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FORORD
Et nasjonalt mål er at det skal bli mer miljøvennlig transport, bedre miljø i byer og 
tettsteder, bedre helse gjennom mer fysisk aktivitet og et universelt utformet samfunn. For 
at dette skal kunne oppnås må det samarbeides om planleggingen av gang- og sykkelveger i 
byer og tettsteder.

Vi ser nå at en økning i befolkningen byr på utfordringer i forhold til transportbehovet i 
byene. Dette er ikke bare en utfordring i byene, også i og rundt tettstedene. Derfor må det 
gjøres flere og bedre tiltak for få flere til å velge sykkel fremfor bil.

Vi ønsker med denne reguleringsplanen og sette igang prosessen for byggingen av gang- og 
sykkelvegen mellom Overhalla og Namsos. Denne første etappen vil også knytte sammen 
deler av tettstedene og boligområdene i kommunen. 

Planprogrammet vil ta opp formålet med planarbeidet, planprosessen med frister og 
deltakere, opplegget for medvirkning, spesielt i forhold til grupper som antas å bli særlig 
berørt, hvilke alternativer som vil bli vurdert og behovet for utredninger.
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DEL 1: MÅL OG RAMMER

1.1 Bakgrunn for planarbeidet

Fylkesveg 17 er en hovedfartsåre som går gjennom Overhalla kommune. Fartsgrensen er 70 - 80 
km/t med unntak av de delene som går gjennom bygdene og boligområder. Vegen er i dag lite 
tilrettelagt for sykling med unntak av strekningene gjennom tettstedene/bygdene. Trafikksikkerhet 
langs en slik trafikkert hovedveg som FV. 17 vil derfor være viktig for fremtidig utvikling av gang- 
og sykkeltilbudet i kommunen.

I Klima- og miljøplanen for Overhalla kommune fra 2014 ble det beskrevet flere tiltak for å øke 
sykkelbruken i kommunen og bli Sykkelkommune nr. 1 i Namdalen. En videre utbygging av gang- 
og sykkelveg mellom Overhalla og Namsos var en av disse tiltakene.

I forbindelse med Sykkelstrategien ble det utarbeidet et forprosjekt som tok for seg muligheter 
for en sykkelstamveg fra Overhalla og til Namsos, ”Forprosjekt Sykkelstamveg Overhalla - Skage - 
Namsos”.

I kommunestyresak 38/17 ble det vedtatt igangsetting av reguleringsplanarbeid for første etappe 
i tråd med forprosjektets beskrivelse av videre regulering og fremdrift. Reguleringsplanarbeidet 
skal gjennomføres innenfor en kostnadsramme på kr 250 000.

Denne etappen er en av totalt 4 etapper som til slutt vil utgjøre en sykkelstamveg fra Overhalla til 
Namsos når det står ferdig bygget.

1.1.1 Formål med planen
Følgende prosjektmål skal legges til grunn:
• Sikrere ferdsel for gåing og sykling langs strekningen
• Økt trygghet for de myke trafikantene.
• Flere som sykler og går til jobb og skole

1.1.2 Vurdering av utredningsplikt
Strekningen vil gå gjennom områder med mye jordbruk og boligeiendommer. Det må derfor 
gjøres konsekvensutredning av flere temaer;

• Jordvern- og landbruksfaglige vurderinger
• Miljøvernfaglige vurderinger/Biologisk mangfold
• Grønnstruktur/rekreasjon/friluftsinteresser
• Landskap og estetikk
• Kulturlandskap og kulturminner
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1.2 Planområdet

1.2.1 Beliggenhet og avgrensning
Fv. 17 er en sentral hovedveg som går gjennom kommunen. Vegen har en ÅDT på ca. 3370 og er 
en stor pendlerstrekning. 
Den første etappen går fra Barliakorsen og til Ryggahøgda og vil fortsette der eksisterende gang- 
og sykkelveg slutter. Strekningen har et forholdsvis flatt terreng og har en lengde på ca. 3,5 km. 
Hvis denne etappen gjennomføres vil dette kunne knytte sammen Fv. 434 som et lokalnett for 
sykkel.
Fv. 434 går gjennom flere boligfelt og denne første etappen vil øke tilgjengeligheten og 
fremkommeligheten mellom Ranemsletta/Overhalla sentrum og disse boligområdene.

1.2.2 Trafikkbelastning og trafikksikkerhet
Års døgntrafikk (ÅDT) på denne vegstrekningen er på 3370. I tillegg er det 11-12 % lange kjøretøy 
som kjører på denne strekningen.
Strekningen har et gjennomsnitt på 7,8 meter total vegbredde.
Fartsgrensene er 60, 80 og 70 km/t.

Fra 1978 og til 2016 har det blitt registrert 29 
trafikkulykker med personskade, men ingen 
av disse var med syklist innblandet. 

ANTALL AV PERSONSKADER

Drept 2
Meget alvorlig skadd 2
Alvorlig skadd 5
Lettere skadd 32

Figur 1: Tabellen viser et utdrag fra vedlegg 4 - ulykker



FORSLAG TIL PLANPROGRAM

6 - REGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG BARLIAKORSEN - RYGGAHØGDA (ETAPPE 1) -

SY
KK

EL
KO

MMUNE NR 1 I NAMDALEN

OVERHALLA 
KOMMUNE

1.2.3 Eiendomsforhold 
Eiendomsforholdene og arealbruken langs veger består mest av store landbrukseiendommer og 
noe spredt bebyggelse. Langs fylkesvegen er det i dag flest arealer til jordbruk og fiske. I noen 
områder er det en spredt bebyggelse.
Ved Igdadalen ligger det 4 boliger relativt nært vegen på begge sider. På Skei ligger det 7 boliger 
langs vegen. Fem boliger ligger på høyre side, mens de to andre ligger på venstre side. Ved 
Skeismarka ligger det kun en bolig på høyre side.
Ved Øyesvollkorsen ligger det 4 boliger nært krysset på høyre side.
Videre til Ryggahøgda ligger det 6 boliger både på venstre og på høyre side av vegen.

1.2.4 Nye forbindelser og adkomster
Denne etappen av gang- og sykkelvegen vil først og fremst gi en videre forbindelse og adkomst for 
alle boligområder langs fv. 434 og på Øysvoll. For at dette skal kunne gjøres mest trafikksikkert er 
det behov for kryssing av fv. 17. 
I tillegg vil gang- og sykkelvegen gi en bedre gang- og sykkelforbindelse for boligområder på Veglo 
via Vegloneset og til Tødås via Tødåsvegen. Etappen vil også gå helt til Ryggahøgda for å knytte 
sammen den nye utviklingen i området.

1.3 Planstatus, gjeldende planer og 
retningslinjer

1.3.1 Forholdet til kommuneplan
Figur 2 viser et utsnitt av gjeldende kommuneplan. 
Her kan man se at store deler av planområdet vil 
berøre LNF-områder og noen boligområder.

1.3.2 Forholdet til reguleringsplaner
Det foreligger kun en bebyggelsesplan ved 
Øyesvollkorsen i forbindelse med planområdet (figur 
3). 

1.3.3 Statlige og regionale forutsetninger 
Retningslinjene for Samordna bolig, areal og 
transportplanlegging tilsier at:
• Arealbruk og transportsystem skal utvikles slik 

at de fremmer samfunnsøkonomisk effektiv 
ressursutnyttelse, med miljømessig gode 
løsninger, trygge lokalsamfunn og bomiljø, god 
trafikksikkerhet og effektiv trafikkavvikling.

Samtidig gir retningslinjene føringer for avveiing 
mellom verne- og bruksinteresser:
• Hensynet til effektiv transport må avveies i forhold til vern av jordbruks- og naturområder. 

Utbyggingsmønster og transportsystem bør utformes slik at en unngår omdisponering av 
store, sammenhengende arealer med dyrket eller dyrkbar mark av høy kvalitet.

I tillegg ligger nasjonal sykkelstrategi og gåstrategi sammen med fylkeskommunens og 
kommunens egne strategier for gåing og sykling til grunn i all arbeid med gang- og sykkeltiltak.

Figur 2

Figur 3
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DEL 2: PLANPROGRAM 

2.1 Formelt grunnlag og beslutning om planprogram
Reguleringsplanen er vurdert til å komme inn under § 8. i forskrift om konsekvensutredninger, jf. § 
10.;
• pkt. a) størrelse, planområde og utforming, 
• pkt. d) større omdisponering av områder avsatt til landbruks-, natur- og friluftsformål, 

samt reindrift eller områder som er regulert til landbruk og som er av stor betydning for 
landbruksvirksomhet.

2.2 Krav til innhold i planprogram 
Etter forskrift om konsekvensutredninger § 14 skal planprogrammet inneholde en beskrivelse av:
• Planen eller tiltaket, det berørte området og de problemstillingene som i den konkrete saken 

anses viktige for miljø og samfunn
• Forholdene som etter kapittel 5 skal utredes, og hvilke metoder som er tenkt benyttet for å 

skaffe nødvendig kunnskap
• Relevante og realistiske alternativer og hvordan disse skal vurderes i konsekvensutredningen
• Plan- eller søknadsprosessen, med frister i prosessen, deltakere og plan for medvirkning fra 

særlig berørte grupper og andre.
Planprogrammet eller meldingen skal også inneholde kart over det berørte området.

2.3 Utredningstemaer 
I tråd med forprosjektet for sykkelstamvegen skal følgende problemstillinger utredes nærmere:

• Jordvern- og landbruksfaglige vurderinger
• Miljøvernfaglige vurderinger/Biologisk mangfold
• Grønnstruktur/rekreasjon/friluftsinteresser
• Landskap og estetikk
• Kulturlandskap og kulturminner

Disse temaene sees på som viktig for å kunne ta gode og balanserte beslutninger. 

2.4 Avklaring av alternativer 
Forprosjektet for sykkelstamvegen tok for seg fire alternativer for første etappe. I utredningene vil 
kun alternativ 1 og 2 bli vurdert, da de er de mest relevante og realistiske alternativene. 

2.5 Detaljtilpassing og avbøtende tiltak
Som beskrevet i forprosjektet skal det sees på løsninger som ivaretar andre hensyn i tillegg til 
trafikksikkerhet og attraktivitet.
Det vil i det påfølgende arbeid med detaljreguleringsplan med konsekvensutredning bli lagt vekt 
på tiltak med hensyn på detaljtilpassing av gang- og sykkelvegen på strekningen samt avbøtende 
tiltak for å redusere ulemper med hensyn på jordvern- og landbruksfaglige vurderinger, 
miljøvernfaglige vurderinger/biologisk mangfold, grønnstruktur/rekreasjon/ friluftsinteresser, 
landskap/estetikk og kulturlandskap/kulturminner.
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DEL 3: RAMMER FOR UTREDNINGSARBEIDET
Det skal utføres utredningene på detaljplanreguleringsnivå i henhold til Håndbok V712
Konsekvensanalyser, Statens vegvesen og forskrift om konsekvensutredninger (2017).

3.1 Planområde og influensområde 
Influensområde defineres som tilgrensende arealer som blir påvirket av det planlagte tiltaket.
Størrelsen på influensområdet vil som regel variere fra fagtema til fagtema, men kartskissen under 
viser antatt maksutstrekning av influensområde.

3.2 Metodikk 
Fagutreder vil beskrive og vurdere områdets 
karaktertrekk og verdi basert på kriterier fastsatt i
H712. Det lages et illustrasjonskart som viser 
enkeltområdenes verdi basert på en skala som spenner 
fra liten-middels-stor verdi, jf konsekvensvifte, figur 4.

Vurdering av dagens situasjon og verdi vil basere seg 
på kjent informasjon, tilgjengelige databaser, egne 
registreringer/undersøkelser.

3.3 0-Alternativet 
0-alternativet utgjør grunnlaget for sammenligningen 
som gjøres i selve konsekvensutredningen. 
Konsekvensene av tiltaket måles ved å sammenligne 
forventet tilstand etter at tiltaket er gjennomført mot 
forventet tilstand uten gjennomføring av tiltaket. Alle 
alternativer måles i forhold til et ”alternativ 0”. En 
beskrivelse av alternativ 0 tar utgangspunkt i dagens 
situasjon, og omfatter i tillegg forventede endringer 
uten prosjektet i analyseperioden1.

I denne detaljreguleringen vil 0-alternativet være at det ikke blir bygget en gang- og sykkelveg på 
denne strekningen. På grunn av den store befolkningsveksten som er framskrevet i Overhalla og 
en tilsvarende økt trafikkmengde er det grunn til å se for seg en situasjon der innbyggerne vil kvie 
seg å sykle langs denne hovedvegen. Dette kan resultere i at målet om økt sykkelbruk ikke nås.

3.4 Alternativer som skal utredes 
I forprosjektet ble det gjort noen utredninger av alternativer for denne strekningen. Dette vil bli 
lagt til grunn og benyttet videre i denne detaljreguleringsplanen med konsekvensutredning. 
I del 5 gjøres det en ytterlig vurdering av alternativene som er relevante og realistiske i forhold til 
det behovet som er ønsket på denne strekningen. 

3.5 Avbøtende tiltak
I det påfølgende arbeid med detaljreguleringsplan med konsekvensutredning vil det bli lagt vekt 
på optimalisering av den valgte løsningen i form av detaljtilpassing av gang- og sykkelvegen langs 
strekningen samt avbøtende tiltak for å redusere ulemper.
1 Håndbok V712, Konsekvensanalyser

Figur 4: Konsekvensvifte. Kilde: SVV, Håndbok V712
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DEL 4: UTREDNINGSTEMA 
Tiltaket med gang- og sykkelveg langs Fv 17 fra Barliakorsen til Ryggahøgda vil kunne medføre 
vesentlige konsekvenser for miljø. I konsekvensutredningen skal det redegjøres for relevante 
miljøtema.

4.1 Jordvern – og landbruksinteresser
Dagens situasjon
Kommunen har er stort fokus på landbruksinteresser.
På begge sider av fv. 17 ligger det både landbruks- og 
skogbruksområder innenfor planområdet.

Langs strekningen er det 8 gårdseiendommer med 
landbruksområder som grenser til vegstrekningen. 
Det må derfor gjøres grundige utredninger av 
hvilke konsekvenser tiltaket vil utgjøre og hvor mye 
jordbruksarealer som blir berørt av tiltaket.

Antatte problemstillinger
Bygging av gang- og sykkelveg langs fv. 17 vil berøre verdifull landbruksjord og skogbruk. På 
enkelte strekninger vil dette kunne føre til at gjenstående arealer mellom veg og bekkedrag blir 
mindre rasjonelle å drifte.

Langs strekningen er det i dag flere landbruksavkjørsler. Ved eventuell etablering av gang- og 
sykkelveg må avkjørselsbehovet diskuteres med grunneierne.

Utredningsbehov
I konsekvensutredningen bør det sees på hvordan tiltaket kan gjøre minst mulig inngrep på 
landbruks- og skogbruksområder.
Det er derfor behov for et arealregnskap som viser hvor mye arealer som vil gå tapt ved 
anleggelse av gang- og sykkelveg. 

Figur 6: Kartet viser gårdseiendommene som har landbrukseiendommer som grenser til vegstrekningen. 
Kilde: NIBIO - Gårdskart

Figur 5: Flyfoto av strekningen

Flyfoto

19.07.2017kilden.nibio.no

300m2001000 Målestokk 1:10000 ved A3 liggende utskrift

Landbrukseiendom 1744 - 39/1 Markslag (AR5) 13 klasser

Dato: 2017-07-20 10:07:48 - Side 1 av 4

Tegnforklaring arealstatistikk

Eiendomsgrenser Erosjonsrisiko

Beskrivelse Fargekode Beskrivelse Fargekode

Grense Liten erosjonsrisiko

Uregistrert jordsameie Middels erosjonsrisiko

Uavklart eierforhold Stor erosjonsrisiko

Tvisteteig Svært stor erosjonsrisiko

Ikke kartlagt

AR5 - 13 klasser Jordressurser
Beskrivelse Fargekode Symbol Beskrivelse Fargekode

Fulldyrka jord  Ingen begrensninger

Overflatedyrka jord  Små begrensninger

Innmarksbeite  Moderate begrensninger

Skog, særs høg bonitet  Store begrensninger

Skog, høg bonitet  Ikke kartlagt

Skog, middels bonitet 
Skog, lav bonitet  Endring markslag (AR5)
Uproduktiv skog  Beskrivelse Fargekode

Myr  Til jordbruksareal

Jorddekt fastmark Fra jordbruksareal

Skrinn fastmark Endringer innen jordbruksareal

Bebygd, samf, vann, bre Andre endringer

Ikke klassifisert Ingen endringer

AR5 - 7 klasser Helling jordbruksareal
Beskrivelse Fargekode Symbol Beskrivelse Fargekode

Fulldyrka jord  Større enn 1:3

Overflatedyrka jord  Mellom 1:5 og 1:3

Innmarksbeite  Mindre helling, samt andre areal

Produktiv skog 
Bebygd, samf, vann, bre Grenser for arealressurser
Annet markslag På kart

Ikke klassifisert På flybilde

Dato: 2017-07-20 10:07:48 - Side 2 av 4 Dato: 2017-07-20 10:07:48 - Side 2 av 4
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Det bør utredes alternative løsninger i forhold til bredde på rabatten mellom kjøreveg og gang- og 
sykkelveg og utforming av grøfteskråning. Samtidig bør gang- og sykkelvegen i utgangspunktet 
ligge på samme nivå som vegen, og det må gjøres utredninger i forhold til om skråningen kan 
etableres med et slakere fall for at det kan muliggjøre dyrking tett inntil gang- og sykkelvegen.

4.2 Biologisk mangfold
Dagens situasjon
Første etappe vil gå over sideelven Igda, som går ut fra 
elven Reina. Området er verdifulle biotoper for insekter, 
fugler og større dyr. 

Noen områder langs strekningen er beverbiotoper og 
har kategori livskraftig.

Det er kun to funn av lav langs strekningen. Ut i fra 
registreringene i Artskartet (figur x) vil ikke tiltaket 
berøre noen truede arter.

Antatte problemstillinger
Ut i fra de registreringene som er gjort vil strekningen 
berøre noen områder ved elven Igda.

Utredningsbehov
Det er behov for en mer detaljert vurdering av biologisk 
mangfold knyttet til elva Igda langs og innvirkning på 
trekkruter for rådyr og elg. Det skal gjennomføres 
kartlegging etter standard metodikk.

4.3 Grønnstruktur/rekreasjon/friluftsinteresser
Grønnstruktur
Grønnstrukturen består i hovedsak av jordbruks- og 
skogbruksområder. 

Rekreasjon/friluftsinteresser
Det går en tursti fra Øysvollkorsen og til Tetliberget. 
Ellers er det ikke andre rekreasjons eller 
friluftslivsinteresser langs strekningen. 

Antatte problemstillinger
Etablering av gang- og sykkelveg vil i liten grad innvirke på hovedgrønnstrukturen i området og vil 
ikke ha direkte innvirkning på rekreasjon/friluftsinteressene.

Utredningsbehov
Det ansees ikke å være behov for ytterligere utredninger knyttet til grønnstruktur og friluftsliv.

Tegnforklaring

Kommentarer:

Norges vassdrags- og energidirektorat  

Postboks 5091 Majorstuen                 

0301 Oslo                                                 

tlf: 09575               E-post: nve@nve.no

NVEAtlas 20.7.2017

Kartutsnitt: NVE Elvenett

Kilometers
0,10 0,20

NVE

GeocacheGråtone
hovedelv
elvenett

Figur 7: Kartet viser elvenettet i planområdet.

Figur 8: Kartet viser registeringer i artskartet. 
Kilde: Artsdatabanken.

Figur 9: Flyfoto av planområdet. 
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4.4 Kulturlandskap
Dagens situasjon
I dag består kulturlandskapet langs strekningen av store landbruksområder og spredt bebyggelse. 
Det er ikke registrert noen verneverdige kulturlandskaper i tilknytning til planområdet.

Antatte problemstillinger
Inngrepet i landskapet vil utgjøre endringer av dagens kulturlandskap. Kulturlandskapet er ikke 
registrert som verneverdig.

Utredningsbehov
Selv om kulturlandskapet ikke er verneverdig ser vi et behov for en nærmere vurdering med 
hensyn på utforming av gang- og sykkelvegen. Her med hensyn til enkeltelementer som for 
eksempel rekkverk samt utforming av rabatter, grøfteprofil, vegetasjon og belysning.

4.5 Kulturminner
Dagens situasjon
Det er ikke mange kulturminner 
registrert i tilknytning til planområdet. 
Det er kun et kulturminne ligger langs 
fylkesvegen. Dette kulturminne er et 
gravfelt som har uavklart vernestatus.
Det er ingen automatisk freda 
kulturminner registrert.

Antatte problemstillinger
Med utgangspunkt i registreringer vil 
tiltaket berøre ett kulturminne. 

Utredningsbehov
Det er ikke behov for ytterlige utredninger.
Det kan likevel være ukjente automatisk freda kulturminner i området eller inn mot planområdet. 
Dersom man i løpet av det videre arbeidet med planforslaget eller byggearbeidene oppdager hittil 
ikke kjente kulturminner, skal arbeidet stanses og fylkeskommunen kontaktes, jf. kml § 8 annet 
ledd. 

4.6 Andre temaer 
Disse temaene blir ikke tatt opp i KU, men skal omtales i Planbeskrivelsen og/eller Risiko- og 
sårbarhets (ROS)-analysen:
• Tilgjengelighet for alle
• Barn og unges oppvekstsvilkår
• Veg- og vegtekniske forhold
• Trafikale forhold/ trafikksikkerhet
• Anleggsperioden
• Vann og avløpsforhold
• Geoteknikk

Figur 9:Kartet viser registerte kulturminner i planområdet.
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4.7 Sammenstilling av utredningstema 
Tabellen viser hvilke tema som skal omhandles i det videre planarbeid, hvilke tema som skal 
konsekvensutredes (KU) og hvilke temaer som naturlig inngår i planbeskrivelsen (PB) og
Risiko- og sårbarhets(ROS)-analysen som sammen med plankart og bestemmelser inngår i 
komplett planmateriale.2

2 Avbøtende tiltak vil fremkomme for hvert av utredningstemaene og vil være grunnlag for justering av planen
undervegs eller for gjennomføring av tiltak i forbindelse med etablering av gang- og sykkelvegen.

Tema PB
ROS

KU Utredningsbehov Metodikk/
Avbøtende tiltak2

Jordvern – og 
landbruksinteresser

x Arealregnskap
Utforming av rabatt og
grøfteprofil
Landbruksavkjørsler

SVV-håndbok 140
Konsekvensanalyser

Biologisk mangfold x Elvedrag med
kantvegetasjon.

DN-håndbok 13
(Direktoratet for
naturforvaltning)
A, B, C-verdi

Grønnstruktur/ 
rekreasjon/
friluftsinteresser

x Ikke behov for ytterligere 
utredninger

SVV-håndbok 140
Konsekvensanalyser
ev DN-håndbok 25
Kartlegging og
verdisetting av
friluftslivsområder

Kulturlandskap x Utforming av rabatt,
grøfteprofil, vegetasjon og 
belysning

Kulturminner x Arkeologisk undersøkelse?

Tilgjengelighet for alle x Krav til universell utforming 
skal tilfredsstilles

Barn og unge x Vurdering av tiltaket i 
forhold til barn og unge

Folkehelse x Vurdering av tiltaket i 
forhold til folkehelse

Veg- og vegtekniske 
forhold

x Forprosjektet legges 
til grunn for sidevalg, 
normalprofil og 
kryssing. Det må gjøres 
grundigere utredninger i 
reguleringsplanen.

Trafikale forhold/ 
trafikksikkerhet

x Vurdering av løsninger i 
forhold til trafikksikkerhet

Anleggsperioden x Vurdering av tiltak i 
anleggsperioden

Geoteknikk x ROS-analyse
Vurdering av lokal stabilitet
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DEL 5: VURDERING AV ALTERNATIVER 
I forprosjektet for sykkelstamveg mellom Overhalla og Namsos er det allerede gjort vurderinger 
av alternativ for etappe 1. Disse er ikke utfyllende og det vil gjøres ytterligere vurderinger av 
relevante og realistiske alternativer for en gang- og sykkelveg mellom Barliakorsen og Ryggahøgda. 

5.1 Grunnlag for standardvalg 
Etter Håndbok N100 er fv. 17 klassifisert som både H1 og H2  - nasjonale hovedveger og øvrige 
hovedveger. Vegen har en gjennomsnittlig tverrprofil på 8,5 meter, fartsgrensen er på 80 km/t 
med unntak av gjennom tettstedene osv.

Forprosjektet redegjorde for hvilke fysisk utforming og løsningsvalg det var hensiktsmessig å 
velge. Den anbefalte løsning ble en separat gang- og sykkelveg (se forprosjekt s. 23). Det vil så 
langt det lar seg gjøre opparbeides gang- og sykkelveg etter standardene i sykkelhåndboka. 

Langs strekningen ligger det både spredt boligbebyggelse og jordbruksarealer nært vegen. Her 
bør det sees på løsninger som ikke tar for mye av tilgrensende areal, men som samtidig øker 
trafikksikkerheten.

5.1.1 Valg av løsning for kryssing av fv. 17
Noen plasser vil det være hensiktsmessig å anlegge kryssinger fra motsatt side av hvor gang- og 
sykkelvegen anlegges. For at ikke for mye av verdifull jordbruksareal skal gå tapt vil det være 
hensiktsmessig å benytte kryssing i plan. Bruer eller underganger vil medføre store inngrep og 
beslaglegge viktige jordbruksarealer. 
Det må undersøkes om hvor kryssingene skal lokaliseres og hvilke løsninger som vil bli best for at 
trafikksikkerheten skal opprettholdes.

5.1.2 Sidevalg 
Det er gjort en analyse av sidevalg 
i forprosjektet. Her ser vi at det er 
alternativ 1 som kommer best ut.

Det må gjøres ytterlige 
undersøkelser i 
konsekvensutredningen i 
forhold til hvilken side gang- og 
sykkelvegen skal gå på.

Alternativ 1:
Gang- og sykkelveg nord for fv. 17 

Alternativ 2:
Gang- og sykkelveg sør for fv. 17

Jordvern- og 
landbruksinteresser

Berører jordbruksarealer - Berører jordbruksarealer -

Biologisk mangfold Kryssinger og nærføring 
bekkedrag
Må undersøkes nærmere

- Kryssinger og nærføring 
bekkedrag
Må undersøkes nærmere

-

Grønnstruktur/rekreasjon/
friluftsinteresser

Kulturlandskap Bru/undergang, rekkverk vil 
være et fremmed-element i 
kulturlandskapet

- Bru/undergang, rekkverk vil 
være et fremmed-element i 
kulturlandskapet

-

Kulturminner Registrert et kulturminne - Ingen kjente kulturminner blir 
berørt, må undersøkes nærmere

+

Målpunkter

Sammenheng med eksisterende 
gang-sykkelveger

Kan koples direkte på 
eksisterende gang- og sykkelveg

+ Må krysse veg for å koples på 
eksisterende gang- og sykkelveg

-

Kryssinger av veger Må krysse to kommunale veger - Må krysse fv 434. -
Kryssinger av atkomstveger Må krysse 10 atkomstveger + 11 atkomstveger -

Belysning Ingen belysning 0 Ingen belysning 0

Vann og avløpsnett Må ta hensyn til vann og 
avløpsnett som ligger på nordlig 
side av veg

- Må ta hensyn til vann og 
avløpsnett som ligger på sørlig 
side av veg

-

Jernbanetrase Må ha bru over jernbanetrase - Må ha bru over jernbanetrase -

Samlet vurdering 2 +
7 -

1 +
8 -

Figur 10: Tabell hentet fra forprosjektet. 
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5.2 Alternativ 1 og 2
Kartene viser de to alternativene som vil bli utredet i reguleringsplanarbeidet.

Øysvollkorsen

Barliakorsen

Ryggahøgda

Alt. 1

Alt. 1

Alt. 1

Ny sti 

Eksisterende gang- og 
sykkelveg

Tegnforklaring

N

Målestokk: 1:10 000

Alternati v 1

Overgang

Øysvollkorsen

Barliakorsen

Ryggahøgda

Alt. 2

Alt. 2

Ny sti 

Alt. 1

Eksisterende gang- og 
sykkelveg

Tegnforklaring

N

Målestokk: 1:10 000

Alternati v 2

Overgang

Alternativ 1

Alternativ 2
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5.3 Planprosessen 
Når det utarbeides planer, er det viktig at virkninger for relevante tema er godt nok belyst. Det er 
også viktig at temaet blir ivaretatt ved gjennomføringen av planer.

Før reguleringsplanforslaget utarbeides skal planarbeidet varsles og oppstart av planarbeid 
kunngjøres. Varsel om oppstart av planarbeidet i henhold til pbl. § 12-8 skjer samtidig med at 
planprogrammet sendes på høring og offentlig ettersyn. Alle berørte offentlige organer og andre 
interesserte skal varsles samtidig som grunneiere, festere og berørte naboer til planområdet 
underrettes om planarbeidet.

Høringsfristen er minimum 6 uker. Grunneiere, festere og andre rettighetshavere i planområdet 
samt berørte naboer skal informeres om planprogrammet og om hvor det er tilgjengelig.
Etter høringen behandler Overhalla kommune innkomne merknader og foretar eventuelt 
justering/bearbeidelse før planprogrammet vedtas. 
Vedtatt planprogram legges til grunn for utarbeidelse av planutkast med konsekvensutredning. 
Forslag til plankart, reguleringsbestemmelser, planbeskrivelse med konsekvensutredning og 
Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) legges ut til høring og offentlig ettersyn i minimum 6 
uker (jf. pbl. § 5-2).
Er det innsigelser til en plan, må saken avgjøres av Miljøverndepartementet dersom ikke 
kommunen tar innsigelsen til følge. Endelig planvedtak skal kunngjøres. Klageadgang og klagefrist 
skal opplyses.

5.3 Medvirkning 
Overhalla kommune ønsker en åpen dialog og medvirkning i forhold til alle berørte offentlige 
organer og andre interesserte som grunneiere, festere, andre rettighetshavere og berørte naboer 
til planområdet. Kommunen vil legge til grunn følgende informasjonsprinsipp:
• Informasjonen skal være forståelig
• Kommunen sine representanter skal være tilgjengelige
• Det skal være tosidig åpen kontakt med respekt for synspunkter
• Publikum skal motta et entydig budskap

Høring
Høring og offentlig ettersyn vil bli annonsert i Namdals-avisa, samt på kommunens nettside (www.
overhalla.kommune.no), under Vedtatte planer.

Kontaktinformasjon
Planprogrammet vil bli lagt ut på høring 20.09.2017. Frist for å komme med merknader til 
planprogrammet vil være 01.11.2017.
Planprogrammet vil bli tilgjengelig hos Overhalla kommune (Teknisk avdeling, 3. etasje, Svalivegen 
2, 7863 Overhalla) og på internett www.overhalla.kommune.no.

Merknader sendes til:
Overhalla kommune v. Teknisk avdeling, Svalivegen 2, 7863 Overhalla, til postmottak@overhalla.
kommune.no eller via skjema på kommunens nettside.

Spørsmål knyttet til reguleringsplanen kan rettes til:
Kine Marie Bangsund, tlf. 91109334, e-post kine-marie.bangsund@overhalla.kommune.no.
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5.4 Framdrift
Tabellen viser en foreløpig fremdriftsplan for hele reguleringsplanprosessen. Det tas forbehold om  
endringer i fremdriftsplanen.

2017 2018

Oppgaver J J A S O N D J F M A M

Vedtak forprosjekt/reguleringsoppstart

Utkast planprogram Etappe 1

Varsling og utsendelse av planprogram

Offentlig ettersyn planprogram, 6 uker

Ev. justering av planprogram

Vedtak planprogram

Reguleringsplan Etappe 1

Reguleringsbestemmelser

Planbeskrivelse med KU

ROS-analyse

Komplett planmateriale

1.gangsbehandling

Offentlig ettersyn

Ev. justering av planmateriale

2.gangsbehandling

Endelig vedtak i kommunestyret

Figur 11: Tabell hentet fra forprosjektet. 


