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Detaljreguleringsplan for Lesto næringsområde og Saltasundet 

Utvidelse av planområdet ved kunngjøring av oppstart 
 

Stad kommune samarbeider med Kystverket om utarbeidelse av detaljreguleringsplan for Lesto 
næringsområde og Saltasundet. Formålet med planen er å etablere et næringsområde på Lesto 
som også vil fungere som et riggområde for Kystverket i byggefasen til Stad skipstunnel. Området 
skal etableres ved bruk av steinmasser fra Stad skipstunnel.  

Multiconsult er plankonsulent i plansaken.  

Kystverket understreker at prosessene med regulering av næringsområder i Lesto og Kjøde er av 
stor betydning for Stad kommune, og er en vesentlig optimalisering av prosjektet Stad skipstunnel. 
Samlet sett kan man på denne måten sikre gjenbruk av steinmassene fra Stad skipstunnel til 
samfunnsnyttige formål som er sterkt etterspurt av regionen. En forutsetning for dette er at man 
sparer penger på transport ved at dette kan gå på dumper direkte til næringsområdene i stedet for 
omlasting til lekter. Lekter er uansett ikke aktuelt for næringsområdet på Kjøde.  

 

En forutsetning for en bruk av FV. 618 mellom Stad skipstunnel og Lesto industriområdet er at det 
gjennomføres en vurdering av konsekvenser av transporten og avbøtende tiltak. Kystverket 
forplikter seg til å gjennomføre en konsekvensvurdering av bruk av Fv. 618 til transport av 
steinmasser. Viktige moment er; rassikkerhet, trafikksikkerhet, gjennomføring, støy, støv og 
trafikkstyring. Arbeidet inngår som en del av planprosessen. Videre vil Kystverket også utarbeide en 
tiltaksplan for avbøtende tiltak. Eksempler på avbøtende tiltak kan være; flere møteplasser, 
trafikkstyringssystemer, fysisk vakthold, siktutbedringstiltak, tiltak for utbedring av vegen etter at 
anleggsperioden er avsluttet, sikre skolebusser og utrykningskjøretøy og korte ned tiden eller 
avsette tidskorridorer for bruk av fylkesveien til transport av steinmasser.  

En ROS-analyse og vurdering av samfunnssikkerhet vil også bli gjennomført.  
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Møte mellom Kystverket, Vestland fylkeskommune og Statens vegvesen 06.09.2022 

Kystverket hadde et møte om bruk av FV. 618 til transport av steinmasser med Vestland 
fylkeskommune og Statens vegvesen 6.9.2022. Et av temaene i møtet var om fylkesveien fra Stad 
skipstunnel og fram til Lesto burde vært inkludert i planområdet for reguleringsplanen for Lesto 
næringsområde. Dette for å sikre tilstrekkelig utredninger og et juridisk grunnlag for å sette 
planbestemmelser til en slik transport. Konklusjonen i møtet var at Kystverket skulle drøfte dette 
med Stad kommune.  

 

Møte i regionalt planforum 07.09.2022 

Stad kommune hadde, blant flere reguleringsplaner, meldt opp reguleringsplanen for Lesto 
næringsområde og Saltasundet til regionalt planforum 7.9.2022. I dette møtet ble også spørsmålet 
om en utvidelse av planområdet for Lesto drøftet.  

 

Konklusjon 

Med bakgrunn i dette er det vår vurdering at planområdet for Lesto næringsområde og Saltasundet 
bør utvides langs FV. 618 slik at planområdet henger sammen med planområdet for 
detaljregulering av Stad skipstunnel.  

Kystverket sikrer et godt kunnskapsgrunnlag ved å utrede konsekvenser av en slik transport og 
foreslå avbøtende tiltak som kan hjemles i planbestemmelsene.  

 

 

 


