P. Juls. Sandvig as,
Post boks 1,
6001 Ålesund.

MOTTATT
18 0K1.0
221
; Stutsforvaltaren i More og Romsdal
Konto rsted MO DE

St atsforvalteren i Møre og Romsdal,
Julsundveien 9,
6412 M olde.

Vedlagt oversende f lgende vedr. skn ad om fylling i sjo:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

søknadsskjema i utfyllt st and.
kart over området.
kopi av søknadsskjema sendt t il Ålesund kommune
rapport fr a geotekniske undersøkelser
rapport miljøundersøkelser
reguleringsbestemmelser Ålesund kommune
søknad om frit ak for nabovarsel
opplysninger om ytre rammer og bygningsspesifikasjon for tilt aket
gjennomføringsplan
planbeskrivelse
slutt behandling av det aljregulering
erklæring om ansvarsrett

Vi håper på en positiv og rask behandling av søknaden, og ser frem til å høre fr a Dem igjen.

Ålesund, 12.10.21

Med vennlig hilsen
P. Juls. Sandvig as

Grete Sandvig

vedlegg

I

e

Statsforvaltaren i Møre og Romsdal

SØKNADSSKJEM A FOR M UDRING, DUM PING OG UTFYLLING I SJØ OG
VASSDRAG

Vi anbefaler å Iese vår veileder fo r søkere, som kan last es ned her:
https://yy y._fylkesmannen.no/More-og-Romsdal/Miljo-og-klima/Forureining/Navigering-Forureining/Rettleiingfor-brans jar-og-aktivitetar/mudring-dumping-og-utfylling2/.

1. Generell informasjon
a) Søker (t ilt akshaver )
Navn

P Juls Sandvig AS

Adresse

Kviltunvegen 2B, 6009 Ålesund

b ) Kont aktp erson (søker eller konsulent )
Navn
Grete Sandvig
Adresse

Kviltunvegen 2B, 6009 Ålesund

Telefon

41527787

E-post

grete.sandvig@mimer.no

c) Ansvarlig ent reprenør (dersom kjent )
Navn
Braute Maskin AS
Adresse

Sjøholt, 6240 Ørskog

Telefon

98622165

2. Beskrivelse av tiltaket
a) Type t ilt ak (sett kryss):
M udring fr a land

Kommune

M udring fr a fart @y

Navn på sted

Dumping

Gnr./ bnr.

Ålesund
F jordgata
200/79-356

Koordinat er

UTM 32, x:

Utfylling
St randkant deponi
Kart M Å legges ved!

26.01.2021

b) Lokalisering:

X

(ved dumping )

UTM 32, y:
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c} Formål med t iltaket:
Gjentatt mudring
Førstegangs mudring
Privat brygge
Felles båt anlegg
Infr ast rukt ur
Annet
fo rklar:

d) M engde (ved mudring

Årst all sist e mudring:

Utfylling i sjø for industri

IUtfylling ca 7100 m3

eller utfyllin g):

e} Areal som omfattes av tilt aket

(vises

pakart ).

1580 m2 i gatenivå

f} M udringsdyp (hvor dypt i sediment ene det
skal mudres).

g} Tiltaksmetode ved mudring (sett kryss):
Graving fr a lekter
Grabbmudring
Sugemudring
Annet
forklar:

i} M etode for t ransport
av massene:
fo rklar:

j} Tidsperiode fo r gjennomføring av tilt aket:

Utfylling vil foregå over flere perioder. l utfy lling
vil komme fra stedlig masse i fo rbindelse med
fjellrydding og rensk. Mengde i første o mgang er ca
2800 m3 og vil starte fra vestsiden av utfyllingen.
Utfy llingsmetode: Se rapport fra Multiconsult.
Utfylling vil skje ettersom det er tilkomst til masser.

k} Påvirkede eiendommer:
Eier:

Gnr./ bnr.:

P Juts Sandvig AS

200/79 og 356
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3. Lokale forhold
a) Vanndyp før t iltaket :

- 11 m (NN2000)

b) Beskrivelse av
bunnforholdene:

Se Multiconsults Miljøundersøkelse datert 11. april 2019

c) Beskrivelse av
naturf orholdene:

Se Multiconsults Miljøundersøkelse datert 11. april 2019

4. M ulig fare for forurensning
ja

a) Finnes det kilder til forurensning i nærheten?

nei

X
angi kildene:

b) Prgvetaking av sjb unnen (analyserapport legges ved sokn aden )
Ant all prøvesteder (vis på kart ):
1.-3
- '--'-----=c-- - - - - - - - - - - - - - Tot alt antall prøver:
Analyser
tabell 4.

(sett kry ss):

.3

Se Multiconsults Miljøundersøkelse datert 11. april 2019 punkt 3.3

Kvikksolv (Hg)

Nikkel (Ni)

Tot alt o rganisk karbon (TDC)

Bly (Pb)

TBT

Torrst off

Kobber (Cu }

PAH

Korn fo rdeling

Krom (Cr)

PCB

Annet (angi nedenfo r):

Kadmium (Cd)

Brom ert e (PBDE, HBSD)

Sink (Zn)

Perf luorert e (PFOS}

c) Sedimentenes sammensetning (angi i %).

p

Vanninnhold i masser som skal dumpes (angi i %).

[

.#
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5. Utfyllingsmasser
a) Hva slags masser skal brukes i
fyllingen:

Sprengt stein fra lokalt uttak på tomt. Overfylling av pukk
med samme opphav.

{t a med opphav/ kilde)

b) Avfall i massene:

M assene spyles/ renses før
ut fylling

Fyllmasser inneholder o fte s prengtråd, skyteledning, armeringsfibre eller lignende avfall som kan spre se g i vannmassene
o g mil joet ved ut fylling. Fors p ling av de t marine mil j et er forbudt. Se o gsd kapitt el 5 i veilederen var.

Nei.
Massene er rene masser fra tidligere utsprenging.

Er det fare for marin
forsøpling under
t ilt aket ? I hvilken grad
inneholder massene avfall?

Massene legges forsiktig ut med gravemaskin.
Se Multiconsults M iljøundersøkelse datert 11. april 2019 punkt 4.

Hvilke t ilt ak skal
gjores f or hindre
marin fors@pling ?

a

6. Behandling av andre myndigheter
vet
ikke

I

a) Er t ilt aket i t råd m ed gjeldende plan fo r om rådet ?

ja

I

nei

X

I

Angi plangrunnlaget:

Aspoya nord - Kullkrana - Utfylling i sjø ved gbnr 200/79, 355, 356 og 602
PlanlD 2020000379

ja

nei

b) Er t ilt aket vurdert og event uelt behandlet ett er annet lovverk i komm unen? {er

X

svaret ja må kopi av tilbakemelding eller vedt ak legges ved)

ja

c) Er t ilt aket vur dert av kult urm yndighet ene? (er svaret ja m kopi av tilbakem

eldi ng eller vedtak [__]

nei

y

l egges ved)

Andre o pplysninger som er relevante for saken le gges ved søknaden.
Sett kryss

CK]Søkeren er kjent m ed at t ilt akshaver har ansvaret fo r at event uelle målinger på
sjøbunnen ut ført i fo rbindelse med t ilt aket blir regist rert i dat abasen Vannmiljø
for

{kryss av

abekre ft e). Les mer om Vannmiljø i veilederen vår t il søkere.

[x] sokerenrekjent m ed at det skal bet ales et gebyr fo r behandling av søknaden (kry ss av for a
bekreft e). Jf. fo rurensningsfo rskrift en kap. 39.

A«e a

[ . 10.2/

St ed, dat o

655.se

Søkerens underskrift

r
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Vedlegg:
Nr.

Tittel

I
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Planføresegner
Planbeskrivelse
Miljøundersøkelse for utfylling
Søknad om løyve til tiltak
Opplysninger om tiltakets ytre rammer og bygningsspesifikasjon for tiltaket
Aspøya nord - Kullkrana - Utfylling i sjø ved Fjordgata- detaljregulering - Sluttbehandling
Søknad om fritak fra nabovarsling
Gjennomføringsplan
Erklæring om ansvarsrett
Utfyllingsomrade og snitt - tegning
Geoteknisk datarapport - Norconsult

Utf ylt søknad underskrives og sendes t il St ats/ orva/t aren med kopi t il berørt e part er f or
komment arer. Søkeren må selv vurdere om det kan være andre part er i saken enn de
obligatoriske som er list et opp nedenf or.
PARTENE FÅR EN FRIST PÅ 4 UKER FOR ASENDE STATSFORVALTAREN EN KOM M ENTAR TIL
TILTAKET

Kopi:
NTNU Vit enskapsmuseet (for Romsdal og Nordmøre)
Bergen Sjf art smuseum (for Sunn
m r e)
Fiskeridirektoratet Region Sør (post boks 185 Sentrum, 5804 Bergen)
Lokal havnemyndighet
Aktuell kommune v/pl an- og bygningsmyndighet
Andre berørte parter (for eksempel naboer, int eresseorganisasjoner og
velfo reninger. List es opp nedenfo r.)

kopi er sendt (kryss av)

X

VOLUM FYLLING:
Fylling i sjø (fra bunn t il havnivå )
Tot alt vol um - ti l nivå m ed Fjo rdgat a

I
I

4216/ m 3
7023 /m 3

AREAL OPPFYLLT M ASSE
AREAL OPPFYLLING TIL GATENIVÅ

30

25

20

15

10

5

I

1 580 /m 2

0

V e d l e g g t il s øk n a.cl o rri u t f y l l in g i s j ø
;

Gnr

2 00, b n r

79, 355, 356

F j o r d g o.t a 6 , 6 005 Ål e s u n d , Eie r : P J u l s So.nd v ig AS

Søknad om løyve til tiltak

Nullstill

etter plan- og bygningslova $ 20-3, jf. $ 20-1
Opplysningar gitt i søknad eller vedlegg til
søknaden vil bli registrerte i matrikkelen.

[[]

Rammeloyve

[[]

Eitt-stegs soknadsbehandling

Er vilkåra oppfylte for 3 veker
saksbehandling, jf. s 21-7 an e tean

Skal tiltaket prosjekterast og utførast i samsvar med TEK10,
etter overgangsfrasegna i TEK17 § 17-2?

5J»

[L]ua

Berører tiltaket eksisterande eller framtidige arbeidsplassar?

II »

Nei

[J

Nei

Ja

Dersom ja, skal samtykke hentast inn frå Arbeidstilsynet før
igangsetjing av tiltaket. Byggblankett 5177 med vedlegg.

Erklæring om ansvarsrett for
ansvarleg søkjar
Ligg det føre sentral godk jenning?

[EllJa

I -

Berører tiltaket byggverk oppført før 1850, jf.
Kulturminnelova § 25, andre ledd?

[J e

/[l e

D ersom ja, skal uttale frå fylkeskommunen liggje føre før igangsetjing av tiltaket.

Søknaden gjeld
I Bnr.

Gnr.

I Seksjonsnr. Bygningsnr.

I Festenr.

Postnr.

Adresse

I

I Kommune

B ustad

I Poststad

6005

Fjordgata
Planlagt
bruk/formål

I Bustadnr.

79/356

200

Eigedom/
byggjestad

n

n

F ritidsbustad

G arasje

Nye bygg og anlegg

]

N/ t bygg ')

Endring av bygg
og anlegg

]

Anna:

I

Bygn.typekode Ut. s. 2)

Utfylling i sjø

Parker i n gspl ass )

[l ve

[]

Anteoo

T by gg. p4by gg, und erby gg ')

[l

r asade

[]

omby goin
g

7

Konstruksjon

Tiltaket si art
pbl $ 20-1

Endring av bruk

l

r uksendrin g

(fleire kryss
mogleg)

Riving

]

+eiebygg )

Bygn.tekn. installasj.") ]
Endring av brukseining I bustad

Nyanleg9 ")

Innhegning, skilt

fXl
[]

Ålesund

I Beskriv

l Oppdeling
l Innhegning mot veg

) Byggblank
et t 5175 skal fylast ut og
leggjast ved. (Vedlegg gruppe A)

n
n
n

[]

R eparasjon

[

Vesent eg terrengnn grep

[]

Anteoo

v esentl eg endring av tidlegare drift
D elar av bygg ')

n

E ndring

[]

n

Anteoo
R eparasjon

S amanføying

l

[
R eklame, skilt, innretning e.l.
.. ) Gjeld berre når installasjonen
ikkje er en del av eit større tiltak.

Vedlegg
Beskriving av vedlegg

Gruppe

Nr. fr - til

Opplysningar om ytre rammer og bygningsspesifikasjon for tiltaket (Byggblan kett 5175)

A

I -

D ispensasjonssøknad (grunngjeving/vedtak) (pbl kap. 19)

B

-

N abovarslin g_( vitt ering for nabovarsel/Opp
l ysnin gar
nabovarsel/na omerknader/kommentarar til nabomer nader)

C

I - 2

Situasjonsplan, avkøyrselsplan bygning/eigedom

D

I

Teikningar

E

U tgreiingar/kart

F

I
I
I

E rklæring om an svarsrett/ gjennomforing splan

G

git

I

I

I

-

I

-

1

Bustadspesifikasjon i Matrikkelen

H

-

U ttale/vedtak frå anna offentleg myndigheit

I

-

Andre vedlegg

Q

I - 4

lkkje

relevant

r

n
n
r
n

r
l
r
r
n

[

E rklæring og underskrift
Ansvarleg søkjar stadfester at heile tiltaket er belagt med ansvar, og dekkjer krava i medhald av plan- og bygningslova.
Ein er kjent med reglane om straff og sanksjonar i pbl kap. 32 og at det kan medføre reaksjonar dersom det gis urette opplysningar.
Føretaket pliktar stil l e med nødvendig kompetanse i tiltaket, jf. SAK10 kap. 10 0g 11.

a

Ansvarleg sokjar for tiltaket

Tlltakshavar

Føretak

Org.nr.

921975759

P.Juls Sandvig AS
Kviltunvegen 2B

6009

P.Juls Sandvig AS
Adresse

Adresse
Postnr.

Namn

Kviltunvegen 2B

Poststad

Postnr.

6009

Ålesund

Kontaktperson

Telefon

Mobiltelefon

41527787

Grete Sandvig

Poststad

Ålesund

Eventuelt organisasjonsnummer

921975759

E-post

grete.sandvig@mimer.no

Gjenta med blokkbokstavar

GRETE SAND VIG
Blankett 5174 Nynorsk

@

Utgitt av Direktoratet for byggkvalitet 01 .07.2017
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Bygningstypekodar
BUSTAD
Dersom bruksarealet til bustad er større enn bruksarealet til anna enn bustad, vel ein bygningstype koda innan hovudgruppa "Bustad" (111-199).
Ved val av bygningstype vel ein den med størst del av arealet innan hovudgruppa

Einebustad
111 Einebustad
112 Einebustad med hybel/sokkelhusvære
113 Vaning shus

121
122
123
124

Tomannsbustad
Tomannsbustad, vertikaldelt
Tomannsbustad, horisontaldelt
Vaning shus, tomannsbustad, vertikaldelt
Vaningshus tomannsbustad, horisontal delt

131
133
135
136

Rekkehus, kjedehus, anna småhus
Rekkehus
Kjede-/atri umhus
Terrassehus
Anna småhus med 3 husvære eller fleir
e

Store bustadbygningar
141 Stor frittliggjande bustadbygning på 2 et.
142 Storfrittliggjande bustadbygning på 3 og 4 et.
143 Stor frittliggjande bustadbygning på 5 et. eller meir
144 Storesamanbygde bustadbygningar på 2 et.
145 Store samanbygde bustadbygningar på 3 og 4 et.
146 Store samanbygde bustadbygningar på 5 et. eller meir
Bygning før bufellesskap
151 Bu- og servicesenter
152 Studentheim
/ studentb ustader
159 Ann
an bygning for bufellesskap'

Fritidsbustad
161 Hytter,sommarhus ol. fritidsbygg
162 Heila rsbustad somnyttast som fritidsbustad
163 Våningshus som nyttast somfritidsbustad
Koie, seterhus og liknande
171 Seterhus, sel, rorbu og liknande
172 Skogs- og utmarkskoie, gamme
Garasje og uthus til bustad
181 Garasje,uthus, anneks til bustad
182 Garasje, uthus, anneks til fritidsbustad
Anna bustadbygning
193 Bustadbrakker
199 Anna bustadbygning (sekundærbustad reindrift)

ANNA
Dersom bruksarealet ikkje omfattar bustad eller bruksarealet til bustad er mindre enn til anna, vel ein bygningstype koda innan A nna" (211-840) ut frå
hovudgruppa som samla utgjer det største arealet. Ved val av bygningstype vel ein den med størst del av arealet innan hovudgruppa.

INDUSTRI OG LAGER
Industribygning
211 Fabrik
kb ygning
212 Verkstadsbygning
214 Bygning for reinseanlegg
216 Bygning for vassforsyning
219 Anna industribygning •

Garasje- og hangarbygning
431 Parkeri
ng shus
439 Anna garasje/han gartygning '
Veg- og trafikktilsynsbygning
441 Trafikktilsynsbygning •
449 Anna veg- og bilti synsbygnin g '

Idrettsbygning
651 Idrettshall
652 Ishall
653 Svømmehall
654 Tribune og idrettsgarderobe
655 Helsestudio
659 Anna idrettsbygning '

Energiforsyningsbygning
221 Krattstasjon (> 15 000kVA)
223 Transform
at orstasjon(> 10 000 kVA)
229 Anna energiforsyning •

HOTELL OG RESTAURANT
Hotellbygning
511 Hotellby gning
512 Motellby gnin g
519 Anna hotel/
by gning '

Kulturhus
661 Kino-teater-/opera-k onsertb ygning
662 Samfunnshus, grendehus
663 Diskotek
669 Anna kulturhus •

Lagerbygning
231 Lagerhall
232 Kjole-ogfryselager
233 Silobygning
239 Anna lagerbygning "
Fiskeri- og landbruksbygning
241 Hus for dyr/andbruk, lager/silo
243 Veksthus
244 Driftsbygning fiske/fangst/oppdrett
245 Naust/reiskapshus for fiske
248 Anna fiskeri- og fangstbygning
249 Anna landbruksbygnin g '
KONTOROG FORRETNING
Kontorbygning
311 Kontor- og administrasjonsbygning, rådhus
312 Bankbygning, posthus
313 Mediabygnin g
319 Annakontorbygning '
Forretningsbygning
321 Kjøpesenter, varehus
322 Butikk/forretningsbygning
323 Bensinstasjon
329 Anna forretnin
g sbygning '
330 Messe- og kongressbygning
SAMFERDSEL OG KOMMUNIKASJON
Ekspedisjonsbygning, terminal
411 Ekspedisjonsby
gning , flytermin
al , kontrol t arn
412 Jern
ban e- og Tban estasjon
415 Godsterm
i nal
416 Postterm
i nal
419 Anna ekspedisjon- og termin alb
y gning '
Telekommunikasjonsbygning
429 Telekommunikasjonsbygning

B lankett 5174 Nyno rsk

521
522
523
524
529

Bygning for overnatting
Hospit s, pensjonat
Vandrar-/ferieheim
Appartement
Camping/utleigehytte
Anna bygning for overnattin
g '

Restaurantbygning
531 Restaurant
b ygnin
g, kafebygoin
g
532 Sentralkjøkken, kantinebygning
533 Gatekjøkken, kioskbygning
539 Anna restaurant
by gning '
KULTUR OG UNDERVISNING
Skulebygning
611 Leik
ep ark
612 Barn
eh age
613 Barneskule
614 Ungdomsskule
615 Kombinert barne- ungdomsskule
616 Vidaregaande skule
619 Anna skulebygning '
Universitets-, hogskuleog forskingsbygning
621 Universitethogskulem/auditorium,lesesal mv.
623 Laboratoriebygning
629 Anna universitets-, hogskuleog
orsking sbygning '
Museums- og biblioteksbygning
641 Museum, kunstgalleri
642 Bibliotek/mediatek
643 Zoologisk-/b
otanisk hage (bygning)
649 Anna museums-bibl ioteksbygnin g '

671
672
673
674
675
679

Bygning for religiøse aktivitetar
Kirke, kapell
Bedehus, forsamlingshus
Krematori
um/gravkapell
/barehus
Synagoge, moske
Kloster
Anna bygning før religiøse akt
i vitetar '

HELSE
Sjukehus
719 Sjukehus '
Sjukeheim
721 Sjukeheim
722 Bu- og behandlingssenter
723 Rehabiliteringsinstitusjon, kurbad
729 Anna sjukeheim'
Primærhelsebygning
731 Klin
i kk, legekont
or/-senter/-vakt
732 Helse-/sosialsenter,helsestasjon
739 Anna primaerhelsebygning '
FENGSEL, BEREDSKAPO.A.
Fengselsbygning
819 Fengselsbygnin g '
Beredskapsbygning
821 Politistasjon
822 Brannstasjon, ambulansestasjon
823 Fyrstasjon, losstasjon
824 Stasjon for radarovervak. av fly-/skipstrafikk
825 Tilfluktsrom/bunker
829 Anna beredskapsby
gning '
830 Monument
840 Offentleg toalett

') eller bygning somhar nær ti/knyting tiV
tener slike bygningar

© Utgitt av Direk tor atet for b yggk vali tet 01.07.2017
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1.3
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5
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1 Innledning
1.1

Bakgrunn

Norconsult AS er engasjert av P. Juls Sandvig AS for
i sjø på nordsiden av Aspøya i Ålesund kommune.

autfore grunnundersøkelser i forbindelse med utfylling

Feltarbeidet skal sammen med laboratorieanalysene gi grunnlag for geoteknisk vurdering av området.
Hensikten med datarapporten er

a:

•
•
•

Presentere resultatene fra felt- og laboratoriearbeidet
Beskrive registrerte grunnforhold
Gi generelle overordnede vurderinger om stabilitet

Detaljert geoteknisk prosjektering eller rådgiving utover dette er ikke innbefattet her.

1.2

Aktuelt område

Det aktuelle området som er undersøkt ligger ved Aspøya i sentrum av Ålesund. Figur 1.0 mrådet ligger ved
foten av en fjellskjæring, som en kan se på bildet på forsiden.

Valderta ugho rden

4
Skarte v ktua
2o

'

St einvdggrunna ne

Figur 1 Utklipp av kart som viser tiltakets geografiske plassering
(https:llww w.norgeskart.no/#!?project=norgeskart&layers=1002 &zoom=13&lat=6957983.81&Ion =44323.59&sok= % C3%
A5lesund&markerLat=6958028.765344464&markerLon=44946.378563978535&panel=searchOptionsPanel).
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1 .3

Løsmassekart

NGU løsmassekart indikerer at løsmassene innen det aktuelle tiltaksområdet består av «Bart fjell». Brukes
om områder som stort sett mangler løsmasser, mer enn 50 % av arealet er fjell i dagen. Løsmassekartet til
NGU gir kun en indikasjon av et øvre lag i jordprofilet.

--

F igur 2: NGUs løsmassekart, NGU - karttjeneste, ti/gjengelig fra: http://qeo.nqu.no/kartl7osmasse mobil/ (avlest:
27.10.2020). Det aktuelle tiltaksområdet er indikert med rød sirkel.
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2 Felt- og laboratoriearbeid
Det er til sammen utført grunnundersøkelser i 4 posisjoner, 2 på land og 2 på sjø ved hjelp av en
spesialflåte. Posisjonene er merket med: A1til A4.
Grunnundersøkelsene omfatter totalsonderinger i alle de undersøkte posisjonene, med representativ
prøvetaking i 1 posisjon på sjø.
Nedenstående tabell oppsummerer utført feltarbeid mht. posisjon, undersøkelsesmetode og boredybder ved
totalsonderingene og prøvetakingene. Posisjonene til hvert borepunkt og tilhørende terrenghøyder er målt
inn med CPOS-korrigert GPS. Boreplan V100 over utførte grunnundersøkelser gir samme oversikt.
Resultater fra feltundersøkelser er vist på tegning V100 og V101. For en generell beskrivelse av felt og
laboratoriearbeider henvises det til vedlegg A. Vedlegg B gir forklaring til geotekniske plan- og profiltegninger
og vedlegg C gir forklaring til opptegning av totalsonderinger.

Tabe/11 Oppsummering borehullet

Borpunkt

EUREF89 UTM32, NN2000
X (Nord)

Y (Øst)

z

I

Metode

Il

B ored ybde, m (TOT)
Løs masser

Be rg

(Høyde)
Al

6930143,1

352721,2

-9,4

Tot al Prøve

4,4

3,0

A2

6930147,4

352754,6

-7,8

Tot al

2,6

3,0

A3

6930129,5

352756,9

2,8

Tot al

2,5

2,9

2,8

Tot al

1, 3

3,1

A4

6930123,1

352725,0

Tot aI: Totalsondering Prøve: Representativ prøvetaking
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2.1

Generell informasjon om feltarbeidet

Tabell 2 Generell informasjon om feltarbeid

Feltarbeid

"

Dato for utførelse

Uke 38 pa land og uke 44 på sjø 2020

Boreleder

Robert Sætran og Svein Hallvard Hagerup

Type borerigg

Geotech 605 HD grunnboringstraktor 2018-modell
Geotech 505 FM grunnboringstraktor 2020-modell

···-·

Relevante standarder

Ref. (1], (2], [3] og (5]

Resultattegninger

V100-V101

2.2

Generell informasjon om laboratoriearbeidet

Tabell 3 Generell informasjon om laboratoriearbeid

Laboratoriearbeid
Dato for utførelse

Uke 44- 2020

Laborant

Hilde Risung

Relevante standarder

Ref. [4]

Resultater

Tabell 5-6 og tegning V101
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3 Resultater grunnundersøkelser
3.1

Registrerte grunnforhold

Kommentarer fra borelogg er vist i tabell 4.
Posis jon A1 og A2 kan fra s jøbunnen beskrives som:
Posisjoner ble boret på sjøbunn.
Bløte/løst lagrede masser med mektighet fra 1,0 til 3,3 meter dybde. Antatt sandige og grusige masser.
Faste til meget faste masser med mektighet fra ca. 1,1 til 1,6 meter i veksling med tynne lag med lavere
motstand.
Berg.
Det er registrert antatt berg i 4,4 meters dybde i posisjon A1 0g 2,6 meters dybde i posisjon A2 fra
sjøbunnen.
I posisjon A1 er det tatt opp naverprøver fra 0,0 til 3,0 meter dybde. Ut ifra visuelle beskrivelser og
laboratorieanalyser på opptatte prøver beskrives massene som sandig grusig materiale. Registrert
vannin nhold (w) er 19,1 %. Se kapittel 4 og tegning V101.
Posis jon A3 og A4 kan fra terrengnivå beskrives som:
Posisjoner ble boret på siden av veien.
Middels faste til meget faste masser med mektighet fra ca. 1,4 til 2,5 meter. Antatt fylling.
Berg
Det er registrert antatt berg 1,3 meters dybde i posisjon A4 og 2,5 meters dybde i posisjon A3 fra
terrengnivå.

Presisering: Det må presiseres at informasjonen fra feltarbeidet strengt tatt bare er gyldig i de undersøkte
posisjonene. Avvik i grunnforhold i områdene rundt og mellom de undersøkte posisjonene må påregnes.
Tabell 4 Kommentarer fra borelogg

Borpunkt

Feltkommentar

Al

Boret i sjø vanndybde 9,8 m. Provet aking 0-3 met er.

A2

Boret i sjø vannd ybde: 8,0 m.
Flytt et Ut enfor vei m ot sjø pga inst allasjoner i bakken. Boring viser fylling oppå fjell, større

A3

blokker.

A4

Boret på kant av vei. Det er ca. 4,0 m t il synlig berg, fylling fra 0,0 til 1,4 m før fjell.

n.\520\53\5205334\4 res ultatdokumenter4 1 rappor t ern g\5205334 geoteknisk datarappo rt_rig-r01.docm

2020-10-30

I

Side 8 av 12

Utfylling i sjø ved Kullkrana
Geotekniske grunnundersøkelser

Norconsult

•!•

Oppdragsnr.: 5205334 Dokumentnr.: RIG-R01 Versjon: 01

4 Laboratorieresultater
T abell 5: Opptatte prøver og laboratoriearbeid

w

Pos.
/ID

Type
[-]

Dybde
[m]

Klassifisering

A1

p

0-3

Sandig Grusig materiale

[%]

TG
[-]

19,1

*

Jordartsklassifisering basert på korngraderingsanalyser er markert med fet skrift.
Symboler:

p

Naverprøver (representativ)

w

Naturlig in-situ vanninnhold

TG

Telegruppe
Hydrometeranalyse ikke utført

Tabell 6: Korngraderingskurver posisjon A1.

LEIR 1-- -

-

-

-

FIN

SILT
-

-

-

-

-t-

90

!

-

-

-,-

FIN

100

.... I

-

GROV

MIDDEL S

-

SANO
-

--,

-

-

I

I

il

I

I )

I

.I

-

-i

l--

-

-

GRO

M DDEL S

I

I

-,-

-

FIN

I
I

I

I

GRUS

-

-

-,-

-

-

STEIN

---i

GROV

MIOOELS

I

/
7

I

I
I

_,,.,

I

l
I

i

.;

_/ V

..

.,..,"
I/ '
10

/

-

0
0,001

0,006

0,002

0,01

0,02

0,06

01

0.2

0.6

1,0

2,0

6,0

10

20

60

Komd iameter [mm ]
Me tode

Posisjon

Dybd e (m]

Lab nr

Tørrsikt

A1

0-3

1346

T ørrsik t
H ydrom.
Hydrom .
H ydrom .

Kurve

- -. - . . ............
---

Jorda rtsbe tegne lse
Sandig Grusig materiale

w [%]

C,

19,1

22,9

.

Teleg

- ·· -
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5

Anbefaling

På grunn av generelt stort innslag av løse sandige masser langs området kan en i prinsippet forvente
setninger og problemer med stabilitet på fylling, spesielt ved rask oppfylling.
Sjøboringer viser løst lagrede masser (sandig grusig materiale med mulig organisk materiale på toppen),
med tykkelse på ca. 1,0-3,3 meter over faste til meget faste masser.
Det vil sannsynligvis være mulig a legge ut fyllingen direkte på sjøbunn, men det må i så fall utarbeides en
detaljert plan for hvordan dette kan gjøres på en trygg måte, med fylling i flere «etasjer», systematisk
forflytting av tippsted, samt ventetid mellom lagene. En slik plan må utarbeides av, eller godkjennes av
geotekniker. Denne utførelsesmetoden er den som medfører størst behov for a male setningsutviklinga av
ny fylling. Sannsynligvis vil setningene i sedimentene under sjøbunn gå raskt, men dette må/kan
dokumenteres med setningsmålinger.
Større sikkerhet kan en oppnå dersom det først blir utført mudring/fortrenging til fast grunn, spesielt i
fyllingsfoten.
Løse masser må da masseutskiftes med sprengstein ved fyllingsfoten på grunn av stabilitet av sjøfyllingen.
For a redusere setningene under fyllingen ville det være en fordel a masseutskift e under hele fyllingen.
Fyllingen skal ha helning 1:1,25 eller slakere over sjøbunn og 1:1 under sjøbunn.
Slik mudring må evt. skje med kran eller med dyptrekkende gravemaskin posisjonert på stabil grunn på lav
fylling like over flomålet, eller på lekter. Løsmassetykkelsen som skal fortrenges er ca. 3 m ved posisjon A1,
men dette kan variere.
Også utlegging av fyllingene kan gjøres fra lekter. Dette er den desidert tryggeste maten a gjennomfore
fyllingsarbeidet på.
Hvor/hvis det ikke er mulig a mudre fra land eller fra lekter, kan det være nødvendig å fortrenge de løse
massene med sprenging av ladninger plassert ved eller under fyllingsfot.
Før utfyllingen starter, anbefaler vi på grunn av stabilitet av sjøfyllingen å kartlegge sjøbunnen, for eksempel
med multistråle ekkolodd. Det må verifiseres at fyllingsfoten ligger på flat og stabil bunn og ikke på kanten av
marbakken.
For alle sjøfyllinger gjelder at det bør brukes sprengtstein uten mye finstoff. Dersom en fyller dette fra land,
vil det bli større tap av slik stein i forhold til om en fyller fra lekter, der en lettere får plassert steinen riktig.
Vi anbefaler også å forbedre den eksisterende fylling som er utvasket og kan være ustabil. Som vi kan se på
bildet på tittelsiden. Dette må utføres før man starter å bygge den nve fyllingen.

6

Setning

Av foregående kapittel framgår det at vi anbefaler å masseutskifte løse masser med sprengstein for å
redusere setninger under sjøfyllingen.
Dersom dette ikke blir gjort, forventer vi flere centimeter setning, men setningsforholdene kan bedres
(setningene framskyndes) ved tiltak som forbelastning av fyllingen.
I tillegg forventer vi egensetninger for fyllingen under og over vann. Det er disse setningene som vil ta lengst
tid, og som til dels er avhengige av utvasking fra bølgepåkjenninger i fyllmassene.
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I henhold til handbok V221 kap. 2.3.2.3: «Fylling utlagt fra endetipp og komprimert som anvist, vil få
egensetninger av størrelsesorden inntil 1 % av total fyllingshøyde. Setningene ventes vare minst 6 mnd.,
men vil kunne påskyndes ved kraftig vanning / spyling under utlegging». Ref. 8.

a

a

For redusere setninger og egensetninger anbefaler vi å la fyllingen ligge så lenge som mulig før det
oppføres bygninger på fyllingen.
Vi anbefaler

akomprimere fyllingen ved lagvis utlegging og bruk av vibrovals over vann.

Komprimering er en mer utfordrende jobb for den delen av fyllingen som ligger under vann, men
setningsforholdene kan bedres ved tiltak som dynamisk dypkomprimering eller forbelastning av fyllingen.
Komprimering av fyllingen må utføres etter at alt fortrengningsarbeid er utført.
Det kan være nodvendig

a installere setningsmålepunkter for a registrere når setningene opphører.

Det kan ikke utelukkes at setningsmålingene kan avsløre partier med mislykket eller ufullstendig
massefortrenging, og at ettersprenging/ etterfylling kan bli nødvending.

7

Konklusjon

Vi mener at med de ovennevnte løsninger er det mulig

a bygge en stabil sjøfylling.
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VEDLEGG A

Generell beskrivelse felt og laboratoriearbeid
Generell beskrivelse av sonderboring og grunnvannsmåling

a

Totalsondering gir grunnlag for bestemm
e løsmassetykkelse og dybder til fast grunn eller antatt
berg. Sonderingen gir såkalt sikker bergpavisning ved 3 m innboring i berg. Tolkning av resultatene
kan gi en indikasjon på lagdeling og aktuelle jordarter.
Trykksondering (CPTU) utføres ved nedpressing av en sonde som måler spissmotstanden jorda gir på
sondens spiss, samt friksjon og poretrykk på sondens overflate. Resultatet blir brukt til vurdere
lagdeling, jordart og spenningsforholdene i grunnen (in-situ spenning). Mekaniske jordparametere som
fasthetsegenskaper og deformasjonsegenskaper kan også bestemmes.

a

Piezometre installeres for måling av porevanntrykket i grunnen. Piezometre presses ned i grunnen
sammen med et stålrør som vil stikke opp over terreng. Røret må stå urørt i måleperioden.
Vanntrykket ved filteret i piezometer-spissen registreres enten hydraulisk som stigehøyde i en
plastslange inne i røret eller elektronisk ved hjelp av en direkte trykkmåler innenfor filteret.
Porevanntrykket måles manuelt i felt. Alternativt kan et piezometer installeres med dataminne for
automatisk logging og registrering av naturlige eller menneskeskapte variasjoner over en valgt
periode. Hensikten med male poretrykket i grunnen er for bestemme spenningsforholdene i
bakken (in-situ spenning).

a

a

Grunnvannsbrønner installeres normalt for måling av grunnvannstanden i det øvre jordlaget. Ofte
består grunnvannsbrønnen av et perforert PVC-rør som er installert i en gitt dybde. Vann i grunnen vil
trenge inn i røret og innstille seg på nivået for det naturlige grunnvannsspeilet, i den gitte sonen som
røret er installert i. Grunnvannstanden måles manuelt i felt. Alternativt kan brønnen installeres med
dataminne for automatisk logging og registrering av naturlige eller menneskeskapte variasjoner over
en valgt periode.
Vedlegg 8 og C viser tegnforklaring for plan- og profiltegning og totalsondering.

Generell beskrivelse av prøvetaking og laboratoriearbeid
Naverboring og ramprøvetaking benyttes for opptak av omrørte prøver i leire, silt, sand og grus.
Omrørte prøver egner seg kun til en grov identifisering og klassifisering av jordartene. Prøvene
overføres til plastposer i felten før de fraktes til laboratoriet.
I laboratoriet kan det foretas en visuell klassifisering og beskrivelse av massene. I tillegg er det mulig
utføre en grov identifisering av jordartene ved kornfordelingsanalyser, og måling av vanninnhold og
humusinnhold.

a

Stempelprøvetaker benyttes til opptak av uforstyrrede sylinderprøver i leire, silt, løst lagret sand og
organiske jordarter. Uforstyrrede prøver skal ha materialstruktur og vanninnhold så lik som mulig det
jordarten har i sin naturlige lagring i grunnen. Uforstyrrede prøver egner seg til en generell
identifisering og klassifisering av jordartene. I tillegg kan fysiske/mekaniske egenskaper bestemmes
for jordarten. Det gjelder bestemmelse av materialstyrke, deformasjonsegenskaper og permeabilitet.
Sylinderprøver skyves ut av sylinderen i laboratoriet og det foretas visuell klassifisering og beskrivelse
av massene. Vanninnhold, densitet og enkle styrkedata bestemmes ved rutineundersøkelser. I tillegg
kan det utføres kornfordelingsanalyser, plastisitetsanalyser og måling av humusinnhold.

a

Ødometerforsøk i laboratorium benyttes til bestemm
e jordens forkonsolideringsspenning og
deformasjonsegenskaper. Ødometeret gir en endimensjonal deformasjonstilstand som er en forenkling
av virkeligheten, men som samtidig er godt tilpasset de vanligste beregningsmodeller for setninger.
Beregningsmodeller for setninger er som regel basert på endimensjonal konsolideringsteori.
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Treaksialforsøk i laboratorium benyttes for å bestemme jordens styrkeegenskaper. For en uforstyrret
prøve av leire/silt forsøker en å ta utgangspunkt i den opprinnelige spenningstilstanden prøven hadde
i grunnen og deretter teste prøven til brudd ved et skjærforsøk. Skjærforsøket kan utføres med ulike
hovedspenningsretninger avhengig av hvilken belastningssituasjon en ønsker å teste for. For testing
av en prøve av sand må prøven bygges inn i apparaturen med ulik grad av komprimering.
Styrkeparametrene bestemmes deretter som en funksjon av lagringstetthet.
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0 Enkel sondering

•

KXFjellk ontr ollbor ing

@ Totalsond ering

V Trykksondering

+ Vingeboring

'4' Ramsondering

© Standard Penetration Test (SPT)

D

Prøvegrop

© Prøveserie

Vann prover

-wVannstandsmåling

,

Dreiesondering

Dreietrykksondering

Prøvegrop med prøveserie

(l) Permeabilitetsmåling

[8l Prøvebelastning

n. Elektrisk sondering

3 Fjell i dagen

-0- Poretry kksmåling
Setningsmåling

Metodesymbol er plassert i borposisjon. Evt. flere utførte sonderinger er markert ved siden av.
17,2 + 2,9
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Utstyr:

0 57 mm butt borekrone med tilbakeslagsventil.
0 44 mm borestenger.

Som dreietrykksondering:

Konstant rotasjonshastighet 25 omdreininger/min.
Nedpressingshastighet 3 m/min (20 sek/m).
Når normert nedtrengningshastighet ikke er mulig, økes
rotasjonshastigheten til 75 omdreininger/min.

Som fjellkontrollboring:

Dersom nedtrengingen igjen stopper opp, går en over til prosedyre
som for fjellkontroll. Dvs. at en først setter på spyling, hvoretter ny
stopp i nedtrenging fører til at en også setter på slaghammer.
Med denne prosedyren kan det bores gjennom steiner og ned i fjell.
Ved påvisning av fjell, bør det bores 2-3 meter ned i antatt fjell.

Presentasjon:

Skravur for vannspyling og slag i egne kolonner.
Kurver for nedpressingskraft, boretid og spyletrykk.
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Denne rapport en er utarbeidet av M ult iconsult i egen regi eller på oppdrag
fr a kunde. Kundens rett igheter t il rapport en er regulert i oppdragsavtalen.
Hvis kunden i samsvar med oppdragsavt alen gir t redjepart t ilgang til
rapport en, har ikke tredjepart andre eller større rett igheter enn det han
kan utlede fr a kunden. M ulticonsult har int et ansvar dersom rapport en eller
deler av denne brukes t il andre formål, på annen måte eller av andre enn
det M ulticonsult skrift lig har avt alt eller samt ykket til. Deler av rapport ens
innhold er i tillegg beskytt et av opphavsret t. Kopiering, dist ribusjon,
endring, bearbeidelse eller annen bruk av rapport en kan ikke skje ut en
avt ale med M ulticonsult eller event uell annen opphavsrett shaver.
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SAMM ENDRAG
Norma Norsk AS planlegger a fylle ut et sjøområde ved den gamle Kullkrana, Fjordgata 6, i Ålesund kommune.
M ulticonsult har i den forbindelse bistått som miljøgeologisk rådgiver, og har ut ført undersøkelser med prøvet aking
og analyser av sediment er i området som skal fylles ut.
Undersøkelsen viser at sedimentene er påvirket av forurensning.

a

For ivaret a miljøhensyn må fyllmasser legges ut skånsomt med gravemaskin. Alternativt må det legges ut et lag av
sand/ grus i utfylling som radet f r ut fylling med grovere masser. M ed mektighet på minimum 0,2m vil sanden virke
som en støtpute mellom fyllmasser og nåværende sjøbunn, og begrense oppvirvling av finkorn ede part ikler i
sedimentene. Det forutsettes at fyllingsarbeidene ut føres forsiktig slik at unødvendig spredning ikke oppstår.
Overvåkning og kontroll av tiltaket anbefales ut ført i sanntid ved bruk av on-line turbidit etsmalere plassert i
nærhet en av arbeidsområdet.
Før utfy lling igangsett es må det foreligge en tillat else fr a Fylkesmannen i Møre og Romsdal ett er
Forurensningsforskrift ens kapitt el 22.
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1

Innledning

1.1

Bakgrunn

1 Innledning

Norma Norsk AS planlegger a fyl le ut et sjøområde ved den gamle Kullkrana, Fjordgata 6, i Ålesund
kommune.
M ult iconsult Norge AS er i den fo rbindelse engasjert av Norma Norsk AS for a bist a med
miljøt ekniske undersøkelser og vurdere konsekvenser av tiltaket opp mot gjeldende regelverk.
Foreliggende rapport inneholder en beskrivelse av ut ført e undersøkelser, inklusive prøvet aking,
observasjoner, analyseresultater og vurderinger av disse.
Rapport en kan inngå som vedlegg t il søknad om tillatelse til utfy lling, som sendes t il Fylkesmannen i
M øre og Rom sdal.

1.2

Omradeinf orm asjon
Området som skal fylles ut ligger vest fo r Ålesund sentrum, nordvendt mot Valderhaugfjorden.
Området grenser mot næringsareal mot øst og vest, vei mot sør og sjø mot nord. Området er i dag
regulert til næringsformål, andre t yper bebyggelse og anlegg, og område i sjø for natur, ferdsel og
fr iluft sliv. Beli ggenhet er vist på kart ut snitt i Figur 1, og i større det alj på flyfoto i Figur 2.

Alesund

a"

Drev k

-d'"""»
+

Ii

_,

Tyskhotmen

Borgundfjorden

H essa

Hessafjorden

Figur 1 Oversiktskart som viser beliggenhet til Fjordgata 6, markert med sort sirkel. Kilde: Norges Grunnkart .
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Figur 2 Flyf ot o over Fjordgat a. Området som skal fy lles ut er markert med rød skravur.

1.3

Planlagt tiltak
Planlagt ut fyll ing vil være en videreføring av eksisterende fy lling på sjøbunn. Fylli ngen vil omfatt e ca.
7.000 m? utfyl t m at eriale, og dekke et areal på ca. 1.600 m ' pa sjøbunnen Det aljer fr emgår av Figur 3.

o

z0

n

to

Figur 3 Situasjonsplan f or utfy lling. Kilde: Geir Eide
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1.4

1 Inn
l e dning

Interessekonflikter
1.4.1 Fiskeri o g havbruk
Det er ikke regist rert akvakulturlokaliteter i umiddelbar nærhet t il området som skal fylles ut.
Sjøområdet det skal fylles ut i inngår som en del av et større gytefelt for torsk
(htt ps:/ / kart.fiskeridir.no).

1.4.2 Kulturminner
Det er ikke regist rert marine kulturminner i tilknytning til tiltaksområdet. Tiltaksområdet grenser mot
kulturmiljø: 94 - l esund sentrum (htt ps:/ / www.naturbase.no).
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Miljøundersøkelse for utfylling

2

Utført undersøkelse

2.1

Felt arbeid
Felt arbeid med innsamling av sediment prøver ble utført 20. februar 2019, av M arius M oe og Tor
Amund Rosberg fr a M ult iconsult Norge AS.
Prøvet aking ble ut ført ved bruk av en Van Veen grabb. Hvert grabbhugg ble vurdert i fo rhold til
fyllingsgrad og ut vasking, og fo rkast et dersom materialet i grabben ble vurdert som forringet. For
hvert grabbhiv ble det gjort subjektive vurderinger av sediment ene, som omfatt er beskrivelse av
fysisk sammensetn ing/k orngraderi ng, lagdeling, farge, lukt, biologisk aktivit et, et c.
Det ble hentet inn t ot alt 3 prøver av overf latesediment er, i nivå 0 - 10 cm. Prøvene ble oppbevart i
diff usjonst et te poser og nedfryst. AIie prøvene ble sendt t il laboratorium fo r kjemiske analyser.
Posisjonsbest emmelse av prøvest asjoner ble gjort i felt med håndholdt GPS.
Vanndybden på stasjonene ble målt med båtens ekkolodd. Oppgitt e dybder er ikke korrigert fo r
t idevann. Plassering av prøvest asjoner er vist på flyfot o i Figur 4. St edlige data og beskrivelse av
prøvene er vist i Tabell 1.
15.98

10.87
10

18 35

t6 33
1.21

15.44
72 3
14,47
1. 4 1

sed_3
6 96

Figur 4 Prøvepunkter. Kilde: Geodat a.

Prøvet aking og analyser er utført i henhold t il prosedyrer gitt i M iljødirekt orat ets veile dere [1), [2),
Norsk St andard fo r sediment prøvetaking i marine områder[3] og M ult iconsult sine int erne
ret ningslinjer.
Tabell 1 Pr vedat a. Stasjonskoordinater, vanndybde og sediment beskrive/ser.

Prøvepunkt

Sed_1

Euref89UTM sone32

Øst

Nord

352746

6930147

Dybde Beskrivelse
;

10

Sand, finsand. Lys overflat e, noe mørkere ved 1
cm dybde

Sed_2

352692

6930149

11

Sed_3

352640

6930161

11

1 0 21051 4-RIGm-RAP-001

Sand, finsand. Lys overflate, noe mørkere ved 1 cm
dybde
Sortfarget (kull?) sand, finsand.

11. a pril 201 9 / 00

Side 8 av 13

Kullkrana, Ålesund

multiconsult.no

M iljøundersøkelse for utfylling

2.2

2 Utført undersøkelse

Kjemiske analyser
Totalt 3 prøver, fr a pro vepunktene Sed_1, Sed_2 og Sed_3, ble analysert for innhold av t ungmet aller
(As,

Pb,
Cd, Cr, Cu, Hg, Ni og Zn), PAHA«, PCBo g TBT. Det ble ogsa ut fort analyser av korn fordeling

(>63m og <2m ) og t ot alt organisk karbon (TOC).
Kjemiske analyser ble ut ført av ALS Norge AS, som har akkreditering fo r analysene som er utført .
Laboratoriets rapport er gjengitt i vedlegg 1.
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3

Resultater

3.1

Feltobservasjoner
Filming med ROV vist e at fyllingsfr ont en skråner fo rholdsvis bratt ned på en fl ate av sand/ fi nsand.
Enkelt e «rygger» av fyllmasser st reker seg nordover fr a fyllingen, langs sjøbunnen. Finst off nedenfo r
fy llingen består sannsynligvis av fi ller og sand fr a gamle fy llmasser og bet ong. Langs fyllingsfr ont en
på land er det observert rest er av dumpet, st ørknet betong. Utvalgt e bil der fr a ROV er vist i Figur 5 Figur 6.

Figur 5 Fyll ingsf ront ved st asjon Sed_1

0

±.

Figur 6 Fyll ingsf ront ved stasjon Sed_2.

Grabbhivene vist e at sediment ene var bløt e og sandige. I st asjonen lengst vest (sed_3) var
sediment ene også mørke på farge, sannsynligvis kullrest er fr a drift ved den gamle kullkrana. Bilder av
prøvemateriale fr a stasjon Sed_2 og Sed_3 er vist i Figur 7 og Figur 8.
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Figur 7 Prøvemateriale f ra st asjo n Sed_2

3.2

Figur 8 Prøvemateriale f ra stasjon Sed_3

Kornfordeling og TOC
Totalt innhold av organisk karbon sier noe om forholdet mellom t ilførsel og nedbryt ningshast ighet av
organisk materiale i sediment ene. Høyt innhold av organisk materiale t yder på et ubalansert fo rhold
mellom t ilførsel og nedbryt ning, ent en fo rårsaket av st or t ilførsel eller dårlige fo rhold fo r
nedbryt ning. Forurensning i sediment er kan redusere den biologiske aktivit eten, og bidra t il at
nedbryt ningsevnen blir redusert .
Result ater av analyser av tørrst off, korngradering og t ot alt organisk karbon er vist i Tabell 2.
Tabell 2 Innhold av tørrstoff, kornstørrelse og TOC.

ii if :,t,rt:.::·i:::,t:•i,}!
##±
f #%±2$$5
$ 2se e 2 4 s
Tørrstoff %
Kornstorrelse >63 um %
Kornstorr else <2 um %
TOC % TS

i sso
46,5
52,7
0,3
2,2

e s sifth os ts@isl
42
58
0,2
2

31,2
68,8
0,4
2,6

Analysene viser at overf lat esediment ene er sandige, med lit e innhold av fi nst off (<2m,

dvs.

leirf raksjonen), med 0,4 % som høyest e påvist e innhold. Det te samsvarer med feltobservasjonene, jf.
Tabell 1. Innhold av TOC er lavt i alle prøvene.
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3.3

Kjemiske analyser
Miljødirektoratet har gitt ut veilederen M -608, «Grenseverdier for klassifisering av vann, sediment og
biot a» [2]. TA-2229/ 2007, «Veile der for klassifisering av miljøgift er i vann og sediment »[4], er
benyttet til klassifisering av TBT, da de gjeldende grenseverdier fo r TBTikke er beskrevet i M -608.
I veilederen er konsentrasjoner av miljøgift er delt inn i 5 ulike tilstandsklasser, fr a «Bakgrunn» til
«Svært dårlig». Tilstandsklassene er benyttet som sammenligningsgrunnlag, og konsentrasjoner av
miljøgift er i sediment prøvene er gitt i fargekode basert på denne klassifiseringen. Tilstandsklassene
er vist i Tabell 3. Analyseresultatene er sammenstilt og fargelagt iht. tilstandsklassene i Tabell 4
Med veileder M -608 bledet innført nye og svært lave grenseverdier for PAH enkelforbindelser. Dett e
gjelder i hovedsak «lette» fo rbindelser, og spesielt ant racen. Laborat oriets deteksjonsgrenser er for
flere av fo rbindelsene høyere enn grensen mellom tilst andsklasse I og II, og for antracen ligger
deteksjonsgrensen i tilstandsklasse Ill.
Tabell 3 Klassifisering av metaller og organiske miljøgift er i marine sedimenter iht. M iljødirektoratets veileder
M -608.
Ill

IV

M oderat

Darlig

Kro niske eff ekter ved

Akutt toksiske effekter
ved korttidseksponering

langtidseksponering

Tabell 4 Analyseresultater gitt i mg/ kg TS.
.

Param eter
As Arsen
P b Bl

H

Sed_3

Kadmium
Kvikksølv

Ni Nikkel
Zn Sink
Acenaft len
Acenaften
Fluoren
Fenantren
Antracen
Fluoranten
P ren

0,019

0,01 3

<0,010

0,440

0,170

0,10 0

k!fluoranten
a. 'ren
Dib
¢
g -1
Ben
lnde
Sum
Sum PCB-7
Tribut ·ltinnkation

0,780

0,00686

Resultatene viser at alle prøvene er påvirket av fo rurensning. Følgende er påvist :
Kobber og TBT opp til tilst andsklasse 5.
Sink og PAH -forbindelser opp til tilstandsklasse 3.
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4 Vurdering

Vurdering
Undersøkelsen viser at overf latesedimentene er forurenset av tungmetallene kobber og sink, PAHfo rbindelser og TBT. Sediment ene klassifiseres i tilst andsklasse 4 og 5 med bakgrunn i påviste nivåer.
Forbindelsene og forurensningsnivå er ikke uvent et i et område hvor det har foregått havne- og
næringsaktivitet er over mange år.
Sedimentene inneholder lite finst off i leirf raksjonen (<2m ), og primært sand med innhold av silt.
Innhold av TOC er lavt. Forurensningene er hovedsakelig knyttet til finst off andelen i sedimentene,
som utgjør en liten andel av det t otale volumet. Jfr. bilder fra ROV i Figur 5 og Figur 6.
Event uelle negative konsekvenser {oppvirvling/ massefo rt rengning) som følge av utfylling antas
være begrenset, og lokal.

a

a

For ivareta miljøhensyn ved utfylling anbefales det at nedre del av fyllingen legges ut forsiktig med
gravemaskin, slik at risiko fo r eventuell oppvirvling reduseres. Om fyllmassene skal dumpes fr a lekter
eller skyves ut fr a land, må det legges ut et lag av sand/ grus på sjøbunnen før utfyllingen start er. Med
mektighet på minimum 0, 2m vil sanden virke som en støt pute mellom fyllmasser og nåværende
sjøbunn, og begrense oppvirvling av finstoff i sedimentene. Utlegging av støtputen og fyllmasser må
uansett utføres så skånsomt som mulig.
Ved gjennomføring av ut fylling må det påregnes kont rolltiltak med tanke på part ikkelspredning.
Dette vil fo rt rinnsvis være kontinuerlig turbiditet småling, med alarmfunksjon, i en eller flere
st asjoner.
Som følge av at det er påvist forurensning i sedimentene krever mudring og utfy lling tillat else fr a
Fylkesmannen i Møre og Romsdal, i henhold t il Forurensningsforskrift ens kapitt el 22 «Mudring og
dumping i sjø og vassdrag» $22-6 og Forurensning sloven $ 11.

5
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Analyse av sediment
Deres prøvenavn

Sed_1
Sediment

Labnummer

N00644277

Analvse

Resultater

Sedimentpakke-basis DK '
Tørrs toff (DK)a ulev
Vanninnhold a ulev

---------

Kornstorrelse >63 um a u ev
Kornstorrelse <2 um a u ev
Kornfordeling a ulev

52.7
0.3

Usikkerhet (±)

46.5
53.5

6.975

----------

Metode
1

Utfart

Sian

-

1

%
%

2
2

2
2

ELNO
SAHM
SAHM

%
%
se vedl.

2
2
2

2
2
2

SAHM
SAHM
SUHA

% TS

2

2

SAHM

Enhet

TOC ul ev

2.2

Naftalen a ulev
Acenaft ylen a ulev
Acenaften a ulev
Fluoren a ulev
Fenantren a ulev
Antracen a ulev
Fluoranten a ulev
Pyren a ulev
Benso(a)antracen a ulev
Krysen a ulev
Benso(b+j)fluoranten a ulev
Benso(k)fluoranten a u ev
Benso(a)pyren a ulev
Dibenso(ah)antracen a ulev
Benso(ghi)perylen a ulev
Indeno(123cd)pyren a ulev
Sum PAH-16 • ulev
Sum PAH carcinogene a ulev

20
13
<10
<10
38
19
110
100
41
49
94
53
84
20
72
62
780
480

ua/ka TS
ua/ka TS
ua/ka TS
ua/ka TS
ua/ka TS
ua/ka TS
ua/ka TS
ua/ka TS
g/ k g TS
g /kg TS
ug/kg TS
ug/kg TS
a/ k a TS
ua/ka TS
ua/ka TS
ua/ka TS
ua/ka TS
ua/ka TS

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

SAHM
SAHM
SAHM
SAHM
SAHM
SAHM
SAHM
SAHM
SAHM
SAHM
SAHM
SAHM
SAHM
SAHM
SAHM
SAHM
SAHM
SAHM

<0.50
<0.50
<0.50
<0.50
<0.50
<0.50
<0.50

g /kg TS
g/ k g TS
ug/kg TS
ug/kg TS
ug/ka TS
ua/ka TS
ua/ka TS

2
2
2
2
2
2
2

2
2
2
2
2
2
2

SAHM
SAHM
SAHM
SAHM
SAHM
SAHM
SAHM

PCB 28 +ule
v
PCB 52 +uev
PCB 101 a ulev
PCB 118 uev
PCB 138 a ulev
PCB 153 a ulev
PCB 180 a ulev
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Deres prøvenavn

Sed_1
Sediment

Lab nummer

N006 44277

Analyse

Usikkerhet(± )

Enhet

Metode

ug/k g TS

2

Utfo rt
2

SAHM

0.1
0.06
25
170

3.3
5. 2
32
7.6
0.1
0.02
5
34

mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS

2
2
2
2
2
2
2
2

2
2
2
2
2
2
2
2

SAHM
SAHM
SAHM
SAHM
SAHM
SAHM
SAHM
SAHM

42.2
1.69
1.21
1.67

2.0
0.67
0.54
0.53

%
ua/kg TS
g/ k g TS
µg/kg TS

3
3
3
3

V

SUHA
SUHA
SUHA
SUHA

Resultater

Sum PCB. 7 + ulev

<4

As (Ars en) a ulev
Pb (Bly) a ulev
Cu (Kopper) a ulev
Cr (Krom) + ulev
Cd (Kadmium) a ulev
Hg (Kvikkselv) u ev
Ni (Nikkel ) + u ev
Zn (Sink) u «v

11
26
160

Torrstoff (L) + ulev
Monobutvltinnkation a ulev
Dibutyltinnkation a u ev
Tributvltinnkation a ue v

38
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Deres prøvenavn

Sed_2
Sediment

Labnummer

N00644278

Analyse

Resultater

Sedimentpakke-ba sis DK '
Terrs toff (DK) + ulev
Vanninnhold a ulev

----------

Kornstorrelse >63 um a u ev
Kornstorrelse <2 um a ulev
Kornfordeling ul ev

56.7
0.2

Usikkerhet (±)

42.0
58.0

6.3

----------

Enhet
-

Sign

%
%

Metode
1
2
2

Utført
1
2
2

ELNO
SAHM
SAHM

%
%
se vedl.

2
2
2

2
2
2

SAHM
SAHM
SUHA

% TS

2

2

SAHM

TOC a ulev

2.0

Naftalen a ulev
Acenaftylen a ulev
Acenaften a ulev
Fluoren • ulev
Fenantren a ulev
Antracen a ulev
Fluoranten a ulev
Pyren a ulev
Benso(a)antracen a ulev
Krysen a ulev
Benso(b+j)fluorant en a ulev
Benso(k)fluoranten a ulev
Benso(a)pyre n a ulev
Dibenso(ah )antra cen a ulev
Benso(qhi)perylen a u ev
Indeno(123cd)pyren a ulev
Sum PAH-16 • ulev
Sum PAH carcinoqene a ulev

26
<10
<10
<10
22
13
64
57
21
23
51
34
50
<10
41
35
44 0
260

ua/ka TS
ua/ka TS
ua/ka TS
ug/kg TS
ua/ka TS
g/ k g TS
ug/kg TS
g/ k g TS
ua/kg TS
ua/kg TS
ua/kg TS
ug/ka TS
ua/kg TS
ua/ka TS
ua/ka TS
ua/ka TS
ua/ka TS
ua/ka TS

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

SAHM
SAHM
SAHM
SAHM
SAHM
SAHM
SAHM
SAHM
SAHM
SAHM
SAHM
SAHM
SAHM
SAHM
SAHM
SAHM
SAHM
SAHM

<0.50
<0.50
<0.50
<0.50
<0.50
<0.50
<0.50
<4

a /ka TS
a /ka TS
ua/ka TS
g/ k g TS
ug/kg TS
ug/kg TS
ug/kg TS
g /ka TS

2
2
2
2
2
2
2
2

2
2
2
2
2
2
2
2

SAHM
SAHM
SAHM
SAHM
SAHM
SAHM
SAHM
SAHM

ma/ka TS
ma/ka TS
ma/ka TS
ma/ka TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS

2
2
2
2
2
2
2
2

2
2
2
2
2
2
2
2

SAHM
SAHM
SAHM
SAHM
SAHM
SAHM
SAHM
SAHM

PCB 28 +uev
PCB 52 +wle
v
PCB 101 a ulev
PCB 118 ulev
PCB 138 a ulev
PCB 153 • ulev
PCB 180 a ulev
Sum PCB.7 + ulev
As (Ars en) a ulev
Pb (Bly) a ulev
Cu (Kopper) +ulev
Cr (Krom) a ulev
Cd (Kadmium) a ulev
Hg (Kvikksolv) au ev
Ni (Nikkel) a ulev
Zn (Sink) a ulev

10
16
87
29
0.08
0.07
23
130
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Deres prøvenavn

Sed_2
Sediment

Labnummer

N00644278

Analyse
Tørrstoff (L) • ulev
Monobutvltinnkation a ulev
Dibutvltinnkation a ulev
Tributyltinnkation a ulev

Resultater
43.9
5.47
93.1
131

Usikke
rhet (±)
2.
0
2.16
36.6
42
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ug/kg TS
g /kg TS
ug/kg TS
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Deres prøvenavn

1GFAF8KGF1S

Sed_3
Sediment

Labnummer
N00644279
Anal ys e
Sedimentpakke-basis DK '
Tørrs toff (DK) a ulev
Vanninnhold a ulev
Kornstorrelse >63 um a u ev
Kornstorrelse <2 um a ulev
Korn fordeling u ev
TOC ul ev

Resultater

---------

Usikke rhet (±)

31.2
68.8

4.68

37.7
0.4

---------2.6

0.5

Enhet

Me tode

Utfert

Sign

-

1
2
2

ELNO

%
%

1
2
2

SAHM
SAHM

%
%
se vedl.

2
2
2

2
2
2

SAHM
SAHM
SUHA

% TS

2

2

SAHM

Naftalen a ulev
Acenaftylen u ev
Acenaften a ulev
Fluoren a ulev
Fenantren a ulev
Antracen a ulev
Fluoranten a ulev
Pyren + ulev
Benso(a)antra cen a ulev
Krysen a ulev
Benso(b+j)fluoranten a u ev
Benso(k)fluoranten a ue v
Benso(a)pyren a ulev
Dibenso(ah)antracen" • ulev
Benso(ghi)perylen a ue v
lndeno(123cd)pyren" • ulev
Sum PAH-16 a ulev
Sum PAH carcinogene a u ev

14
<10
<10
<10
14
<10
29
28
<10
<10
21
16
21
<10
17
13
170
<100

ua/ka TS
g /kg TS
ug/kg TS
ug/kg TS
a/ kg TS
a/ k g TS
ua/ka TS
a /ka TS
ua/ka TS
a /ka TS
a /ka TS
ua/ka TS
a /ka TS
ua/ka TS
ua/ka TS
g/ k g TS
g/ k g TS
ug/kg TS

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

SAHM
SAHM
SAHM
SAHM
SAHM
SAHM
SAHM
SAHM
SAHM
SAHM
SAHM
SAHM
SAHM
SAHM
SAHM
SAHM
SAHM
SAHM

PCB 28 +uev
PCB 52 +wle
v
PCB 101 aulev
PCB 118 +0lev
PCB 138 +u· v
PCB 153 +ulev
PCB 180 a ulev
Sum PCB-7 a ulev

<0.50
<0.50
<0.50
<0.50
<0.50
<0.50
<0.50
<4

ug/kg TS
ug/kg TS
ug/kg TS
ua/kg TS
ua/ka TS
a /ka TS
ua/ka TS
ua/ka TS

2
2
2
2
2
2
2
2

2
2
2
2
2
2
2
2

SAHM
SAHM
SAHM
SAHM
SAHM
SAHM
SAHM
SAHM

mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/ka TS
ma/ka TS
ma/ka TS

2
2
2
2
2
2
2
2

2
2
2
2
2
2
2
2

SAHM
SAHM
SAHM
SAHM
SAHM
SAHM
SAHM
SAHM

As (Ars en) a u ev
Pb (Bly) a ulev
Cu (Kopper) a ulev
Cr (Krom) a ulev
Cd (Kadmium) a ulev
Ha (Kvikks olv) aulev
Ni (Nikkel) 8 ulev
Zn (Sink) a ulev

6.7
25
110
36
0.19
0.08
27
180
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Deres prøvenavn

Sed_3
Sediment

Labnummer

N00644279

Analyse
Tørrstoff {L) a ulev
Monobutyltinnkation a ulev
Dibutyltinnkation a ulev
Tributyltinnkation a ulev

Resultater

Usikkerhet±) (

Enhet

Metode

Utfert

28.6
<1
1.71
6.86

2.0

%
g /kg TS
g /kg TS
g/ k g TS

3
3
3
3

V
T
T
T
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"a" etter parameternavn indikerer at analysen er utført akkreditert ved ALS Laboratory Group Norway AS.
"a ulev" etter parameternavn indikerer at analysen er utført akkreditert av underleverandør.
"" etter parameternavn indikerer uakkreditert analyse.
Utførende laboratorium er oppgitt i tabell kalt Utt.
n.d. betyr ikke påvist.
n/a betyr ikke analyserbart.
< betyr mindre enn.
> betyr større enn.

1

Metodespesifikasjon
Pakkenavn «Sedimentpakke basis»
Øvrig metodeinformasjon til de ulike analysene sees under

2

«Sediment basispakke»

Risikovurdering av sediment

Bestemmelse av vanninnhold og tørrstoff
Metode:
Rapporteringsgrense:

DS 204:1980
0,1 %

Bestemmelse av Korn fordeling (<63 m , >63 m og <2 um)
Metode:
Maleprin sip
p: .
Rapporteringsgrense:

ISO 11277:2009
Laserdiffraksjon
0,1 %

Bestemmelse av TOC
Metode:
Maleprinsi pp: .
Rapporteringsgrense:
Maleusikkerhet.

EN 13137:2001
IR
0.1 % TS
Relativ usikkerhet 15 %

Bestemmelse av polysykliske aromatiske hydrokarboner, PAH-16
Metode:
Rapporteringsgrenser:

REFLAB 4:2008
1O µg/kg TS for hver individuelle forbindelse

Bestemmelse av polyklorerte bifenyl er, PCB-7
Metode:
Rapporteringsgrenser:

GC/MS/SIM
0.5 µg/kg TS for hver individuelle kongener
4 µg/kg TS for sum PCB7.

Bestemmelse av metaller
Metode:
Malepri nsip
p:
Rapporteringsgrenser:

DS259
ICP
As(0.5), Cd(0. 02), Cr(0.2), Cu(0.4), Pb(1.0}, Hg(0.01 ), Ni(0.1 }, Zn(0.4)
alle enheter i mg/kg TS
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Metodespesifikas jon

3

«Sediment basispakke»

Risikovurdering av sediment

Bestemmelse av tinnorganiske forbindelser

Metode:
Deteksjon og kvantifisering:
Rapporteringsgrenser:

ELNO

Godk jen ner
Elin Noreen

SAHM

Sabra Hashimi

SUHA

Suleman Hajizada

ISO 23161:2011
GC-ICP-SFMS
1 g/ k g TS

utf'
T

GC-ICP-OMS
Ansvarlig laboratorium:

ALS Scandinavia AB, Aurorum 10, 977 75 Luleå, Sverige

V

Ansvarlig laboratorium:

ALS Scandinavia AB, Aurorum 10, 977 75 Luleå, Sverige

1

Ansvarlig laboratorium:

ALS Laboratory Group Norway AS, Postboks 643 Skøyen, 0214 Oslo, Norge
Leveringsadresse: Drammensveien 264, 0283 Oslo, Norge

2

Ansvarlig laboratorium:

ALS Denmark A/S, Bakkegardsvej 406A, 3050 Humlebæk, Danmark

Måleusikkerheten angis som en utvidet måleusikkerhet (etter definisjon i "Evaluation of measurement data -- Guide to the
expression of uncertainty in measurement", JCGM 100:2008 Corrected version 2010) beregnet med en dekningsfaktor på
2 noe som gir et konfidensinterval på om lag 95%.
Måleusikkerhet fra underleverandører angis ofte som en utvidet usikkerhet beregnet med dekn
i n gsfaktor 2. For ytterligere
informasjon, kontakt laboratoriet.
Måleusikkerhet skal være tilgjengelig for akkrediterte metoder. For visse analyser der dette ikke oppgis i rapporten, vil dette
oppgis ved henvendelse til laboratoriet.
Denne rapporten får kun gjengis i sin helhet, om ikke utførende laboratorium på forhånd har skriftlig godkjent annet.
Resultatene gjelder bare de analyserte prøvene.
Angående laboratoriets ansvar i forbindelse med oppdrag, se aktuell produktkatalog eller vår webside yyyy _als glob al n g

Den digitalt signert PDF-fil representerer den opprinnelige rapporten. Eventuelle utskrifter er a anse som kopier.
Utforende teknisk enhet (innen ALS Laboratory Group) eller eksternt laboratorium (underleverandør).
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ÅLESUND KOMMUNE - REGULERIN
G SBES TEM MELSER

Aspøya nord - Kullkrana - Utfylling i sjø ved Fjordgata gbnr. 200/79, 355, 356 og 602
PI anidentifika sjon:

Saksnr. (Acos):

Eigengodk jenningsdato:

Eigengodk jent av:

ID-2020000379

20/379

27.05.2021

Ålesund kommunestyre

§ 1 - Generelt
Reguleringsbestemmelsene gjeld for det området som på plankartet er vist med
reguleringsgrenser. Innenfor grensene skal areala brukes slikt planen (plankartet og
bestemmelser) fastsetter.
Reguleringsbestemmelsene kommer i tillegg til plan- og bygningsloven (pbl.) og
bestemmelser og retningslinjer i tilknytting til gjeldende arealdel av kommuneplanen.
Etter at denne reguleringsplanen med tilhørende bestemmelser er gjort gjeldende, kan det ikke
gis privatrettslige avtaler i strid med disse.

§ 2 - Avgrensing av planområdet og reguleringsformål
Hensikten med planen er aokelagringsplass og legge til rette for tryggere og bedre
trafikkforhold rundt P Juts Sandvig AS sin aktivitet i området. Det regulerte området er vist
med plangrense på plankartet. Arealet innenfor denne grensen er regulert etter § 12-3
Detaljregulering i plan- og bygningsloven (pbl.).
Innenfor planavgrensningen er det regulert til følgende formål
1. Pbl. § 12.5 nr.I -- BEB YGGELSE OG ANLEGG
- BS - Se ntru msfo rmå l
- BL- Lage r
2. Pb!. §12.5 nr. 2 - SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR
- SKY - Kjøreveg
- o_SVT - Annen veggrunn
3. Pbl. § 12.6 - HENSYNSSONER
- H3 I0 - Ras- og skredfare
- H570 - Bevarin g kulturmiljø

§ 3 - Fellesbestemmelser
3.1 - Universell utforming:
Planområdet skal være egnet til bruk for alle personer etter prinsippet om universell
utforming.

Ev. privat konsulentfirma - Alesund kommune

2

3.2 - Støy:
Grenseverdier i Retn ingslinje fo r behandling av støy i arealplanleggin g T- 1442, tabell 3,
Øvrig industri gjeld fo r støy fra virksomheten mot tilliggende boligbebygge lse.
Retn ingsl inje T-1442 gield er også fo r utslipp av støy fra bygge- og anleggsvirksomhet
innenfor planområdet.
Lasting og lossing innenfo r det åpne lagringsområdet BL skal bare skje på dagt id mellom
07.00 og 20.00 slik at en unngår unødig støy for tilliggende bebyggelse.

§ 4 - Bebyggelse og anlegg
4.1 Lager (BL)
Området skal ikke bebygges. Arealet skal fylles opp til ca kote 3. Oppfylling ska l jevnes med
nivå fo r Fjordgata. Arealet skal planeres med fall mot sjø. Det kan legges på dekke av asfa lt
e ller betong.
Området ska l sikres mot offentlig tilgjengelighet fra Molovegen i øst med gjerde med låsba r
port fra fjellskråningen til sjøfronten. Dette for a s ikre allmennheten mot fe rdsel i område med
manøvrerende tungtrafikk og evt. rasfare. Sjøfronten utfø res som en plastret steinfylling,
ka iutbyggings fo rutsettes ikke.
Ved utfylling skal anbefa linger i rapport fra M ulticonsult datert 11 april 2019 fø lges.
Fyllmasser skal legges ut på en skånsomt med gravemaskin, eventue lt må det legges ut et lag
av sand/grus på nåværende sjøbunn under fyllingen for a hindre spredning av forurenset
masse. Før utfylling skal det innhentes tillatelse etter forurensningsloven §11.
Utfylling av masser skal ikke skje i gyte perioden for torsk, fra 15. januar til 1. april.
4.2 - Sentrum sformal (BS)
Området er buffersone mot ve rneområde i Molovegen og skal ikke benyttes til lagring. Det er
ikke tillatt lagring av varer eller bruk av området til transport eller kjøring med lastebiler i
omradet.
Området opparbeides som uteoppholdsareal mot eksisterende bebyggelse. Det skal benyttes
tunge naturmateria ler som er bestandige mot et værhardt strøk. Utomh usplan for
uteoppholdsarea let skal fø lge byggemeldingen fo r utfyllingen. Area let skal være sikret mot
lagerområdet med gjerde eller mur, men ha god ad komst fra Molovegen.

§ 5 - Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur
5.1 - Veg (SK Y)
Kjøreveg beholdes som dagens standard. Vegen er privat kjøreveg med adkomst fra
Fjordgata. Vegen holdes stengt med port mot Moloveien.
Oppfylling til nytt nivå i fo rhold til havn ivastiging ti llates.
5.2 - Annen veggrunn - teknisk_infrastr ukt ur (o S VT
Områdes kan be nyttes til fø ringsvei for tekn iske insta llasjoner.
Oppfylling til nytt nivå i forhold til havn ivastiging tillates.
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§ 6 - Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone
6.1 - Havneomrade i s jø ( o VHS)
Området kan benyttes til ordinær trafikk for sjøfa rt.

§ 7 - Hensynssoner
7.1 - Ras og skredfare (H310)
Faresone gjelder rasfare fra skrent mot sør. Skrenter oppfyller ifølge skredvurdering ikke krav
til sikkerhet mot steinsprang for sikkerhetsklasse S 1 da årlig nominell sannsynlighet for
steinsprang vurderes å være 2:1/100.
Området beholdes som struktur fra dagens situasjon. Området skal ikke benyttes til opphold
eller lagring. Tiltak som omfattes av sikkerhetsklasse S l ifølge §7-3, TEKl 7 skal ikke
plasseres innenfor området.
7.2 - Beyaring kulturmil jø (H570
Område H570 skal utformes slik at en får et godt samspill mellom verneverdig bebyggelse i
Molovegen og o ppholdsarealet. Oppfylling mot eksisterende betongkai/fundament for
tidligere tanker skal gjøres skånsomt slik at opprinnelig betongkonstruksjon ikke skades.

§ 8 - Rekkefølgekrav
8.1 - Opparbeiding av uteoppholdsareal
Uteoppholdsarealet innenfor BS skal være opparbeidet innen det gis brukstillatelse for
utfyllingsarealet.
8.2 - Skredtrygging stiltak
Rensk av skrent og opparbeiding av grøft skal utføres i henhold til anbefalinger i
skredvurderingen (Norconsult 28.01.2021) innen det gis brukstillatelse for utfyllingsarealet.
k

Dato: 30.09.2019
Sist revidert av Planavdelinga, Ålesund kommune, 08.04.2021, rev. 2.
k kk

Egengodkjent av Ålesund kommunestyre i møte 27.05.2021, sak 083/21

Eva Vinje Aurdal
-ordfører -

Astrid Eidsvik
- rådmann -

Søknad om utfylling i sjo - nabovarsling
Aspoya nord - Kullkrana - Utfylling i sjø ved Fjordgata

Det søkes fritak frå nabovarsling etter Plan- og bygning slovens $ 213 fjerde ledd:.

«Det kreves ikke nabovarsel som nevnt i første ledd når tiltaket er i
samsvar med reguleringsplan som er så detaljert at naboer og
gjenboere kunne vurdere konsekvensene av tiltaket opp mot sine
interesser ved planbehandlingen, og naboer og gjenboere ble varslet
i samsvar med $ 12-1Q tredje ledd. Er det mer enn 5 år siden naboer
og gjenboere fikk slikt varsel, gjelder ikke unntaket fra nabovarsling.»

Sted/Dato:

s1. 5Si
G rete Sandvig
P Juls Sandvig AS

ti

Vedlegg nr.

A-

_ N_u_
lls_til_
l __.I

Opplysningar om ytre rammer og
bygningsspesifikasjon for tiltaket
Vedlegg til Byggblankett 5 174

Beskriving av korleis tiltaket oppfyller byggjesaksføresegnene,
planføresegnene og planvedtak etter plan- og bygningslova (pbl) innanfor oppgitte
O pplysnlngane gjeld
Gnr.
Eigedom/
byggjestad

I Bnr.

200

I Festenr.

Bygningsnr.

I Bustadnr.

Postnr.

I Poststad

I Seksjonsnr.

I Kommune

79/356

Adresse

F jordgata

Ålesund

6005

Førehandskonferanse
Pbl § 21-1

I

Førehandskonferanse er halden og referat ligg føre

[Ej] Ja

Nei

Dispensasjonssøknad og avvik fra TEK
Det blir søkt dispensasjon fråføresegnene i: (grunngjeving fordispensasjon skal gjevastpå eigeark)
Kommunale vedtekter/
Pbl Kap. 19
P lan- og bygningslova med forskrifter
Arealplanar
forskrifter til pbl
Pbl $ 31-2

n
n

n

n

Vedlegg nr.

!

[] vego va
Utgreiing i
eige vedlegg

D et blir søkt om avvik frå TEK for eksisterande byggverk (pbl $ 31-2) PDl $ 31-2

B-

Vedlegg nr.

I

B-

Arealdisponering

n

Sett kryssfor gjeldandeplan

Arealdel av kommuneplan
Namnpå plan

n

fxl Reguleringsplan

U tbyggingsplan

Aspøya nord - Kullkrana - Utfy lling i sjø ved Fjordgata - detaljregulering - id 2020000379
Reguleringsformål i arealdel av kommuneplan/reguleringsplan/utbyggingssp
lan • beskriv
Planstatus
mv.

Hensikten med planen er aoke lagringsplass og legge til rette for tryggere og bedre
trafikkforhold rundt P Juts Sandvig AS sin aktivitet i området
Vel aktuell kolonne etter berekningsregel oppgitt i gjeldande plan
%- BYA

Tomtearealet

BYA

%-BRA / %- TU
m?

a. Gradav utnytti
ng iht. gjeldande plan

%

b. Byggjeområde/grunneigedom..

m?

m?

c. Ev. areal somblir trekt fråetter berekn.reglar

m2

m2

BRA

U-grad
m2

%

m

d. Ev. areal somblir lagt til etter berekn.reglar
m?

e. Berekna tomteareal (b• c) eller(b + d)
Arealnemningar
I. Bereknamaks. byggjeareal iht.plan
Of. a. oge.)

Grad av
utnytting

m?

=

BYA

BYA

BRA

+

m°

=

m°

BRA

BTA

m2

m?

m?

m°

m°

g. Areal eksisterandebygningar

m2

m

m

m?

h. Areal som skal rivast

m?

-

m2

-

m?

-

m
m

-

m?
m?

i. Areal nyebygningar

+

m2 +

m2 +

m°

+

m? +

j. Parkeringsareal på terreng

+

m? +

m? +

m

+

m°

k. Areal byggjesak

m

m2 =

m° =

Bereknagradav utnyttin
g (jf.e. og k.)...

%

=

11

m

2

m° =

m°

II

I. Opne areal somni ngår i k
Bygningsoppi
ysnlngar som
skal førast I
matrikkelen

j. Parkeringsareal på terreng
m. Areal matrikkelen = k - l - j

I

I

Talpå bruksei
ningarbustad

Bustader

Tai på brukseiningaranna

Anna

Tal på etasjar

*

Utgreiingar

m?

Skal utrekning av utnyttingsgrad skje etter annan regel, beskriv nærare

•• Dersom areal i rad b ikkje er framkorne av målebrev, beskriv nærare
*** Vis ev. underlag for utrekninga av grad av utnytting i vedlegg

Blankett 5175 Nynorsk

m

@ Utgitt av Direktoratet for byggkvalitet

01.01.2019

Bustader
Anna

m?

m

Bustader
Anna

m
m2

Vedlegg nr.
DVedleggnr.
DVedlegg nr.
D
Side 1 av 2

Bygningsopplysningar som skal førest i matrikkelen
Næringsgruppekode

H

I

O ppgi kode for kva næring brukaren av bygninga høyrer til. Bygningar som er nytta til !leire formål skal kodast etter den næringa
som tek opp størst del av arealet. Unntak: Næringsgruppekode «X» skal berre nyttast når bygget berre har areal til bustadformål.

Neerin gsgrupper - gyldige kodar

A Jordbruk, skogbruk og fiske
B Bergverksdrift og utvinning
C Industri
D Elektrisitets-, gass-, damp- og
varmtvassfors yning
E Vassfors yni ng, av op s- og
renova sjonsverksemd
F Byggja- og anl eggsverks emd
G Varehandel, repa rasjon av m otorvogner

H
I
J
K
L

Transpo rt og lagring
Overnattings- og serveringsverksemd
Informasjon og kommunikasjon
Finansierings- og forsikringsverks emd
Omsetning og drift av fast eigedom
M Fagleg, vitskapleg og teknisk tenesteyting
N Forretningsmessig tjenesteyting
0 Offentleg administrasjon og forsvar,
trygdeordningar underlagt offentleg forvaltning

p Undervisning
Q H else- og sosialtjenester
R Kulturell verksemd, underhaldning og
fritidsaktivitetar
s Anna tenesteyting
T Lønna a rbeid i private hushald
u Internasjonale organisasjonar og organ
X Bustad
y Anna som ikk je er næ ring.

Plasse ring av tiltaket
Er det høgspentlin je/kabel eller nettstasjon/
transfo rmator i, over eller i næ rleiken av tiltaket?

&] »

) »

Vedlegg nr.

IQ -

Dersom ja, m å avklaring m ed berørt rettshavar vere dokumentert
Kan vass-

DJ» J o

g avlopssleidningar vere i konflikt med tiltaket?

Vedlegg nr.

IQ -

Dersom ja, m å avklaring m ed be rørt rettshavar vere dokumentert

Krav til byggjegrunn (pbl $ 28-1 )
Skal byggve rket plasserast i område m ed fare for:

Flaum
(TEK17 $ 7- 2)

Skred
(TEK17 $ 7 -3 )

Andre naturog miljøftilhøve
(pbl $ 28-1)

Skal byggverket plasserast i flaumutsett område?

lgJ

X Ja

Nei

Dersom ja, oppgi
try ggleikskl asse:

Skal byggverket plasserast i skredutsett område?

[Q] Nei

mm

a J Ders om ja, op pgi
tryggleiks klasse:

F 1 {liten konsekvens og sannsyn lågare enn 1/20 ar)
F2 (middels konsekvens og san nsyn lagare

enn 1/200

Vedlegg nr.

I

ar)

F-

F3 (stor konsekvens og sannsyn lågare enn 1/1000 år)

S 1 {liten konsekvens og sannsyn lå gare enn 1/100 ar)
S2 (middels konsekvens og sanns yn lagare

Vedlegg nr.

enn 1 /10 00 år)

I

F-

S3 (stor konsekvens og sannsyn lågare enn 1/5000 år)

Vedlegg nr.

IC]w
e ER]

Tilknyting til veg og leldningsnett
Gir tiltaket ny/endra tilk omst?

D

Ja

I

D ersom ja, beskriv kompenserande tiltak i vedlegg

Tilkomst

veglova
$$ 40- 43
pbl $ 27 -4

B
B

J o

1

F-

Tomta har tilkomst til folgjande veg som er opparbeidd og open for alminneleg ferdsel:

D

Er avkøyringsløyve gitt?

R iksve g/fylk esveg

[8J Kommunal veg

D

Er avkoyrin gsloyve gitt?
Er vegrett sikra ved tinglyst erklæ ring?

P rivat veg

] e

LC]»
[&]u
I] »

EC]e
EC]»

Tilknyting i forhold til tomta

Vassforsyning
pbl $ 27-1

EC]oene ovassverk
[EC] at
m vassverk
:gJ Anna privat vassforsyning, innlagt vatn
:gJ Anna privat vassforsyning, ikkje innlagt vatn

I

B eskriv

.

: Ikkje innlagt vatn

Dersom vasstilførsel føresel tilknyting til anna privat leidning eller kryssa r annan sin grunn, ligg
d et føre rett ved tinglyst erklæ ring?
Tilknyting i forhold til tomta

:gJ Offentleg avløpsanlegg [g] Privat avløpsanlegg

Skal det installerast vassklosett?
Ligg det fore utsleppsl oyve?

Avløp
pbl $ 27-2

Dersom avløpsanlegg føresel tilknyting til anna privat leidning eller kryssa r annan sin grunn, ligg
det føre rett ved tinglyst erklæ ring?

Vedlegg nr.

II

Q -

El»

CJ»

LI»
I7»

IR&Joe

[DJ aJ

] we

[gill

ei
N

Vedlegg nr.

I

Q-

Overvatn

Takvatn/overvatn blir ført til:

Løfteinnretninger
Er det i bygninga løfteinnretningar
som er omfatta av TEK?:

(II

ER]e

Blankett 5175 N ynorsk

D

Avløpssystem

a

Blir det søkt om installe re
slik innretning?:

(DJ

]we

© Utgitt av Direktoratet for byggkvalitet 01.01.2019

[8J Terreng
I Dersom ja, sett X
e
[]

s

on eotatt or

Vedlegg nr.
Q-

I

D Trappeheis
D R ulletrapp eller rullande fo rtau
Side 2 av 2

Kommunen sitt saksnr.

Versjonsnr.

• 3EEEEm

av I

Gjennomføringsplan
Ansvarleg sokjar

O rganisasjonsnumm er

P Jul s San dvi g v /G rete San dv i g
I Bnr.
I Festenr.
Eigedom/
Gnr.
byggjestad

I

200

I Seksj.nr.

I Bygn.nr.

79/35 5

I

92 197 57 59

I Kommune

Tiltaksklasse

I

ID ato.

ISignatur, ansv. sokjar

Adresse

Å l esun d

Postnr.

Funksjon
(PRO, UTF, KONTROLL)

Beskriving av ansvarsområde
henta frå erklæring om ansvarsrett

Tiltaksklasse

(1 )

(2)

(3)

Namn og org.nr. på føretaket

(4)

(5)

(6 )

V eg, u teareal og l an dsk apsut forming

1

B rau te M aski n A S 957 634 893

X

PRO

G eoteknikk

I

B raute M askin A S 9 57 634 89 3

X

U TF

V eg, u tear eal og l andskap sutformin g

I

B raute M ask in A S 957634 89 3

© Utgitt av Direktoratet for byggkvalitet

01.10.2020

Å l esun d

Kryss for planlagt samsvarserklæring / kontrollerklæring
skal erstattast med dato nar denne lig g fore
Søknad om
Soknad om
igangsetjingsSøknad om
Søknad om
mellombels
loyve/eittrammeløyve
ferdigattest
bruksløyve
stea-soknad

PRO

Blankett 5185 N ynorsk

I Poststad

I 60 05

Fj or dgata 6

Beskriving av fagområde, ansvarsområde, tiltaksklasse

q

(7)

(8)

X

Set kryss når
arbeidet innan
ansvarsområdet
er avslutta
(9)

%
PLANBESKRIVELSE
Asp0ya nord - Kullkr ana - Utfylling i sjø ved Fjordgat a,
Ålesund
gnr. 200 , bnr. 79, 355, 356, 60 2

UTARBEIDET AV:

Tiltakshaver:
Forslagsstiller/konsulent:
Dato:
Rev.

P Juls Sandvig AS Org nr 921 975 759
Eide Bygg og Rådgiving
2019-30-09
2021-03-02
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I løpet av planprosessen har P Juls Sandvig AS overtatt for selskapet Norma Norsk AS.
Tidligere har det vært Norma Norsk AS som har vært tiltakshaver og det selskapet figurerer på
vedlegg til planen.
Der et nå P Juls Sandvig AS Org.nr 921 975 759 som fører saken videre.

2

1.

Sammendrag
Planområdet ligger i Ålesund kommune på nordsiden av Fjordgata og Molovegen. I
gjeldende kommuneplan er området vist som blandet formål. Vest for området er etablert
næring/industri. Øst for området inngår i plan-id 446 Ålesund sentum.
Skråningen sør for området opp mot Storhaugen og Aspøy barneskole er i sin helhet
disponert til offentlig friområde.
Planutkastet har til hensikt a legge til rette for økt lagringskapasitet og manøverområde
for trafikk for P Juls Sandvig AS sitt saltlager i Fjordgata. Planen legger ikke opp til
oppføring av bygninger på fyllingen. Utfyllingen er utvidelse av eksisterende fylling.
Planforslaget er vurdert i henhold til plan- og bygningsloven § 4-1, § 4-2, og «Forskrift om
konsekvensutredninger» (FOR 2009.06.26, nr. 885), og forslagsstiller ser ingen grunn til a
gjennomføre planprogram eller konsekvensutredning.
Etter forslagsstillers vurdering gir ikke planforslaget virkninger/konsekvenser som ikke
kan håndteres og innarbeides i prosjektet på en god måte.

2.

Bakgrunn

2.1. Hensikt med planen
Planutkastet har til hensikt a legge til rette for tryggere og bedre trafikkforhold rundt P Juls
Sandvig AS sin aktivitet i området.
2.2. Forslagstiller, plankonsulent, eierforhold
P Juls Sandvig AS er tiltakshaver og grunneier til prosjektet.
Eide Bygg og Rådgiving er forslagstiller. Aktuell eiendom disponeres av grunneier.
2.3. Tidligere vedtak i saken
Området er i kommuneplan regulert til blandet formål.
2.4. Utbyggingsavtaler
Ålesund kommune har ikke gitt uttrykk for krav om utbyggingsavtale. Forslagsstiller anser
det derfor ikke som nødvendig.
2.5. Krav om konsekvensutredning/planprogram
Basert på vurdering av plan- og bygning sloven $ 4-1, $ 4-2, 0g «Forskrift om
konsekvensutredninger» (FOR 2009.06.26, nr. 885), ser forslagsstiller ingen grunn til
gjennomføre planprogram eller konsekvensutredning.

3.

a

Planprosessen
Planprosessen ble startet ved forhåndskonferanse 29.11.2018.

3.1. Varsel om oppstart
Varsel om reguleringsoppstart, jfr. plan- og bygningsloven § 12.8, ble sendt ut til alle
grunneiere, naboer og berørte parter i 7/5 - 2019. I forbindelse med varslingen ble det
annonsert i Sunnmørsposten og på Ålesund kommune sin hjemmeside.
3.2. Medvirkning
Gjennom varsling ble det gitt anledning til å komme med innspill for a pavirk e og medvirke
hvordan planforslaget ble utformet. Det er mottatt 6 innspill, se punkt 9.

3

3.3

4.

1.gangs behandling og høring
Planutvalget vedtok 19.11.2019 legge reguleringsplanen ut til offentlig ettersyn.
Høringsperioden var 30.11.2019 til 22.01.2020. I høring inkomn 9 merknader til
planforslaget.

a

Planstatus og rammebetingelser

4.1. Overordnede planer
Landområdet i planen ligger inne i kommuneplanen som blandet formål. Sjøområdet er
uregulert.
4.2. Tilgrensende planer
Øst for området inngår i plan-id 446 Alesund sentum.
Plan for Brosundtunnel er under utarbeidelse. Dette vil gripe inn i dagens Fjordgate
lenger mot vest. Så langt det er kjent, får dette ikke innvirkning for denne planprosess.
For øvrig er det ingen kjente pågående reguleringssaker i nærområdet.
4.3. Temaplaner
Forslagsstiller er ikke kjent med aktuelle temaplaner for planområdet.
4.4. Statlige planretningslinjer/rammer/føringer
Flom- og skred i arealplanar (T-2/2011): Rapp
or t en tar for seg hvordan flom- og skredfare
bør utredes, og hvordan det bør innarbeides i kommunale planer.
Sør for Fjordgata har det forekommet løse steiner i og i nærheten av veien. Tiltakshaver
har i senere tid sørget for grave/sprenge ned og renske den delen av fjellet der det var
rasfare. Den delen av fjellet der det var kjent skredfare er nå sikret.

a

Barn og unges interesser i planleggingen.
Området tilrettelegges for industri. Det tilrettelegges ikke for barn og unge.

5.

Beskrivelse av planområdet, eksisterende forhold

5.1. Beliggenhet
Planområdet ligger i Ålesund kommune på nordsiden av Fjordgata og Molovegen. I
gjeldende kommuneplan er området vist som blandet formål. Vest for området er etablert
næring/industri. Øst for området inngår i plan-id 446 Ålesund sentum.
Skråningen sør for området opp mot Storhaugen og Aspøy barneskole er i sin helhet
disponert til offentlig friområde.
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5.2. Dagens arealbruk og tilstøtende arealbruk
Området består i dag av vei (Fjordgata) og eldre utfy lling i sjø. Planområdet grenser mot
fjellskrent mot sør, industriområde mot vest og ernet bebyggelse (reg. plan fo r Ålesund
sentrum) mot øst.

Ortofoto med kommuneplan av planområdet.
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5.3.

Stedets karakter
Området består av vei og fylling i sjø. Det er ikke aktivitet i den delen av arealet som er
sjø.

5.4.

Landskap.
Planområdet er i bruk som lagringsplass til industri. Ny planlagt utfylling i sjø er beregnet
til utvidelse av kjøreareal for tungtransport og lagring av saltsekker for Norma Norsk sin
saltlagring på tilstøtende areal. Ytterligere beskrivelser anses ikke som nødvendig.

5.5.

Kulturminner og kulturmiljø
Det er ingen registrerte kulturminner innenfor planområdet. Det finnes ikke SEFRAKregistrerte bygninger eller vernede bygninger og kulturmiljøer. Ved funn av freda
kulturminne, skal arbeid stansast og det skal varslast om funna.

5.6.

Naturverdier
I følge Direktoratet for naturforvaltning er det ingen vernede områder eller registrerte,
viktige naturtyper innenfor planområdet. Det er heller ikke gjort observasjoner av truede
(rødlista) arter innenfo r planområdet.

5.7. Rekreasjonsverdi/ rekreasjonsbruk, uteområder
Dagens status er vei og fylling i sjø. Fjellskrent ved tilkomstvei, Fjordgata, i sør/vestlig del
har tildligere væ rt rasfarlig ved løse steiner. Denne delen er i senere tid ryddet og løst fjell
er fjernet. Ny fylling i sjø ligger utenfor avmerket fareområde for skred.

Område der løst fjell er fjernet.
5.8.

Landbruk
Ikke aktuelt for planområdet.

5.9. Trafikkforhold
Området har atkomst fra Fjordgata. Tilkomst er privat og er stengt med port utenom
arbeidstid. Gjennomkjøring til Moloveien er stengt med port.
5.10. Barn s interesser
Området er ikke aktuelt som lekearealer for barn.
5.11. Sosial infrastruktur
Planområdet har ikke tilknytning til sosial infrastruktur.
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5.12. Universell tilgjengelighet
Tilkomst og selve arealet er tilnærmet flatt. Tilkomst endres ikke ved utfyllingen.
5.13. Teknisk infrastruktur
Utfyllingen påvirker ikke dagens tekniske infrastruktur.
5.14. Grunnforhold
Multiconsult har utarbeidet egen rapport om forholdene på sjøbunnen i det aktuelle
området. Rapporten legges ved i sin helhet.
5.15. Støyforhold
Utfyllingen vil ikke endre dagens støyforhold. Det er krav om at lasting og lossing innenfor
det åpne lagringsområdet bare skal skje på dagtid mellom 07.00 og 20.00 slik at en
unngår unødigvendig støy for tilliggende bebyggelse.
Det er presisert i reguleringsbestemmelsene at grenseverdier i Retningslinje for
behandling av støy i arealplan/egging T- 1442/2016, tabell 3, 0 vrig industri gjeld for
virksomheten mot tilliggende boligbebyggelse.
5.16. Luftforurensning
Utfyllingen vil ikke endre dagens luftforurensning i planområdet.
5.17. Risiko- og sårbarhet (eksisterende situasjon)
Det er utarbeidet en ROS-analyse for planområdet, se punkt 10.
5.18. Næring
Utfyllingen vil gi forbedra trafikksituasjon for dagens næringsdrift i området.
5.19. Juridiske forhold
Etter forslagsstillers kjennskap er det ingen juridiske forhold som påvirker planforslaget.

6.

Beskrivelse av planforslaget

6.1. Planlagt arealbruk
Arealbruk er transport og lagringsplass for salt.
6.2. Reguleringsformål
AREALTABELL

§ I 2.5 NR. I -- BEBYGGELSE OG ANLEGG

AREAL

[BS. SENTRUMSFORMAL- BUFFERSONE MOT VÆRNA BYGG- H570

107 m2

§12.5 NR. I - SUMMERT BEBYGGELSE OG ANLEGG

107 m2

§I 2.5 NR. 2 - SAMFERDSEL OG TEKNISK INFRASTRUKTUR

AREAL

hp_S KV. KJOREVEG (FJORDGATA)

560 m2

bo_S VT. ANNENVEGGRUNN- TEKNISK INFRASTRUKTUR

400 m2

BL- LAGER

2600 m2

S UMMERT $12.5 NR.
2

3560 m2
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§12-5. NR. 6 - BRUK OG VERN AV SJØ OG VASSDRAG MED
TILHORENDE STRANDSONE

AREAL

o _ VHS HAVNEOMRÅDEI SJØ

2900 m2

SUMMERT §12-5. NR. 6 - BRUK OG VERN AV SJØ OG VASSDRAG MED
TILHORENDE STRANDSONE
§12.6 HENSYNSSONER

2900 m2
AREAL

FARESONE, SKREDFARE
ARE AL INK
L UDERT SKV o SVT)
SUM AREALI REGULERING

1090 m2
6567 m2

6.3. Gjennomgang av aktuelle reguleringsformål
Teksten under definerer de ulike, aktuelle reguleringsformålene benyttet i planforslaget.
Reguleringsbestemmelsene utdyper bestemmelsene knyttet til hvert enkelt formål:
Faresone: Viser hensynssoner for skredfare. Hele området med skredfare ligger inne i
eksisterende landområde. Ny utfylling er ikke inne i skredfareområde.
I skredvurdering (Norconsult, 28.01.2021) vurderes at deler av området ikke oppfyller
krav ti sikkerhets mot steinsprang for sikkerhetsklasse S1 da årlig nominell sannsynlighet
for steinsprang vurderes a vere 21/100. Dette gjelder kun for omrade med lokale skrent er
som kan gi utfall/utgliding av stein helt inn til veien. Hensynssone til ras- og skredfare har
er derfor presisert til del av skrent innenf or o_SVT, og i tillegg privat kjørveg, SKV som
buffersone. Planlagt fylling har tilstrekkelig sikkerhet iht. TEK17 I følge skredvurdering.
6.7. Tilknytning til infrastruktur
Se punkt 6.8
6.8. Trafikkløsning og parkering
Eksisterende atkomst fra Fjordgata beholdes som dagens situasjon. Det er ikke lagt opp
til parkeringsplasser.
Lagerområde skal sikres mot offentlig tilgjengelighet fra Molovegen i øst med gjerde med
låsbar port fra fjellskråningen til sjøfronten. Dette for a sikre allmennheten mot ferdsel i
område med manøvrerende tungtrafikk og rasfare.
6.9. Planlagte offentlige anlegg
Planforslaget legger ikke opp til offentlige anlegg innenfor planområdet.
6.10. Miljøoppfølging/ Miljøtiltak
Planforslaget inneholder ingen spesifikke miljøoppfølgingstiltak.
6.11. Universell utforming
Arealet er tilnærmet flatt.
6.12. Uteoppholdsareal
Sentrumområde mot regulering av Ålesund sentrum (bevarin gsomrade - sentrumsformal)
skal opparbeides som uteoppholdsareal mot eksisterende bebyggelse. Det skal benyttes
tunge naturmaterialer som er bestandige mot et værhardt strøk. Området skal ikke
benyttes til lagring, transport eller kjøring med lastebiler.
Utomhusplan for uteoppholdsarealet skal følge byggemeldingen for utfyllingen. Arealet
skal være sikret mot lagerområdet med gjerde eller mur, men ha god adkomst fra
Molovegen.
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Der er rekkefølgekrav om at uteareal innenfor BS skal opparbeides innen det gis
brukstillatelse for utfyllnin gsarealet.
6.13. Landbruksfaglige vurderinger
Planforslaget legger ikke opp til jordbruk innenfor planområdet. Planforslaget legger ikke
beslag på eksisterende landbruk.
6.14. Kulturminner
Det er ingen registrerte kulturminner innenfor planområdet. Planområdet ligger på
områder som allerede er gjort inngrep på og består av utfylling i sjø. Av denne grunn vil
ingen arkeologisk undersøkelse bli utført.
6.15. Kollektivtilbud
Planforslaget vil ikke påvirke kollektiv transport i området.
6.16. Plan for vann- og avløp samt tilknytning til offentlig nett
Det er ikke lagt opp til vann/avløp for området.
6.17. Avbotende tiltakll osninger ROS
ROS-analysen identifiserer risikoelementer, og lister opp risikoreduserende tiltak. Se
punkt 10.
6.18. Rekkefølgebestemmelser
Der er rekkefølgekrav om at uteoppeholdsarealet skal opparbeides. Rensk av farlige
skrenter og opparbeiding av grøft skal utføres i henhold til skredvurdeirng n
i nen det gis
brukstillatelse for utfyllingsarealet.

7.

Virkninger/konsekvenser av planforslaget

7.1. Overordnede planer
Planforslaget legger opp til annen bruk enn det som kommuneplanen for Ålesund
kommune tilsier. Utfylling og planlagt bruk er likevel ikke til hinder for framtidig utvikling av
området i tråd med kommuneplan.
7.2. Landskap
Ved utbygging vil landskapet endres. Når ny utfylling gjennomføres vil eksisterende fylling
vil bli ryddet og planert i samme nivå som Fjordgata.
7.3. Stedets karakter
Planforslaget vil ikke endre stedets karakter. Området vil gå fra i dag a framsta som et
uryddig lagringsplass, til bli planert med ensartet masse som topplal.

a

7.5. Kulturminner og kulturmiljø, evt. Verneverdi
Planforslaget påvirker ingen registrerte kulturminner, kulturmiljøer eller SEFRAKregistrerte bygninger. Det planlegges ikke gjennomført arkeologiske undersøkelser i
området, siden planområdet ligger på arealer hvor det allerede er gjort inngrep.
Planområdet gjør heller ikke inngrep på tilgrensede kulturmark.
I plankart er hensynssone til bevaring av kutlurmiljø. Området skal utformes slik at en får
et godt samspill mellom verneverdig bebyggelse i Molovegen og oppholdsarealet.
Oppfylling mot eksisterende betongkai/fundament for tidligere tanker skal gjøres
skånsomt slik at opprinnelig betongkonstruksjon ikke skades.
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7.6. Forholdet til kravene i kap. 111 Naturmangfoldloven
Planforslaget berører ikke registrerte viktige naturtyper eller vernede områder.
Havforskingsinstituttet registrerte i desember 2017 et regionalt viktig gytefelt for torsk i
sjøområdet kring utfyllingsområdet, i Valderhaugfjorden og Ellingsøyfjorden.
For å sikre at torsk ikke blir negativt påvirket i gyteperioden er det stillt krav i
reguleringsbestemmelsene om at utfylling av masser ikke skal skje i gjyteperioden for
torsk, fra 15. januar til 1. april. Ved utfylling skal anbefalinger i rapport fra Multiconsult
datert 11 april 2019 folges.
7.7. Rekreasjonsinteresser/ rekreasjonsbruk
Planforslaget legger opp til at området vil fortsette å være et industriområde som skal
være lukket for utenforstående.
7.8. Uteområder
Se punkt 8.7
7.9. Trafikkforhold
Eksisterende atkomstveg videreføres.
7.10. Barns interesser
Området skal være lukket og er kun beregnet for ferdsel til industrielt formål.
7.11. Sosial infrastruktur
Planforslaget har ingen innvirkninger på sosial infrastruktur.
7.12. Universell utforming
Området er tilnærmet flatt og vil ikke være til hinder for arbeidsplass med universell
utforming.
7.13. Energ ibehov - energiforbuk
Det vil kun være behov for normal utebelydning i form av gatelys/arbeidslys.
7.14. ROS
ROS-analysen viser at det generelle risikobildet for reguleringsområdet er lavt.
Planforslaget vil ikke ha stor virkning på risikobildet. ROS- analysen identifiserer
risikoelementene og eventuelle risikoreduserende tiltak. Se punkt 9.
7.15. Jordressurser/landbruk
Planforslaget har ingen virkninger/konsekvenser for jordressurser/landbruk.
7 .16. Teknisk infrastruktur
Det er ingen endringer fra dagens situsajon.
7.17. Økonomiske konsekvenser for kommunen
Planforslaget gir ingen økonomiske konsekvenser for kommunen.
7.18. Konsekvenser for næringsinteresser
Tiltaket er igangsatt for å bedre forholdene for tilliggende saltlager for P Juls Sandvig AS.
7.19. Interessemotsetninger
Det har det ikke kommet fram at planforslaget har generert noen interessemotsetninger
7.20. Avveining av virkninger
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Etter forslagsstillers vurdering gir ikke planforslaget virkninger/konsekvenser som ikke
kan håndteres og innarbeides i prosjektet på en god måte.

8.

ROS
Forslagsstiller har etter plan- og bygningsloven 4 -3 gjenn
omf o rt en risiko- og
sårbarhetsanalyse for planområdet. Analysen viser alle risiko- og sarbarhetsforhold som
har betydning for om arealet er egnet til planlagt utbygging.

8.1. Avgrensning av analysen ved bruk av sjekkliste
Fylkesmannen i Møre og Romsdal har utarbeidet en forenklet sjekkliste som gir en
standardisert og forenklet fremgangsmåte for blant annet mindre reguleringsplaner.
Sjekklisten er med pa avgrense temaer til analysen.

a

Er det knytt uakseptabel risiko til folgjande forhold?

Emne

Naturgitte
Forhold/ klima

Omgivnad

Verksemdsrisiko
Brann-/ulykkesberedskap

Infrastruktur

a Er området utsett for snø- eller steinskred eller større fjellskred?
b Er det fare for flodbølgjer som følgje av fjellskred i vatn/sjø?
C Er det fare for utgliding av området (ustabile grunnforhold)?
d Er området utsett for flaurn/flaumskred?
e Er det registrert radon i grunnen?
f Vil skogbrann/lyngbrann i området vere ein fare for bustader/hus?
g Er omradet sarbart for ekstremver/stormflo?
h Er området utsett for havnivåendringar?
a Regulerte vassmagasin i nærleiken, med spesiell fare for usikker is?
b Naturlege terrengformasjonar som utgjer spesiell fare (stup etc.)?
C Vil drenering kunne føre til oversymjing i lågareliggande område?

Nei

X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

X

d Anna(spesifiser)?
a Omfattar området spesielt farlege anlegg?

X

Vil utilsikta/ukontrollerte hendingar som kan inntreffe i nærliggande
b verksemder (industriføretak etc.), utgjere ein risiko for området?

X

a Har området utilstrekkelig sløkkjevassforsyning (mengde og trykk)?
b Har området dårlig tilkomstruter for utrykkingskjøretøy?
a Er det kjende ulykkespunkt på transportnettet i området?

X

Vil utilsikta/ukontrollerte hendingar som kan inntreffe på nærliggande
b transportarer inkl. sjø- og luftfart utgjere ein risiko for området:

X

C

Er det spesiell risiko knytt til bruk av transportnett i området:
til skole/barnehage?
til nærmiljøanlegg (idrett etc.)?

d

Er det transport av farleg gods til/gjennom omradet?

Kraftforsyning

a Er omradet påverka av magnetfelt frå høgspentliner?
b Er det spesiell klatrefare i høgspentmaster?
C Vil tiltaket endre (styrke
/ svekke) forsyning stryggleiken i omradet?

Sårbare objekt

Medfører bortfall av følgjande tenester spesielle ulemper for området:
elektrisitet ?
teletenester?
a vassforsyning?
renovasjon/spillvatn?
b
C

Er det vassforsyning/drikkevatn i området
Erdet spesielle brannobjekt i området?

d Er det omsorgs- og oppvekstinstitusjonar i området?
a Gruver: opne sjakter, steintippar etc.?
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Ja

X

X
X

X

X
X

X
X

X
X
X

X
X

Er omradet paverka

b Militære anlegg: fjellanlegg, piggtradsperringar etc.?
Industriverksemd som t.d. avfallsdeponering?

C

forureina fra
tidligare bruk
Ulovleg verksemd

X
X
X

d Anna (spesifiser)?
a Er tiltaket i seg sjølv et sabotasje-/terrormal?

X

b Finst det potensielle sabotasje-/terrormal i nærleiken?

X

8.2. Forslag risikomatrise og metodikk
Definisjoner av verdiene sannsynlighet og konsekvenser er hentet fra
Miljøverndepartementet sitt vedle gg 1 til Veileder: Samfunnssikkerhet i arealplanlegging kartlegging av risiko og sårbarhet.
Vurdering av sannsynlighet for uønskede hendelser er delt i:
Sannsynlighet

Hyppighet

1

Lite sann synl ighet/
ingen tilfelle

Kjenner ingen tilfeller, men kan ha hørt
om tilsvarende i andre områder

12

M indre sannsynlig/
kjenner tilfeller

Kjenner 1 tilf elle i løpet av en 10-ars
periode

3

Sannsynlig/ flere enkelttilfeller

Skjer årlig/ kjenner til tilfeller med kortere
varighet

14

Meget sannsynlig/
periodevis, lengre varighet

Skjer månedlig/forhold som opptrer i
lengre perioder, flere måneder

5

Svæ rt sannsynlig/
kontinuerlig

Skjer ukentlig/forhold som er
kontinuerlig tilstede i området

12

Vurdering av konsekvenser av uønskede hendelser er delt i:

1

8.3.

1.

Konsekvenser
Ubet ydelig/ ufa rlig

Ingen person eller miljøskader/
enkelt e tilfeller av misnøye

2

M indre alvorlig/ en
viss fa re

3

Betydelig/ krit isk

Fa/smaperson- eller miljøskader/
belast ende forhold for
enkelt personer
Kan føre til alvorlige personskader/
belast ende forhold for en gruppe
personer
Person- eller miljøskader og krit iske
sit uasjoner

Mulige
hendelser
Ifølge ROSsjekklisten i pkt.
4
Alvorlig/ farlig
9.1 er følgende
(behandlingskrevende)
mulige
5
Svært alvorlig/
Personskade som medfører død eller
hendelser
kat ast rofalt
varig med: mange skadd: langvarige
registrert:
milj ska der
Naturgitte
forhold: fare for flodbølger som følge av fjellskred i vatn/sjo, stormflo og havnivåendringer.

Havnivåendring og stormflo:
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap sin rapport «Havnivåstigning- estimater
av framtidig havnivåstigning i norske kystkommuner», viser estimert stormflo på 270 cm,
og havnivåstigning på 67 cm i år 2100. Disse tallene er usikre moment, og man bør i
tillegg gjøre lokale vurderinger.
Dagens fylling ligger ca. på kote 3. Ved stormflo på 270 cm vil fyllingen fortsatt ligge tørt.
8.4. Risikomatrise for planforslaget
Hendelsene nevnt i pkt. 9.3 blir satt inn i risikomatrisen hentet fra Miljøverndepartementet sitt
vedlegg 1.

onsekvens:
annsynlighet:

'1 Ubety delig

Mindre

Alvorlig/ farlig

lvorlig/ en vi

fare
Svært sannsynlig
kontinuerlig

10

Sannsynlig/
ere enkelttilfeller

Mindre
annsynlig/ kjenner
ilfeller

1 Lite
annsynlig/
ngen tilfeller
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Hendelser i grønne felt: Ikke signifikant risiko, men risikoreduserende tiltak kan vurderes.
Hendelser i gule felt: Tiltak må vurderes. Akseptabel risiko
Hendelser i røde felt: Uakseptabel risiko, tiltak nødvendig.
Tiltak som reduserer sannsynlighet vurderes først. Hvis dette ikke gir effekt eller er
mulig,vurderes tiltak som begrenser konsekvensene.

8.5. Vurdering av konsekvenser og sannsynlighet
Riisiikc
o= sanns ynlliiqlh et x konse kvens.
Hendelse/
Sannsynlig Konsekvens
Endret på
situasjon
grunn av
utbygging i
planområdet

Risiko

Kommentar/ Tiltak

Stormflo og
Nei
havnivåendringer

3

2

6
Aksep
abel

Planert grunn vil ligge på
ca kote 3. Det skal ikke
etablere s bygg pa
omra det.

Rasfare fra
skrent mor sør

5

3

8
Aksep
abel

Skredvurdering viser at
omra det har tilstrekkelig
sikkerhet mot skred for
steinras, snøskred,
sørpeskre, flomskred og
jordskred.

Nei

Det vurderes at deler av
vurdert omra det ikke
oppf yller krav til sikkerhet
mot steinsprang for
sikkerhetsklasse S1. Der
er utlagt hensynssone for
skred, og krav om grøft
og rensk av overgnag
mellom vei og skjæring.
Nei

3

3
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8.6. Vurdering av vilk arene - risikore duseren de tiltak
Nye bygg/anlegg vil bli berørt av stormflo, men enkle bygg og installasjoner som ikke er
for varig opphold gjør at risikoen for en slik miljøpåvirkning blir akseptabel.
Fyllingshøyden for ferdig planert topp av fylling ligger på ca kote 3 som anses som
akseptabelt fo r en lagrings- og manøverplass for transport.
Skredvurdering for området viser til at det skal tillrettelegges fo r grøft og eventuellt rensk
av overgang mellom vei og skjæ ring for unng a utfall/steinsprang helt inntill veien. Det er
krav i planbestemmelsene om grøft og rensk av skrent i henhold til skredvurdering.

a

8.7. Virkninger/ Konsekvenser av planfo rslaget, i forhold til kap 2 i Naturmangfoldloven
Planfo rslaget berører ikke registrerte viktige naturtyper eller vernede områder. Det er ikke
knyttet lokale friluftsinteresser til strandsonen.

14

Hensyn til regional viktig gytefelt for torsk er vist ved krav om at utfylling av masser ikke
skal skje i gjyterperioden for torsk. Ved at utfylling skal anbefalinger i rapport fra
Multiconsult datert 11 april 2019 folg es.
Fyllmasser skal legges ut på en skånsomt med gravemaskin, eventuelt må det legges ut
et lag av sand/grus på nåværende sjøbunn under fyllingen for hindre spredning av
forurenset masse.

a

Forslagsstiller mener derfor at tiltaket er i tråd med retningslinjene i Naturmangfoldloven
§ 7 og prinsippene i $$ 8-12.
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9.

Innkomne innspill og kommentarer

9.1. Fylkesmannen i Møre og Romsdal, datert 24.05.2019
Kommentarer vedlegges
Svar:
Samfunnstryggleik og klimatilpassing.
Det er utarbeida ROS-analyse for området. Område der det er kjent rasfare har blitt
renska for løst fjell. Ny utfylling i sjø er ikke innenfor avmerka område for rasfare.
Stormflo og havnivåstiging.
Det er lagt opp til fylling til ca kote 3. Dette er sikkert nivå etter OSB sin rettleder.
Forureining og støy.
Krav til utførelse er ivaretatt i utførelsesbeskrivelse.
9.2. Fiskeridirektoratet, datert 27.05.2019
Kommentarer vedlegges
Svar:
Avbøtende krav for aivareta gyteområdet for torsk.
Ved utfylling skal anbefalinger i rapport fra Multiconsult datert 11 april 2019 følges.
9.3. Direktoratet for mineralforvaltning, datert 20.05.2019
Kommentarer vedlegges
Svar:
Ingen innspill til varslet.
9.4. Møre og Romsdal fylkeskommune, datert 22.05.2019
Kommentarer vedlegges
Svar:
lnnspel om nyare tids kulturminne
Det er innarbeidet en buffersone mellom lagring- og kjøreområde og sentrumsplanen for
Ålesund. I denne buffersonen skal det ikke lagres varer.
Varslingsplikt for automatisk freda kulturminne.
Ved funn av freda kulturminne, skal arbeid stansast og det skal varslast om funna.
9.5. Ålesund kommune - kommuneoverlegen, datert 28.05.2019
Kommentarer vedlegges
Svar:
Stoy
Økt aktivitet vil føre til økt støy. Sett i forhold til tidligere bruk av området ved Kullkrana,
med både utstrakt kraning og betongblandestasjon, vurderes støynivået som langt lavere
med planlagt virksomhet en det som var tidligere.
Rasfare.
I områder hvor det er kjent at det har falt steinblokker fra fjellskrent, har det i nyere tid blitt
foretatt rensk. Område for ny utfylling ligger utenfor faresone.
9.6. Ålesund kommune - VAR, datert 15.05.2019
Kommentarer vedlegges
Svar:
Ingen innspill til varslet.
9.6. Ålesund kommune - Barnerepresentanten, datert 29.05.2019
Kommentarer vedlegges
Svar:
Gangvei mellom Skutvikskaret og Moloveien/Brunholmen.
Forslagsstiller har ikke satt av areal til offentlig formål i planen. Areal til gangvei har vært
vurdert i planarbeidet. I vår vurdering har vi valgt ikke ta med offentlig formål i planen da

a

16

det kan forekomme fare for blanding mellom gående og industrivirksomhet med
tungtrafikk i samme område.
9.7. Møre og Romsdal fylkeskommune - kulturavdeling a, datert 18.12.2018.
Kommentarer vedlegges
Svar:
Sjøtorg.
Det er innarbeidet en buffersone mellom lagring- og kjøreområde og sentrumsplanen for
Alesund - inn mot Moloveien. I denne buffersonen skal det ikke lagres varer.
Omradet/buffersonen vil være tilgjengelig for allmenheten.
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ÅLESUND KOMMUNE
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Asp ya nord - Kullkrana - Utfylling i sjø ved Fjordgata- detaljregulering Slutt behandling

Dokumentinformasjon:
Saksbehandlar: Oskar Vikman

Arkivsak:
20/ 379
Journalpost: 21/ 20008

E-post: postmott ak@alesund.kommune.no
Behandling:
Saksnummer:

Utval:

Dato:

062/ 21

Planutval

27.04.2021

083/ 21

Ålesund kommunestyre

27.05.2021

083/ 21 - Alesund kommunesty re
Vedtak:
Ålesund kommunest yre vedt ar med hjemm el i plan- og bygningslovens $ 12-12, regulering splan
for Asp@ya nord - Kullkrana - Utf yllin g i sjø ved Fjordgat a, med plankart, best emmelser og
planbeskrivelse dat ert 30.09.2019, sist revidert 08.04.2021 (rev. 2).
Behandling:
Habilitetsvurdering Asgeir Berg
Asgeir Berg (FRP) har st ilt spørsmål om sin habilit et . Han driv verksemd på naboeigedom en t il
reguleringsområdet.

Grunngjeving:
Han er ikkj e part i saka, og det vert vurdert at t ilknyt ninga til saka ikkje er eit særegent fo rhold
et t er fvl. § 6. 2 ledd eller at ut fall av saka medfører ein «særleg fordel , t ap eller ulempe» fo r
han. Komm uneadvokat en har ikkje hatt høve til gjere ei vurdering i saka. Det er
kom munest yret sjølv som må avgjere habilit et en.

a

Vot ering t il habilit et :
Asgeir Berg vert vurdert habil.

Votering:

Tilrådinga frå planut valet vart vedt at t med 76 mot 1 st emm e (Heidi Hoem Bjurbeck, Rødt )
062/ 21 - Planutval
Tilråding:

Ålesund kom munest yre vedt ar med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12, reguleringsplan
fo r Aspøya nord - Kul/krana - Utf ylling i sjø ved Fjordgat a, med plankart, best emmelser og
planbeskrivelse dat ert 30.09.2019, sist revidert 08.04.2021 (rev. 2).
Behandling:
Votering:
Kommunedirektøren si innst illing sam røyst es t ilrådd.

Kommunedirektøren sitt forslag til vedtak:

Ålesund kommunest yre vedt ar med hjemmel i plan- og bygning slovens $ 12-12, regulering splan
for Aspy a nord - Kul/krana - Utf ylling i sjø ved Fjordgat a, med plankart, best emmelser og
planbeskrivelse dat ert 30.09.2019, sist revidert 08.04.2021 (rev. 2).

Bakgrunn:

Detaljreguleringen fr emmes av Eide Bygg og rådgivning på vegne av P Juls Sandvig AS v/ Gret e
Sandvig. Formålet er ut vide lagringsområde fo r salt ved ut fylling i sjø i området rett vest fo r
M olovegens vest ende på Aspøya. Det er ikke fo rut satt bebyggelse, men lagring i dagen og int ern
t rafi kk knyt t et t il virksomhet en.

a

Aspe vage,

Slinn ingsodae ,,

Oversikt skart - Planomra det er vist med rød linje

A Nord - Ikke i
målest okk

Grunnkart med planområdet vist med rød linje

Gjeldende kommunedelplan med planområdet vist med rød
linje. Lysebrun farge markerer blandet sent rumsformål.

Nord - Ikke i

A Nord - Ikke i malestokk

Gjeldende regulering - planomradet vist med rød linje.
Planområdet er i hovedsak uregulert per i dag.

Skra foto/ flyfot o - Stiplet linje viser planlagt fyllingsfot. Pilen
viser verneverdig bebyggelse i M olovegen, øst for
planområdet.

A Nord - Ikke i malest okk

Saksutredning:
Tidligere saksbehandling:
Byggesak avvist

Ut fyllingen ble opprinnelig omsøkt som byggesak i september 2018 med dispensasjon fr a

kom m unedelplanen og pbl. $ 1-8 forb ud m ot tilt ak langs sjø og vassdrag som ikke er h jem let i
kom m uneplanens arealdel ell er reguleringsplan. Fylkesm annen fr arådde i brev av 19.10.2018 at
det her ble gitt dispen sasjon, fo rdi området vil bli en ny sjøfr ont på Aspøya, og at dett e må
et ableres ut fr a en gjennom t enkt strat egi fo r funksjon og ut fo rm ing. Risiko ift . st orm fl o og
havnivåst igning mått e vurderes ut fr a OSB sin rett leder, og risiko fo r fo rurensede m asser i
sj bunne n avkl ares.
Oppst art smøt e ble avholdt 29.11 .2018
Varsli ng av oppst art i perioden 07.05.2019 - 29.0 5.2019
1. gang s behandli ng i planut valget 19.11 .2019
Off ent lig ett ersyn i perioden 30.11. 2019 - 22.01. 2020

Planfo rslaget og fo rmål m ed reguleringen
Formålet m ed planen er apkelagringsplass og legge t il rett e fo r t ry ggere og bedre t rafi kkfo rhold
fo r bedrift enes akt ivitet i om rådet . Reguleringen innebærer at det blir m ulig med en ut fy ll ing i
fo rlengelse av M olovegen, der det per i dag bare er en dels ut fylt «hylle» m ed sjøen som
nærm est e nabo, får et kilefo rm et areal på nordsiden av Fjordgat a som er fr a 12 m et er bredt i
øst t il ca. 30 m et er bredt i øst, der fylli ngen avslutt es.
Buff ersone t il vern ever dig bebyggelse:
I øst grenser planom rådet m ot M olovegen, som er kom m unens t usenårsst ed og regulert
spesialom råde bevaring i sent rum splanen fr a 2000. Om råde BS-sent rum sfo rmål i fo rslag t il
reguleringsplan, er buff ersone mot vern everdig bebyggelse og skal ikke benytt es t il lagring,
t ransport ell er kjøring. Oppfylli ng mot eksist erende bet ongkai/ fundam ent skal gjøres skånsom t
slik at eksist erende bet ongkonst ruksjon ikke skades. Om rådet opparbeides som
uteoppholdsareal m ot eksist erende, vern everdige bygninger. Det skal benytt es t yngre
naturmaterialer som t åler belast ningen av ekst rem vær og gro v sjø.
Trafi kkfo rhold:
Kjøreveg skal beholdes med dagens st andard. Vegen er privat kjøreveg med adkom st fr a
Fjordgat a.
Om rådet skal sikres m ot off ent lig t ilgjengelighet fr a M olovegen i øst m ed gjerde med låsbar port
fr a f jellskråningen t il sjøfr onten. Dett e for sikr e all m ennheten m ot ferdsel i om råde m ed
m anøvrerende t ungt rafikk og ev. rasfa re.

a

Hensynssone ras- og skredfa re:
Det er rasfare/ fa re fo r st einsprang fr a skrent en i sør. I planen er det regulert en hen syn ssone
som innbefatt er både skrent og veg, og som ikke skal benytt es t il opphold ell er lagring.
Forhold t il overo rdna planer:
Om rådet er i gjeldende kom m unedelplan fr a 2017 vist som blandet sent rum sfo rmål {lysebrun ),
sam m e fo rmål som bebyggelsen i M olovegen. Om rådene vider e vest over er vist som
næringsbebyggelse (lil la). I sør grenser om rådet m ot fr iom råde so m er en brat t f jell skråning opp
m ot St orhaugen.
1. gangs behandling og off ent lig et tersyn:
Det kom inn 9 merknader t il off ent lig ett ersyn. Fylkesm annen (nå St at sfo rv alt eren ) har hat t

innsigelse i fo rhold t il støy og risiko for skred. Se sammendrag av merknader under (komplett e
merknader i vedlegg 4).
Forslagst iller har ikke komment arer til merknadene.
SAM M ENDRAG AV M ERKNADER

VÅR KOM M ENTAR

Fylkesmannen i M øre og Romsdal, 21.01.2020
Samf unnst ryggleik og klimat ilpassing
Fylkesmannen har innsigelse t il planen
innt il den sikrer t ilst rekkelig t ryggleik
mot skred. De savner dokum ent asjon på
hva som ligger t il grunn for
hensynssonen fo r skred.

Ett er høring har skredvurdering
blitt ut f@rt . Nodvendige
skredt ilt ak skal utføres i henhold
t il skredvurderingen. Hensynssone
fo r ras og skredfare er revidert i
henhold t il vurderingen.

Forurensing og støy - Fylkesmannen har
innsigelse t il planen innt il
best emmelsene har konkret isert
støygrenser i samsvar med ret ningslinjer
fo r behandling av støy i arealplanlegging
T-1442/ 2016, t abell 3, der grenseverdier
fo r øvrig indust ri skal nytt es.
Best emmelser skal også ut vides for
inkludere t ilt ak i anleggsfase.

Best emmelser om støy endres i
henhold t il Fylkesmannens
kom ment arer. Skal sikre at
fo rslaget ut fo rmes i henhold t il
ret ningslinjer for st y i
arealp
l anle gging T-1442/ 2016.

a

Best emm elsene komplet teres fo r
Nat ur og milj vern - M inne r om
sikre at ut fylling i sjø ikke skjer i
Fiskeridirektorat et s innspill t il
gyt eperioden fo r t orsk, slik:
planoppst art. Tilt ak i sjø må ses i
«Utf ylli ng av masser skal ikke skje
sam menheng med gyt eområder fo r
i gyt eperioden f or torsk, f ra 15.
t orsk. Det må gå fr em av planbeskrivelse januar til 1 . april. »
og saksutredning hvordan prinsippene i
$$ 8-12 nat urm angfoldsloven er t att
St at sfo rvalt eren har 17.03.2021
hensyn t il ved vurdering i saken.
meldt at de trekker innsigelse i
Avbøt ende vilkår for hindr e negativ
saken under bet ingelse at
påvirkning må konkret iseres i
planbest emmelse oppdat eres i
best emmelsene, de gjelder også
henhold t il merknad.
perioden fo r utf yllingsakt ivit et.
Planbest em melser er komplett ert
med inform asjon om at skrenter
Planf aglig er planbeskrivelsen noe
ikke oppfyller krav til sikkerhet
ufullst endig, og noen t ema er ikke
mot st einsprang fo r
t ilst rekkelig vur dert .
sikkerhet sklasse Sl da årlig
nominell sannsynlighet for
st einsprang vur deres vaere
21/ 100. Tilt ak som omf att es av
sikkerhet sklasse Sl if@lge $7-3,
TEKl 7 skaI ikke plasseres innenfo r
hensynssone.

a

a

a

M øre og Romsdal fylkeskommune - 20.01.2 020

Kulturminne - Planen sikrer nødvendig
buffersone mellom det verna kult urmiljøer i
M olovegen og planlagt lagerområde.

Tatt til orientering.

Har ingen særskilt e merknader t il framlagt
planforslag og eventuelt egengodkjenning slik
dett e foreligger.
Noregs vassdrags- og energidirektorat (N VE) 09.01. 2020

Nat urfare - NVE mener at det må gjøres en
konkret vurdering av skredfaren i samband med
planarbeidet.
Til dett e arbeidet må det nyt tes tilstrekkelig
faglig kompetanse, og skredfarevurderinga må
gjennomgå kont roll av sidemann eller uavhengig
part .

Ett er høring har en ny
skredvurdering blitt ut ført av
Norconsult. Der er rekkefølgekrav
om at nødvendige skredtiltak skal
utføres i henhold til
skredvurderingen. Hensynssone til
ras- og skredfare er revidert i
henhold til vurderingen.

Dersom skredfaren er reell må faresonegrenser
og hensynsone med tilhørende bestemmelser
defineres i samsvar med krav til t ryggleik i
bygget eknisk forskrift (TEKl 7).
St atens vegvesen - 14.01.2020

Har ingen merknader t il reguleringsplanen.

Tat t til orientering.

Kommuneoverlegen - 14.01.2 020

En bestemmelse er lagt til om at
planen skal utformes i henhold til
retningslinjer for støy i
arealp
l an legging T-1442.

Støy - Bra at forslaget reguleringsbestemmelse
er komplettert med tidsregulering av arbeidstid må i tillegg presiseres med at arbeid ikke skal
pågå helg og helligdager.
Bruk av området utenom angitt arbeidstid Reguleringsplanen bør ikke tillate natt parkering
av tyngre kj ret@y.

Parkeri ng av kjr e t y nattetid far
gjøres i henhold til gjeldende
regelverk.

Barnerepresentanten - 16. 12.2019

Barn og unges interesser er ivaretatt i planen,
ved sikre at barn og unge ikke kommer inn på
et industriareal.

Tatt til orientering

a

Vann, avlop og reno vasjon (VAR) - 16.12.2019

Har gitt utt ale til denne saken tidligere, og har
ingen merknader t il saken.

Tatt t il orientering.

Veg, grønt og anlegg (VGA)

Har git t uttale til denne saken tidlig ere, og har

Tat t til orient ering .

ingen merknader til saken.
Hessa, Skarbovik og Aspy a bydelsut valg, mote

27.01.2020
Støtt er rådmannens konklusjon med
begrunnelse: Vurderer planforslaget som en
naturlig videreutvikling av et område som i dag
har liten verdi både som industriområde og på
lengre sikt, kanskje som byutviklingsområde.

Tatt t il orientering.

Sammendrag av endringer etter off ent lig ettersyn
Skred
Ny skredvurdering konkluderer med at: Deler av området ikke oppfyller krav t il sikkerhet mot
steinsprang for sikkerhetsklasse Sl , da årlig nominell sannsynlighet for steinsprang vurderes å
vaere >1/ 100. Dette gjelder for lokale skrent er som kan gi utfall/ ut glid ing av stein helt inn til
veien, men planlagt fylling har tilstrekkelig sikkerhet iht. TEK 17. For a unnga utfall på veien bør
det tilrett elegges fo r grøft og evt. rensk i overgang mellom vei og skjæring.
Planbeskrivelse og planbestemmelse er revidert for a sikre at nødvendige skredt iltak skal ut føres
i henhold til skredvurderingen. Hensynssone for ras og skredfare er revidert ti l a omfatte de
lokale skrentene som i henhold til vurderingen ikke oppfyller krav til sikkerhet mot steinsprang
sikkerhet sklasse Sl .

St y
Best emmelse om støy er lagt til for a sikre at forslaget utfo rmes i henhold til retningslinjer for
støy i arealplanleggin
g T-1442.
Gyteområde f or t orsk
Best emmelsene er komplettert for a sikre at utf ylling i sjø ikke skjer i gyteperioden for t orsk.
Samla vurdering:

I forhold til overordnet og fr emt idig arealbruk vil foreslått ut fylling og bruken som åpent
lagringsområde ikke hindre at området senere kan utvikles til et utvidet sentrumsområde. Slik
planforslaget nå foreligger, vil arealøkning bidra til en romsligere arrondering av et trangt
område, slik at manøvrering og lagring kan skje mer rasjonelt .
Buff ersone mot kulturhistorisk verdifull bebyggelse ved M olovegen er nødvendig og vil samtidig
være et godt supplement til utemiljøet i enden av M olovegen.
Planforslaget innebærer at området opprett holdes som lukket industriområde/ lager, uten nye
bygninger og dermed ikke påvirker barns int eresser, naturmangfold, rekreasjonsinteresser,
landbruk eller sosial infr astruktur. Området er flatt og kan ut formes universelt. Eksterne
t rafikkforhold og t eknisk infr astruktur endres heller ikke.
Forhold t il overordna planer
Reguleringsplanen avviker fr a kommunedelplanen gjennom a muliggjore for lagerf ormål.

Dett e er vurdert som aksept abelt da ut fyllingen og bruken som åpent lagringsområde ikke er til
hinder for fr emtidig ut vikling til et utvidet sentrumsområde. Tanken i kommuneplanen har vært
at dette arealet på sikt kan utvikles som et nærings- og kanskje boligområde i forlengelsen av
M olovegen - men med kjøreadkomst fr a Fjordgata, fr am mot industriområdene til Sandvig og
Fjordlaks. Reguleringsplanen kan bidra til en slik fremtidig ut vikling gjennom å skape ut fylling til
et disponibelt areal, litt ut fr a fjellskråningen.
Skredrisiko
Skredfare er vurdert med utgangpunkt i t erre ng-, klima- og vegetasjonsforhold,
reguleringsformål og tenkt e tiltak i planområdet. Faresone gjelder rasfare fra skrent i sør. Etter
revideringer vurderes hensynssone for ras og skred, sammen med reguleringsbestemmelser, å
gi god trygghet i forhold til skred.
St ormf lo og havnivå
I følge kommunedelplanens bestemmelser skal planer og tiltak lavere enn kote 3,3 planlegges
og ut formes slik at tilstrekkelig sikkerhet oppnås. Planlagt område har planert topp for fylling på
kote 3, og nye bygg og anlegg vil bli berørt av stormflo. Da planen kun legger til rette fo r
lagrings- og manøvreringsplass for transport, der det ikke skal oppføres nye bygg, vurderes
dette akseptabelt.

Sty
Utfyllingen vil ikke endre dagens støyforhold. Støy fra virksomheten kan gi støybelastning til
inntilliggende boligbebyggelse. Derf or er det krav om at lastning og lossing innenfor det åpne
lagringsområdet bare skal skje på dagtid mellom 07.00 og 20.00 og at grenseverdier i
Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging T- 1442 skal følges. M ed disse tiltakene
vurderes støybelastning godtakbar.
Barn og unge sine interesser
Området er ikke tilgjengelig for barn og unge og har per i dag lite eller ingen vegetasjon.
Naturmangf oldloven
Havforskningsinstitutt et har registret et vikt ig gytefelt for t orsk i og rundt utf yllingsområdet og i
de nevnte fjordene. Det er påvis forurensede masser i sjøbunnen i miljøundersøkelse fr a
M ult iconsult. Fyllmasser skal legges ut på en skånsom måt e med gravemaskin, eventuelt legges
ut et lag av sand/ grus på nåværende sjøbunn under fyllingen for å hindre spredning av
forurenset masse. Reguleringsbestemmelsene stiller krav om at ut fylling skjer i henhold t il
anbefalingene i rapporten og at utfyllingen ikke får skje i gyteperioden for t orsk (15. januar til 1.
april).
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Forslag t il reguleringsplan

A

QUB.211l 1

A Nord - Ikke i målest okk

Økonomiske konsekvenser:
Ingen. Dett e er en privat plan, som fo rut sett er privat gjennomføring og realisering av både
lagero m rådet og buff ersonen med et allment t ilgjengelig oppholdsareal finansieres i regi av
fo rslagsst iller/ grunneier. Det innebærer derfo r hverken off ent lige invest eringer eller
drift sutgift er.

Juridiske konsekvenser:
Planen vil, når den er godkjent, danne det juridiske grunnlaget fo r gjennom føring av t ilt ak,
jamfør pbl. § 1- 6, ev. ekspropriasjon ett er kapitt el 16, sam t erst at ning et t er kapitt el 15.

Andre driftsmessige eller organisatoriske konsekvenser:
Ingen.

Konklusjon:
M ed bakgrunn i vurderingen over rår kommunedirekt øren t il at det aljreguleringsplanen fo r
Aspøya nord - Kullkrana - ut fylling i sjø ved Fjordgat a - blir egengodkjent.

Vedlegg:
1.
2.
3.

Planbeskrivelse
Planbest em melser
Plankart

CN

Vedlegg:
4.
5.
6.

M erknader høring samlet
Skredfarevurdering
M ilj @unders kelse for ut fylling

l'Jrffl

..

av I

Erklæring om ansvarsrett
etter plan- og bygningslova (pbl) § 23-3
E rklæringa skal sendast til ansvar/egsøkjar.
Alternativt kan erklæringa sendast direkte til kommunen, men da må ansvarleg søkjar få tilsendt ein kopl.

Erldarlnga gJeld
Gnr.

I Bnr.

200

Elgedorn/

byggjn tad

I Feslenr.

I Seksjonsnr.

Bygnlngsnr.

I Bustadnr
.

Pos tnr.

I Poststad

-

I Kommune

a .3

a

:

"".

- ·- -

Ålesund

79/355

Adresse

Fjordgata 6

Ålesund

6005

Namnpå føretaket

I

Organlsasjonsnr.

Braute Maskin AS
I Poststad

Postnr.

Adresse

Rcitcvcgcn

6240

Kontaktperson

957634893

Ørskog

Telefon

Mobiltelefon

I 928 28 976

Toralf Braute
E-post

post@brautemaskin.no
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Veg, utearealer og landskapsutforming
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Føretaketer kjent medreglane om straff ogsanksjonar pbl
I kap 32 og at det kan medføre
Føretaketpllktar å stille mednødvendig kompetanseItiltaket jf. SAK10 kap. 10 og 11

reaksjona
r dersom deter gitturette opplysningar.

Ansvarlegprosjekterande 8!klærera
t prosjekte
ringakal
s vere planlagt,
gjennomtort og kvalitetssikret I medhaklavlp jt. SAK1
0 §12-3
Ansvarlegutførande ertdærer at arbeidetikkje skal startefør det liggføre kvalitetssikre
produksjonsunderlag for respektive delavutføringajf.
SAK1
0 $ 12-4
Ansvarlegkontrollerandeerklærer seg uavhengig, jf. SAK1
0 § 14-1,
og vii gjere greie for endrin
ger som kan påvirkedette jf, SAK10 §12-5
I Underskrift

Dato

11.10.2021
Gjenta med blokkboks
lavar

l aa. s c . el

VIGDIS K. LIEN
Blankett 51111Nynors k O Utgitt IV Direktoratetfor byggk111111tet
1.01.2016
0

Side 1 av 2

