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2

Bakgrunn

Planforslaget er utarbeidet av Gottlieb Paludan Architects, på vegne av Trøndelag fylkeskommune som
tiltakshaver.
2.1

Hensikt med planen

Formål med planen er å legge til rette for utbedring av en strekning på ca. 2,5 km mellom Røssvika og
Slåttavika, i Hitra kommune (tidligere Snillfjord). Det planlegges utbedringer av eksisterende veg, og ny veg
langs deler av strekningen.
Strekningen er en del av utbedringstiltakene knyttet til Laksevegen fv. 714.

2.1.1 Behov for utredninger
Trøndelag fylkeskommune har gjennomført oppstartmøte med Snillfjord og Hitra kommune (planområdet er nå
del av Hitra kommune).
Planen er vurdert til å ikke falle inn under forskrift for konsekvensutredning.
For å kunne på en god måte belyse eventuelle konsekvenser er det imidlertid stilt krav om at det må
gjennomføres utredninger innenfor følgende områder:
•
•

Støy
Geoteknikk

2.2
Berørte grunneiere
Reguleringsplanen berører følgende eiendommer og grunneiere:
Gnr/Bnr

Eier

202/6

Privat

259/65-67
202/1 - 2
201/29
203/88

Offentlig
Privat
Privat

Offentlig
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Planprosessen

3.1
Kunngjøring og varsel om igangsatt regulering
Brev med varsel om oppstart av arbeid med reguleringsplanen ble sendt til berørte grunneiere og naboer,
samt til regionale myndigheter og andre samrådsparter 12.12.2019.
Annonse med kunngjøring av oppstart sto i Adresseavisen 14.12.2019.
Frist for å komme med innspill og merknader ble satt til 17.01.2020
3.2

Innkomne merknader

Offentlige instanser
Kystverket, datert 07.01.2020
Oppsummering av merknad:
Ingen kommentarer

Fiskeridirektoratet, datert 09.01.2020

Kommentar:

Tas til orientering

Oppsummering av merknad:

Kommentar:

- Dersom det planlegges arbeid som medfører
utfylling i sjøområdene må dette vurderes i det
videre planarbeidet. Evt. avbøtende tiltak må
vurderes. Utfylling i sjø kan påvirke det marine
miljø og organismene som lever der

Det planlegges ikke utfylling i sjø, og det er
vurdert at det ikke er behov for avbøtende tiltak.

Oppsummering av merknad:

Kommentar:

- De kystnære områdene nært planområdet er et
aktivt område for fiske med snurpenot etter sild.

Tas til orientering.

Direktoratet for mineralforvaltning, datert 10.01.2020
- Eksisterende veg går gjennom
grusforekomsten Storbanken. Det bør i
utarbeidelsen av planen vurderes om regulering
medfører nye konsekvenser for grusressursen i
forekomsten som blir berørt. Det bør vurderes
om ressursen kan brukes i forbindelse med
bygging av veg.
Fylkesmannen, datert 14.01.2020

Liten grusforekomst med liten betydning (NGU).
Uttak er avslutta ca. 2007 (flyfoto).
Forekomsten er for liten til å utgjøre noe verdi
for vegbyggingen.

Oppsummering av merknad:

Kommentar:

- Matjord som evt. må fjernes bør brukes til
jordbruksformål i nærheten. Gjør oppmerksom
på at jorden som flyttes må vøre fri for
sykdommer og uønskede arter.
Hvis jordbruksareal berøres av anlegg og
riggområder skal området tilbakeføres og
istandsettes til samme kvalitet som før tiltaket-

Det er satt krav i bestemmelsene om at areal
som tas i bruk til rigg og anlegg skal tilbakeføres
og istandsettes.

Landbruk
- Helt sørøst i planområdet inngår en parsell
med fulldyrka jord. Det forutsettes at jordvern
er en premiss i planarbeidet og at det søkes
løsningen som fører til minst mulig
omdisponering av dyrka jord.

Området som ble varslet var større enn det som
foreslås å bli tatt med i planområdet.
Landbruksareal omfattes nå ikke av planen.
Løsningen gir ikke konsekvenser for fulldyrka
jord, og det vil heller ikke være behov for
flytting av matjord.
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Klima og miljø
- Planområdet kommer i kontakt med et
registrert friluftsområde.
- Planområdet kommer i berøring med 100meters beltet
- Aunelva og Trolldallsbekkken må i størst mulig
grad holdes åpne
- Myrområdene bør i minst mulig grad påvirkes.
- Planforslaget må inneholde en faglig vurdering
av hvordan kartlagte og truede naturverdier og
øvrig naturmangfold påvirkes.
- Det må vurderes om planen vil medføre store
mengder luftforurensning. Avbøtende tiltak må
vurderes, også i anleggsfasen
- Det må vurderes hvor evt. Overskuddsmasser
skal brukes eller lagres. Eventuelle forurensede
masser må deponeres i godkjente deponier for
forurensende masser.
- Avrenning fra maskiner og fra deponerte
masser må unngås.
Helse og omsorg
- Planforslaget må ivareta tema som luftkvalitet,
trafikksikkerhet, tilrettelegging for de myke
trafikantene.

Anleggsfasen
Det bør stilles krav til at det utarbeides plan for
beskyttelse av omgivelsene i bygge- og
anleggsfasen. Planen bør redegjøre for
trafikkavvikling, massetransport, driftstider,
trafikksikkerhet for gående og syklende,
støyforhold, rystelser og vibrasjoner, renhold og
støvdemping, og sikre at nødvendige
beskyttelsestiltak skal være etablert før bygge
anleggsarbeider kan igangsettes.
- Støygrenser og luftkvalitetsgrenser må
tilfredsstilles.

Samfunnssikkerhet
Det må gjennomføres en risiko- og
sårbarhetsanalyse som er i trad med plan og
bygningsloven §4.3.
Mattilsynet, datert 17.01.2020

- Det må tas hensyn til private brønner og
ledninger som måtte befinne seg i området. Det
er spesielt viktig å være aktpågivende overfor
grunnvannskilder.
- Ber om at det vurderes behov for utvidelse av
kommunalt ledningsnett langs ny vegtrasé.
Plan bør inneholde formuleringer som omtaler
tiltak for å hindre spredning av
plantesykdommer ved eventuell forflytting av
matjord.

Området som reguleres til anleggs- og
riggområde går delvis inn på det registrerte
friluftsområdet Sunde-Røssvika, og spesielt i
anleggsperioden vil det kunne være redusert
tilgjengelighet til dette området. På grunn av
områdets relativt lave brukerfrekvens og
kvalitet som friluftsområde vurderes
planforslaget likevel ikke å få vesentlige
konsekvenser for friluftsliv og
rekreasjonsinteresser.

De deler av planområdet som er kommer i
berøring av 100 meters beltet gjelder
eksisterende veg. Det meste av eksisterende veg
skal tilsås, og området skal ikke bygges ut.
Det stilles krav til håndtering av forurensende
masser i bestemmelsene.

Aunelva og Trolldallsbekken skal i størst mulig
grad holdes åpne.

Tiltaket vurderes å bedre trafikksikkerheten på
vegen. Det legges ikke opp til gang og sykkelveg
eller andre tiltak for myke trafikanter.
Det stilles krav i bestemmelsene til utarbeidelse
av plan for beskyttelse av omgivelsene i byggeog anleggsfasen.

Det stilles krav i bestemmelsene om at støytiltak
skal vurderes i byggeplanfasen.
Ros-analyse er utarbeidet og følger som vedlegg
til planen.
Private vannanlegg som blir berørt av anlegget
blir erstattet, enten ved tilkobling til offentlig
vannett eller med ny brønn.
Hitra kommune planlegger ny vannledning.
Avklaringer er ikke gjort, men innledende
samarbeid har startet. Hensynssone og
krysningspunkt blir ivaretatt i planen.
Planen berører ikke matjord.
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Trøndelag fylkeskommune, seksjon plan datert 17.01.2020
Oppsummering av merknad:

Det må foretas en arkeologisk registrering av
planområdet for å avklare forholdet til
automatisk fredete kulturminner. Kommunen
kan ikke vedta planen for forholdet til
automatisk freda kulturminner er avklart.

Kommentar:

Tas til orientering

Hitra kommune v/Ordfører Ole Laurits Haugen, leder av planutvalget John Lerners og
kommunalsjef PLM/brann Dag Robert Bjørshol, datert
Oppsummering av merknad:

- Det ønskes stort mulig oppretting av veglinjen
ved Olaneset/Stormyra
- Overskuddsmasse foreslås benyttet til
oppfyllinga v dump/søkk i veibanen ved
Fagervollen på Strekningen Storbanken, i
området hvor Trolldalsbekken og Aunelva
passerer Fv. 714.

Kommentar:

Planen omfatter utbedring av veglinjen ved
Olanesset og utbedring av dump ved
Trolldalsbekken / Aunelva.

Private
Terje Pettersen, datert 13.01.2020
Oppsummering av merknad:

Opplyser om det ligger en vannbrønn i området
som forsyner hytte på gnr/bnr 201/42.

Kommentar:

Tas til orientering

Ida Louise Strand Witsø, sendt inn 17.01.2020, brev datert 29.10.2019
Oppsummering av merknad:

Kan stille areal til disposisjon for deponering av
løsmasser. Har vurdert at det er plass til ca
150 000 til 200 000 kubikkmeter.

Kommentar:

Området er ikke aktuelt å ta i bruk for anlegget.
Området er ikke regulert til dette formålet og
det vil bli benyttet allerede regulerte områder.
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4.1

Planstatus og rammebetingelser
Kommunale planer

4.1.1 Kommuneplanens arealdel

Figur 1 - Utsnitt fra kommuneplanens arealdel 2015 – 2027

Vegen er vist som hovedveg i kommuneplanens arealdel (KPA) 2015 – 2027. For øvrig er planområdet satt
av til LNFR-areal. I tillegg er det lagt inn hensynssone for høyspentanlegg rundt høyspentanlegget som går
langs vegen.
4.1.2 Kommunedelplan for ny rv 1. 714 Stokkhaugen – Sunde (2007)
Kommunedelplan med konsekvensutredning (KU) for ny rv. 714 Stokkhaugen – Sunde ble vedtatt i Orkdal
kommune den 7.7.2007 og i Snillfjord kommune den 6.9.2007.
Utbedring av strekningen fra Røssvika – Slåttavika er omtalt under pkt. 3.3.3.1 Alternativ B1 – Indre trase.
4.2

Nasjonale føringer/retningslinjer

4.2.1 Statlige planretningslinjer for samordnet bolig- areal- og transportplanlegging (26.09.2014)
(Erstatter T-1057 (1994), Retningslinjer for planlegging av riks- og fylkesveger etter plan- og
bygningsloven, samt T-5/93, Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal og transportplanlegging)
Hensikten med disse retningslinjene er å oppnå en samordning av bolig-, areal- og
transportplanleggingen, slik at samfunnets investeringer fremmer god ressursutnyttelse og
bærekraftighet. Et viktig mål med retningslinjene er å planlegge slik at veksten i persontransport tas med
kollektivtransport, gange og sykkel, slik at klimagassutslipp reduseres, i tråd med klimaforlikets
målsetninger.
Retningslinjene skal bidra til et godt og produktivt samspill mellom kommuner, stat og utbyggere for å
sikre god steds- og byutvikling.

1

Fv. 714 var tidligere en riksveg (rv. 714) frem til den ble klassifisert som fylkesvei (fv. 714) fra 1.1.2010.
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4.2.2 Rikspolitiske retningslinjer for barn og unges interesser i planleggingen
Retningslinjene stiller krav til at barn og unge blir ivaretatt i plan- og byggesaksbehandlingen etter planog bygningsloven. Det stilles også krav om fysisk utforming slik at anlegg som skal brukes av barn og unge
skal være sikret mot forurensning, støy, trafikkfare og annen helsefare. Ved omdisponering av arealer som
i planer er avsatt til fellesareal eller friområde som er i bruk eller er egnet for lek, skal det erstattes av
fullverdige arealer.
4.2.3 Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442, fastsatt 20.12.2016)
Retningslinjen skal legges til grunn av kommuner, regionale myndigheter og berørte statlige etater ved
planlegging og behandling av enkeltsaker etter plan- og bygningsloven.

Retningslinjen anbefaler at det beregnes to støysoner rundt viktige støykilder: en rød og en gul sone. I
den røde sonen er hovedregelen at ny støyfølsom bebyggelse skal unngås. Den gule sonen er en
vurderingssone hvor ny bebyggelse kan oppføres dersom det kan dokumenteres at avbøtende tiltak gir
tilfredsstillende støyforhold.

Støygrenser for de ulike sonene er angitt i retningslinjen, og praktiseringen er beskrevet i veilederen til
retningslinjen. Retningslinjen legges til grunn ved etablering av ny støyfølsom bebyggelse i støysonene,
ved etablering av ny støyende aktivitet eller vesentlig endret aktivitet.

4.2.4 Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen (25.03.2011)
Retningslinjene utdyper plan. og bygningslovens bestemmelser om strandsonen, og gir statlige føringer
for kommunenes og fylkeskommunenes planlegging. Disse innebærer en geografisk differensiering av
arealpolitikk i strandsonen, med strengest vern i sentrale områder der presset på arealene er stort.

Hitra kommune klassifiseres etter retningslinjen som en del av «andre områder der presset på arealene er
stort». Imidlertid var Snillfjord kommune, som planområdet var en del av når retningslinjen ble utgitt,
klassifisert som en del av «områder med mindre press på arealene».
4.3
Gjeldende reguleringsplan
Området er i dag uregulert.

4.4
Tilgrensende reguleringsplaner
Tilgrensende reguleringsplaner er vist i figuren under.

Figur 2 - Tilgrensende detaljplaner
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4.4.1 Reguleringsplan for Slåttavika industriområde
Et område like nordvest for planområdet er regulert gjennom Reguleringsplan for Slåttavika
industriområde (vedtatt 10.04.2014). Hensikten med denne planen var å legge til rette for masseuttak
innenfor det aktuelle området, og senere å sikre og planere området slik at det kan brukes til
industriformål.

Området er hovedsakelig regulert til industri/lager, og i tillegg blant annet til ferdsel og havneområde i
sjø, havn, annen tjenesteyting og vann- og avløpsanlegg. Området nærmest Fv. 714 er regulert til annen
veggrunn.

Figur 3 - Plankart for Slåttavika industriområde
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5

Beskrivelse av planområdet, eksisterende forhold

5.1
Beliggenhet
Planområdet ligger i tidligere Snillfjord kommune, nå Hitra kommune, mellom Røssvika og Slåttavika (se
figur under).

Figur 4 - Planområdets beliggenhet

5.2
Dagens arealbruk
Innenfor planområdet består områdene rundt fylkesvegen av skog (hovedsakelig barskog), myr og åpen
fastmark, som vist i figuren under.

Figur 5 - Arealbruk iht AR5. Kilde: kilden.nibio.no Planområdet består hovedsakelig av eksisterende trasé for Fv. 714 med
tilliggende areal.

Øst for fylkesvegen ligger (hovedsakelig utenfor planområdet) det enkelte bebygde områder, og enkelte
områder med dyrket mark.

5.3
Eksisterende bebyggelse
Øst, like utenfor planområdet (rundt Røssvikneset og Aunvika) ligger det spredt bebyggelse, hovedsakelig
hytter og boliger.
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5.4
Trafikkforhold
Strekningen som skal reguleres er en del av fylkesveg 714 som har vegklasse 3 og funksjonsklasse B. Det
ligger 2 adkomstveger langs strekningen, begge privat. Fartsgrensen på fylkesvegen er 80 km/t.
Gjennomsnittlig årsdøgntrafikk (ÅDT) er 1600 stk, med 20% andel av store kjøretøy.
Vegen er ikke belyst, og det er heller ikke opparbeidet gang og sykkelveg på strekningen.
5.5
Kollektivtilbud
Vaslagvågen bussholdeplass (se figur under) betjener rute 320 mellom Orkanger/Trondheim og
Sistranda, og rute 5707 mellom Krokstadøra/Vingvågan og Hemnskjela/Vågan. Det er til sammen 3-4
avganger om dagen på hverdager.

Figur 6 - Vaslagvågen bussholdeplass. Kilde: atb.no

5.6
Landskap
Planområdet inngår i landskapsregion 24, Kystbygdene på Nordmøre og i Trøndelag i Nasjonalt
referansesystem for landskap. Denne regionen strekker seg i et 3-4 mils bredt belte langs fastlandskysten.

Fv. 714 ligger delvis ut mot strandsletta, og delvis i et mindre dalføre. Innenfor fylkesvegen er landskapet i
området et middels kupert ås- og fjellandskap. Dette området er i liten grad preget av menneskelig
aktivitet.
Øst for fylkesvegen, mot Valslagvågen, er landskapet mer flatt og åpent, og preget av strandflater. Nord for
fylkesvegen er landskapet relativt flatt, og har tydelig spor av menneskelig påvirkning (landbruk og
bebyggelse). Nord for fylkesvegen er landskapet småkupert, og preget av skog.
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Figur 7 - Flyfoto over området. Kilde: google.maps.com

5.6.1 Vann og vassdrag

Figur 8 - Elver og elvenett. Kilde: NVE Elvenett

Planområdet berører Aunelva og Trolldalsbekken. Elva har vannID 119-235-R Sundevassdraget og
utløpsbekker til Trondheimsleia. Aunelva henger ikke sammen med Sundeelva eller Sundevatnet. En
mindre bekk, Trolldalsbekken, renner ut i Aunelva i området der fv. 714 krysser.

Høydeforskjellen mellom fylkesvegen og sjøen er 28 meter og avstanden er ca. 260. Terrenget i elva
varierer, men det vil stedvis utgjøre et naturlig vandringshinder for anadrom fisk. Det er ikke registrert
elvemusling i dette vassdraget og heller ikke i nærliggende vassdrag.
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5.7
Grunnforhold
Hele planområdet ligger i sin helhet under marin grense. Langs deler av strekningen er myr/torv samt
marine strandavsetning. Like utenfor planområdet er det registrert en kvikkleiresone og det foreslås ikke
tiltak tilknyttet denne, da ny veg med sideareal ikke berører denne. Det er utarbeidet et geoteknisk notat
for hele strekningen som følger som vedlegg til planen. Det utarbeides en rapport for de områdene som er
markert som marine strandavsetninger. Eventuelle behov for undersøkelser blir utført som en del av
byggeplanleggingen og utførelsen.
Det blir også utarbeidet en ingeniørgeologisk rapport for fjellskjæringen.

5.8
Naturforhold
Ifølge data hentet hos Miljødirektoratet er det ikke registrert viktige naturtyper i området. Det er ikke
registrert arter av stor eller svært stor forvaltningsinteresse, eller trua arter, innenfor planområdet.

I nærheten av planområdet mot nord-øst og øst er det registrert observasjoner av flere fuglearter av stor
og svært stor forvaltningsinteresse, inkludert nær trua arter og norske ansvarsarter. Dette inkluderer
ærfugl, gråsisik, gråtrost, havørn, svartbak, fiskemåke, toppskarv, gulspurv, gjøk og stær.
Det er også registrert observasjon av kysttorvmose, som er en norsk ansvarsart, i nærheten av
planområdet, mot vest.
5.9

Naturressurser

5.9.1 Jordbruk
Det meste av planområdet består av eksisterende veg, skog og åpen fastmark. Det ligger ikke dyrka mark
innenfor plangrensen.

5.10
Mineralske ressurser
Det ligger en grusforekomst innenfor planområdet Grusforekomsten Storbanken. Ifølge Norges geologiske
undersøkelse (NGU) er forekomster vurdert som en lite viktig byggeråstoffressurs.

5.11
Fiske
Ifølge Fiskeridirektoratet ligger det et aktivt område for fiske med snurpenot etter sild i Valslagvågen,
utenfor planområdet.

Figur 9 - Område for fiske etter sild (lilla). Kilde: kart.fiskeridir.no
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5.12
Friluftsliv og rekreasjon
Sør for Fv. 714, delvis inn i planområdet, ligger det et registrert friluftsområde (Sunde-Røssvika, se figuren
under).

Figur 10 - Registrert friluftsområde. Kilde: miljøstatus.no

Området er registrert som nærturterreng, med ganske dårlig tilgjengelighet, og ganske lite potensial for
bruk.

5.13
Barn og unges interesser
Det er ikke kjent at det er spesielle lokasjoner knyttet til barn og unges interesser innenfor, eller i
nærheten av, planområdet.
5.14

Kulturminner og kulturmiljø

Figur 11 - Kulturminner i nærheten av planområdet. Kilde: kulturminnesøk.no

Det er registrert automatisk fredet kulturminner (Slåttåvika 1 og Slåttåvika 2, bolig, bosetning, fra eldre
steinalder) noe utenfor planområdet (se figur over). I følge kulturminnesøk.no
(https://www.kulturminnesok.no/minne?queryString=https://data.kulturminne.no/askeladden/lokalitet
/157865) er disse antatt fjernet.
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I tillegg ligger det en SEFRAK-registrert bygning nært planområdet ved Røssvikneset, og en ruin eller
fjernet SEFRAK-registrert bygning ved Aunvika (se figur under). Kommer ikke i konflikt med tiltaket.

Figur 12 - SEFRAK-registrerte bygninger nært planområdet. Kilde: miljøstatus.no

Trøndelag fylkeskommune har vurdert det som sannsynlig at planområdet inneholder hittil ukjente
automatisk fredede kulturminner, på grunn av de topografiske forholdene på stedet, samt nærhet til
kjente kulturminner. Det er varslet behov for forundersøkelser.
5.15
Miljøforhold
Det er ikke registrert forurenset grunn innenfor planområdet.

Støy og luftforurensning i området vil i første rekke være knyttet til trafikk på Fv. 714. I tillegg kan det
være noe luftforurensning knyttet til utslipp fra vedfyring i hytter og boliger.

Det går høyspentledninger gjennom planområdet, i hovedsak sør for Fv. 714. Det er satt av hensynssone
rundt disse i kommuneplanens arealdel.
Området er registrert med moderat til lav aktsomhet for radon (miljøstatus.no).

5.16
Teknisk infrastruktur
Hovedinntaksledning kommer fra Køysa og krysser eksisterende Fv714 ved Slåttavika RA. Hitra kommune
har i dag en 32 mm vannledning fra Slåttavika til Stormyra (ved brønn). Ledningens kapasitet bør på sikt
økes, og det kan da være ønskelig å legge ledningen langs ny veg.
Fra bassenget er det vannledning av ukjent dimensjon til bebyggelsen ved Stormyra/Olanesset (privat).
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6
6.1

Beskrivelse av planforslaget
Formål og arealbruk

Formål med planen er å legge til rette for utbedring av en strekning på ca. 2,5 km mellom Røssvika og
Slåttavika, i Hitra kommune (tidligere Snillfjord). Det planlegges utbedringer av eksisterende veg, og ny veg
langs deler av strekningen.
Strekningen er en del av utbedringstiltakene knyttet til Laksevegen fv. 714.

Planen har en størrelse på ca. 125 da. Formålet i planen er kjøreveg, annen veggrunn som bla brukes til skulder
og skråningsutslag (fylling og skråning). Bredde på annen veggrunn er lagt 2 meter fra fylling/skjæringsfot.
Utover annen veggrunn er det satt av anlegg og riggområde, bredden varer mellom 20- 25 meter, med unntak
av i området hvor eksiterende veg blir lagt om. Her inkluderes eksisterende veg i anleggsområdet. Eksisterende
veg skal fjernes og arealet skal tilsås. Arealet som er satt av til anlegg- og riggområde reguleres til LNFRområde.
Formålene som brukes i reguleringsplanen er:

Den nye vegen legges i eksisterende trase store deler av planområdet, med unntak i svingen ved Aunvika, hvor
vegen flyttes ca. 40 meter mot vest for å bedre linjeføringen.
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6.2

Infrastruktur

6.2.1 Vegstandard (inkl. Normalprofiler)
Statens vegvesen håndbok N100 Veg- og gateutforming er grunnlaget for vegutformingen. Fv. 714 er planlagt
bygd etter dimensjoneringsklasse Hø1.
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fartsgrense:

80 km/t

Dimensjonerende kjøretøy:

Vogntog

Vegbredde:

7,5 meter

Dimensjonerende kjøremåte:
Maksimal stigning:

A

8%

Minimum horisontalkurveradius: 225 meter
Minimum lavbrekk:

1000 meter

Minimum høybrekk:

2300 meter

Tillatte kryssløsninger:

Forkjørsregulerte T-kryss og rundkjøring

Minimum høybrekk ved T-kryss: 5500 meter

Minimum forbikjøringsmuligheter: 1 per 10 kilometer
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Tverrprofil Hø1, 2-feltsveg, vegbredde 7,5m

Utforming av fanggrøft i bergskjæring
Bredde fanggrøft, L:
Grøfteskråning:

5,25m
1:4

6.2.2 Linjebeskrivelse
Vegen forlater dagens linje nord for Stormyra og går inn i en tosidig fjellskjæring med fanggrøft på begge
sider. I dette området stiger vegen med 3,6%. Den vil etterhvert møte dagens linje. For å tilfredsstille
håndbokens krav til sikt, blir regulert linje senket og høybrekksradius øket ved profil 900. Vegen er også
regulert med oppfylling av dagens veg før Slåttavika for å tilfredsstille siktkrav.

6.2.3 Avkjørsler
Det planlegges 2 avkjørsler langs veglinjen, med FV714 som forkjørsveg. Første avkjørsel etter Stormyra
bygges i rett vinkel på FV714. Neste avkjørsel i tilnærmet lik som dagens avkjørsel.

6.2.4 Fylling og skjæringer
Vegens krav til dimensjonering, dvs bredder, stigningsforhold, radier, samt sikkerhetsmessige forhold vil
være avgjørende for vegens inngrep i landskapet.
Fyllinger er beholdt slake for å for å tilpasse stedlige terrengformer. I bunnen av høye bergskjæringer må
det planlegges store nok fanggrøfter for å hindre utglidning og erosjon av løsmasser eller steinsprang ut i
vegbanen.
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Grunnen i planområdet består av fjell og løsmasser med varierende tykkelse. Dette fører til at skjæringene
også varierer mellom rene bergskjæringer, skjæringer i løsmasser eller en kombinasjon av begge deler.
Det forutsettes at endelig utforming av skråninger og sidearealer detaljplanlegges i byggeplanfasen.
6.2.5 Masser
På grunn av stort masseoverskudd som følge av vegbyggingen, vil det være behov for områder hvor
masser kan deponeres permanent. Areal på Slåttavika skal benyttes til midlertidig lagring av masser, samt
knyssing av masser.
Det er tilgjengelig areal på Fenes som kan benyttes til permanent lagring av masser.
Det skal også i samarbeid med Hitra kommune letes etter en mer samfunnsnytting bruk av massene. Det
er mulig at den kan benyttes iforbindelse med etablering av

6.2.6 Teknisk infrastruktur (VA, overvann høyspent ol)
Alle stikkrenner under vegen som berøres av ny veg skal skiftes ut med nye. De er alle dimensjonert i
henhold til krav i SVV håndbok N200, og med et gjentaksintervall på 200år (200års flom).
Stikkrenna der Aunelva går gjennom fylkesvegen må skiftes ut og eventuelt forlenges forbi det regulerte
nærigsområde. Aunelva og Trollbubekken samles til ett krysningspunkt gjennom fylkesvegen. Kommunen
er ansvarlig for tillatelse til gjenlegging av elva/bekken dersom næringsområdet skal utvides..
Det er privat brønn like ved vegen omkring profil 0 i starten av traseen. Denne brønnen legges ned og
erstattes med ny vannforsyning til brukere av brønnen.

Hitra kommune ønsker å legge ny vannledning langs nord/østre side av ny veg fra renseanlegget på
industriområdet ved Slåttavika og fram til Røssvika.Fortsatt noe usikkert om når de faktisk iverksetter
dette. Det anbefales at dette gjøres samtidig med etablering av veganlegget.
I byggefasen for ny veg skal det gamle systemet opprettholdes med nødvendige lokale
tilpassinger/omlegginger der ledningene krysser fylkesvegen.
Ny ledning vil ikke kunne tas i bruk før det meste av vegbyggingen er ferdig.

6.2.7 Støy og støytiltak
Det er foretatt støyberegningers som viser at det innenfor planområdet i dagens situasjon ligger 3 boliger
i gul sone (> 55 dB) og 0 boliger i rød sone (> 65 dB). I den nye situasjonen ligger det 2 boliger i gul sone
(Lden >55 dB). Det skal etablers lokale støyskjermingstiltak for å skjerme utearealet til boligene.
Støytiltak skal vurderes nærmere i byggeplanfasen. Dette sikres i bestemmelsene. Støyfaglig rapport og
støysonekart ligger vedlagt planen.

6.3
Landbruks-, natur og friluftsformål samt reindrift (LNFR)
Arealene rundt Fv. 714 reguleres i hovedsak til LNFR-areal. Store deler av dette området reguleres i tillegg
til bestemmelsesområde for anlegg- og riggområde, og/eller til hensynssone for høyspenningsanlegg.

6.4
Anleggsperioden
Det settes krav i bestemmelsen som sikrer at det utarbeides plan for beskyttelse av omgivelsene i byggeog anleggsfasen. Planen bør blant annet redegjøre for støyforhold, rystelser og vibrasjoner, renhold og
støvdemping, og sikre at nødvendige beskyttelsestiltak skal være etablert før bygge anleggsarbeider kan
igangsettes.

Midlertidig rigg og anleggsbelte
Det er satt av et eget bestemmelsesområde (vist med #1-4 på plankartet) for midlertidig rigg- og
anleggsbelte langs hele strekningen. Området tillates benyttet til all virksomhet som er nødvendig for å
gjennomføre veganlegget. Området vil hovedsakelig benyttes for å sikre adkomst til anleggsmaskiner over
den store skjæringen på østsiden av vegen.
I profilområdet ca. 1600 – 1850 må trafikken legges om midlertidig når stikkrenna for Aunelva/
Trollbubekken skal skiftes ut. Omleggingen vil skje via reguert næringsområde og videre gjennom
anleggsbelte.
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6.5

Grunnerverv og berørte eiendommer

6.5.1 Grunnerverv
Før arbeidet med ny veg kan settes i gang, må det erverves grunn og rettigheter fra de berørte
eiendommer. Grunnervervet skjer vanligvis ved forhandlinger med de berørte. Godkjent reguleringsplan
gir hjemmel for ekspropriasjon. Det vil si at vegmyndigheten kan fatte vedtak om å gjennomføre planen
med tvang mot erstatning. Erstatningen vil da bli fastsatt ved skjønn.
6.5.2 Berørte eiendommer
Gnr/Bnr

Eier

Kommentar

202/6

Privat

Del av privat veg og privat
annet veggrunn

259/65-67
202/1-2
201/29
203/88

Offentlig
Privat
Privat

Offentlig

Del av eksisterende veg

Store deler av sidearelene og
ny trase berører
eiendommen. Reguleres til
veg, annen veggrunn
Et mindre areal til veg og
annen veggrunn

Annen veggrunn/midlertidig
omlegging av kjørevegen

6.6
Andre forhold
Det reguleres inn hensynssone for høyspenningsanlegg rundt eksisterende høyspentkabler.
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7

Konsekvenser av planforslaget og avbøtende tiltak

7.1.1 Støy
Det kan bli behov for avbøtende tiltak for støyutsatt bolig. Dette skal utredes nærmere i byggeplanfasen.

7.1.2 Landskapet
I området hvor vegen legges om, i en lengde på ca 400 meter vil det bli større inngrep i landskapet, med
høye skjæringer på begge sider. Skjæringer med over 10 meters høyde vil opparbeides med platå med 2
meters bredde.

7.1.3 Grunnforhold
Området med kvikkleire ligger utenfor planområdet og det er ikke nødvendig med tiltak vedrørende
grunnforhold.
7.1.4 Arealbeslag - Naturressurser, inkl. jordvern
Markslag
(m2)
Bebygd
Samferdsel
Fulldyrka jord
Innmarksbeite
Skog
Åpen fastmark
Myr
SUM

Permanent
omdisponert

Midlertidig
omdisponert

Totalsum

7692

294
3455

17801
9897
6415

45123
19373
14918

294
11147
0
0
62924
29270
21333

41805

83163

124968

Arealkategorier/markslag er hentet fra AR5 (Arealressurskart i målestokk 1:5000).
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7.1.5 Forholdet til krav i naturmangfoldloven
Reguleringsplanen er vurdert i forhold til naturmangfoldlovens (nml) § 1, forvaltningsmålene i §§ 4 og 5,
samt prinsippene i §§ 8-12, jfr § 7. Planforslaget anses å ha små konsekvenser for naturmangfoldet i
området.

I arbeidet med reguleringsplanen har man forholdt seg til informasjonen i naturbase fra Miljødirektoratet
(tidligere direktoratet for naturforvaltning). Det er ikke registrert spesielle naturtyper innenfor
planområdet, og heller ikke arter av stor forvaltningsinteresse (inkludert truede eller fredede arter). Det
er heller ikke kjent at det er andre forhold vedrørende naturmangfoldet som burde vært bedre undersøkt.
Planarbeidet er så langt det er kjent basert på den best tilgjengelige kunnskap om naturmangfoldet i
området og kravet om kunnskapsgrunnlag synes dermed å være ivaretatt.
7.2
Massehåndtering
Den store fjellskjæringa i profilområdet ca. 120 – 550 vil medføre et stort overskudd av steinmasser i
anlegget. En del blir brukt i veglinja, men det blir likevel et stort overskudd. Dersom kommunen avklarer
omlegging av Aunelva øst for næringsområdet ved Slåttavika er det et mulig deponiområde.
Reguleringsplanen for Slåttavika Næringsområde gir ingen mulighet for fylling i sjøen. Det er også
innledet et samarbeid med Hitra kommune om å transportere deler av massene til bruk på en gang- og
sykkelveg som er under bygging. Resten av massene vil bli transportert til et område på Fenes som er
regulert til dette formålet. Andre typer reine masser, vegetasjonsdekke, jord/grus, røtter etc. kan
deponeres i det nedlagte grustaket ved profil ca. 950. Vegetasjonsdekket skal også brukes til tildekking av
mindre skjæringer og fyllingsskråninger.
Plassering av rigg vil skje på kommunens næringsområde etter nærmere avtale.
7.3

Samfunnsmessige konsekvenser

7.3.1 Trafikksikkerhet
Ny fylkesveg forventes ikke i seg selv å gi økt trafikk. Ny veg vil først og fremst gi bedre framkommelighet
og økt trafikksikkerhet.
Det nye veganlegget er utformet etter dagens krav, noe som vil medføre økt trafikksikkerhet på
strekningen. Vegen har fått bedre linjeføring, og siktforholdene på strekningen blir iht. dagens siktkrav.

7.3.2 Friluftsliv og rekreasjonsinteresser
Området som reguleres til anleggs- og riggområde går delvis inn på det registrerte friluftsområdet SundeRøssvika, og spesielt i anleggsperioden vil det kunne være redusert tilgjengelighet til dette området. På
grunn av områdets relativt lave brukerfrekvens og kvalitet som friluftsområde vurderes planforslaget
likevel ikke å få vesentlige konsekvenser for friluftsliv og rekreasjonsinteresser.

7.3.3 Barn og unges interesser
Området kan potensielt utgjøre fare for barn i anleggsfasen. Det stilles krav til plan for beskyttelse mot
omgivelsene i anleggsfasen, som blant annet skal sørge for at anleggsområdet er forsvarlig sikret.
Strekningen er ikke en del av barns skoleveg. Avstanden til skole er for stor til at det sykles og det er ingen
eiendommer innenfor planområdet som har barn som blir hentet av buss. Det ligger heller ikke noe
idrettsanlegg i sykkelavstand fra planområdet.

7.3.4 Kulturminner
Det ligger ingen registrerte kulturminner innenfor planområdet og det er vurdert at planforslaget ikke vil
få konsekvenser for kulturminner. Forundersøkelser vil avklare om det vil være et senere behov for
utgravinger. Planforslaget kan i så fall vedtas med vilkår om at utgraving skal skje før anlegget kan
gjennomføres. Dersom det oppdages gjenstander under anleggsperioden som kan være av kulturhistorisk
interesse skal fagetat varsles, jf. Kulturminneloven. Utførende skal være orientert om denne plikten.
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7.4
Risiko og sårbarhet
Det er gjennomført risiko og sårbarhetsanalyse som følger som vedlegg til planen.

Planforslaget er vurdert til ikke å medføre særskilte negative konsekvenser for miljø eller samfunn. Det
identifisert flere hendelser med lav risiko, som ikke krever ytterliggere tiltak, enn utbedring av vegen. Det
i seg selv er anset som et viktig tiltak for å redusere antall uønskede hendelser.
Hendelser med middels risiko knytter seg til ulykker for gående og syklende. Området er ikke tilrettelagt
for gående og syklende, verken i dag eller etter utbedring av veganlegget. Det vil derfor alltid være en fare
for ulykker når gående og syklende oppholder seg på vegen.

Det er også vurdert at det er middels risiko for ulykker med farlig gods, ulykker i anleggsgjennomføring og
andre ulykker i trafikken.
Ved gjennomføring av vegutbedring som planen legger opp til vil risikoen her reduseres. Tiltak for å
redusere ulykker i anleggsfasen sikres i anleggsplan. Ved gjennomføring av tiltak reduseres risikoen for
ulykker.

Delen av vegen som legges om vil ha høye skjæringer på begge sider, og det kan være fare for at folk faller
utenfor ved bruk av friluftsområdet på toppen av skjæring. Gjerde eller andre tiltak skal vurderes i
byggeplan.
7.5
Gjennomføring av planen
Hele Lakseveg-prosjektet består av 10 prioriterte delprosjekter. Finansieringen av selve prosjektet skal
bestå av 50 % fylkeskommunale midler og 50 % bompenger innkrevd ved to stasjoner, en ved Våvatnet og
en ved Valslagtunnelen.
Fylkestinget vedtok i sak 91/112 den 31.10.2012 at det benyttes en totrinnsløsning for
bompengevedtaket, med en bompengeperiode på minst 20 år. Stortinget vedtok den 29.11.2013 (vedtak
104 og 105) at bompengeselskap får anledning å ta opp lån og kreve inn bompenger til delvis
bompengefinansiering av prosjekt og tiltak på fv. 714 mellom Stokkhangen i Orkdal kommune og Sundan i
Snillfjord kommune, trinn 1.
Tiltaket mellom Røssvika og Slåttavika medfører ikke at bompengesatsen øker på eksisterende bomsnitt,
at det kommer nye bomsnitt eller at innkrevingstiden øker.
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8 Vedlegg
Plankart
Planbestemmelser
ROS-analyse
Geoteknisk notat
Støyrapport
Flomrapport
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