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1 Innledning
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 3-7 har Statens vegvesen i samarbeid med

Tingvoll kommune utarbeidet detaljreguleringsplan for E39 Kanestraum fk landområde.

Hensikten med planarbeidet er å legge til

rette for endrede løsninger på landområdet
som følge av tilrettelegging for elektriske
ferjer, AutoPASS og økt trafikksikkerhet.

Tiltaket gjennomføres som en del av «E39
Nordmøre og Romsdal-utbedring av
ferjeleier for elektrisk drift».

Det er behov for å gjøre endringer i

gjeldende reguleringsplan som følge av
endret behov for flytting av kiosk,

trafikkvekst og en driftskontrakt med økt
regularitet på sambandet og Tingvoll

kommune har bedt om at det blir utarbeidet
ny detaljreguleringsplan.

Hva er en detaljregulering?
En detaljregulering er et detaljert plankart
med planbestemmelser og
planbeskrivelse.

Detaljregulering skal følge opp og

konkretisere overordnet arealdisponering
i kommuneplanens arealdel,

kommunedelplan eller områderegulering.
Formålet med en detaljregulering er

derfor å fastsette mer i detalj hvordan
arealet innenfor planområdet skal

utnyttes eller vernes. Detaljreguleringen
er også i mange tilfeller nødvendig

rettsgrunnlag for gjennomføring av tiltak
og utbygging, blant annet ved eventuell
ekspropriasjon av grunn.

Oppstart av planarbeid ble varslet den 1. desember 2020, i henhold til plan‐ og

bygningslovens (PBL) § 12‐8. Den formelle behandlingen skjer i samsvar med PBL §§ 3-7 og

12-10.

Varsel om høring og offentlig ettersyn i perioden 10.12.20-07.01.21 ble kunngjort i Tidens
Krav og i Aura avis, samt på kommunens og vegvesenets hjemmesider. Grunneiere,
rettighetshavere og tilgrensende naboer til planområdet fikk skriftlig melding.

Oppstartvarsel ble også sendt til statlige og fylkeskommunale instanser for uttalelse.
Statens vegvesen har vurdert alle innspillene til planoppstarten og sendt planen til Tingvoll

kommune for formell behandling til høring og offentlig ettersyn.

Planforslaget sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn i minimum seks uker på
følgende steder:
•

•

Tingvoll kommune, servicetorget

www.vegvesen.no/vegprosjekter og www.tingvoll.kommune.no
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Varsel om offentlig ettersyn blir kunngjort i aktuelle aviser og nettsider. Grunneiere og

rettighetshavere vil få skriftlig melding, og planforslaget blir samtidig sendt på høring til

offentlige instanser.

Eventuelle merknader til planforslaget skal være skriftlige, merkes med 20/228251 og
sendes til:

firmapost@vegvesen.no eller Statens vegvesen, pb. 1010 Nordre Ål, 2605 Lillehammer.
Statens vegvesen gjør en vurdering og lager en oppsummering av mottatte merknader, og

foretar eventuell justering av planforslaget før dette sendes kommunen for politisk
behandling.

Kommunen sitt vedtak kan påklages til Kommunal- og moderniseringsdepartementet iht.

plan‐ og bygningsloven § 12‐12. Avgjørelsesretten i klagesaker er delegert til

Statsforvalteren i Møre og Romsdal. Eventuell klage stiles til Statsforvalteren i Møre og
Romsdal og sendes til kommunen.
Spørsmål kan rettes til:
•

Statens vegvesen

v/prosjektleder Olav Megrund, e-post: olav.megrund@vegvesen.no, tlf. 22 07 30 00,
eller

planleggingsleder Astrid Eide Stavseng, e-post: astrid.stavseng@vegvesen.no, tlf. 22 07
30 00.

•

Tingvoll kommune

v/Per Gunnar Løset, e-post: per.gunnar.loset@tingvoll.kommune.no, tlf. 71 53 24 00.

Plandokumentene består av:
Planhefte
•
•
•
•

Planbeskrivelse datert 24.03.21

Reguleringsbestemmelser datert 24.03.21
Plankart datert 24.03.21

Landskapsplan datert 24.03.21

Vedlegg
•
•
•

Originalmerknader samlet i eget hefte

Støynotat E39 Kanestraum ferjekai (Statens vegvesen, mars 2021)

Geoteknisk notat 40151 GEOT-N03 (Statens vegvesen, mars 2021)
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2 Bakgrunn for planforslaget
2.1 Beliggenhet
Ferjesambandet Halsa-

Kanestraum ligger på E39strekningen mellom

Ålesund og Trondheim.
Fylkesgrensa mellom

Trøndelag og Møre og

Romsdal går i Halsafjorden.
Det er forventet en økning i
trafikken når

vegstandarden bedres ved

at E39-strekningen Betna-

Stormyra nord for Halsa
åpnes.

Figur 1. Oversiktskart som viser ferjesambandet E39 Halsa-Kanestraum.
(Kilde: GisLink)

Figur 2. Utsnitt av kart som viser veger og bebyggelse i planområdets nærområde. (Kilde: GisLink)

2.2 Bakgrunn for prosjektet og formål med planen

Landområde og kai for E39 Kanestraum ferjekai i Tingvoll kommune bygges om for å legge

til rette for elektriske ferjer, AutoPASS og bedre trafikksikkerhet. Ferjestørrelse og forventet

økning i årsdøgntrafikken (ÅDT) medvirker til at det også må gjøres endringer på
landområdet til ferjekaia.
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Figur 3. Plangrense ved varsel om oppstart av planarbeidet, desember 2020.

Samfunnsmål

Ferdig utbygd vil kaiene og landarealet bidra til smidigere trafikkavvikling og bedre komfort

for de reisende.
Effektmål

Nye og oppgraderte kaier vil bidra til færre innstillinger og sikrere ferjedrift. Større kapasitet
og mindre forurensning som følge av nullutslippsferjer.

Reguleringsplanen skal fastlegge arealbruken på landområdet, samt avklare nødvendig areal
som må erverves eller leies for å kunne gjennomføre tiltaket.

Reguleringsplanen skal legge til rette for gjennomføring av tiltaket uten

byggesaksbehandling jf. PBL § 20-4 og forskrift om byggesak § 4-3. Vedtatt reguleringsplan
gir etter PBL § 12-4 grunnlag for erverv av grunn m.m. for gjennomføring av planen.

2.3 Forslagsstiller

Statens vegvesen har utarbeidet planforslaget i medhold av Plan- og bygningsloven (PBL)

§ 3-7. Den formelle behandlingen av planen skjer i samsvar med PBL § 12.

Tingvoll kommune er ansvarlig planmyndighet for detaljreguleringsplanen.
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2.4 Eiendomsforhold

Grunneier på mesteparten av arealet

som nå utbygges er gnr. 117, bnr. 7,
gården som ligger like ovenfor

kaiområdet. E39 og tilgrensende

vegareal tilhører Statens vegvesen,

og vegvesenet er også i ferd med å

kjøpe aktuelt areal for gjennomføring

av tiltaket. Se ellers kapittel 9 for mer

informasjon om gjennomføring av
planen.

Figur 4. Eierforhold i planområdet.

2.5 Tiltakets forhold til forskrift om konsekvensutredning

Tiltakets funksjoner er i tråd med gjeldende reguleringsplan og overordnet kommuneplan,

og det vurderes å ikke ha vesentlig innvirkning på miljø og samfunn. Tiltaket medfører heller

ikke vesentlige endringer av eksisterende vegnett. Flytting av kryss vil ikke endre
trafikkmønsteret i området.

Tingvoll kommune har i referat fra oppstartsmøtet 26.10.20 vurdert at tiltaket ikke utløser

krav om konsekvensutredning jf. Forskrift om konsekvensutredning §§ 3 og 4. Det er også
avklart at det ikke skal fastsettes planprogram.

3 Planprosess og medvirkning
3.1 Prosessen og planlagt framdrift

I tråd med plan- og bygningsloven § 5-1 skal man gjennom planarbeidet sørge for åpne

prosesser med bred og tilgjengelig medvirkning. Statens vegvesen har som tiltakshaver

hovedansvaret for utarbeidelse av reguleringsplanen og står sammen med planmyndighet

Tingvoll kommune som hovedansvarlig for informasjon om planarbeidet, slik at partene får
god innsikt i planprosessen og tiltaket, samt konsekvensene av dette. Hensynet til barn og

unge i planlegging og byggesak er spesielt viktig.
Planprosessen går etter følgende framdriftsplan:
HVA

NÅR

1.

Varsel om oppstart, 6 uker

Desember 2020 – januar 2021

2.

Utarbeidelse av faglig grunnlag og komplette

Januar – mars 2021

plandokumenter
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3.

Høring og offentlig ettersyn av reguleringsplanen,

April - mai 2021

4.

Godkjenning reguleringsplan

Sommer 2021

5.

Ev. klage på vedtaket

Klagefrist annonseres ved kunngjøring av vedtak

minimum 6 uker

1. Oppstartsmøte ble avholdt med Tingvoll kommune den 26.10.2020 der grunnlaget for
planprosessen ble klarlagt. Oppstart av planarbeidet ble i henhold til Plan‐ og

bygningslovens § 12‐8 annonsert i Tidens Krav og Aura avis i desember 2020, samt på

kommunens og vegvesenets nettsider.

Varsel om oppstart av planarbeidet ble sendt ut til offentlige instanser, samt grunneiere
og andre berørte, med innspills- og merknadsfrist den 07. januar 2021.

2. Statens vegvesen utarbeider en detaljregulering. Det faglige grunnlaget skal være

tilpasset plannivået og være relevant beslutningsgrunnlag for det planlagte tiltaket.

3. Det er Formannskapet i Tingvoll kommune som fatter vedtak om høring og offentlig

ettersyn. Høringsperioden er minimum seks uker til frist for uttalelse. Høringsperioden

blir annonsert og høringspartene blir på nytt tilskrevet når plandokumentene legges ut til
offentlig ettersyn. Det avholdes et informasjonsmøte i høringsperioden.

4. Merknader til planforslaget blir vurdert, og det gjøres eventuelle justeringer i

plandokumentene, før saken blir sendt til kommunen med anmodning om å godkjenne
reguleringsplanen. Det er Tingvoll kommunestyre som gjør endelig vedtak i saken.

5. Berørte parter blir tilskrevet og orientert om vedtaket. Vedtaket kan påklages jf. Pbl §
12-12.

Mottatte innspill til varsel om oppstart og senere merknader til høring av planforslaget, er
oppsummert og kommentert i kapittel 11, og originalmerknadene ligger som vedlegg i
plandokumentene. Mottatte merknader blir ikke besvart direkte til avsender, men

vurderingene følger saken til politisk behandling.

3.2 Medvirkning
Grunneierkontakt

Grunneier, rettighetshavere og naboer som grenser inntil planområdet har i løpet av

planprosessen flere anledninger til å uttale seg formelt til planarbeidet. 1) Ved varsel om

oppstart, 2) ved høring av planforslaget, og 3) anledning til å påklage vedtaket.

Det har vært jevnlig kontakt og dialog med grunneier på gbnr. 117/7. Grunneiers

tilbakemeldinger er i stor grad innarbeidet i planforslaget.
Åpen kontordag

I samråd med kommunen vurderer SVV behovet for en eventuell åpen kontordag i

høringsperioden der grunneier, eventuelle rettighetshavere, naboer m.fl. gis anledning til å
få en nærmere orientering og svar på spørsmål om planarbeidet og tiltaket.
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4 Rammer og premiss for planarbeidet
4.1 Nasjonale forventninger til planleggingen

Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging (2019) ligger til grunn for

planforslaget. Dette innebærer at planene er oppdatert ihht. lovverk og møter fremtidens
behov, m.a. for bærekraftig areal- og transportutvikling.

4.2 Ombygging av ferjekaier og elektrifisering av ferjer

Det overordna målet med ombygging av ferjeleiet er å tilrettelegge for mer miljøvennlig

ferjetransport. Miljømålene er innarbeidet i dagens ferjedriftskontrakt av 01.01.21. For å nå

målene må fartøyene i sambandet i størst mulig grad bruke strøm som energikilde. Rederiet
har her, som i de flest samband, valgt hybride ferjer der hoveddelen av energiforbruket er
strøm og som reserve, diesel.

I tillegg er kravene i ny ferjedriftskontrakt at det skal være plass til 120 pbe
(personbilekvivalenter) og at det på dagtid skal være 20 min. avganger.

De viktigste grunnene til ombygging av kaiene er derfor tilpasning til ladeinfrastruktur og

forsterkning for å tåle de betydelig større ferjene. For Kanestraum resulterte dette i at det

måtte bygges helt nye kaier. Ny kai kan (som den gamle) anløpes på begge sider og har en
effektiv lengde på 90 meter. Nordre kai er hovedkai og det er den som skal ha ladeutstyr.

4.3 Planstatus for området

Kommuneplanens arealdel/kommunedelplan
Tingvoll kommunes kommuneplan ble vedtatt 25.06.2015 i sak KS21/2015. Planen viser at
kaiområdet og tilgrensende areal har formål Havn Nåværende. I bestemmelsene går det fram
at det innenfor området kan bygges kaianlegg, lagerbygninger og serviceanlegg knyttet til
havna. Videre at det er krav til detaljregulering ved vesentlige utvidelser. Landarealene nord
og sør for planområdet er satt av til Landbruk-, natur- og friluftsområde (LNF).

Figur 5. Utsnitt fra gjeldende kommuneplan (2015) der Kanestraum er vist som nåværende havn.
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Arealdel for sjøområdene (kommunedelplan)
Kommunedelplan for sjøområdene (Sjøområdeplan Nordmøre) ble vedtatt 03.05.2018.
Denne viser at selve kaianlegget (i sjø) ligger som ferdsels – og havneområde med egen
detaljeringssone. Sjøarealene like utenfor kaianlegget er satt av til samleformålet Bruk og
vern av sjø med tilhørende strandsone (V).

Figur 6. Utsnitt fra kommunedelplan for sjøarealene.

Formål VKA10 (natur, fiske, ferdsel, friluftsliv og akvakultur) gjelder lokaliteten
Sandvikholmen. Akvakulturanlegg kan tillates etter søknad, men installasjoner skal ikke
komme nærmere land enn 50 meter. Videre at Sandvikholmen ikke kan tas i bruk i sin helhet
som akvakulturlokalitet før etter at ferjesambandet Halsa-Kanestraum er lagt ned.
Reguleringsplaner


Detaljregulering for Kanestraum ferjekai, planID 20090010, ble vedtatt i Tingvoll
kommunestyre 16.10.2012, sak 47/2012.



Mindre endring av reguleringsplan E39 Kanestraum ferjekai, planID 156020090010, ble
vedtatt 28.05.2019, sak 38/2019.
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Figur 7. Gjeldende reguleringsplan for Kanestraum ferjekai (2012) med reg.endring av sjøarealene (2019).

Eksisterende situasjon i området er vist i figur 2. Utbygging av landarealet av
ferjekaiområdet i samsvar med reguleringsplanen (2012) er ikke gjennomført.
Hovedmålet med reguleringsendringen som ble gjort i 2019 var å få ny, prosjektert kai inn i
gjeldende plan. Videre ble det gjort følgende endringer og tilpasninger av planen:


Planområdet ble noe utvidet, siden ny tilleggskai går utenfor gjeldende planområde. I

tillegg skulle det gjennomføres utdypingsarbeider i sjøen utenfor kai-/planområdet.


Utvidet fylling inkludert i område SA1 (småbåtanlegg), og grense mellom annen

veggrunn og SA1 ble noe justert.




Gangvegen (G1) ble noe justert for å treffe gangarealet på kjørebroa.

I samsvar med hovedregelen i nasjonal produktspesifikasjon ble planformålene

oppdatert til gjeldende SOSI-versjon og bestemmelsene ble revidert med nye
formålsbenevnelser.



I revidert plan ble faresone (H370) for mindre kraftlinje ble lagt inn i tråd med

eksisterende situasjon.


I reguleringsplankart fra 2012 er ikke eksisterende garasje på gbnr. 117/7 vist. Kjøreveg
KV7 går over garasjen, og på revidert plankart er garasjen vist med kryss for å

synliggjøre at den må rives når KV7 bygges i samsvar med planen.
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4.4 Andre rammer og føringer
4.4.1 Universell utforming
Universell utforming (UU) er lagt til grunn for utforming av veganlegget slik at det skal kunne
benyttes av alle trafikantgrupper uten behov for tilpasning eller spesiell tilrettelegging.
Vegsystemet skal være lesbart og logisk slik at det er lett å orientere seg i for alle.

4.4.2 Vurdering i forhold til Vegsikkerhetsforskriften
E39 er en del av det transeuropeiske stamvegnettet (TNT-T-vegnettet), og omfattes dermed

av vegsikkerhetsforskriften. I henhold til §3 i forskriften skal det gjennomføres en

trafikksikkerhetsmessig konsekvensanalyse for alle vegprosjekter på stamvegnettet. I

forskriften defineres et vegprosjekt som et «veginfrastrukturprosjekt som omfatter anlegg av

ny vegstrekning eller en vesentlig endring av det eksisterende vegnettet, og som påvirker
trafikkstrømmen.»

Tiltakene med tilrettelegging for nytt oppstillingsareal, forbedret funksjonalitet ved på- og
avkjøring og etablering av gang- og sykkelveg langs E39 på en kort strekning, anses ikke

som vesentlige endringer som vil påvirke trafikkstrømmen, og det er derfor ikke
gjennomført trafikksikkerhetsmessig konsekvensanalyse.

I henhold til § 4 i forskriften, retningslinjer i Statens vegvesen og NA-rundskriv 2012/12,

skal det gjennomføres en trafikksikkerhetsrevisjon (TS-revisjon) på alle reguleringsplaner.

Prosjektet er forholdsvis lite, og fagområdet trafikksikkerhet er ivaretatt i

planleggingsprosessen ved involvering av egen trafikksikkerhetsansvarlig samt tverrfaglig

kompetanse i prosjektgruppa. Det er derfor klarert med prosjekteier at det ikke er behov for
å gjennomføre en separat TS-revisjon.

4.4.3 Kartlegging og undersøkelser
Geoteknikk

I forbindelse med omlegging av ferjekaiområdet er det utført nye geotekniske vurderinger
for deler av planområdet. Se kapittel 7.7 og vedlagt geoteknisk notat 40151 GEOT-N03

(Statens vegvesen, mars 2021).
Støyvurdering

Det er utført nye beregninger av vegtrafikkstøy som ledd i reguleringsplanleggingen. Se

kapittel 5.9 for kort skildring av eksisterende situasjon og kapittel 7.8 for vurdering av ny

situasjon, samt vedlagt vurdering Støynotat E39 Kanestraum ferjekai (Statens vegvesen, mars

2021).
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5 Beskrivelse av planområdet - eksisterende forhold

Figur 8. Flyfoto av ferjekaia som viser eksisterende situasjon med oppstilllingsareal, parkering og nærområdene.

(Kilde: www.finn.kart.no)

5.1 Trafikkforhold
Ferjetrafikk og annen lokaltrafikk

De to ferjekaiene (konstruksjonene) er våren 2021 under bygging og i ferd med å

ferdigstilles. Ferjemateriellet er byttet med store, elektrifiserte fartøy som tar 120

personbiler. Ferjefrekvensen er hvert 20. minutt på dagtid og noe lengre på kveld. Det er

også nattlige avganger.

Dagens oppstillingsfelt består av to felt fram mot kai og videre ett felt langt bakover langs
E39. Ved lange køer utgjør denne situasjonen en trafikksikkerhetsmessig stor. E39

Straumsnesvegen har fartsgrense 60 km/t ned til kaia og 50 km/t ved på- og avkjøring.

Parkering har frem til nå foregått på en midlertidig opparbeidet parkeringsplass på det
utfylte området sør for E39.

Vatnvegen kobler seg på E39 vest for det oppfylte området.
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Ifølge Norsk vegdatabank (NVDB) er det ikke registrert trafikkulykker i selve kaiområdet,

men det er fra 1977 og frem til i dag en rekke registrerte trafikkulykker på E39-strekningen

vestover til vegkryss med Tingvollvegen. Vegstrekningen har mye krapp kurvatur og

vegskjæringer og er periodevis uoversiktlig. Trolig er også fartsnivået høyere enn fartsgrensa
siden mange vegfarende skal rekke ferja. Siden det fra 01.01.2021 er innført hyppigere

ferjeavganger, vil man anta at det bidrar til å redusere fartsnivået på E39. Det er ikke kjent
om de registrerte ulykkene har hatt dødelig utfall (gradert informasjon), men man er kjent

med at det sommeren 2020 var en dødsulykke ved kollisjon mellom to kjøretøy like vest for
planområdet.

Årsdøgntrafikken (ÅDT) på E39 i dag
(2019-tall) og trafikkprognoser for

framtidig vekst i vegtrafikken er vist i
tabellen til høyre.

ÅR
2019

2043

ÅDT

Andel lange kjøretøy

1 720

18 %

2 300

20 %

Når vegstrekningen E39 Betna-Stormyra er ferdig utbygd forventes det en økning i trafikken,

og da særlig av lange kjøretøy.

Gang- og sykkeltrafikk

Det er ikke separat gang- og sykkelveg langs dagens E39. Myke trafikanter deler vegbanen
med kjøretøy, og det oppleves som en utrygg situasjon for gående og syklende.

Kollektivtrafikk

Foruten to daglige avganger med lokalbuss (morgen og ettermiddag) er det bare

langdistansebusser som trafikkerer strekningen. Lokalbussen snur på kaiområdet. Vi er ikke
kjent med at skolebarn benytter på- og avstigning i kaiområdet i dag, men dette kan endre
seg over tid. Langdistansebussene følger ferja og stiller seg i oppstillingsfeltet med
resterende trafikk.

5.2 Teknisk infrastruktur
Elektro

Det går kraftlinje i luftspenn fram til området i dag. For å kunne gi nok strøm til lading av
ferjer er denne oppgradert. Siste del ned mot området blir lagt som jordkabel fram til ny
nettstasjon. Den nye nettstasjonen forsyner rederiets ladeanlegg og ferjeleiet ellers med

nødvendig strøm. Nettstasjonen er tilrettelagt for evt. framtidige ladestasjoner for el-bil.

Vatn og avløp (V/A)

Tingvoll kommune har et anlegg for slamavskilling med tilhørende utslippsledning til sjø.
Anlegget ligger inntil planlagt parkering med en sikkerhetsavstand på 4 meter.

Det ligger vannledning fram til dagens ferjeleie fra privat vannverk. Vannforsyningsanlegget
til ferjedrift oppgraderes. Det tilrettelegges også for vannforsyning til et ev. framtidig
vegtoalett.
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5.3 Landskapsbilde

Kanestraum ferjekai ligger på et område som inngår i landskapsregion 25 Fjordbygdene på

Møre og i Trøndelag (regioninndeling etter nasjonalt referansesystem for landskap, Norsk

institutt for skog og landskap). Regionen blir beskrevet som et åpent fjordlandskap med

lavmælt preg og mindre dramatikk med lavere, roligere landformer enn andre fjordregioner.
Fjordens vannspeil danner gulv og blikkfang i tydelige landskapsrom, der frodige, varierte

skoger og jordbruk er vesentlig for regionens egenartede kulturmiljøer.

Den generelle omtalen av regionen passer godt også for Kanestraum. Her er det myke
landskapsformer, frodige landbruksområder, skog, vann og fjorden som det store

blikkfanget. Helt ned mot ferjekaia ligger tradisjonelt kulturmiljø med gårdsbruk med

tradisjonell byggeskikk med rekketun, langsmal nordmørslån og rødmalt låvebygning med

den typiske rekken av hvitmalte hull på veggen. Tunet ligger delvis skjermet mot innsyn pga

fjellskjæring langs vegens nordside og skogsvegetasjon. Videre finnes her dyrka mark og

lauvskog, naust (riktignok tatt av storm og midlertidig plassert før endelig planlagt

omplassering i forbindelse med kaiarbeidet) og utsikt over fjorden mot Halsalandet.

Landskapet åpner seg opp og gir vidt utsyn mot Halsafjorden når du kommer vestfra og
passerer krysset til Vatnvegen.

Figur 9. Landskapet åpner seg opp mot fjorden. Bildet viser forbelastet område før anleggsarbeid med bygging av
ny ferjekai tok til. Dyrka mark i bakgrunnen, med tilkomst fra Vatnvegen. (Kilde: Google maps)
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Figur 10. Gardstunet 117/7 med tradisjonelle nordmørsdetaljer på løa kan skimtes bak fjellskjæring og
skogsvegetasjon mot E39. (Kilde: Google maps)

Planområdet avgrenses mot dyrka mark i sør, Halsafjorden i øst og skog og gårdsbruk mot
nord. E39 ender i ferjekaia på Kanestraum. På nordsiden av dagens veg og oppstillingsfelt

ligger bygning for kiosk og toalett, med servering som blir vel så mye benyttet av

lokalbefolkning som av reisende med ferga. Ved kiosken er en asfaltert plass med benker,

bord og korttidsparkering. Dagens 2 biloppstillingsfelt blir på travle dager raskt fylt opp av
biler, og køen fortsetter da vestover på E39. Sør for dagens oppstillingsfelt er et ca 4,5 daa
stort areal fylt opp og forbelastet for framtidig bruk. I dag benyttes området i forbindelse

med bygging av ny ferjekai, og det er ytterligere fylt opp av midlertidige masser og utstyr.
Den østligste delen av det oppfylte arealet er asfaltert og avgrenset med stabbesteiner og
har gitt rom for parkering av ca 30 biler før anleggsarbeidet med ferjekaia tok til.

5.4 Friluftsliv/by- og bygdeliv

Strandsona er det mest attraktive friluftsområdet på Kanestraum. Ved ferjekaia er det lett

tilkomst til fjorden. Fra kiosken kan man gå ned til fjøresteinene, og videre nordover langs

strandlinja. Her er det på et parti fylt opp med stein i strandsona, men videre nordover er det
naturlig fjøre og tradisjonelle, spredde naust.

Sør for ferjeleiet er det også fint å ta en liten avstikker ned til fjorden mens man venter på
ferja.
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Figur 11. Dagens to oppstillingsfelt på Kanestraum ferjekai, med asfaltert parkeringsareal sør for biloppstilingen.
(Kilde: Google maps). Strandsona er et fint oppholdsområde for reisende.

I dag er det ikke gang- og sykkelveg eller fortau ved ferjekaia, og myke trafikanter som

reiser med ferga ferdes utrygt ut fra ferga på E39, med hele bilkøen bak seg. Det er også

smalt og kort sikt opp bakken fra ferjeleiet, og her kan det oppstå farlige situasjoner med

forbikjøring ut fra ferjekaiområdet. Det er ikke etablerte krysningspunkt av E39 for gående
og syklende, og det kan oppleves som utrygt å krysse utflytende asfaltareal beregnet på
kjørende.

5.5 Naturmangfold

Planområdet ligger rundt eksisterende kaianlegg og består i hovedsak av vegareal,
opparbeidet areal, vegkant, strandsone og sjøareal. Vurderingene baserer seg på kjent
kunnskap om naturmiljø ved søk i relevante naturbaser som Artskart, Naturbase, GisLink og
Yggdrasil. Det er ingen verdifulle naturtyper eller verna områder innenfor planområdet.
Arter

Rødlista arter

Figur 12. Kartutsnitt som viser
registreringer av arter på
norsk rødliste for arter
markert med oransje
rundinger.
Det er registrert makrellterne,
fiskemåke og klåved innenfor
planområdet. (Kilde:

artskart.artsdatabanken.no)
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Innenfor planområdet er det registrert flere arter på norsk rødliste for arter. På ferjekaia er
det registrert makrellterne (truet) og fiskemåke (nær truet). På det opparbeidede arealet sør
for vegen er det fire observasjoner av klåved (nær truet).

Fremmede arter

Figur 13. Innenfor planområdet er
det registrert flere forekomster av
fremmede arter; spansk kjørvel,
vinterkarse, platanlønn og
hagelupin, markert med beige,
grønne og blå rundinger (Kilde:
artskart.artsdatabanken.no)

Innenfor planområdet er det registrert flere fremmede arter som er vurdert til å ha svært høy
risiko; vinterkarse, platanlønn, spansk kjørvel og hagelupin.

Strandsone og sjøareal
Strandsonen rundt ferjekaia er forholdsvis uberørt og har vegetasjon ned til vannkanten. I
sjøarealene utenfor ferjekaia er det registrert et lokalt viktig gytefelt for torsk, et gyteområde
for kveite og en tareskogforekomst.

5.6 Kulturarv

Eksisterende kioskbygning er SEFRAK-registrert som gatekjøkken kioskbygning fra 1800-

tallet siste kvartal, videre er det to SEFRAK-registrerte ruiner av naust/tidligere naust like
nord for kaiområdet, øst, nord-øst for kioskbygningen. (Kilde: GisLink/braarkiv).

Det er ingen registrerte automatisk fredete kulturminner innenfor planområdet. NTNU
Vitenskapsmuseet er kontaktet av Møre og Romsdal fylkeskommune for vurdering om

maritime kulturminner i det aktuelle sjøområdet. I lys av formålet med detaljreguleringen og
selve tiltaket konkluderer NTNU Vitenskapsmuseet med at en marinarkeologisk befaring i
området ikke er nødvendig. De minner om meldeplikten dersom det oppdages

kulturhistorisk materiale som kan være fredet eller vernet av kulturminneloven.
Ifølge våre kilder er kioskbygningen bygd på 90-tallet, så kilden til informasjon
(GisLink/braarkivet) er trolig ikke oppdatert.
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5.7 Naturressurser

Planområdet består av dagens ferjekai med tilhørende landområde og infrastruktur, og
omkringliggende landbruksområder. Det er begrensede naturressurser innenfor

planområdet: AR5-kart viser lauvskog av særs høg bonitet, barskog av høy bonitet og

fulldyrka jord av middels verdi.

Det er ett gårdsbruk, gbnr. 117/7, som blir berørt av tiltaket. Gården har fulldyrka mark av
stor og middels verdi, ikke tungdrevet, som blir aktivt drevet av grunneier. Det er i tillegg

store områder med dyrkbar jord av middels verdi på gården. Drifta av gården er avhengig av
driftsveger og atkomst til skogteiger m.m. Dette ivaretas i dag delvis innenfor planområdet.
Utmarksressurser omfatter for eksempel utmarksbeite, jakt og fiske. Området er rikt på

hjortevilt, og det foregår generelt mye jakt i kommunen. Planområdet utmerker seg ikke som
spesielt viktig med tanke på utmarksressurser.

Figur 14. Flyfoto av planområdet med ferjekai og landbruksområder. (Kilde: kilden.nibio.no)
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Figur 15. AR5-kart viser at området består av fulldyrka jord (oransje), skog (grønn), bebygd areal (rosa), samferdsel
(brun) og åpen fastmark (grå). (Kilde: kilden.nibio.no)

Figur 16. Verdiklasser for jordbruksareal basert på AR5 og digitalt markslagskart (DMK) viser fulldyrka jord av stor
(rød) og middels (oransje) verdi innenfor planområdet. (Kilde: kilden.nibio.no)
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Figur 17. Dyrkbare areal av noe og middels verdi. Planområdet legger beslag på deler av dyrkbart areal. (Kilde:
kilden.nibio.no)

5.8 Drift og vedlikehold

Det er i hovedsak greie forhold for drift og vedlikehold av dagens ferjeleie. Ved større snøfall
er det utfordringer med å bli kvitt snø raskt (mellom ferjeavganger) nede ved selve ferjeleiet.
Avfall hentes fra dunker med sekk.

5.9 Støyforhold

Støysonekart for området viser at bolig på gårdstunet på gnr. 117, bnr. 7, Straumsnesvegen

844, ligger innenfor gul støysone med eksisterende vegtrafikk.

Figur 18. Støysoner for E39 Straumsnesvegen i eksisterende situasjon (kilde: www.vegvesen.no)

Det er gjennomført støyberegninger i prosjektet for å avklare om det skal tilbys støytiltak, se
kapittel 7.8.
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6 Beskrivelse av planforslaget
6.1 Utforming av tiltaket

I dette kapittelet følger en beskrivelse av forslag til reguleringsplan. Plangrense er vist i tråd
med gjeldende reguleringsplan fra 2012 med reguleringsendring i 2019, med unntak av
noen områder der det har vært behov for ytterligere utvidelse grunnet nye behov.

Figur 19. Forslag til detaljreguleringsplan.

Landskapsplanen i figur 20 viser løsningene mer i detalj, etterfulgt av en skriftlig beskrivelse
og flere skjermbilder som er hentet ut fra vegmodellen for tiltaket. Sistnevnte er grove

illustrasjoner der m.a. vegetasjonen ikke kommer frem, men illustrasjonene gir likevel en

pekepinn på utforming av tiltaket.
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Figur 20. Landskapsplan – detaljskisse av planområdet.

Figur 21. Illustrasjon fra vegmodellen som viser hele tiltaket.

Planforslaget legger i hovedsak opp til å benytte de arealene som allerede er utfylte sør for

dagens biloppstillingsfelter. Det gis her plass til 8 felter med biloppstilling for ferjekø, for å
ta høyde for oppstilling til 90 personbiler.
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Figur 22. Illustrasjon over tiltaket sett fra ferjekaia. Eksisterende vegetasjon kommer ikke frem i utsnittet.

E39 Straumsnesvegen får noe justert linjeføring mot sør og større avstand til fjellskjæringen
nord for vegen. Det planlegges to kjørefelter (flettefelt) for avkjøring av ferja i ca. 130m

lengde. Det blir også etablert en gang- og sykkelveg med 3,5m bredde på det som i dag er

E39, fra ferjekaia og ca. 370 meter vestover langs ny E39. Det legges til rette for

bussholdeplass i vestgående kjøreretning mellom E39 og g/s-veg like sørvest for planlagt

parkeringsområde.

Figur 23. Tilkomst til Vatnvegen legges om for å separere lokalvegen tilstrekkelig fra tilkomst til
biloppstillingsarealet.

Hovedtilkomst til gbnr. 117/7 endres noe for å kunne beholde eksisterende garasje.
Driftstilkomst beholdes som i dag, men med tilkomst fra E39 over planlagt g/s-veg.
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Figur 24. Illustrasjonen viser kaiområdet sett fra driftstilkomst til gårdstunet på gnr. 117, bnr. 7, med gang- og
sykkelveg, bussholdeplass, tre kjørefelter (2+1), gangsone og oppstillingsarealet lengst til høyre.

Kjørebanen på E39 og oppstillingsfeltene til ferje blir adskilt med opphøyd rabatt, totalt 3,5

meter med bredde nok til separat gangsone og møbleringssone for lysmaster. Gangsonen og

sonen for belysning har ulikt belegg for å lede gående utenfor hinder (UU). Rabatter vil også
skille gang- og sykkelveg fra kjøreveg i nord. Rabattene har nedsenket naturkantstein og er
overkjørbare i endene (UU, driftsmessig vedlikehold) samt foran kiosken, men har ellers
kanthøyde på 13 cm.

Parkeringsområde etableres på kioskens vestside. Her legges det til rette for 26

parkeringsplasser, inkludert to HC-plasser nærmest kioskbygget. For å sikre nok avstand til

renseanlegget (min. 4 meter) vil manøvreringsarealet mellom parkeringslommene holdes på
maks 6 meter. Lysarmaturer monteres i rabatter. Nettstasjon og tilkomstareal til denne
plasseres på parkeringsområdets vestlige ende.

Rundt kiosken blir det lagt til rette for ny inngang til toalett fra utsiden, på byggets vestlige
langside. Denne markeres med belegg for å skille dette arealet fra øvrig kjøre- og
parkeringsareal.

Ved kioskens uteområde legges det til rette for plassering av benker, bord og plantekasser.

Kantstein avgrenser både sitteplass, parkeringsområde og rabatter. Ved sitteplass, eventuell

ny toalettinngang og sitteplass ved biloppstillingsområdet plasseres mindre avfallsbeholdere
(ca. 80 l) for hyppig tømming, for eksempel Vroom fra Vestre e.l. lysmaster og evt. andre
armaturer eller møblement bør velges i lik stil for et helhetlig uttrykk
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Figur 25. Illustrasjonen viser opphøyd rabatt mellom E39 og oppstillingsareal for gangsone og belysning, og videre

framtidig situasjon i front for og vest for eksisterende kioskbygning.

På sørsiden av biloppstillingsområdet legges det til rette for en sitteplass med utsikt ut mot
fjorden, og det settes av areal for en mulig etablering av toalettbygg dersom bruken av
dagens toalett i kioskbygning vest for vegen skulle utgå. Sitteplassen gis et dekke i

belegningsstein og møbleres med benker, avfallsbeholder og eventuelt belysning i enhetlig

stil. Det legges også opp til mulighet for supplering av parkeringsplasser langs hele
sørsidens lengde, ved behov.

Det tilrettelegges for slake stier til fjøra både på nordsida (fra kioskens uteområde) og på

sørsida (fra sitteplassen ved biloppstillingsområdet). Stiene kan med fordel gruses opp fra
sitteplassene ned mot strandsona, slik at det blir mulig for besøkende å ta seg ned til

fjorden og kjenne på vannet, bade eller fiske. Mulig flytebrygge kan etableres nord og/eller
sør for ferjekaia.

Fra områdets sørside legges det til rette for landbruksavkjørsel for tilkomst til landbruks- og

strandområde sør for biloppstillingsareal. Tilkomst til eksisterende fulldyrka mark i sør blir
via Vatnvegen som i dag. Samme tilkomst gjelder ved en evt. fremtidig regulering til
næringsformål sør for dette planområdet.

Det legges ikke opp til å merke opp gangfelt over E39 fra biloppstillingsområdet i sør til
kioskområdet i nord, da dette ikke anses som et trafikksikkerhetstiltak av betydning.
Kryssing av vegen forutsettes gjort når det ikke er trafikk på/av ferja.

Med hensyn til drift og vedlikehold, vil planforslaget gi et oversiktelig og åpnet område med

logisk plassering av de ulike funksjonene.
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6.2 Planlagt arealbruk

Under følger en gjennomgang av de viktigste arealformålene samt hensynssoner og

bestemmelsesområder.
Bebyggelse og anlegg

Forretninger (BF) gjelder eksisterende bygning med kiosk, venterom og toalett, samt uteareal
i tilknytning til kioskfunksjon.

Småbåtanlegg i sjø og vassdrag (BBS) gjelder mulighet for tilrettelegging av mindre
flytebrygger for 3-4 fritidsbåter nord og sør for ferjeleiet.
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur

Kjøreveger

Kjøreveger er merket SKV. Det skilles mellom offentlige veger (o_SKV) og private veger (SKV).
Oppstillingsareal og gangsone med belysning mellom oppstillingsarealet og E39 faller også
inn under dette formålet. Vegtoalett, benker og bord kan etableres jf. landskapsplan.

Gang- og sykkelløsninger

Gang- og sykkelveg er vist med rosa farge (o_SGS).

Annen veggrunn

Annen veggrunn – grøntareal (o_SVG) gjelder sideareal til vegen som i hovedsak skal ligge
utrørt som del av grøntstrukturen i området. Arealene kan benyttes til skjæring, fylling,

grøft, siktsone m.m. Om nødvendig kan også skilt og teknisk infrastruktur plasseres på
arealet.

Tekniske bygg/konstruksjoner

Gjelder nettstasjon (o_STB) som skal plasseres i sørvestre hjørnet på parkeringsområdet.

Kollektivholdeplass

Kollektivholdeplass (o_SKH) ligger i vestgående retning mellom E39 og gang- og
sykkelvegen.

Parkering

Gjelder parkeringsområde ved kioskbygning (o_SPA).
Landbruks-, natur og friluftsformål samt reindrift

Gjelder områder satt av til landbruksformål (LL1-5).
Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone

Ferdsel (o_VFE) gjelder ferjekai med tilhørende konstruksjoner og nødvendige innretninger.
Bestemmelsesområder

Midlertidig bygge- og anleggsområde, (#1-4)
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Områder merket # gjelder alt areal som kan benyttes til midlertidig anleggsbelte, masselager
og rigg, og med tilhørende bestemmelser for bruk, utforming og tilbakeføring etter

utbygging. Dette er areal som er nødvendig for å kunne gjennomføre utbygging, men inngår
ikke i det ferdige anlegget. Arealene blir tilbakeført i samsvar med underliggende

arealformål. At området er vist som midlertidig bygge- og anleggsområde gir tiltakshaver

hjemmel til å benytte arealet, om nødvendig ved ekspropriasjon dersom det ikke oppnås
enighet med grunneier om vilkårene for bruk/leie av arealene.

6.3 Andre vurderte alternativer

Lokalisering av kiosk-, toalett og venterom - Kanestraum grill

I eksisterende plan var det forutsatt at kiosk med toalett og venterom skulle flyttes til

sørside av oppstillingsarealet. Planen var godkjent i 2009 og siden da har ferjedrift og

trafikk endret seg vesentlig. Fra halvtimes avganger på dagtid og timesavganger kveld/natt

til avgang hvert 20. minutt på dagtid og halvtimes avganger på kveld. Ferjemateriellet er

betydelig større, og gjenstående biler vil ikke lenger være aktuelt om driften går som

normalt. Ferjene har døgnåpent serveringstilbud og toaletter ombord. Oppstillingsområdet

blir dimensjonert med plass til minst 90 biler. Med 20 minutts avganger vil ventetiden på

oppstillingsområdet være maksimalt 10-12 minutter. Med halvtimes avganger maksimalt

20-25 minutter.

Vegeier (Statens vegvesen v/Drift og vedlikehold) har vurdert at med dette trafikkbildet er

det ikke lenger nødvendig med venterom og toalett ved ferjeleiet. For de neste 10 årene har

imidlertid vegvesenet lagt til rette for en overgangsperiode ved at avtalen om leie, drift og

vedlikehold i dagens bygg videreføres. Avtalen kan eventuelt sies opp av kioskeier og skal
reforhandles på nytt ved utløp.

På bakgrunn av dette legges det nå til rette for at dagens bygg kan bestå. I planen inngår
tilrettelegging for utbedring av kioskens uteplass, og det blir god tilkomst og parkering helt
inntil kiosken. Det legges i tillegg til rette for at venterom og toalett kan få direkte adkomst
fra parkeringen om grunneier velger det.
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7 Virkninger av planforslaget
I dette kapitlet vurderes planforslagets virkninger i forhold til tema vi mener har relevans for

tiltaket.

7.1 Trafikkforhold og trafikksikkerhet
Ferjetrafikk og annen lokaltrafikk

Lesbarheten for vegtrafikken forbedres vesentlig, siden trafikksituasjonen på kai og

landområde blir mye mer oversiktlig. To kjørefelter ved avkjøring av ferja vil kunne forbedre

trafikkavviklingen ved ilandkjøring, og ombordkjøring vil ikke komme i konflikt med
ilandkjøringen.

Krysset til Vatnvegen flyttes noe lengre vest for å adskille krysset fra det nye

biloppstillingsarealet. Tilkomst til gårdsbruket på 117/7 endres noe for å bedre

siktforholdene.

Lokale besøkende til Kanestraum grill, som i dag stiller seg med bil like foran

kioskbygningen på et noe utflytende asfaltert område, kan i ny situasjon benytte

parkeringsområdet.

Gang- og sykkeltrafikk

Trafikksikkerheten og forholdene for myke trafikanter blir betraktelig forbedret ved

etablering av separat gang- og sykkelveg langs E39. Man unngår å konkurrere om vegbanen,
og reduserer risiko for trafikkfarlige situasjoner. Gang- og sykkelvegen skulle fortrinnsvis

vært forlenget videre helt til fv. 298 Langøysundvegen, men dette inngår ikke i gjeldende
planforslag eller formål med denne planen.

Rabatter mellom g/s-veg, kjøreveg og biloppstillingsfeltene vil gi et ryddig og oppgradert

preg på trafikkbildet, og økt trafikksikkerhet med separering av harde og myke trafikanter.

Økt avstand mellom kjøreveg og fjellskjæring mot gårdsbruket i nord gir mer oversiktlighet
og et åpnere preg på området.

Det legges ikke opp til å merke opp gangfelt over E39 fra biloppstillingsområdet i sør til
kioskområdet i nord, da dette ikke anses som et trafikksikkerhetstiltak av betydning.
Kryssing av vegen forutsettes gjort når det ikke er trafikk på/av ferja.

Parkeringsområdet plassert ved kiosken gir trygg tilkomst langs g/s-veg til ferga, og

korttidsparkering for besøkende til kiosk og langtidsparkering for ferjebrukere benytter

samme arealet. Tilkomst til nettstasjon og renseanlegg vil også skje fra parkeringsområdet,
noe som samlet gir en fleksibel og effektiv arealutnyttelse.
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Kollektivtrafikk

I ny situasjon vil kollektivreisende få en mer trafikksikker løsning ved at holdeplass benyttes

for både lokalbuss og langdistansebusser. Holdeplassen vil få direkte forbindelse til ferje via

gang- og sykkelveg og nær tilknytning til parkeringsområdet.

7.2 Teknisk infrastruktur
Elektro

Eksisterende kraftlinje like nordvest for ferjeleiet føres fram som jordkabel på siste del fram

til ny nettstasjon. Nettstasjonen plasseres i sørvestre hjørne av parkeringsarealet og forsyner

rederiets ladeanlegg og ferjeleiet ellers med nødvendig strøm. Det legges også til rette for
eventuelle framtidige ladestasjoner for el-bil. Øvrig nett- og strømtilførsel i området

plasseres i bakken.

Landarealet vil få økt belysning, mellom annet langs rabatten som deler oppstillingsarealet

fra kjørevegen.

Vatn og avløp (V/A)

Vannforsyning kommer fra et privat vannverk. Det er lagt nye vannledninger til kaiområdet
og til ferjene, og det blir tatt høyde for vanntilførsel til eventuelt nytt vegtoalett.
Det settes ned sluker for å håndtere overvannshåndtering fra tette asfaltflater.

7.3 Landskapsbilde

Opparbeiding av nye biloppstillingsfelter på dagens oppfylte område vil gjøre ende på det

midlertidige preget som har kjennetegnet Kanestraum ferjekai de senere årene. Kapasiteten

på ventearealet blir så god at man ikke lenger trenger å stille seg opp i vegbanen på E39 når
man står i lang kø.

Rabatter mellom g/s-veg, kjøreveg og biloppstillingsfeltene vil gi et ryddig og oppgradert

preg på trafikkbildet. Økt avstand mellom kjøreveg og fjellskjæring mot gårdsbruket i nord
gir mer oversiktlighet og et åpnere preg på området.

En oppgradering av sitteplasser ved kiosk og ved biloppstillingsplass gir en bedre opplevelse

av reisen, enten du har rast på ferjekaia som mål eller får uplanlagt ventetid til ferje. Valg av
gode, holdbare materialer på dekke og utstyr gir anlegget lang levetid og reisende får et
godt inntrykk av plassen.

7.4 Friluftsliv/by- og bygdeliv

Det blir en betydelig tryggere veg å ferdes på for gående og syklende. Sitteplassene i seg

selv er fine utgangspunkt for å stige ut av bilen og strekke litt på beina, se litt på utsikten og
kjenne på været før man kjører videre.
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Det vokser fort opp kratt og småskog ned mot sjøen, spesielt skjer dette fort på nyoppfylte
areal, og det bør etterstrebes å holde vegetasjonen nede for å opprettholde utsikt utover
fjorden og for å oppdage stiene ned til vannet.

7.5 Naturmangfold

Planlagte tiltak vil ikke komme i konflikt med verdifulle naturtyper eller viktige områder for

naturmangfold. Planområdet utnytter hovedsakelig areal som ikke innehar viktige naturtyper
eller rødlista arter. Det er registrert fire forekomster av rødlistearten klåved på området der
det skal etableres nye biloppstillingsplasser sør for E39.

Området som skal benyttes til biloppstillingsplass er allerede opparbeidet og området bak
eksisterende kiosk består av busker og plen. Arealet som skal benyttes til gang- og
sykkelveg er vegkant som klippes jevnlig samt busker.
Arter

Rødlista arter
Det vurderes at det ikke er behov for avbøtende tiltak for makrellterne og fiskemåke, da det
kun er enkeltobservasjoner og det ikke er registrert hekking innenfor planområdet. Området
der klåved er registrert skal opparbeides til biloppstillingsplass. Siste observasjon av klåved
er i 2019, og trolig er disse forekomstene ødelagt pga. arbeid i området. I byggeplanfasen
skal området kartlegges av noen med biologisk kompetanse for å avdekke om det er
forekomster av klåved som kan bevares.

Fremmede arter
Det er registrert flere lokaliteter med fremmede arter innenfor planområdet. I byggeplanen
må det utføres en kartlegging av fremmede arter og på bakgrunn av det utarbeides en
risikovurdering og en tiltaksplan for håndtering av fremmede masser i anleggsfasen.
Fremmede arter skal ikke spres innad eller ut av planområdet som følge av tiltaket.
Strandsone og sjøareal
Det skal ikke utføres tiltak i strandsonen eller i sjø utover det som allerede er gitt tillatelse til
i tidligere reguleringsplaner. Det vurderes derfor at det ikke er behov for avbøtende tiltak for
registrert gytefelt for torsk, gyteområde for kveite og tareskogforekomsten i sjøområdene
utenfor planområdet i denne reguleringsplanen. Det vil bli utført tiltak som berører
strandsonen på begge sider av kaianlegget. Strandsonen vil bli tilbakeført med reetablering
av vegetasjon og utlegging av naturlig fjærestein.

7.5.1 Forholdet til Naturmangfoldloven
Området og tiltaket er vurdert ut fra naturmangfoldloven §§ 8-12.

§ 8 Kunnskap om naturmangfold i området
31

Planbeskrivelse - Detaljregulering E39 Kanestraum fk landområde

Det er ingen registreringer av utvalgte naturtyper som berøres i planområdet. Det er
registrert to rødlistede fuglearter og fire forekomster av planten klåved innenfor
planområdet i Artskart. Det er flere registeringer av fremmede arter innenfor planområdet.
Området der klåved er registrert skal opparbeides til biloppstillingsplass. Området er i dag
opparbeidet og benyttes til riggområde. Forekomstene av klåved er derfor trolig fjernet. Hvis
det oppdages klåved i byggefasen skal det ses på muligheten for å bevare eller flytte
forekomstene.
I byggefasen skal det gjennomføres en registrering av fremmede skadelige arter innenfor
planområdet. Det skal gjennomføres en risikovurdering av fremmede arter og nødvendige
tiltak skal gjennomføres for å sørge for at fremmede karplanter ikke spres gjennom
massehåndtering og andre aktiviteter.
Det vurderes at kunnskapsgrunnlaget er tilstrekkelig og at det er liten sjanse for at tiltaket
vil føre til ukjente negative konsekvenser for naturmangfoldet i planområdet.

§ 9 Om føre‐var‐prinsippet
Basert på at kunnskapsgrunnlaget vurderes å være tilstrekkelig og at det vurderes det at det
er liten risiko for ukjente negative konsekvenser for naturmangfoldet, vil ikke føre- varprinsippet bli gjeldende. Avbøtende tiltak for å ivareta naturmangfoldet vil bli spesifisert i en
ytre miljø-plan (YM-plan) i byggefasen, se kapittel 9.4.

§ 10 Samlet belastning på naturmangfoldet i planområdet
På nåværende tidspunkt kjenner vegvesenet ikke til at det planlegges andre større
utbygginger i området som vil gi økt belastning på naturmangfoldet.

§ 11 Kostnader ved miljøforringelse
Statens vegvesen som tiltakshaver dekker utgifter knyttet til avbøtende miljøtiltak for å
redusere skade på naturmangfoldet. Dette gjelder for eksempel tiltak for å unngå spredning
av fremmede arter fra prosjektet, hindre forurensing til sjøarealene og tilbakeføring av
strandareal til opprinnelig tilstand ved bruk av stein fra fjæra.

§ 12 Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder
Det skal velges teknikker og metoder som minimerer skade på naturmangfoldet. Eventuelle
midlertidige deponier, anleggsveger og bygge- og anleggsområder skal plasseres slik at de
ikke forringer naturmangfold og de skal tilbakeføres til opprinnelig tilstand.
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7.6 Naturressurser

Planområdet utnytter hovedsakelig areal som allerede er tatt ut av bruk som jordbruksareal.
Det største tiltaket gjelder bygging av nye biloppstillingsplasser sør for E39, på et område
som er registrert som dyrkbart areal av stor verdi. Området var i bruk som slåttemark til
2009. Ny parkeringsplass legges på et areal som også regnes som dyrkbart.

Prosjektet legger ikke beslag på nye naturressursareal av særlig størrelse, med unntak av

noe skogareal registrert som dyrkbart areal av stor verdi ved bygging av den vestligste delen
av gang- og sykkelvegen. Øvrig mulig jordbruksareal som kan påvirkes er areal i randsonen

til dagens veganlegg eller dyrka mark som midlertidig påvirkes i byggeperioden.
Parkeringsområdet nord for E39 etableres med en avstand på minst 4 meter til
avløpsrenseanlegget nord for planområdet.

7.7 Grunnforhold
7.7.1 Geoteknikk
Det er utfordrende grunnforhold med bløte masser (kvikkleire) i deler av området. Største

delen av dette ble masseutskiftet i 2009/10 i samband med den tidens plan for utvidelse av
oppstillingsområdet. Utfordringene med bløte masser er derfor nå begrenset til et lite
område ved innkjøring til oppstillingsarealet.

I området for parkering er grunnen delvis fjell og delvis jord- og grusmasser.
Det er utarbeidet et geoteknisk notat 40151 GEOT-N03 (Statens vegvesen, mars 2021)

som pålegger utbygger å ta hensyn til de gjenværende ustabile massene dersom området
skal brukes til trafikkformål.

7.8 Forurensning
7.8.1 Støy
Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T – 1442/2016) gir anbefalte

utendørs støygrenser ved etablering av nye boliger og annen bebyggelse med støyfølsomt
bruksformål.

Det er gjort en støyberegning med tilhørende støysonekart og vurderinger.
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Figur 26. Støysonekart som viser ny situasjon, beregningshøyde 4m. (Kilde: Statens vegvesen, mars 2021)

Støysonekartet viser beregnet støynivå med ombygd/utvidet ferjekai. Alle støyverdier er

beregnet for prognoseåret 2043 med 60 km/t. og andel lange kjøretøy 20 %.

Beregningene viser at ombygging/utvidelse av ferjekai fører til små endringer i lydnivåer.

Beregninger viser at kun en bolig, Straumsnesvegen 844, ligger i gul støysone på den mest

støyutsatte fasaden. Boligen har høyeste lydnivå på Lden 62 dB i fremtidig situasjon med
utvidet/ombygd kaiområde.

Det er ikke foreslått støyskjerm mot veg da denne ikke klarer å tilfredsstille målsetningen
om lydnivået ned mot Lden 55 etter tiltak for boligen. Dette skyldes både åpning i skjerm

pga. innkjørsel og siktkrav i utkjørsel. I tillegg ligger boligen noe høyere enn vegen og

boligen vil få langt mindre effekt av en langsgående støyskjerm. Her er det bedre å utrede
lokale støytiltak, som fasadetiltak samt lokal støyskjerm på uteoppholdsplassen, nær
boligen.

Boligen i gul støysone må i neste planfase detaljutredes for eventuelle fasadetiltak og

skjerming av en mindre privat uteoppholdsplass. Tiltakene må også vurderes i forhold til
effekt, teknisk gjennomførbarhet og kostnad. Tiltakene må være innenfor tekniske og

økonomiske akseptable grenser. Se også vedlegg Støynotat E39 Kanestraum ferjekai (Statens

vegvesen, mars 2021).
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7.8.2 Luft
Luftforurensning og utslipp ansees ikke som nødvendig å utrede da det er spredt bosetting,
relativt lav trafikkmengde, og heller ikke andre forurensningskilder på strekningen langs

veglinja. Det legges til grunn at fartsgrensen beholdes som i dag, slik at det blir lite endring
fra dagens situasjon.

7.8.3 Klimagassutslipp
Dagens oppstillingsfelt består av to felt fram mot kai og videre ett felt langt bakover langs

E39. For store deler av oppstillingen kan man i dag ikke se ned til ferjeleiet. I ny situasjon vil
alle se ferjeleiet og ankomst av ferje fra oppstillingsplassen. Det antas at det da vil bli noe
mindre tomgangskjøring.

Ferjetrafikken legges om til elektrisk drift. Selv om det ikke er en del av dette tiltaket, er det
det som gir den største klimagevinsten.

7.9 Drift og vedlikehold

Det nye området får betydelig bedre forhold for å kvitte seg med snø raskt (mellom

ferjavganger). Det blir bedre belysning og dunker for avfall vil stå godt synlig og enkelt for

servicepersonell. Ferjedrifta har sin egen avfallshåndtering med containere like ved ferjekaia.

7.10 Byggegrenser

Der det ikke er vist byggegrense på plankartene, er det Veglovens generelle byggegrense
som gjelder. Byggegrense er 50 m fra midtlinje på E39.

7.11 Massehåndtering

Det er ikke registrert forurenset grunn i planområdet. Største delen av området er ferdig
planert med kvalitetsmasser.

Det skal sprenges litt fjell for flytting av vegkryss ved innkjøring til oppstillingsområdet, for

gang- og sykkelveg i nordvestlige del av området og for parkeringsområdet. Fjellmassene er
planlagt brukt til bærelag for parkering og resterende ikke masseutskiftet del av oppstilling
samt for utvidelse av veg fra oppstilling til ferjeleiet. Jord og grusmasser fra

parkeringsområdet skal brukes til jordkledning av skråninger og planering av anleggsbelte.
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8 Risiko og sårbarhet – ROS-analyse
En ROS-analyse er en systematisk gjennomgang av tiltakets risiko og sårbarhet, og hvordan

dette er håndtert i planen. Plan- og bygningsloven § 4-3 har bestemmelser om at en risiko-

og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) skal gjennomføres for reguleringsplaner. Den kan enten

inngå som et kapittel i planbeskrivelsen, eller ligge som vedlegg der det bare tas inn et kort
sammendrag i planbeskrivelsen.

Risikoanalysen utføres ved kartlegging av eventuelle uønskede hendelser og årsaken til og
konsekvenser av disse gjennom en sjekkliste.

Ved utarbeidelse av sjekklisten for Kanestraum fk landområde, ble tematikken gjennomgått
av en tverrfaglig sammensatt gruppe i Statens vegvesen i februar 2021. Tingvoll kommune
har også gitt innspill til vurderingene.
Hendelse/
Situasjon/

Risikoforhold - ID

Aktuelt

(ja/nei)

Kommentar

Naturfare – kan utbyggingen påvirke eller bli påvirket av?
Skred. Er området utsatt for, eller kan planen/ tiltaket medføre risiko i forbindelse med?
1. Jordskred

Nei

2. Flomskred

Nei

3. Sørpeskred

Nei

4. Steinsprang eller

Nei

5. Fjellskred

Nei

7. Ustabil grunn/Fare for

Ja

steinskred

6. Snøskred

utglidning av vegbanen

Nei
Planområdet ligger under marin grense, og det er tidligere påvist kvikkleire
i deler av planområdet. Nye undersøkelser viser at del av planlagt

trafikkareal har ustabil grunn, og det er i Geoteknisk notat 40151 GEOTN03 (SVV, mars 2021) forutsatt at det må gjøres tiltak dersom denne delen
av trafikkområdet skat tas i bruk.

8. Kvikkleire(skred)

Ja

9. Undersjøiske skred, fare

Nei

Det skal ikke gjøres tiltak i sjø, foruten noe utfylling og tilstelling av

Hendelse/

Aktuelt

Kommentar

for utglidning av sjøbunn
Situasjon/

Risikoforhold - ID

(ja/nei)

Se punkt 7.

sjøfronten vest for ferjeleiet.

Flom. Er området utsatt for, eller kan planen/ tiltaket medføre risiko i forbindelse med?
10. Flom i elv/vassdrag

Nei

11. Flom i bekk

Nei

Situasjon/

(ja/nei)

Hendelse/

Risikoforhold - ID

Aktuelt

Kommentar

Uvær. Er området utsatt for, eller kan planen/ tiltaket medføre risiko i forbindelse med ?
12. Snøfokk

Nei

13. Isgang

Nei

14. Bølger

Nei

(Broer er ofte utsatt, særlig
lave broer)
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15. Stormflo

Nei

Selve tiltaket og bygninger innenfor planområdet ligger godt over havnivå.
Byggegrense er på kote 3. Flo kommer utenfor operasjonsområdet til
ferjelemmen.

Ved stormflo (hyppighet/50. år) blir det driftsstans på ferjesambandet.
16. Vindutsatt (inkl. lokale

Nei

17. Sandflukt

Nei

forhold, f.eks. kastevind)

18. Store nedbørsmengder,
intens nedbør

(som fører til overvann)
Hendelse/Situasjon/
Risikoforhold - ID

Øst- og sørøstlig vind tar mest i kaiområdet, men det skaper ikke

nevneverdige utfordringer. De nye ferjene er i tillegg svært stabile.

Nei

Aktuelt

(ja/nei)

Kommentar

Annet naturfare. Er området utsatt for, eller kan planen/tiltaket medføre risiko i forbindelse med?
19. Isnedfall

Nei

20. Ustabil vegskjæring,

Nei

21. Skogbrann/lyngbrann

Nei

22. Annen naturfare (f.eks

Nei

(Primært relatert til
skjæringer, tunnelportaler
og under broer)
nedfall fra skjæring

sprengkulde/ frost/tele/
tørke/nedbørsmangel)
Hendelse/Situasjon/
Risikoforhold - ID

Aktuelt

(ja/nei)

Kommentar

Tilgjengelighet – kan utbyggingen påvirke risiko i forbindelse med?
23. Omkjøringsmuligheter

Nei

Ferjetrafikken vil gå som normalt i anleggsperioden. I permanent situasjon

24. Adkomst til jernbane,

Nei

25. Tilkomst for nødetater

Nei

Kan forbedre nødetatenes framkommelighet i og gjennom området.

26. Adkomst

Nei

Se punkt 25.

Hendelse/Situasjon/

Aktuelt

Kommentar

er det lang omkjøring dersom det blir ferjestans i sambandet KanestraumHalsa.

havn, flyplass

sykehus/helseinstitusjoner
Risikoforhold - ID

(ja/nei)

Samfunnsviktige objekter og virksomheter – kan utbyggingen påvirke risiko i forbindelse med?
27. Skole/barnehage

Nei

28.

Nei

29. Flyplass/jernbane

Nei

30. Vannforsyning

Nei

31. Avløpsinstallasjoner

Nei

Tilkomst til kommunalt avløpsrenseanlegg nord for E39 ivaretas i

32. Kraftforsyning, og

Nei

Elektrifisering av ferjene krever økt strømtilførsel til området. Kraftlinje

Sykehus/helseinstitusjon
/havn/bussterminal

(drikkevannskilder- og
ledninger)

datakommunikasjon

(f.eks. kabel i bakken
luftspenn eller
trafostasjoner)

33. Militære installasjoner

planløsningen.

nordvest for kaiområdet legges i kabel i bakken nærmest kaiområdet.
Detaljer avklares med nettleverandør.

Ny nettstasjon skal etableres like inntil p-arealet.
Nei
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Hendelse/Situasjon/
Risikoforhold - ID

Aktuelt

(ja/nei)

Kommentar

Trafikksikkerhet – kan utbyggingen påvirke risiko i forbindelse med?
34. Økt ulykkesrisiko

(f.eks. viltpåkjørsler,
utforkjøringer og andre
trafikkulykker)

Nei

Tiltaket gir sikrere løsning for kaiområdet enn dagens situasjon.

Oppstillingsareal for vegfarende blir adskilt fra E39. Parkeringsareal og

bussholdeplass defineres tydeligere. Forbedret løsning og lesbarhet for
myke trafikanter i området.

Ved viltkryssing E39 vest for kaiområdet skal skråning slakes ut 1:1,5 for å
forbedre sikt for de vegfarende.

35. Særskilte forhold som

bør vurderes/er vurdert i en

Nei

trafikksikkerhetsrevisjon
36. Økt trafikk

(og spesielt transport av
farlig gods):
- Skole/barnehage
- Sykehus/
helseinstitusjoner
- Boligområder
- Tunneler
Hendelse/Situasjon/
Risikoforhold - ID

Fagressurs innen trafikksikkerhet har deltatt i planutarbeidelsen. Det
legges til rette for kryssing av E39 i plan uten oppmerket
fotgjengerkryssing, se vurdering i kap. 7.

Nei

Det forventes trafikkøkning på strekningen pga. høyere frekvens på

ferjeavgangene og vegoppgradering på strekningen E39 Betna-Stormyra

nord for ferjesambandet.

Tiltaket i seg selv gir ikke økt tungtrafikk/farlig gods. Tiltaket sikrer
tryggere forhold.

Aktuelt

(ja/nei)

Kommentar

Farer i omgivelsene og miljøfarer/miljøskader – kan utbyggingen påvirke risiko i forbindelse med?
37. Særlig brannfarlig

Nei

38. Naturlige farlige masser

Nei

39. Forurensning i grunnen

Nei

industri

(f.eks. alunskifer og
sulfidmasser)

40. Terrengformasjoner
som utgjør spesiell fare

Nei

41. Annen fare i

Nei

42. Annen miljøfare og

Nei

omgivelsene

miljøskader pga. større
uønsket hendelse

Det er ikke kjente forekomster.

Aktuelle hendelser kan være f.eks. uhell i anleggsperioden eller tankbilvelt
i driftsfasen. HMS-krav sikrer i anleggsperioden. Tiltaket gir sikrere
løsninger enn dagens situasjon.

Kartleggingen har ikke avdekket spesielle forhold som krever nærmere analyse eller
oppfølging på dette plannivået.

Tematikken knyttet til ustabile grunnforhold (geoteknikk) i pkt. 7 er fulgt opp i eget fagnotat
og også beskrevet i kapittel 7.7.
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9 Gjennomføring av forslag til plan
9.1 Framdrift og finansiering

For planprosessens stipulerte framdriftsplan vises det til kapittel 3. Selve kaianlegget er

under bygging og tiltak på landarealet planlegges oppstartet så snart reguleringsplanen er
godkjent.

Byggeplanleggingen gjøres parallelt med løsningene i reguleringsplanen, og man forventer
en byggetid på inntil 6 mnd. ved optimal byggetid.

Framtidig tilrettelegging for toalettbygg sør for E39 realiseres ikke uten at leieavtale med

grunneier opphører eller at toalettene av andre årsaker ikke kan holdes åpne for
allmennheten.

Tiltaket gjennomføres som en del av «E39 Nordmøre og Romsdal-utbedring av ferjeleier for

elektrisk drift». Det er felles ramme for sambandene Molde/Vestnes og Halsa/Kanestraum.

Det er gjennomført byggherreoverslag for landområdet høst 2019, revidert høst 2020. Hele

tiltaket skal bygges under ett.

Forhandling om kjøp av grunn som beslaglegges av veganlegget og leie av grunn til
midlertidige anleggsformål gjøres parallelt med planprosessen.

9.2 Trafikkavvikling i anleggsperioden

Områdets størrelse gjør at det er enkelt å avvikle trafikken i anleggsperioden ved at

oppstilling opparbeides og deler av arealet brukes til veg (til fra) mens dagens veg ombygges

og gang- og sykkelveg opparbeides.

9.3 Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA-plan)

Statens vegvesen sin håndbok R760 «Styring av utbygging-, drifts- og vedlikeholdsprosjekt»
stiller krav til at det skal utarbeides en plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA-plan)

for alle prosjekt. SHA-planen skal beskrive prosjektets utfordringer knyttet til

gjennomføringen av utbyggingen og hvordan utfordringene skal håndteres. Dette er i

hovedsak et dokument for byggherren som skal ivareta miljøkrav i lover og forskrifter.

Planen er både grunnlag for prosjektering og konkurranse, og en oppsummering/vedlegg til
sluttkontrakt.

Det er utarbeidet en felles SHA-plan for utbygging av ferjeleiene på Halsa og Kanestraum
med tilhørende arbeider på land.
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9.4 Ytre miljø (YM-plan)

Statens vegvesen sin håndbok R760 Styring av utbygging-, drifts- og vedlikeholdsprosjekt
stiller krav til at det skal utarbeides en Ytre Miljøplan (YM-plan) i alle prosjekt. En YM-plan

skal beskrive prosjektets utfordringer knyttet til ytre miljø og hvordan disse skal håndteres.
Dette er i hovedsak et dokument for byggherren som skal ivareta miljøkrav i lover og
forskrifter. Planen er både grunnlag for prosjektering og konkurranse, og en
oppsummering/vedlegg til sluttkontrakt.

Det foreligger en felles YM-plan for utbygging av ferjeleiene på Halsa og Kanestraum med

tilhørende arbeider på land. I tabellen nedenfor er det listet opp forhold som gjelder særskilt

for Kanestraum og som skal følges opp i videre byggeplanlegging.
Tema

Problemstillinger/vurderinger

Støy

Bolig i gul støysone må i byggeplanleggingen detaljutredes for eventuelle
fasadetiltak og skjerming av en mindre privat uteoppholdsplass, jf.
reguleringsbestemmelsene §2.3.

Grunnforhold

Geoteknisk notat gir føringer for opparbeiding dersom et mindre trafikkareal i

sørvestre del av oppstillingsområdet skal tas i bruk, se kap 7.7 og ROS-analysen
kapittel 8.

Naturmiljø

Kartlegging av evt. rødlista arter (klåved) i planområdet

10 Merknader til planen
10.1 Innspill til planarbeidet ved oppstart

Varsel om oppstart ble gjennomført i perioden desember 2020- januar 2021. Regionale og
statlige faginstanser, grunneiere og andre berørte parter ble direkte tilskrevet.

Statens vegvesen mottok til sammen åtte innspill til oppstartvarselet. Innspillene følger
plandokumentene som eget vedlegg, og refereres i sammendrag under, etterfulgt av
vegvesenets kommentar.

Fra

Innspill/merknad

Direktoratet for

De kan ikke se at den foreslåtte planen berører

DMF, merknad

bergrettigheter eller masseuttak i drift. Videre heller

mineralforvaltning,
datert 04.01.21

registrerte forekomster av mineralske ressurser,

Kommentar fra Statens
vegvesen/Tingvoll kommune
Merknad tatt til vitende.

ikke at planen vil omfatte uttak av masse som

omfattes av mineralloven. DMF har ingen merknader
til varsel om oppstart.

Fiskeridirektoratet,

Fiskeridirektoratet har merknad til den delen av

Det skal ikke gjøres tiltak i

14.12.20

planområdet på land. Havforskingsinstituttet

utlegging av en flytebrygge

merknad datert

planen som berører sjøområdene utenfor

registrerte i 2018 et lokalt viktig gytefelt for torsk i

Halsafjorden/Trongfjorden, og alle planlagte tiltak i
sjø må ta hensyn til og sees i sammenheng med

sjøområdene foruten at det tillates
nordvest for ferjekaia. Merknad tatt
dels til vitende, dels til etterretning

40

Planbeskrivelse - Detaljregulering E39 Kanestraum fk landområde

gytefeltet. Dette gjelder spesielt i anleggsfasen

(mudring, sprenging og/eller utfylling av masse i

sjø). Ulike avbøtende tiltak er beskrevet. Avbøtende

krav må om nødvendig listes opp i
Fylkesmannen i

Møre og Romsdal,

planbestemmelsene.
•

merknad datert

Planomtalen må gjøre greie for allmenne

interesser i strandsonen og sikre areal for

•

videre bruk i plankart og bestemmelser.

10.12.20

Interesser i strandsonen og
tilgang til denne i dagens
situasjon og ved

gjennomføring av tiltaket er

beskrevet i planbeskrivelsen

og ivaretatt i bestemmelsene §

•

•

ROS-analysen må inkludere en vurdering av

klimaendringer og om planområdet er utsatt for
dette.

Forurensning – det vises til at Fylkesmannen

tidligere har gitt Statens vegvesen tillatelse etter

•

•

forurensningslova til tiltak i sjø ved ferjeleiet.
som en del av planarbeidet.

Støy – det vises til at det ligger noen boliger i

nærheten og at det må utarbeides en støyfaglig

vurdering og støytiltak må innarbeides i
plankart og bestemmelser.

ROS-analysen i kapittel 8

ivaretar de nevnte forholdene.
Det planlegges ikke nye tiltak i
sjø utover de tiltakene det

allerede er gitt tilatelse til.

De viser til at evt. nye tiltak i sjø må avklares
•

xxx.

•

Støyvurderinger er

gjennomført og aktuelle tiltak

er innarbeidet i

plandokumentene.

Kystverket,

Kystverket uttaler seg som eier og forvalter av

Merknad tas til orientering. Når det

05.01.21

sektoransvar i sjøarealer. De har ingen kommentarer

disse forholdene vurdert i ROS-

merknad datert

farledsinstallasjoner og som statlig myndighet med
til planavgrensning eller tilpassing av reguleringen.
Ber om at momenter som framtidig stormflo og

gjelder stormflo og ekstrem vær er

analysen kapittel 8.

ekstrem sjøgang blir vurdert i en risikoanalyse –

også hvordan disse momentene vil påvirke
nyetableringer og omgivelsene innenfor

planområdet, og at kriterier og krav blir i varetatt i
bestemmelsene og ikke blir en kritisk faktor i
anleggenes levetid.

De opplyser om en lanterne i randsonen til

planområdet og at det kreves tillatelse fra Kystverket
til å på noe vis endre navigasjonsinnretninger og
farvannskilt.
Mattilsynet,

Mattilsynet ber tiltakshaver forsikre seg om at

Merknad tatt til vitende. Det er lagt

18.01.20

installasjoner for eksisterende drikkevannsforsyning.

vannverk som leverer vann til kai

merknad datert

planene ikke kommer i konflikt med tekniske
De opplyser videre at det kan finnes brønner

Mattilsynet ikke har oversikt over som kan bli berørt.
Møre og Romsdal

Fylkeskommunen har ikke merknader til intensjonen

merknad datert

oppstillingsplass for rutebuss blir inkludert i

fylkeskommune,
05.01.21

med planarbeidet, men ber om at nødvendig

nye vannledninger fra privat
og ferjer.

Planløsningen legger opp til at

nordgående langdistansebusser

stiller seg i oppstillingsarealet som

reguleringsforslaget.

øvrig trafikk. Lokalbusser vil ha

vurdering om marine kulturminne.

Det legges til rette for

NTNU Vitenskapsmuseet svarer SVV direkte på

tilstrekkelig snuareal i kaiområdet.
bussholdeplass for vestgående

busstrafikk like vest for kiosk og p-

areal nord for E39. Merknaden
ellers blir tatt til vitende.
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Noregs vassdrags-

NVE viser til sine ansvarsområder som sektormynde

Det stemmer at det tidligere er

energidirektorat,

utarbeidelese av arealplaner etter plan- og

kartlegging av kvikkleiresoner i

og

NVE, merknad

datert 06.01.21

og som organ som gir råd og veiledning ved
bygningsloven.

Tilstrekkelig stabile grunnforhold må avklares, siden

det i tidligere undersøkelser utført av SVV er kartlagt
sone med kvikkleire i planområdet. NVE forutsetter

at denne kunnskapen blir lagt til grunn og at det blir
gjort vurderinger av behovet for evt. supplerende
undersøkelser ifbm. planarbeidet. Dette må gå

tydelig fram av plandokumentene, og alle relevante
fagutredninger innen NVE sitt saksområde skal
vedlegges.
Vitenskapsmuseet

NTNU Vitenskapsmuseet er fagmyndighet for

datert 07.01.21

uttalelse av 8.8.2019 i forbindelse med

NTNU, merknad

kulturminner under vann i Midt-Norge. De viser til

erosjonssikringsarbeid ved ferjekaiene på

sambandet, der de konkluderer med at en

utarbeidet fagrapporter med

området. I februar 2021 ble det er
gjort supplerende stikkprøver/

undersøkelser. Disse viser at det er
gjort masseutskiftning innenfor

tiltaksområdet foruten et mindre

område med fortsatt bløte masser i
sørvest som er avsatt til

trafikkareal. Dersom denne delen

av planområdet skal tas i bruk, skal
tiltak beskrevet i geoteknisk notat
etterfølges.

Merknad tatt til vitende.

Meldeplikt ved evt. arkeologisk
interessante funn er tatt inn i
bestemmelsene §2.2.

marinarkeologisk befaring i tiltaksområdet ikke er
nødvendig.

Tiltaket i sjø beskrives som forholdsvis beskjedent i
omfang, og vurderer det til at marinarkeologisk
befaring ikke er nødvendig. De minner om

meldeplikten dersom det oppdages kulturhistorisk
materiale. Da må arbeidet straks stanses og NTNU
Vitenskapsmuseet varsles.

10.2 Merknader ved offentlig ettersyn

Dette kapittelet suppleres etter at reguleringsplanen har vært ute til høring.
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