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Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-14 har Statens vegvesen i samarbeid med Haram

kommune, utarbeidet forslag til en reguleringsendring for et område som ligger inne i gjeldende

reguleringsplan for Fv. 659 Nordøyvegen – Skjeltene – Lepsøya – Austnes, vedtatt i kommunestyret 19.

september 2013 i sak 057/13 (PlanID: 20110007).

Den nye planen gjelder området fra Lepsøybrua til Hestøya. Den nye planen vil erstatte samme område i
tidligere godkjente reguleringsplan (PlanID: 20110007).

Denne planbeskrivelsen er kortfattet og fokuserer på endringene i forhold til tidligere vedtatte plan. For
utdyping av de ulike tema, vises det til tidligere godkjente reguleringsplan.

I henhold til krava i plan- og bygningsloven § 12-14 er saken forelagt Møre og Romsdal

Fylkeskommune, Fylkesmannen i Møre og Romsdal og Kystverket, se nærmere omtale i kapittel 3 om
planprosess og medvirkning.

Berørte grunneiere er varslet av Haram kommune 07.11.16.
Kontaktperson i Haram kommune: Hege Gjøsund, tlf. 70 20 75 00.

e‐post: hege.gjosund@haram.kommune.no

Kontaktperson i Statens vegvesen: Pernille Ibsen Lervåg, tlf. 41 08 70 93.

e‐post:pernille.lervaag@vegvesen.no

Reguleringsendringen behandles i det faste utvalget for plansaker i Haram kommune 27. november

2016.

Kommunens vedtak kan påklages til Miljøverndepartementet iht. Plan‐ og bygningslovens § 12‐12.

Avgjørelsesretten i klagesaker er delegert til Fylkesmannen. Eventuell klage stiles til Fylkesmannen og
sendes til kommunen.
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2 Bakgrunn for planforslaget

3 Planprosess og medvirkning

Den tidligere godkjente planen forutsatte en stigning i tunnelen på 10 %. På bakgrunn av de nye krav i

Oppstart av planarbeid for Nordøyvegen, parsell Skjeltene- Lepsøya – Austnes var varslet i henhold til

tunnelsikkerhetsforskriften for fylkesveg m.m. som trådte i kraft 1.januar 2015, er stigningsforholdet
endret til 7,8 %. Dette vil medføre økt trafikksikkerheten i tunnelen, og at det er nødvendig å flytte
påhugget på Hestøya.

Bruprosjekteringen har ført til at brulengden for Lepsøybrua blir litt kortere enn i godkjent

reguleringsplan, redusert fra 850 m til 800 m. Fyllingsutslaget blir da større enn det som er regulert.
Den nye reguleringsplanen for parsell Lepsøybrua – Hestøya vil erstatte deler av reguleringsplanen for

parsellen Skjeltene-Lepsøya-Hestøya-Austnes som var godkjent i Haram kommunestyre (KS 057/13)

19. september 2013.

pbl § 12-8 i Haramsnytt og Sunnmørsposten september 2009. Det ble avholdt informasjonsmøter på

hhv Fjørtofta (27.04.10), Skuleøya/Flemsøya (03.06.10), Haramsøya (24.06.10) og Harøya (25.08.10).
Det ble i tillegg avholdt en utekontordag på biblioteket på Haramsøya barne- og ungdomsskule

23.05.12. Offentlig ettersyn av reguleringsplanforslaget var avholdt i perioden 7.mai til 18.juni 2012,
og planen var på bakgrunn av innkomne merknader revidert og lagt ut på 2.gangs offentlig ettersyn i
perioden 8.juli til 26.august 2013. Planen var egengodkjent i kommunestyret i Haram kommune
19.september 2013. Planforslaget var revidert 24.juni 2013.

Den nye tunnelsikkerhetsforskrift som trådte i kraft 1.januar 2015 har gjort det nødvendig å gjøre
endringer i vedtatte reguleringsplan.

Bruprosjekteringen har gjort at det er nødvendig å gjøre endring i vedtatte reguleringsplan for
Lepsøybrua.

Endringene har vært lagt frem og diskutert med fylkesmannen og fylkeskommunen i Møre og Romsdal
1.juli 2016. Tilsvarende var endringene lagt frem og diskutert med kommunen som planmyndighet

16.september 2016, og oversikt over endringer var oversendt kommunen 23.september. På bakgrunn

av oversendte materiale informerte Haram kommune Kystverket, fylkesmann og fylkeskommune i brev

datert 8.oktober 2016 og spurte om råd ifht videre prosess. Kommunen skrev at de som utgangspunkt
ønsket å behandle endringene som mindre endringer i henhold til plan- og bygningsloven § 12-14.

Dette ble også formidlet til Statens vegvesen i brev datert 29.09.16. Innvendinger fra grunneiere og

sektormyndigheter påvirker denne muligheten, og Haram kommune har derfor bedt om tilbakemelding
fra sektormyndighetene med hensyn til bruk av § 12-14 i plan- og bygningsloven i denne

sammenheng.

Fylkeskommunen støtter i brev til Haram kommune datert 07.10.16 at endringene ved Hestøya fra
deres ståsted kan anses som mindre reguleringsendring, med forutsetning om at nye

reguleringsbestemmelser sikrer nye kulturminner som er funnet der i ettertid av tidligere godkjente
plan. Det har i ettertid vært tett kontakt mellom Statens vegvesen og kulturminneavdelingen hos
Fylkeskommunen i forhold til å sikre kulturminner på Hestøya i den nye planen.

Haram kommune fikk av Kystverket 21. oktober, og av Fylkesmannen i Møre og Romsdal 2.november,
aksept for bruk av § 12-14 i forbindelse med endringene i planen.

Figur 1: Oversiktskart som viser de ulike parsellene i prosjektet Fv. 659 Nordøyvegen.
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4 Rammer og premisser for planarbeidet

6 Beskrivelse av forslag til detaljregulering

4.1 Planfaglige premisser

6.1 Planområde

reguleringsendringer i henhold til §12-14 i plan- og bygningsloven (pbl). Da det ikke er kommet

Lauka, og videre til Hestøya.

Statens vegvesen har tatt utgangspunkt i kommunen sitt ønske om å behandle endringene som mindre
innvendinger fra sektormyndigheten på dette, vurderer vi forholdene og rammene som avklart i

Planområdet for denne planen strekker seg fra der Lepsøybrua starter ved Skjeltene, til Lisje Lauka og

henhold til pbl § 12-14.

4.2 Politiske føringer

For historikk før september 2013 (hvor tidligere reguleringsplan for parsell 1 for Skjeltene- Hestøya –
Austnes var endelig godkjent) vises det til avsnitt 2 i tidligere godkjente plan.

Prosjektet Nordøyvegen har vært behandlet flere ganger i fylkestinget. Total gjennomgang av prosjektet
inkl. kontantstrøm var lagt fram i sak T-34/13 og T-90/13.

Endelig lokalpolitisk vedtak for finansiering av Nordøyvegen skal behandles på Fylkestinget i desember
2016.

Endelig vedtak skal gjøres når Stortingsproposisjonen blir behandlet i Fylkestinget.

Stortingsproposisjonen er basert på ferdig reguleringsplan, samt endringer omtalt i denne

planbeskrivelsen, og finansieringsplan med avvik +/- 10 %. Det jobbes mot at proposisjonen skal

legges fram for Fylkestinget i desember 2016.

4.3 Rundkjøring/T-kryss Skjeltene

Det er av fylkeskommunen besluttet (jf. sak T-47/12 og T-34/13) at det skal bygges T-kryss på

Skjeltene fremfor den innregulerte rundkjøringen. I godkjent plan for Skjeltene-Lepsøy-Hestøya-

Austnes (PlanID: 20110007) er det beskrevet at rundkjøringen er ført opp på en mulig «kuttliste», og at

det kan bli aktuelt å bygge T-kryss her. Haram kommune ønsker å beholde rundkjøringen i

reguleringsplanen. Dette er beskrevet i brev fra kommunen til fylkesmann, fylkeskommune og
Kystverket, med kopi til Statens vegvesen, 6.oktober 2016.

Figur 2: Oversiktsbilde som blant anna viser Skjeltene (rød sirkel), Lauka og Lisje Lauka (grønn sirkel) og Hestøya (oransje sirkel).
Kjelde: Nettstaden Nordøyvegen

Statens vegvesen vil senere søke om dispensasjon i forhold til den innregulerte rundkjøring.

Kulturminnene på Skjeltene vil bli hensynstatt og behandlet i forbindelse med den prosessen.

5 Beskrivelse av eksisterende forhold i planområdet
For beskrivelse av eksisterende forhold i planområdet vises der til tidligere godkjente reguleringsplan
for parsell 1 Skjeltene-Lepsøya-Austnes vedtatt i kommunestyret 13.september 2013 (KS 057/13),
PlanID: 20110007.
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6.2 Endringer i forhold til tidligere godkjent plan
Lepsøybrua
Bruprosjekteringen/detaljprosjekteringen har ført til at brulengde for Lepsøybrua blir litt kortere enn i
godkjent reguleringsplan, redusert fra 850 m til 800 m. Landkarene kommer noe høyere, og
fyllingsutslaget blir da større enn det som er regulert, se Figur 4 og Figur 5.

Figur 4: Figuren illustrerer forskjellene mellom godkjent reguleringsplan (2013) og ny reguleringsplan 2016.

Figur 3: Planområdet for ny plan Lepsøybrua-Hestøya.
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Figurene under viser mer detaljert endringen rundt fyllingene. Den grønne linjen er godkjent

Ved oppstart av byggeplanprosjektering ble det gjennomført en kvalitetssikring av grunnlaget. Det ble

plankart (Blad 1-5) fremgår det tydelig hvilken del av fyllingen som er over vannspeilet og hvilken som

av dette førte til at fundamenteringsløsning ble endret fra peling i løsmasser til senkekasser plassert på

reguleringsplan sin grense. Fyllingene ved landkaret går ut over denne på bunnen av sjøen. På vedlagte
er under.

også gjennomført en utvidet prosess for å se på fundamenteringsprinsipp og brutype. En optimalisering
løsmasser og reduksjon av hovedspenn som førte til at total brulengde ble redusert til 800m.

Ved byggeplanprosjektering av Lepsøybrua, benyttes avlange fyllingsvern for både hovedpilar og biled.
Geometri på fyllingsvern er utformet for at skip ikke skal kunne gli opp og gi direkte treff mot

senkekasse eller pilar. Videre at støtkraft forplantet som trykk mot senkekasse blir håndterbar.
Figurene under viser tegninger av Lepsøybrua fra reguleringsplannivå til detaljprosjekteringsnivå.

Figur 5: På figuren ser man landkaret på Skjeltene. Det grå arealet er vegareal i godkjent plan og grønn linje er planens

begrensning. Når brua kortes inn i lengde fra 850 meter til 800 meter kommer sjøfyllingen lengere ut og blir i tillegg bredere.

Figur 6: Landkaret i den andre enden av Lepsøybrua (til høyre på tegningen) blir også lengere ut og bredere. Fundamentene og

Figur 7: tegning brua, fra reguleringsplanarbeid 2012

Figur 8: tegning brua, etter detaljprosjektering i 2016

sikringen rundt disse, som står på hver sin side av skipsleiet, blir større enn det som er regulert i godkjent plan. Fyllingene går
ikke inn i seilingsrennen.

Brua er fremdeles lenger enn det som var lagt til grunn i forbindelse med konsekvens-utredninger på

kommunedelplannivå i 2002. Rapporten fra SINTEF som beskriver strøm-forhold ved fylling fra oktober

En forutsetning fra Kystverket er at hovedseilløp for Lepsøybrua skal være 100 x 41m. Dette oppfyller vi

fremdeles selv om detaljer rundt brua har endret seg. Hovedspennet endres fra 190 meter til 160
meter, se Figur 9.

2002 opererer med ulike case hvor brulengda er fra 600 til 750 meter. Skipsleden er blitt mudret ut og

gjort dypere av Kystverket i 2012.

Det ble utarbeidet et forprosjekt for Lepsøybrua i forkant av gjeldende reguleringsplan. Anbefalinger

herifra ble brutype «fritt frambygg» bru (betongbru) med lengde 850m og fundamenteringsmåte peling.
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Bygging av tosidig demning/kofferdam rundt tunnelpåhugget krever mer plass i bredden på hele

strekingen i sjøen mellom Lauka og Hestøya. I tillegg trenger entreprenøren større riggarealer for å

kunne utføre anleggsarbeidene. Dette medføre behov for utvidet reguleringsgrensen på strekningen
Hestøya – Lauka, men mindre arealbehov på Hestøya.

Figur 9: Lepsøybrua detaljprosjektert (øverst). Lepsøybrua ihht reguleringsplan (nederst). NB: figurene er kun ment som

illustrasjoner/skisser.

Omkring landkarene til Lepsøybrua vil konsekvensene av eventuell skade i plastringen bli mer alvorlige

enn langs generell vegfylling. Økt sikkerhet er derfor ønskelig i disse områdene. I stedet for å legge inn
krav til svært stor steinstørrelse, er det valgt å øke tykkelsen av plastringen til noe som tilsvarer

prinsippet for såkalt «skuldermolo». Dette fører også til at fyllingene i området blir noe større enn i
tidligere planer.

Figur 11: De røde områdene er de områder som er utvidet/endret i forbindelse med denne planen. SKISSE

Kofferdammen vil omkranse vegen på begge sider fra tunnelpåhugg frem til vegen kommer over kote
+5 i en lengde på ca. 2 x 250 meter. Fra sjøsiden vil kofferdammen visuelt bli oppfattet som

sjøfyllingen for øvrig med plastret stein opp til kote + 5,5. Da tunnelpåhugget nå blir liggende dypere i
terrenget vil påhuggsflaten sannsynlig oppfattes som mindre dominerende i terrenget. Se illustrasjoner
på de neste sidene i dette dokument.

Teknisk bygg og stopplomme ved tunnelpåhugg
Teknisk bygg og stopplomme flyttes nærmere Lauka for å oppfylle siktkrav mot tunnel. Stopplomme
Figur 10: tegning, landkarfylling.

utvides fra 90 til 120 meters lengde.

Tunnelpåhugg på Hestøya
Stigningen i tunnelen opp mot Hestøya er endret fra 10 % til 7,8 %. Tunnelpåhugget er flyttet ca. 60

meter mot vest men ligger i samme horisontallinje som gjeldende reguleringsplan. Tunnelpåhugget vil
ligge under havnivå som medfører at det må bygges en tosidig demning (kalt en kofferdam) rundt

tunnelpåslaget opp til kote + 5,5 for å sikre mot vanninntrenging fra sjø.
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Hestøya

Lauka

Figur 12: Utsnitt fra ny reguleringsplan som viser regulerit område samt fylling i sjø

Figur 14: Fylling mellom Lauka og Hestøya. Teknisk bygg og stopplomme sess på bildet.

Hestøya

Figur 13: Oversiktbilde som viser veglinje og fylling over Lauka og Hestøya.

Figur 15: Fylling mellom Lauka og Hestøya sett mot vest. Teknisk bygg ses til venstre i bildet (rød sirkel).
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7 Virkninger av planforslaget – arealbruk og løsninger
7.1 Framkommelighet og trafikksikkerhet

Reguleringsendringen på Hestøya er et resultat av mindre stigningsprosent i den undersjøiske tunnelen

som er et krav i henhold til ny tunnelsikkerhetsforskrift som trådte i kraft 1.januar 2015. Den reduserte
stigningsprosent er positivt med hensyn til trafikksikkerhet og framkommelighet.

Endringene i forbindelse med bruprosjekteringen av Lepsøybrua påvirker ikke framkommelighet og
trafikksikkerhet.

7.2 Samfunnsmessige forhold

Ingen endring i forhold til tidligere godkjent plan.

Figur 16: nye registrerte områder med kystlynghei (oransje sirkel) i Naturbasen.

7.3 Naboer

Kystlynghei er en utvalgt naturtype etter nml §52. Det er ingen registreringer i nærheten av

reguleringsendringen.

berørt av reguleringsendringene.

Reguleringsplanendringen vil ikke berøre bebyggelse. Grunneiere og rettshavere er varslet om

7.4 Byggegrenser, gang- og sykkeltrafikk og kollektivtrafikk

planområdet. Registreringen på Lausundholmen fra 2013 er nærmeste lokalitet, men den blir ikke

Figuren under viser verneområder, de med sirkel rundt er opprettet etter 2002 hvor
konsekvensutredningen for naturmiljø er utført.

Ingen endring i forhold til tidligere godkjent plan.

7.5 Landskapsbilde

Påhugget på Hestøya vil bli senket ned i terrenget i forbindelse med bygging av tosidig demning. Selve

påhugget vil trolig bli mindre dominerende i landskapet på Hestøya. De tosidige steinfyllingene mellom
Lauka og Hestøya vil høyst sannsynlig oppfattes noe dominerende og som et fremmed element i

landskapet. De større fyllingene ved Lepsøybrua vil påvirke landskapsbildet enda mer. Statens vegvesen
vil prøve å dempe disse negative virkningene ved å bruke løsmasser fra anlegget til etablering av et lavt
vegetasjonsdekke inneholdende lokale arter som røsslyng og lokale gressarter på demningen. Målet er

at fyllingene skal utvikles til en naturlig del av landskapet med bedre vilkår for naturmangfold.

7.6 Nærmiljø/friluftsliv, naturressurser og støy
Ingen endring i forhold til tidligere godkjent plan.

7.7 Naturmangfold

Figur 17: Verneområder registrert i Naturbasen. De områdene med en svart sirkel rundt er opprettet etter 2002.

godkjent i aktuelle databaser i forbindelse med naturmangfold. På figurene under viser vi et utvalg av

Det er vanskelig å si noe sikkert om hvordan fyllingene rundt Lepsøybrua vil påvirke naturmangfold.

Statens vegvesen har sjekket ut om det er kommet inn nye registreringer siden reguleringsplanen ble
de mest relevante funn. Ingen påvirker dette prosjektet direkte.

Strømningsrapporten og naturmiljørapporten fra konsekvensutredningsarbeidet som var utført i 2002 i
forbindelse med kommunedelplanarbeidet påpeker at jo lengere bru/jo mindre inngrep des bedre er
det antatt å være for naturmangfold. Årsaken til dette er at fyllingene er antatt å kunne påvirke

strømningsforholdene. Avtatt strømhastighet vil for eksempel kunne medføre flere kråkeboller, som
7
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igjen påvirker tareskogen, som igjen påvirker næringstilgang til fuglene og som derfor kan påvirke

kulturminnene her ute, men vil ikke i stor grad virke visuelt skjemmende på dem. Det er vurdert dit hen

forskjellige scenarier som er beskrevet i strømningsrapporten. Scenariene omhandler brulengde fra 600

behov for noe mer avbøtende tiltak i anleggsfasen enn at kulturminnene er avmerket i plankartet. Det

fuglelivet i fuglefredningsområdet på Lepsøyrevet. Konsekvensutredningen for naturmiljø omtaler

meter til 750 meter, og det konkluderes i konsekvensutredningen for naturmiljø at des lengere bru des
bedre. Brua som ble godkjent i reguleringsplanen i 2013 var 850 meter lang. Det er vanskelig å si noe

at avstanden fra anleggs- og riggområdet er så stor og at terrenget er såpass kupert at det ikke blir

blir riktignok en nærføring mellom plangrensen og kulturminnet med ID 221386, men her er det snakk

om en sikringssone over tunnel der det ikke skal gjøres noen inngrep og blir derfor vurdert som ufarlig

sikkert mht virkningene av endring av brulengde og fyllinger. Brua er 800 meter og den lengste bru

for kulturminnet.

oppfylt.

En utvidelse av sjøfyllingen ved Skjeltene fører både til at denne blir større og at den kommer noe

Med hensyn til Hestøya er det vurdert som positiv for hekking- og leveområder for fugl at påhugget

planområde lengst mot nord. Disse endringene vil føre til at fyrstasjonen blir noe mer innstengt fra øst,

som var beskrevet i konsekvensutredningen var 750 meter. Vi vurderer derfor at de oppgitt krava er

trekkes lenger vekk fra selve øya. Området er vernet som et fuglefredningsområde i 1988.

nærmere innpå Lepsøyrevet fyrstasjon. Sjøfyllingen kommer også til å gå noe utenfor eksisterende

men det ventes ikke at denne utvidelsen vil føre til en vesentlig større forringelse av kulturminnet enn

det den allerede vedtatte reguleringsplanen gjør. Endringene i reguleringsplanen vil ikke føre til endret

påvirkning til naustet og vorren.

7.9 Massehåndtering

Ingen endring ifht tidligere godkjent plan, utover det som er beskrevet under punkt 6.2 Tunnelpåhugg
Hestøya.

7.10 Risiko, sårbarhet og sikkerhet – ROS analyse

Reguleringsendringen vil forbedre trafikksikkerheten med mindre stigningsprosent i tunnel samt større
stopplomme i forbindelse med tunnelpåhugg (viser til risikoanalyse – undersjøiske tunneler på fv. 659
Nordøyvegen, 2016-10-07).

Den regulerte seilingsleden under Lepsøybrua er uendret.
Ut over dette vises det til ROS-analysen i avsnitt 8 i planomtalen for tidligere godkjente reguleringsplan

for Skjeltene-Lepsøya-Austnes (PlanID: 20110007).
Figur 18: Lepsøyrevet fuglefredningsområde (begge de to markerte områdene), vernet 1988.

7.8 Kulturmiljø

Møre og Romsdal fylkeskommune har gjennomført arkeologiske registreringer i området i forbindelse
med Nordøyvegen. På Hestøya var det registret to automatisk fredete kulturminner i form av en heller
med kulturlag og slått flint (Askeladden ID 221386) og et gravfelt med gravrøyser (Askeladden ID

221388). På den østlige siden av Lauka ligger det tre eldre vorrer. Her har det også stått et naust som

nå har falt ned. Det har også stått ett lite småbruk med flere bygninger på denne øya og som i dag bare
er grunnmurene igjen av. Ved Skjeltene ligger Lepsøyrevet fyrstasjon. Denne er trukket frem i Møre og

Romsdal fylkeskommune sin Regionale delplan for kulturminner og kulturmiljø av nasjonal og regional
verdi og har fått regional vekting. Ved moloen som går ut til denne fyrstasjonen ligger det naust med
tilhørende vorr med et fundament.

Endringene i reguleringsplanen som blir foreslått på Hestøya vil innebære mindre inngrep enn det
vedtatt plan viser. Tunnelpåslaget gir likevel en viss nærføring til de to automatisk fredete
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REGULERINGSFØRESEGNER TIL DETALJ PLAN FOR NORDØYVEGEN, PARSELL
LEPSØYBRUA-HESTØYA
Planforslag datert: 04.11.2016
Dato for siste revisjon av plankartet: 04.11.2016
Dato for siste revisjon av føresegner: 04.11.2016
Dato for godkjenning: 27.11.2016 (forventet dato)

§ 1 AVGRENSING
Reguleringsplanen omfattar reguleringsføresegner, teikningar og reguleringskart i målestokk 1: 1000; blad 1-11,
kor blad 6-11 er for tunnel. Regulert område er vist med reguleringsgrense på reguleringskartet.
Reguleringsføresegnene gjeld for areal som ligg innafor plangrensa. Planen erstatter deler av regulerinsplan «fv.
659 Nordøyvegen – Skjeltene – Lepsøya – Austnes», vedtatt i kommunestyret 19.september 2013 i sak 057/13.

§ 3.2 Luftfartshinder
Brua over Lepsøyrevet er eit luftfartshinder etter § 3 i Forskrift om rapportering og registrering av luftfartshindre.
Før arbeida med brua blir igangsett, skal opplysningar om luftfartshinderet rapporterast på eige skjema til Statens
kartverk i henhold til § 4 pkt (1) og § 5.
Avinor AS skal kontaktast før anleggsarbeida blir igangsett, slik at Avinor AS får vurdert sjølve
anleggsverksemda.
§ 3.3 Kulturminne
Dei to automatisk freda kulturminna som ligg på Hestøya, ID 221386 og ID 221388, skal synleggjerast og
markerast med sperreband i anleggsperioden. Dette skal avklarast med Kulturavdelinga i Møre og Romsdal
fylkeskommune før oppstart.

§ 2 REGULERINGSFORMÅL
Planområdet er regulert til følgjande formål:

Dersom det i samband med utbygging blir oppdaga automatisk freda kulturminne på land eller i sjø som tidlegare
ikkje er kjent, skal arbeidet stansast i den utstrekning det råkar kulturminnet eller sikringssona på 5 meter. Det er
viktig at dei som utfører arbeidet i marka og i sjøen vert gjort kjend med denne føresegna. Funn på land skal straks
meldast til fylkeskommunen si kulturavdeling og funn i sjø skal straks meldast til Stiftelsen Bergen
Sjøfartsmuseum, jf. lov om kulturminne § 8, 2. ledd.

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (pbl § 12-5, punkt 2)
• Køyreveg, o_SKV
• Gangveg, o_SGG
• Annan veggrunn, tekniske anlegg, o_SVT
• Fylling i sjø, o_SAA

§ 3.4 Støy
Miljøverndepartementet sine retningsliner om vegtrafikkstøy ved planlegging etter plan og bygningslova, jf. T1442 skal leggast til grunn for gjennomføring av reguleringsplanen. Det endelege omfanget av støytiltak skal
vurderast i samband med gjennomføring av vegprosjektet. Støyutgreiing, Nordøyveien, rapport nr. RAP-RE-RIA 001, datert 02.09.2011, skal leggast til grunn for støyskjermingstiltak.

Landbruk, natur- og friluftsområde (pbl § 12-5, punkt 5)
• Landbruksformål, LL

§ 3.5 Byggegrense langs offentleg veg
Byggegrense langs veg følgjer § 29 i veglova, der anna ikkje er vist på plankartet.

Bruk og vern av sjø og vassdrag (pbl § 12-5, punkt 6)
• Farleder, o_VF
• Naturområde i sjø og vassdrag, o_VNV

§ 3.6 Frisiktlinje ved vegkryss
Innanfor frisiktlinje ved vegkryss skal det vere fri sikt i høgde 0,5 meter over tilstøytande vegars planum.

Omsynssoner (pbl § 12-6)
• Sikringssone tunnel, H190
Områdeføresegner (pbl § 12-7, punkt 1)
• Mellombels rigg- og anleggsområde, #

§ 3 FELLESFØRESEGNER
§ 3.1 Generelt
Etter avslutta anleggsperiode og seinast i løpet av sommaren etter ferdigstilling av veganlegget, skal alle råka
område settast i stand og revegeterast, og tilbakeførast til det formål som er vist på plankartet.
Brua over Lepsøyrevet skal ha fri seglingshøgde på ca. 41 meter i ei breidde på 100 meter. Brua skal ha god
estetisk utforming.
Det skal byggjast sperre mot vandring av rovvilt før veglina mot fastlandet blir kopla saman. Ei fagkyndig
utgreiing av rovdyrsperre skal ligge til grunn for detaljprosjekteringa av Nordøyvegen. Utgreiinga skal leggast
fram for Fylkesmannen i Møre og Romsdal. Tiltakshavar må dokumentere at anlegget/rovdyrsperra er etablert i
samsvar med utgreiinga.

§ 3.7 Landskapsbehandling og terrengtilpassing
• Eksisterande botnvegetasjon og vekstmedium innafor alle område som blir råka av vegbygginga (inkludert
anlegg- og riggområde), skal som første del av anleggsarbeidet, takast av med varsemd og mellomlagrast
på bestemte område i anleggsperioden.
• Eksisterande stein og grusmasser skal mellomlagrast og brukes som topplag ved istandsetning av fyllinger.
• Alle råka areal, skjeringar og fyllingar knytt til veganlegget skal settast i stand og revegeterast med bruk
av eksisterande vekstmasser som blir lagra i anleggsperioden.
• Nytt veganlegg skal utførast slik at det blir best mogleg tilpasset og jamn overgang til eksisterande terreng.
Alle typar skjeringar og fyllingar skal avsluttast inn mot terrenget, slik at sideområda får ei estetisk og
naturtilpasset god utforming og overgangen mot eksisterande terreng blir naturleg.
•
Sprengsteinsfyllingar er et fremmande element og bør gis en god tilpassing i landskapet. Prosjektet skal
prøve å dempe de negative virkningene ved å bruke løsmasser fra anlegget til etablering av et lavt
vegetasjonsdekke, inneholdende lokale arter som røsslyng og lokale gressarter på demningen. Målet er at
fyllingene skal utvikles til en naturlig del av landskapet og gi bedre vilkår for naturmangfold.
§ 5 SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR
§ 5.1 Køyreveg, o_SKV
Området skal nyttast til offentleg køyreveg og er regulert med bredde 7,5 på parsellen.
Avkøyrsler til private eigedomar er regulert som del av køyrevegen.
På Lauka kan det, dersom det er naudsynt av omsyn til drifta, opnast for driftsavkøyrsler låst med bom.
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§ 5.4 Gangveg, o_SGG
Området skal nyttast til gang- og sykkelveg.

§ 10 OMRÅDEFØRESEGNER
§ 10.1 Mellombels rigg- og anleggsområde, #

§ 5.5 Annan veggrunn – tekniske anlegg, o_SVT
Arealet kan nyttast til skjeringar, fyllingar og grøfter, rekkverk, murar og støyvollar/støyskjermar.
Bru og fundament kan byggjast som vist på plankartet. Bru og brufundamenter skal merkast i henhold til krav frå
Kystverket og Avinor AS.
Innafor områda er det tillat å lagre vekstmassar der det er hensiktsmessig. Landskapsbehandling og
terrengtilpassing for opparbeiding og behandling av terreng og vegetasjon, sjå Fellesføresegner § 3.5
Veg i tunnel gjeld tunnelvolumet under bakken og omfattar vegtunnelane med tilhøyrande sikringssoner.
Sikringssona har ei utbreiing på 20 meter i alle retningar frå tunnelprofilet. Tunnel omfattar også nisjer og tekniske
rom som tilhøyrar veganlegget.
Inngrep i sikringssonen er ikkje tillat. Alle typar arbeid som medfører risiko for å skade tunnelen, kan ikkje
igangsettast utan løyve frå vegeigar.
§ 5.7 Teknisk bygningar, o_STB
Området skal nyttast til teknisk bygg knytt til kjøreveg og veg i tunnel.

Generelle føresegner for rigg- og anleggsområde:
• Riggområde og anleggsområde (både på land og i sjø) kan, med unntak av spesielle føresegner for enkelte
område (Hestøya, Lauka og «lisje» Lauka), nyttast til all verksemd som er nødvendig for gjennomføring
av veganlegget, herunder mellombelse bygningar og anlegg, lagring av masser, stadeigen vegetasjon m.v.
• Når områda blir teke i bruk, skal dei sikrast på forsvarleg måte.
• Det kan i anleggsperioden anleggast mellombelse vegar for avvikling av trafikk i bygge- og anleggsfasen.
• Der rigg- og anleggsbeltet kryssar avkøyrsler og tilkomstvegar/ driftsvegar, skal anleggesdrifta planleggast
og utførast slik at den ikkje hindrar bruken av desse i vesentleg grad.
• Etter at anleggsperioden er over, skal areala settast i stand som før anleggsstart; sjå Fellesføresegner § 3.1,
og tilbakeførast til hovedreguleringsførmålet.
Spesielle føresegner for enkelte område:
• Områda #2 og #3 «lisje» Lauka, #4 Lauka og Hestøya kan berre nyttast til mellombels riggområde, ikkje
anleggsområde.
• Innafor område #4 mellom Lauka og Hestøya, kan det etablerast mellombels massedeponi i sjø.

§ 5.8 Fylling i sjø, o_SAA

§ 7 LANDBRUK-, NATUR- OG FRILUFTSOMRÅDE
§ 7.1 Landbruk, LL
Området skal nyttast til landbruk, natur og friluftsformål.

§8

BRUK OG VERN AV SJØ OG VASSDRAG

§ 8.2 Farleder, o_VF
Området skal nyttast til skipslei.
§ 8.3 Naturområde i sjø og vassdrag, o_VNV
Område i sjø er regulert med formål naturområde. Innafor desse områda kan mellombelse tiltak knytt til
gjennomføring av Nordøyvegen tillatast.

§ 9 OMSSYNSSONER
§ 9.1 Sikringssone tunnel, H190
I området er det ikkje tillat å utføre sprenging, boring i fjell, peleramming eller anna arbeid som kan føre til
ristingar eller på annan måte skade tunnelen eller tunnelinnreiinga. Før arbeid som kan medføre risiko for skade
kan settast i verk, må det hentast inn løyve frå vegeigar.
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