
Informasjonsmøte  26.01.2022

E39 Ørskogfjellet-Vik 
Reguleringsplan med konsekvensutredning

Illustrasjon: Statens vegvesen/Rambøll



Målet for reguleringsplanen

• Forbedret framkommelighet for fremtidig E39

• Reduserte kjøretøy- og tidskostnader

• Redusere antall trafikkulykker og 
alvorlighetsgrad ved ulykker 

• Mer for pengene (kostnadseffektivitet i 
prosjektet)



Grunnlag

• Konseptvalgutredning (KVU) for E39 Ålesund Bergsøya (2011) med tilleggsutredning for strekningen E39 

Digernes- Vik (2017)

• Planprogram for reguleringsplan med silingsrapport, vedtatt 20.04.21 sak PS 25/21 

Reguleringsforslag 
oransje alternativ

Totalt: 8370 m 
Tunnel: 5800 m
Veg i dagen:  2570 m 

Rød: ca.700 m lengre 
tunnel  





Alternativsvurdering

Oransje 

alternativ 

Rødt 

alternativ 
Investeringskostnad 1 853 1 878 

Nettonytte

Nettonytte (NN) 1 547 1 503
Nettonytte pr. 

budsjettkrone (NNB)

1,02 0,96

Rangering prissatte 

konsekvenser

1 2

Ikke-prissatte

Samlet vurdering ikke-

prissatte 

Stor 

negativ 

konsekvens

Stor 

negativ 

konsekvens
Rangering av ikke- prissatte 

konsekvenser 

2 1

Samlet 

samfunnsøkonomisk 

rangering

1 2

Oransje alternativ: 

- Laveste investeringskostnad
- Billigere å drifte
- Høyest nettonytte (unikt positiv!) 
- Mindre masseoverskudd
- Mer veg i dagen
- Mer negativ for ikke- prissatte tema 

Statens vegvesens vurdering: 

Fordelene knyttet til prissatte konsekvensene 
veier tyngre enn ulempene for de ikke-
prissatte konsekvensene 

Reguleringsforslaget er derfor basert på 
oransje alternativ 



Klima

• Liten forskjell i totalt klimagassutslipp

• Rødt alternativ har høyere klimagassutslipp ved bygging

• Klimagassutslipp knyttet til arealbeslag er tilnærmet likt

- Oransje alternativ: 30 % av totalt utslipp fra arealbeslag knyttes til 
beslag av myr og skogarealer med høy bonitet. 20 % for rødt alternativ

Støy

• Oransje: 25 hytteeiendommer i gul støysone 

• Rød: 15 hytteeiendommer i gul støysone 



Veg og tunnelstandard

Ny E39: To- felts veg med midtdeler, vegbredde 12,5m, 90 km/t 
Ett- løps tunnel  løp med forsterket midtoppmerking, 80km/t 
Reguleringsplanen setter av areal for to-løps tunnel som bygges 
når trafikkmengde sier det 

Ekst. E39: Omklassifiseres til E136 / lokalveg 

Fv 661: TS- tiltak/ bygging av gang- og sykkelveg mellom Furneskrysset
og kryss med E39 på Vik

Lokalveg (Ørskogfjellet): Vegbredde 6,5 m, 60 km/t
Adkomstveger: Vegbredde 4 m 

Dagens trafikk 

(NVDB) 

2050 

(med ny E39 

utbygd)

2050

(dersom ny E39 

ikke bygges )

Fv 661 3100 4500 7800
Dagens E 39 

Skorgedalen /

ny 136 
4200 3000 6600



Regulert veglinje - Tunnel 

• Stigning 3 % 

• Sikkerhetstiltak og sikkerhetsutstyr iht. håndbok N 500

• Sikringssone (rundt tunnel i berget) 



Regulert veglinje 
Ny E39 planlegges med høy 
standard 

Avkjørselsfri veg 

Sikrere veg for alle trafikant-
grupper

Saktegående trafikk på lokalveg 

Forholdene for gående og 
syklende forbedres

Sideterreng utformes med 
tanke på trafikksikkerhet 

Forbedret fremkommelighet 

Redusert reisetid ( 11 min) 
Redusert kjørelengde (13,2 km)

Redusert ulykkesrisiko/ 
kostnader



Adkomstveg til Skitnesetra føres over ny E39 på 
bru (4,5 m bred) og koples til lokalvegen 

Sentral plassering for turgåere/ skiløpere 

Breddeutvidelse på begge sider av brua for å sikre 
gode siktforhold 

Adkomstveg Skitnesetra 



Skorgelva legges om over en strekning på 200 m 

Dagens bru «Kråkåen» rives

Kulvert gjennom E39: 7 m x 3,5 m
Kulvert gjennom lokalveg: 7 m x 3,2 m 

Etableres hylle for passasje for turgåere/ skiløpere/ småvilt 

Omlegging Skorgelva



Adkomstveg til Dallia føres i kulvert under ny E39

Kulvert: B 4,5 m, H 4,2 m  

Breddeutvidelse i begge retninger for å sikre gode 
siktforhold 

Adkomstveg Dallia



Kryssområder 

• Trafikk fra sør – avkjøringsrampe som kopler seg til dagens 
E39 (ny E136) i Fremstedalen

• Trafikk fra Vestnes- påkjøringsrampe som ledes under bru på 
ny E39

• Lokalveg kopler seg til dagens E39 (ny E136) i T- kryss 



Ny bru over Kvernelva 

Bredde 10,5 m uten midtdeler pga. kort avstand 
mellom bru og tunnel

Adkomstveg til Bakkesetra under ny bru 

Anleggsveg under bygging 

Behov for midlertidig kryssing av Kvernelva i 
anleggsfasen 

Ny bru over
Kvernelva 



Driftsavkjørsler

Ikke løst i planforslaget 

Hvordan fungerer det i dag ? 

Hva er behovet? 

SVV ønsker innspill i fra
grunneiere i høringsperioden

Sikring av rettigheter (kjøring 
over annen manns grunn) vil 
være en del av grunnerverv-
prosessen



Sandgrova
• Kulvert med smal turpassasje 

• Fra eksisterende parkeringsplass ved Kapsteinsbua vil det da være mulig å krysse for adkomst til turterreng 
på motsatt side av vegen

Stordalsgrova
• Kulvert gjennom hele kryssområdet 

• Fjellnisje som slipper vannet ned til vegen og til kulverten 

• Små naturinngrep oppstrøms kulvertområdet 

• Vannet føres til samme krysningspunkt for dagens veg og Postvegen

• Det vurderes at Stordalsgrova oppstrøms kulvertområde 

er av liten verdi for fiskevandring



Virkninger for miljø og samfunn



Støy og luft 

Retningslinjer støy:

• T- 1442 (2021) gir anbefalte grenseverdier (innendørs og utendørs)

• For fritidseiendommer gjelder kun krav om tilfredsstillende støynivå på 

egnet uteplass ( <= 55 dbA)

• Uteplass omfatter ikke hele eiendommen- kun en side av eiendommen

Grenseverdiene for luftforurensning vil ikke blir 
overskredet 

Det har vært et mål å benytte 
støyvoller fremfor skjermer 
av hensyn til landskapet. 

Uskjermet situasjon: 2 eiendommer i rød 
støysone, 37 i gul støysone. 
Skjermet situasjon:  25 eiendommer i gul 
støysone – vurdere lokale tiltak 

2

2
2

2

4
3

0,9

Støy langs dagens E39/ ny E136 reduseres ved bygging av ny E39 



• Ny E39 er utløsende for vurdering av tiltak

• Samlet støy fra E39 og E136 skal ligge til grunn for dimensjonering av lokale tiltak 

• En vurdering av kost- nytte forhold skal gjennomføres før endelige støytiltak 
bestemmes 

• For tilfeller hvor kostnadene ved tiltak er uforholdsmessig store og ikke står i 
forhold til effekten åpner retningslinjene for fravik fra de anbefalte 
grenseverdiene 

• Utforming av lokale tiltak skjer i samråd med grunneier 

Vurdering av lokale støyskjermingstiltak 

Befaring i 
byggeplanfasen



Klimagassutslipp

Totalt har planforslaget et beregnet utslipp på 70 500 tonn CO2- ekv.

Materialproduksjon/ transport av materialer: 43 % av totalen
Arealbruksendringer: 32 % 

Utslipp knyttet til drift og vedlikehold mer enn halveres med ny E39 

Betong er det materialet som bidrar med 
størst klimagassutslipp. Tunnelbygging 
krever mye betong ! (sprøytebetong og 
betongelementer) 



Virkninger for miljø og samfunn



Mange registrerte verdier om 
område 

- Bevare  dagens veg som lokalveg/ 
adkomstveg (saktegående kjøretøy) 

- Veg for saktegående trafikk

- Ny E39 på vestsida av dagens veg for å 
unngå å komme nærmere postvegen

- Ny E39 så tett opptil dagens veg som 
mulig for å redusere arealinngrep

- Kople E39/ E136 sammen lengst nord 
som mulig» for å unngå paralellføring 

- Minimere anleggsbelte, rigg og 
deponiområder 

Skadereduserende
tiltak 

NTP 2022-2033:
«Det er beregnet betydelige inngrep 
i naturområder av nasjonal verdi, 
blant annet våtmarksområde og 
terrengdekkende myr som følge av 
utbyggingen. 

Disse forholdene har vært vurdert i 
forbindelse med prioriteringen av 
prosjektet. 

Det er grunn til å påpeke at 
beregningene er usikre. Det er først 
gjennom detaljregulering at 
inngrepet og størrelsen blir endelig 
avklart»



Landskapsbilde 
Middels negativ konsekvens

- Ny veg vil medføre betydelig inngrep i landskapet
- Prinsipper for landskapstilpasning og terrengforming er innarbeidet 

i planforslaget
- Fyllinger og skjæringer skal revegeteres og vegen kan på sikt bli en 

naturlig del av terrenget i dalsiden

Friluftsliv, by og bygdeliv

Middels negativ konsekvens 

- Opplevelsen Ørskogfjellet som friluftsområde vil endres negativt
- Ved Bakkesetra vil ny veg redusere opplevelseskvaliteten
- Ved skisenteret vil vegtiltaket gi svekket opplevelse og utsikt 
- Turmål og turområder har god avstand til ny veg 
- Tilgjengeligheten til tur- og utfartsområder er ivaretatt i planforslaget



Naturmangfold Stor negativ konsekvens 



Kulturarv Stor negativ konsekvens 

7 delområder- noe eller ubetydelig miljøskade
3 delområder- vesentlig miljøskade 
2 delområder- alvorlig miljøskade



Skadereduserende tiltak – vannhåndtering  

Vanngjennomløpene i dagens E39 videreføres ved etablering av ny E39. 

Kombinasjon av åpen og lukket drenering (lukket drenering der det planlegges støyvoller)  

• Filtergrøfter for rensing av vegvann 

- dreneres til grunnvannssonen eller til nærmeste vanngjennomløp og ut i Skorgelva (middels sårbar) 

• Avskjærende grøfter for rent overvann 

- hindrer at rent vann blir blandet sammen med forurenset vann

- hindrer vann i å renne ned skjæringsskråninger 

• Tettingsvoller

- hindrer at vegen drenerer ut myrområder oppstrøms  ny veg 



Terrengbehandling: 

• Bevaring av eksisterende vegetasjon, kantsoner i vassdrag

• Naturlig revegetering og tilsåing med stedegne masser 

• Inngjerding av områder som ikke skal berøres (sårbar natur, viktige naturtyper, postvegen, kantsoner i 
vassdrag) 

• Rigg og marksikringsplan 

Vassdrag, elver og bekker: 

• Inngrep i elvestrengen skal unngås / minimeres etablering av bru over Kvernelva

• Skorgelva skal sikres nytt bekkeløp med naturlig form med svinger og kupler

• Elvebunnsmassser skal tas vare på og gjenbrukes i nytt elveløp 

Jordbehandling: 

• All matjord skal tas vare på og mellomlagres i separate ranker med max 2 m høyde

• Matjord skal tilbakeføres nært opprinnelsesstedet

Skadereduserende tiltak 
Bruk av fagkompetanse 
ved prosjektering og 
gjennomføring 



Naturmangfold: 

• Overvåking av grunnvannstanden i rikmyr før, under og etter anlegg

• Ta vare på myrmasser og anlegge på andre myrområder i nærområdet

• Unngå hogst i hekkeperioden

• Tilrettelegge for viltpassasjer/ viltgjerde over tunnelportal

• Heldekkende kartlegging av rødlista karplanter innenfor rigg og anleggsområde (ved funn- vurdere 
om plantene kan flyttes)

• Kartlegging av fremmede arter – plan for å hindre spredning 

Postvegen:  

• Kartlegging før og etter anlegg i samarbeid med Norsk vegmuseum og Fylkeskommunen

• Istandsette grøfter og stikkrenner  i samarbeid med Norsk vegmuseum og Fylkeskommunen

Skadereduserende tiltak 



Virkninger for miljø og samfunn



Geofag- ingeniørgeologi/ geoteknikk  

Ingen spesielle utfordringer 

• Grunnforholdene i dagsonen er faste og stabile

• 90 % av bergmassekvaliteten er middels eller bedre

• Vannlekkasje til tunnel er vurdert mht. påvirkning på natur/ miljø over 
tunneltraséen

• Gjennomsnittlig dybde på myr er 0,6 m på Ørskogfjellet- 0,35 m langs Skorgedalen til Kvernelva 

Risiko og sårbarhet  

Trafikksikkerhetsrevisjon, YM- plan basert på Miljørisken, Risikovurdering tunnel 

• Flomskred 

• Snøskred

• Snøfokk

• Nedfall fra høye skjæringer

• Kraftforskyning



Massehåndtering

Fjellmasser 

Driving av tunnel fra Ørskogfjellet: 

• Styres av behovet for stein til gjennomføring av anlegget på denne siden 

• Behov i dagsonen til overbygning og vegfyllinger er ca.  120 000 fm3 (tilsvarer 1300 tunnelmeter) 

Resterende del av tunnelen drives fra Vik:  

• Overskudd forutsettes avhendet til andre utbyggingsformål

• Mellomlagring på områder avsatt til rigg/ deponiareal i tilgrensende plan Vik- Julbøen

• Planlegges avsatt større deponiområder for lagring av masser sør på Ørskogfjellet (Ålesund) 

Løsmassser/ gravemasser 

• Ca. 230 000 fm3

• Noe skal brukes til bygging av støyvoller 

og til vegfyllinger

• Overskuddet planlegges benyttet til rasvoller 

og deponi i Skorgedalen

Innenfor reguleringsplanen er det ikke 
satt av areal til lagring av masser for 
senere bruk



Endret arealbruk 

Markslag Midlertidig m2 Permanent m2 Totalsum m2

Bebygd 393 m2 787 m2 1 180 m2

Fulldyrka jord 11 400 m2 2 368 m2 13 768 m2 

Innmarksbeite 71 m2 71 m2 

Kystmyr 99 m2 1 719 m2 1 818 m2 

Myr 1 778 m2 33 051 m2 34 829 m2

Rikmyr 6 951 m2 35 353 m2 42 304 m2 

Samferdsel 2 220 m2 14 408 m2 16 628 m2 

Skog høg bonitet 13 739 m2 87 473 m2 101 213 m2

Skog impediment 2 117 m2 24 247 m2 26 364 m2

Skog middels bonitet 3 200 m2 10 262 m2 13 462 m2

Skog særs høy bonitet 3 841 m2 9 189 m2 13 030 m2

Vatn 373 m2 3 108 m2 3 481 m2

Åpen fastmark høy bonitet 2 358 m2 4 762 m2 7 120 m2

Åpen fastmark impediment 281 m2 11 960 m2 12 241 m2

Totalsum 48 822 m2 238 685 m2 287 508 m2 



Målet for reguleringsplanen

•  Forbedret framkommelighet for fremtidig E39

•  Reduserte kjøretøy- og tidskostnader

•   Redusere antall trafikkulykker og 

alvorlighetsgrad ved ulykker 

•   Mer for pengene (kostnadseffektivitet i prosjektet)


