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Detaljregulering for kryssutbedring Årødalskrysset fv. 64/fv. 405 Frænavegen i Årødalen 

 

Forslag til 

Planbestemmelser 

 

PlanID: 2017-07 

Dato: 19.10.2018 

Dato for siste revisjon: 

Dato for kommunestyrets behandling: 26.09.2019 

 

§ 1  GENERELT 

2.1 Formål 
Detaljreguleringen skal legge til rette for ny kryssutforming mellom vegene fv. 64 og fv. 405. 
 

2.2 Planavgrensning 
Det regulerte området er vist med plangrense i målestokk 1:1000 datert 31.10.2018. Planen består av ett 
plankart. Detaljreguleringen vil erstatte arealformålene i andre reguleringsplaner. 
 

§ 2 FELLESBESTEMMELSER 
 
2.1 Byggegrense 

Byggegrensen framgår av plankartet. Der det ikke er inntegnet byggegrenser gjelder veglovens generelle 
byggegrenser. 
 

2.2 Støy- og støyskjerming 
Miljøverndepartementets «Retningslinje for behandling støy i arealplanlegging (T-1442/2012) skal legges 
til grunn for planen. Retningslinjen legges også til grunn i anleggsfasen.  
 

2.3 Offentlig og privat vannforsyning 
Alle som er tilknyttet offentlig vannforsyning skal sikres vanntilførsel gjennom hele anleggsfasen. 
 

2.4 Ustabil grunn 
Ved uttak av skjæringer og etablering av fyllinger skal det gjennomføres nødvendige stabiliserende tiltak 
som beskrevet i geoteknisk rapport. 
 

2.5 Kulturminner 
Tiltak i samsvar med planen er tillatt. Dersom det under anleggsarbeidet oppdages gjenstander eller 
andre spor som viser eldre aktivitet i området skal anleggsarbeidet stanses omgående og beskjed skal gis 
til Møre og Romsdal fylkeskommune, jfr. kulturminnelovens §8 andre ledd. 
 

2.6 Universell utforming 
Ved nybygging og ombygging skal krava til universell utforming legges til grunn 
(kollektivholdeplasser/busslommer og gang- og sykkelvegarealer). Med unntak av de presiseringene som 
følger av § 4.3. 
 

2.7 Rekkefølgebestemmelse 
Istandsetting av grøntområde/annen veggrunn skal være gjennomført senest året etter åpning av det nye 
krysset. 

§ 3  BEBYGGELSE OG ANLEGG (Pbl. § 12-5 nr. 1) 

3.1 Område for tjenesteyting 
Området tjenesteyting omfatter både privat og offentlig tjenesteyting med nåværende arealbruk som 
trafikkstasjon. Bruken kan endres. Bygg skal plasseres innenfor byggegrensene mot veg som er vist på 
plankartet. Byggehøyder følger de reglene som er i plan- og bygningslova. Bygg kan ha flatt tak, mønetak 
eller pulttak. 
 

3.2 Kontor/industri 
Det kan utbygges med enten bare industri-, lager-, service- og kontorvirksomhet eller i kombinasjon. Det 
er anledning til å ha utslagslokale for virksomheten sine produkter/lagervare. Arealene kan oppdeles 
etter de enkelte bedrifters behov, etter grenser som i hvert enkelt tilfelle skal godkjennes av kommunen. 
Parsellene skal ha en mest mulig regelmessig form. Det skal fremmes tomteinndelingsplan etter §28 i 
plan- og bygningsloven for delområdene. 
 
Maksimal utnyttelse av tomten (alle bygg) skal ikke overstige 50% av tomtearealet. Prosent bebygd areal 
-50% BYA. Dette inkluderer ikke parkering. Maksimalt areal for utslagslokale er BRA 300 m2. 
 

§ 4  SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR (Pbl. § 12-5 nr. 2) 

4.1 Generelt 
I området skal det etableres samferdselsanlegg med gang- og sykkelveger, kollektivholdeplass, 
fotgjengeroverganger. Det skal ikke oppføres bygninger eller konstruksjoner som kan komme i strid med 
framtidig samferdselsanlegg. Det kan heller ikke inngås avtaler som strider mot formålet. 
 
I anleggstiden skal man ta hensyn til alle trafikantgrupper. Trafikken skal avvikles på en sikker måte. 
Faseplan skal utarbeides før anleggsstart.  
 

4.2 Kjøreveg 
Kjørevegene fv. 64 og fv. 405 skal ha vegklasse Hø2 i henhold til vegnormalene N100. Regulert bredde er 
10 m som inkluderer normalprofil med 1 m skulder på hver side. Kjørefeltbredden på fv. 405 er 3 m med 
skulderbredde på 0,75 m som utgjør en total vegbredde på 7,5 m. Det kan gjøres justeringer knyttet til 
bredde, avgrensninger etc. som viser seg påkrevd under prosjekteringen, uten reguleringsendring. 
 

4.3 Gang- og sykkelveg 
Gang- og sykkelveg med totalbredde på 3 m uten differensiering av trafikantene. Gang- og 
sykkelvegnettet skal ferdigstilles samtidig med det øvrige veganlegget.  
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Dette er strekning som inngår i hovedplan for gående og syklende og er sammenhengende veg langs 
Frænavegen. Regulert bredde er 5 m med 2 m fortau og 3 m sykkelbane med trafikk i begge retninger. 
Kjørefelt kan merkes opp. Sykkelbane ligger nærmest kjørevegen. 
Stigning på fortau og gang- og sykkelvegene skal ikke være brattere enn 7 %. Unntaket er G/S-vegen som 
er knyttet til busslomme på fv. 64 i sørgående retning der maks tillatt helning er 10%. 
 
Det skal være tilkomst til busslommene for myke trafikanter i anleggstiden.  
 

4.4 Annen veggrunn – tekniske anlegg 
Områdene kan benyttes til skjæringer, fyllinger, rekkverk, murer, grøfter og annet nødvendig areal i 
forbindelse med offentlig og felles kjøreveg.  
 

4.5 Busslommer 
Busslommene skal prosjekteres i samsvar med gjeldene normal i N100. Den vestligste busslommen skal 
ha utbedringsstandard på 54 m. Den østligste blir helt ny med standardmål 75 m i utstrekning. Begge 
busslommene skal ha universell utforming med leskur. Busslommene skal ferdigstilles samtidig med det 
øvrige veganlegget. 
 

§ 5  GRØNNSTRUKTUR (Pbl. 12-5 nr. 3) 

5.1 Terrengbehandling og revegetering 
Alle inngrep som blir gjort i forbindelse med veganlegget, inkludert rigg og midlertidig anleggsbelte skal 
utføres med nødvendig forsiktighet og omtanke for omliggende terreng. Skjæringer og fyllinger skal 
avsluttes inn mot eksisterende terreng slik at sidearealene får en estetisk god utforming. Helningsgraden 
på skjæringer/fyllinger skal være på 1:3 eller 1:4.   
 
Tiltak skal settes inn slik at massene ikke risikerer å bli infisert av planter i fremmedartslisten eller 
forurensa masser. Forekomsten av hagelupin skal behandles slik at arten tas ut og ikke sprer seg. Ved 
utarbeiding av ytre miljøplan skal det utarbeides tiltak som hindrer spredning av plantearter i 
fremmedartslisten. 
 
Etter avsluttet anleggsperiode og senest innen påfølgende sommersesong skal sideareal istandsettes, 
revegeteres og tilbakeføres til det formålet som er vist i reguleringsplanen.  
 

5.2 Beplantning 
Følgende treslag skal beplantes. Langs fv. 64 skal det beplantes av osp i størrelse SO 6-8. Planteavstand 1 
pr.  m2. Langs fv. 405 skal det plantes oppstammede gatetrær lind min. størrelse SO 12-16.  
Planteavstand 10 m. Beplantingen skal senest gjøres innen påfølgende sommersesong. 

 

§ 6  BRUK OG VERN AV SJØ OG VASSDRAG (Pbl. 12-5 nr. 6) 

6.1 Årøelva 
Veganlegget skal unngå elveløpet til Årøelva. Elva skal ikke tilslammes som følge av anleggsarbeidet. 
 

6.2 Styggedalsbekken (Styggedalsgrova) 
Bekken skal få et helt nytt løp som skal håndtere 200 års flom og et klima påslag som tar hensyn til en 
nedbørsmengde på + 40%. Bekkens sideareal skal ikke være brattere enn 1:2 og terrenget mot bekken 

skal etableres med revegeteringsmasser og torv fra området rundt. Bekkebunnen skal etableres med 
naturlige elvegrus/bekkemasser. 
 
Sprengt stein kan nyttes til nødvendig plastring og terskler av bekkens løp mot erosjon og til sikring av 
bekkens sideterreng mot erosjon ved flom. Tersklene skal ikke være høyere enn 30 cm. 
 

§ 7  HENSYNSSONER 

7.1 Sikringssoner 
Det tillates ikke utført graving, boring eller annet arbeid som kan skade tekniske installasjoner, rør eller 
ledninger etc. Før et arbeid kan utføres må tillatelse fra Statens vegvesen innhentes. 
 

7.2 Faresoner  
Faresone er avmerket på plankartet med H370 og gjelder sikkerhetssone ved høyspentanlegg (luftstrekk). 
Tiltak i dette området skal godkjennes av ledningseier. Dersom det finnes eksisterende ledningstraseer 
som ikke er regulert til fareområde på plankartet, innebærer planen ikke krav om fjerning av disse eller 
endring av gjeldende krav til tiltaks- eller byggeavstander fra disse. 
 

§ 8 OMRÅDEBESTEMMELSER (KARTFORSKRIFTEN) (PBL. 12-7 NR. 1) 
 
8.1 Anleggs- og riggområde (#) 

Formålet «midlertidig anleggs- og riggområde» er vist på plankartet med skravur og nummerert med #1. 
«Midlertidig anleggs- og riggområde» opphører når kommunen har fått skriftlig melding om at anlegget 
eller deler av det er ferdigstilt. Kommunen kan deretter gjøre vedtak om opphør av midlertidigheten, jfr. 
pbl. § 12-7, 1. ledd nr. 10. 
 
Midlertidig anleggs- og riggområder kan benyttes til all virksomhet som er nødvendig for gjennomføring 
av tiltaket. Dette inkluderer også mellomlagring og permanent lagring av masser i forbindelse med 
fyllinger og skjæringer, parkering av anleggsmaskiner og terrengtilpasning av sideterreng.  
 
Etter avsluttet anleggsfase opphører hensynssonen, og området skal ryddes, istandsettes og tilbakeføres 
til det forhold som er angitt i plan. Dette skal senest gjøres innen påfølgende sommersesong.  Det skal 
kun benyttes rene masser. 

 

 

 

 


