling og terrengbehandling

Eksisterende bunnvegetasjon og vekstmedium skal i nødvendig omfang tas av og
mellomlagres til bruk i veganlegget.

Veganlegget skal utføres slik at det best mulig blir tilpasset eksisterende terreng og

landskapet omkring. Skjæringer og fyllinger skal avsluttes inn mot terreng slik at arealene

langs vegen får en estetisk god utforming, og slik at overgangen mot eksisterende terreng
blir så naturlig som mulig.

Alle sideareal skal settes i stand med mest mulig bruk av mellomlagrede vekstmasser.
Etter at anleggsperioden er avsluttet og senest i løpet av sommeren etter ferdigstilling av
veganlegget, skal alle sideareal settes i stand og revegeteres med mest mulig bruk av

mellomlagrede vekstmasser. Midlertidige områder skal tilbakeføres opprinnelig stand eller til

det formålet som er vist på plankartet.
2.2

Kulturminner (plan- og bygningslova § 12-7 nr 2)

Dersom det under anleggsarbeidet blir oppdaget gjenstander eller andre spor som viser eldre
aktivitet i området, skal arbeidet stanses og man skal omgående gi beskjed til Møre og
Romsdal fylkeskommune, jf. kulturminnelova § 8 andre ledd.

2.3

Byggegrense langs offentlig veg

§3

SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR (pbl §12-5 nr 2)

Byggegrense langs offentlig veg følger veglova § 29.

Turveg, GTD

Landbruks-, natur- og friluftsområde (Pbl § 12-5 nr 5)
•

§2

Landbruksformål, LL

3.1

Generelt

Innenfor trafikkområdene skal det anlegges kjøreveger. I forbindelse med anleggsarbeid kan

området brukes til midlertidige omkjøringer, anleggsveger, samt benytts som riggareal i

Bruk og vern av sjø og vassdrag (Pbl § 12-5 nr 6)
•

Naturområde i sjø og vassdrag (VFV)

Hensynssone (Pbl § 12-6)
•

Hensynssone – nyere tids kulturminner (hensyn 570)

Områdebestemmelser (PBL § 12-7 nr 1)
•
•

Midlertidige rigg- og deponiområde (MRA_002)
Midlertidig anleggsbelte (MRA_001)

tilknytning til veganlegget.

3.2

Anlegg av trafikkområde

Anlegg av trafikkområde skal utformes i henhold til en byggeplan som detaljert viser

utforming av kjøreveger, skråninger, skjæringer med mer. I forbindelse med utarbeiding av

byggeplan skal det lages plan for nødvendige omlegginger av vann- og avløpsledninger. Før

anleggsstart skal det utarbeides en plan for trafikkavvikling langs vegen i bygge- og

anleggsperioden. Det skal lages en ytre miljøplan som sikrer at planomtalen sine føringer og

krav blir ivaretatt. Dette gjelder mellom anna naturmiljø, forurensing av jord og vann,

energiforbruk og materialvalg og avfallshåndtering.
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3.3

Kjøreveg - offentlig, o_SKV

Veger merket med o_SKV skal være offentlige kjøreveger og bygges i samsvar med de bredder

som er vist på plankartet. Vegene skal ha tverrprofil som vist i tegningshefte. Innenfor

§6

BRUK OG VERN AV SJØ OG VASSDRAG

6.1

Naturområde i sjø og vassdrag

Området skal brukes til allment tilgjengelig friluftsområde. Det er ikke tillatt med inngrep i

planområdet er det ikke tillatt å opparbeide andre avkjøringer enn de som er vist på

elveløpet uten at det på forhånd er godkjent av nødvendige offentlige instanser.

være eid av det offentlige.

§7

plankartet. Felles avkjørsler og private avkjørsler er regulert som en del av kjørevegen, og skal

Frisiktlinjer går frem av plankartet.
Følgende avkjørsler stenges: nordgående retning ved profil: 3640, 4100 og 4400 og i

sørgående retning stenges avkjørsel ved profil 3950. Avkjørslene erstattes med lunneplasser

ved profil 3575, 3760, 4020 og 4875. Mellom disse gode avkjøringene/lunneplasser med

snuplass for tømmerbil har skogeierne selv ansvar for å få tilkomst til sin teig, slik det også er
i dag. Enten må skogeierne samarbeide, og kjøre i terrenget over annen mans grunn, eller så
må grunneierne rekvirere jordskifteretten til å gi dem skogsvei rett. Dette vil ikke være noen
forskjell i forhold til dagens situasjon.
3.4

Kjøreveg – felles, f_SKV

7.1

HENSYNSSONE (PBL § 12-6)

Hensynssone – nyere tids kulturminner (hensyn 570)

Den Trondhjemske postveg ligger innenfor hensynssonen og der det er lagt inn hensynssone

skal den bevares med eksisterende bredde og standard. Det kan ikke gjøres tiltak som
skader, ødelegger, flytter, forandrer, tildekker, skjuler eller på annen måte utilbørlig

skjemmer kulturminnet. Det kan gjøres tiltak som vedlikeholder vegen slik at den har
standard som i dag. Dagens bruk kan videreføre.
§8

OMRÅDEBESTEMMELSE (PBL § 12-7 nr 1)

8.1

Midlertidige anleggs- og riggområder, MRA_002

Området kan i anleggsperioden benyttes til anlegg- og riggområde. Det vil si til

trafikkomlegging, anleggstrafikk, mellomlagring av masser, materialer, maskiner, utstyr og
lignende. Når veganlegget er ferdig skal nytt terreng formgis og etterlates slik som avtalt

Veg regulert til privat felles tilkomstveg for hytteområdet og skogteigene ved Nysætra.

med grunneier.

3.5

Tilføyelse ved reguleringsendring 2018: Det kan deponeres overskuddsmasser i det gamle
grusuttaket. Området fylles da opp til tidligere terrengoverflate og tilpasses omkringliggende
terreng. Fremmede skadelige arter som er registrert i området skal håndteres og begraves
forsvarlig i området, og spredning ut av området skal unngås. Håndtering av fremmede
skadelige arter beskrives i ytre miljøplan i forbindelse med bygging. Området skal stelles til
og revegeteres ved anleggsarbeidets slutt. Postvegen skal ikke berøres i dette arbeidet.

Annen veggrunn – tekniske anlegg, SVT

Arealet skal være offentlig og kan benyttes til rekkverk samt etablering av skråninger for

skjæringer og fyllinger for kjøreveg samt grøfter og snøopplag. Det kan også etableres

kommunaltekniske anlegg innenfor områdene for annen veggrunn.

Areal som ikke blir benyttet til vegformål skal tilbakeføres som tilstøtende eller opprinnelig

formål etter avtale med grunneier.
§4

4.1

GRØNNSTRUKTUR
Turveg, GTD

Eksisterende postveg er regulert til turveg innenfor planområdet. Den skal ha standard og
bredder som dagens veg.
§5

LANDBRUKS-, NATUR- OG FRILUFTSOMRÅDE (LNF) (Pbl § 12-5 nr 5)

5.1

Landbruksformål, LL

Landbruksformål er vist på planen i tråd med eksisterende bruk.

8.2

Midlertidig anleggsbelte (MRA_001)

Områdene kan i anleggsperioden benyttes til anlegg- og riggområde. Det vil si til

trafikkomlegging, anleggstrafikk, mellomlagring av masser, materialer, maskiner, utstyr og

lignende. Innen 1 år etter avsluttet anleggsarbeid skal områdene istandsettes og tilbakeføres
til eksisterende tilstand eller angitt arealformål i planen. Der anleggsbeltet krysser avkjørsler
og tilkomstveger, skal anleggsdrifta planlegges og utføres slik at den ikke berører disse i
vesentlig grad, eventuelt skal det ved behov lages alternative tilkomster.
§9

REKKEFØLGE

Det kan ikke gjøres tiltak som er til hinder for at areal avsatt til midlertidige rigg- og

deponiområder kan benyttes til dette, f.eks. med byggetiltak, terrengtiltak eller lignende.
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Linjesymbol
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§12-5. Nr. 2 - Samferdselsanlegg og
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Kjøreveg
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Annen veggrunn - tekniske
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Frisiktlinje
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L

Stenging av avkjørsel
Avkjørsel - både inn og
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tiltak for landbruk og reindrift
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§12-6 - Hensynssoner
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Bevaring kulturmiljø

§12-7 - Bestemmelseområder
#

Anlegg- og riggområde

Saksbehandling etter plan- og bygningslova
Melding om oppstart av planarbeid.
Vedtak om offentlig ettersyn

Offentlig ettersyn
Revidert etter innkomne merknader
Godkjent i k.styret , KS-sak 41/46

Revidert
Begrenset høring

Ekvidistanse: 1 m

Blad 1
Blad 2
Blad 3
Blad 4
Blad 5

mai 2013
8. mars 2016
9. mars - 22. april 2016
26. april 2016
24. mai 2016
2. mai 2018
mai 2018

N

Tegnforklaring
Reguleringsplan PBL 2008

Linjesymbol
RpGrense

§12-5. Nr. 2 - Samferdselsanlegg og
teknisk infrastruktur
SKV

Kjøreveg

SVT

Annen veggrunn - tekniske
anlegg

RpFormålGrense
RpBestemmelseGrense
RpAngittHensynGrense

§12-5. Nr. 3 - Grønnstruktur
GT

Regulert senterlinje
Frisiktlinje

Punktsymboler

Turveg

#1
§12-5. Nr. 5 - Landbruks-, natur- og
friluftsformål samt reindrift

L

Stenging av avkjørsel
Avkjørsel - både inn og
utkjøring

LNFR areal for nødvendige
tiltak for landbruk og reindrift
og gårdstilknyttet
næringsvirksomhet basert på
gårdens ressursgrunnlag

§12-5. Nr. 6 - Bruk og vern av sjø og
vassdrag med tilhørende strandsone
VFV

Friluftsområde i sjø og
vassdrag

§12-6 - Hensynssoner
H570

Bevaring kulturmiljø

§12-7 - Bestemmelseområder
#

Anlegg- og riggområde

Saksbehandling etter plan- og bygningslova
Melding om oppstart av planarbeid.
Vedtak om offentlig ettersyn

Offentlig ettersyn
Revidert etter innkomne merknader
Godkjent i k.styret , KS-sak 41/46

Revidert
Begrenset høring

Ekvidistanse: 1 m

Blad 1
Blad 2
Blad 3
Blad 4
Blad 5

mai 2013
8. mars 2016
9. mars - 22. april 2016
26. april 2016
24. mai 2016
2. mai 2018
mai 2018

N

Tegnforklaring
Reguleringsplan PBL 2008

Linjesymbol
RpGrense

§12-5. Nr. 2 - Samferdselsanlegg og
teknisk infrastruktur
SKV

Kjøreveg

SVT

Annen veggrunn - tekniske
anlegg

RpFormålGrense
RpBestemmelseGrense
RpAngittHensynGrense
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§12-5. Nr. 3 - Grønnstruktur
GT

Regulert senterlinje
Frisiktlinje

Punktsymboler

Turveg

KV

5

§12-5. Nr. 5 - Landbruks-, natur- og
friluftsformål samt reindrift

f_S

L

Stenging av avkjørsel
Avkjørsel - både inn og
utkjøring

LNFR areal for nødvendige
tiltak for landbruk og reindrift
og gårdstilknyttet
næringsvirksomhet basert på
gårdens ressursgrunnlag

§12-5. Nr. 6 - Bruk og vern av sjø og
vassdrag med tilhørende strandsone

2

VFV

Friluftsområde i sjø og
vassdrag

H5
7

0_

§12-6 - Hensynssoner
H570

Bevaring kulturmiljø

§12-7 - Bestemmelseområder
#

Anlegg- og riggområde

Saksbehandling etter plan- og bygningslova
Melding om oppstart av planarbeid.

L10

o_SVT7

Vedtak om offentlig ettersyn

Offentlig ettersyn

o_GT2

Revidert etter innkomne merknader

f_SVT8

Godkjent i k.styret , KS-sak 41/46

#1

Revidert

8. mars 2016
9. mars - 22. april 2016
26. april 2016
24. mai 2016
2. mai 2018
mai 2018

o_

SV

T5

Begrenset høring

mai 2013

Ekvidistanse: 1 m

Blad 1
Blad 2
Blad 3
Blad 4
Blad 5

N

Tegnforklaring
Reguleringsplan PBL 2008

Linjesymbol
RpGrense

§12-5. Nr. 2 - Samferdselsanlegg og
teknisk infrastruktur
SKV

Kjøreveg

SVT

Annen veggrunn - tekniske
anlegg

RpFormålGrense
RpBestemmelseGrense
RpAngittHensynGrense

#1

§12-5. Nr. 3 - Grønnstruktur
GT

Regulert senterlinje
Frisiktlinje

Punktsymboler

Turveg

§12-5. Nr. 5 - Landbruks-, natur- og
friluftsformål samt reindrift

L

L05

Stenging av avkjørsel
Avkjørsel - både inn og
utkjøring

LNFR areal for nødvendige
tiltak for landbruk og reindrift
og gårdstilknyttet
næringsvirksomhet basert på
gårdens ressursgrunnlag

§12-5. Nr. 6 - Bruk og vern av sjø og
vassdrag med tilhørende strandsone
VFV

Friluftsområde i sjø og
vassdrag

§12-6 - Hensynssoner

o_SKV

H570

Bevaring kulturmiljø

§12-7 - Bestemmelseområder
#

Anlegg- og riggområde

Saksbehandling etter plan- og bygningslova
Melding om oppstart av planarbeid.
Vedtak om offentlig ettersyn

Offentlig ettersyn

V
o_
1
FV

Revidert etter innkomne merknader
Godkjent i k.styret , KS-sak 41/46

Revidert
Begrenset høring

mai 2013
8. mars 2016
9. mars - 22. april 2016
26. april 2016
24. mai 2016
2. mai 2018
mai 2018

o_SVT4

Ekvidistanse: 1 m

L06

Blad 1

#1

Blad 2
Blad 3
Blad 4
Blad 5

N

o_SVT4

L06
#1

#1

Tegnforklaring
Reguleringsplan PBL 2008

Linjesymbol
RpGrense

§12-5. Nr. 2 - Samferdselsanlegg og
teknisk infrastruktur

#1

SKV

Kjøreveg

SVT

Annen veggrunn - tekniske
anlegg

RpFormålGrense
RpBestemmelseGrense
RpAngittHensynGrense

§12-5. Nr. 3 - Grønnstruktur
GT

Regulert senterlinje
Frisiktlinje

Punktsymboler

Turveg

§12-5. Nr. 5 - Landbruks-, natur- og
friluftsformål samt reindrift

L

Stenging av avkjørsel
Avkjørsel - både inn og
utkjøring

LNFR areal for nødvendige
tiltak for landbruk og reindrift
og gårdstilknyttet
næringsvirksomhet basert på
gårdens ressursgrunnlag

§12-5. Nr. 6 - Bruk og vern av sjø og
vassdrag med tilhørende strandsone
VFV

Friluftsområde i sjø og
vassdrag

§12-6 - Hensynssoner
H570

H570_1

Bevaring kulturmiljø

§12-7 - Bestemmelseområder

L08

#

o_GT1

L09

Anlegg- og riggområde

#2

Saksbehandling etter plan- og bygningslova

L07

Melding om oppstart av planarbeid.
Vedtak om offentlig ettersyn

Offentlig ettersyn
Revidert etter innkomne merknader
Godkjent i k.styret , KS-sak 41/46

o_SVT9

Revidert

8. mars 2016
9. mars - 22. april 2016
26. april 2016
24. mai 2016
2. mai 2018
mai 2018

o_SVT6

Begrenset høring

mai 2013

Ekvidistanse: 1 m

Blad 1
Blad 2
Blad 3
Blad 4
Blad 5

N

