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Melding om oppstart detaljregulering: Gang- og sykkelveg Kjelklia –
Aure sentrum
Plan ID: 20180003
Tiltakshaver:
Planlegger:

Aure kommune
Ikon Arkitekt og Ingeniør AS

Bakgrunn
I medhold av Plan- og bygningsloven § 12-8 og på vegne av tiltakshaver Aure kommune gis det
melding om oppstart detaljregulering Gang- og sykkelveg: Kjelklia – Aure Sentrum i Aure
kommune.
Nåværende og fremtidig bolig- og næringsbebyggelse vil medføre økt trafikk og flere myke
trafikanter mellom Aure sentrum og Kjelklia. Det er per dags dato ingen opparbeidet løsning for
myke trafikanter langs Fv359, som tidvis har svært dårlige siktforhold. Plantiltak skal tilrettelegge
for trygg ferdsel mellom Kjelklia og Aure sentrum

Planoppstart
Oppstartsmøte med kommunens planmyndighet, forslagsstiller samt kommunalteknikk og eiendom
ble avholdt den 29.05.2018.
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I oppstartmøtet har planmyndigheten blant annet stilt krav om at kryssing av Leirdalsbekken må
vurderes nærmere, eventuelle skjæringer må sikres i plan og fyllinger må gjøres pent, hensyn til
universell utforming ivaretas i plan og at det må foreligge geotekniske utredninger før
detaljplanleggingen.
Med bakgrunn i avholdt oppstartsmøte anbefaler Aure kommune oppstart av planarbeid.

Reguleringsplanen
Området som søkes regulert er vegstrekningen Aursundvegen mellom Kjelklia og Aure Sentrum,
nærmere bestemt fra rundkjøring i Kjelklia t.o.m. fotgjengerovergang i Aure sentrum.
Reguleringsplanen skal sikre trygg ferdsel for myke trafikanter langs den aktuelle strekningen på
Fv359 ved etablering av gang- og sykkelveg. Planforslag skal også søke en løsning for myke
trafikanter i eller over tunnel.
Samtidig med etableringen av gang- og sykkelveg skal plantiltak øke den generelle
trafikksikkerheten langs vegstrekningen med utbedring av svingkurver og frisiktlinjer nord for
Aursundtunnellen. Avsatt planavgrensning inkluderer derfor arealer 35 m på hver side av
fylkesvegens senterlinje.
Det legges opp til tett samarbeide med vegmyndigheten for å finne gode løsninger for gang- og
sykkelvegen som er mulige å relaisere innen rimelig tid.

Gjeldende kommunedelplan
Areal for plantiltak er i kommuneplanens
arealdel (KPA 2018) avsatt med formål
gang- og sykkelvei.
Fremlagt planforslag for etablering av
gang- og sykkelveg langs Fv359
samsvarer med overordnet plan.
Kommuneplanens arealdel stiller krav om
at gang- og sykkelveg fra Aure sentrum
til omrpdene nord for Kjelklia før videre
utbygging. Plantiltak er derfor viktig for å
sikre videre utvikling av Kjelklia.
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Vurdering av utredningsplikt iht.
forskrift om konsekvensutredning

Bilde 1: Utsnitt av gjeldende KPA for Aure sentrum. GS-veg er i
KPA vist som stipplet linje langs veglinje.

Plantiltak er i tråd med overordnet plan, og utløser derfor ikke krav om planprogram og
konsekvensutredning iht. FOR-2017-06-21-854.
Planforslagets virkninger på jordbruk, miljø og samfunn vurderes i planprosessen, sammen med
en ROS-analyse av planlagt tiltak.

Virkninger av planforslag
Kulturminner
Iht. Riksantikvarens databaser, Askeladden, foreligger det ingen registrerte fornminner innenfor
planområdet. Det er flere SEFRAK-registrerte bygninger i området, men plantiltak vil ikke direkte
berøre disse.
Naturverdier
Miljødirektoratets database viser ingen forekomster av viktige naturtyper innenfor planområdet.

Teknisk infrastruktur
Det finnes en grov oversikt over vann- og avløpsledningen i området. Aure kommune pressiserer
at denne oversikten har noe mangler. NEAS har bredbånd i området.

Eventuelle merknader/innspill til planarbeidet sendes til
IKON Arkitekt og Ingeniør AS
Industriveien 5
7072 HEIMDAL
E-post: anne@ikon.as

innen 06.07.2018

Spørsmål kan rettes til:

Anne Marie E. Valderaune på E-postadresse: anne@ikon.as eller
telefon: 950 78 817
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Med vennlig hilsen

Anne Marie E. Valderaune
Arealplanlegger
IKON Arkitekt og Ingeniør AS

Vedlegg:
Skisse til planavgrensning, dat. 04.06.18
Oversiktskart - Planområdet
Sjekkliste ROS-analyse, dat. 01.06.2018
Adresseliste naboer
Naboliste tillegg
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