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Formannskapet
i Herøykommunebeslutteti sak21/16 den01.03.16at det skal utarbeidesen
reguleringsplansom vil leggetil rettefor at en ny bru kan etableresfor krysningav
Herøysundetmed kjøretøyog for gående/syklende.
Formål
Formåletmed planener å tilretteleggegrunnlagetf or at nåværendetrafikkfarlige bru medett
felt kan erstattesmed ny bru. Ny bru kan meddet f orslagetsom foreligger byggessamtidig
som eksisterendebru benyttes.I tillegg er nærmest
e naboeiendommer
til veg tatt med i
planforslageti den graddet har vært nødvendigfor å få regulertinn ønsketfremtidig
arealutnyttelsepå naboeiendommer
samtfor å fastsette byggegrensertil ny veg for berørte
eiendommer.
Hovedinnhold
Det er i planenavsattformål slik at ny bru kan etableres,at det i områdetkan fortettesmed
boliger og mulighetfor utvikling av sentrumsfunksj
oner.
Virkninger
Trafikksikkerhetsårsaker
er en av hovedgrunnene
for at Herøykommunehar startetopp
reguleringsprosessen.
Nåværendekrysninger veldig trafikkfarlig for gåendeog syklende.I
dagensbruløsningdeler gående,syklende,personbiler, lastebilerog traileresamme
trafikkareal/kjørefelt. Dagensbruløsningbestårav kun et kjørefelt som delesslik som nevnt.
Virkning av planener at det blir mulig å gjennomføre nødvendigegrunnervervmedtankepå
å leggetil rettefor å byggeny bru samtå byggeny bru når tid for detteer tilstede.I trasefor
ny veg ligger i dag 2 bygningersom forutsetteservervetfor såå bli flyttet eller revet.I tillegg
kommerny trasei konflikt medkommunikasjonsbygnin
g som manmå finne/skissere
løsningerpå. Det er inngitt ønskefra politisk hold om at ogsåen tredjebygning skal
forutsettesrevet for å leggetil rette for torgfunksjoner.Ny bru vil når slik står ferdig til bruk
gi alle som ferdesfra Sør-Herøytil Nord-Herøyved hjelp av brua en adskillig sikrereog
letterekrysning.Dagensbru har en seilingshøydepå 12 meter,mensny bru leggertil rettefor
en seilingshøydepå 9 meter.Dettevil gjøreen krysningav Herøysundetpå bru mye mindre
bratt og vil gi en letterekrysningogsåav den grunn.
AIS dataer tatt ut for et helt år for alle fiskebåter som har seilt underHerøysundet.Fordeling
av fartøy jf. AIS dataer at det er 25 unike fartøy:
1 stk. 18 meter= 62.64fot (LJXU)
1 stk. 16 meter= 55.68fot (LM6644)
1 stk. 14 meter= 48.72fot (LK5576)
2 stk. 13 meter= 45.24fot (LG7484,LG4389)
20 stk. <=11 meter<= 38.28fot
Ingenav de 25 båtenesyneså ville få veldig storeproblemmed en seilingshøydepå 9 meter.

Ut fra dettekan det seut til at behovetfor å beholde dagensseilingshøydepå 12 meterikke er
såstor som det gis uttrykk for fra Herøy fiskarlag.
Herøykommunevarsletplanoppstartved kunngjøringi HelgelandsBlad og på kommunens
hjemmesiderden 13.05.16.Grunneiereinnenforplanområdetog andresom antaså bli berørt
samtregionaleog statligemyndigheterble varsletom oppstartved egetbrev, datertden
13.05.16.
Ut fra ovenstående
og beslutningentil formannskape
t om å utarbeideet planforslager det
gjort noendetaljvurderingerrundt traseenfor ny bru. Det kan væregunstigå flytte på
gang/sykkelvegsom i dag ligger på nordsidenav FV828 vestav bru til sørsidenav FV828.
Dettepga.behovfor færrekrysningerav FV828 for de gående/syklende
som skal mot
Flostadog på grunnav at det blir mulig å øke radius til kurvenepå bruasom vil gi bedresikt.
Flytting av sykkelveg/gangveg
fra nord til sørsideav FV828 vil ogsåføre til at
gang/sykkelvegblir liggendei innerkurver.Kjøretøy som da misterveigrepvil skli vekk fra
gang/sykkelvegog ikke slik som i dagimot gang/sykkelveg.Flytting av gang/sykkelvegvil
derfor på flere områderøke sikkerhetenfor gåendeog syklende.I skisserfra Statens
vegvesener gang/sykkelvegpå bru lagt på sørsidenav kjørefelt på ny bru. Dette tilsier også
at gangog sykkelvegbør flyttes fra nord til sør.
Imidlertid er en flytting av gangfeltsværtvanskelig pga.arealbegrensninger
og krav til
linjeføring på veg. Ut fra detteleggesdet derfor opp til at det planleggesfor at eksisterende
gangvegpå vestsidenav Herøysundetvidereføresog at gangveipå ny bru ogsåplanlegges
slik at denneblir liggendesålang mot nord som mulig i forhold til kjørefelt på ny bru.
Alternativ 0 – dagensbru med linjeføring
Vegbanenpå dagensbru har omtrentet slikt profil

Saksbehandler
foretok målingerav bru mht. kjørebane, kjørefelt bredde,bredde«fortau»den
24.08.16.Måleneer omtrentsom angitt over. Dersomman tar ut breddermv. fra ortofoto
eller fra FKB vegsituasjonsynestilgjengelig kjørefeltbreddeå værebredereennden faktisk
er.
Total vegbreddetil nødvendigavstandpå noenfå cm til rekkeverker omtrent4.80 cm.
Innmålingerpr. 24.08.16plassertpå ortofoto visesunder:

Breddefra ortofoto indikerer en vegbreddepå omtrent 5,7 meter

Breddefra vegsituasjonindikerervegrekkverklenger ut ennhva som er tilfellet. Feilenanslås
å utgjøre20-25cm på hver sideav vegbanen.Tilgjengelig breddepå 4 meterut til
vegdekkekantser ut fra målingerser ut til å stemme godt. På grunnav kurve på bru og lange
kjøretøykan ikke en breddepå 4 meterutnyttesog i tillegg vil det værebehovfor kjøretøyå
holde en viss avstandtil fortauskant.Tilgjengelig kjørefeltbreddekan derfor ikke sieså være
mer enn maskimalt3,3 – 3,4 meter.
Med tilgjengelig fortaubreddepå maksimalt30 cm (må ha noe avstandbådetil fortauskantog
rekkverk) tilsier detteat mangegåendeog syklende må ut i kjørefeltetved krysningav bru.
Med en effektiv kjørefeltbreddepå kun 3,3 – 3,4 meter tilsier detteat det blir veldig trangtog
at farlige situasjonerkan oppstå.For de flestesyklendeog gåendeopplevesferdselpå bru
som skremmende/utrygg.
På vinterføreer situasjonenklart helt utilfredstillendeog alle får en
vanskligerekrysning.
Ut fra ovenstående
bør det væreklart at det å beholde 0 alternativetog ikke å sørgefor en
bedrekrysning av Herøysundetikke er en tilfredstillendeløsningverkenpå kort eller lang
sikt.

Alternativ A – Sykkelveg beholdessom i dag slik som den er på vestsidenav sundet;
dvs. nord for FV828.
Gangfeltpå bru er planlagtpå nordsidenav FV828 på brua.Dette syneså skapeminst
utfordringer,men gåendesom skal mot Flostadmå krysseFV 2 gangersidengangfeltikke
ligger sammenhengende
fra bru til flostad.
I utgangspunktetfor alternativA leggesfølgendepremissertil grunn:
•
•
•
•
•
•

Dimensjonerende
hastigheter 50 km/t
Bru blir etablertmed 2 kjørefelt og ett separatgangfelt
Bru får en seilingshøydepå 9 meter
Vei på sørog nord av Herøysundetbeholdessom i dag, men kjørefelt tilpassesmht.
geometrienfor bruk av ny bru.
Bygningeri konflikt med vegtrasemå rives og arealdet må foretasgrunnerverventen
ved frivillig avståelseeller ved ekspropriasjon
Nåværendebru skal rives når ny bru er klar til bruk.

Det er vurdertom et alternativmed å flytte gangfeltet til sørsidenav FV på bru og på
vestsidenav Herøysundet,mendetteer vurdertå bli sværtvanskeligpå grunnav
arealbegrensninger.
Alternativetutredesderfor ikk e nærmere.
Konflikt medny bru og Telenorskommunikasjonsbygni
ng ser ut til å kunneløsesut fra at
bygningenkan syneså kommeunderhøydepå ny bru dersomtaket/delerav taketpå
bygningengjøresflatt/tilnærmetflatt eller ved at man kapperav delerav bygningen.Hvordan
konflikten meddennebygningenskal løsesbør avklaresfør bygging av ny FV828 starter
opp.
Skråningsutslagtil andrebygningerpå vestsidenav Herøysundetog mot sør kan bli betydelig
mindredersomdet her etableressmåstøttemurer.Det synesderfor ikke å værekonflikt med
andreeiendommerog ny bru på sørsidenav FV på vestsidenav Herøysundet.
Planforslagble sendtut på førstegangshøringog offentlig ettersyni perioden10.10.16til
18.11.16.Det ble i høringsperiodengitt innsigelsetil daværendeplanforslagfra Statens
vegvesenog fra NordlandFylkeskommune.Herøy kommune har etterdettehatt møtermed
Statensvegvesenog med NordlandFylkeskommuneog har nå kommetfram til løsningerslik
at innsigelsenekan trekkes.Kravenefra Statensvegvesener hensyntattfullt ut og
planforslagetsom nå foreligger gir en megetgod avklaring på mulig fremtidig arealbrukmed
konsekvenser.
Det innkom ogsåuttalelserfra aktørersom særligkritisererat seilingshøydenpå ny regulert
bru blir reduserti forhold til nåværendebru. Krit ikken om seilingshøydeer ikke ny.
Kommunenhar tidligere bestemtmedhjemmeli kommuneloven§13, i sak15/13,den
29.01.13,at seilingshøydenskal være9 meter.Reguleringsplanenstadfesterdet vedtaksom
kommunentidligere har besluttetog seilingshøydeni nytt planforslager derfor fortsattpå 9
meterjf. kommunensbeslutning.
Det er gjennomførtundersøkelser
som tyder på et det kun er et veldig lite antall fartøy som
trengeren seilingshøydeover 9 meter.Det er storefordelerved å senkebruafor alle som
benytterbruafordi seilingshøydenblir mye mindre og av det ogsåstigningenpå brua.En

endringav seilingshøydenvil medføreat nåværendehøydepå vegtrasepå hver sideav bru
må hevesfordi vegnormalenei dag ikke tillater slik stigningpå bru som Herøysundetbru i
daghar og er brua for bratt er den lite framtidsrettet i forhold til å ivare ta en mulig krysning
for alle vegfarende.Endring av seilingshøydentil annenenn hva som nå er bestemtog
innregulertvil medføreat planforslagetmå omarbeidesfullstendigog at vegenmå hevespå
beggesider av ny bru for å kunneivaretakravet ti l stigning.Virkningen av å senkebruaer
derfor at en ny bru vil bli adskillig mindrekostbart enn om seilingshøydenbeholdespå 12
meterog at eksisterendekryssløsningermv. i minimal gradtrengerå endresi hovedsak.For
de flestevil derfor en seilingshøydemedvirketil storeforbedringerfor krysning og en ny bru
med2 felt og adskilt gangfeltvil føre til en veldig stor forbedringhva angårsikkerheti
trafikken for bådegående,syklendeog kjørende.For noenfå sjøfarendevil en redusert
seilingshøydetvinge fram å finne løsningersom kan medvirketil at redusertseilingshøyde
ikke er et hindereller at annenseilingsforløpmå benyttes.
Avkjørsler beholdeshovedsakeligsom i dag.Til områdetFBB-2 er det i dag avkjørseldirekte
sør-vesti områdetFBB-2 fra FV828 der avkjørselspiler er tegnetinn i plankartet.Slik
avkjørselvil ikke bli mulig/tillatt når ny trasef or FV828 er bygget.Det vil kreveat f_AV1
byggesslik at en stikkvegføresinn til områdetFBB-2 fra avkjørself_AV1. Det er i planen
gitt bestemmelser
om dette.
Avkjørsel o_AV2 kan hendemå byggeslitt opp slik at tilfredsstillendesikt oppnås.Dettemå
uansetttilpasseshovedvegnår denneblir bygget.Det er i plan avsatttilstrekkelig arealtil at
dettelar seggjøre.I tillegg er det avsattvegareal rett øst for o_AV2 som muliggjør å la et
eventueltrekkverktrekkesut fra vegkantutenforsiktlinje slik at sikt ikke hindres.Dette
muliggjør at sidearealøst for o_AV2 kan tilpassesfor å ivaretatrafikksikkerhet.
I forhold til eldreplan er det nå planlagtet nytt boligfelt med konsentrertboligbebyggelsei
områdevestfor bru og nord for FV828 som er benevnt KBB-1. Det er i områdetåpnetopp
for opptil 30 boenheter.Områdetlå tidligere ute til områdefor industri, mener aldri blitt tatt i
bruk til formåletsom tidligere tiltenkt. Ved sin plasseringi nærhettil offentlige tjenester,
butikk og skolesamtved tilgang på separatgang-og sykkelvegadskilt fra vegarealtil
kjøretøyanseesplasseringsom veldig god. Arealet er ogsåflatt, har godesol og lysforhold.
Reguleringsplanen
leggerogsåføringer på at det innenforområdetmå tilretteleggesfor gode
uteoppholdsareal.
Alt ligger såledestil rettefor å kunneleggetil rettefor boligbebyggelse
medveldig godebokvaliteter.Med sin umiddelbarenærhettil Herøysundeter forholdene
ogsåoptimaletil å leggetil rettefor å kunneha båtensåå si i hagen.Det er åpnetopp for å
kunneleggetil rettefor småbåtanlegg
i områdetKA SV-1 som vil muliggjøredette.Arealet
som nå planleggestil boligbebyggelseinnfrir ogsåi forhold til kommunensønskeom å
fortettei sentrumsområdet.
I områdetB/F/K-1 er det åpnetopp for kombinasjons
områdemed høy utnyttelsesgradog for
bebyggelsemedrelativt stor byggehøyde.Det er planlagt bebyggelseopptil 30 meterover
NN1954null nivå. Terrenghøydepå stedervariererf ra 2 metertil 7 meter.Utnyttelseav
arealetsom tiltenkt forutsetterat eksisterendebebyggelsemå fjernesog at terrengetmå
planerestil omtrentsammehøydepå hele arealetsom skal bebyggesmed bygninger.Areal til
vegermv. har ikke i sammegradbehovfor planering. Innenforområdeter det et bygg som
er registrerti Sefrakog som tidligere har værtbutikk. Bygningenhar ikke statussom
kulturminne.Bygningenhar gjennomårenefått ombyggingerog det opprinneligeutrykket
kan sieså væretapt. Det er vanskeligå seat det derfor er et behovfor å ta varepå bygningen.
Slik situasjonener synesdet ikke å værestort grunnlag for å kreve at bygningenbestårog i
reguleringsplanen
er det derfor innenforområdetpresisertat eksisterendebebyggelsetillates
å bli fjernet/revet.

I Herøyer det ingenstedermed slik høy og kompaktbebyggelseslik som er planlagt.Det er
en bolig mot øst som er nabotil området.Denneboligen har i dagikke utsikt til sjøengrunnet
at annenbebyggelsei områdethindrerutsikt. Det f orventesikke at utsikt blir forverretved at
det åpnesopp for annentype bebyggelse.Det er foretatten volumstudieog det synessom at
planlagtvolum på områdetvil passegodt inn. Volumstudieni form av bilder er vedlagt
planbeskrivelsenog er en del av denne.
I områdeneABA-1, ABA-2 og ABA-3 vil det væretilla tt med blandedeformål. Det syneså
værenødvendigmeden viss form for fleksibilitet her. Mye av arealeti områdetbærerpreg av
slik blandetbruk som spesifisert.Det er ønskeom å kunneleggetil rette for noemer næring
knyttet til reiseliv/utleie.
I områdetKASV-1 er det muligheterfor et størresmåbåtanlegg.Forutsetningenfor at dette
skal la seggjøreer at det er mulig å få tilgang til området.Kommunenhar i dagtilgang til
sjøarealetfra land pga.at det er en bryggei området som har fungertsom kai for
ambulansebåt.
Områdetvil værei umiddelbarnærhettil Herøysmåbåthavnog områdetkan
fungeretil å tilretteleggefor gjestebryggefor besøkendetil Herøy.Like i nærhetener det
muligheterfor å fylle drivstoff og det ligger ogsåkolonialbutikkeri umiddelbarnærhet/ikort
gangavstand.Områdethar ikke begrensningi forhold til seilingshøydereller dybderslik at
det er mulig for ogsåå la reisendesom ankommermed seilbåtermv. å få kaiplassved besøk
til Herøy.

VOLUMSTUDIE

