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1

Innmålinger
Skanningav hele vegtraseen
Det er behovfor skanningav traseenfor å få nøyaktigegrunnlagsdatafor videre prosjektering.

Punktmålinger
Det er behovfor punktmålingerved kritiske punkt og større konstruksjoner.

2

Strekningsvisutbygging
Det er planlagtstrekningsvisutbyggingmed følgendeparseller:

3

•

Lindåstettsted –Lauvås

•

Lauvås–Hope

•

Hope - Austrheimgrense

Ledningerog kabler
Det er flere typer ledningerog kablersom skalhåndteresi byggeplanfasen.Under er det listet opp
de som er aktuelle:

Hovedvannledning
•

•
•

Hovedvannledninggår i dag langsfv. 57 fra Kolåsfelteti sør og ut i sjøenved Rossnesvågen.
Herfra går ledningennordovertil Nordsjøenog forsynerMongstadog installasjoneri
Nordsjøenmed vann. Vannforsyningenmå gå kontinuerlig.Enhar i dag bare kapasitettil et
par timer uten kontinuerligvannforsyning(ved ev. brudd) på Mongstad.
Hovedvannledningen
bør ikke liggei fremtidig kjørebane.Hovedvannledningen
kan liggei
vegprofilet (gs-veg)fra Kolåsfeltettil Rossnesvågen.
Under anleggsfasekan en fylle over vannledningenmed masse.Kraveter 1,2 meter
overdekning,det kan væreforskjeller (frostfri dybdeog fysiskbeskyttelse).Enmå ta hensyn
til hovedvannledningeni anleggsgjennomføringen
slik at det ikke oppstår brudd på
ledningen.

BKK
•

22 kV ledningskalleggesom og den er planlagtå kablesi forbindelsemed utbyggingav ny
gang-og sykkelvegpå strekningenmellom Lindåstettsted og Hellestveit.Det er satt av
areal til kablingav 22 kV ledningi reguleringsplanen.

•

132 kV ledningog 420 kV ledninggår langsvestsidenav fv. 57 mellom Hellestveitog Hope
og krysservegenpå et punkt sør for Hope.Fyllingsfotfor ny fv. 57 vil på enkelte steder ligge
mindre enn 4 meter fra mastepunkt.
Det liggerogsålavspentkablerlangsdeler av vegen.

•

Telenor
Telenorhar fiberkablerlangsen stor del av strekningenfra Lindåstettsted til Hope.Enkeltesteder
ligger fiberkabeli god avstandtil eksisterendefv. 57.
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Risikovurderingav kabler og ledninger i konstruksjon
Det må utføres en risikovurderingav kablerog ledningeri konstruksjonfør bygging.Risikovurdering
utføres av eier av ledningene/kablene.

4

Veggeometri
Resulterendefall
Resulterendefall er sjekketut for alle kryssi reguleringsplanen.I byggeplanmå resulterendefall
sjekkesfor hele veglinjen.

Normalprofil
Normalprofil,F-tegning,er ikke i samsvarmed C-tegningene.Det må gjøresen vurderingi
byggeplanhva som er det rette profilet på vegstrekningen.

Kryss
I reguleringsplanener det satt av arealtil høyre-og venstresvingefelti alle kryss.Det må
gjennomførestellinger til byggeplani kryssenesom grunnlagfor vurderingavbehov for og
utforming av høyre-og venstresvingefelti kryssene.
•

KryssKolås
Her bør en leggeinn opphøydGS-veggjennomkryssog romlefelt i høyresvingefeltet.

Avkjørsler
•

Plasstil henting av bossi avkjørsler
I byggeplanmå det vurderesom det er behovfor større plasstil bossbileri avkjørsleneved
avhentingav boss.Det er avsatt ekstraareal (SVG)i reguleringsplantil ev. utviding av
avkjørslene.Det må da ev. tilretteleggesmed en gruslagtutvidelsei avkjørselen.Dette skal
detaljeresi byggeplan.

•

Avkjørselved pel 1450 (til kommunaltpumpehus)
Innerdel av kurvaskal dekkesmed grusslik at ved behovså kan lastebilerhåndteresvingen.
Avkjørselenliggertett i kanalisertkryss.Løsningsom er valgt i reguleringsplanmå vurderes
i byggeplan.Alternativ er å knytte veg til pumpehustil avkjørselved pel 2000og bruke g/sveg som kjørevegeller ev. byggeet dobbelt vegsystemfra pel 2000til pumpehuset.

•

Avkjørseltil gnr. 117 bnr. 11 og gnr. 117 bnr. 27 er vist med avkjørselspilerut i vegf_SV21.
Beggeavkjørslenemå detaljeresog tilassesi byggeplan.

•

VegSV52er prosjektert og regulert med mur. Vegog mur må tilpassesterreng i byggeplan.
Det er åpnet opp for justeringav SV52i o_SVG11for å redusereinngrepi eiegdomgnr. 116
bnr. 30. Det er utarbeidet C- og D-tegninger09.08.21som grunnlagfor regulering,jf.
vedlegg1a).

•

Avslutningav vegSV52til eiendomgnr. 116 bnr. 79 må tilpassesutkjøring fra eiendomog
garasje.

•

Avkjørseltil gnr. 121 bnr. 1 og 5 er vist med avkjørselpilved pel 6395.Avkjørslamå
detaljeresog tilpassesi byggeplan.

•

Avkjørseltil gnr. 121 bnr. 2 og 6 er vist med avkjørselspilved pel 6990.Avkjørslamå
detaljeresog tilpassesi byggeplan.

•

AvkøyrselSV69må tilpassesbruk av arealpå næringsområdetBN7og BN8.
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•

Avkjørseltil gnr. 126 bnr. 7 er vist med avkjørselspilved pel 9175.Avkjørsamå detaljerses
og tilpassesi byggeplan.

Busslomme/forbikjøringslomme
•

Det er sikret areal(SVG)til å kombinerebusslommeog forbikjøringslommepå noen steder
på strekningen(pel 2100og pel 3800).Vurderingenom disseskalkombineresmå tas i
byggeplan.

•

Enforutsetter at bussholdeplasser
kan brukestil oppstillingav bossdunkerfor henting av
boss.

•

Utvidelseav høyresvingefelt
Kanbenyttessom passeringslomme
ved Kolåsnord og Hope

GS-vegog busslommer
Der GS-vegføresfremfor leskurbør det markereset felt/ledeline ytterst på perrong/GS-vegfor
passasjerersom går av og på buss.

P-plass
•

I byggeplanmå en vurdereom en skalflytte p-plassved Gjerdvågstraumenlengresørøst
enn avsatt i reguleringsplan.Det er satt av ekstraareal(SVG)til å endre plasseringav pplass.

•

Det er avsatt arealtil p-plasseri SVG4og f_SVG10.Antall p-plassermå vurderesi
byggeplan.

Trapperog gangveger
Dissemå tilpassesi byggeplan.Det er avsattekstraareal (SVGog L2)for detaljert utforming og
plasseringav gangvegog trapper på byggeplan.
Kravtil rekkverkved konstruksjongjør det vanskeligå få korte og godesnarvegerog trapper til
bussholdeplassene.
Enkan bøyeut rekkverki terreng og en kan forlengekulverter for å få rekkverk
lengre ut. Dette må vurderesi byggeplan.

Sti
Det skaletableressti for tilkomst til naustog turområde.Dette gjelder under brua ved
Gjerdvågstraumenog sti ned til naust ved pel 3150.

Rekkverk

5

•

Avslutningav brurekkverkmå vurderesi byggeplan.

•

Lengdenpå rekkverksom er vist på K-tegninger for kort og må forlenges.

•

Kantbjelkeved konstruksjonmå tilpassestype rekkverk.

•

Nytt normalprofil for grøft (påkjøringssikker)medførerat en må se på rekkverksbehovetpå
nytt.

Konstruksjoner
•

Enbør vurdereå støpeinn bunnplatei kulvert istedenforsåleslik det er vist i K-tegning.

•

Enmå vurdere om det skalværetørrsteinmur på vingene
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Kulvert Kolår nord
Kulvertenligger i et lavbrekkog det er derfor behovfor å pumpe vekk overvann.Det er forutsatt en
pumpe i kulverten.Det er tatt høydefor plasseringav en pumpe i kulverten.Kulvertligger lavt i
terrenget og en bør ogsåvurdere tett konstruksjonnår det gjelder grunnvannstandeni området.

Kulvert Lauvåssør
Rekkverktil kulvert liggeri siktsonetil avkjørselved pr. 4675.Dette kan løsesved at lengdenpå
kulvert forlengesog ved å flate ut vegi kulvert. Lengdepå kulvert må avklaresi byggeplanslik at en
oppnår tilfredsstillendesikt.

6

Landskapstilpasning
Det er sikret nødvendigareal (SVG)i reguleringsplanslik at terrenget kan formesi byggeplan.
Byggeplanenmå vise utsiktslinjer,rekkverk,naturlig revegetasjon,eksisterendevegetasjonsom bør
tas vare på, som lyng og furu, landbruk,småskalalandskap,
vann og bekkeløp.

7

8

Tiltak ved Tjukkhetlevatnet
•

Avrenningfra veg må ikke skje ned mot Tjukkhetlevatnet.Tjukkhetlevatneter i dag en del
av industrivannsforsyningen
til Nordsjøen,men er planlagtsom fremtidig drikkevannskilde.
Dreneringforbi vatnet må skje i lukket systemmot Rossnesvågen.

•

Tjukkhetlevatnetmå sikresmot utforkjøring av tankbiler.

•

Anleggsgjennomføringen
må avklaresmed VA-seksjoni Lindåskommune.Avbøtendetiltak
må værepå plassslik som siltgardinerog lensing.

•

Tjukkhetlevatneter registrert som leveområdefor ål. Utløpsbekknord til Tjukkhetlevatnet
inneholderørret, men fri vandringi bekkener hindretav en dårlig utformetkulvert. Det er
usikkertom det har gått fisk opp i Tjukkhetlevatnettidligere, dvs.at bekkenikke er
anadrom.Det bør ikke åpnesopp for gjennomgangav fisk dersomvandringshinderetikke
er menneskeskapt.I reguleringsplanener det åpnet opp for at det er mulig for fisk å vandre
mellom Tjukkhetlevatnetog Rossnesvågen.
Det må avklaresi byggeplanom en skal
tilrettelegge for vandringav fisk mellom Tjukkhetlevatnetog Rossnesvågen.

Søknadspliktigetiltak
Bru over Gjerdsvågstraumen
er søknadspliktigetter havne-og farvannslova.Søknadskalsendestil
Bergenog Omlandhavnevesensom behandlerslikesakerfor Lindåskommune.Søknadmå sendesi
god tid før byggestart.

9

Tiltak ved Lindåstettstad
Bruk av bygge-og anleggsområdeved grav- og urnelund
Del av områdesatt av til grav-og urnelund ved Lindåstettstad kan benyttessom bygge-og
anleggsområde.Det må tas særlighensyntil bruk av tilgjengeligareal på gravplassen,særligved
begravelser.Anleggsarbeidog -trafikk må ikke væretil hinder for bruk av gravplassenunder for eks.
gravferd,urnenedsettingo.l.
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Bruk av bygge-og anleggsområdeved Den Trondhjemskepostveg
Del av den Trondhjemskepostvegved Lindåstettstad er regulert til omsynssoneH570_4.Det er
behovfor å benytte dette område i anleggsgjennomføring
og til trafikkavviklingi anleggsperioden.I
bestemmelseneer det satt krav til at det ikke kan utføresarealinngrepsom kan ødeleggeeller
skadekulturminnet. Enkan i anleggsperiodenkjøre over postvegen.Det er krav til bruk av matter
og sikringstiltaki dette området. All bruk av området og behovfor sikringstiltakskalavklaresmed
kulturminnemynde.Områdetskaltilbakeføresetter omforent plan for tilbakeføringetter
anleggsperioden.
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