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 Sammendrag 

Formålet med planen er etablering av en 4.armet rundkjøring ved Holamyra i 
Malmefjorden. Denne skal erstatte dagens T-kryss som ikke fungerer optimalt og på 
sikt gi ny tilkomst for områdene vest for rundkjøringen. Målet er å oppnå en god 
trafikkavvikling der næringstrafikk og annen trafikk fra øst (Tømmervegen) flyter 
godt, og at myke trafikanter kan krysse fylkesveg 64 på en trygg måte. 

I arbeidene med planen er det utarbeidet en flomanalyse for planområdet, resultatene 
fra denne er innarbeidet i plandokumentene. 

Planarbeidet har ikke avdekket at planlagte tiltak har vesentlige negative virkninger.  

Det er gjennomført en innledende fareidentifikasjon og sårbarhetsvurdering (ROS-
analyse) av de tema som er vurdert relevante. Planområdet fremstår generelt, med 
de tiltak som er beskrevet og forutsettes fulgt, som lite sårbart.  
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1 Innledning 

1.1 Bakgrunn og formål 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl.) § 12-3 har Hustadvika kommune, med 
bistand fra Norconsult AS, utarbeidet en detaljregulering for etablering av rundkjøring 
på fv. 64 ved Holamyra i Malmefjorden.  

Bakgrunnen for utarbeidelsen av reguleringsplanen er vegeier (Møre og Romsdal 
fylkeskommune) sitt forbud mot å etablere nye tiltak i området som vil generere mer 
trafikk i dagens T-kryss. Formålet med reguleringen er å legge til rette for en 
ombygging av T-krysset til rundkjøring slik at nye byggetiltak kan godkjennes både på 
vest- og østsiden av fylkesvegen.  

1.2 Hva er en detaljregulering 

Reguleringsplanen er utarbeidet som en detaljregulering etter pbl §12-3. 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. Den formelle planbehandling skjer i samsvar med 
pbl §12-10.  

Reguleringsplanen skal vise tiltaket og bruk av de areal som blir benyttet. 
Planforslaget består av følgende deler: 

• Planbeskrivelse, datert 09.03.2022 
• Reguleringsbestemmelser, datert 09.03.2022 
• Plankart, datert 09.03.2022 
• ROS-analyse, datert 02.03.22  

 

1.3 Planprosess - varsel om igangsatt reguleringsarbeid (mai 2021) 

I samsvar med pbl §§ 12-1, 12-3, 12-8 og 12-14 varslet Norconsult AS i mai 2021 på 
vegne av Hustadvika kommune oppstart av detaljregulering for rundkjøring ved 
Holamyra. Naboer, og de som blir berørt av detaljreguleringen, ble direkte varslet om 
planarbeidet. Merknadsfrist var 18.06.21. Det ble samtidig annonsert i Romsdals 
budstikke. 

Det kom inn i alt 9 merknader i forbindelse med varsel om oppstart. Disse er 
oppsummert og kommentert i kp. 8. Merknadene følger i sin fulle form saken i 
forbindelse med politisk behandling. 
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1.4 Tiltakets forhold til forskrift om konsekvensutredning 

Plan- og bygningsloven og forskrift om konsekvensutredninger stiller krav om at 
konsekvenser for miljø og samfunn skal utredes for bestemte planer og tiltak. Ny 
revidert forskrift tredde i kraft 1. juli 2017. Med bakgrunn i forskriften (i henhold til 
§10) er det vurdert at planen ikke vil få vesentlige virkninger for miljø og samfunn, og 
det er derfor ikke utarbeidet planprogram og konsekvensutredning. Det kom ikke inn 
merknader i forbindelse med varsel om oppstart som satte denne vurderingen i tvil. 
Foreslåtte tiltak er i tråd med kommuneplanens arealdel samt hovedtrekk i gjeldende 
reguleringsplan for området. 

 

1.5 Lokalisering og planavgrensing 

Det aktuelle området ligger på fv.64 sentralt i Malmefjorden. Det er ca. 5 kilometer 
fra Malmefjorden til kommunesenteret Elnesvågen. Nærmeste by er Molde ca. 15 km 
sørvest. Det er etablert handelssenter i området som har tilkomst via dagens T-kryss 
som skal erstattes av rundkjøring. I området er det etablert blant annet 
dagligvarebutikk, caravan- og bil utsalg, samt møbelforretning.  

 

Figur 1: Lokalisering av planområdet er markert med rød sirkel.  
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Figur 2: Planområdet ved Holamyra er vist med sort stiplet linje. 
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2 Planstatus, rammer og retningslinjer 

2.1 Nasjonale og regionale rammer og føringer 

 Lov og planlegging og byggesaksbehandling (Plan og bygningsloven, pbl), 2008   
 Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging 

(2014)  
 Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen 

(1995) 
 Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2012) 
 Lov om forvaltning av naturens mangfald (Naturmangfaldlova) av 19.juni 2009 
 Lov om kulturminner (Kulturminneloven) av 15.februar 1979 
 Fylkesplan for bærekraftfylket Møre og Romsdal 2021-2024 
 Samfunnssikkerhet i kommunens arealplanlegging. Veileder. DSB. 2017.  
 Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 2019-2023 

 

2.2 Gjeldene kommunale planer for området 

 Kommuneplanens arealdel 

Området er avsatt til kombinert bebyggelse og anleggsformål i gjeldende arealdel (se 
utsnitt i Figur 3), vedtatt i 2014. 

 

Figur 3: Utsnitt av kommuneplanens arealdel for det aktuelle området. 
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 Gjeldende reguleringsplaner 

Gjeldende reguleringsplaner i området er Holamyra næringspark (06004), vedtatt 
23.10.2006, Malmefjorden senterområde (88065), vedtatt 29.02.1988 og Holamyra 
næringspark del av F2 (201202), vedtatt 15.10.2012. 

 

Figur 4: Gjeldende reguleringsplaner for området. 

Løsningen som ønskes regulert er ikke helt i samsvar med gjeldende plan, og derfor 
utarbeides ny detaljregulering for utforming av rundkjøring i tråd med tidligere 
utarbeidet trafikkanalyse (Trafikkanalyse Holamyra, Norconsult 27.08.2020).  

Det er to t-kryss rett sør for planområdet, Malmefjordvegen/fv. 64 og 
Kolbergvegen/fv.64. Sistnevnte er i fremtiden tenkt sanert og trafikken koblet til nytt 
kryss som er regulert i planen «Malmefjorden senterområde» og vil betjene trafikk fra 
de to vegene samlet. 

Arealformålene for den nye planen vil i stor grad samsvare med gjeldende plan. 
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3 Beskrivelse av eksisterende forhold i planområdet 

3.1 Landskap og arealbruk  

 

Figur 5: Ortofoto over området, kilde: norgeskart.no. 

Planområdet er dominert av næringsvirksomhet og vegareal, samt det gruslagte 
område vest for den planlagte rundkjøringen. Nordvest i planområdet er det dyrka 
mark som fortsatt er foreslått som dyrkamark.  

Utenfor selve planområdet er det arealer med dyrka mark mot vest, og boligområde 
samt skogsområder mot øst.  
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3.2 Barn og unge 

Like sørøst for planområdet ligger etablerte boligområder. Planområdet blir del av 
skolevegen for barn i dette området når de skal til Sylte skole som ligger ca. 1,5 km 
fra dagens T-kryss. Sylte skole har fra høsten 2021 elever fra 1.-7. trinn. Nærmeste 
ungdomsskole er Fræna ungdomsskole i sentrum av Elnesvågen.  

Ved blå sirkel ligger boligene til 
mange barn som skal til Sylte 
skole, de fleste tar i dag buss til 
skolen. Om de skal gå/sykle må 
de krysse fv. 64. Det er etablert 
undergang ved gul sirkel i 
illustrasjonen. Det er meldt inn 
ved merknader til planoppstart 
at fylkesvegen blir krysset i 
plan nord for T-krysset. Dette 
er en utfordring som det søkes 
løsning på i planarbeidet. 

Planområdet berører ellers ikke 
friluftsområder eller områder 
som har verdi for barn- og unge 
til opphold eller spesifikke 
aktiviteter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 6: Skolevegen fra Holamyra til Sylte skole 
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3.3  Trafikkforhold 

Fylkesveg 64 gjennom planområdet har en årsdøgntrafikk (ÅDT) på 7950 kjøretøy. 
Trafikken fra Tømmervegen har i dag problemer med å komme seg ut på fylkesvegen 
grunnet den store trafikkmengden.  

Hustadvika kommune ønsker å legge til rette for videre utvikling og utbygging ved 
Holamyra næringspark og omkringliggende områder. Vegmyndighet (Møre og 
Romsdal fylkeskommune) har tidligere varslet at det ikke tillates utbygging i området 
som medfører økt trafikkbelastning på dagens T-kryss på fv. 64, og at en ny 
kryssløsning må etableres før nye tiltak kan tillates. Hustadvika kommune har i den 
forbindelse fått utarbeidet en trafikkanalyse som har konkludert med at en 
rundkjøring vil være den beste løsningen (planskilt kryss er forkastet grunnet økonomi 
og arealbehov).  

Søknad om fravik fra kravet om planskilt kryss og etablering av rundkjøring ble 
godkjent i Samferdselsutvalget 02.12.2020.  

Kryssing av fylkesvegen er tilrettelagt for mjuke trafikanter ved undergang like sør for 
planområdet. Strekningen er del av skoleveg for de som skal til Sylte skole nord for 

planområdet. Det er delvis 
utbygd gang- og 
sykkelvegnett i området.  

Denne planen vil i tillegg til 
rundkjøring ta for seg 
løsning for myke trafikanter 
langs Tømmervegen i tillegg 
til justering av GS-vegen i 
området ved rundkjøringen. 

Langs Tømmervegen ligger 
avkjørslene tett og spesielt 
avkjørsel til Nerland 
autosalg kommer tett etter 
krysset. En vil i planarbeidet 
se på om det er mulig å 
justere plassering av 
avkjørslene fra 
Tømmervegen for å få en 
gunstigere trafikkavvikling. 

Figur 7: Flyfoto over planområdet 
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3.4 Landbruk 

Det er fulldyrkajord nordvest i planområdet ifølge gårdskart hos NIBIO. 

 
Figur 8: Utsnitt fra Gårdskart-NIBIO 
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3.5 Trafikkulykker 

 

Figur 9: Registrerte trafikkulykker i området. Kilde: vegkart.no 

Det er registrert syv trafikkulykker i direkte eller nær tilknytning til dagens T-kryss. 
Ulykkene er registrert i 1994, 1997, 1998, 2007, 2013, 2014 og 2018. 

 

3.6 Forurensing og støy 

Det er ingen registreringer med hensyn til forurenset grunn i databasen 
www.miljostatus.no. Området er utsatt for vegstøy fra fv. 64. Temaet støy er 
grundigere omtalt i kap. 5 om planens virkninger. 

 

3.7 Kulturmiljø  

Det er ikke registrert kulturminner i planområdet. 
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3.8 Naturmangfold  

I Naturbasen (Miljødirektoratet) er det 
ikke registrert viktig naturmangfold i 
form av vern, naturtyper eller arter av 
forvaltningsinteresse innenfor 
planområdet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 10: Naturbasen (Miljødirektoratet), 14.02.22. 

 

 

3.9 Friluftsliv 

Det er ingen registrerte områder for 
friluftsliv innenfor planområdet. 

Nærmeste friluftsområde ligger sør for 
planområdet og er en badeplass i 
Malmeleira nordøst for utløpet av 
Malmeelva . Området er registrert i 
friluftsdatabasen FRIDA, og er regulert til 
badeplass i reguleringsplanen 
Malmefjorden – hytter i strandsona, vedtatt 
12.12.2011. 

 

 

 

 

 

Figur 11: utsnitt fra Gislink.no/Miljødatabasen viser ingen 
registrerte friluftsområder i planområdet. 
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3.10 Grunnforhold 

NGUs løsmassekart viser at området består av torv og myravsetninger. 
Løsmassekartet til NGU gir kun en indikasjon på hva et øvre lag i jordprofilet består 
av.  

NVEs aktsomhetskart viser at planområdet ligger innenfor et aktsomhetsområde for 
marin leire, vist i Figur 13. Det skraverte området markerer områder med mulighet 
for sammenhengende avsetninger marin leire.  

Grunnundersøkelser i form av prøvegraving som er utført for Nerland Auto (Norconsult 
AS, 5121778 Holamyra næringstomt F7, Grunnundersøking, 2012), Figur 14, viser at 
løsmassene der består av torv og myrmasser over et mindre fast lag av siltig leire 
med liten mektighet før fast morene påtreffes. I disse undersøkelsene er det ikke 
påvist kvikkleire eller sprøbruddmateriale, og det er heller ikke indikasjoner på at slike 
masser finnes. Basert på disse undersøkelsene og løsmassekartet, forventes det at 
grunnforholdene er lik i planområdet.    

 

 

Figur 12:Løsmassekart hentet fra NGU.no 
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Figur 13 Aktsomhetskart kvikkleire, hentet fra atlas.nve.no.  

 

Figur 14 Utsnitt fra borplan for utførte grunnundersøkelser på tomta til Nerland Auto. 
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3.11 Skredfare 

Nedenfor viser utsnitt av NGI sine faresonekart. Rød skravur viser faresone for 
snøskred. Dette er automatisk genererte faresoner basert på topografi i et område, og 
viser ikke nødvendigvis den faktiske faren. Det er ikke utarbeidet egen 
skredfareanalyse for planområdet da det ikke reguleres byggeformål på de små 
områdene planen berører faresonen.  

 

Figur 15: registrert aktsomhetssone innenfor planområdet som gjelder for snøskred. 
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3.12 Teknisk infrastruktur 

 VA-nett 

Alt ledningsnett i planområdet er kommunalt. Skissen under viser hva som befinner 
seg i planområdet. 

 

Figur 16: Kommunalt ledningsnett i planområdet. Blå linje er vannledning, svart stiplet linje er overvann 
mens grønn linje viser trasé for spillvannledning.  

 

Ved fylkesvegen står en avløpspumpestasjon, denne skal flyttes til ny lokasjon. 
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 Strømforsyning 

Istad nett har i sine merknader til oppstartsvarsel send skisse over plassering av sitt 
anlegg i området. 

 

Figur 17: Oversikt over Nordvest nett sitt anlegg i planområdet 
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4 Beskrivelse av forslag til detaljregulering 

4.1 Hovedgrep 

Planforslaget erstatter dagens T-kryss med en 4-armet rundkjøring. Planområdet er 
på ca. 33 daa og omfatter løsninger knyttet til trafikkavvikling og tryggere ferdsel for 
myke trafikanter.  

Teknisk utforming av rundkjøringen med tilfarter er utført i samarbeid med 
vegavdeling hos Møre og Romsdal fylkeskommune. Ved etablering av rundkjøring vil 
man få en mye smidigere avvikling av trafikk mellom Tømmervegen og fv. 64. Det er 
regulert inn en 4. arm mot vest som i fremtiden vil kunne benyttes for områdene på 
vestsiden.  

Det er lagt til rette for at myke trafikanter kan krysse fv. 64 i plan nord for planlagt 
rundkjøring. 

Områder for forretning og industri er stort sett videreført uendret fra tidligere 
gjeldende reguleringsplaner. Området for industri har fått noe endret form grunnet 
plassering av rundkjøring og endring av linjeføring for GS-veg langs fylkesvegen. 
Arealet på området er tilsvarende likt som i forrige plan. 

 

Figur 18: Forslag til ny reguleringsplan for Holamyra området datert 02.03.2022. 
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4.2 Bebyggelse og anlegg 

 BF1-Forretninger 

Formål som er videreført fra tidligere gjeldende reguleringsplan. Området omfatter 
eksisterende dagligvarebutikk, bilforretning o.l. Det er etablert tankingsanlegg på 
området for drivstoff og propan. Anlegget er omtalt i ROS-analysen under farlige 
anlegg. 

 BI1-Industri 

Formål som er videreført fra tidligere gjeldende reguleringsplan. Området omfatter 
eksisterende næringsbedrift og vil ha mulighet for tilkobling via den nye (4. armen) i 
rundkjøringen. 

 o_BAV1-Avløpsanlegg 

Areal for etablering av kommunalt avløpsanlegg/pumpestasjon. Eksisterende anlegg 
kommer i konflikt med rundkjøringen og må flyttes til nytt areal. 

4.3 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 

 

Figur 19: Veggeometri prosjektert av Norconsult i forbindelse med planarbeidet 



Detaljregulering for Holamyra - rundkjøring fv. 64 

 
Planbeskrivelse 
Oppdragsnr.: 52101800   Dokumentnr.: 01   Versjon: 01 
  

2022-03-09  |  Side 24 av 37  

 o_SV-Veg 

Offentlige adkomstveger og avkjørsler til forretninger og næringsområder. Stort sett 
en regulering av eksisterende situasjon, utflytende geometri i kryss/avkjørsler er 
strammet opp og justert. En undersøkte om det var mulig å sanere noen av 
avkjørslene fra Tømmervegen, men terrengmessig ble det utfordrende med 
flytting/justering. Siden det er etablert næringsbebyggelse i området er fasader og 
inngangsparti styrende for hvor trafikken bør komme inn og kjøremønster er allerede 
etablert. 

Utformingen er i tråd med SVV sine håndbøker.  

 o_SKV-Kjøreveg 

Offentlige kjøreveger. Dagens t-kryss skal bygges om til en 4-armet rundkjøring. 
Rundkjøringen er utformet med romslige tilfarter tilpasset dimensjonerende kjøretøy 
som er modulvogntog. Geometrien er kvalitetssikret med sporingskurver og følger 
SVV sine håndbøker.  

Rundkjøringen vil også åpne for tilkomst mot områdene på vestsiden. 

 o_SF-Fortau 

Regulert bredde er 3 meter. Langs o_SF_1 etableres rekkverk grunnet høy/bratt 
fylling. Krav til utforming/sikringstiltak på gangfelt som krysser fylkesveg er ikke 
fastsatt i denne planen. Dette kan avgjøres i senere fase (byggeplan). Gjelder også 
gangfelt over 4. arm i rundkjøringen vestover. Overgangen er plasserte nærme 
rundkjøringen for at fartsnivået skal være lavest mulig, det er også midtrabatt som 
fungerer som venteareal slik at kryssingen ikke blir så lang.  

 o_SGS-Gang- og sykkelveg 

Regulert bredde er 3 meter. Linjeføring legges om til å følge rundkjøring i plan og 
tilpasser seg eksisterende GS-veg i nord og sør. Tidlig i planprosessen var det antydet 
at kryssing av den 4.armen i vest måtte være planskilt fra kjørevegen. Dette kravet 
ble ikke stående, og Fylkeskommunen godkjente at fotgjengerovergang kunne 
etableres i plan. 

 o_SVT-Annen veggrunn-tekniske anlegg og grøntareal 

Areal for tekniske anlegg kan benyttes til rekkverksrom, fremføring av tekniske 
installasjoner som ledninger, kabler o.l. 

Areal for grøntanlegg er typisk rabatter og skråningsutslag som er en direkte følge av 
utforming av anlegget og terrengforholdene. Samt sikkerhetsavstand mellom de ulike 
trafikantgrupper. Grøntområder skal planeres og tilsås. 



Detaljregulering for Holamyra - rundkjøring fv. 64 

 
Planbeskrivelse 
Oppdragsnr.: 52101800   Dokumentnr.: 01   Versjon: 01 
  

2022-03-09  |  Side 25 av 37  

 SPA-Parkering 

Parkering er videreføring av dagens parkeringsplasser. Anbefalt bredde for 
parkeringsfelt er 2,5 meter. Det er regulert inn 3 plasser forbeholdt 
forflytningshemmede. 

 

4.4 Landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift 

 Landbruksformål 

Området er avsatt til landbruksdrift. Området er del av midlertidig bygge og 
anleggsbelte og kan benyttes for omkjøring ved bygging av rundkjøringen. Arealet 
skal tilbakeføres til sin opprinnelige stand, dette er sikret i planbestemmelsene. 
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4.5 Hensynssoner 

 Frisikt H140 

Areal hvor det skal opprettholdes fri sikt i henhold til planbestemmelsene. 

 Faresone flom H320 

Norconsult har utarbeidet analyse av flom/overvannsfaren i planområdet. Dagens 
overvannsanlegg er tilstrekkelig dimensjonert for å håndtere en 200-årsflommengde, 
men ved 40% klimapåslag vil det føre til oversvømmelse. Området skal 
dimensjoneres for sikkerhetsklasse F2 (TEK17). Med bakgrunn i dette er det gjort en 
vurdering av risikoreduserende tiltak og at det i områder markert med faresone H320 
i plankartet må sikres mot flom i henhold til sikkerhetsklasse F2. 

Innenfor faresonen er det restriksjoner for oppføring av bygg og dokumentasjon 
knyttet til avbøtende tiltak/tilstrekkelig sikkerhet (jf. planbestemmelser, ros-analyse 
og «Flomvurdering Holamyra, Norconsult 2022»).  

 

4.6 Bestemmelsesområder 

 Anlegg- og riggområde 

Området kan brukes til rigg/drift/massedeponering o.l. under anleggsperioden. Det er 
ikke satt «gyldig til dato» i egenskapene til flaten. Dato for ferdigstilling av plankartet 
er brukt. I bestemmelsene er det satt krav til tidspunkt for oppheving av 
bestemmelsesområdet og krav til istandsetting til tilsvarende tilstand som før området 
ble tatt i bruk. 
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5 Virkninger av planforslaget – arealbruk og 
løsninger 

5.1 Rammer og premisser for planarbeidet 

Rammer og premisser beskrevet i kapittel 2 følges opp i denne reguleringsplanen. 
Planforslaget er i tråd med overordnet plan (arealdelen) og følger i tillegg hovedtrekk i 
gjeldende reguleringsplaner for området.  

Saksgang og medvirkning er utført i henhold til Plan og bygningsloven, PBL 2008. 

5.2 Barn og unge 

For barn og unge er det i hovedsak trafikkforholdene som er forbedret. Planområdet 
omfatter skoleveg for 1.-7. klasse som skal nordover til Sylte skole. Ved å regulere 
inn et forbedret og sammenhengende fortau- og GS-vegnett blir det betydelig 
tryggere for myke trafikanter å bevege seg i området. I forbindelse med varsling av 
planoppstart ble det fra flere hold opplyst om farlig villkryssing av fylkesvegen nord 
for planlagt rundkjøring. Reguleringsplanen legger nå til rette for trygg kryssing i plan 
like inntil rundkjøringen der fartsnivået er lavt. 

5.3 Landskap og arealbruk 

Planen endrer i liten grad landskap sammenlignet med dagens situasjon og heller ikke 
arealbruk i forhold til gjeldende reguleringsplan og kommunens arealdel.  

5.4 Landbruk 

Planområdet vil bygge ned en liten del av fulldyrket jord like ved rundkjøringen. Se 
området markert med sort linje/trekant. Rød linje markerer grensen til område avsatt 
til byggeformål i kommuneplanens arealdel. Blå linje viser grensen til eksisterende 
detaljreguleringsplan. Arealet på det sorte området er ca. 23 m2.  

En anser all nedbygging av dyrkamark som 
uønsket, men i dette tilfelle er det 
vanskelig å unngå med tanke på 
rundkjøringens plassering, geometri og 
krav til avstander til GS veg o.l.  

Dyrkamarka vil bli berørt i forbindelse med 
byggearbeidene (midlertidig bygge og 
anleggsområde), men skal tilbakeføres til 
sin opprinnelige stand etter at veganlegget 
er ferdigstilt. 

 Figur 20: illustrasjon landbruksareal som blir nedbygd 
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5.5 Trafikkforhold 

Planen regulerer et tryggere veganlegg, der man slipper å vente i kø i dagens T-kryss 
for å komme seg inn på fylkesvegen. 

Eksisterende samleveger og avkjørsler er stort sett videreført slik som dagens bruk 
med kun små justeringer.  

Samlet sett blir trafikksituasjonen et forbedret anlegg der trafikken vil flyte bedre og 
fartsnivået gå ned. I tillegg får området et mer helhetlig system for myke trafikanter 
og en ny trygg kryssing av fylkesvegen.  

5.6 Støy 

Det er ikke utført støyberegninger i forbindelse med planarbeidet. Per nå er det kun 
gjort kvalitative vurderinger av hvorvidt tiltaket forventes å påvirke støysituasjonen 
med hensyn på vegtrafikkstøy i og ved planområdet. Vurderingene er gjort med 
utgangspunkt i grenseverdier og anbefalinger i Klima- og miljødepartementets 
retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging, T-1442:2021, samt tilhørende 
veileder M-2061:2021.  

Vurderinger 

Normalt vil hastigheten, og dermed også støynivåene, i og ved en rundkjøring være 
lavere enn hastigheten i et vegkryss ettersom kjøretøyene som ikke svinger av i 
vegkrysset beholder sin hastighet gjennom krysset. Samtidig vil en rundkjøring noen 
ganger medføre at vegbanen flyttes nærmere eventuelle boliger i området. Det 
forventes likevel ikke at den nye rundkjøringen i dette prosjektet vil gi merkbar 
økning av vegtrafikkstøy (3 dB eller mer) i og ved planområdet. Prosjektet anses 
derfor som en endring / utvidelse av eksisterende veganlegg, fremfor et nytt 
samferdselsanlegg.  

I henhold til T-1442 skal det utføres en nærmere vurdering av behov for 
støydempende tiltak for de nærmeste boliger og støyfølsomme bebyggelser dersom 
støynivåene øker med 1-2 dB som følge av den nye rundkjøringen. Omfang og 
kostnad ved støydempende tiltak vurderes opp mot effekten av tiltaket og prosjektets 
totale kostnadsramme.  

Kvalitative vurderinger tyder på at en eventuell økning i støynivå som følge av 
rundkjøringen vil være lavere enn 1 dB, slik at det ikke vil være behov for å vurdere 
behov for tiltak for nærmeste støyfølsomme bebyggelser i området. Når endelig 
veigeometri/løsning foreligger, anbefales det likevel å gjøre mer detaljerte / 
kvantitative støyberegninger for å fastslå en eventuell støyendring mer detaljert.   

Se vedlegg 3 til planen «Notat_støyvurdering rundkjøring Holamyra, fv.64», 
Norconsult 2021. 
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5.7 Naturmangfold 

De miljømessige prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8 – 12 skal legges til grunn ved 
utøving av offentlig myndighet. Det er gjort søk i Naturbasen og ikke funnet registrert 
verdifullt naturmangfold. Da de regulerte arealene primært består av allerede 
opparbeidet arealer vurderes det ikke som nødvendig med egne 
registreringer/utredninger for naturmangfold i dette prosjektet. Kunnskapsgrunnlaget 
(nml §8) vurderes å være tilstrekkelig.  
 
 
Det vurderes at det er liten fare for at tiltaket vil ha store og ukjente negative 
konsekvenser for naturmangfoldet. Føre-vare-prinsippet (nml §9) anses derfor som 
oppfylt.  
 
Tiltaket som foreslås via denne reguleringsplanen vil i liten grad berøre ikke allerede 
opparbeidet arealer og vil således ikke øke den samlede belastningen for området 
(nml § 10).     
 
Hvis det oppstår skade på naturmangfoldet eller uforutsett miljøforringelse skal 
tiltakshaver dekke kostnadene ved å hindre eller begrense skade som tiltaket volder, 
dersom dette ikke er urimelig ut fra tiltakets og skadens karakter (nml §11).  
Det er en forutsetning av de mest miljøvennlige teknikkene blir lagt til grunn (nml 
§12). Hele planområdet bør kartlegges for fremmede uønsket arter.  
 
De miljømessige prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8 – 12 vurderes oppfylt i denne 
planen. 
 
Fremmede skadelige arter bør kartlegges og håndteres forsvarlig i forbindelse med 
utbygging.  
 

5.8 Nærmiljø og friluftsliv 

For nærmiljøet vil det være positivt med et forbedret gangvegnett for å tryggere 
kunne forflytte seg i nærområdene og mot skole/fritidsaktiviteter.  

For friluftsliv anser man ikke at planen vil få særlige virkninger. 

5.9 Kulturmiljø 

Planen får ingen direkte virkninger for kulturminner annet enn bestemmelser som 
omfatter varslingsplikten i Kulturminnelova § 8, 2. ledd.  

5.10  Grunnforhold  

Det forventes at løsmassene i området består av torv og myrmasser over fast 
morene. Noen mindre faste lag kan forekomme, det forventes at disse har liten 
mektighet, basert på undersøkelser utført for nærliggende bygg.  
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Dette vurderes tilstrekkelig som dokumentasjon for å friskmelde området basert på 
NVEs veileder 1/2019 Sikkerhet mot kvikkleireskred.  

5.11  Teknisk infrastruktur 

Planen vil føre med seg et anleggsarbeid som gjør det naturlig å oppgradere 
ledninger, fiber, strøm og belysning i området. Ved prosjektering og bygging av 
rundkjøring er det nødvendig å prosjektere nytt ledningsnett for overvannshåndtering 
av anlegget. Eksisterende pumpestasjon skal flyttes og tilknyttes eksisterende 
ledningsnett.  

5.12  Klimaendringer 

Klimaendringer skal være tema i planarbeidet og for denne planen er det tema 
overvann som er aktuelt. I Møre og Romsdal er årsnedbøren beregnet å øke med ca. 
15% ifølge «Klimaprofil for Møre og Romsdal». Det er ikke kjente tidligere problemer 
med overvann i planområdet. I planbestemmelsene er det satt krav til håndtering av 
økte nedbørsmengder som kan føre til flom i området. Se ROS-analysen som følger 
planen. 
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6 Risiko- og sårbarhetsanalyse 
 
Med utgangspunkt i forslag til reguleringsplan er det gjennomført en risiko- og 
sårbarhetsanalyse (ROS-analyse). Denne skal etterkomme plan- og bygningsloven sitt 
Krav om ROS-analyser ved all planlegging (jf. §4-3). 

Planområdet fremstår generelt, med de tiltak som er beskrevet og forutsatt fulgt, som 
lite til moderat sårbart.  

Det er utført en innledende fareidentifikasjon og sårbarhetsvurdering av de tema som 
gjennom fareidentifikasjonen fremsto som relevante. 

Følgende farer har blitt utredet:  

 Flom 
 Transport av farlig gods gjennom området 
 Spesielle brannobjekt – bensinstasjon 

 
 
 
Risikovurderingen av flomfaren bygger på fagrapport utarbeidet i anledning arbeidet 
med reguleringsplanen: 
 

 «Flomvurdering Holamyra» (Norconsult 2022)  
 

Det er gjennom vurderingen identifisert tiltak som det ut fra 
samfunnssikkerhetshensyn er nødvendig å gjennomføre for å unngå å bygge 
sårbarhet inn i planområdet. Tiltakene er sammenfattet i en tabell i ROS-analysen og 
beskrevet nærmere der.  

 

Fare Sårbarhets- og risikoreduserende tiltak 
Flom  Økning av kapasitet på overvannsnettet – kan prosjekteres i forbindelse 

med rundkjøringen 
  Redusere etablering av tette flater, beholde flest mulig 

drenerende/magasinerende overflater 
  Nye bygninger innenfor hensynssonen skal etableres min. 30 cm over 

flomvannstand. Flomvannstand BF=51,40 moh, BI1= 49,80moh. 
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7 Konklusjon 
For trafikksikkerhet og videre utvikling av området ser en på realisering av planen 
som meget positiv.  

Gjennom planarbeidet er det ikke avdekt konsekvenser eller virkninger av tiltaket som 
er så negative at en ikke kan tilråde at planen blir gjennomført.  

 

 

Vedlegg: 

 Vedlegg 1_ Flomsonekart Holamyra, Norconsult 2022 
 Vedlegg 2_ Flomvurdering Holamyra, Norconsult 2022 
 Vedlegg 3_Notat_støyvurdering rundkjøring Holamyra, fv.64, Norconsult 2021 
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8 Merknader 
 

8.1  Merknadssammendrag 

 

Det kom inn 9 merknader i forbindelse med varsel om oppstart av detaljregulering 
mars 2021. 

 

Statens vegvesen 21.06.2021 

Ingen kommentarer til trafikkanalysen og fraviksbehandligen av rundkjøring som 
kryssløsing.  
 
Statens vegvesen er kjent med løsningen fra tidligere gjennom ordningen med sams 
vegadministrasjon, der tanke med armen i vest er å knytte områdene og fv. 6052 
til rundkjøringen. Fv. 6052 er i reguleringsplan for Malmefjorden senterområde 
planlagt lagt om med nytt kryss med fv. 64. Dersom intensjonen er som nevnt foran, 
bør planområdet utvides slik at vurderinger av en slik løsning også kan inngå. 
 
SVV ser det som viktig at ferdselsmønster til mjuke trafikanter kartlegges for 
området, og at det legges til rette for trygge og effektive løsninger ut fra dette. 
Krysningspunkt må defineres og sikres med krav til sikt og belysning. SVV er 
bekymret for kryssing av fylkesvegen som snarveg. Minner også om universell 
utforming av anlegget. 
 
Kommentar: 

Planområdet blir ikke utvidet, HK vurderer at eksisterende plan «Malmefjorden 
senterområde» skal være gjeldende slik den foreligger og at koblingen mellom 
Kolbergvegen og Fv. 64 blir tema i andre, fremtidige reguleringer. Den 4. armen 
legger opp til mulighet for tilkobling. 

Det er lagt opp til kryssing i plan for mjuke trafikanter like nord for rundkjøringen, 
krav til utforming, belysning og merking tas i prosessen med prosjektering av 
veganlegget. Det er etablert sammenhengende gangveg/fortausnett i området helt 
opp til planlagte nye boligfelt i plan «Malmefjorden nord».  

Merknadene tas delvis til følge. 
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Møre og Romsdal fylkeskommune 16.06.2021 

I sammenheng med den fjerde armen må plankartet vise ombygging av gang- og 
sykkelvegen.  
 
Vi vil be Hustadvika kommune om å sjå på løysingar for å flytte dei interne 
avkøyrslene i starten av Tømmervegen lengre borte frå området til rundkøyringa. 

Standard tekst angående kulturminner. 

Kommentar: 

Ombygging av gang- og sykkelveg er vist på plankartet. Flytting av avkjørsler i 
starten av Tømmervegen har vært vurdert og en har kommet til at en ikke ser bedre 
løsninger som ikke vil få store konsekvenser for de som bruker avkjørslene i dag. 
Inngangene til bedrifter/butikker er orientert mot Tømmervegen, og det vil være 
ugunstig å flytte avkjørslene til siden eller baksiden av bygg. Det er i tillegg 
terrengmessige utfordringer som gjør det vanskelig å komme til andre steder enn fra 
Tømmervegen. 

Merknadene tas til følge. 

 

Statsforvalteren i Møre og Romsdal 09.06.2021 

Planområdet er ikkje i tråd med overordna plan for den delen som omfattar fulldyrka 
jord på landbrukseigedommen 59/1. Dette arealet på om lag 7-8 dekar ligg som LNF i 
kommuneplanen sin arealdel og bør regulerast til landbruksformål dersom det ikkje 
skal nyttast til rundkøyring.  
Vi ber elles om at minst mogleg av jordbruksarealet vert omdisponert og at jorda som 
eventuelt vert nytta til vegformål takast vare på til jordbruksformål ein annan stad. 
Krav om etterbruk av dyrka jord bør vere regulert i føresegnene til plana der plan for 
etterbruken godkjennast av landbruksavdelinga i kommunen. 

Kommentar: 

Området med fulldyrka jord blir i liten grad berørt av utbyggingen, veganlegget vil 
bygge ned en liten del av fulldyrka jord like ved rundkjøringen. Arealet på området er 
ca. 23 m2.  

En anser all nedbygging av dyrkamark som uønsket, men i dette tilfelle er det 
vanskelig å unngå med tanke på rundkjøringens plassering, geometri og krav til 
avstander til GS veg o.l.  

Større deler av dyrkamarka vil bli berørt i forbindelse med byggearbeidene 
(midlertidig bygge og anleggsområde), men skal tilbakeføres til sin opprinnelige stand 
etter at veganlegget er ferdigstilt. Forankret i bestemmelsene. 
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Merknadene tas til følge. 

 

Norges vassdrag- og energidirektorat 16.06.2021 

Kommunen må vurdere om planen ivaretar nasjonale og vesentlige regionale 
interesser, jf. NVEs veileder 2/2017 Nasjonale og vesentlige regionale interesser innen 
NVEs saksområder i arealplanlegging. 

Dersom planen berører NVEs saksområder, skal NVE ha tilsendt planen ved offentlig 
ettersyn. I plandokumentene må det gå tydelig fram hvordan de ulike interessene er 
vurdert og innarbeidet i planen. 

Kommentar: 

Aktuelle saksområder er flom grunna bekk/kulverter i planområdet og grunnstabilitet. 

 Det er utført flomanalyse og flomsoner og tiltak er innarbeidet i plandokumentene. I 
tillegg blir det gjort en kort vurdering av klimatilpasning. 

Geotekniker har vurdert grunnforholdene til å være tilfredsstillende ut ifra tidligere 
grunnundersøkelser like i nærheten. Forholdene i planområdet og ved sted for 
tidligere undersøkelser anses som sammenlignbare. 

Merknadene tas til følge 

 

Malmefjorden forretningssenter 16.06.2021 

Grunneier er avhengige av dagens areal for næringsdriften sin. Eventuelt areal som 
må tas til rundkjøring og tilstøtende anlegg bes kompensert med alternativt areal. 

Kommentar:  

Gnr/gnr 63/49 - tidligere regulert areal «mistet» til GS-veg, annen veggrunn og 
grøntareal:1036m2 

«Mistet» areal til samme formål i ny plan for rundkjøring på Holamyra:432m2 

Her vil grunneier komme «godt ut av det» med ca. 600m2 av sin eiendom som er 
omgjort fra andre formål til industriformål. 

 

59/17: tidligere regulert areal «mistet» til GS-veg, annen veggrunn og 
grøntareal:430m2 

«Mistet» areal til samme formål i ny plan for rundkjøring på Holamyra:720m2 
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Her vil grunneier miste noe areal til etablering av rundkjøring, ca. 300m2 i forhold til 
dagens gjeldende plan. 

 

Øyvind Holen 09.06.2021 

Ikke positiv til å ofre dyrka mark til fordel for rundkjøring. Kan stille eiendommen til 
rådighet for omkjøringsveg så lenge den blir tilbakeført til samme standard som før. 

Dreneringsrør på eiendommen må forsterkes ved anleggsarbeider, eventuelt tilstand 
sjekkes og eventuelle skader utbedres etter anlegget er ferdigstilt. 

Foreslår at rundkjøringen plasseres lengre sør inne på næringsområdet (Nerland 
Autosalg og Samuelsen maskin). 

Kryssing av myke trafikanter må kontrolleres, helst ved oppsetting av ledegjerde som 
gjør kryssing umulig. 

 

Kommentar:  

En anser all nedbygging av dyrkamark som uønsket, og vi har forsøkt å unngå dette 
helt, men en liten bit av dyrka mark (ca. 23 m2) vil bli permanent omdisponert, se 
nærmere omtale og illustrasjon i kap. 5.4. Dette har vært vanskelig å unngå med 
tanke på rundkjøringens plassering, geometri og krav til avstander til GS veg o.l. Det 
er lagt opp til ny kryssing for myke trafikanter i plan nord for rundkjøringen for å løse 
problemet med villkryssing. Det er ikke hensiktsmessig å skyve anlegget lengre sør.  

Dyrkamarka vil bli berørt i forbindelse med byggearbeidene (midlertidig bygge og 
anleggsområde), men skal tilbakeføres til sin opprinnelige stand etter at veganlegget 
er ferdigstilt, dette gjelder skader på dreneringsrør også. 

Merknaden tas delvis til følge. 

 

Sylte/Malme grendautvalg 08.06.2021 

Positive til oppstart av reguleringsarbeidet og ser frem til at rundkjøring blir en 
realitet. 

 

Istad Nett 07.06.2021 

Oversikt over vårt nettanlegg i området er vist i vedlagt kart. Plasseringen av vårt 
nettanlegg vedlagt kart er kun retningsgivende, nøyaktige posisjoner må fastslås ved 
befaring og/eller innmåling. 
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Hvis det blir nødvendig å flytte eller endre på vårt nettanlegg må utbygger dekke 
kostnadene med dette, helt eller delvis.  

Når det foreligger en godkjent reguleringsplan, ønsker vi å få tilsendt 
reguleringsplanen elektronisk på SOSI-format. 

Kommentar: 

Informasjonen er registrert. 

 

Eldrerådet 31.05.2021 

Eldrerådet tar saken til vitende.  

 


