
Informasjonsmøte 18.01.2023
E39/E136 Digernes – Ørskogfjellet – planprogram for kommunedelplan



Velkommen til informasjonsmøte om 
planprogrammet for kommunedelplanen 
E39/E136 Digernes - Ørskogfjellet
18. januar -23
Tone Hammer – planleggingsleder for strekningen



● Harald Inge Johnsen – prosjektleder for hele E39 Ålesund – Molde

● Tone Hammer – planleggingsleder, med hovedansvar for strekningen Digernes – Ørskogfjellet

● Representant fra administrasjonen i Ålesund kommune

Hvem er vi fra Statens vegvesen



● Presentasjon – Harald om status i prosjektet Ålesund - Molde

● Presentasjon – Tone 

● Kaffepause – enkel kaffekopp som foreldre til klasse 10 ved Skodje ungdomsskole organiserer for oss

● Spørsmål og diskusjoner

● Presentasjonen vil bli lagt ut på nettsiden vår, vi noterer spørsmål og svar etc. Gjør et forsøk på å ta opp møte og da 
eventuelt legge ut det, også.

Innholdet i kveld



E39 Ålesund - Molde



● Kommunedelplan for strekningen Digernesskiftet/Brusdalen – Vestnes kommunegrense
- silingsrapport
- planprogram

● Plan for strekningen Breivika/Fremmerholen – Digernesskiftet/Brusdalen
- kunnskapsinnhenting

● I startgropa med plan for skredvoller i Skorgedalen
● Planen for Ørskogfjellet – Vik har vært til høring, merknadsbehandling pågår
● Massedeponi på Svorta – avtale med grunneiere, reguleringsplan utarbeides av ProESS for Esam

● Tillegg:
- Kompenserende tiltak for myr og naturverdier (eget prosjekt)
- Massedisponering (enten som en del av kdp eller egen sak)
- Utført NIN-kartlegging for KDP og deler av B-D
- Vannøkologiske registreringer for samme strekning
- Arkeologiske registreringer for deler av strekningen B-D planlegges utført i oktober -22

Pågående arbeider





Planprosessen - kommunedelplan



● Kommunedelplaner skal alltid konsekvensutredes etter forskriften, jf. § 6, bokstav a, og planarbeidet er derfor omfattet 
av kravene til prosess og innhold som går fram av forskriften. Et planprogram er en plan for den videre prosessen og 
planleggingen.

● Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, beskrive det aktuelle området og hvilke 
problemstillinger som anses viktige for miljø og samfunn i det konkrete planarbeidet, basert på eksisterende kunnskap.

● Relevante og realistiske alternativer skal beskrives, og det skal fremgå hvordan behandlingen av disse skal ivaretas i 
planarbeidet.

● Det skal også gjøres rede for planprosess med frister, deltakere og opplegg for medvirkning, spesielt for grupper som 
antas å bli særlig berørt. 

● Det skal foreligge kart over planområdet.

● Videre skal planprogrammet redegjøre for hvilke forhold som skal utredes og belyses i konsekvensutredningen. Det skal 
beskrives hvilke fremgangsmåter eller metoder som skal benyttes i utredningene for å fremskaffe nødvendig og 
beslutningsrelevant kunnskap. 

● Planprogrammet skal utformes slik at det kan tas stilling til om planarbeidet er gjennomført i samsvar med 
planprogrammet.

Hva er et planprogram



● Det ble først varslet oppstart av arbeid med reguleringsplan for samme strekningen (juni 2021).

● Noen av de samme vegalternativene er med fra den gang.

- Blå A1+A2, Rød B1, Grønn F2+F3, Gul G2, Lilla E2

● I tillegg har det kommet til noen nye, som følge av innspill til planarbeidet.

- Grønn L1+L2, Brun K1, Oransje D1.1 og 1.2, Grønn C1, Rosa H1+H2, Turkis J1+J2 og Rød X2

● Statens vegvesen valgte å starte en prosess med kommunedelplan i stedet for å varsle ny oppstart av reguleringsplan. 

Det har blant annet å gjøre med krav om detaljering i konsekvensutredninger for de to ulike plannivåene, og at vi nå er 

oppe i 29 mulige alternative løsninger.

● Kommunedelplanen skal konkludere med ei linje som skal detaljeres i reguleringsplan.

● Planprogrammet skal konkludere med hvilke linjer som skal utredes i kommunedelplanen.

Litt om historien 



Planområdet som dekkes av kommunedelplanen i innledende fase



Planområdet med linjeforslagene



● Alternativet er vist med blå linje på plankartet, og følger linje for konsept K2.1 fra 
konseptvalgutredning E39 Digernes–Vik (Tilleggsutredning 2019). Linja følger dagens veg 
Digernes–Valle (3 km). Ved tettstedet Valle legges ny veg nordover for skjerming av 
bebyggelse og slik at dagens veg blir lokal veg. Ny linje ligger nær dagens veg Håem–
Dragsundet. På strekninga Dragsundet–Solnørdalen–Ørskogfjellet legges E39 i ny trasé. 
Vegen er lagt med ny trasé på sørsida i Landedalen og i tunnel under Verahornet og 
Nysæternakken. Alternativ A er skissert med 3 kryss; Digernes, Håem og Ørskogfjellet. 
Løsninga innebærer ny lokalveg Digernes–Valle. På strekninga Valle–Ørskogfjellet vil 
gammel E39 avlastes for trafikk og få en mer lokal funksjon. Totalt 20,5 km veg Digernes–
Vestnes grense. To tunneler med ett løp på til sammen 4,5 km med stigning 3 %. 
Alternativet har 4 brukonstruksjoner, den største ved kryssing av Ørskogelva like 
nedstrøms Tverrelva. De tre andre er over Dragsundet, over Solnørelva og over Ørskogelva 
oppe i Landedalen.

Blå linje (A1+A2) – K2–linja fra KVU



Rød linje (B1)

● Alternativet er vist med rød linje på plankartet. Linja skiller seg fra alternativ A ved at den 
er lagt sør for dagens veg Svorta–Valle.  Ved tettstedet Valle legges ny veg nordover for 
skjerming av bebyggelse og slik at dagens veg blir lokal veg. Ny linje ligger nær dagens veg 
Håem–Dragsundet. Alternativ B er skissert med 2 kryss; Digernes og Håem. Løsninga 
innebærer ny lokalveg Digernes–Svorta. På strekninga Svorta–Dragsundet vil gammel E39 
avlastes for trafikk og få en mer lokal funksjon. Totalt vel 6 km veg Digernes–Dragsundet. 
To tunneler på til sammen 0,8 km med stigning inntil 4 %. Tunnelene er regnet med to 
adskilte løp ut fra normalkrav for beregnet/vurdert trafikkmengde.

Digernesskiftet–Dragsundet



Grønn linje (C1)

● Alternativet er vist med lys grønn linje på plankartet. Linja skiller seg fra alternativ A ved at 
den er lagt i tunnel Svorta–Valle øst.  Linje Valle øst–Dragsundet om lag som A og B. 
Alternativ C er skissert med 2 kryss som A og B; Digernes og Håem. Løsninga innebærer ny 
lokalveg Digernes–Svorta. På strekninga Svorta–Dragsundet vil gammel E39 avlastes for 
trafikk og få en mer lokal funksjon. Totalt vel 6 km veg Digernes–Dragsundet. En tunnel ca.  
3,2 km med stigning inntil 3 %. (dels undersjøisk). Tunnel er regnet med to adskilte løp ut 
fra normalkrav for beregnet/vurdert trafikkmengde.

Digernesskiftet–Dragsundet



Oransje linjer (D1.1 og D1.2)

● Alternativet er vist med oransje linje på plankartet. Linja skiller seg fra alternativ A ved at 
den er lagt nordover ut i sjøen øst for Svorta sør om Floteholmen. Alternativ D er skissert 
med 2 kryss som A–C; Digernes og Håem. Løsninga innebærer ny lokalveg Digernes–
Svorta. På strekninga Svorta–Dragsundet vil gammel E39 avlastes for trafikk og få en mer 
lokal funksjon. Totalt under 6 km veg Digernes–Dragsundet (ca. en halv km kortere en alt 
A–C). Knapt 2 km med fylling/bruer over sjø. Det er skissert 1 bru, men det er også mulig 
med 2 kortere bruer. Alternativet kan gi gangforbindelse ut til Floteholmen der det kanskje 
kan legges til rette for fiske. En fordel med sjøalternativene er at det oppnås massebalanse 
i prosjektet, noe som er en fordel for både prissatte og ikke-prissatte fag.

Digernesskiftet–Dragsundet



Lilla linje (E2)

● Alternativet er vist med lilla linje på plankartet. På strekninga Dragsundet–Solnørdalen–
Ørskogfjellet legges E39 ny trasé. Linja skiller seg fra alt. A (Blå linje) ved at vegen legges 
lenger nord i Solnørdalen og går i tunnel direkte til Ørskogfjellet uten å gå via Landedalen. 
Alternativet krysser under Solnørelva i tunnel. Alternativ E er skissert med kryss på 
Ørskogfjellet med kobling mot gammel E39. Linja gjør at kryss på Ørskogfjellet kan tenkes 
lagt lenger vest enn for alt. A. På strekninga Dragsundet–Ørskogfjellet vil gammel E39 
avlastes for trafikk og få en mer lokal funksjon. Totalt ca. 19 km veg Digernes–Vestnes 
grense (avhenger noe av løsning vest for Dragsundet). Tunnel med ett løp Solnørdalen–
Ørskogfjellet på 5,2 km med stigning 3 %. En brukonstruksjon over Dragsundet.

Dragsundet - Ørskogfjellet



Grønn linje (F2+F3)

● Alternativet er vist med lys grønn linje på plankartet. På strekninga Dragsundet–
Solnørdalen–Ørskogfjellet legges E39 i ny trasé. Linje skiller seg fra alt. A (Blå linje) ved at 
vegen legges lenger nord i Landedalen og går i tunnel vest for Nysætra. Alternativ F er 
skissert med kryss Ørskogfjellet. Terrengforholdene gjør det ikke er tenkt kryss i 
Landedalen (bl.a. tekniske krav og økonomi). På strekninga Dragsundet–Ørskogfjellet vil 
gammel E39 avlastes for trafikk og få en mer lokal funksjon. Totalt ca. 20,5 km veg 
Digernes–Vestnes grense (avhenger noe av løsning vest for Dragsundet). Tunnel med ett 
løp Verahornet på 3,3 km med stigning 3 % og tunnel med ett løp Nysætra 1,5 km med 
stigning 3 %. Tre brukonstruksjoner, over Dragsundet, ved kryssing av Solnørelva og 
kryssing av Tverrelva i Landedalen. Strekningen F3 er felles for dette alternativet og rosa 
H2 og turkis J2. For kryssplassering på Ørskogfjellet se punkt 5.7.

Dragsundet - Ørskogfjellet



Gul linje (G2)

● Alternativet er vist med gul linje på plankartet. På strekninga Dragsundet–Solnørdalen–
Ørskogfjellet legges E39 i ny trasé. Linja ligger sør for blå linje i Solnørdalen og går i tunnel 
direkte til Ørskogfjellet uten å gå via Landedalen. Alternativ G er skissert med kryss på 
Ørskogfjellet. Linja gjør at kryss på Ørskogfjellet alternativt kan tenkes lagt som alternativ 
lilla E. På strekninga Dragsundet–Ørskogfjellet vil gammel E39 avlastes for trafikk og få en 
mer lokal funksjon. Totalt ca. 19,5 km veg Digernes–Vestnes grense (avhenger noe av 
løsning vest for Dragsundet). Dagsonen mellom Dragsundet og tunnel en varierende 
stigning med opp til 5 %. Tunnel Solnørdalen–Ørskogfjellet har en lengde på knapt 5 km og 
stigning på inntil 3,5 %. Mulig tre brukonstruksjoner. En for kryssing av Dragsundet og en 
for kryssing av Solnørelva. Den tredje kan være påkrevd lenger oppe i Solnørdalen, der 
linja blir liggende nært inntil Dekkjavatnet og Solnørelva.

Dragsundet - Ørskogfjellet



Rød linje (X2) – Alternativ kryssing av Dragsundet

● Alternativet viser en mulig kryssing av Dragsundet ved Søre Dragsundet. Alle andre 
alternativene krysser ved Nordre Dragsundet, det vil si der dagens E39 ligger. Linja tar av 
fra de andre linjeføringene øst for næringsområdet på Håem og møter de andre 
alternativene nederst i Solnørdalen. Brulengde over Søre Dragsundet omtrent 100 meter. 
Alternativene A Blå, E Lilla, F Grønn og G Gul kan kombineres med dette alternativet.

Dragsundet - Ørskogfjellet



Rosa linje (H1+H2)

● Linja følger dagens veg Digernes–Valle (3 km). Ved Valle går linja i tunnel under 
bebyggelsen og ut på bru over sundet mot Tysse. Seilingshøyde under brua er foreløpig
skissert til ca. 20 m. På strekninga Tysse–Apalsethaugen følger linja nær dagens E39. Linja 
går i tunnel og veg i dagen ovenfor Sjøholt til Landedalen. Fra Landedalen til Ørskogfjellet 
følger alt. H samme trasé som alt. F3 med en tunnel ved Nysetra. Alternativ H (Rosa) er 
skissert med kryss ved Digernes, Apalset (halv), Landedalen (halv) og Ørskogfjellet. På 
strekninga Digernes–Ørskogfjellet vil gammel E39 avlastes for trafikk og få en mer lokal 
funksjon. Totalt ca. 20,7 km veg Digernes–Vestnes grense. 4 tunneler på 4,7 km samlet 
med stigning inntil 3 %. Tunnel ved Valle antatt med to løp pga. trafikkmengde. To 
brukonstruksjoner der bru Valle–Tysse (Solnørvika) blir minimum 800 m. Andre 
konstruksjonen er ved kryssing av Tverrelva i Landedalen.

Digernesskiftet/Brusdalen–Ørskogfjellet (gjennomgående linjer)



Turkis (J2+J2)

● Ved Svorta går linja i tunnel sør for bebyggelsen på Valle og ut på to bruer over sundet mot 
Tysse. Seilingshøyde under største bru er foreløpig skissert til ca. 20 m. Linja går i tunnel 
fra Tysse ovenfor Sjøholt til Landedalen. Fra Landedalen til Ørskogfjellet følger alt. J 
samme trasé som alt. F3 og H med en tunnel ved Nysetra. Alternativ J (Turkis) er skissert 
med kryss ved Digernes, Tysse og på Ørskogfjellet. På strekninga Digernes–Ørskogfjellet vil 
gammel E39 avlastes for trafikk og få en mer lokal funksjon. Totalt ca. 20,5 km veg 
Digernes–Vestnes grense. 4 tunneler på 12,5 km samlet med stigning inntil 3 %. Tunnel 
ved Valle antatt med to løp pga. trafikkmengde. Bruer Valle–Tysse (Solnørvika) 650 m og 
470 meter dersom seilingshøgden som er lagt inn kan beholdes. Må denne øke er det 
usikkert om det må bygges en sammenhengende konstruksjon. Bru over Tverrelva som for 
alt. H og F3. Vegen må også legges på konstruksjon der den krysser over fv. 5940 
Solnørdalsvegen ovenfor Sjøholt.

Digernesskiftet/Brusdalen–Ørskogfjellet (gjennomgående linjer)



Grønn linje (L1+L2)

● Linja starter ved E39 i Brusdalen 2,9km vest for Digernes (målt langs E39). Linja går i tunnel 
fra Brusdalen til Ellingsøyfjorden og Digernessundet hvor det er skissert to nye 
bruer/fylling i sjø. Ved Straumen knytter alt. L (Grønn) og alt. K (Brun) seg sammen mot 
Ørskogfjellet. Alt L er skissert med kryss ved Brusdalen (halv), helkryss ved Straumen og på 
Ørskogfjellet. På strekninga Digernes–Ørskogfjellet vil gammel E39 avlastes for trafikk og få 
en mer lokal funksjon, men ikke i like stor grad som alternativene som har kryss på Håem. 
Totalt ca. 21,8 km veg Brusdalen til Vestnes grense. 4 tunneler på 12,5 km samlet med 
stigning inntil 3,6 %. Tunnel Brusdalen–Ellingsøyfjorden med to løp pga. antatt 
trafikkmengde. Fylling i sjø ved Hagardsvika og langs Gryndvågen.

Digernesskiftet/Brusdalen–Ørskogfjellet (gjennomgående linjer)



Brun linje (K1+L2)

● Linja går i østre kant av næringsområdet på Digernes mot eksisterende bru. Straumsbrua 
er ei 290 meter lang stålbuebru med seilingshøyde på 23 meter. Den ble åpnet den 3. juli 
2004. Ved Straumen knytter Alternativ K1 (Brun) seg til trasé for Alt L2 (Grønn) mot 
Ørskogfjellet. Linja går nord for Skodje med to lengre tunneler. Alt K er skissert med kryss 
ved Digernes, Straumen og på Ørskogfjellet. På strekninga Digernes–Ørskogfjellet vil 
gammel E39 avlastes for trafikk og få en mer lokal funksjon. Totalt ca. 19,7 km veg 
Digernes–Vestnes grense. 5 tunneler på 11,5 km samlet med stigning inntil 3,6 %.  

Digernesskiftet/Brusdalen–Ørskogfjellet (gjennomgående linjer)



Samlet framstilling i matrise



● Statens vegvesen anbefaler at de to gjennomgående linjene Grønn L1+L2 og Brun K1+L2 utgår fra arbeidet med 
kommunedelplanen. Det samme gjør vi for delstrekning Gul G2. Vi anbefaler også at delstrekning Turkis J1 og Rosa H2 
utgår, men at delstrekning Rosa H1 og Turkis J2 beholdes. Et halvkryss i Landedalen, tilknyttet alternativ Grønn F2, utgår.

● Resten av alternativene som har vært med i silingsprosessen beholdes.

● Anbefalingen er gjort med bakgrunn i det som har kommet fram i silingsrapporten; der prissatte tema, ikke-prissatte 
tema og andre tema har blitt vurdert.

● Prissatte: Investeringer, trafikantnytte og kjørelengde
● Ikke-prissatte: Landskap, friluftsliv/by- og bygdeliv, kulturarv, naturmiljø og naturressurser (konfliktpotensialet)
● Andre forhold: Støy, grunnforhold og reisekomfort – reiseopplevelse

Anbefaling



● Grunnlaget for anbefalingene som er gjort i planprogrammet

● Framstilling av konfliktpotensial for Ikke-prissatte fag
● Vurdering av prissatte fag
● Andre forhold

Silingsrapport



Metode i konsekvensutredning – Hb. V712 Konsekvensanalyse (2021)

Fra konfliktpotensial 
til konsekvenser



● Med prissatte konsekvenser menes konsekvenser som det finnes metoder for å kostnadsberegne i kroner. Det skal 
gjennomføres nytte-/ kostnadsanalyse med bruk av beregningsprogrammet EFFEKT. Det trafikale grunnlaget for 
beregningene gjøres med Regional transportmodell (RTM). 

● Nyttekostnadsanalysen har et tidsperspektiv på 40 år, det vil si at en tar hensyn til nytte– og kostnadselementer fra 
antatt åpningsår og 40 år framover i tid. Analyseperioden i konsekvensutredningen blir dermed 2030–2070.

● Nytte og kostnader ved et tiltak, vurdert med utgangspunkt i et bestemt sammenligningsår, finnes ved å diskontere nytte 
og kostnader for hvert år med en bestemt rentefot.

● Kalkulasjonsrenten reflekterer kapitalens avkastning i beste alternative anvendelse, og setter dermed krav til forrentning 
av de tiltakene som analyseres.

 Trafikant- og transportbrukernytte
 Operatørnytte
 Budsjettvirkning for det offentlige
 Ulykker
 Støy- og lokal luftforurensing
 Klimagassutslipp
 Restverdi
 Skattekostnad
 Sammenstilling

Utredningstema – prissatte konsekvenser



● Temaene omtales som ikke-prissatte fordi konsekvensene ikke beregnes i kroneverdier. 

● Ikke-prissatt metode i håndbok V712 skal sikre en faglig, systematisk og enhetlig analyse av de konsekvensene et tiltak vil 
medføre for de fem fagtemaene. 

● Vurderingene gjøres i tre trinn. De to første trinnene gjøres for hvert fagtema, mens i det tredje trinnet vurderes 
konsekvensen for de fem fagtemaene samlet.

 Landskapsbilde 
 Friluftsliv / by- og bygdeliv
 Naturmangfold 
 Kulturarv 
 Naturressurser

● Tre begreper står sentralt når det gjelder analysen: 

 Verdi: Med verdi menes en vurdering av hvor stor betydning et område har i et nasjonalt perspektiv. 
 Påvirkning: Med påvirkning menes en vurdering av hvordan det samme området påvirkes som følge av et definert 

tiltak. Påvirkning vurderes i forhold til referansesituasjonen (referansealternativet). 
 Konsekvens: Konsekvens framkommer ved sammenstilling av verdi og påvirkning. Konsekvensen er en vurdering av 

om et definert tiltak vil medføre bedring eller forringelse i et område.

Utredningstema – ikke-prissatte konsekvenser

Konsekvens for delområder – trinn 1
Konsekvens for – trinn 2
Samlet konsekvens alle IP – trinn 3



● For hvert av temaene har vi sagt noe om:

 Overordnete mål og føringer: Særlover etc., forskrifter, St.meldinger osv.

 Krav til utredning

 Skadereduserende tiltak og supplerende undersøkelser

Utredningstema – ikke-prissatte konsekvenser, forts.



● Generelt
 Arealbruksendring, lokal og regional utvikling
Arbeidsmarked og pendling
Regional og lokal utvikling – synergier
Tettstedsutvikling
Mernytte
 Reiseopplevelse
 Reisekomfort

● Håndtering av overskuddsmasser
● Vurdering av geologiske forhold og skredfare
● Økologisk kompensasjon

● Risiko- og sårbarhetsanalyse
● Trafikksikkerhetsmessig konsekvensanalyse
● Kollektiv, gange og sykkeltrafikk
 Herunder en barnetråkkregistrering

Andre tema i planbeskrivelsen



Planprosessen - kommunedelplan



● Kunngjøringer og innspill (annonsering og nettsider)
● Informasjonsmøter (åpne og i politiske fora)
● Undersøkelser/arbeid i området under planarbeidet
 Naturtypekartlegging, vannøkologi, georadar, befaringer og innmålinger 

● Framdrift, forslag januar 2023
 Høring av planprogrammet fram til 15.02.2023
 Fastsetting av planprogram 2.kvartal 2023
 Konsekvensutredning og planforslag sommer/høst 2023
 Høring av planforslag og konsekvensutredning i løpet av 2023
 Vedtak av planforslaget i 2024

● Anbefaling
Statens vegvesen, med grunnlag i medvirkningsprosessen og de utredninger som blir gjennomført i 
kommunedelplanarbeidet, skal gi en begrunnet anbefaling for valg av alternativ for ny E39/E136 på strekningen 
Digernes–Ørskogfjellet.
Betyr at kommunedelplanen skal anbefale den linjen/alternativet som skal detaljeres i en reguleringsplan.

Medvirkning og framdrift
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