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1. INNLEDNING
Reguleringsplanforslag Barneskole Averøy Vest er utarbeidet av Averøy kommune. Formålet med
planarbeidet er å legge til rette for etablering av en ny barneskole med kapasitet på opptil 240 elever,
som skal erstatte eldre barneskoler på Henda, Meek og Utheim og eventuelt ta imot elever fra privat
Bodalen Friskole.
Skoleorganisering for Meek, Utheim og Henda har vært diskutert i Averøy kommune i 30 år. Under
behandling i kommunestyret i 2013 forelå først tre, seinere 7 alternative løsninger for organisering.
Etter to nye runder med folkemøter og høringer i alle fire skolekretser, foreldreutvalg, ansatte,
tillitsvalgte og enda flere runder i kommunestyret, kom forslaget om å bygge en ny skole, som
erstatning for tre skoler, dersom man kunne bygge denne «i midten» mellom de tre skolene. Denne
«midten» ble, av Averøy kommunestyre, definert som aksen Rangøykrysset-Hoset. Den valgte
løsningen var derfor en viktig forutsetning for at man kunne enes om prosjektet, både i befolkning,
foreldreutvalg og politisk.
Under rullering av kommuneplanens arealdel i 2016 fremmet foreldrenes arbeidsutvalg for Meek,
Utheim, Henda skoler og Bodalen Friskole felles innspill om lokalisering av ny barneskole øst for
Rangøykrysset. Dette innspillet ble vurdert og tatt til følge. Området ble inntegnet på kommuneplankart
med områdenavn ST-1.
Samtidig ble det bestemt å endre arealformål av et annet område vest for Utheim skole. Områdets
arealformål ble endret fra «fremtidig boligbygging» til «privat og offentlig tjenesteyting». Dette området
har fått navn ST-2.
Eventuell etablering av skole på hver av disse to tomtene ble konsekvensutredet ved rullering av
kommuneplanens arealdel. Det ble ikke avdekket noen uakseptable konsekvens for miljø og samfunn.
Det ble konkludert med at disse alternativene skulle vurderes nærmere i egen prosess.
Det vurderes at eventuell etablering av skole på disse tomtene ikke utløser krav om
konsekvensutredning etter forskrift om konsekvensutredningene i plansaker. Derfor er
planleggingsprosessen forenklet. Vurdering og sammenligning av alternative tomter for etablering av
ny skole er tatt inn som en del av planbeskrivelse.
Under reguleringsplanarbeidet er det tatt hensyn til følgende rikspolitiske retningslinjer, planer, normer
og vedtak:
-

Nasjonale forventninger til kommunal og regional planlegging.
Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging.
Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen.
Statens Vegvesens normaler, retningslinjer og veiledninger.
Fylkesplan for Møre og Romsdal fylkeskommune, med underliggende dokumenter.
Fylkeskommunens strategier for syklende og gående, kollektiv, trafikktrygging.
Kommunens trafikksikkerhetsplan, energi- og klimaplan.
Politiske vedtak i kommunen.
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2. SKOLESTRUKTUR I AVERØY KOMMUNE
Barneskoler i Averøy kommune
I skoleåret 2017/2018 var 4 barneskoler i drift i Averøy kommune. Det er Bruhagen barneskole, Meek
oppvekstsenter, Utheim barneskole og Bodalen Friskole. De første tre er kommunale skoler. Friskole i
Bådalen er en privat skole.

Figur 1: Bruhagen skoleområde.

Bruhagen barneskole ligger på skole- og idrettsområdet i kommunesenteret ved siden av Bruhagen
ungdomsskole (Figur 1). Dette er den nyeste skole på Averøy. Skolen ble tatt i bruk i 2011. Den har
kapasitet på opptil 300 elever. Barneskolen tar ca. 24 daa. Erfaringen fra drift av skolen tilsier at
parkeringsområde skulle være større, samt organisering av trafikk-område burde være mer enkel.

Side 4 av 87

AVERØY KOMMUNE

REGULERINGSPLAN BARNESKOLE AVERØY VEST

Ved skolestart i 2017 var det 271 elever i Bruhagen barneskole. Antall elever øker jevnt på grunn av
intern flytting i kommunen, tilflytting og elever som kommer fra Bodalen Friskolen. Idrettsanlegg er
felles for barne- og ungdomsskole. En del av den store kunstgressbanen benyttes av barneskolen.
Meek oppvekstsenter er en barneskole for 1. - 7. trinn og barnehage, lokalisert i samme bygg, og ligger
på sørsiden av Averøy (innersida). Ved skolestart høsten 2016 var det 64 elever ved skolen.
Skolebygget er fra 70 –tallet. Skoleområde ligger ved Fv.64.

Figur 2: Meek oppvekstsenter.

Henda barneskole ligger i krysset mellom kommunale Slettvåg- og Hendnesveien på Henda (Figur 3). I
skoleåret 2016/17 var det 63 elever ved skolen. Elevene ble overført til Utheim skole fra starten av
skoleåret 2017/18 og skolen ble stengt.

Figur 3: Henda barneskole.

Utheim skole ligger i den vestlige delen av kommunen, like ved den kjente Atlanterhavsveien ved Fv.64
(Figur 4). I skoleåret 2016/17 var det 64 elever ved skolen. I 2017 ble det etablert flere midlertidige
klasserom. Ved skolestart høsten 2017 etter overføring av elever fra Henda skole var det 145 elever (1.
- 7. trinn)
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Figur 4: Utheim skole.

Figur 5: Bodalen Friskole.
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Bodalen Friskole ligger omtrent i midten av kommunen på Vebenstad i Bådalen ved Fv.64 (Figur 5).
Skolen er privat og er ikke knyttet til noen av skolekretsene. Den kan velges av elevene fra hele
kommunen.
Fremtiden til denne skolen er noe usikker. Dersom det blir opphør av driften på Bodalen Friskole før
etablering av ny barneskole i Kårvåg område, blir elevene overført til Utheim og Bruhagen skoler.

Endringer i skolestruktur i Averøy kommune
Før 2011 var det seks barneskoler og fem skolekretser i Averøy kommune. Fra 2011 ble nye Bruhagen
barneskole, som erstattet eldre Bruvoll og Bremsnes skoler, tatt i bruk. To av skolekretsene ble da slått
sammen.

Figur 6: Midlertidig skolekretsstruktur (gjelder fra 2017).
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Diskusjoner rundt sammenslåing av tre skolekretser i sørvestre del av kommunen og om etablering av
felles barneskole har pågått i mange år. I 2015 stemte kommunestyret for rådmannens forslag om
oppstart av innsparing på skolebudsjettet fra høsten 2017 til planlegging og etablering av ny
barneskole som vil erstatte de andre tre eldre skolene (KST 134/15).
I denne forbindelsen ble elevene fra Henda skole overført til Utheim skole på Kårvåg i 2017. Skolen på
Henda ble da stengt. Det ble opprettet midlertidig felles skolekrets for områdene som tidligere har
utgjort Henda og Utheim skolekretser (Figur 6).

Figur 7: Ny skolekretsstruktur med 2 store skolekretser.

Ny kretsstruktur med «Østre»- og «Vestre skolekrets» (Figur 7) ble vedtatt av kommunestyret
19.06.2018 (KST 36/2018) og vil gjelde fra skoleåret 2019/2020. Grense mellom de nye skolekretsene
vil hovedsakelig følge grunnkrets avgrensninger. Skolekrets på sørsiden av øya ble delt i to omtrent i
midten ved Meek. Grensen går slik at maksimal avstand til skoler i Bruhagen og Kårvåg områder blir
like lang. Kretsgrense på nordre siden ble flyttet østover. Hele Bådalen med Nekstad og Flatset blir
knyttet til planlagt skole i Kårvåg området.
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Demografi
I begynnelsen av 2018 var det 5859 innbyggere i Averøy kommune. Framskrivingene til SSB gir
forventning om vekst i folketallet i årene som kommer. Med middels nasjonal vekst forventes det at det
blir 6606 innbyggere i Averøy kommune i 2040 der 505 blir barn i alderen 6-12 år (Figur 8 og 9). Det er
noe usikkert om framskrivingen gir et godt bilde av utviklinga framover – usikre faktorer er innvandring
og økonomiske situasjonen. Det er arbeidsinnvandring som står for mesteparten av befolkningsveksten
både i Averøy og fylket for øvrig.
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Figur 8: Framskriving for folketall på Averøy. Kilde: SSB, 2018.
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Figur 9: Forventet endring i antall barn i aldersgruppe 6-12 år i Averøy kommune. Kilde: SSB, 2018.
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Ifølge SSB forventes det nedgang i antall barn i aldersgruppe 6-12 år i løpet av neste 10 år (Figur 9).
Etter 2026/2028 forventes det stabil vekst i denne aldersgruppen. Det vurderes at to moderne
barneskoler med kapasitet opptil 300 (Bruhagen barneskole) og 240 elever (Barneskole Averøy Vest)
vil dekke behovet i kommunen.
Figur under viser folkemengde i grunnkretser i Averøy kommune i 2017. Grunnkretser i Vestre
skolekrets med størst antall innbyggere er Utheim, Vebenstad, Folland, Langøy og Henda. Det
forventes at vekst i Vestre skolekrets i de nærmeste tiårene vil skje hovedsakelig i grunnkretsene
Folland, Henda og Langøy. Dette vil skje både på grunn av intern flytting innenfor kommunen og,
arbeidsinnvandring.
Etablering av nye boliger vil skje i de detaljregulerte boligfeltene Langøen Vest, Hasseløy Sør og Uran i
Langøy grunnkrets, Henda boligfelt i Henda grunnkrets og Kårvåg boligfelt i Folland grunnkrets. Kårvåg
boligfelt vil sannsynligvis være mest attraktiv for familier med barn på grunn av nær lokalisering til
barneskole og barnehager.

Figur 10. Folketall i grunnkretser i 2017. Kilde: SSB.
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3.0 TETTSTEDSANALYSE FOR KÅRVÅG
Statistisk sentralbyrå definerer et tettsted som en hussamling der det bor minst 200 personer (ca. 60-70
boliger) og avstanden mellom husene ikke overstiger 50 meter. Det aksepteres skjønnsmessig avvik
utover 50 meter mellom husene i områder som ikke skal eller kan bebygges (f.eks parker,
idrettsanlegg, industriområder eller naturlige hindringer som elver eller dyrkbare områder). Husklynger
(tettstedssatellitter) som naturlig hører med til tettstedet tas med inntil en avstand på 400 meter fra
tettstedskjernen.
SSB lager og oppdaterer kart med tettstedsavgrensningene hvert år. Tettstedsavgrensing er
automatisk generert etter metode som er basert på ovennevnt definisjon. Regulerte ubebygde
boligtomter tas ikke med.
Innenfor vestre skolekrets er det bare Kårvåg som defineres av SSB som tettsted. Ifølge SSB omfatter
tettstedet Kårvåg et areal på 330 daa og har 333 bosatte (per 1.januar 2017). Kårvåg har flere
tettstedsatellitter: Hjertåsen og Utheim boligfeltene, Smenes. Folland området kan klassifiseres som
spredt bebygd strøk. Kartet fra SSB nedenfor illustrerer hvordan definisjonen skaper en avgrensning av
Kårvåg (Figur 11).

Figur 11. SSB sin avgrensning av tettstedet Kårvåg for 2017. Kilde: SSB.

Tettstedet Kårvåg er utstrakt på nordsiden av fylkesveien og ligger inneklemt mellom sjø og vei.
Områdene på sørsiden av fylkesveien dyrkes eller benyttes som beite og er spredt bebygd (Figur 12).
Utvikling av Kårvåg har gjennom tiden vært styrt av ulike planer, men utforming har vært nokså
konstant. Slik var planlagt utvikling av Kårvåg omtalt i generalplan for Averøy kommune fra 1972:
«Det alt vesentlige av områdets boligbebyggelse samt skole og butikker er i dag lokalisert på nordvestsiden av riksveien. Av hensyn til bl.a. jordbruksarealene i syd, kravet om trafikksikkerhet og en
effektiv utnyttelse av de kommunaltekniske anlegg er også fremtidens bebyggelse planlagt lokalisert
nord for R 67 i tilknytning til eksisterende samfunnsfunksjoner». «Arealene sydøst for riksveien består
av store og flate dyrkede og dyrkbare jordbruksarealer. Disse arealene er i meget liten grad infisert av
boligbebyggelse, og av hensyn til en effektiv jordbruksdrift bør en her også for fremtiden søke å unngå
bebyggelse som ikke har direkte sammenheng med den jordbruksmessige utnyttelse av arealene».
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Figur 12. Bebyggelse, områder med dyrka jord og innmarksbeiter i Kårvåg området. Kilde: AR5, NIBIO.

Det ble lagt til rette i generalplanen for fortetting av bebygde områder: «Det alt vesentlige av den nye
boligbebyggelsen forutsettes å komme som en utfylling i eksisterende boligmasse i området ved
barneskolen. Med en utnyttelsesgrad på 0,1 skulle det innenfor det avsatte arealet være plass til totalt
ca. 100, altså ca. 80 nye boliger».
Det ble også avsatt nye områder for boligbebyggelse, industri og idrettsanlegg øst for Kårvåg mot
Rangøykrysset. Med dette ble det lagt til rette for vekst av Kårvåg mot øst (Figur 13).
Generalplanen av 1972 ble ikke endelig egengodkjent i kommunestyret og hadde derfor ikke styring på
utvikling av Kårvåg. I 1980 vedtok kommunen reguleringsplan for Hjertåsen boligfelt. Denne
reguleringsplanen åpnet for utbygging i område som ikke var utpekt i generalplanen som fremtidig
utbyggingsområde. Dette boligfeltet ligger ca. 500 m fra Kårvåg sentrum som tettstedsatellitt. Slik ble
første tettstedsatellitt for Kårvåg skapt. Bare nordlig delen av dette boligfeltet defineres nå av SSB som
en del av Kårvåg tettsted.
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Figur 13. Utklipp fra generalplan for Averøy kommune 1972.

Riksveien 67 (nåværende Fv.64) gjennom Kårvåg til Tøvik fergekai fungerte den tiden som hovedvei
mot Eide og Molde. Ved vedtak av generalplanen i 1972 var lokalisering av Atlanterhavsveien ennå
ikke avklart. En av alternativene som illustreres i generalplanen lå nordøst for Kårvåg og var påkoblet
riksveien på Hoset. Slik utbygging av Atlanterhavsveien kunne vesentlig redusere trafikken gjennom
Kårvåg og med det påvirke videreutviklingen av tettstedet.
På slutten av 80-tallet ble Atlanterhavsveien, den første fastlandsforbindelse for Averøy, tatt i bruk.
Fergeforbindelse ved Tøvik kai ble stengt. Atlanterhavsveien ble påkoblet riksveien på Averøy på
vestsiden av Kårvåg. Åpningen av veien påvirket videreutvikling av Kårvåg.
I 1990 vedtok kommunestyret reguleringsplan for Kårvåg sentrum der det var nærmere fastsatt
utstrekning av områder for næringsvirksomheter i sentrum (Figur 14). Denne planen fastsetter arealbruk
i større delen av Kårvåg og gjelder fortsatt.
I 1992 ble det vedtatt ny kommuneplan (Figur 15). I denne planen ble utbyggingsområde øst for
Rangøykrysset igjen redusert. Planen åpnet for etablering av nytt industriområde Averøy Vest sør for
Rangøykrysset på østkanten av Kårvåg. Det ble også avsatt flere områder for etablering av forretninger
og kontor langs Atlanterhavsveien: ved krysset mot Atlanterhavsveien, på Geitøya og Store Lauvøy.
Det ble også åpnet for utvidelse av Utheim og Hjertåsen boligfelter. Disse endringene i
kommuneplanen åpnet for vekst og utvikling av Kårvåg mot vest, lagt til rette for vekst i satellitter og
åpnet for utflytting av servicetilbud og næringsvirksomheter fra sentrum.
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Figur 14. Reguleringsplan Kårvåg sentrum. 1990.

Figur 15. Utklipp fra kommunedelplanen av 1992.

Reguleringsplan for Utheim boligfelt ble vedtatt i 2002 som oppfølging av kommuneplanen. Utbygging
av feltet skapte en tettstedsatellitt til.
I 2005 ble kommunedelplan for Atlanterhavsveien vedtatt (Figur 16). Denne planen avvek fra
kommuneplanen fra 1992. Tidligere avsatte områder for kontor og forretning på øyene ble omregulert
til LNF. Det ble avsatt et området på ca. 60 daa for fremtidige næringsvirksomheter langs
Atlanterhavsveien i vestkanten av Kårvåg.
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Figur 16. Utklipp fra kommunedelplan for Atlanterhavsveien. 2005.

I 2006 ble reguleringsplan for Grindhaugen boligfelt vedtatt. Denne planen var i strid med
kommuneplanen men lagt til rette for boligbygging innenfor tettstedet.
Ved utarbeidelse av ny kommuneplanens arealdel (2008-18) ble det avsatt to større områder for
regulering av boligfelter på Kårvåg. Et av disse feltene på ca. 38 daa lå mellom Utheimselva og Utheim
barneskole. Det annet på ca. 95 daa lå ved Rangøykrysset. Med dette ble det lagt til rette for utvikling
av Kårvåg i både vestlig og østlig retning.
Arbeidet med regulering av feltet ved Rangøykrysset ble satt i gang i 2013 og ble avsluttet i 2017.
Feltet fikk navn Kårvåg boligfelt. Med denne reguleringsplanen ble det tilrettelagt for etablering av ny
barnehage og opp til 200 nye boenheter øst for tettstedet.
Området for boligbygging mellom Utheimselva og Utheim barneskole ble ikke detaljregulert og
omregulert til arealformål privat og offentlig tjenesteyting ved rullering av kommuneplanens arealdel i
2016.
Når det gjelder SSB sin sentrumsdefinisjon, er sentrum et område satt sammen av en eller flere
sentrumskjerner og en sone på 100 meter rundt. En sentrumskjerne er et område med minst fire ulike
hovednæringsgrupper med sentrumsfunksjoner. I tillegg til detaljvarehandel, må offentlig
administrasjon eller helse- og sosialtjenester eller kulturell virksomhet, underholdning eller annen
tjenesteyting være representert. Avstanden mellom virksomhetene skal ikke være mer enn 50 meter.
Det må være minst 50 ansatte i sentrumssonen. Det er nå ikke mulig å avgrense sentrum på Kårvåg
ved bruk av definisjonen fra SSB. De fleste virksomheter har flyttet fra sentrum og ligger nå i tre
områder.
Arealbruk av en større del av Kårvåg styres fortsatt av reguleringsplan Kårvåg sentrum av 1990.
Gjennom tiden er det blitt gitt en del dispensasjoner fra denne planen. I tillegg åpnet regulering av
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nærliggende områder for fraflytting av servicetilbud og næringsvirksomheter fra tettstedets sentrum.
Flere nye virksomheter er også blitt etablert utenfor opprinnelig sentrum.
Flere servicefunksjoner og næringsvirksomheter er flyttet fra midten av Kårvåg til østkanten. Der ligger
også forsamlingshus og idrettshall.
Ny bensinstasjon, ny matbutikk og rørleggervirksomhet ble etablert i næringsområde ved
Atlanterhavsveien på vestkanten av tettstedet.
Banken, bensinstasjonen og i senere tid, kjøpesenteret, kafeen og matbutikken med postkontor i
midten av Kårvåg er nedlagt. Per 1. desember 2018 er det bare bedehus, frisørsalong, treningsstudio
og to mindre kontor som ligger igjen i gammel sentrum.
Fortettingsmuligheter av opprinnelig sentrum er ikke store. Gjeldende planer legger ikke til rette for
vesentlig utvikling av tettstedet mot sør og vest siden det er utfordrende og må vurderes i forhold til
landbruksinteresser. Gjeldende kommuneplanens arealdel legger opp til videreutvikling av Kårvåg mot
øst. Det forventes at det nylig regulerte Kårvåg boligfelt vil bli ett av de mest attraktive områdene for
bosetting i vestlig del av kommunen. Ved lokalisering av ny felles barneskole, etablering av ny
barnehage og småbåthavn innenfor gåavstand vil det bli skapt et attraktiv bomiljø.
Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging kan ikke følges i full grad
ved utvikling av Kårvåg på grunn av spesielle lokale forhold. Nærmere vurdering mot retningslinjene gis
i kapittel 4.13.
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4.0 ALTERNATIVSAMMENLIGNING

Vurdering mot forskrift om konsekvensutredninger
Konsekvenser ved eventuell etablering av skole i områdene ST-1 og ST-2 ble utredet på overordnet
nivå ved rullering av kommuneplanens arealdel i 2016 i samsvar med § 2 av forskrift om
konsekvensutredninger for planer etter plan- og bygningsloven (FOR-2014-12-19-1726). Det ble ikke
avdekket noen uakseptable konsekvens for miljø og samfunn. Det ble konkludert å endre arealformål
fra LNF i område ST-1 og fra Bolig i område ST-2 til arealformål privat og offentlig tjenesteyting. Det ble
satt krav om utarbeidelse av detaljreguleringsplan for begge områdene og at disse områdene skal
sammenlignes nærmere i egen prosess under utarbeidelse av detaljreguleringsplan for ny skole.
Prosess for utarbeidelse av detaljreguleringsplan for ny barneskole ble offisielt satt i gang 25.04.2017
(FSK 22/2017). Ved dette tidspunktet gjaldt fortsatt forskrift om konsekvensutredninger for planer etter
plan- og bygningsloven (FOR-2014-12-19-1726).
Planen vil legge til rette for etablering av skolebygg med idrettsanlegg og nærmiljøanlegg,
oppstillingsplass for 6 busser og parkeringsplass for ca. 60 personbiler. Disse tiltak vurderes mot
forskriften. Skolen dimensjoneres til ca. 250 elever. Skolebygg vil ha bruksareal på ca. 4000 m2.
Nødvendig areal for skoleområde er minst 30 daa.
Planen faller under pkt. 1 i vedlegg I (bygg for offentlig eller privat tjenesteyting som omfatter et
planområde på mer enn 15 dekar) og etter § 2 pkt. f skal slike planer alltid behandles etter forskriften
så lenge det konkrete tiltaket ikke er konsekvensutredet på høyere plannivå og der reguleringsplanen
ikke er i samsvar med overordnet plan.
Planen faller også under pkt. 11 j i vedlegg II og må etter §3 pkt. c vurderes etter vedlegg III så lenge
det konkrete tiltaket ikke er konsekvensutredet på høyere plannivå og der reguleringsplanen ikke er i
samsvar med overordnet plan.
I dette tilfellet er skoleetablering konsekvensutredet på kommuneplannivå og reguleringsplanen er i
samsvar med gjeldende kommuneplanens arealdel. Dette betyr at planen ikke må behandles etter
forskriten og det er ikke pålagt å utarbeide planprogram og konsekvensutredning.
Ny forskrift om konsekvensutredninger (FOR-2017-06-21-854) trådt i kraft fra 01.07.2017. Ifølge § 39
Overgangsbestemmelser for nyere forskrift: «Planer og tiltak som ikke var omfattet av forskrift 19.
desember 2014 nr. 1726 … omfattes ikke av denne forskriften hvis saksbehandlingen av planen ble
startet, jf. plan- og bygningsloven § 8-3, § 11-12 og § 12-8 … før 1. juli 2017». Nyere forskriften gjelder
ikke for denne planen. Likevel er det utarbeidet alternativsammenligning hvor to alternative lokalitetene
vurderes og sammenlignes etter temaer: arealbehov, trafikksikkerhet, trafikkbehov, nærmiljø og
oppvekstsvilkår, forhold til landbruksinteresser, kulturminner og naturmangfold, støyforhold,
forurensning og forhold til statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og
transportplanlegging.
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Metode for alternativsammenligning

Metode som er benyttet i denne alternativsammenligning er delvis basert på håndbok V712
«Konsekvensanalyser» utarbeidet av Statens Vegvesen.
I denne alternativsammenligningen utredes to lokaliteter ST-1 ved Rangøykrysset og ST-2 ved Utheim
skole. «Null-alternativet» med dagens situasjon og flere lokale skoler vurderes ikke.
For å undersøke hvilken lokalitet som egner seg best for en ny felles skole har hvert alternativ blitt
drøftet opp mot en rekke viktige kriterier: tomtestørrelse, forhold til landbruksinteresser, forhold til
kulturminner, virkning på naturmangfold og naturverdier, nærmiljø, friluftsliv og oppvekstsvilkår,
muligheter for bruk av skole utenom skoletid, støy og forurensning, gjennomføring av anleggsfasen,
transportarbeid, rekkevidde.
Hver lokalitet gis en karakter utfra hvor godt eller dårlig egnet den er i forhold til kriteriene.
Karakterskalaen går fra 1-5, hvor 1 er svært dårlig og 5 er svært god. Til slutt regnes gjennomsnittet av
karakterene ut, og man ender opp med et tall som sier noe om lokalitetens egnethet.

1
svært dårlig

2
dårlig

3
nøytral/akseptabel
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ST-1 ved Rangøykrysset
Under rullering av kommuneplanens arealdel forslo foreldrenes arbeidsutvalg ved Henda, Utheim,
Meek, Bådalen og Bruhagen barneskoler (Vedlegg 1) å avsette område på ca. 40 daa øst for
Rangøykrysset (blå avgrensning på figur 17) for etablering av ny barneskole. Det ble gjennomført
konsekvensutredning (Vedlegg 2 og 3) av arealformålendring i området. Det ble bestemt å endre
arealformålet i området ST-1 fra LNF til privat og offentlig tjenesteyting. Eventuell utforming av
skoleområde og arealbehov ble ikke vurdert i denne fasen. Derfor ble område ST-1 inntegnet på kart
mer utstrakt langs Rngøyveien (rosa område på figur 17).
Mot vest har området ST-1 grense mot reguleringsplan Kårvåg boligfelt som åpner for etablering av ny
barnehage og ca. 200 nye boliger. Mot sør, nord og øst grenser området med ubebygde LNF-områder.
I sørlig del av område ST-1 ligger en enebolig.

Figur 17: Område ST-1. Figur viser flyfoto, kommuneplanens arealdel 2016-28 og reguleringsplan Kårvåg
boligfelt på bakgrunn.
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ST-2 ved Utheim skole
I kommuneplanens arealdel for 2008-18 var dette område avsatt for arealformål bolig med krav om
regulering. Ved rullering av kommuneplanens arealdel i 2016 ble det vurdert å skifte arealformålet til
privat og offentlig tjenesteyting (Figur 18) og vurdere det som alternativ lokalitet for ny skole.
Området ST-2 ligger vest for Utheim barneskole. Mot vest har området ST-2 grense med område som
er avsatt for arealformål næring i kommunedelplan for Atlanterhavsveien. Området grenser med
boligområde B69 i nord. Området ST-2 ligger på to landbrukseiendommer GID 103/5 og 103/22.

Figur 18: Område ST-2. Figur viser kommuneplanens arealdel 2016-28 og flyfoto på bakgrunn.
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4.1 Arealbehov og tomtestørrelse
Det vurderes at skoleområde med oppstillingsplass for 6 skolebusser, parkering for ca. 60 personbiler,
parkering for ca. 100 sykler, område for midlertidig parkering, uteområde, idrettsanlegg og skole vil
påkreve et areal på minst 40 daa.
Området ST-1 har areal på ca. 50 daa. Det er mulig å benytte større område ved eventuell utvidelse av
skoleområde.
Området ST-2 som er avsatt i kommuneplanens arealdel har areal på ca. 38 daa. Dette området er
begrenset med tilstøtende veier og bebyggelse. Det er mulig å benytte i tillegg området der Utheim
skole ligger som kan gi et tillegg på ca. 11 daa.
Det vurderes at disponibelt areal i begge lokalitetene er tilstrekkelig for etablering av skole. Men
området ST-1 har større tilgjengelig fri areal og muligheter for eventuell utvidelse.

ST-1
5

Tomtestørrelse

ST-2
4

4.2 Forhold til landbruksinteresser
Ifølge jordlovens § 9 Bruk av dyrka og dyrkbar jord: «Dyrka jord må ikke brukes til formål som ikke tar
sikte på jordbruksproduksjon. Dyrkbar jord må ikke disponeres slik at den ikke blir egnet til
jordbruksproduksjon i framtiden.»
Ifølge jordlovens § 2 gjelder ikke § 9 for område som: «i reguleringsplan er lagt ut til annet formål enn
landbruk … jf. plan- og bygningsloven § 12-6» eller «i bindende arealdel av kommuneplan er lagt ut til
bebyggelse og anlegg».
Samtidig ser jordlovens § 2 at «ved vedtak eller godkjenning av kommuneplan eller reguleringsplan
kan det gjøres vedtak av planmyndighetene om at føresegnene i § 9 skal gjelde for planområda eller
avgrensa deler av den».
Averøy kommune tatt inn i bestemmelsene for gjeldende kommuneplanens arealdel (2016-2028) § 1.4
«forhold til jordloven» som fastsetter at «i byggeområder gjelder jordloven inntil arealbruk er fastsatt i
detaljreguleringsplan».
Det er fastsatt i kommuneplanens bestemmelser § 1.2 at søknadspliktige byggetiltak kan tillates i
områder ST-1 og ST-2 kun etter utarbeidelse av detaljreguleringsplan for disse områdene. Og behovet
for omdisponering av dyrka og dyrkbar jord skal vurderes under detaljreguleringsprosess.

I forbindelse med denne alternativsammenligningen ble det sjekket arealressurskartdatabase AR5. Det
er et detaljert, nasjonalt heldekkende datasett som deler inn landarealet etter arealtype, skogbonitet,
treslag og grunnforhold. AR5 beskriver arealressursene ut fra produksjonsgrunnlaget for jord- og
skogbruk.
Det er registrert ca. 15 daa myr/uproduktiv skog og 5,9 daa fulldyrka jord i området ST-1. Eventuell
utbygging av skole vil ikke berøre fylldyrka jord og landbruksinteresser.
Det er registrert i området ST-2 ca.15 daa fylldyrka jord, ca. 2,6 daa innmarksbeite og ca. 16 daa myr
(Figur 19). Området deles av to landbrukseiendommer. Eiendommen i vestlig del av ST-2 leies av
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melkebonde og benyttes for forproduksjon. Resten av området benyttes som innmarksbeite for hester
og sau.
Eventuell utbygging av ST-2 vil medføre tap av dyrka jord.
Det vurderes at eventuell utbygging av område vil være uheldig i forhold til jordbruksinteresser.

Figur 19: Arealtyper etter AR-5 kartbase i ST-2 området. Oransje farge – fulldyrka jord, gul farge – innmarksbeite,
rosa farge – bebygd område, blå skravur – myr.

ST-1
4

Forhold til landbruksinteresser

ST-2
2

4.3 Forhold til kulturminner
Med kulturminner menes alle spor etter menneskelig virksomhet i vårt fysiske miljø, herunder lokaliteter
det knytter seg historiske hendelser, tro eller tradisjon til. Med kulturmiljøer menes områder hvor
kulturminner inngår som del av en større helhet eller sammenheng.
Alle faste kulturminner fra før år 1537 er automatisk fredet etter kulturminneloven § 4. Nyere tids
kulturminner (yngre enn 1537) kan være vedtaksfredet etter enkeltvedtak jf. kulturminneloven.
Forskriftsfredete kulturminner er byggverk og anlegg i statlig eie og kulturmiljøer som er fredet ved
forskrift.
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I forbindelse med denne alternativsammenligningen ble det sjekket databasen Askeladden og
SEFRAK-registeret. Askeladden er Riksantikvarens offisielle database over fredete kulturminner og
kulturmiljøer i Norge. Den omfatter arkeologiske kulturminner som er automatisk fredet, eller som
krever videre undersøkelser før fredningsstatus kan fastsettes (uavklart vernestatus), nyere tids
kulturminner som er fredet, midlertidig fredet, vernet etter plan- og bygningsloven eller ansett som
verneverdige. SEFRAK er et landsdekkende register over bygninger etablert før 1900.

Det er ingen vedtaksfredete og nyere tids kulturminner, kulturmiljøer eller SEFRAK-registrerte bygg i
området ST-1. Våren 2018 ble det gjennomført arkeologisk registrering i området som ikke påviste
noen funn av automatisk fredete kulturminner.
Det er ikke kjent om noen automatisk fredete kulturminner i området ST-2. Det er ingen vedtaksfredete
og nyere tids kulturminner eller SEFRAK-registrerte bygg i dette området. Området inngår i
kulturlandskap Hustadvika-Atlanterhavsveien (ID KF00000243). Det vurderes at eventuell etablering av
skole ikke vil ha noen negative konsekvenser på dette kulturlandskapet.

ST-1
3

Forhold til kulturminner

ST-2
3

4.4 Virkning på naturmangfold og naturverdier
Naturmangfold (biologisk mangfold) omfatter genetisk mangfold og mangfold av arter, leveområder og
naturtyper.
Naturbase og Artsdatabanken ble sjekket i forbindelse med denne alternativsammenligningen.
Det er ikke registrert noen utvalgte naturtyper, verneområder eller truede rødlistearter innenfor området
ST-1 ifølge Miljødirektoratets Naturbase. Det er registrert en observasjon av oter øst for området i
1984. Oter (Lutra lutra) er klassifisert i Norsk rødliste som sårbar art. Denne registreringen vurderes å
ha lite betydning siden området er ikke primær leveområde for denne arten og fordi registreringen er
gammel. Konsekvenser for naturmangfold ved eventuell utbygging av dette området vurderes å være
akseptabel.
Det er ikke registrert noen utvalgte naturtyper, verneområder eller truede rødlistearter innenfor området
ST-2. Ifølge Miljødirektoratets Naturbase er det i nærheten av område ST-2 registrert elvemusling i
Utheimselva (sørvest for området). Elvemusling (Margaritifera margaritifera) er klassifisert i norsk
rødliste som sårbar art. Det vurderes at ved eventuell etablering av skole i område ST-2 vil det være
viktig å ta hensyn til eventuelle indirekte virkninger av anleggsfase på elvemuslinger i Utheimselva.

Virkning på naturmangfold og naturverdier
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4.5 Nærmiljø, friluftsliv og oppvekstsvilkår for barn og unge
Sammenligning av uteområdene til skoletomtalternativene i forhold til nærmiljø, friluftsliv og
oppvekstsvilkår ble gjennomført av barn- og unges representant i kommunen.
Muligheter for variert lek på uteområdet, er en viktig faktor for trivsel i skolen. Da er muligheten for både
varierte lekeapparater/opparbeidede baner og terreng faktorer en bør ta med. En annen ting å ta
hensyn til er bruken etter skoletid. En del av barna i skolekretsen har tilgang til skolens område ved å
gå eller sykle dit på fritiden. Her er selvsagt trafikksikring viktig, men det blir ikke vurdert her. Denne
skolen skal dekke en forholdsvis vid skolekrets, så størstedelen av barna vil uansett være avhengig av
skyss, både til skoledagen og til fritidsaktiviteter etter skoletid. Jeg vil i det følgende forsøke å vise en
skjematisk sammenligning av uteområdene på de to tomtealternativene.

Faktorer
Mulighet til å sette
opp varierte
lekeapparat/ lage
fotballbane o.l.
Variert terreng, der
det er mulighet for lek
i skog, akebakke o.l.

ST-1

ST-2

Kommentarer
Begge har nok plass på solvendt område.

5

5

5

4

Eksklusjoner/ uteskole
5

4

Innspill fra ansatte på Bruhagen barneskole om å sørge
for å ha med så mye skog/terreng som mulig på
uteområdet. Området der det er trær og bergknauser på
Bruhagen barneskole er allerede nedslitt av bruken.
Veldig populært å leke i skog.
Alternativ ST-1 har mye natur rundt seg, og har kort
avstand til sjø og fjære.
Alternativ ST-2 ligger innklemt mellom boligområde og
vei. Det er også her muligheter for å komme seg både til
sjø og skog, men det er ikke så tilgjengelig.

Det vurderes at lokalitet ST-1 ved Rangøykrysset er bedre i forhold til nærmiljø, friluftsliv og
oppvekstsvilkår enn lokalitet ST-2.
ST-1
5

Nærmiljø, friluftsliv og oppvekstsvilkår
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4.6 Muligheter for bruk av skole utenom skoletid
Den nye skolen med uteområdet skal utformes slik at den innehar funksjonalitet som gjør at den også
vil være i bruk utenom skoletid og til andre formål enn undervisning. Uteområdet vil fungere som
nærmiljøanlegg for barn og ungdom i flere aldersgrupper. Bygningsmassen vil kunne brukes som
samlingssted, kulturarena og idrettsanlegg. Det er tenkt at skolen utformes slik at kulturskolen kan
etablere en underavdeling for vestre del av Averøy her. Anlegget skal likevel ikke konkurrere direkte
med de etablerte anleggene på Kårvåg. Idrettslaget Kårvåg/Havørn har nylig bygd en fotballhall helt
øst i Kårvåg, og like ved siden av har UL Utheim nylig totalrenovert ungdomshuset. Ungdomshuset vil
fortsatt være hovedarena for kulturaktiviteter som forestillinger og oppsetninger på Kårvåg.
Som nærmiljøanlegg utenom skoletid er lokalisering viktig. Nærmiljøanlegg må ligge i nærheten der
brukerne bor, innen gang- og sykkelavstand. Det er disse som hovedsakelig benytter
nærmiljøanleggene. Per i dag er det flest barn og unge som bor i umiddelbar nærhet til
lokaliseringsalternativet i Kårvåg sentrum (ST-2). Kommuneplanen legger opp til at nye boliger i Kårvåg
skal etableres i østlig del, og primært i det nylig regulerte boligfeltet like ved lokaliseringsalternativ ST1. Når disse områdene blir utbygde vil antall barn som bor i umiddelbar nærhet til de to
skolealternativene være jevnere, men fortsatt er det forventet at flest barn vil bo nær ST-2. Samtidig vil
uteområdet ved dagens Utheim skole med lekeområde og ballbinge bevares og videreføres som
nærmiljøanlegg om ST-1 velges. Deler av dette er realisert med spillemidler og kommunen er dermed
forpliktet til å vedlikeholde og opprettholde funksjonen. Dette gjør at en ved valg av ST-1 får to
nærmiljøanlegg på Kårvåg som igjen gjør at flere samlet sett får tilgang til nærmiljøanlegg ved valg av
ST-1.
For skolens funksjon innen kultur og idrett, samt som samlingsplass, har lokaliseringsalternativet
mindre å si, da skolen er felles for tre tidligere skolekretser. De fleste av barna og innbyggerne i den
nye skolekretsen bor utenfor gang- og sykkelavstand til begge lokaliseringsalternativene. Slik sett er
sammenslåing av skolekretser og bygging av større felles skoler uheldig i forhold til hvor mange som
kan sykle eller gå til skolen. Samfunnsøkonomisk (økonomi og kvalitet) er dette likevel nødvendig.
Trafikkanalysen viser at forventet transportarbeid er minst ved valg av alternativ ST-1, men det vil også
for disse funksjonene være flere som bor i gang- og sykkelavstand til alternativ ST-2.

Muligheter for bruk av skole utenom skoletid
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4.7 Støy og forurensning
I denne vurderingen ble det benyttet støykart for fylkesveien utarbeidet av Statens Vegvesen og
kartbasene for luft- og grunnforurensning fra Miljødirektoratet.
Sørlig delen av ST-1 ligger innenfor rød og gul støysone fra Fv.64. Utstrekning av området tillater
lokalisering av skoleområde utenfor registrert støysone.
600 m øst for området ST-1 ligger Kårvågmyran Sportssenter med trialbane. Området benyttes av
Averøy motorsportklubb for motocross-trening. Denne virksomheten kan regnes som støykilde. Men
siden øvelser gjennomføres på onsdager på kveldstid (kl. 17-19) og på søndager på dagtid (12-15) og
med hensyn til avstanden vurderes det at trialbanen vil ikke gi konflikt på grunn av støy. Det foreligger
ikke støyanalyse for denne virksomheten.
Det er ingen kjente luft- eller grunnforurensinger innenfor eller i nærheten av området ST-1.

Ca. 28 % av tilgjengelig areal i området ST-2 og på tomten for Utheim skole ligger innenfor støysone
langs Fv.64 (23 % - gul støysone, 5 % rød støysone iht. T-1442). Ved eventuell utbygging vil det være
nødvendig å etablere støyvoll/støyskjerming mot fylkesvei.
Det går en kraftlinje gjennom området. Ved eventuell utbygging må den flytes slik at bygg og utearealer
ikke utsettes for magnetstråling. Det er ingen kjente luft- eller grunnforurensinger innenfor eller i
nærheten av området ST-2.

ST-1
4

Støy og forurensning

ST-2
2

4.8 Skoledrift i anleggsfase
Samlet byggetid for ny skole er forventet å bli ca. 18-24 måneder, avhengig av lokaliseringsvalg.
Ved valg av område ST-1 vil skolen kunne bygges uavhengig av driften ved eksisterende Utheim skole.
Dette er fremdriftsmessig og økonomisk rasjonelt.
Velges alternativ ST-2 vil anleggsperioden i stor grad påvirke skoledriften. Det vil i perioder være stor
anleggstrafikk og støyende aktivitet helt opp til skolen som vil kunne påvirke skolehverdagen for barna
negativt. Både skolen og anlegget må tilpasse driften til den andre parten. Da deler av trafikkarealet til
Utheim skole må omarbeides må det i perioder etableres midlertidige løsninger for skolebusser og
foreldrekjøring. Det må etableres en del sikringstiltak mellom skole og byggeplass. Tilpasning i
anleggsperioden, sikringstiltak og etablering av midlertidige løsninger vil forlenge byggeperioden og vil
medføre tilleggskostnader av betydning.

ST-1
3

Skoledrift i anleggsfase
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4.9 Transportarbeid
Transportarbeidet er et mål på omfang av persontransport, og betegner det arbeidet som blir utført når
personer forflyttes en gitt avstand. Her beregnes arbeidet som utføres som følge av reisene mellom
hjem og skole/ jobb. Transportarbeidet måles i personkilometer, og er uavhengig av
transportmiddelvalget.
Beregning av transportarbeid er utført av Asplan Viak AS ved hjelp av arealtransportmodell (ATPmodellen). Det er en modell som kan regne ut ulike parameterne ut fra digital veisystemmodell og
kartbase med bebyggelse i GIS-programverktøy.
Det ble etablert et punktdatasett med bosted til elever og ansatte i skoleåret 2022-23 med basis i
opplysninger om bostedet til dagens elever og lærere, og de man forventer vil begynne på skolen dette
året. Det kan være knyttet noe usikkerhet til dette datasettet, men er pr nå det beste grunnlaget for å
sammenligne de to alternativene. Transportarbeid ble regnet ut for 253 elever og 34 lærere.
Basis for beregningene er et transportnettverk som er etablert med basis i data fra NVDB. Datasettet
inneholder kjørbare veier, gang og sykkelveier. Datasettet er i tillegg supplert med noen nye lenker
rundt skoletomtene for å sikre at adkomsten til skolene blir modellert riktig, og noen nye lenker i de nye
boligområdene for å sikre at beregningene av reiselengde til de nye boligene blir mest mulig riktig.
Beregningene av reiselengde langs vei viser at elevene har en gjennomsnittlig avstand på 7,4
kilometer mellom hjem og skole til alternativ ST-1 (en vei), mens den samme avstanden er på 7,7
kilometer mellom hjem og skole i Alternativ ST-2. Lærerne har også kortest reiseavstand til ST-1 med
13,6 kilometer, mens de til alternativ ST-2 har en gjennomsnittlig avstand på 14,2 kilometer. I
beregningene er det lagt til grunn at det er 190 skoledager i et år, og at det er et daglig oppmøte på 80
% både av elever og ansatte. Den etterfølgende tabellen viser det årlige transportarbeidet knyttet til
elev- og arbeidsreiser for lærerne. Elevene utgjør
80 % av det samlede transportarbeidet.

Årlig transportarbeid i tusen personkilometer
Elever
ST-1
572,8
ST-2
592,5

Ansatte
140,2
146,9

Sum
713,0
739,4

Beregningene viser at man i åpningsåret kan forvente lavest årlig transportarbeid for elever og lærere
ved å lokalisere skolen på alternativ ST-1. Her vil det årlige transportarbeidet knyttet til elever og lærer
være på 713 tusen personkilometer. Med alternativ ST-2 kan det forventes et årligtransportarbeid på
739 tusenpersonkilometer, 3,7 % høyere enn med alternativ ST-1.

ST-1
4

Transportarbeid
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4.10 Nærhet til skole
Det er beregnet rekkevidde langs vei fra de to alternative skoletomtene. Det er også beregnet antallet
elever og husstander som befinner seg innenfor 4 kilometers avstand fra de to alternative
skoletomtene. Beregningene er utført av Asplan Viak AS ved hjelp av ATP-modellen.
Det ble hentet ut fra matrikkelen informasjon om alle helårsboliger, og har også inkludert helårsboliger
som benyttes som fritidsboliger i datasettet siden dette er bygg som enkelt kan konverteres til
helårsboliger. Det er ønskelig å få belyst hva som skjer dersom planlagte boligområder i nærområdet
blir utbygd. Det ble derfor laget et datasett som viser husstander i de nye boligområdene dersom det
blir en full utbygging som gjeldende planer legger opp til. I de nye boligområdene er det lagt inn 230
husstander.
Beregningen viser at det i alternativ ST-1 er 32 % av elevene som bor innenfor 4 km avstand langs vei,
mens den samme andelen for alternativ ST-2 er 33 %. Andelen barn som har mindre enn 2 kilometers
avstand til skolen er på 29 % i alternativ ST-2, betydelig høyere enn i alternativ ST-1 der samme andel
er på 15 %. Fordeling mellom de ulike avstandsintervallene er vist i den etterfølgende tabellen.
ST-1
Antall elever
8
29
19
25

Intervall
0 - 1 km
1 - 2 km
2 - 3 km
3 - 4 km

Akk. antall elever
8
37
56
81

ST-2
Antall elever
40
34
5
5

Akk. antall elever
40
74
79
84

Det er også sett på antallet husstander som i dagens situasjon befinner seg innenfor 4 kilometers
avstand fra de to alternative skoletomtene. Den etterfølgende tabellen viser at det er omtrent det
samme antallet husstander innenfor 4 kilometer i begge alternativene. Alternativ ST-2 har flest
boenheter innenfor 1 og 2 kilometer, mens forskjellene mellom de to alternativene jevner seg ut når
avstanden til skolen blir opp mot 4 kilometer.
Intervall
0 - 1 km
1 - 2 km
2 - 3 km
3 - 4 km

ST-1
Antall husstander
32
175
108
145

Akk. antall husstander
32
207
315
460

ST-2
Antall husstander
176
182
64
32

Akk. antall husstander
176
358
422
454

Averøy kommune har også laget et datasett med antall husstander der det er tatt høyde for full
utbygging i tråd med foreliggende reguleringsplaner i nærområdet til de to skolene. Den etterfølgende
tabellen viser at det er omtrent det samme antallet husstander innenfor 4 kilometer i begge
alternativene, men at det i alternativ ST-1 vil være flest husstander innenfor 1 kilometers avstand til
skolen.
Intervall
0 - 1 km
1 - 2 km
2 - 3 km
3 - 4 km

ST-1
Antall husstander
249
180
109
149

Akk. antall husstander
249
429
538
687

ST-2
Antall husstander
180
228
240
35

ST-1
4
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4.11 Muligheter for bruk av kollektivtransport
Det finnes ikke noe fullstendig kollektivknutepunkt i Kårvåg. Det kan utpekes to større holdeplasser
hvor bussruter starter. Dette er bussholdeplasser «Kårvåg v/Atlanterhavsveien» som ligger på
vestkanten av Kårvåg ved XY-bensinstasjon og bussholdeplass «Kårvåg bedehus» ved Kårvåg
sentrum (Figur 20).
Bussrute 503 Kårvåg – Kristiansund (11 avganger daglig) som går på innersiden av Averøy og rute 504
Kårvåg – Langøy (10 avganger daglig) starter ved XY-bensinstasjon. Her skjer også buss skifte på rute
501 Kristiansund – Molde (13 avganger daglig).
Fra bussholdeplass ved bedehuset starter rute 507 Kårvåg – Folland (6 avganger daglig) og 508
Kårvåg – Staurneset (3 avganger daglig).
Avstand til nærmeste bussholdeplass fra området ST-1 er på ca. 400m. Området ST-2 er mer gunstig
lokalisert i forhold til kollektivknutepunkt og avstanden til nærmeste bussholdeplass er mindre. Det
vurderes at lokalisering av kollektivknutepunkt i dette tilfelle ikke har noe vesentlig betydning for
skoleskyss og skolelokalisering.

Figur 20: Bussholdeplasser i Kårvåg området. A – bussholdeplassen «Kårvåg v/Atlanterhavsveien»; B –
bussholdeplassen «Kårvåg bedehus».
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4.12 Konklusjon om valg av lokalisering

I tabellen under er sammenstilt karakterene som ble gitt til vurderte lokalitetene ved gjennomgang av
enkelte temaer.

Vurderingstema
Tomtestørrelse
Forhold til landbruksinteresser
Forhold til kulturminner
Virkning på naturmangfold og naturverdier
Nærmiljø, friluftsliv og oppvekstsvilkår for barn og unge
Muligheter for bruk av skole utenom skoletid
Støy og forurensning
Gjennomføring av anleggsfasen
Transportarbeid
Nærhet til skole
Muligheter for bruk av kollektivtransport
Gj.snitt

ST-1

ST-2

5
4
3
3
5
3
4
3
4
4
3

4
2
3
3
4,3
4
2
2
4
5
4

3,7

3,4

Basert på ovenstående vurdering konkluderes det at lokalitet ST-1 ved Rangøykrysset egner seg bedre
for etablering av ny felles barneskole enn lokalitet ST-2. Området ST-1 ble også definert av både
kommunestyret og administrasjonen som mest hensiktsmessig i videre planlegging.
Reguleringsplanen Barneskole Averøy Vest er utarbeidet for lokalitet ST-1.
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4.13 Kommunestyrets holdning til etablering av felles barneskole for vestre skolekrets

Skoleorganisering for Meek, Utheim og Henda har vært diskutert i Averøy kommune i 30 år. Da saken
ble behandlet i 2013 forelå først tre, seinere 7 alternative løsninger for organisering. Etter to nye runder
med folkemøter og høringer i alle fire skolekretser, foreldreutvalg, ansatte, tillitsvalgte og enda flere
runder i kommunestyret, kom forslaget om å bygge en ny skole, som erstatning for tre skoler, dersom
man kunne bygge denne «i midten» mellom de tre skolene. Denne «midten» ble, av Averøy
kommunestyre, definert som aksen Rangøykrysset-Hoset. Den valgte geografiske avgrensningen var
en viktig forutsetning for at man kunne enes om bygging av en felles skole til erstatning for de tre
eksisterende, både i befolkning, foreldreutvalg og politisk. Et alternativ som inkluderte Kårvåg sentrum
ble utelukket i de politiske forhandlingene.
Det har nå i forbindelse med alternativsvurderingene vært gjort nye sonderinger mot partigruppene i
kommunestyret om det kan være mulig å vurdere alternativ lokalisering, det vil si ST-2 Kårvåg sentrum.
Tilbakemeldingene er at det ikke er åpning for å gjøre lokalisering til politisk sak på ny. Lokaliseringen
var avgjørende for i det hele tatt å få flertall for sammenslåing av skolekretser og bygging av felles
skole. Like sannsynlig som et vedtak om forskyvning mot vest (ST-2) er et vedtak der en går tilbake til
de gamle skolekretsene og avslutter prosessen med bygging av felles skole for de tre tidligere
skolekretsene.
Av samfunnsmessige hensyn er det svært viktig for kommunen å få bygd en ny felles skole som
erstatter tre små. Erfaringsmessig er det på litt større skoler enklere å skape et robust fagmiljø som
sikrer riktig og tilstrekkelig kompetanse på alle områder. Kostnadsmessig er det også svært rasjonelt å
slå sammen tre små skoler til en. Dette vil være avgjørende for å gjøre kommunen i stand til å flytte nok
ressurser over til helse/eldreomsorg hvor behovet er ventet å øke betraktelig i nærmeste fremtid.
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4.14 Vurdering av trafikksikkerhet på skolevei
Skoleelever fra og med 2. klassetrinn som bor på mer enn 4 km avstand fra skole, og elever
på 1. klassetrinn som bor på mer enn 2 km avstand fra skole får etter opplæringsloven gratis
skoleskyss. Enkelte elever kan etter nærmere vurdering også få gratis skoleskyss, dersom
skoleveien for dem er særlig trafikkfarlig eller vanskelig. Skoleelevene som bor nærmere til
skolen kjøres til skolen av foreldre/foresatte, kommer med kollektiv transport, går eller sykler til
skole.
Som skolevei regnes både offentlig bil-, gang- og sykkelvei samt privat vei, som er åpen for
allmenn ferdsel, innenfor 4 km avstand fra skole. Stier og tråkk som er i allment bruk gjennom
året, kan også betraktes som skolevei, selv om de ikke brøytes.

Endring av skolevei i forhold til dagens situasjon
Etablering av ny felles skole for sammenslåtte skolekretser vil medføre at flere elever fra
skolekretser Mekk, Henda, Bådalen vil ha lengre skolevei og vil ha å ta buss eller bli kjørt til
skolen av foreldre/foresatte.
Asplan Viak AS utarbeidet kart som viser områder som utgjør skolevei til lokalitet ST-2 som
ligger tett på Utheim skole og for lokalitet ST-1 ved Rangøykrysset.
For skoleelever i Utheim skolekrets vil eventuell etablering av ny skole i lokalitet ST-2 ikke
medføre noe vesentlig endring av skolevei.
Ved etablering av ny skole i lokalitet ST-1 vil flere elever i Utheim skolekrets få noe lengre
skolevei og noen vil få gratis skoleskyss på grunn av økt avstand til skole.
Den 4 km sonen rundt skolen for lokalitet ST-2 stemmer nesten med skolevei til Utheim skole.

Metode for trafikksikkerhetsinspeksjon
Det ble gjennomført vurdering av trafikksikkerheten for skoleveiene for alternative
skolelokalitetene ST-1 og ST-2 (Figur 21).
Under vurdering av behov for nye trafikksikrende tiltak innenfor området definert som skolevei
ble benyttet:
- Håndbok V720:Trafikksikkerhetsrevisjoner og -inspeksjoner. Statens vegvesen 2019.
- Håndbok V721: Risikovurdering i vegtrafikken. Statens vegvesen 2014.
- Håndbok N100: Veg- og gateutforming. Statens vegvesen 2017.
- Veileder fra Trygg Trafikk «Særlig farlig eller vanskelig skolevei».
Det ble også gjennomført befaringer og benyttet resultatet av barnetråkkregistreringen,
kartbaser og ulykkesstatistikk fra Statens Vegvesen. Barnetråkkregistreringen ble gjennomført
blant elever ved 5., 6. og 7. klassetrinn i Utheim skole i perioden mai – juni 2018.
Skoleveien ble delt inn i strekningene med samme vegtype, fartsgrense, trafikkmengde. Det
gis en vurdering om veien tilfredsstiller vegnormalens krav til tilrettelegging for gående og
syklende for dimensjoneringsklassen. Veikryss vurderes særskilt. Mindre samleveier uten
gjennomgående trafikk og interne veier i boligfelt vurderes ikke.
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Ved vurdering av trafikksikkerhet må alle relevante forhold ved veien kartlegges. Dette kan
være trafikktetthet, veidekke, bredde, vegskulder, fotgjengeroverganger, fartsdumper,
belysning, generell sikt, fartsgrense og ulykkesstatistikk. En må være oppmerksom på at
trafikkforhold kan endres gjennom årstidene, for eksempel når deg gjelder lys/sikt, føre og
brøyting.
Evnen til å forstå og tolke situasjoner i trafikken er lite utviklet hos mindre barn, og utvikles
gradvis. Det er forskjell på vurderinger gjort av en 6-åring eller en 10-åring på samme skolevei.
Dette gjelder bl.a. fysiske begrensninger som utvikling av sidesynet, men også evnen til å tolke
komplekse trafikksituasjoner - forstå at barnet ikke nødvendigvis er synlig for bilisten selv om
barnet ser bilen. Det er også store individuelle variasjoner i modenhet.
Det kan være komplisert å tolke trafikksituasjoner som fotgjenger, men ennå mye mer
krevende å sykle. Utfordringene som møter det enkelte barn på skolevegen vil også variere
både med tilretteleggingen for sykling og trafikkbildet for øvrig.

Trafikkulykker i området
I følge statistikken over politianmeldte trafikkulykker er det registrert siden 1977 innenfor sonen
som dekkes av skolevei for lokalitetene ST-1 og ST-2 til sammen 6 trafikkulykker med
involvering av forgjengere og 3 trafikkulykker med involvering av syklister.
I disse trafikkulykkene ble drept 3 personer. 3 personer ble alvorlig skadet og 6 fikk lettere
skader. Mesteparten av de registrerte ulykkene skjedde på Fv.64 i Kårvåg sentrum og dette
kan forklares med spesiell intensitet i trafikk og størst antall avkjørsler og veikryss (Figur 22).
Nesten alle de ovennevnte trafikkulykkene skjedde ved kryssing av kjørebanen på Fv.64. De
skjedde før etablering av gang- og sykkelvei i Kårvåg.

Side 33 av 87

AVERØY KOMMUNE

REGULERINGSPLAN BARNESKOLE AVERØY VEST

Gjennomgang av enkelte veistrekningene

Figur 21: Kart for skolevei og rekkevidde langs veg fra alternativ ST-1 og ST-2.
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№: 1

Vurdering av trafikksikkerhet på skolevei
Veinummer:
Fv.64

Parsell/Strekning navn:

Vegtype: Hø1

ÅDT: 2330

Rangøykrysset - Hosetkrysset
Vegbredde (m):

5,9 – 6,5

Fra km:
Til km:
Lengde av veistrekningen (km): ca. 3,8

Beskrivelse av veistrekningen:
Veien mangler løsning for gående og syklende. Veibredde på strekningen varierer fra 5,9 til 6,5 m.
I 2018 ble gjennomført utbedring av sideterreng langs veien. En del kantvegetasjon og bergknauser ble fjernet.
Dype grøfter langs veien ble utfylt. Det ble forbedret siktforhold.
Det forventes økning av trafikk på denne veistrekningen i fremtiden.
Anbefalte løsninger for gående og syklende etter veinormaler (Håndbok N100):
Det bør bygges gang- og sykkelvei når ÅDT er over 1000 og potensialet for gående og syklende overstiger 50 i
døgnet, eller strekningen er skolevei.
Eventuell kryssing mellom gang- og sykkelvei og vei kan være i plan.
Dersom det er vanskelig å få til en egen gang- og sykkelvei, kan skulderen utvides til 1,5 m på begge sider. Denne
løsningen bør ikke brukes på strekning definert som skolevei.
Avvik:
Strakstiltak:

Feil:
Mindre invest. tiltak:

Merknad:
Strekn. invest. tiltak:

X

Vurdering:
Utstrekning av skolevei mot øst for lokaliteter ST-1 og ST-2 er forskjellig. Ved lokalisering av skole på lokaliteten
ST-2 ved Utheim skole vil ingen av boliger i dette området komme inn i 4-kilometerssone. Skolevei for eventuell
skole i lokalitet ST-1 ved Rangøykrysset er utstrakt lengre mot øst. Tilsammen 21 bolig og fritidsbolig ved
Hosetkrysset ligger innenfor 4 kilometers sonen for eventuell skole i lokalitet ST-1.
Denne veistrekningen har høy fartsgrense og mangler tilrettelegging for gående og syklende. Veibelysning er
etablert på ca. halvparten av denne strekningen. Denne veistrekningen vurderes å ikke være tilstrekkelig
trafikksikker som skolevei. Skoleelever som bor i dette området kan etter behandling av søknad fra
foreldre/foresatte få gratis skoleskyss.
Det er avsatt plass for eventuell etablering av gang- og sykkelvei på nordsiden av Fv.64 i reguleringsplanen for
barneskole. Gang- og sykkelvei på denne veistrekningen blir ikke etablert i forbindelse med skolebygging.
Etablering av gang- og sykkelvei på denne veistrekningen blir inkludert i prioriteringsliste for trafikksikrende tiltak
langs fylkesveier i kommunal trafikksikkerhetsplan.
Sannsynlighet
Liten
Middels
Høy

Lettere

Konsekvens for gående/syklende
Alvorlig
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№: 2

Vurdering av trafikksikkerhet på skolevei
Veinummer:
Fv.251
Vegtype: L1

Parsell/Strekning navn:
Hendveien
ÅDT: 1330

Vegbredde (m):

4,8

Fra km:
Til km:
Lengde av veistrekningen (km): ca. 1,3

Beskrivelse av veistrekningen:
Veien mangler løsning for gående og syklende. Belysning er ikke etablert.
Det forventes ikke noe vesentlig økning av trafikk på denne veistrekningen i fremtiden.
Anbefalte løsninger for gående og syklende etter veinormaler (Håndbok N100):
Gang- og sykkelvei bør bygges hvis ÅDT er over 1000 og hvis potensiale for gående og syklende er over 50 i et
normaldøgn, eller hvis strekningen er skolevei.
1,5 m skulder på begge sider kan vurderes der gang- og sykkelvei er vanskelig å få til, men anbefales ikke på
strekning definert som skolevei.
Avvik:
Strakstiltak:

Feil:
Mindre invest. tiltak:

Merknad:
Strekn. invest. tiltak:

X

Vurdering:
Denne veistrekningen inngår i 4 kilometers sone for eventuell skole i lokalitet ST-1 ved Rangøykrysset. Det er kun
tre boliger i begynnelsen av denne veistrekningen.
Denne veistrekningen har høy fartsgrense og mangler tilrettelegging for gående og syklende. Denne veistrekningen
vurderes å ikke være nok trafikksikker som skolevei. Skoleelever som bor i dette området kan etter behandling av
søknad fra foreldre/foresatte få gratis skoleskyss.
Etablering av gang- og sykkelvei anbefales i håndbok N100. Gang- og sykkelvei på denne veistrekningen blir ikke
etablert i forbindelse med skolebygging. Etablering av gang- og sykkelvei på denne veistrekningen blir inkludert i
prioriteringsliste for trafikksikrende tiltak langs fylkesveier i kommunal trafikksikkerhetsplan.

Sannsynlighet
Liten
Middels
Høy

Lettere

Konsekvens for gående/syklende
Alvorlig
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№: 3

Vurdering av trafikksikkerhet på skolevei
Veinummer:
Fv.64
Vegtype: Hø1

Parsell/Strekning navn:
Kårvågveien – 60km/t sone ved Rangøykrysset
ÅDT: 2330

Vegbredde (m):

7 – 6,5

Fra km:
Til km:
Lengde av veistrekningen (km): ca. 0,75

Beskrivelse av veistrekningen:
Det er etablert gang- og sykkelvei på strekningen.
Det forventes økning av trafikk på denne veistrekningen i fremtiden.

Anbefalte løsninger for gående og syklende etter veinormaler (Håndbok N100):
Det bør bygges gang- og sykkelvei når ÅDT er over 1000 og potensialet for gående og syklende overstiger 50 i
døgnet, eller strekningen er skolevei.
Eventuell kryssing mellom gang- og sykkelvei og vei kan være i plan.
Dersom det er vanskelig å få til en egen gang- og sykkelvei, kan skulderen utvides til 1,5 m på begge sider. Denne
løsningen bør ikke brukes på strekning definert som skolevei.
Avvik:
Strakstiltak:

Feil:
Mindre invest. tiltak:

Merknad:
Strekn. invest. tiltak:

Vurdering:
Denne veistrekningen inngår i 4 kilometers sonen for eventuell skole i lokalitetene ST-1 og ST-2. Det er etablert
gang- og sykkelvei på nordsiden av veien. Det er etablert belysning.
Tilrettelegging for gående og syklende på denne veistrekningen vurderes å være i samsvar med anbefalingene i
håndbok N100. Denne veistrekningen vurderes å være tilstrekkelig trafikksikker som skolevei.
Krysningspunkt over Fv.64 ved Miljøveien er vurdert separat.

Sannsynlighet
Liten
Middels
Høy

Lettere

Konsekvens for gående/syklende
Alvorlig

Side 37 av 87

Meget alvorlig / drept

AVERØY KOMMUNE

REGULERINGSPLAN BARNESKOLE AVERØY VEST

№: 4

Vurdering av trafikksikkerhet på skolevei
Veinummer:
Fv.250
Vegtype: L1

Parsell/Strekning navn:
Rangøyveien
ÅDT: 60

Vegbredde (m):

3,8 - 4,2

Fra km:
Til km:
Lengde av veistrekningen (km): ca. 3,8

Beskrivelse av veistrekningen:
1-felts vei med møteplasser. Veien mangler løsning for gående og syklende.
Det forventes ikke noe vesentlig økning av trafikk på denne veistrekningen i fremtiden.
Anbefalte løsninger for gående og syklende etter veinormaler (Håndbok N100):
Gang- og sykkelvei bør bygges hvis ÅDT er over 1000 og hvis potensiale for gående og syklende er over 50 i et
normaldøgn, eller hvis strekningen er skolevei.
1,5 m skulder på begge sider kan vurderes der gang- og sykkelvei er vanskelig å få til, men anbefales ikke på
strekning definert som skolevei.
Avvik:
Strakstiltak::

Feil:
Mindre invest. tiltak:

Merknad:
Strekn. invest. tiltak:

X

Vurdering:
Det er ingen eksisterende eller planlagte boliger som ligger innenfor 4 kilometers sonen til lokaliteten ST-2. Men
denne veistrekningen kan regnes som skolevei kun for eventuell skole i lokaliteten ST-1. Mesteparten av boliger
ligger konsentrer på slutten av veistrekningen på avstand over 3,5 km fra skole.
Etter håndbok N100 anbefales det å etablere gang- og sykkel ved veier i dimensjoneringsklasse L1 når de regnes
som skolevei. Det er fastsatt 80 km/t fartsgrense frem til krysset med Fv.64. Reduksjon av fartsgrense bør vurderes
på strekningen mellom avkjørsel til planlagt Kårvåg boligfelt og Rangøykrysset.
Veien er smal. På to delstrekninger er det etablert autovern på en og to sider av vei. Mesteparten av veistrekningen
mangler belysning.
Denne strekningen av skolevei vurderes å ikke være nok trafikksikker for skoleelever. Skoleelever som bor i dette
området kan etter behandling av søknad fra foreldre/foresatte få gratis skoleskyss.
Gang- og sykkelvei på denne veistrekningen blir ikke etablert i forbindelse med skolebygging. Etablering av gangog sykkelvei på denne veistrekningen blir inkludert i prioriteringsliste for trafikksikrende tiltak langs fylkesveier i
kommunal trafikksikkerhetsplan.
Sannsynlighet
Liten
Middels
Høy

Lettere

Konsekvens for gående/syklende
Alvorlig

Side 38 av 87

Meget alvorlig / drept
X

AVERØY KOMMUNE

REGULERINGSPLAN BARNESKOLE AVERØY VEST

№: 5

Vurdering av trafikksikkerhet på skolevei
Veinummer:
Kommunal vei
Vegtype: L2

Parsell/Strekning navn:
Grindhaugveien - Miljøveien
ÅDT: ukjent

Vegbredde (m):

5-7

Fra km:
Til km:
Lengde av veistrekningen (km): ca. 0,2

Beskrivelse av veistrekningen:
Veien mangler løsning for gående og syklende. Det er trafikk tilknyttet boligfelt, barnehage og Kårvåghallen på
denne veistrekningen. I tillegg kommer trafikk tilknyttet aktivitetene i Kårvåg næringspark. Trafikkmengde og antall
gående og syklende på denne veistrekningen er ukjent.
Det er etablert veibelysning.
Fartsgrense ifølge nasjonal vegdatabank er 50 km/t.
Anbefalte løsninger for gående og syklende etter veinormaler (Håndbok N100):
I håndbok N100 er det ikke oppgitt løsninger for fotgjenger og syklister for lokale veier i dimensjoneringsklasse L2.
Avvik:
Strakstiltak:

Feil:
Mindre invest. tiltak:

X

Merknad:
Strekn. invest. tiltak:

Vurdering:
Denne veistrekningen inngår i 4-kilometers sonen for lokalitetene ST-1 og ST-2. Denne veistrekningen ligger
innenfor 1-kilometers sonen for eventuell skole i lokaliteten ST-1 og derfor må det tas spesiell hensyn for
trafikkferdigheter av elever på 1. klassetrinn under vurdering.
Veistrekningen er vurdert å tilhøre dimensjoneringsklasse L2- øvrige lokale veier. Antall gående og syklende kan
øke ved eventuell etablering av gang- og sykkelvei til Hjertåsen boligfelt. Videre utbygging av Grindhaugen boligfelt
vil gi noe økning i biltrafikk.
Veistrekningen vurderes å ikke være tilstrekkelig trafikksikker for skoleelever på 1. klassetrinn på grunn av trafikk til
næringspark på delstrekningen mellom krysset Grindhaugveien x Miljøveien og krysningspunkt med Fv.64.
Det vurderes at tilrettelegging for myke trafikanter på denne delstrekningen vil øke trafikksikkerhet. Det avsettes
plass i reguleringsplan for barneskole for etablering av fortau langs Miljøveien. Etablering av fortau og forsterket
belysning ved krysningspunkt fastsettes i planbestemmelser.
Krysningspunkt over Fv.64 er vurdert separat.
Sannsynlighet
Liten
Middels
Høy

Lettere

Konsekvens for gående/syklende
Alvorlig
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Meget alvorlig / drept
X

AVERØY KOMMUNE

REGULERINGSPLAN BARNESKOLE AVERØY VEST

№: 6

Vurdering av trafikksikkerhet på skolevei
Veinummer:
Fv.64
Vegtype: Hø1

Parsell/Strekning navn:
Kårvågveien – 50km/t sone
ÅDT: 2420

Vegbredde (m):

6,3 – 6,5

Fra km:
Til km:
Lengde av veistrekningen (km): ca. 0,7

Beskrivelse av veistrekningen:
Det er etablert gang- og sykkelvei på strekningen.
Det forventes økning av trafikk på denne veistrekningen i fremtiden.
Anbefalte løsninger for gående og syklende etter veinormaler (Håndbok N100):
Det bør bygges gang- og sykkelvei når ÅDT er over 1000 og potensialet for gående og syklende overstiger 50 i
døgnet, eller strekningen er skolevei.
Eventuell kryssing mellom gang- og sykkelvei og vei kan være i plan.
Dersom det er vanskelig å få til en egen gang- og sykkelvei, kan skulderen utvides til 1,5 m på begge sider. Denne
løsningen bør ikke brukes på strekning definert som skolevei.
Avvik:
Strakstiltak:

Feil:
Mindre invest. tiltak:

Merknad:
Strekn. invest. tiltak:

Vurdering:
Denne veistrekningen ligger innenfor 1-kilometers sonen for lokalitetene ST-1 og ST-2. Det må derfor tas spesiell
hensyn for trafikkferdigheter av elever på 1. klassetrinn under vurdering.
Det er etablert gang- og sykkelvei på nordsiden av veien. Det er etablert belysning.
Tilrettelegging for gående og syklende på denne veistrekningen vurderes å være i samsvar med anbefalingene i
håndbok N100.
Denne veistrekningen vurderes å være tilstrekkelig trafikksikker som skolevei.
Krysningspunkt over Fv.64 ved Follandsveien er vurdert separat.

Sannsynlighet
Liten
Middels
Høy

Lettere

Konsekvens for gående/syklende
Alvorlig
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Meget alvorlig / drept
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REGULERINGSPLAN BARNESKOLE AVERØY VEST

№: 7

Vurdering av trafikksikkerhet på skolevei
Veinummer:
Fv.249
Vegtype: L2

Parsell/Strekning navn:
Follandsveien - øst
ÅDT: 240

Vegbredde (m):

3,6 - 5

Fra km:
Til km:
Lengde av veistrekningen (km): ca. 1,7

Beskrivelse av veistrekningen:
Veibredde er 5 m på strekningen fra krysset med fv.64 til Hjertåsen boligfelt. Videre har veibredden på 3,6 m.
Veien mangler løsning for gående og syklende.
Det forventes ikke noe vesentlig økning av trafikk på denne veistrekningen i fremtiden.
Anbefalte løsninger for gående og syklende etter veinormaler (Håndbok N100):
I håndbok N100 er det ikke oppgitt løsninger for fotgjenger og syklister for lokale veier i dimensjoneringsklasse L2.
Avvik:
Strakstiltak:

Feil:
Mindre invest. tiltak:

Merknad:
Strekn. invest. tiltak:

Vurdering:
Denne veistrekningen ligger utenfor 1-kilometers sonen for lokalitetene ST-1 og ST-2. Det er 2-feltsvei med
belysning frem til avkjørsel til Hjetåsen boligfelt. Videre er det vei med 1 felt og møteplasser. Mesteparten av boliger
langs denne veistrekningen ligger i Hjetåsen boligfelt.
Denne veistrekningen vurderes å være tilstrekkelig trafikksikker som skolevei.
Krysningspunkt over Fv.64 ved Follandsveien er vurdert separat.

Sannsynlighet
Liten
Middels
Høy

Lettere

Konsekvens for gående/syklende
Alvorlig
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Meget alvorlig / drept

AVERØY KOMMUNE

REGULERINGSPLAN BARNESKOLE AVERØY VEST

№: 8

Vurdering av trafikksikkerhet på skolevei
Veinummer:
Fv.249
Vegtype: L2

Parsell/Strekning navn:
Follandsveien - vest
ÅDT: 240

Vegbredde (m):

3 – 3,8

Fra km:
Til km:
Lengde av veistrekningen (km): ca. 3,8

Beskrivelse av veistrekningen:
Veibredden på strekningen varierer fra 3,0 til 3,8 m. Veien mangler tilrettelegging for gående og syklende.
Det forventes ikke noe vesentlig økning av trafikk på denne veistrekningen i fremtiden.
Anbefalte løsninger for gående og syklende etter veinormaler (Håndbok N100):
I håndbok N100 er det ikke oppgitt løsninger for fotgjenger og syklister for lokale veier i dimensjoneringsklasse L2.
Avvik:
Strakstiltak:

Feil:
Mindre invest. tiltak:

Merknad:
Strekn. invest. tiltak:

X

Vurdering:
Denne veistrekningen inngår i 4-kilometers sonen for lokalitetene ST-1 og ST-2. Det er 1-feltsvei og møteplasser.
Boliger ligger veldig spredt langs denne veistrekningen. Veibelysning er etablert på halvparten av strekningen.
Redusering av fartsgrense til 50 km/t bør vurderes av Statens vegvesen. Averøy kommune vil sende anmodning om
vurdering av fartsgrense.
Veikrysset på Follandsveien ved gravplass har dårlig sikt. Fjerning av vegetasjon kan forbedre siktforhold i denne
svingen / vegkrysset.
Denne veistrekningen vurderes å være tilstrekkelig trafikksikker som skolevei. De ovennevnte tiltakene vil øke
trafikksikkerhet på veien ytterligere.
Krysningspunkt over Fv.64 ved Follandsveien er vurdert separat.

Sannsynlighet
Liten
Middels
Høy

Lettere

Konsekvens for gående/syklende
Alvorlig
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Meget alvorlig / drept
X

AVERØY KOMMUNE

REGULERINGSPLAN BARNESKOLE AVERØY VEST

№: 9

Vurdering av trafikksikkerhet på skolevei
Veinummer:
Fv.64
Vegtype: Hø1

Parsell/Strekning navn:
Kårvågveien- Atlanterhavsveien – 60 km/t sone
ÅDT: 2420

Vegbredde (m):

6,2 – 7,9

Fra km:
Til km:
Lengde av veistrekningen (km): ca. 1,3

Beskrivelse av veistrekningen:
Det er etablert gang- og sykkelvei langs Kårvågveien.
Veibredde på strekningen varierer fra 6,2 m på Kårvågveien til 6,9 m ved Nakokrysset og 7,9 m ved begynnelsen av
Atlanterhavsveien.
Det forventes økning av trafikk på denne veistrekningen i fremtiden.
Anbefalte løsninger for gående og syklende etter veinormaler (Håndbok N100):
Det bør bygges gang- og sykkelvei når ÅDT er over 1000 og potensialet for gående og syklende overstiger 50 i
døgnet, eller strekningen er skolevei.
Eventuell kryssing mellom gang- og sykkelvei og vei kan være i plan.
Dersom det er vanskelig å få til en egen gang- og sykkelvei, kan skulderen utvides til 1,5 m på begge sider. Denne
løsningen bør ikke brukes på strekning definert som skolevei.
Avvik:
Strakstiltak:

Feil:
Mindre invest. tiltak:

X

Merknad:
Strekn. invest. tiltak:

Vurdering:
Denne veistrekningen ligger innenfor 1-kilometers sonen for lokaliteten ST-2 (ved Utheim skole). Det må derfor tas
spesiell hensyn for trafikkferdigheter av elever på 1. klassetrinn under vurdering.
Det er etablert gang- og sykkelvei langs Kårvågveien. Veibelysning er etablert langs hele veistrekningen. Denne
delen av skoleveistrekningen vurderes å være tilstrekkelig trafikksikker for skoleelever på alle klassetrinn.
Veistrekningen langs Atlanterhavsveien mangler tilrettelegging for gående og syklende og er derfor ikke i samsvar
med anbefalingene i håndbok N100. Det finnes en alternativrute for denne delstrekningen – Utheimsveien.
Denne veistrekningen vurderes å være tilstrekkelig trafikksikker som skolevei for elever fra og med 2. klassetrinn.
1.-klassingene bør ikke ferdes alene på delstrekningen lags Atlanterhavsveien.
Gang- og sykkelvei på veistrekningen langs Atlanterhavsveien blir ikke etablert i forbindelse med skolebygging.
Etablering av gang- og sykkelvei på denne veistrekningen blir inkludert i prioriteringsliste for trafikksikrende tiltak
langs fylkesveier i kommunal trafikksikkerhetsplan.
Krysningspunkt over Fv.64 ved Utheimveien og Tøvikveien er vurdert separat.
Sannsynlighet
Liten
Middels
Høy

Lettere

Konsekvens for gående/syklende
Alvorlig
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Meget alvorlig / drept
X

AVERØY KOMMUNE

REGULERINGSPLAN BARNESKOLE AVERØY VEST

№: 10

Vurdering av trafikksikkerhet på skolevei
Veinummer:
Kommunal vei
Vegtype: L2

Parsell/Strekning navn:
Utheimsveien – øst for Atlanterhavsveien
ÅDT: ukjent

Vegbredde (m):

4-5

Fra km:
Til km:
Lengde av veistrekningen (km): ca. 1,0

Beskrivelse av veistrekningen:
Det er etablert fartshumper ved Utheim barneskole.
Veien mangler løsning for gående og syklende.
Det forventes ikke noe vesentlig økning av trafikk på denne veistrekningen i fremtiden.
Anbefalte løsninger for gående og syklende etter veinormaler (Håndbok N100):
I håndbok N100 er det ikke oppgitt løsninger for fotgjenger og syklister for lokale veier i dimensjoneringsklasse L2.
Avvik:
Strakstiltak:

Feil:
Mindre invest. tiltak:

Merknad:
Strekn. invest. tiltak:

Vurdering:
Denne veistrekningen ligger innenfor 1-kilometers sonen for lokaliteten ST-2 (ved Utheim skole). Det må derfor tas
spesiell hensyn for trafikkferdigheter av elever på 1. klassetrinn under vurdering.
Det er lite trafikk og lav fartsgrense på denne veistrekningen. Det er etablert veibelysning. Der et ikke etablert fortau
/ gang- og sykkelvei.
Denne veistrekningen vurderes å være tilstrekkelig trafikksikker som skolevei.
Krysningspunkt over Fv.64 ved Utheimveien er vurdert separat.

Sannsynlighet
Liten
Middels
Høy

Lettere

Konsekvens for gående/syklende
Alvorlig
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Meget alvorlig / drept

AVERØY KOMMUNE

REGULERINGSPLAN BARNESKOLE AVERØY VEST

№: 11

Vurdering av trafikksikkerhet på skolevei
Veinummer:
Fv.64
Vegtype: Hø1

Parsell/Strekning navn:
Atlanterhavsveien – 80 km/t sone
ÅDT: 1830

Vegbredde (m):

7,3 – 7,9

Fra km:
Til km:
Lengde av veistrekningen (km): ca. 2,8

Beskrivelse av veistrekningen:
Veien mangler løsning for gående og syklende.
Det forventes økning av trafikk på denne veistrekningen i fremtiden.
Anbefalte løsninger for gående og syklende etter veinormaler (Håndbok N100):
Det bør bygges gang- og sykkelvei når ÅDT er over 1000 og potensialet for gående og syklende overstiger 50 i
døgnet, eller strekningen er skolevei.
Eventuell kryssing mellom gang- og sykkelvei og vei kan være i plan.
Dersom det er vanskelig å få til en egen gang- og sykkelvei, kan skulderen utvides til 1,5 m på begge sider. Denne
løsningen bør ikke brukes på strekning definert som skolevei.
Avvik:
Strakstiltak:

Feil:
Mindre invest. tiltak:

Merknad:
Strekn. invest. tiltak:

X

Vurdering:
Det er etablert veldig få boliger langs Atlanterhavsveien. Denne veistrekningen vil være skolevei kun for noen få
skoleelever. En mindre del av denne veistrekningen ligger innenfor 1-kilometers sonen for lokaliteten ST-2 (ved
Utheim skole). Det må derfor tas spesiell hensyn for trafikkferdigheter av elever på 1. klassetrinn under vurdering.
Kort delstrekning ved starten av Atlanterhavsveien har veibelysning. Det er etablert autovern på begge sider av
veien. Hele veistrekningen mangler tilrettelegging for gående og syklende og er derfor ikke i samsvar med
anbefalingene i håndbok N100.
Denne veistrekningen vurderes å ikke være tilstrekkelig trafikksikker som skolevei. Skoleelever som bor i dette
området kan etter behandling av søknad fra foreldre/foresatte få gratis skoleskyss.
Gang- og sykkelvei på denne veistrekningen blir ikke etablert i forbindelse med skolebygging. Etablering av gangog sykkelvei på denne veistrekningen blir inkludert i prioriteringsliste for trafikksikrende tiltak langs fylkesveier i
kommunal trafikksikkerhetsplan.

Sannsynlighet
Liten
Middels
Høy

Lettere

Konsekvens for gående/syklende
Alvorlig

Side 45 av 87

Meget alvorlig / drept
X

AVERØY KOMMUNE

REGULERINGSPLAN BARNESKOLE AVERØY VEST

№: 12

Vurdering av trafikksikkerhet på skolevei
Veinummer:
Kommunal vei
Vegtype: L2

Parsell/Strekning navn:
Utheimsveien – vest for Atlanterhavsveien
ÅDT: ukjent

Vegbredde (m):

4-5

Fra km:
Til km:
Lengde av veistrekningen (km): ca. 1,7

Beskrivelse av veistrekningen:
Veien mangler løsning for gående og syklende.
Det forventes ikke noe vesentlig økning av trafikk på denne veistrekningen i fremtiden.
Anbefalte løsninger for gående og syklende etter veinormaler (Håndbok N100):
I håndbok N100 er det ikke oppgitt løsninger for fotgjenger og syklister for lokale veier i dimensjoneringsklasse L2.
Avvik:
Strakstiltak:

Feil:
Mindre invest. tiltak:

Merknad:
Strekn. invest. tiltak:

Vurdering:
Denne veistrekningen ligger innenfor 1-kilometers sonen for lokaliteten ST-2 (ved Utheim skole). Det må derfor tas
spesiell hensyn for trafikkferdigheter av elever på 1. klassetrinn under vurdering.
Det er lite trafikk og lav fartsgrense på denne veistrekningen. Det er etablert veibelysning. Der et ikke etablert fortau
/ gang- og sykkelvei.
Denne veistrekningen vurderes å være tilstrekkelig trafikksikker som skolevei.
Krysningspunkt over Fv.64 ved Utheimveien er vurdert separat.

Sannsynlighet
Liten
Middels
Høy

Lettere

Konsekvens for gående/syklende
Alvorlig
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Meget alvorlig / drept
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№: 13

Vurdering av trafikksikkerhet på skolevei
Veinummer:
Fv.247

Parsell/Strekning navn:
Tøvikveien – 80km/t sone

Vegtype: L1

ÅDT: 460

Vegbredde (m):

6,5

Fra km:
Til km:
Lengde av veistrekningen (km): ca. 0,65

Beskrivelse av veistrekningen:
Veien mangler løsning for gående og syklende.
Det forventes ikke noe vesentlig økning av trafikk på denne veistrekningen i fremtiden.
Anbefalte løsninger for gående og syklende etter veinormaler (Håndbok N100):
Gang- og sykkelvei bør bygges hvis ÅDT er over 1000 og hvis potensiale for gående og syklende er over 50 i et
normaldøgn, eller hvis strekningen er skolevei.
1,5 m skulder på begge sider kan vurderes der gang- og sykkelvei er vanskelig å få til, men anbefales ikke på
strekning definert som skolevei.

Avvik:
Strakstiltak:

Feil:
Mindre invest. tiltak:

Merknad:
Strekn. invest. tiltak:

X

Vurdering:
Denne veistrekningen inngår i 4 kilometers sonen for eventuell skole i lokalitetene ST-1 og ST-2. Veistrekningen
ligger innenfor 1-kilometers sonen. Det er etablert belysning. Det er ikke etablert egen løsning for myke trafikanter.
Det er anbefalt å etablere gang- og sykkelvei på denne veistrekningen etter håndbok N100.
Denne veistrekningen vurderes å ikke være tilstrekkelig trafikksikker som skolevei på grunn av høy fartsgrense og
manglende tilrettelegging for myke trafikanter. Redusering av fartsgrense til 60 km/t bør vurderes av Statens
vegvesen. Averøy kommune vil sende anmodning om vurdering av fartsgrense. Reduksjon av fartsgrensen fra 80
km/t til 60 km/t vil øke trafikksikkerhet for myke trafikanter på denne veistrekningen.
Gang- og sykkelvei på denne veistrekningen blir ikke etablert i forbindelse med skolebygging. Etablering av gangog sykkelvei på denne veistrekningen blir inkludert i prioriteringsliste for trafikksikrende tiltak langs fylkesveier i
kommunal trafikksikkerhetsplan.
Det finnes en alternativ trafikksikker rute til skole i dette området. Utheimsveien er en alternativ skolevei med lavere
trafikk, fartsgrense og planskilt veikrysning.
Under barnetråkk registrering ble det registrert at flere skoleelever fra Utheim boligfelt benytter en snarvei for å
komme ut til Tøvikveien (Fv.247). Det bør vurderes å settes en sperre for skolelever på denne snarveien.
Skoleelever bør benytte Utheimsveien som skolevei.

Side 47 av 87

AVERØY KOMMUNE

Sannsynlighet
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№: 14

Vurdering av trafikksikkerhet på skolevei
Veinummer:
Fv.247

Parsell/Strekning navn:
Tøvikveien – 60km/t sone

Vegtype: L1

ÅDT: 460

Vegbredde (m):

6,5 - 6

Fra km:
Til km:
Lengde av veistrekningen (km): ca. 2,6

Beskrivelse av veistrekningen:
Veien mangler løsning for gående og syklende.
Det forventes ikke noe vesentlig økning av trafikk på denne veistrekningen i fremtiden.
Anbefalte løsninger for gående og syklende etter veinormaler (Håndbok N100):
Gang- og sykkelvei bør bygges hvis ÅDT er over 1000 og hvis potensiale for gående og syklende er over 50 i et
normaldøgn, eller hvis strekningen er skolevei.
1,5 m skulder på begge sider kan vurderes der gang- og sykkelvei er vanskelig å få til, men anbefales ikke på
strekning definert som skolevei.
Avvik:
Strakstiltak:

Feil:
Mindre invest. tiltak:

Merknad:
Strekn. invest. tiltak:

X

Vurdering:
Denne veistrekningen inngår i 4 kilometers sonen for eventuell skole i lokalitetene ST-1 og ST-2. Veistrekningen
ligger utenfor 1-kilometers sonen. Det er etablert belysning. Det er ikke etablert egen løsning for myke trafikanter.
Det er anbefalt å etablere gang- og sykkelvei på denne veistrekningen etter håndbok N100.
Denne veistrekningen vurderes å ikke være tilstrekkelig trafikksikker som skolevei på grunn av manglende
tilrettelegging for myke trafikanter. Det finnes en alternativ rute som er tilstrekkelig trafikksikker. Utheimsveien er en
alternativ skolevei med lavere trafikk, fartsgrense og planskilt veikrysning.
Gang- og sykkelvei på denne veistrekningen blir ikke etablert i forbindelse med skolebygging. Etablering av gangog sykkelvei på denne veistrekningen blir inkludert i prioriteringsliste for trafikksikrende tiltak langs fylkesveier i
kommunal trafikksikkerhetsplan.

Sannsynlighet
Liten
Middels
Høy

Lettere

Konsekvens for gående/syklende
Alvorlig
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Vurdering av trafikksikkerhet på skolevei

№: 15

Veinummer:
Fv.64 / Utheimsveien

Fra km:
-

Parsell/Strekning navn:
Krysningspunkt Atlanterhavsveien x Utheimsveien

Vegtype (Fv.64): Hø1
Vegtype (Utheimsveien): L2

Til km:
-

ÅDT(Fv.64): 2420
ÅDT (Utheimsveien): ukjent

Beskrivelse av veistrekningen:
Vegkrysset mellom Atlanterhavsveien og Utheimsveien er etablert som to forskjøvet T-kryss. Det er etablert
planskilt løsning for gående og syklende.
Anbefalte løsninger for gående og syklende etter veinormaler (Håndbok N100):
Det bør bygges gang- og sykkelvei når ÅDT er over 1000 og potensialet for gående og syklende overstiger 50 i
døgnet, eller strekningen er skolevei. Eventuell kryssing mellom gang- og sykkelvei og vei kan være i plan.
Avvik:
Strakstiltak:

Feil:
Mindre invest. tiltak:

Merknad:
Strekn. invest. tiltak:

Vurdering:
Dette krysningspunktet er en del av skoleveien til Utheim skole. Krysningspunktet ligger innenfor 1-kilometers sonen
for lokaliteten ST-2 (ved Utheim skole).
Det er etablert en veiundergang ved kryssing av Utheimsveien og Fv.64 Atlanterhavsvegen.
Det vurderes at dette krysningspunktet er tilstrekkelig trafikksikker for skolelever fom. 1. klassetrinn.

Sannsynlighet
Liten
Middels
Høy

Lettere

Konsekvens for gående/syklende
Alvorlig
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Vurdering av trafikksikkerhet på skolevei

№: 16

Veinummer:
Fv.64 x Fv.249

Fra km:
-

Parsell/Strekning navn:
Krysningspunkt ved krysset Miljøveien x Kårvågveien (Fv.64)

Vegtype (Fv.64): Hø1
Vegtype (Miljøveien): L2

ÅDT(Fv.64): 2330
ÅDT(Miljøveien): ukjent

Til km:
-

Vegbredde (m):

Beskrivelse av veistrekningen:
Dette krysningspunkt er en del av skolevei til Utheim skole.
Siktforhold ved krysningspunktet er tilfredsstillende i begge retninger (> 100 m).
Anbefalte løsninger for gående og syklende etter veinormaler (Håndbok N100):
Det bør bygges gang- og sykkelvei når ÅDT er over 1000 og potensialet for gående og syklende overstiger 50 i
døgnet, eller strekningen er skolevei. Eventuell kryssing mellom gang- og sykkelvei og vei kan være i plan.

Avvik:
Strakstiltak:

Feil:
Mindre invest. tiltak:

Merknad:
Strekn. invest. tiltak:

X

Vurdering:
Dette krysningspunktet er en del av skoleveien til Utheim skole per i dag. Det er innenfor 1-kilometers sonen for
lokaliteten ST-1 (ved Rangøykrysset).
Siktforhold på strekningen er tilfredsstillende. Det er flere brukergrupper som vil krysse veien i området. Skolelever
vil gjerne gå korteste veien til skole over Fv.64 øst for veikrysset. Men de som skal til annen side av veien til
bussholdeplass eller til sentrum av Kårvåg vil mest sannsynligvis velge snarvei mellom de etablerte
bussholdeplassene.
Krysning av Fv.64 vil skje ved T-krysset hvor gående og syklende må være oppmerksom på biltrafikk fra tre
retninger.
Dette krysningspunktet vurderes å ikke være tilstrekkelig trafikksikker for 1.klassingene.
Det vurderes at etablering av fortau på begge sider av Miljøveien og forsterket belysning ved krysningspunktet øst
for krysset med Miljøveien vil øke trafikksikkerhet til tilstrekkelig nivå. Det er avsatt plass for etablering av fortau på
begge sider av Miljøveien i reguleringsplanforslaget.
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Lettere

Konsekvens for gående/syklende
Alvorlig
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Vurdering av trafikksikkerhet på skolevei

№: 17

Veinummer:
Fv.64 x Fv.249

Fra km:
-

Parsell/Strekning navn:
Krysningspunkt ved krysset Kårvågveien (Fv.64) x Follansveien

Vegtype (Fv.64): Hø1
Vegtype (Fv.249): L2

ÅDT(Fv.64): 2420
ÅDT(Fv.249): 240

Til km:
-

Vegbredde (m):

Beskrivelse av veistrekningen:
Dette krysningspunkt er en del av skolevei til Utheim skole.
Siktforhold ved krysningspunktet mot øst er tilfredsstillende (> 100 m). Det er begrenset sikt mot vest på grunn av
bakketopp.

Anbefalte løsninger for gående og syklende etter veinormaler (Håndbok N100):
Det bør bygges gang- og sykkelvei når ÅDT er over 1000 og potensialet for gående og syklende overstiger 50 i
døgnet, eller strekningen er skolevei. Eventuell kryssing mellom gang- og sykkelvei og vei kan være i plan.

Avvik:
Strakstiltak:

Feil:
Mindre invest. tiltak:

Merknad:
Strekn. invest. tiltak:

Vurdering:
Dette krysningspunktet er en del av skoleveien til Utheim skole per i dag. Krysningspunktet ligger innenfor 1kilometers sonen for lokaliteten ST-2 (ved Utheim skole).
Flere skoleelever som har deltatt i barnetråkkregistreringen karakteriserte dette krysningspunktet som uoversiktlig
og meldte at folk ofte kjører for fort.
Det vurderes at det er mulig å øke trafikksikkerheten ved krysningspunktet ved å opparbeide en kort fortau langs
Follandsveien som leder gående og syklende noe mot øst fra veikrysset. Slik vil bli forbedret siktforhold mot vest.
Det bør opparbeides forsterket belysning ved krysningspunktet.

Sannsynlighet
Liten
Middels
Høy

Lettere

Konsekvens for gående/syklende
Alvorlig

Side 53 av 87

Meget alvorlig / drept

AVERØY KOMMUNE

REGULERINGSPLAN BARNESKOLE AVERØY VEST

Vurdering av trafikksikkerhet på skolevei

№: 18

Veinummer:
Fv.64 x Fv.249

Fra km:
-

Parsell/Strekning navn:
Krysningspunkt ved krysset Kårvågveien (Fv.64) x Follansveien

Vegtype (Fv.64): Hø1
Vegtype (Fv.249): L2

ÅDT(Fv.64): 2420
ÅDT(Fv.249): 240

Til km:
-

Vegbredde (m):

Beskrivelse av veistrekningen:
Dette krysningspunktet er en del av skoleveien til Utheim skole.
Siktforhold er tilfredsstillende i begge retninger.
Anbefalte løsninger for gående og syklende etter veinormaler (Håndbok N100):
Det bør bygges gang- og sykkelvei når ÅDT er over 1000 og potensialet for gående og syklende overstiger 50 i
døgnet, eller strekningen er skolevei. Eventuell kryssing mellom gang- og sykkelvei og vei kan være i plan.

Avvik:
Strakstiltak:

Feil:
Mindre invest. tiltak:

Merknad:
Strekn. invest. tiltak:

Vurdering:
Dette krysningspunktet ligger innenfor 1-kilometers sonen for lokaliteten ST-2 (ved Utheim skole) og er per idag en
del av skoleveien til Utheim skole.
Det vurderes at dette krysningspunktet er tilstrekkelig trafikksikker for skolelever fom. 1. klassetrinn.
Det vurderes at etablering av forsterket belysning ved krysningspunktet kan øke trafikksikkerhet ytterliggere.

Sannsynlighet
Liten
Middels
Høy

Lettere

Konsekvens for gående/syklende
Alvorlig
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Vurdering av trafikksikkerhet på skolevei

№: 19

Veinummer:
Fv.64 x Fv.247

Fra km:
-

Parsell/Strekning navn:
Krysningspunkt ved krysset Kårvågveien (Fv.64) x Tøvikveien

Vegtype (Fv.64): Hø1
Vegtype (Fv.247): L1

ÅDT(Fv.64): 2420
ÅDT(Fv.247): 460

Til km:
-

Vegbredde (m):

Beskrivelse av veistrekningen:
Det er gode siktforhold i begge retninger. Det er opparbeidet et trafikkøy i midten av veien.
Anbefalte løsninger for gående og syklende etter veinormaler (Håndbok N100):
Det bør bygges gang- og sykkelvei når ÅDT er over 1000 og potensialet for gående og syklende overstiger 50 i
døgnet, eller strekningen er skolevei. Eventuell kryssing mellom gang- og sykkelvei og vei kan være i plan.

Avvik:
Strakstiltak:

Feil:
Mindre invest. tiltak:

Merknad:
Strekn. invest. tiltak:

Vurdering:
Det er tilfredsstillende siktforhold i krysset. Fartsnivå i krysset er lav. Det er opparbeider et trafikøy i midten av
kjørebanen.
Denne veistrekningen ligger innenfor 1-kilometers sonen for lokaliteten ST-2 (ved Utheim skole).
Det vurderes at dette krysningspunktet ikke er tilstrekkelig trafikksikker for skolelever på 1. klassetrinn.
Det vurderes at dette krysningspunktet er tilstrekkelig trafikksikker for skolelever fom. 2. klassetrinn.
Det vurderes at etablering av forsterket belysning ved krysningspunktet kan øke trafikksikkerhet ytterliggere.

Sannsynlighet
Liten
Middels
Høy

Lettere

Konsekvens for gående/syklende
Alvorlig
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4.15 Forhold til statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging
Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging
1. Hensikt
Hensikten med retningslinjene er å oppnå samordning av bolig-, areal- og transport-planleggingen og bidra til
mer effektive planprosesser. Retningslinjene skal bidra til et godt og produktivt samspill mellom kommuner, stat
og utbyggere for å sikre god steds- og byutvikling.

Vurdering
Det vurderes at disse retningslinjer er delvis relevante i
forbindelse med valg av skolelokalisering.
Retningslinjene må tilpasses lokale forhold i Averøy
kommune.

2. Virkeområde
Retningslinjene gjelder for planlegging i hele landet. Praktisering av retningslinjene må tilpasses regionale og
lokale forhold.
Retningslinjene skal legges til grunn ved statlig, regional og kommunal planlegging etter plan-- og bygningsloven
og ved enkeltvedtak som statlige, regionale og kommunale organer treffer etter plan- og bygningsloven eller
annen lovgivning. Statlige organer, fylkeskommuner og kommuner bør bruke retningslinjene i sin øvrige
virksomhet innenfor de rammene vedkommende sektorlov gir.

En stor andel av boligbebyggelse i kommunen ligger
spredt utenfor tettsteder. Tettsteder har boligsatellitter
og mangler tydelig definert sentrum. Arbeidsplasser
ligger hovedsakelig fjernt fra tettsteder og
boligområder. Matbutikker, servicetilbud ligger ofte
også utenfor sykkel- og gåavstand fra bolig.
Kollektivtransport er representert bare med rutebusser.
Rutebuss benyttes hovedsakelig av folk i
aldersgrupper som ikke har tilgang på personbil.
Rutebusser har få avganger og kan bare i begrenset
grad erstatte bruk av personbil. Personbil er hoved
transportmiddel i kommunen. Det er tre knutepunkter i
kommunen: ved Atlanterhavsveien, i Bruhagen
sentrum og ved Atlanterhavstunnelen.

3. Mål
Planlegging av arealbruk og transportsystem skal fremme samfunnsøkonomisk effektiv ressursutnyttelse, god
trafikksikkerhet og effektiv trafikkavvikling. Planleggingen skal bidra til å utvikle bærekraftige byer og tettsteder,
legge til rette for verdiskaping og næringsutvikling, og fremme helse, miljø og livskvalitet.

Kommunen slår sammen skolekretser og ønsker å
etablere felles skole for å fremme en
samfunnsøkonomisk effektiv ressursutnyttelse.

Utbyggingsmønster og transportsystem bør fremme utvikling av kompakte byer og tettsteder, redusere
transportbehovet og legge til rette for klima- og miljøvennlige transportformer. I henhold til klimaforliket er det et
mål at veksten i persontransporten i storbyområdene skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange.
Planleggingen skal legge til rette for tilstrekkelig boligbygging i områder med press på boligmarkedet, med vekt
på gode regionale løsninger på tvers av kommunegrensene.
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Siden planlagt tiltak vil være felles for halvparten av
kommunen og flere tettsteder vil det være umulig å
oppnå målet med disse retningslinjer fullstendig.
Planlagt skole vil erstatte flere mindre lokale skoler. En
del av elever får lengre reiseavstand. Elever som bor i
nærheten av de nedlagte lokale skolene vil miste
mulighet å gå eller sykle til skole.
Medfølgende økning av transportarbeid vil være
negativt for klima.
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4. Retningslinjer for samordning av bolig-, areal- og transportplanleggingen
4.1 Rammer for utbyggingsmønster og transportsystem bør fastsettes i regionale planer i tråd med disse
retningslinjene. Planene bør avklare utbyggingsmønster, lokalisering av regionale handels- og servicefunksjoner
og hovedtrekkene i transportsystemet, herunder knutepunkter for kollektivtrafikken. Planene bør trekke
langsiktige grenser mellom by- og tettstedsområder og store sammenhengende landbruks-, natur- og
friluftsområder.

Fylkesplan 2017- 2020 og handlingsprogram for
samferdsel 2018 fastsetter ikke rammer for
utbyggingsmønster i Averøy kommune.

4.2 Utbyggingsmønster og transportsystem må samordnes for å oppnå effektive løsninger, og slik at
transportbehovet kan begrenses og det legges til rette for klima- og miljøvennlige transportformer.

Begge lokaliteter ligger ved hovedveien (Fv.64) og i
nærheten av bussholdeplasser.
Ved sammenslåing av skoler økes transportbehovet i
forhold til gammel situasjon med flere lokale skoler.
Men det er mulig å finne lokalisering som gir minst
mulig transportbehov. Gjennomført transportanalyse
viser at transportarbeid for alternativ ST-1 er mindre
enn for ST-2. Og at ved full utbygging av planlagt
Kårvåg boligfelt vil det bli flere boenheter i nærheten
av lokalitet ST-1.

4.3 I by- og tettstedsområder og rundt kollektivknutepunkter bør det legges særlig vekt på høy arealutnyttelse,
fortetting og transformasjon. I områder med stort utbyggingspress bør det legges til rette for arealutnyttelse
utover det som er typisk. Samtidig bør hensynet til gode uteområder, lysforhold og miljøkvalitet tillegges vekt, i
tråd med statlige normer og retningslinjer.
Potensialet for fortetting og transformasjon bør utnyttes før nye utbyggingsområder tas i bruk. Nye
utbyggingsområder bør styres mot sentrumsnære områder med mulighet for utbygging med mindre
arealkonflikter. Utvikling av nye, større boligområder må sees i sammenheng med behovet for infrastruktur.
Det er nødvendig å ta vare på god matjord, men jordvernet må balanseres mot storsamfunnets behov.
I områder med lite utbyggingspress, og hvor lokale myndigheter vurderer det som nødvendig for å øke
attraktiviteten for bosetting, kan det planlegges for et mer differensiert bosettingsmønster.

Bussholdeplassen ved Atlanterhavsveien er i dag
kollektivknutepunkt for Kårvåg. Det vurderes å være
lite hensiktsmessig å tilrettelegge for høyere
arealutnyttelse i nærheten av det.
Det er ikke vesentlig utbyggingspress i Averøy og
Kårvåg. Tettstedet Kårvåg er fragmentert av
landbruksarealer. Eventuell fortetting er i konflikt med
landbruksinteresser. Det vurderes at det er viktigere for
samfunnet å bevare disse landbruksarealer.
Gjeldende kommuneplan legger til rette for utvikling av
tettstedet Kårvåg mot øst. Det er regulert et attraktivt
boligfelt med sjøutsikt og nærhet til småbåthavn,
barnehage og samfunnshus. Like ved ligger område
ST-1 avsatt for eventuell etablering av ny skole.
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4.4 Infrastruktur og framkommelighet for kollektivtrafikken skal prioriteres i planleggingen. I transportkorridorer
hvor det er grunnlag for det, skal areal og kapasitet til bane og annen kollektivtrafikk vektlegges.

- Ikke relevant i forhold til lokalisering av ny
barneskole.

Knutepunkter for kollektivtrafikken bør ha gode overgangsmuligheter mellom ulike transportmidler. Det bør
legges til rette for innfartsparkering langs hovedlinjene for kollektivtrafikken. Tilrettelegging for innfartsparkering
må sees i sammenheng med behovet for fortetting og effektiv arealutnyttelse rundt kollektivknutepunkter.

- Kollektivknutepunkt ved Atlanterhavsveien ligger på
åpen plass ved bensinstasjon. Området er ikke
detaljregulert som knutepunkt. Det er ikke tilrettelagt
venterom og innfartsparkering.

Planleggingen skal bidra til å styrke sykkel og gange som transportform. I større by- og tettstedsområder der økt
bruk av sykkel og gange kan bidra til effektive løsninger for transportsystemet, bør det utarbeides planer for et
sammenhengende gang- og sykkelvegnett med høy kvalitet.

- Det er etablert sammenhengende gang- og
sykkelveisystem langs Fv.64 i Kårvåg. Begge
skolelokaliteter ST-1 og ST-2 kan kobles til dette gangog sykkelveisystemet.

4.5 Det skal legges til rette for at handelsvirksomhet og andre publikumsrettede private og offentlige
tjenestetilbud kan lokaliseres ut fra en regional helhetsvurdering tilpasset eksisterende og planlagt senterstruktur
og kollektivknutepunkter. Dette gjelder også for besøks- og arbeidsplassintensive statlige virksomheter.
Virksomhetene må tilpasses omgivelsene med hensyn til størrelse og utforming.

Fylkesplan 2017- 2020 og handlingsprogram for
samferdsel 2018 fastsetter ikke rammer for lokalisering
av skoler og handelsvirksomheter i Averøy kommune.

4.6 Effektiv og sikker trafikkavvikling og god framkommelighet for næringstransport må vektlegges i
planleggingen. Virksomheter for godstransport bør lokaliseres med god tilgjengelighet til jernbane, havn eller
hovedvegnett.

- Ikke relevant i forhold til lokalisering av ny
barneskole.

4.7 I planleggingen skal det tas hensyn til overordnet grønnstruktur, forsvarlig overvannshåndtering, viktig
naturmangfold, god matjord, kulturhistoriske verdier og estetiske kvaliteter. Kulturminner og kulturmiljøer bør tas
aktivt i bruk som ressurser i by- og tettstedsutviklingen.

Etablering av skole i lokalitet ST-2 er uheldig i forhold
til jordvern.
Det er mulig å unngå nedbygging av matjord ved valg
av lokalitet ST-1.

4.8 Planleggingen skal ta høyde for universell utforming og tilgjengelighet for alle, og ta hensyn til den delen av
befolkningen som har lav mobilitet.

Begge lokaliteter egner seg for etablering av universell
utformet skolebygg, tilhørende uteområde og gang- og
sykkelvei i samsvar med krav i teknisk forskrift.

5. Retningslinjer for beslutningsunderlaget
5.1 Planlegging av utbyggingsmønster og transportsystem skal omfatte alternativvurderinger som beskriver
konsekvenser for miljø og samfunn, herunder samfunnsøkonomiske virkninger. Regionale planer bør vurdere
sentrumsnære utbyggingsområder som reduserer arealkonflikter og muliggjør bærekraftige transportløsninger.
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- I forbindelse med regulering av ny skole ble det
vurdert to lokaliseringsalternativer. Konsekvenser for
miljø og samfunn er utredet.
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5.2 Ved behov for økt transportkapasitet skal mulighetene for å løse transportbehovet med et effektivt
kollektivtilbud og bedre tilrettelegging for sykkel og gange utredes.
5.3 Ved forslag om omdisponering av verdifull dyrket eller dyrkbar jord, eller viktige arealer for naturmangfold,
grønnstruktur eller friluftsinteresser, bør potensialet for fortetting og transformasjon være kartlagt.

- Etablering av felles skole vil generere mer
transportarbeid. Det vurderes at eksisterende
kollektivtilbud har tilstrekkelig kapasitet. Tilknytning til
etablert gang- og sykkelveisystem kreves både for
lokalitet ST-1 og ST-2.

5.4 Regionale analyser av befolkningsvekst og befolkningssammensetning og lokale og regionale analyser av
boligmarkedet bør inngå i grunnlaget for planleggingen.

- Under utarbeidelse av denne reguleringsplanen ble
det benyttet data fra SSB.

Oppsummering:
Disse retningslinjer er utarbeidet primært for planlegging i store byer og større tettsteder. Mindre kommune som Averøy har andre utfordringer og forhold. I retningslinjene
anbefales det å tilpasse de til lokale forhold og dette må gjøres i dette tilfellet.
Lokalisering av skole i området ST-1 vil gjøre tettstedet Kårvåg mer utstrakt og samsvarer derfor ikke med et av målene av retningslinjer. Samtidig åpner disse
retningslinjene for tilpasning til lokale forhold. Det vurderes at i dette tilfellet vil etablering av skole i området ST-1 ha positiv effekt for utvikling av Kårvåg som tettsted.
Lokaliteten ST-2 ligger i området som mangler muligheter for fortetting og etablering av nye boliger. Men området ST-1 ligger ved siden av regulert boligfelt med mulighet
for etablering av opptil 200 nye boenheter, ny barnehage, småbåthavn. Det kan skape attraktiv bomiljø med nærhet til skole og gjøre Kårvåg mer attraktiv. Derfor vurderes
det at lokalisering av ny felles skole i området ST-1 er akseptabel i forhold til statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging.
Det vurderes at lokalisering av ny felles skole i området ST-2 vil gjøre Kårvåg mer kompakt men vil medføre nedbygging av ca. 15 daa fylldyrka jord og ca. 2,6 daa
innmarksbeite. Dette er i strid med pkt. 4.3 og 4.7 av retningslinjene.
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5. BESKRIVELSE AV REGULERINGSPLAN
Planområdet ligger i krysset mellom Fv.250 Rangøyveien og Fv.64 Kårvågveien i retning mot Bådalen.
Tilkomsten til selve skoleområdet er fra Rangøyveien omtrent 100 meter etter avkjøringen fra Fv.64.
Planområdet er på totalt 88 daa. Planområdet er regulert til følgende arealformål jf. pbl §12-5:
Bebyggelse og anlegg
- Undervisning
42,4 daa
- Boligbebygglse
0,002 daa
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur:
- Vei
- Gang/sykkelvei
- Annen veigrunn – grøntareal
- Holdeplass/plattform

6,8 daa
2,8 daa
8,7 daa
0,11 daa

Landbruks-, natur- og friluftsformål
- Landbruksformål
- Friluftsformål

32,5 daa
0,7 daa

Grønnstruktur
- Vegetasjonsskjerm

2,3 daa

Det er benyttet følgende hensynssoner jf. pbl § 12-6:
- Sikringssone – frisikt
- Bestemmelsessone - Anleggssone
Planområdet inkluderer deler av 7 eiendommer (Figur 22):
GID 96/1: Størstedelen av skoleområdet, friluftsområde samt trafikkareal, totalt ca. 38,2 daa hvorav ca.
36,0 daa er en del av skoleområdet. I tillegg er det tatt inn et område på ca. 1,3 daa sør for
Fv.64 med bussholdeplass, gang- og sykkelveien og landbruksområde.
GID 96/2: Ca. 0,5 daa er regulert for etablering av passeringslomme i krysset mellom Fv.64 og Fv.250
og gang- og sykkelvei ved krysset mellom FV.64 og Miljøveien. Ca. 2,4 daa ev eiendommen
er regulert for landbruksformål. Det er åpent for bruk av dette område under anleggsfase.
GID 96/6: Ca. 7,3 daa av eiendommen er regulert for etablering av skoleområde (U1). Ca. 2 daa av
eiendommen er regulert for utbedring av Fv.250 og etablering av gang- og sykkelvei langs
Fv.64 og Fv.250.Ca. 29 daa av eiendommen som inngår i planområdet er avsatt til
landbruksformål. Det er regulert ca. 10m brei anleggssone langs planlagt gang- og sykkelvei
over landbruksområde (ca. 3,3 daa).
GID 96/48 og 96/49 som begge er veigrunn tilhørende Møre og Romsdal Fylkeskommune og Statens
Vegvesen region midt.
GID 96/75: Trafikkareal inkl. gang- og sykkelvei vest for Fv.250, ca. 0,6 daa. Ca. 0,6 daa av
eiendommen er regulert som friområde med mulighet for bruk av området under
anleggsfase.


En del av ikke-matrikulert eiendom som omfatter en del av Miljøveien, ca. 0,2 daa.
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Figur 22: Kart over berørte eiendommer.

Denne planen berører planområdet for Kårvåg boligfelt (planID 20130006) og Hjertåsen (planID
19800001). Dette gjelder kryssområdet mellom Fv.64 og Fv.250, Rangøykrysset, med tilhørende gangog sykkelvei fram til krysset mot boligfeltet (Figur 23). Planforslaget inkluderer en strekning av Fv.64 til
bussholdeplassene som delvis inngår i reguleringsplan Hjertåsen for å tilrettelegge for nytt
krysningspunkt. Overlapning av reguleringsplaner vises på illustrasjon under. Sist vedtatte plan vil
fastsette arealbruk i området.

Figur 23: Overlapning av reguleringsplaner Kårvåg boligfelt, Hjertåsen og Barneskole Averøy Vest.

Området som er avsatt til skoleområde (U1) ligger på høydedraget omtrent 100 m fra Fv.64 og med
orientering øst-vest i lengderetningen. Dette område er på omtrent 42,4 daa. Innenfor dette arealet skal
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det i tillegg til selve skolebygget med tilhørende uteområder, bygges trafikale løsninger for buss, bil,
syklende og gående (Figur 24).

Figur 24: Reguleringsplan Barneskole Averøy Vest. Området for undervisning U1.

Arealet som er avsatt til skoleområde antas å være vesentlig større enn det reelle nettobehovet. Men
for å gi planleggere av området handlingsrom for et best mulig totalt resultat, velges det å regulere så
stort. Arealet nærmest Fv.250 består av noe dypere myrlag. På grunn av massebalanse etc. kan det av
den grunn også være aktuelt å forskyve skoleanlegget mot øst.
Planforslaget legger til rette for ombygging av Fv.250 på ca. 130 m lang strekning. Veien blir flyttet ca.
10 m vestover, senket og utvidet i bredde. I krysset ved Fv.64 er det på Fv.250 lagt inn en trafikkøy
med breddeutvidelse av veibanen og tilsvarende forskyving av gang- og sykkelveien (Figur 25). Langs
Fv.64 er det på sørsiden lagt inn plass for en passeringslomme for å opprettholde kapasitet og
avvikling i krysset.
Flytting av Fv.250 mot vest vil forenkle anleggsfasen og øke avstanden til etablert boligeiendom.
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Figur 25: Reguleringsplan Barneskole Averøy Vest. Kryssløsning.

Langs Fv.64 i retning Bådalen er det i planen satt av plass for en framtidig gang- og sykkelvei. Det
tidligere vedtatte rekkefølgekravet som gjelder for Kårvåg boligfelt angående utbedring av
Rangøykrysset, er videreført i denne planen.

Øst for veikrysset mellom Fv.64 og Miljøveien (SKV4) er regulert ny krysningspunkt over Fv.64 (Figur
26). Krysningspunktet er lokalisert nærmere til skoleområdet for å unngå kryssing av veien utenfor
tilrettelagt plass. Det er avsatt plass for etablering av fortau (GSV5) og gang- os sykkelvei (GSV6) som
vil lede myke trafikanter til krysningspunktet.

Figur 26: Reguleringsplan Barneskole Averøy Vest. Krysningspunkt.
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Arealet mellom skoleområdet og gang- og sykkelveien langs Fv.64 reguleres til landbruksformål mens
en stripe langs Fv.250 reguleres til vegetasjonsskjerm (VS1, VS2).
GID 96/6 er en mindre landbrukseiendom (Figur 27). I kommuneplanen har den delen av eiendommen
som ligger nærmest Rangøykrysset status som byggeområde for «Framtidig offentlig eller privat
tjenesteyting» og resten som «Landbruk- natur- og friluftsformål samt reindrift». Årsaken til at deler av
eiendommen fikk status som byggeområde var at denne delen var tiltenkt brukt som en del av framtidig
skoletomt. I forbindelse med dette reguleringsarbeidet er dette nå foreslått endret. Med unntak av de
arealer som ikke reguleres til trafikkareal og skoletomt, foreslås eiendommen regulert til
landbruksformål (L1).

Figur 27: Reguleringsplan Barneskole Averøy Vest. Området for landbruksformål.

For ikke å redusere muligheten for videre aktivitet/fornying på eiendommen er det omkring
eksisterende tun vist et område avgrenset av byggegrenser hvor slik fornying kan skje. Ordinær
byggegrense mot fylkesvei er 50 meter. Rundt tunet er den redusert til 30 meter mot Fv.64 og 15 meter
mot Fv.250.

Avkjøringen til skoleområdet er lagt omtrent på en bakketopp på Fv.250 med sikt i begge retninger
(Figur 28). Den ligger med en vinkel på ca. 115o på Rangøyveien i retning mot Fv.64. Dette bl.a. for
bedre avkjøringen for større busser. For å redusere faren ved kryssingen av Fv.250 for gående og
syklende er krysningspunktet for GS-veien lagt etter dette krysset i retning mot Rangøya. For å
begrense kryssing utenom det regulerte krysningspunktet er det i planen åpnet for at det kan settes
opp sikrings-/ledegjerde i arealet mellom GS-veien og FV.250.
Byggegrensen mellom Fv.250 og skoleområdet er satt til 30 meter. Byggegrenser følger grensen for
byggeområdet.
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Figur 28: Reguleringsplan Barneskole Averøy Vest. Planlagte avkjørsler til skoleområde og Kårvåg boligfelt.
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6. RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE
En risiko- og sårbarhetsanalyse er en systematisk fremgangsmåte for å identifisere risiko og sårbarhet
knyttet til et utbyggingsområde. Hensikten med analysen er å avdekke risiko i forhold til naturgitt
sårbarhet som grunnforhold og rasfare, miljømessige forhold som forurensning, støy og stråling, og
risiko for annen virksomhet og viktig infrastruktur.
Denne ROS-analysen er en såkalt grovanalyse med relativt enkel metodikk som egner seg for
arealplaner. Her følges i hovedsak metode i samsvar med Direktoratet for samfunnssikkerhet og
beredskap, Samfunnssikkerhet i arealplanleggingen – kartlegging av risiko og sårbarhet.
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1
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Katastrofalt: Personskade
som medfører død eller varige
men, mange skadede,
langvarige miljøskader

Kritisk: Kan føre til alvorlige
personskader / belastende
forhold for en gruppe personer

10

En viss fare: Få/små personeller miljøskader / belastende
forhold for enkeltpersoner

5

Ufarlig: Ingen personer eller
miljøskader / enkelte tilfeller av
misnøye

Svært sannsynlig: Skjer ukentlig /
forhold som er kontinuerlig tilstede i
området.
Meget sannsynlig: Skjer månedlig /
forhold som opptrer i lengre perioder,
flere måneder.
Sannsynlig: Kjenner til tilfeller med
kortere varighet.
Mindre sannsynlig: Kjenner 1 tilfelle i
løpet av en 10-års periode.
Lite sannsynlig: Kjenner ingen tilfeller,
men kan ha hørt om tilsvarende i andre
områder.

Farlig: Person- eller
miljøskader og kritiske
situasjoner
(behandlingskrevende)

Risikomatrise er lagt til grunn for risiko- og sårbarhetsvurderingene:

Grønn: liten risiko, som regel ikke nødvendig med risikoreduserende tiltak så lege lov og forskrift er oppfylt.
Gul: middels risiko, risiko-reduserende tiltak må vurderes.
Rød: høy risiko, vil som regel kreve strakstiltak.
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Til grunn for temavalg i ROS-analysen ligger Fylkesmannens sjekkliste. Informasjon til analysen er
hentet fra offentlig tilgjengelige kilder og databaser. Planområdet er befart gjennom arbeid med
reguleringsplanen.

Sjekkliste:
Emne

g
i
a
b
c

Er det knytt uakseptabel risiko til følgjande forhold?
Er området utsett for snø-, jord-, steinskred eller større fjellskred?
Er det fare for flodbølgjer som følgje av fjellskred i vatn/sjø?
Er det fare for utgliding av området (ustabile grunnforhold)?
Er området utsett for flaum eller flaumskred, også når ein tek omsyn til
auka nedbør som følgje moglege av klimaendringar?
Er skogbrann/lyngbrann i området til fare for bustader/hus?
Er området sårbart for ekstremvêr/stormflo – medrekna ev.
havnivåstiging?
Treng det takast særskilte omsyn til radon?
Anna (spesifiser)?
Er det regulerte vassmagasin med spesiell fare for usikker is i nærleiken?
Er det terrengformasjonar som utgjer spesiell fare (stup etc.)?
Vil tiltaket kunne føre til overfløyming i lågareliggande område?

d

Anna (spesifiser)?

-

a

Omfattar tiltaket spesielt farlege anlegg?
Kan utilsikta/ukontrollerte hendingar i nærliggande verksemder utgjere
risiko?

•

a

Har området mangelfull sløkkjevassforsyning (mengde og trykk)?

•

b

Har området problematiske tilkomstruter for utrykkingskjøretøy?

•

a

•

c
a
b
c

Er det kjende ulykkespunkt på transportnettet i området?
Kan utilsikta/ukontrollerte hendingar på nærliggande transportårer inkl.
sjø- og luftfart utgjere risiko?
Er det transport av farleg gods til/gjennom området?
Er området påverka av magnetfelt frå høgspentliner?
Er det spesiell klatrefare i høgspentmaster?
Vil tiltaket endre (styrke/svekke) forsyningstryggleiken i området?

a

Er det mangelfull vassforsyning i området?

•

Ligg tiltaket i eller nær nedslagsfeltet for drikkevatn, og kan dette utgjere
ein risiko for vassforsyninga?
Medfører bortfall av følgjande tenester spesielle ulemper for området:
- elektrisitet ?
- teletenester?
- vassforsyning?
- renovasjon/spillvatn?
Er det spesielle brannobjekt i området?
Er det omsorgs- eller oppvekstinstitusjonar i området?
Gruver: opne sjakter, steintippar etc.?
Militære anlegg: fjellanlegg, piggtrådsperringar etc.?
Industriverksemd som t.d. avfallsdeponering?
Anna (spesifiser)?
Er tiltaket i seg sjølv eit sabotasje-/terrormål?
Finst det potensielle sabotasje-/terrormål i nærleiken?

•

a
b
c
Naturgitte
forhold

d
e
f

Omgivnad

Verksemdsrisiko
Brann/ulykkesberedskap

Infrastruktur

Kraftforsyning

Vassforsyning

b

b

b

a
Sårbare objekt

Er området
påverka/
forureina frå
tidlegare bruk
Ulovleg
verksemd

b
c
a
b
c
d
a
b
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Ifølge NGU radonkart er det
moderat fare for radon i
området.
Ved opparbeiding av tomt
ved bygging av Bruhagen
barneskole ble benyttet
masser som slipper ut
radon. Bygget ble etablert
med radonsperre, men det
skjedde lekkasje av gass
inn i bygget gjennom utett
sjakt.
Flere vil gå eller sykle til
skole langs fylkesvei/
kommunal vei. Flere vil
krysse vei.

Ulykke med
gående/syk
lende

Terrorhandl
inger på
skole

2

2

3

3

3

6

6

6

Skolebygg kan regnes som
mulig terrormål.
1

5

5

Det skal etableres radonsperre i
skolebygg i samsvar med
byggeteknisk forskrift (TEK17). Det
skal også gjennomføres jevnlig
etterkontroll av radoninnhold i
bygget. Dette vil redusere
sannsynlighet av oppsamling av
radongass.

Trafikksikkerhet på skolevei er
vurdert nærmere i kapittel 4.14.
Veikryssinger og gang- og
sykkelveier vil bli etablert i samsvar
med Statens vegvesenets normer.
Der skoleveien vurderes å være
særlig farlig vil kan det innvilges
gratis skoleskyss.
Skolebygg og skoleområde skal
prosjekteres og utføres med hensyn
til sikkerhet mot terrorhandlinger for
å redusere skolens sårbarhet og
mulige konsekvenser av eventuell
hendelse.
Det er ikke mulig å komme med
flere tiltak i denne fasen for å
redusere sannsynlighet eller
konsekvenser i dette tilfelle.

Samlet risiko

Radon

2

Ved prosjektering av skolebygg og
skoleområdet skal sikres
forskriftsmessig mengde og
lokalisering av brannkummer. Dette
kan hjelpe bekjempe mer effektivt
eventuell brannspredning og
dermed redusere konsekvenser. Det
er ikke mulig å foreslå tiltak som vil
redusere sannsynlighet av lyng-,
gress- og skogbrann utenfor
planområde.

Konsekvens

I tørre perioder,
eksempelvis om våren, kan
lyngbrann nå bebyggelse.
Det er tilstrekkelig
slokkevann kapasitet i
Kårvåg-området med det er
ikke nok brannkummer i
området der utbygging er
planlagt.

Vurdering etter gjennomføring av
avbøtende tiltak:

Sannsynlighet

Lyng-,
gress- og
skogbrann

Samlet risiko

Risiko:

Konsekvens

Tema

Sannsynlighet

Fire relevante tema er avdekket under gjennomgang av sjekklisten. I tabellen under presenteres
beskrivelse av mulige uheldige situasjoner, vurdering og forslag til avbøtende tiltak.

2

2

4

1

3

3

1

3

3

1

5

5

Det vurderes at følgende tiltak vil redusere sannsynlighet av mulige uheldige hendelser:
1. Etablering av tilstrekkelig antall slokkevannkummer i skoleområde.
2. Etablering av radonsperre i skolebygg og jevnlig etterkontroll.
3. Prosjektering av skolebygg og skoleområde med hensyn til sikkerhet mot terrorhandlinger.
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7. VIRKNINGER AV TILTAK ETTER REGULERINGSPLAN
Virkninger for barn og unge
Etablering av moderne skolebygg og idrettsanlegg, gode uteområde og lekeplasser, tilgang til utmark
vil være god og positivt for barn og unge. Skole blir tilknyttet gang- og sykkelveisystem som er etablert i
Kårvåg. Sammen vil disse tiltakene skape gode oppvekstsvilkår for barn og unge og vil ha positiv
virkning på samfunn. For noen elever vil skolevei bli lengre.

Virkninger for trafikk
Årsdøgntrafikk (ÅDT), er et gjennomsnittstall for daglig trafikkmengde på veien. Nye skolen vil ha
adkomst fra Fv.250 (Rangøyveien). Før oppstart av utbygging i 2017 hadde Rangøyveien
årsdøgntrafikk på 60 kjøretøy.
Det vurderes at ÅDT på veistrekning mellom avkjørsel til boligområde og krysset med Fv.64 vil øke ved
full utbygging av Kårvåg boligfelt til ca. 875 kjøretøy. Trafikk i tilknytning til ny skole kan generere ÅDT
på opp til ca. 100 kjøretøy.
For å imøtekomme trafikkøkning på denne veistrekningen vil veien og krysset mellom Fv.64 og Fv.250
Rangøyveien bli utbedret i samsvar med N100 (etter utbedringsstandard U-Sa3) før skolen og
boligfeltet blir tatt i bruk. Fv.64 vil også bli utvidet i krysset.
Flere steder vil bli etablert gjerder for å unngå veikryssing i uregulerte områder.
Den nye skolen og boligfeltet som vil ha adkomst via Rangøyveien vil bli tilkoblet til gang- og
veisystem. Kryssingspunkt mellom fylkesveien og gang- og sykkelveien vil også bli utformet i samsvar
med Statens Vegvesenets norm N100. I tilknytning til nye skolen vil det bli etablert moderne og
trafikksikker løsning for skolebusser og «kiss and ride» løsning for foreldre/foresatte som leverer barn.
Det vurderes at utbedring av vei og etablering av løsning for myke trafikanter vil kompensere uheldig
virkning av økning av trafikkintensitet på Rangøyveien.

Virkninger for universell utforming
Ved planlegging av skoleområde blir det tatt hensyn til krav om universell utforming i TEK17 og planog bygningsloven. Kravet om universell utforming er også tatt inn i planbestemmelser.
Skolebygget, parkering, adkomst og uteområde med idrettsanlegg vil bli prosjektert i samsvar med TEK
17.
Det vil si at det blir bedre enn de gamle skolene. Adkomst til skole, skolebygg og utforming av
uteområder blir tilpasset brukere med ulike funksjonsnedsettelser.
Virkninger for støy og annen forurensning
Etablering av ny skole vil ikke medføre noe forurensning i område. Det antas at det ikke vil bli særlige
virkninger for omgivelsene sammenlignet med dagens situasjon. Støy fra trafikken vil øke noe.
Utslipp av sanitær spillvann vil skje gjennom nytt renseanlegg med utslipp til sjøen.
Virkninger for friluftsliv
Området som er avsatt for etablering av ny skole med tilhørende infrastruktur har ikke noen spesiell
verdi for friluftsliv. Det vurderes at virkning av utbygging på friluftsinteresser er akseptabel.
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Virkninger for kulturminnevern
Det er ikke registrert noen fredete kulturminner i planområdet. Det skal gjennomføres arkeologisk
undersøkelse i planområde før sluttbehandling av reguleringsplanen. Eventuelle funn vil bli hensyntatt.

Virkninger for kulturlandskap og estetikk
Etablering av skole vil endre landskapsbildet. Det vil bli gjennomført arkitekt- konkurranse. Beste
prosjekt med hensyn til tilpasning til landskapet, utforming av skolebygg med uteområder og
idrettsanlegg, vil bli valgt.

Virkninger for landbruk
Planområdet inkluderer et område på ca. 35 daa som er avsatt til arealformål landbruk. Innenfor dette
område er det ifølge AR5 kartbase registrert 5,9 daa dyrka jord. Utbygging av gang- og sykkelvei langs
Fv.64 og breddeutvidelse i krysset vil medføre tap av ca. 0,7 daa dyrka jord. Det vurderes at
landbruksinteresser er ivaretatt av reguleringsplanen og at tap av mindre areal med matjord er
akseptabel ved utbygging av samfunnsviktig infrastruktur.
Virkninger for kommunens økonomi
Ny skole er en kostnad for kommunen. Det vil si at på kort sikt er det negativt for kommunens økonomi.
Men med tanke på billigere drift og bedre tjenester, kan det antas som positivt i et langsiktig perspektiv.

Virkninger for energibruk
Nye skolen blir prosjektert med energibruk/ standard minimum tilsvarende krav i byggeteknisk forskrift
(TEK17). Nye skolen blir større, men skal sannsynligvis bruke mindre energi enn de tre skolene, som
den vil erstatte.
Virkninger for biologisk mangfold og naturressurser
Utbygging etter reguleringsplanen vil ha akseptable konsekvenser for biologisk mangfold og
naturressurser innenfor planområdet. Det er ikke registrert noen forekomster av verneverdige
naturtyper eller fredete arter.
Virkninger for næringsliv og sysselsetting
Antall av arbeidsplasser i nye skolen vil bli noe mindre enn antall arbeidsplasser i de eldre skolene,
som den vil erstatte. Reduksjon i antall av arbeidsplasser i skolen vurderes å være akseptabel. Det
vurderes også at etablering av ny skole ikke vil ha noen vesentlig virkning på næringsliv i kommunen.

Virkninger for sikkerhet og beredskap
Det gjennomførte risiko- og sårbarhetsanalyse avdekket mulig fare for lyng-, gress- og skogbrann,
behov for radonsikring av skolebygg og behov for trafikksikkerhetstiltak langs adkomstvei til skole.
Gjennomføring av foreslåtte avbøtende tiltak vil redusere risikonivå og gjøre virkninger av tiltak etter
reguleringsplanen akseptabel med tanke på sikkerhet og beredskap.
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8. MEDVIRKNING I PROSESSEN
Innspill og merknader ifm. varsling om oppstart av planprosess
Innspill

Vurdering

Torgrim Utheim, Kårvåg IL (08.04.2017):
«Grunnen til at vi i Kårvåg IL tok kontakt med dere, er at vi gjerne har lyst til
å være med i planleggingen angående uteområdet til den nye Barneskolen
på Kårvåg. Vi har sett for oss kanskje å hatt en liten friidrettsbane og en
klatrejungel i og rundt skolen. Samtidig så har vi etablert en klatregruppe i
Kårvåg IL.
Vi har også sett for oss å bygge en Buldrehall som eventuelt kan tilknyttes
fotballhallen til Kårvåg Havørn Fotball. Kanskje dette kan være noe
kommunen vil være med på? Og som kan brukes i Skolens opplæring?
Kanskje kan vi ha med Kårvåg Havørn, UL Utheim også med tanke på å få
til en bra Infrastruktur rundt den nye skolen.
Håper dere ser på dette som et positivt tiltak for Kårvåg som Bygd og ikke
minst Averøy Kommunes Innbyggere.»

- Innspill om friidrettsbane og
klatrejungel vil bli vurdert av
arbeidsgruppen ved utarbeidelse
av romprogram for planlagt skole.

Halldis Nørdsti, Averøy ungdomskorps (27.04.2017):
«Det er tidlig i planprosessen for ny skole på Kårvåg. Averøy
ungdomskorps ønsker derfor å melde behov for øvingslokale og lagerplass
til korpsene som for tiden holder til på Bodalen friskole. Dette gjelder
undertegnede og Bådalen Henda Utheim skolekorps.
Begge korpsene bruker / leier skolen på helårsbasis, med hver sin
øvingskveld i gymsalen. Samt noen helger og ekstrakvelder til seminar og
ekstra øvelser. Begge korpsene har hvert sitt lager på Bodalen friskole.
For å drive korps på fast basis, er vi helt avhengige av egnede
øvingslokaler OG tilhørende lagerplass. Vi har store og mange
instrumenter, spesielt slagverksutstyr, men også andre korpseiendeler vi
trenger lagerplass til.
Vi regner med at en ny skole på Kårvåg blir et stort løft for denne delen av
Averøy, og at det også gir muligheter for (kultur) aktiviteter utenom skoletid,
særlig knyttet mot barn og ungdom.
Averøy ungdomskorps anmoder sterkt om at et godt egnet øvingslokale og
to lager på 20 m2 til hvert korps blir tatt med i planleggingen av den nye
skolen!
Et godt kulturliv styrker en god skole!»

- Innspill om øvingslokaler og
lagerrom vil bli vurdert av
arbeidsgruppen ved utarbeidelse
av romprogram for planlagt skole.

Fylkesmannen i Møre og Romsdal (05.07.2017):
«I arealdelen til kommuneplanen er det satt av to utbyggingsareal for ny
skule i Kårvåg; ST-1 i Rangøykrysset og ST-2 i grense til Kårvåg skule. I
konsekvensutgreiinga til kommuneplanen går det fram at om ST-1 skal
regulerast så skal det også gjerast ei alternativsvurdering, og det blir peika
på alternativ lokalisering vest for Kårvåg barneskule (ST-2).
Fylkesmannen saknar ei alternativsvurdering der både ST-1 og ST-2
inngår. Det er viktig at val av lokalisering blir opplyst tilstrekkeleg slik at ein
oppnår god medverknad frå alle aktuelle partar, i tillegg til at føringane gitt i
konsekvensutgreiinga til kommuneplanen blir innfridd.
Vi gjer merksam på atbyggeområde ST-1 kan kome i konflikt med Statlig
planretningslinje for bostad-, areal og transportplanlegging ved at utbygging
av ny skule i ST-1 kan utfordre Kårvåg sentrum som ein kompakt tettstad
med kort avstand mellom ulike gjeremål. Vi stiller også spørsmål ved om
potensialet for fortetting er utnytta før ein tar nye utbyggingsområde i bruk.
For elevane som bur i Kårvågområdet vil avstanden til skulen vere
avgjerande for om elevane blir kjørt av foreldre/føresette, eller om dei syklar
eller går. Redusert klimagassutslepp frå biltransport, samt god helse
gjennom ein fysisk aktiv kvardag er positive verdiar ein bør vektlegge i ei
alternativsvurdering. Det bør også leggast vekt på å sikre trygg skulevei i
planforslaget.
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altrenativsvurderingen.
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etablering av sikker skolevei til
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Lokalisering av ny skule i ST-1 utfordrar den statlege planretningslina i slik
grad at vi vil vurdere motsegn til eit planforslag som ikkje vurderer ei
alternativ lokalisering. Det må kome fram kva vurderingar som ligg til grunn
for endeleg val av tomt. Vi støttar oss til Klima- og miljødepartementets
rundskriv T-2/16 frå januar i år, som klargjer miljøforvaltningas
motsegnspraksis.
Støy frå Kårvågveien gjer at deler av område ST-1 ligg i gul støysone. Det
same gjeld for ST-2. I tillegg bør ein avklare støy frå trailbanen aust for ST1.
Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging T-1442, med
tilhøyrande rettleiar M-128 skal leggast til grunn for all arealplanlegging og
utbygging. Vi viser til at T-1442 er gjort juridisk bindande gjennom
føresegnene til Averøy kommuneplan.
Støytilhøva må avklarast så tidleg som mogleg i planprosessen ved at det
blir utarbeidd ei støyfagleg utgreiing der støynivå vert talfesta i tabell/punkt i
kart for representative høgder. Støytiltak som går fram av støyutgreiinga
skal innarbeidast i plankart og føresegner.

- Støyproblematikken er vurdert i
altrenativsvurderingen.
- Retningslinje for behandling av
støy i arealplanlegging T-1442 er
innarbeidet i planbestemmelsene.

Fylkesmannen viser til Statlig planretningslinje for bolig-, areal og
transportplanlegging og vil vurdere motsegn til eit planforslag dersom ikkje
alternativ lokalisering blir utgreidd. I tillegg ber om at våre faglege råd blir
tatt omsyn til i vidare planprosess.»
Møre og Romsdal fylkeskommune (24.07.2017):
Planfaglege merknader
«To skoletomter ST-1 og ST-2 er utgreidd i konsekvensutgreiinga (KU) til
kommuneplanen. KU er, som vanleg til kommuneplanar, heilt overordna.
Det kjem fram at konsekvensane av omdisponering (frå LNF og bustader
respektive) er akseptable, men konsekvensane av å etablere skole er det
ikkje gått særleg i djupna på. Det er tvert om konkludert med at val av rett
tomt skal utstå til eigen prosess. Det er vist til eit vedtak i kommunestyret
om val av den eine lokaliseringa og det kjem ikkje fram kva som er
grunnlaget for lokaliseringsvalet. Det er med andre ord vanskeleg å sjå at
det har vore noko prosess».
«Vi vil i den samanheng også peike på at det varsla planområdet er 144
daa stort, medan det som vart avgrensa og drøfta i KU til kommuneplanen
er 40 daa. Det er altså 3,5 gonger større, noko som openbart også må ha
følger for konsekvensane. Vi registrerer i tillegg at arealforslaget som
utgreidd i konsekvensutgreiingane er noko mindre og annleis avgrensa enn
det som faktisk er vedteke i planen.
Reguleringsarbeidet er varsla oppstarta i brev 2 juni, altså ein månad før ny
KU-forskrift tok til å gjelde. I KU-forskrifta som gjaldt på oppstarttidspunktet
viser vi til § 2 punkt d) som slår fast at detaljreguleringar større enn 15 daa
som omfattar nye område til utbyggingsføremål, alltid skal
konsekvensutgreiast.
I den grad ny KU-forskrift er aktuell, vil vi også vise til § 6 punkt b) jamfør
vedlegg I pkt 24, eventuelt § 7 punkt b) jamfør vedlegg II punkt 11 j).
Oppstartvarslet seier ingenting om storleiken på dei bygningane som er
tenkt.
Reint planmessig finn vi grunn til å peike på to forhold til, som vi rett nok
ikkje legg avgjerande vekt på no, men som er relevante likevel:
1. Kommuneplanen definerer både ST-1 og ST-2 som nye skoletomter. I
tillegg er dagens skoletomt også oppretthalde. Sistnemnde inngår i
reguleringsplan Kårvåg sentrum frå 1990. Kommuneplanen har dermed sett
av betydeleg meir areal til skole enn det ein har bruk for. Dersom ny skole
skal byggast ved Rangøykrysset, vil areala lenger vest kunne vere
attraktive til annan bruk, men i strid med kommuneplanen.
Dette er ikkje drøfta noko stad enno, det vil vere rett å seie at kommunen
ikkje har nytta høvet i arealdelen til å avklare kvar ulike samfunnsfunksjonar
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- Vurdering av områdene ST-1 og
ST-2 er tatt inn i planbeskrivelsen.

- Ved igangsetting av
planprosessen ble avgrensning av
planområde utvidet for å inkludere
nærliggende områder for å ha
mulighet å finne best mulig
løsning for gang- og sykkelvei,
samt regulere utvidelse av vei.
Stor del av planområde er avsatt
til vei, gang, - og sykkelvei,
landbruksformål. Planavgrensning
er nå redusert.
- Det vurderes at planlagte tiltak
utløser ikke krav om
konsekvensutredning.

Områdene ST-1 og ST-2 er avsatt
på kommuneplannivå for
arealformål «Privat og offentlig
tjenesteyting». Områdene var
vurdert i KU som tomter for
etablering av skole og fått
områdenavn «skole tomt 1 og 2»
Disse områdene kan benyttes
også for etablering av andre
virksomheter for privat og offentlig
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skal lokaliserast. Det er nettopp slike avklaringar kommuneplanen etter lova
er tenkt til.»

tjenesteyting etter utarbeidelse av
detaljreguleringsplan.

2. Det er motstrid mellom reguleringsplan Kårvåg bustadfelt
(naboeigedomen) og ny kommuneplan, sjølv om dei to prosessane har gått
parallelt og planane er eigengodkjende med ein månads mellomrom.
Reguleringa her må tilleggast størst vekt (seinaste vedtak), men formelt er
det nødvendig med dispensasjon frå kommuneplanen for å realisere austre
delar av reguleringa. Det bør vere unødvendig av kommunen å setje seg i
ein slik situasjon; parallelle prosessar må samordnast betre».

- Kommuneplanens arealdel
2016-2028 ble vedtatt før
egengodkjenning av
reguleringsplanforslaget Kårvåg
boligfelt. Område som inngår i
reguleringsplanforslag Kårvåg
boligfelt er større enn det som var
avsatt i eldre kommuneplanens
arealdel (2008-2018). Ved
rullering av kommuneplanen ble
det bestemt å beholde
områdeavgrensning fra eldre plan
og ikke tilpasse arealbruk på
kommuneplannivå til
reguleringsplanforslag som var
under behandling.

Tettstadutvikling
«Det kan reisast spørsmål om i kva grad Kårvåg er å forstå som ein
tettstad. Uavhengig av dette, er det likevel klart at Kårvåg har vore eit slags
delsentrum i kommunen, der det har vore skole og barnehage, detaljhandel,
bensinstasjon m.v. Utvalet i tilbod og funksjonar har sjølvsagt endra seg
noko over tid, men det som er viktigare er at nye og gjenverande
sentrumsfunksjonar i større grad enn tidlegare er spreidd vestover mot
fylkesveikrysset mot Atlanterhavsveien.
Å flytte skoleelevar frå Henda til Kårvåg tyder på at ein framleis ser på
Kårvåg som eit naturleg delsentrum. Men å bygge ved Rangøykrysset vil
spreie staden ytterlegare, og såleis redusere potensialet ein har for å gi
omgivnadene inntrykk av å kome til ein "stad". Fotografen Morten Krogvold
er tillagt ytringa "Iveland er nesten ein stad" om kommunesenteret i Iveland
kommune. Med dette meinte han at staden framsto som utydeleg både i
avgrensing og innhald. Iveland kommunen tok denne utfordringa på alvor i
eit eige prosjekt.
Etter vår vurdering kan noko av det same seiast om Kårvåg. Utviklinga har
ført til at staden ikkje lenger har noko kjerne og dermed er preget av å vere
ein "stad" nærast borte. ST-2 vil ut frå dette vere ei betre lokalisering av ny
skole».
Transport og planlegging
«Beslekta med utfordringa i forrige avsnitt, er også korleis ein legg til rette
for at elevar skal kunne gå eller sykle frå bustad til skole. Dess meir sentralt
skolen ligg i grenda, dess fleire vil oppleve det tenleg å gå eller sykle, og
skoleområdet med all sin tenkelege bruk, vil opplevast meir integrert.
Dette vil vere i samsvar med Statlege planretningslinjer for samordna
bustad-, areal- og transportplanlegging. Lokalisering ved Rangøykrysset vil
utfordre retningslinjene, men utan at vi kan sjå at dette er drøfta eller gjort
gjort greie for. Det er kanskje på dette punktet at innvendinga mot
mangelen på prosess rundt lokaliseringsvalet er mest avgjerande, og KU til
kommuneplanen gir ikkje svar.
Vi etterspør mellom anna analyse av trafikkmengder inn mot skolen for
begge alternativa, gitt dagens busetnadsmønster og framtidig utbygging i
samsvar med vedtekne planar».

- Skolevei og transport er vurdert i
altrenativsvurderingen.
Planforslaget legger til rette for
etablering av sikker skolevei til
planlagt skole.

Automatisk freda kulturminne
«Vi vurderer planområdet til å ha potensial for automatisk freda
kulturminne, særleg knytt til kunnskap om tidlegare funn gjort i nærområdet.
Vi vil på grunnlag av dette stille krav om arkeologisk registrering, jamfør § 9
i Kulturminnelova (KML).
Vi gjer merksam på at tiltakshavar må dekkje utgiftene ved ei slik
undersøking, jamfør KML §§ 9 og 10. Kulturavdelinga ber om skriftleg
aksept på vedlagte budsjett, i tråd med nye nasjonale retningsliner for
budsjettering av slike arkeologiske registreringar. Budsjettet er eit
maksimumsbudsjett. Vesentlege uføresette forhold kan gje grunnlag for
utarbeiding av nytt budsjett.
Vi minner om at det vert fakturert med timepris for det året registreringa er
gjennomført, sjølv om budsjett er satt opp med timepris for eit tidligare år.
Dei nye satsane gjeld frå 1.1.2017.

- Arkeologisk undersøkelse er
bestilt. Registreringen skal
gjennomføres i 2018. Det vil bli
avklart om det noen automatisk
fredete kulturminner i planområde
som kan bli berørt, vil bli avklart
før eventuell avsluttende
behandling av
reguleringsplanforslaget. I tilfelle
av registrering av automatisk
fredete kulturminner, vil
planforslaget bli tilpasset slik at
kulturminner ikke blir berørt.
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All korrespondanse skjer elektronisk, også utsending av arkeologisk
fagrapport. Skulle det vere ønske om å få tilsendt den arkeologiske
fagrapporten i papirutgåve, må dette etterspørjast.
Vi rår til at registrering vert gjennomført så tidleg som muleg i
planprosessen. Eventuelle funn kan få innverknad på korleis planen vert
utforma. Om ein utsett registreringa til planen er ute til offentleg ettersyn,
kan dette forseinke saksgangen fram mot endeleg planvedtak.
Ved tinging og aksept av budsjett vert det føresett at tiltakshavar klarerer
forholdet til grunneigarar, brukarar og eventuelt andre omsyn. Vi ber også
om namn og adresse på mottakar av faktura».
Barn og unge
«Etter vår vurdering vil barn og unge tene på ein skule som er godt integrert
med resten av funksjonane i grenda. Det tilseier ei lokalisering som ikkje
ligg i (den nye) utkanten av grenda. Sjå mellom anna merknader om gange
og sykling ovanfor, som også er relevante i folkehelsesamanheng.
Vi vil også etterlyse kvantitative eller kvalitative drøftingar om korleis
lokalisering av skolen kan skape synergi med andre sentrumsfunksjonar, til
dømes eldrebustadene, leikeareal, samfunnshus, handel etc. For å sette
det litt uvørdsamt på spissen; å bygge skole er meir enn å finne ei billig
tomt.
Når det gjeld opparbeiding av eigna areal for uteaktivitetar på
skoleområdet, kan det nok vere like gode føresetnader på begge
tomtealternativa».

- Tilrådningen er hensyntatt i
vurderingsprosessen.

«Vi etterlyser prosessar og grunngiving bak kommunestyrets val av
lokalisering, jamfør føringar lagt i vedteken kommuneplan. Krav om
konsekvensutgreiingar må drøftast, jamfør planfaglege merknader. Innan
ein tilstrekkeleg prosess er gjennomført og valet er grunngitt i samsvar med
sentrale føringar for areal- og transportplanlegging, vil vi frårå at ein går
vidare med reguleringsarbeidet for alternativ ST-1».
Statens Vegvesen (11.07.2017):
«Kommuneplanens arealdel 2016-2028, vedtatt 17.01.17, har avsatt to
tomter til formålet offentlig eller privat tjenesteyting (skole). Det fremgår av
konsekvensutredningen for tomtene at alternativene skal vurderes nærmere
og sammenlignes under egen planprosess.
Det er først og fremst denne planprosessen Statens Vegvesen savner ifb.
med oppstartsmeldingen. Eventuelle vurderinger og utredninger av
alternativene er ikke synliggjort og det fremstår som tomtevalget er tatt uten
at dette foreligger. Dette i klar motstrid med forutsetningene i
kommuneplanen».
«Videre fremgår det ikke av oppstartsmeldingen hvordan kommunen
vurderer saken opp mot forskrift om konsekvensutredninger.
Området som KU-en for kommuneplanen omfatter er ca. 40 daa av det
foreslåtte planområdet på ca. 144 daa. Det betyr at omtrent 100 daa skal nå
reguleres til utbyggingsformål, uten at arealet har vært underlagt
tilstrekkelig konsekvensutredning i forbindelse med arbeidet med
kommuneplanen».
«Vi stiller derfor spørsmål til hvordan eller om kommunen har vurdert saken
opp mot forskrift om konsekvensutredninger, §2.
Vi forutsetter at kommunen foretar og synliggjør sine vurderinger med tanke
på alternativvurdering og konsekvensutredning; Hvordan kommer relevante
nasjonale, regionale og lokale mål/planer til anvendelse, hvordan er
alternativene behandlet i plan- og utredningsarbeidet, hvilken metoder
benyttes osv. Trafikk- og barnetråkkanalyser vil kunne avdekke behov for
nødvendige tiltak for å sikre tilfredsstillende trafikksikkerhet. Det vil også
være relevant å gjøre en analyse på hvor elevene vil bo i skolens
forventede levetid og med tanke på Kårvåg som tettsted, fortetting og
fremtidig behov for utbyggingsområder.
Vi vil vurdere å fremme innsigelse til planen ved manglende
alternativanalyse med tilhørende utredninger samt ved manglende
synliggjøring av kommunens interesseavveininger».
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Samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging
«Statens Vegvesen har ved tidligere anledning uttrykt skepsis til at tomten
ved Rangøykrysset blir valgt fremfor skoletomten i Kårvåg sentrum samtidig
som vi har stilt krav om tiltak og rekkefølgebestemmelser, jf, bla. våre brev
av 15.01.16 og 07.06.17.
Dette har vi begrunnet med bla. forholdet til statlige planretningslinjer for
samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging samt hensynet til
trafikksikkerhet. Hva blir endelig stilt krav om fra Statens Vegvesen sin side
må tas stilling til og avklares igjennom reguleringsprosessen.
Vi har påpekt at ST-1 ikke er tilknyttet etablert infrastruktur i like stor grad
som ST-2 da den står utenfor/i kanten av den etablerte bebyggelsen på
Kårvåg. Dersom ST-1 velges vil flere barn som bor i gang-/sykkelavstand
fra skole få lengre skolevei. Det bør legges særlig vekt på å tilrettelegge for
at flest mulig barn kan gå og sykle. For de som får skoleskyss er
plassering/avstand mindre vesentlig. Tilrettelegging for at flest mulig barn
kan gå og sykle til og fra skole reduserer også behovet for bruk av bil for å
hente og bringe. Dette igjen vil bidra til reduksjon i klimagassutslipp, støy og
lokal luftforurensning, noe som også må vektlegges ved valg av skoletomt».

Forhold til statlige
planretningslinjer for samordnet
bolig-, areal- og
transportplanlegging er vurdert
ved vurdering av alternative
lokaliseringer.

Tilknytting til og regulering av riks- og fylkesveinett
«Vi viser igjen til vår tidligere korrespondanse, vedlagt brev av 07.06.17,
når det gjelder evt. flytting av Rangøykrysset. Dersom forslag til
reguleringsplan vil medføre flytting av krysset må det stilles krav om at
utbygger inngår gjennomføringsavtale med Statens Vegvesen før planen
realiseres.
Videre må våre håndbøker, som f.eks. N100 Vei- og gateutforming, V123
Kollektivhåndboka og V129 Universell utforming av veier og gater, legges til
grunn i det videre planarbeidet».

- Tilrådningen er hensyntatt.

Byggegrense langs vei
«I utgangspunktet må byggegrensen i reguleringsplanen for Kårvåg
sentrum, 30m fra senterlinje fylkesvei 64, videreføres uavhengig av
tomtevalg».

- Tilrådningen er hensyntatt.

Støy
«Vi forutsetter at retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging T1442 legges til grunn for det videre arbeidet med reguleringsplanen».

- Retningslinje for behandling av
støy i arealplanlegging T-1442 er
innarbeidet i planbestemmelsene.

Rekkefølgekrav
«Det vil være aktuelt å kreve at det settes rekkefølgekrav for tiltak som skal
vil sikre tilfredsstillende trafikksikkerhet».

- Tilrådningen er hensyntatt.

Konklusjon
«Statens Vegvesen vil vurdere å fremme innsigelse til et planforslag som
mangler alternativanalyse, med tilhørende utredninger, og synliggjøring av
kommunens interesseavveininger. Vi viser ellers til våre merknader ovenfor
og ber om at de blir hensyntatt i det videre planarbeidet».
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Uttalelser mottatte ved offentlig høring av planforslaget:
Mattilsynet (28.05.2018):
- Tas til orientering.
«Mattilsynet har ingen merknader i saken»
Guri Olenka Utheim (30.05.2018):
Valg av tomt ST 1. «Denne plasseringen ivaretar en sterk trivsel og
folkehelseprofil ...» Som berørt part, slik planforslaget er beskrevet, vil ST1
med utvidelse av tilførselsvei, veikryss, areal behovet for skolen og støyen
for min husstand føre til det motsatte, altså mistrivsel og dårlig
folkehelseprofil.
Viser til virkning av støy, «støy fra trafikk vil øke noe». Trafikken fra skolen
vil øke med ca. 80 %, for mitt vedkommende er trafikk økningen derfor
mere enn noe. Dette er trafikk og støy som vi skal leve med resten av livet.
Under virkning for trafikk, er det kun beskrevet virkningen for trafikantene,
men ingen virkning for berørt grunneier som skal bo og leve «i
veien/trafikken / støyen etc.»
Et argument kommunen bruker for tomtevalget er følgende «I
kommuneplanens arealdel for 2008-18 og 2016-28 var det tilrettelagt for
utvidelse av Kårvåg som tettsted mot øst.» Altså at bygda Kårvåg utvikles
som tettsted mot øst, er et argument for at skolen blir lagt ved ST 1. Det blir
derfor et paradoks at dere vil regulere min eiendom 96/6 til
landbrukseiendom, som også ligger i Kårvåg øst. Min eiendom er av
samme type landskap som Kårvåg boligfelt, som ble regulert til boligfelt i
2017. Dere argumenterer med at eiendommen egner seg lite til boliger og
næringseiendommer, pga. nærheten til Fv. 64 og avkjøringsforholdene til
Fv. 250. Slik jeg ser det, er det gode muligheter å knytte avkjørsel til
fremtidig regulert bolig/ næringseiendom på 96/6 fra samme avkjørsel som
skolen. På nordlig del av eiendommen er det godt med skog som vil
skjermer for innsyn og støy fra fylkesvei 64. Dette opplever jeg som en
devaluering av eiendommens verdi.

- Merknaden tas delvis til følge.

Kommunen går fra kommuneplanen, hvor den delen av eiendommen som
ligger nærmest Rangøykrysset har status som byggeområde for «Framtidig
offentlig eller privat tjenesteyting» til å regulerer området til
landbrukseiendom, for så igjen å forsyne/sikre seg stykkevis og delt,
nødvendige arealer til vei og utbyggingsformål, da til landbrukstakst.
«I krysset er det lagt inn en trafikkøy med breddeutvidelse av veibanen og
tilsvarende forskyvning av gang og sykkelveien. Langs FV. 64 er det på
sørsiden lagt inn plass for en passeringslomme for å opprettholde kapasitet
og avvikling i krysset.»
Da kartet som ligger ved planbeskrivelsen har en målestokk på 1:1000 og
trykt på et lite papir, blir fremstillingen lett å feiltolke. Med tanke på at det er
formannskapet /folkevalgte politikere og ikke fagfolk som skal tolke og
avgjøre i hvor stor grad min eiendom blir berørt, forventer jeg at politikerne
kommer på befaring. Formannskapet skal ta en stor avgjørelse med
livsvarige konsekvenser for menige folk som ufrivillig har havnet i en
vanskelige situasjon. Jeg etterlyser derfor et teknisk kart med tre
dimensjonal fremstilling av veikrysset og av gang /sykkelbanen.
Vedrørende eiendommens avkjørsel vil det bli endring i høydeforskjell fra
Fv. 250 til min eiendom og likeledes lengden mellom port og Fv. 250. Jeg
forventer da at kommunen oppfyller veivesenets krav på teknisk utforming.
Hva med anleggsfasen? «Under anleggsfasen kan det forventes økning av
støynivå og anleggstrafikk». Hvor skal anleggsmaskinene jobbe fra under
veiutvidelsen? Fra min eiendom?

Området er avsatt på
kommuneplannivå til arealformål
offentlig eller privat tjenesteyting.
Det er satt krav om
detaljregulering i kommuneplan.
Under detaljregulering vurderes
nærmere forhold til ulike
interesser. Dyrka jord oftest
avsettes til landbruksformål.

Hva med fri sikt? Hva vil skje med frukt og bær trærne mine. Trærne er jo
for vår del ikke bare trær, men så mye mere. De har for min familie stor
affeksjon. De er blitt plantet på familiens merkedager. Her har familien bodd
i fire generasjoner. Det er sikkert flere detaljer jeg kan komme med
merknader til i planforslaget, men ser ikke helt den store hensikten. Slik
planforslaget er skissert nå, oppleves det som invaderende, brutalt og
verdiforringende for min eiendom og min husstands liv og livskvalitet.

Støynivå i anleggsfasen vil ikke
overskride maksimale verdier i
retningslinje for behandling av
støy i arealplanlegging (T-1442).
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Ved prosjektering av skoleområde
vil det bli tatt hensyn til
boligbebyggelse på
naboeiendommen 96/6 i forhold til
støy.

- I løpet av 2013-2017 ble det
regulert stort boligfelt med
mulighet for etablering av opp til
200 boenheter, barnehage og
småbåthavn i dette område. Det
vurderes at behovet for ledige
boligtomter for denne
planperioden er dekket med
denne reguleringsplanen.
En del av eiendommen 96/6 som
inngår i reguleringsplan for ny
skole er avsatt til arealformål
landbruk på grunn av
landbruksinteresser.

Elektronisk utgave av plankart
kan forstørres for å se tydelig alle
detaljer.
3D illustrasjoner blir ikke
utarbeidet i denne planprosessen
da fastsettes arealbruk.
Utformingen av planlagte tiltak vil
bli bestemt under prosjektering og
behandling av byggesøknad.

Krysset mellom Fv.250
(Rangøyveien) og Fv.64 vil bli
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flyttet vestover for å redusere
inngrep i eiendommen 96/6.
Fylkesmannen i Møre og Romsdal (15.06.2018):
- Merknadene tas til følge.
Samordna bustad-, areal- og transportplanlegging
I kommuneplanen er det satt av to områder for framtidig skule nær Kårvåg;
ST-1 ved Rangøykrysset og ST-2 i grense til Kårvåg skule. I
konsekvensutgreiinga til arealdelen i kommuneplanen går det fram at ST-1
skal vurderast nærare og samanliknast med alternativ lokalisering ST-2 ved
eigen planprosess. Ved oppstart av reguleringsplanen viste Fylkesmannen
til Statlege planretningslinjer for bustad-, areal- og transportplanlegging og
varsla motsegn til reguleringsplanen dersom ikkje alternativ lokalisering
(ST-2) blir utgreidd for ST-1.
Vi viser til Møre og Romsdal fylkeskommune si fråsegn av 07.06.2018 der
det er gjort ei vurdering om kravet til konsekvensutgreiing. I vurderinga blir
det peika på at § 8, jamfør vedlegg II, pkt. 11 j gjer seg gjeldande på grunn
av at lokaliseringa omfattar ei vurdering av om tiltaket kan kome i konflikt
med statlege planretningslinjer.
Uavhengig av kravet til konsekvensutgreiing må verknadane av valet av
lokalitet utgreiast tilstrekkeleg før avgjer. Dei statlege planretningslinjene vil
her vere sentrale i vurderinga.
Nasjonale mål
I dei rikspolitiske planretningslinjene punkt 3, er det satt nasjonale mål som
må ligge til grunn ved val av skuletomt. Retningslinja held fram at
planlegging av arealbruk skal fremme samfunnsøkonomisk effektiv
ressursutnytting, god trafikktryggleik og effektiv trafikkavvikling.
Planlegginga skal bidra til planlegging av bærekraftige byar og tettstader,
fremme helse, miljø og livskvalitet o.a. Utbyggingsmønster og
transportsystem bør fremme utvikling av kompakte byar og tettstader,
redusere transportbehovet og legge til rette for klima- og miljøvennlege
transportformer. Punkt 5.1 set krav om at planlegging av
utbyggingsmønster og transportsystem skal omfatte alternativsvurderingar
som skildrar konsekvensar for miljø og samfunn.
Ei styrking av eksisterande delsenter bør vere eit mål dersom ein skal
kunne legge til rette for auka kollektivbruk og auka tal gåande og syklande.
Trygg skulevei, reduserte klimautslepp og folkehelse står også sentralt.
Dei to aktuelle lokalitetane har ulike kvalitetar når det gjeld avstand til
bustader og andre fasilitetar i Kårvåg. ST-1 blir liggande om lag 2 km unna
matbutikk, bussknutepunkt og bensinstasjon, og vil bidra til å «strekke ut»
Kårvåg som tettstad. ST-2 er areal som grensar til dagens Utheim skule, og
som dermed ligg nær til dei andre tilboda.
Sjølve drifta av ny skule vil antakeleg fungere uavhengig av kor skulen blir
lokalisert, men for å bidra til at valt lokalisering i tillegg skal ha positive
effektar på Kårvåg som delsenter og bidra til klima- og miljøvennlege
transportformer, må lokaliseringa sjåast saman med dei mål som ligg i dei
statlege planretningslinjene.
Kor mange ungar som blir gitt høve til å gå eller sykle til skulen er viktige
moment som må klargjerast for kvart alternativ. Synergieffektar som at
skulen sitt uteområde fungerer som aktivitetsområde etter skuletid og at
skulen kan vere samlingslokale for lag og organisasjonar, er kvalitetar som
kjem i tillegg. Då er det positivt for folkehelsa og miljøet om barn og vaksne
kan velje vekk bilen som framkomstmiddel. Det er fleire grupper i samfunnet
som ikkje har tilgang på bil, og som vil ha stor glede av at tilbod i nærmiljøet
ikkje er spreidd ut over eit større område. Kollektivtilbodet nært skulen er
også eit viktig moment.
Vurdering av planforslaget
I planomtalen er det gjort ulike vurderingar for dei to lokalitetane
Rangøykrysset ST-1 og ved Utheim skule ST-2. Ulike fakta er henta fram,
men ikkje samanstilt slik at dei to alternativa kan samanliknast. Vi vil også
peike på at forskjellige moment er løfta fram ulikt for dei to alternativa. Som
døme er det for ST-2 problematisert at det er elvemusling i Utheimelva. Ut
frå avstanden til elva er det vår vurdering at dette ikkje er konfliktfylt. Det er
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- Vurdering og sammenligning av
alternative lokaliteter ST-1 og ST2 er inkludert i planbeskrivelse.

- Det vurderes at planlagte tiltak
utløser ikke krav om
konsekvensutredning etter
forskrift om
konsekvensutredninger.

- Alternativsammenligning ble
supplert med vurdering mot
planretningslinjer for samordnet
bolig-, areal- og
transportplanlegging.

- Alternativsammenligning blir
revidert for å gi bedre grunnlag for
valg av lokalisering.
- Området ST-2 er avsatt i
kommuneplanens arealdel for
utbyggingsformål - offentlig eller
privat tjenesteyting. Det er satt
krav om utarbeidelse av
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halde fram at ST-1 ikkje kjem i konflikt med landbruksinteresser, men at ST2 vil omdisponere dyrka jord. Vi vil her påpeike at Kårvåg sentrum allereie
er regulert til bustadområde, og slik sett lagt til rette for omdisponering til
anna føremål enn landbruk.

Det er også lagt til grunn av Kårvåg vil vakse austover i framtida. Dette er
ein påstand vi ikkje utan vidare er samd i sidan kommuneplanen viser fleire
bustadområde vest for Kårvågkrysset.

Vi ser også at Fv. 247 er halde fram som tilkomstvei frå vest for lokalisering
ST-2. Det hadde i den samanheng vore interessant å vite kor mange av
barna som heller nyttar den lokale Utheimsveien til og frå skulen. Utheim
bustadfelt har tilkomst til Utheimsveien som har lågare fartsgrense og har
mindre trafikk enn Fv. 247. Bruk av barnetråkk kan gi svar på dette
spørsmålet. Om ein legg vekt på mengda bustader innanfor 2 km frå dei to
alternativa, så vil lokalitet ST-2 ved Utheim skule femne både bustadfeltet
Kårvåg bustadfelt, Kårvåg sentrum og bustadane i Utheim bustadfelt. ST-1
vil femne om Kårvåg bustadfelt, Kårvåg sentrum. Samla sett finn vi grunn til
å tvile på at ST-1 er den beste lokaliseringa.

Møre og Romsdal fylkeskommune (07.06.2018):
«Vi viser til vår merknad ved oppstart, brev datert 24.07.2018. Vi peikte der
på kommuneplanenog det faktum at valet av skuletomt ikkje blei gjort der,
men tvert omutsett under føresetnad av at dei to alternativa skulle vurderast
nærare i eigen (regulerings-) prosess. Dette må forståast slik at
kommuneplanens konsekvensutgreiingarikkje er tilstrekkeleg til å gjere rett
val, og at konsekvensar skal utgreiast nærare i reguleringsprosessen».
«Vår hovudinnvending i saka er knytt til dette, med utgangspunkt i forskrift
om konsekvensutgreiingar og Rikspoltiske retningslinjer om samordna
bustad-, areal- og transportplanlegging. Kommunen har i si saksutgreiing
konkludert med at reguleringsplanen ikkje utløyser krav om
konsekvensutgreiing. Dette kan etter vår vurdering stå i strid med
konklusjonen ein gjorde i kommuneplanen».
«Det er ikkje gitt opplysingar om storleiken på dei bygga som er tenkt sett
opp. Dersom bygningane overstig bruksareal på 15 000 m2 vil tiltaket falle
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detaljreguleringsplan for dette
området. En del av området ST-2
er fulldyrka jord. Ifølge
kommuneplanens bestemmelser
§ 1.4 Forhold til jordloven –
«I byggeområder gjelder
Jordloven inntil arealbruk er
fastsatt i detaljreguleringsplan. Jf.
Jordloven Kap. 2. §2.»
Under utarbeidelse av
detaljreguleringsplan skal det
vurderes om fordeler ved
omdisponering av dyrka jord er
høyere en ulemper.
- Potensiale for fortetting av
Kårvåg sentrum er nesten
utnyttet. Det er åpent for fortetting
med bare noen få boenheter i
sentrale og vestlige delen av
Kårvåg. Det samme situasjonen
er i områder for spredt
bebyggelse vest for Kårvåg. Det
er avsatt i kommuneplanens
arealdel for 2008-2018 og for
2016-2028 et større området for
boligbygging i østlig del av
Kårvåg. I 2017 ble det vedtatt
reguleringsplan for Kårvåg
boligfelt som åpner for etablering
av opp til 200 nye boenheter.
Dette betyr at kommunen
tilrettelagt for vekst og utvidelse
av Kårvåg mot øst.
- Det ble gjennomført
Barnetråkkregistrering i Utheim
skole blant elever på 5., 6. og 7.
klassetrinn. Det ble ikke registrert
at Utheimsveien benyttes av barn
som går eller sykler til skolen. Det
ble registrert at mange elever
sykler og går på Fv.247.

- Merknadene tas til følge.
- Vurdering og sammenligning av
alternative lokaliteter ST-1 og ST2 er inkludert i planbeskrivelse.
Alternativsammenligning blir
revidert for å gi bedre grunnlag for
valg av lokalisering.
- Det vurderes at planlagte tiltak
utløser ikke krav om
konsekvensutredning etter
forskrift om
konsekvensutredninger. Detaljert
vurdering mot forskrift gis i
planbeskrivelsen.
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inn under KU-forskrifta§ 6, jamfør vedlegg I, pkt. 24. Når arealet er mindre,
gjeld § 8 a, jamfør vedlegg II, pkt.11 j. Vi tek utgangspunkt i det siste».
Det visest i oversendinga til utgreiinger på kommuneplanniåvet. I den
samanheng gjeld KU-forskrifta § 18. Denne fastslår i 1. ledd at "For
regionale planer, kommune(del)planer og planer etter andre lover enn planog bygningsloven, kan konsekvensutgreiingene begrenses til å redegjøre
for virkningene planen eller programmet kan få på et overordnet nivå:
Unntak er der det i planen konsekvensutgreies konkrete tiltak."
"Tiltak" må ein her forstå som tiltak som kjem inn under oppfangingskriteria i
KU forskrifta.I vurderinga etter § 8 a, må ein nytte kriteria som forskrifta sett
opp i § 10. I dette tilfellet er det 2. ledd pkt. c som er relevant: "...kan
medføre eller komme i konflikt med...statlige planretningslinjer.. [etc]".
Gitt at kommunens sin konklusjon om (ikkje) konsekvensutgreiing vert
akseptert, vil det likevel gjenstå eit spørsmål om kva verknader som faktisk
er utgreidd og om desse utgreiingane er tilstrekkeleg for å gjere rett vedtak
om lokalisering. Etter vår vurdering vil statlege retningslinjer om samordna
bustad-, areal- og transportplanlegging (BATP) vere sentral i denne saka og
planframlegget kan vere i strid med desse.
BATP i utgreiingane
Vi vil peike på følgande punkt i dei rikspolitiske retningslinjene:
2: Retningslinjene gjeld planlegging i heile landet, men må tilpassast
regionale tilhøve.
3: Planlegginga skal medverke til berekraftige byar og tettstader, kompakte
byar ogtettstader og redusere transportbehovet.
4.3: Potensialet for fortetting og transformasjon bør utnyttast før nye
utbyggingsområdevert tekne i bruk. I område med lite utbyggingspress kan
det opnast for meir differensiertbustadbygging.
5.1: Planlegging av utbyggingsmønster og transportsystem skal omfatte
alternativvurderingar...

- Alternativsammenligning ble
supplert med vurdering mot
planretningslinjer for samordnet
bolig-, areal- og
transportplanlegging.

Det går med andre ord fram at retningslinjene også gjeld planlegging i
Averøy, men med tilpassingar av regional karakter. Vi oppfattar Kårvåg som
eit delsenter i kommunen som er nødvendig å gjere meir kompakt enn i
dag. Lokalisering av skule i Rangøykrysset trekker tyngda i motsett retning
av andre viktige lokaliseringsavgjerdsler som er teke seinare tid, og som
gjeld publikumsretta tilbod. Vi tenker då særleg på etableringane som er
gjort i krysset mot Atlanterhavsveien. At Coop legg ned verksemda
fersterkarden "sørvendte" tendensen enno meir. Kartet som er lagt fram i
planomtalen (nedanfor)viser naturleg nok ikkje utbygging i det nye feltet,
men på den andre sida er heller ikkje Utheimsfeltet med på kartet, ein
bustadkonsentrasjon som trekker tyngda sørover.

- Det er flere grunn til at Kårvåg er
utstrakt langs fylkesveien. Det er
vanskelig å gjøre Kårvåg mer
kompakt uten omdisponering av
dyrka jord og innmarksbeiter.
Kommunen legger til rette for
videreutvikling av Kårvåg på østlig
side. Det er regulert nytt boligfelt
(Kårvåg boligfelt) med mulighet
for etablering av opp til 200
boenheter med gåavstand til
barnehage, småbåthavn,
samfunnshus og idrettshall. Ved
eventuell etablering av ny
barneskole i området ST-1 blir
skolen lett tilgjengelig.

Om Kårvåg er å oppfatte som eit område med lite utbyggingspress, kan
sjølvsagt diskuterast, dersom ein samanliknar med større bynære område.
Det er stipulert ein vissvekst framover i kommunen samla. Det er likevel
verd å merke at unnataket i pkt 4.3 ovanfor eksplisitt gjeld bustadbygging.
For annan utbygging gjeld med andre ordretningslinjene utan unnatak.
I verknadskapitlet (7) i planomtalen er "verknader for trafikk" ei av
overskriftene. Dette kapitlet gjer greie for estimert auke i årsdøgntrafikk
(ÅDT) på veiparsellar nær lokaliseringa ved Rangøykrysset. Det er ikkje
oppgitt kva som ligg til grunn for estimata eller kva kjelder som er nytta for å
finne desse. Det er likevel viktige opplysingar med tanke på trafikktryggleik
og veistandard, men det er ikkje gjort samanlikningar med det andre
lokaliseringalternativet, noko som må vere ein føresetnad når det er desse
det skal veljast mellom.

- Estimering av årsdøgntrafikk på
Rangøyveien vil bli supplert.

Det er ikkje gjort greie for total køyring målt i personkilometer for dei to
alternativa, noko som vil klargjere klimaverknadene. I dette reknestykket må
ein også inkludere eventuelle samverknader og motverknader i
køyrebehovet, gitt avstanden mellom ulike funksjonar og destinasjonar.

Transportanalysen ble
gjennomført av Asplan Viak.
Transportarbeid estimert i
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Vi aksepterer at bustadområda nær skulen (tilgrensande reguleringsplan)
på sikt kan bli det mest folketette arealet på Kårvåg, men det er ikkje gjort
noko berekning ut frå folkesetting og avstandar i den samla, nye
skulekretsen, også her må det vere med to ulike lokaliseringsalternativ.
Dette gjeld både transportlengd i seg sjølv, men også potensialet for å ta
dette ut i sykling og gåing.
Til sist er det ikkje gjort vurderingar (kanskje mest kvalitative her) om
samverknaden mellom skule og andre funksjonar i Kårvåg.

personkilometer er beregnet for
begge alternative lokaliteter.

- Planbeskrivelsen ble supplert
med vurdering av samvirkning
mellom skole og andre funksjoner
i Kårvåg.

Statens Vegvesen (12.06.2018):
- Merknadene tas til følge.
Konsekvensutredningene for de forskjellige tomtene, ST-1 og ST-2, som
ble foretatt i forbindelse med kommuneplanens arealdel var tilpasset
plannivået og de beslutningene som skulle gjøres i kommuneplanen. Når
det ble foreslått to tomter som kunne være aktuelle og at endelig valg av
tomt skulle skje i egen planprosess forventet vi at det ville bli gjort en
grundig alternativstudie med tilhørende ytterligere konsekvensutredning før
man gikk i gang med regulering av det ene alternativet. Med tanke på
ovennevnte og de mottatte plandokumentene mener vi at
konsekvensutredningen/alternativstudien er mangelfull.
Vi har i vårt brev av 08.11.17 gitt kommunen konkrete innspill til
utredningskriterier for alternativstudien, disse er kun delvis imøtekommet.
Vi savner mer konkret risikovurdering ifht. trafikksikkerhet og gjennomgang
av hvor det er behov for trafikksikkerhetstiltak mot vei. I planomtalen står
det bl.a. «at flere trafikksikringstiltak kan gjennomføres ved utbygging». Det
er nå behovene for tiltak må utredes og nødvendige tiltak må beskrives.
Dersom nødvendige tiltak ikke realiseres vil det føre til uakseptable
konsekvenser.
Vi er undrende over at krysningspunkt over Fv. 64 ved Grindhaugen, som
kommunen har påpekt som spesielt utfordrende ved flere anledninger, ikke
nevnes i plandokumentene. Med ny skole på tomt ST-1 må krysning av
mjuke trafikanter over Fv. 64 i dette området løses.
Det er viktig at plassering av krysningspunktet utredes mtp. lokalisering av
ST-1 og ev. sambruk med Kårvåghallen. Samtidig må plassering av
krysningspunktet også ses i sammenheng med at det bør opprettes trygg
forbindelse for mjuke trafikanter fra Hjertvikåsen til skolen, enten som gangog sykkelvei langs Fv.247 eller som snarvei via Grindhaugen.
Vi gjør oppmerksom på veieiers prinsipp for finansiering, at det er den
(kommunen) som utløser behov for ny infrastruktur som må betale.
Kommunen må derfor ta høyde for kostnadene med investering av
nødvendig infrastruktur og trafikksikkerhetstiltak som følge av ny
lokalisering av skole og endret skolestruktur.
Behov for etablering av nye TS-tiltak; gang- og sykkelvei, belysning,
krysningspunkt osv., må således beskrives og kvantifiseres. Dette kan
gjerne fremstilles på tabellform for enkel sammenligning av alternativene.
Vi gjør videre oppmerksom på at det å redusere fartsgrenser kan generelt
ikke brukes som trafikksikkerhetstiltak. Fartsgrenser fastsettes etter
bestemte kriterier og som vedtak etter veitrafikkloven. Visse forhold må
være tilstede for å kunne sette ned fartsgrensene.
Umiddelbar nærhet til skole kan være en av kriteriene, men redusert
fartsgrense på skoleveien er ikke en selvfølge. Det kan således være
nødvendig å sette inn fysiske trafikksikkerhetstiltak, som f.eks. gang- og
sykkelvei, for å sikre trygg skolevei.
Statens Vegvesen fremmer innsigelse til planforslaget frem til forholdet til
trafikksikkerhet og trygg skolevei er utredet på tilfredsstillende måte og det
stilles rekkefølgekrav som sikrer tilfredsstillende trafikksikkerhet.
Innsigelsen er fremmet ut fra vårt sektoransvar for trafikksikkerhet og som
forvalter av fylkesvei.
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- Det vurderes at planlagte tiltak
utløser ikke krav om
konsekvensutredning etter
forskrift om
konsekvensutredninger. Detaljert
vurdering mot forskrift gis i
planbeskrivelsen.
Vurdering og sammenligning av
alternative lokaliteter ST-1 og ST2 gis i planbeskrivelsen.
- Planbeskrivelsen ble supplert
med oversikt over aktuelle tiltak
for forbedring av trafikksikkerhet
for begge lokaliteter.

- Kårvåghallen vil ikke bli brukt av
barneskolen.
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Samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging
Vurderingene som er gjort i forhold til statlige planretningslinjer for
samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging (SPR-BATP) er
mangelfulle, delvis på grunn av mangelfullt grunnlag, men også pga. at det
ikke er omtalt tilstrekkelig og det ser ut som alternativene er kun vurdert opp
mot begrenset del av retningslinjene. Vi har etterlyst at det gjøres helhetlig
vurdering av tomtene mtp. målet med planretningslinjene. Vi kan ikke se at
dette foreligger.
Målet med SPR-BATP, jf. § 3, er bl.a. at «planlegging av arealbruk og
transportsystem skal fremme samfunnsøkonomisk effektiv
ressursutnyttelse, god trafikksikkerhet og effektiv trafikkavvikling.
Planleggingen skal bidra til å utvikle bærekraftige byer og tettsteder, legge
til rette for verdiskapning og næringsutvikling, og fremme helse, miljø og
livskvalitet.
Utbyggingsmønster og transportsystem bør fremme utvikling av kompakte
byer og tettsteder, redusere transportbehovet og legge til rette for klima- og
miljøvennlige transportformer.»
Med satsing på et mer komprimert utbyggingsmønster, fortetting og styrking
av eksisterende tettsted fremfor punktering av ubebygde randsoner, vil det
være mer lønnsomt og enklere å få til bedre tilrettelegging for bl.a. kollektiv,
gående og syklende. Det vil igjen gi gode ringvirkninger for bl.a. hensynet til
trygg skolevei, trafikksikkerheten generelt, folkehelse og reduserte
klimautslipp.
Lokalisering av skole er på mange måter relevant for utvikling av tettstedet
Kårvåg, dets identitet og bærekraft. Skole kan ha flere funksjoner i samfunn
som Kårvåg. Dette ser vi bl.a. i innspill fra Kårvåg IL og Averøy
ungdomskorps. Reell sambruk og synergieffekter med ev. andre tilbud,
uansett om kommunen legger aktiv opp til sambruk/synergieffekter eller ei,
må således vurderes og synliggjøres. Avstand til tilgjengelig kollektivtilbud
samt potensialet for utvikling av effektivt og bra kollektivtilbud og
kollektivknutepunkt bør f.eks. vektlegges mer når en ser det i sammenheng
med at skolen kan være et samlested for fritidsaktiviteter og frivillige
organisasjoner. Videre kan sambruk/synergieffekter medføre behov for
trafikksikkerhetstiltak som ikke nødvendigvis er direkte tilknyttet skoledriften
men er likevel et resultat av bygging av ny skole. Vi gjør i den sammenheng
oppmerksom på at veieiers prinsipp om finansering gjelder også avledet
aktivitet.
I henhold til § 6.5. i SPR-BATP har kommunen også et særskilt ansvar for å
legge retningslinjene til grunn for lokalisering av egne virksomheter. Dette
ansvaret er ikke nevnt eller tillagt vekt i alternativstudien som tidligere
anmodet.
Når det gjelder grunnlaget for drøfting av hensynene i SPR-BATP så savner
vi fullstendig analyse av antall boliger innenfor en viss avstand til skole og
at dette fremstilles på en oversiktlig måte, for enkel sammenligning av
alternativene.
Buffersoner med radius på 1, 2, 3 og 4 km fra begge tomtene er vist på kart
men det er kun oppgitt antall husstander innenfor 1 km og 4 km. Det
mangler således tall om antall husstander innenfor både 2 og 3 km og
>4km fra både ST-1 og ST-2.
Dette må også sees i sammenheng med forventet demografisk utvikling,
gjerne ut ifra forventet utvikling i 5-10 års intervaller. Kårvåg boligfelt er
f.eks. kun regulert, utbygging har ikke startet, hvor mange husstander
forventes etablert innen neste 5 år, neste 10 år osv., og når antas feltet å bli
ferdig utbygd? Og hva betyr plassering av skolen på ST-1 vs. ST-2 for det
totale transportbehovet mtp. utbyggingsmønsteret og servicetilbudet ellers i
Kårvåg, ref. nedlegging av dagligvarebutikk i sentrum.
Forventet antall skolebusser, bussenes kjøreavstand og kjøreretning
fremgår heller ikke av plandokumentene.
Det totale transportbehovet er således fortsatt uklart.
Med bakgrunn i vårt sektoransvar for å sørge for at føringer i statlige
planretningslinjer for samordnet bolig-, areal og transportplanlegging blir
ivaretatt i planleggingen må vi fremme innsigelse til mangelfull analyse av
transportbehov og helhetlig vurdering av alternativene i forhold til
planretningslinjene.
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- Alternativsammenligning ble
supplert med vurdering mot
planretningslinjer for samordnet
bolig-, areal- og
transportplanlegging.

- Planbeskrivelsen ble supplert
med vurdering av samvirkning
mellom skole og andre funksjoner
i Kårvåg.

- Statistikken over antall
husstander innenfor ulike
avstandsintervaller ble tatt inn
planbeskrivelsen.

- Transportanalysen ble
gjennomført av Asplan Viak.
Transportarbeid estimert i
personkilometer er beregnet for
begge alternative lokaliteter.

AVERØY KOMMUNE

REGULERINGSPLAN BARNESKOLE AVERØY VEST

Vi er svært negative til lokalisering av skole på ST-1 da den strider mot
hensynene i statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og
transportplanlegging, bl.a. når det gjelder bærekraftige og kompakte
tettsteder. Med bakgrunn i vårt sektoransvar for å sørge for at føringer i
statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal og
transportplanlegging blir ivaretatt i planleggingen fremmer vi innsigelse til
lokalisering av skolen på ST-1.
Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og
transportplanlegging § 6.7 sier at planer som strider med retningslinjene
kan gi grunnlag for innsigelse, men samtidig skal statlige og regionale
myndigheter vektlegge lokaldemokratiet når det vurderes om det skal
fremmes innsigelse eller innvending.
Med bakgrunn i våre ansvarsområder, formålsparagrafen i plan- og
bygningsloven samt prinsippene i forvaltningsloven er det likevel svært
viktig at saken opplyses på best mulig måte og at det gjøres faglige og
nøytrale vurderinger i utredningene. Konsekvensene av tomtevalget, både
positive, negative, direkte, indirekte, midlertidige, varige, kortsiktige og
langsiktige, må gjøres kjente for beslutningstakere.
Statens Vegvesen mener, med bakgrunn i bl.a. formålsparagrafen i planog bygningsloven, at midlertidige og kortsiktige konsekvenser/virkninger
ikke skal vektlegges like tungt som varige og langsiktige virkninger. Skolens
plassering som bidrag til bærekraftig tettsted, mener vi derfor må veie
tyngre enn f.eks. enklere anleggsfase.
Vi presiserer også at hensynet til landbruk ikke kan vektlegges.
Landbruksarealet på ST-2 har vært avsatt til boliger i tidligere
kommuneplan og er nå avsatt til offentlig tjenesteyting i ny kommuneplan
uavhengig om det blir bygd skole der eller ei. Landbruksarealet er således
allerede akseptert tapt. Om hensynet til landbruk skal tillegges vekt i denne
saken må området igjen få status som LNF i gjeldende plan for området.

Når det gjelder muligheter for utvidelse så sier den demografiske analysen
at antall barn i skolealder reduseres de nærmeste årene og forventes ikke
opp på dagens nivå igjen før enn om 20 år. Beslutningstakerne er således
nødt til å spørre seg om muligheter for utvidelse, som ihht. prognoser ikke
skal være nødvendig de neste 20+ årene, skal veie tyngre enn hensynet til
bærekraftig utvikling av Kårvåg?
Vi ber om at vekting av de forskjellige forholdene som påvirker valget av
tomt blir omtalt og fremstilt på en oversiktlig måte.
I reguleringsplanen for Kårvåg boligfelt er det en rekkefølgebestemmelse
om utbedring av krysset mellom Fv.250 og Fv.64, etablering av gang- og
sykkelvei langs Fv.250 og forskriftsmessig opparbeidelse av avkjørsel til
boligfeltet fra Fv.250 før utbygging av feltet kan igangsettes.
Hensynene bak denne bestemmelsen gjør seg minst i like stor grad
gjeldende for etablering av skole på ST-1. Vi kan ikke se
rekkefølgebestemmelse om utbedring av kryss, etablering av gang- og
sykkelvei eller forskriftsmessig avkjørsel i planforslaget. Videre foreslås
forbikjøringslomme på Fv. 64 forbi krysset og en dråpeøy i kryssområdet på
Fv. 250, det er heller ikke knyttet noen rekkefølgebestemmelse til disse
tiltakene.
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- Området ST-2 er avsatt i
kommuneplanens arealdel for
utbyggingsformål - offentlig eller
privat tjenesteyting. Det er satt
krav om utarbeidelse av
detaljreguleringsplan for dette
området. En del av området ST-2
er fulldyrka jord. Ifølge
kommuneplanens bestemmelser
§ 1.4 Forhold til jordloven –
«I byggeområder gjelder
Jordloven inntil arealbruk er
fastsatt i detaljreguleringsplan. Jf.
Jordloven Kap. 2. § 2.»
Under utarbeidelse av
detaljreguleringsplan skal det
vurderes om fordeler ved
omdisponering av dyrka jord er
høyere en ulemper.
- Vurdering av forventet
befolkningsutvikling ble tatt inn i
planbeskrivelsen.

- Alternativsammenligning ble
revidert og supplert.
- Rekkefølgekrav om utbedring av
krysset er tatt in i
plnbestemmelser.
- Rekkefølgekrav om etablering
av gang- og sykkelvei, avkjørsel til
skoleområde og forbikjøringsfelt
er tatt in i planbestemmelser.
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For å ivareta trafikksikkerheten i anleggsfasen må avkjørsler og kryss være
ferdig utbedret/etablert før igangsettingstillatelse kan gis. Med hensyn til
trygg skolevei må gang og sykkelvei frem til skoleområdet samt ev. andre
trafikksikkerhetstiltak, som f.eks. tilrettelagt krysningspunkt ved
Vi har således innsigelse til planen inntil det tas inn rekkefølgebestemmelse
i tråd med ovennevnte.
Det foreslås krav til antall oppstillingsplasser både for buss og personbiler i
bestemmelsenes §2.1, 5. ledd. Det må også stilles krav til sykkelparkering,
både antall plasser og kvaliteter (overbygde, med mulighet for lading osv.).
Med bakgrunn i vårt sektoransvar og nasjonal sykkelstrategi må vi fremme
innsigelse til planen frem til det stilles tilfredsstillende krav til
sykkelparkering i planbestemmelsene.
I §2.2 stilles det krav til belysning. Håndbok V124 om Teknisk planlegging
av vei- og tunnelbelysning må ligge til grunn for krav til belysning og hvilken
løsninger velges. Vi ber om at det vises til håndboka i bestemmelsen.
I §2.5 tillates en boenhet med tilhørende garasje og uthus innenfor området
L1. Det er uklart om bestemmelsen gjelder eksisterende bolig eller en ny
boenhet i tillegg til eksisterende. Dette må spesifiseres.
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- Planbestemmelser ble supplert
med krav om etablering av
sykkelparkeringsplasser.

- Bestemmelser om belysning ble
omformulert i samsvar med
merknaden.
- Bestemmelser for området for
landbruk ble omformulert i
samsvar med merknaden.
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Vedlegg 1: Innspill fra Bruhagen, Henda, Utheim, Meek og Bådalen FAU til
kommuneplanens arealdel 2016-28. Område ST-2
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Vedlegg 2. Konsekvensutredning for kommuneplanens arealdel 2016-28. Område ST-1

Vedlegg 3. Konsekvensutredning for kommuneplanens arealdel 2016-28. Område ST-2
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