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Forord 

Statens vegvesen skal utarbeide kommunedelplan for «E39/E136 Brusdalen-Vestnes 

kommunegrense» i Ålesund kommune. Planprogram med silingsrapport er første trinn i denne 

planprosessen. Silingsrapporten omhandler strekningen Digernes-Ørskogfjellet. 

Denne rapporten er utarbeidet av Statens vegvesen som del av siling av ulike alternativer på 

strekningen mellom E39/E136 Digernes i vest til kommunegrense mellom Ålesund og Vestnes på 

Ørskogfjellet i øst. I videre arbeid med rapportene vil E39/E136 omtales som E39. 

Rapporten tar for seg de overordnede funnene i silingen, og inneholder hvilke alternativer Statens 

vegvesen anbefaler at ikke blir med videre til kommunedelplan med konsekvensutredning 

(forkastes). 

Verdi- og konfliktvurderingen er utført i tråd med Forenklet metode, beskrevet i kap. 6.3 i Statens 

vegvesens håndbok V712 Konsekvensanalyser. Metoden er et verktøy for siling av korridorer eller 

alternativer i tidligfase, før kommunedelplan. For de alternativer som blir valgt til videre utredning 

gjennom silingsfasen vil det bli gjennomført konsekvensutredning (KU) etter håndbok V712.  

Det vises til planprogrammet for prosjektinformasjon og utredningskrav inkl. metodikk i neste 

planfase. 

Vedlegg: 

• Oversiktskart med alternativer, før og etter grovsiling 

 

Rapporter og notater som er tilgjengelig på forespørsel: 

• Notater 

- Geoteknikk og ingeniørgeologi 

- Støysonekart for alle alternativer 

 

• Rapporter for Ikke-prissatte fagtema der konfliktpotensial beskrives, jf. håndbok V712: 

- Landskapsbilde 

- Friluftsliv / by- og bygdeliv 

- Kulturarv 

- Naturmangfold 

- Naturressurser 

 

 

Informasjon om kommunedelplanarbeidet er å finne på nettsidene til Statens vegvesen og Ålesund 

kommune. 

Kontaktpersoner i prosjektet er: 

Prosjektet: Harald Inge Johnsen, tlf. 915 12885, epost: harald.johnsen@vegvesen.no 

Planprosessen: Tone Hammer, tlf. 941 44683, epost: tone.hammer@vegvesen.no  

Ålesund kommune: Kjell Sandli, tlf. 916 15177 epost: kjell.hollingsaeter.sandli@alesund.kommune.no 

  

mailto:harald.johnsen@vegvesen.no
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1 Innledning   

1.1 Konseptvalgutredning (KVU) 

E39 Digernes-Ørskogfjellet inngår som en delstrekning i planlegginga av ny E39 mellom Ålesund og 

Molde.  

Planleggingen bygger på overordnet konseptvalgutredning (KVU) for E39 Ålesund-Bergsøya med 

tilleggsutredning for strekningen E39 Digernes-Vik. Basert på utredningene besluttet 

Samferdselsdepartementet i 2019 at framtidig E39 skal gå via Ørskogfjellet (K-2 alternativet) og ikke 

forbi Svartløkvatnet (K-3 alternativet). 

1.2 Kommunedelplan med silingsrapport 

Det skal utarbeides kommunedelplan med konsekvensutredning (KU) for ny E39 på strekningen 

Brusdalen-Vestnes kommunegrense (Ørskogfjellet) i Ålesund kommune. I forbindelse med 

planprogrammet skal det utarbeides en silingsrapport for ulike alternativer. Silingsrapporten 

omhandler strekningen Digernes-Ørskogfjellet.  

E39 og E136 får felles trasé på alle alternativer. På alternativ der kryssløsning på E39 er vanskelig å få 

til (tunnel, høydeforskjeller, geografi o.a.), vil en god del av trafikken fortsatt gå på dagens veg. Dette 

beskrives i planprogram med silingsrapport. Plassering av kryss på strekningen avhenger av valgt 

alternativ.   

1.2.1 Metodikk for siling i planprogram 

Verdi- og konfliktvurderingen er utført i tråd med Forenklet metode, beskrevet i kap. 6.3 i Statens 

vegvesens håndbok V712 Konsekvensanalyser. Forenklet metode kan brukes på strategisk plannivå, 

og kan være nyttig i en tidlig fase av en kommunedelplan før valg av endelig utredningsalternativ er 

avgjort. For de alternativer som blir valgt til videre utredning gjennom silingsfasen vil det bli 

gjennomført konsekvensutredning (KU) etter håndbok V712.  

 

2 Alternativer for ny E39 

2.1 Ulike alternativ som vurderes i silingsrapport 

I denne silingen blir det vurdert både hele alternativer som strekker seg fra Digernes til Vestnes 

kommunegrense på Ørskogfjellet, samt alternativer på delstrekninger mellom Digernes til 

Dragsundet, og fra Dragsundet til Ørskogfjellet. Dragsundet er valgt som skille mellom delstrekninger 

da dette er naturlig geografisk.  

Alle kryss planlegges som planskilte, enten som helkryss eller halvkryss. 
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Figur 1 Kart med alle alternativene for ny E39 til siling 

Alternativene er justert og optimalisert noe etter innspill fra ulike veg- og trafikkfag, prissatte og ikke-

prissatte fagtema for å unngå de største kjente konfliktene på dette plannivået. 

2.2 Referanse-alternativet (0-alternativet) 

0-alternativet vil beskrive situasjonen på vegnettet dersom ikke tiltaket gjennomføres. Det vil 

imidlertid omfatte tiltak som er vedtatt og som med stor sannsynlighet uansett vil bli gjennomført. 

For parsellen Digernes-Ørskogfjellet-Vik vil det ved sammenligningen være naturlig å ta utgangspunkt 

i at utbyggingen av ny E39 på strekningen Ørskogfjellet-Molde realiseres og inkludere dette i 

referansen. Planlegging og forberedelse til bygging er kommet langt for selve fjordkryssinga E39 Vik-

Molde. 

Referansealternativet danner grunnlaget som utbyggingstiltaket skal sammenlignes mot i den 

samfunnsøkonomiske analysen. Dagens E39 Digernes-Vestnes grense er ca. 25 km. 

2.3 Alternativer som utredes 

Alternativer som anses som aktuelle og foreslås utredet er i tillegg til Statens vegvesens faglige 

vurderinger kommet fram gjennom en dialog med berørte kommuner og sektormyndighetene. Det 

har i tillegg kommet innspill til varsel om planoppstart. 

For alle alternativene legges vegstandard H2 til grunn, men med H3-standarden sine krav til både 

vertikal og horisontal kurveradius der det ikke medfører for store terrenginngrep eller andre negative 

konsekvenser. Alle alternativene må ha forbikjøringsstrekninger med omtrent 10 km avstand og i 

begge retninger. Plasseringen av disse er ikke endelig bestemt, og omtales ikke spesielt i teksten 

videre. 

2.3.1 Beskrivelse av alternativer 

Alternativ A (Blå linje A1+A2) Digernes-Ørskogfjellet 
Alternativet er vist med blå linje på kartet over, og følger linje for konsept K2.1 fra 

tilleggskonseptvalgutredning E39 Digernes-Vik (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 
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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. 

Alternativ B (Rød linje B1) Digernes-Dragsundet 
Alternativet er vist med rød linje på kartet over. 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. 

Alternativ C (Grønn linje C1) Digernes-Dragsundet 
Alternativet er vist med Grønn linje på plankartet over. 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. 

Alternativ D (Oransje linje D1.1 eller D1.2) Digernes-Dragsundet 
Alternativet er vist med oransje linje på kartet over. 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 er også mulig med 2 kortere bruer. Alternativet kan gi gangforbindelse ut til 

Floteholmen. 

Alternativ E (Lilla linje E2) Dragsundet-Ørskogfjellet 
Alternativet er vist med lilla linje på kartet over. På strekninga Dragsundet-Solnørdalen-Ørskogfjellet 

legges E39 ny trasé. Linje 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. 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, det vil si at kryssplasseringen 

er valgfri. 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. 

Alternativ F (Grønn linje F2+F3) Dragsundet-Ørskogfjellet 
Alternativet er vist med grønn linje på kartet over. På strekninga Dragsundet-Solnørdalen-

Ørskogfjellet legges E39 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 på Ørskogfjellet. Et 

halvkryss ved Tverrelva i Landedalen er vurdert, men er utfordrende av hensyn til tekniske krav, 

økonomi og trafikantnytte. 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 
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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. 

Alternativ G (Gul linje G2) Dragsundet-Ørskogfjellet 
Alternativet er vist med gul linje på kartet over. På strekninga Dragsundet-Solnørdalen-Ørskogfjellet 

legges E39 ny trasé. Linje 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 enten kan plasseres som alt. A eller som for alt. 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 3 %. 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. 

Alternativ H (Rosa linje H1+H2+F3) Digernes-Ørskogfjellet 
Alternativet er vist med rosa linje på kartet over. Linja følges 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. 

Linje går i tunnel og veg i dagen ovenfor Sjøholt til Landedalen. Fra Landedalen til Ørskogfjellet følger 

alt. H samme trasé som alt. F med en tunnel ved Nysetra. Alternativ H (Rosa) er skissert med kryss 

ved Digernes, Apalset (halv), Landedalen (halv) og Ørskogfjellet. På strekninga Digerneset-

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. 

Alternativ J (Turkis linje J1+J2+F3) Digernes-Ørskogfjellet 
Alternativet er vist med turkis linje på kartet over. 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. Linje går i tunnel fra Tysse ovenfor Sjøholt til Landedalen. Fra Landedalen til Ørskogfjellet 

følger alt. I samme trasé som alt. F og H med en tunnel ved Nysetra. Alternativ J (Turkis) er skissert 

med kryss ved Digernes, Tysse og på Ørskogfjellet. På strekninga Digerneset-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 F. Vegen må også legges på konstruksjon der den 

krysser over fv. 5940 Solnørdalsvegen ovenfor Sjøholt. 

Alternativ K (Brun linje K1+L2) Digernes-Straumen-Ørskogfjellet 
Alternativet er vist med brun linje på kartet over. 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 knyter Alternativ K1 (Brun) seg til trasé for 

alternativ Grønn L2 mot Ørskogfjellet. Linje 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 %.   
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Alternativ Grønn L (L1+L2) Brusdalen-Straumen-Ørskogfjellet 
Alternativet er vist med grønn linje på kartet over. Linja starter ved E39 i Brusdalen 2,9 km vest for 

Digernes (målt langs E39). Linja går i tunnel fra Brusdalen til Ellingsøyfjorden og Digernessundet hvor 

det er skissert to nye bruer. Ved Straumen knyter alt. Grønn L og alt. Brun K sammen mot 

Ørskogfjellet. Alt L er skissert med kryss ved Brusdalen (halv), helkryss ved Straumen og på 

Ørskogfjellet. På strekninga Digerneset-Ørskogfjellet vil gammel E39 avlastes for trafikk og få en mer 

lokal funksjon. 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. 

Alternativ X (Rød linje X2) Alternativ kryssing av Dragsundet 
Alternativet viser en mulig kryssing av Dragsundet ved Søre Dragsundet. Blå A2, lilla E2, grønn F2 og 

gul G2 krysser alle ved Nordre Dragsundet, det vil si der dagens E39 ligger. X2-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 Blå A, Lilla E, Grønn 

F og Gul G kan kombineres med dette alternativet.  

Plassering av kryss 
Tenkte kryssplasseringer er omtalt under presentasjonen av de enkelte alternativene. Flere av 

alternativene har kryss på Digernesskiftet, på Håem og Ørskogfjellet. For linjene K og L planlegges det 

med helkryss på Straumen og Ørskogfjellet, og for linje J med helkryss på Tysse. Halvkryss vil dekke 

behovet på linje L i Brusdalen, på linje H ved Apalset, og det er sett på et halvkryss på linje F3 ved 

Tverrelva i Landedalen. Et halvkryss vil være nødvendig ved Tverrelva på linje H. 

På Ørskogfjellet finnes det to alternative plasseringer som kan være aktuelle. For blått alternativ A2, 

F3 inkl. H2 og J2 må krysset ligge i Vestnes kommune, det vil si utenfor området som dekkes av 

kommunedelplanen. For alternativene E2, G2 og L2 kan det også velges å legge krysset som for A2, 

eller å legge det lenger sør, det vil si innenfor Ålesund kommune sin grense. 

En konsekvens av dette er at dersom Blå linje A2, F3 inkl. H2 og J2 velges, så er kryssplasseringen 

bestemt inne i Vestnes kommune. For de andre linjene er plasseringen valgfri. Da blir det andre 

forhold enn bare veglinjen som bestemmer plasseringen. 

2.3.2 Oppsummering av hele alternativer og kombinasjoner av delstrekninger  

Følgende alternativer på hele strekningen og på delstrekninger er vurdert for konfliktpotensial: 

Hele alternativ Digernes-Ørskogfjellet (-Vestnes kommunegrense): 

• KVU-alternativet, Alternativ Blå (A1+A2) med helkryss på Digernes, Håem og Ørskogfjellet 

• Brusdalen/Digernes-Straumen-Ørskogfjellet, Alternativ Grønn L (L1 + L2) med halvkryss i 

Brusdalen og helkryss på Straumen og Ørskogfjellet 

• Digernes-Straumen-Ørskogfjellet, Alternativ Brun K (K1 + L2) med helkryss på Digernes og 

Ørskogfjellet 

• Digernes-Tysse-Landedalen-Ørskogfjellet, Alternativ Rosa H (H1 + H2 + F3) med helkryss på 

Digernes, halvkryss ved Apalset og i Landedalen, og helkryss på Ørskogfjellet 

• Digernes-Landedalen-Ørskogfjellet, Alternativ Turkis J (J1 + J2 + F3) med helkryss på 

Digernes, Tysse, halvkryss i Landedalen og Ørskogfjellet 
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Delstrekning Digernes-Dragsundet:  

• Digernes-Håem, Blå A1 med helkryss på Digernes og Håem 

• Digernes-Håem, Rød B1 med helkryss på Digernes og Håem 

• Digernes-Håem, Grønn C1 med helkryss på Digernes og Håem 

• Digernes-Håem, Oransje D1.1 Sjøfylling med helkryss på Digernes og Håem (nærmest Valle) 

• Digernes-Håem, Oransje D1.2 Sjøfylling med helkryss på Digernes og Håem 

 

Delstrekninger Dragsundet (kryss Håem)- Ørskogfjellet (-Vestnes kommunegrense):  

• Dragsundet-Ørskogfjellet, Blå A2 med helkryss på Ørskogfjellet 

• Håem-Ørskogfjellet, Grønn F2 + F3 med halvkryss i Landedalen og helkryss på Ørskogfjellet 

• Håem-Ørskogfjellet, Gul G2 med helkryss på Ørskogfjellet 

• Håem-Ørskogfjellet, Lilla E2 med helkryss på Ørskogfjellet 

 

• Dragsundet, Rød X2 ved Dragsundet, kan kombineres med A1, E2, F2+F3 og G2 til 

Ørskogfjellet 

 

Kommunedelplanens utstrekning mot nord/øst avsluttes i kommunegrense til Vestnes kommune. 

Det vil si at det er en manglende strekning på ca. 700 meter fram til planavslutningen for «E39 

Ørskogfjellet-Vik». Denne strekningen vil bli tatt med når kommunedelplanen har valgt linje som skal 

detaljeres. Valget kan medføre at det vil være nødvendig å gjøre endringer på planen for 

Ørskogfjellet-Vik. Den manglende strekningen på 700 meter et tatt med i alle kostnadsberegningene. 

 

3 Konfliktpotensial for prissatte konsekvenser og andre forhold 

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).  

Analyseperiode  

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. 

Kalkulasjonsrente og nåverdiberegninger 

Med en analyseperiode på 40 år inntreffer nytte og kostnader av prosjektet på forskjellige 

tidspunkter. For å få et samlet bilde av all nytte og kostnader som prosjektet medfører, må disse 

summeres. De kan imidlertid ikke summeres direkte fordi metodikken i en nytte-/ kostnadsanalyse 

tillegger konsekvenser som inntreffer på forskjellige tidspunkter, forskjellig betydning. 
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Nytte og kostnader ved et tiltak, vurdert med utgangspunkt i et bestemt sammenlignings år, finnes 

ved å diskontere nytte og kostnader for hvert år med en bestemt rentefot. For offentlige prosjekter 

kalles denne samfunnets kalkulasjonsrente. Kalkulasjonsrenten reflekterer kapitalens avkastning i 

beste alternative anvendelse og setter dermed krav til forrentning av de tiltakene som analyseres. 

Kalkulasjonsrenten er i R-109/2014 «Prinsipper og krav ved utarbeidelse av samfunnsøkonomiske 

analyser» (Finansdepartementet 2014), satt til 4 prosent for alle typer tiltak innen offentlig sektor 

ved en analyseperiode på 40 år. Renten er sammensatt av en risikofri rente på 2,5 prosent og et 

tillegg på 1,5 prosent som skal ivareta systematisk usikkerhet. Kalkulasjonsrenten er en realrente, og 

medfører at prosjektets nytte og kostnad i analyseperioden skal angis i faste priser for et gitt basisår 

etter at en har tatt høyde for realprisjustering. Ved å summere diskontert nytte og kostnad til et 

basisår (sammenligningsåret) beregnes nåverdien av tiltaket. Nåverdien av et prosjekts nytte er altså 

summen av diskontert nytte for hvert enkelt år i analyseperioden. 

3.1 Trafikantnytte og netto nytte 

Fullstendig beregninger i EFFEKT vil bli utført i arbeidet med kommunedelplanen. Foreløpige 

beregninger viser at linjer med kombinasjoner med lilla linje E2 kommer godt ut med hensyn til både 

trafikantnytte, netto nytte og netto nytte per budsjettkrone.  

Trafikantnytte er et resultat av redusert reisetid og kjørelengde. Alternativet som kommer aller beste 

ut med hensyn til trafikantnytte er Grønn L1+L2. Da er det ikke tatt hensyn til den økte trafikken som 

vil bli skapt forbi boligområdet Valle, i og med at krysset på Håem vil gå ut. Tunnelen mellom 

Brusdalen og Strømmen er lagt inn med to løp fordi trafikkmengden setter krav om det. Farten i 

tunnelen kan da settes til over det som tillates i en ettløps tunnel. Det er dette forholdet som gir 

utslag i høy trafikantnytte. 

 Deretter følger kombinasjonen mellom Oransje D1.1/2 og Lilla E2. I EFFEKT-beregningene er det 

vanskelig å skille mellom de to alternativene D1.1 og D1.2, og vil derfor bli omtalt som D1.1/2 i noen 

sammenhenger. Tredje best på trafikantnytte er kombinasjonen Blå A1 og Lilla E2. For begge disse er 

det redusert kjørelengde som gir positiv effekt. 

Grønn F2+F3 i kombinasjoner kommer dårligst ut med hensyn på trafikantnytte, netto nytte og netto 

nytte per budsjettkrone. Blå A2 i kombinasjoner er best av de tre dårligste. 

Det er flere kombinasjoner som gir positiv netto nytte per budsjettkrone. Netto nytte viser nåverdi av 

all nytte av et tiltak minus nåverdi av alle kostnader ved tiltaket. 

Resultatene er presentert i tabellen nedenfor. 

Tabell 1 Grønnfarge symboliserer de høyst rangerte alternativene og rødt-gult symboliserer de lavest rangerte 
alternativene for temaene trafikantnytte, netto nytte og netto nytte per Investeringer 

 
1 2 3 -3 -2 -1 

Trafikantnytte  L1+L2 D1.1/2+E2 A1+E2 C1+F2+F3 A1+F2+F3 C1+A2 

Netto nytte D1.1/2+E2 A1+E2 A1+X2 J1+J2+F3 C1+F2+F3 C1+A2 

Netto nytte per 

budsjettkrone 

D1.1/2+E2 

+ 0,03 

A1+E2 

+ 0,02 

A1+X2 

+ 0,01 

J1+J2+F3 

- 0,60 

C1+F2+F3 

- 0,48 

C1+A2 

- 0,44 
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Forklaringen på lav trafikantnytte for Grønn F2+F3 og Blå A2 kan være at disse ikke bidrar til forkortet 

reisetid i særlig grad. Når også investeringene blir med i beregningen vil kombinasjonen med Grønn 

C1 komme dårlig ut med netto nytte.  

I Landedalen er det regnet på både med og uten halvkryss. Beregningene viser at et kryss her ikke vil 

føre til økt trafikantnytte. Økte investeringer på Grønn F3 vil derimot gi enda lavere netto nytte. 

3.1.1 Investeringer 

Det er utført kostnadsberegninger etter ANSLAG metoden for alle alternativene. Beregningene er 

gjort på forskjellige tidspunkt, men er justert til tidlig 2021-kroner. Prisstigningen for hele 2021 ble 

høyere enn det som ble lagt til grunn i justeringene. Det vil bli jobbet videre med justering av 

resultatene i løpet av perioden som kommunedelplanarbeidet vil pågå. 

Kostnadene varierer mellom 3,92 mrd. kr. og 6,51 mrd. kr. De høyeste summene ligger langt over det 

som er lagt til grunn i Nasjonal Transportplan 2022-2033. 

Tabell 2 Investeringskostnader i tidlig 2021-kr. Summene er oppgitt i mrd. kroner   

Kostnader Linje - Dragsundet/Ørskogfjellet 

Linje - Digernes/Dragsundet Lilla E2 Blå A2 Grønn F2+F3 Gul G2 Rød(X2+E2) 

Blå A1 3,92 4,04 4,14 4,09 3,97 

Grønn C1 4,90 5,02 5,12 5,07 4,95 

Rød B1 4,45 4,57 4,67 4,62 4,50 

Oransje D1.1 4,25 4,37 4,47 4,42 4,30 

Oransje D1.2 4,18 4,30 4,40 4,35 4,23 

 

Tabell 3 Investeringskostnader i tidlig 2021-kr. Oppgitt i mrd. kroner og for de gjennomgående alternativene 

 P50 

Turkis J1+J2 6,51 

Rosa H1+H2 4,96 

Brun K1+L2 4,66 

Grønn L1+L2 5,28 

Blå A1+A2 4,04 

 

De tre høyest rangerte, bare hensyntatt investeringsbehov, er: 

• Kombinasjonslinja Blå A1 og lilla E2 med varianten Rød X2 i samme kombinasjon (1) 

• Gjennomgående linje Blå A1+A2 (2) 

• Kombinasjonslinja Blå A1 og Gul G2 (3) 

 

De tre dårligste rangert er: 

• Kombinasjonslinja Grønn C1 og Grønn F2+F3 (27) 

• Grønn L1+L2 (28) 

• Turkis J1+J2 (29) 
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3.1.2 Kjørelengder 

Veglengde har mye å si for både investeringskostnader, reisetid og trafikantnytte. Lengden på alle 

alternativene er satt inn i tabellen nedenfor, oppgitt i meter. 

Tabell 4 Lengde på alternative veglinjer målt i meter 

 

 

Korteste veglinje er kombinasjonen Oransje D1.1 og Lilla E2, mens den lengste er Grønn L1+L2. 

Forskjellen mellom de to er på ca. 2,26 km. 

Dagens veg på strekningen Digernesskiftet til kommunegrensa på Ørskogfjellet er 26 285 meter (26 

km). Alle lengdene er sammenlignet med denne og satt inn i matrisen nedenfor. Ved senere 

detaljering vil lengdene bli justert. 

Tabell 5 Innsparte kjørelengder sett i forhold til dagens kjørelengde mellom Digernesskiftet og Ørskogfjellet. 
Avstanden er oppgitt i meter. Dagens veg er 26 285 meter 

 

 

Den største innsparingen er for kombinasjonen Oransje D1.1 og Lilla E2 og for Grønn linje L1+L2. 

Sammenlignet med dagens veg vil innsparingen være på hele 5 990 meter. Sammenlignet med linja 

fra konseptvalgutredningens K2, i dette planarbeidet omtalt som Blå A1+A2, er innsparingen 1 660 

meter. 

Det er gjort beregning av hver enkelt linje og satt sammen i matrise. Lengdene er sammenlignet med 

dagens veg for å vise spart kjøreavstand.  

De tre variantene som forkorter kjøreavstanden mest, er: 

• Grønn L1+L2 og Oransje D1.1 og Lilla E2 (forskjellen mellom disse er 4 m) (1) 

• Kombinasjonslinja Oransje D1.2 + Lilla E2 (2) 

• Kombinasjonslinja Oransje D1.1 + Rød X2 + Lilla E2 (3) 

Lengder
Linje - Digernes/Dragsundet Lilla E2 Blå A2 Grønn F2+F3 Gul G2 Rød X2+Lilla E2

13740 14940 15059 14172 13988

Blå A1 7014 20754 21954 22073 21186 21002

Grønn C1 7125 20865 22065 22184 21297 21113

Rød B1 7020 20760 21960 22079 21192 21008

Oransje D1.1 6554 20294 21494 21613 20726 20542

Oransje D1.2 6750 20490 21690 21809 20922 20738

Linje - Dragsundet/Ørskogfjellet

Turkis J1+J2 21960

Rosa H1+H2 22245

Brun K1+L2 21200

Grønn L1+L2 22560

Innsparing i forhold til dagens veg
Linje - Digernes/Dragsundet Lilla E2 Blå A2 Grønn F2+F3 Gul G2 Rød X2+Lilla E2

Blå A1 26285 5531 4331 4212 5099 5283

Grønn C1 5420 4220 4101 4988 5172

Rød B1 5525 4325 4206 5093 5277

Oransje D1.1 5991 4791 4672 5559 5743

Oransje D1.2 5795 4595 4476 5363 5547

Turkis J1+J2 4325

Rosa H1+H2 4040

Brun K1+L2 5085

Grønn L1+L2 5995

Linje - Dragsundet/Ørskogfjellet
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De tre dårligste rangert er: 

• Rosa H1+H2 (27) 

• Kombinasjonslinja Grønn C1 + Grønn F2+F3 (28) 

• Kombinasjonslinja Rød B1 + Grønn F2+F3 (29) 

 

3.2 Arealbruk 

Naturressurser er omtalt under ikke-prissatte fagtema, men har også en prissatt side. Areal som blir 

berørt enten med oppkjøp permanent eller som leid areal i byggeperioden har en verdi som tas inn i 

kostnadsberegningene. Arrondering, fragmentering er forhold som omtales under ikke-prissatte.  

Alle arealberegninger som er gjort tar utgangspunkt i kartgrunnlaget AR5, og er gjort i 2022. I 

beregningene er det lagt til grunn bredden av selve vegkroppen (vegbane + fylling/skjæring) og en 

tilleggsbredde 50 meter på hver side av veglinjen. Det er utført en arealberegning for alle 

alternativene og for alle markslagstyper. Nedenfor gjengis beregningene i tabellform. Tallene vil 

endres når veglinjene blir mer detaljert og behovet for anleggsbelte blir justert ned. Det vil gi mest 

redusert arealbeslag for alternativene med minst tunneler. Arealbruken er en viktig faktor når 

klimagassutslipp skal beregnes. Med 50 meter buffersone kommer spesielt alternativene med lange 

dagsoner dårlig ut. 

I de neste kapitlene vises beregninger som er gjort for skogsmark, jordbruk og myr i tabeller. Den 

første tabellen viser arealene for de gjennomgående alternativene, mens de påfølgende tabellene 

viser kombinasjonslinjer. 

Tabell 6 Arealbeslag for de gjennomgående veglinjealternativene for skog, jordbruksareal og myr. Alle tall er 
oppgitt i dekar (daa) 

 

Det er gjort en rangering av linjene i forhold til berørt skogsmark og myr, men ikke for jordbruk.  

Arealbruk omfatter ikke areal til massedeponering av tunnelmasser, men alternativ D1.1 og 2 gir 

omtrentlig massebalanse, noe som er positivt for flere ikke-prissatte fag da deponiområder 

reduseres og transportstrekninger minimaliseres. 

3.2.1 Skogsmark 

For skogsmark er alle bonitetstyper skog tatt med i arealberegninger. 

Tabell 7 Arealbeslag målt i dekar for kombinerte linjer. Alle bonitetstyper skog er tatt med. Både permanent og 
midlertidig beslaglagt areal målt 50 meter utenfor vegkroppen 

 

Gjennomgående linjer Brun (K1+L2) Grønn (L1+L2) Rosa (H1+H2) Turkis (J1+J2) Blå (A1+A2)

All skog, daa 735 918 1658 873 1350

Jordbruksareal, daa 4 0 145 22 115

Myr, daa 241 358 281 241 541

Skog - samlet
Linje - Digernes/Dragsundet Lilla E2 Blå A2 Grønn F2+F3 Gul G2 Rød X2+Lilla E2

589 741 754 605 553

Blå A1 609 1198 1350 1363 1214 1162

Grønn C1 404 993 1145 1158 1009 957

Rød B1 701 1290 1442 1455 1306 1254

Oransje D1.1 501 1090 1242 1255 1106 1054

Oransje D1.2 494 1083 1235 1248 1099 1047

Linje - Dragsundet/Ørskogfjellet
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Generelt viser beregningene at alle alternativene vil medføre nedbygging av skogsmark av ulik 

bonitet. For strekningen Digernes-Dragsundet er variasjonen mellom ca. 500 til 700 dekar. På 

delstrekning 2 varierer tallet fra mellom ca. 600 til 750 dekar. Ser en på hele linjer er variasjonen på 

mellom ca. 735 og 1660 dekar. Det vil si mer enn en dobling fra beste til dårligste Brun K1+L2 – Rosa 

H1+H2 (se tabell nedenfor). Blant de sammensatte linjene kommer kombinasjonen Rød B1+Grønn 

F2+F3 dårligst ut, mens kombinasjonen Grønn C1+Rød X2+Lilla E2 kommer best ut. Her er 

variasjonen mindre, det vil si mellom ca. 950 og ca. 1455 dekar. Felles for alle linjene er at det er skog 

med høg og sørlig høg bonitet som blir beslaglagt med størst areal. 

De tre linjene som legger minst beslag på skogsmark er: 

• Brun K1+L2 (1) 

• Kombinasjonslinja Grønn C1 og Rød X2+Lilla E2 (2) 

• Kombinasjonslinja Grønn C1+Lilla E2 (3) 

 

De tre som legger beslag på mest skogsmark er: 

• Kombinasjonslinja Rød B1+blå A2 (27) 

• Kombinasjonslinja Rød B1+Grønn F2+F3 (28) 

• Rosa H1+H2 (29) 

 

3.2.2 Jordbruk 

For jordbruk er alle bonitetstyper jordbruk tatt med i arealberegningen. 

Tabell 8 Arealbeslag målt i dekar. Alle bonitetstyper jordbruk. Både permanent og midlertidig beslaglagt areal 
målt 50 meter utenfor vegkroppen 

 

 

Tatt i betraktning av dette prosjektet er et stort prosjekt så vil vegbyggingen ikke medføre 

nedbygging av store landbruksarealer. Tallene varierer fra 0 til 145 dekar. Tallene som er oppgitt i 

tabellene omfatter alt av fulldyrka- og overflatedyrka jord samt innmarksbeite. Alternativet som 

bygger ned mest jordbruksareal er den gjennomgående linjen Rosa H1+H2 (H2 inkluderer Grønn F3), 

der samlet beslag utgjør 145 dekar. Aller best kommer Grønn L1+L2 ut, med 0 dekar medgått 

jordbruksareal, og med Brun K1+L2 med bare 4 dekar. Av kombinasjonslinjene er det Blå A1+A2 som 

kommer dårligst ut, med i alt 115 dekar medgått areal. Best er kombinasjonen Grønn C1 og lilla E2, 

der 26 dekar blir berørt. 

3.2.3 Myr 

Beslag av myr tatt med i arealberegningen. 

Jordbruksareal
Linje - Digernes/Dragsundet Lilla E2 Blå A2 Grønn F2+F3 Gul G2 Rød X2+Lilla E2

23 58 57 29 23

Blå A1 57 80 115 114 86 80

Grønn C1 3 26 61 60 32 26

Rød B1 23 46 81 80 52 46

Oransje D1.1 25 48 83 82 54 48

Oransje D1.2 35 58 93 92 64 58

Linje - Dragsundet/Ørskogfjellet



E39 Digernes-Ørskogfjellet. Silingsrapport. Plan-ID: 1507_2022000973 

 

17 
 

Tabell 9 Arealbeslag av myr målt i dekar. Både permanent og midlertidig beslaglagt areal målt 50 meter 
utenfor vegkroppen 

 

 

Myrarealene som er beregnet til å være mellom ca. 240 og 540 dekar. Også her er det alternativene 

med de lengste tunnelene som kommer best ut. I klimagassberegningen som blir gjort i EFFEKT er det 

kun antall kvm som legges til grunn. Dybden på myra blir det ikke tatt hensyn til. På dette stadiet i 

planarbeidet er det for tidlig å si noe eksakt om dybden, annet at det ikke er påvist spesielt dyp myr i 

de målingene som er gjort (det er utført georadarmåling på et begrenset areal). 

De linjene som bygges på minst myr er: 

• Brun K1+L2 og Turkis J1+J2 (oppgis med likt areal) (1) 

• Rosa H1+H2 (2) 

• Grønn L1+L2 (3) 

 

De linjene som bygger ned mest myrområder er: 

• Kombinasjonslinja Blå A1 + Gul G2 (27) 

• Kombinasjonslinja Rød B1 + Blå A2 (28) 

• Blå A1+A2 (29) 
 

3.3 Klimagassutslipp 

For beregningene som er gjort av klimagassutslipp er det ikke tatt hensyn til behovet for areal til 

deponering av overskuddsmasser som ikke kan brukes i vegoppbyggingen, og det er brukt en generell 

lengde på transportavstanden (15 km ligger i programvaren). I kommunedelplanarbeidet vil 

deponiareal og transportavstander kunne komme inn i regnestykket. Beregningene som er gjort hittil 

slår derfor litt feilaktig ut til fordel for tunnelbygging, noe de endelige beregningene kanskje ikke vil 

gjøre. I de tallene som presenteres her vil arealbeslaget for veg i dagen veie tyngre enn 

tunnelalternativene, som legger mindre beslag på arealer. 

Tabell 10 Rangering av alternativ med hensyn på klimagassutslipp 

 1 2 3 -3 -2 -1 

Klimagass K1+L2 J1+J2+F3 C1+A2 B1+A2 B1+F2+F3 A1+A2 

CO2-ekvivalenter 

(tonn) 155 140 179 877 208 550 299 822 291 027 276 001 

 

Ved beregning av klimagassutslipp totalt er det tatt hensyn til bygging, drift/vedlikehold og transport.  

Myr
Linje - Digernes/Dragsundet Lilla E2 Blå A2 Grønn F2+F3 Gul G2 Rød X2+Lilla E2

338 405 316 387 317

Blå A1 136 474 541 452 523 453

Grønn C1 104 442 509 420 491 421

Rød B1 130 468 535 446 517 447

Oransje D1.1 100 438 505 416 487 417

Oransje D1.2 121 459 526 437 508 438

Linje - Dragsundet/Ørskogfjellet
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3.4 Støy 

Retningslinje T-1442/2021 sier at det i en kommunedelplan skal gjøres støyberegninger og 

utarbeides støysonekart. Støysonekartet skal vise soneinndelingen som angitt i tabell 1 med gule og 

røde støysoner. Der det er gjort kartlegging av stille områder som angitt i tabell 3 i T-1442, bør dette 

også synliggjøres. Støysonekartet bør vise beregnet støy ut fra en prognosesituasjon, som for dette 

planarbeidet er beregnet for år 2050. 

Tabell 11 Tabell 1 i T-1442/21: Grenseverdier for soneinndeling ved støykartlegging 

 

 

Tabell 3 i T-1442/2021 omhandler stille områder som bør synliggjøres og gis vern i 

kommunedelplaner. For denne planen gjelder hensynet til større upåvirkede naturområder. Stille 

områder er kartlagt og vil bli synliggjort i kommunedelplanen. 

Støysonekart (etter tabell 1) som utarbeides av anleggseier og følger med kommuneplaner, skal vise 

støynivå i 4 meters høyde. Det er gjort støyberegninger for alle alternativene. Beregningene er gjort 

uten støytiltak.  

Den blå linjen A1 utpeker seg negativt med antall bygninger som blir berørt av både rød og gul 

støysone. På strekningen A1 blir 12 boliger liggende i rød støysone, mens de andre delstrekningene 

ligger på mellom 0 og 4. For de gjennomgående linjene er det Brun K1+L2 og Rosa H1+H2 som 

utpeker seg med antall bygninger i rød sone. Tallene er henholdsvis 31 og 33 stk.  

For gul støysone er det også Blå A1-strekningen som slår mest negativt ut. Her er det 93 bygninger 

som bli liggende i sonen. Det medfører at alle kombinasjoner med Blå A1 kommer dårlig ut med 

hensyn på støy. De andre alternativene i delstrekning 1 har langt lavere tall, det vil si mellom 21 og 

36 stk. For delstrekning 2 blir 37 bygninger liggende i gul sone for alternativ A2. De andre ligger et 

sted mellom 19 og 36. For de gjennomgående linjene er det Rosa H1+H2 som peker seg negativt ut 

med 91 bygninger i gul støysone. De andre linjene ligger et sted mellom 4 og 18 stk. 

Tabell 12 Antall bygninger i rød støysone, beregnet i høyde 4 meter og for år 2050 

 

Støyutsatte boliger, rød
Linje - Digernes/Dragsundet Lilla E2 Blå A2 Grønn F2+F3 Gul G2 Rød X2+Lilla E2

1 0 3 1 2

Blå A1 12 13                   12                     15                    13                   14                          

Grønn C1 0 1                     -                    3                      1                      2                            

Rød B1 4 5                     4                        7                      5                      6                            

Oransje D1.1 0 1                     -                    3                      1                      2                            

Oransje D1.2 2 3                     2                        5                      3                      4                            

Linje - Dragsundet/Ørskogfjellet
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Tabell 13 Antall bygninger i gul støysone, beregnet i høyde 4 meter og for år 2050 

 

 
Tabell 14 Antall bygninger i gul støysone, beregnet i høyde 4 meter og for år 2050, for gjennomgående linjer 

 

 

De tre linjene som er best med hensyn på støy, det vil si antall boliger i både gul og rød støysone er: 

• Turkis J1+J2 (1) 

• Grønn L1+L2 (2) 

• Brun K1+L2 (3) 

 

De tre linjene som, uten skjermingstiltak, vil ha flest boliger i både gul og rød støysone er: 

• Kombinasjonslinja blå A1+grønn F2+F3 (27) 

• Blå A1+A2 (28) 

• Kombinasjonslinja blå A1+rød X2 (inkl. lilla E2) (29) 
 

 

3.5 Grunnforhold og topografi for alternative traséer 

3.5.1 Befaringer / Utførte undersøkelser 

Det ble gjennomført befaring i påhuggsområdene for alternativene Blå (A1+A2), Rød (B1), Lilla (E2) 

og Grønn (F2+F3) 6. mai 2021 av Arne Kavli og Stig Lillevik. For resterende alternativ, som ble 

foreslått vinteren 2022, ble befaring i påhuggsområdene gjennomført 4. og 5. mai 2022 av Hanne Bye 

Hauge og Stig Lillevik. Samtidig ble det også foretatt ny befaring til samme områder som i 2021.  

Vurderinger er samlet i notat: 

- «B11800-GEOL-N01 E39 Digernes-Ørskogfjellet. Vurdering av alternative traseer, spesielt 
mht. tunnelpåhugg», datert 25.11.2022 

 

Støyutsatte boliger, gul
Linje - Digernes/Dragsundet Lilla E2 Blå A2 Grønn F2+F3 Gul G2 Rød X2+Lilla E2

19 37 25 21 36

Blå A1 93 112                   130                   118                   114                   129                        

Grønn C1 25 44                     62                     50                     46                     61                          

Rød B1 36 55                     73                     61                     57                     72                          

Oransje D1.1 34 53                     71                     59                     55                     70                          

Oransje D1.2 21 40                     58                     46                     42                     57                          

Linje - Dragsundet/Ørskogfjellet

Gjennomgående linjer Brun (K1+L2) Grønn (L1+L2) Rosa (H1+H2) Turkis (J1+J2) Blå (A1+A2)

Støyutsatte boliger, rød 31                   1                        33                    1                      12                          

Støyutsatte boliger, gul 4                     18                     91                    9                      130                        
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Figur 2 Oversiktskart med tunnelnavn 

Geotekniske undersøkelser 
For lilla alternativ (E2) er det utført grunnboringer ved begge tunnelpåhugg/forskjæringer. Det er 

også utført noen sonderinger der dette alternativet krysser under utløpet fra Akslevollvatnet. I tillegg 

er det foretatt innmåling av bergblotninger samme område. 

Det er videre utført grunnboringer fra flåte i Dragsundet og Storvågen utenfor Valle for de oransje 

alternativene D1.1 og D1.2. På Valle er det også utført orienterende boringer på land.  

Langs det lilla alternativet er det også utført undersøkelser med georadar på en rekke steder fra Valle 

til Ørskogfjellet med hensyn på å kartlegge mektighet av topplag av torv og myr. 

Geofysiske undersøkelser 
Det er også utført geofysiske undersøkelser i 2020 og 2021 (refraksjonsseismikk og geoelektriske 

målinger) ved enkelte av tunnelalternativene i Rød (B1), Lilla (E2) og Grønn trasé (F2+F3).  

Resultatene er vist i rapporter fra Impakt AB:  

- E39 Romsdalsfjorden 2020. Refraksjonsseismiske undersøkelser på land», seismikkrapport 

datert 2020-09-20 

- E39 Romsdalsfjorden. Digernes-Solnørdalen. Geofysiske undersøkelser på land 2021, 

seismikkrapport datert 2021-12-07 [1, 2] 

 

3.5.2 Generell geologi 

Berggrunnen i området består for det meste av gneiser av ulike slag, samt gabbro og amfibolitt. 

Strukturene i berggrunnen varierer en del. Metamorfose og deformasjonen har resultert i en svært 

gjennomsettende tektonisk foliasjon (en slags lagdeling/skifrighet) av den opprinnelige eruptive 

bergarten. Etter etablering av foliasjonen har bergarten vært gjenstand for flere 

deformasjonsepisoder med dannelse av sprekker og bruddsoner. Foliasjonen og den nevnte 

oppsprekkingen har betydd mye for landskapsutformingen, da de fleste fjorder og daler følger disse 

strukturene. 
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Generelt sett har berggrunnen god kvalitet mht. tunneldriving. Enkelte soner/områder med dårlig 

kvalitet og som vil kreve ekstra bergsikring, må det likevel tas høyde for. Kvaliteten på steinmassene 

er så langt vurdert til å være så gode at de kan brukes som overbygningsmasser. 

3.5.3 Generell geoteknikk 

For de enkelte alternativene er løsmassetyper og mektighet antydet basert på de generelle 

kvartærgeologiske kartene publisert på ngu.no. Kartene baserer seg i hovedsak på studie av flyfoto, 

og avspeiler vurderinger av toppdekket sammen med generelle geologiske vurderinger. 

Erfaringsmessig kan kartene være unøyaktige og inneholde feil eller overse mulighet for andre 

løsmassetyper i dybden. 

Det er ikke, ut over ovenfor nevnte, utført supplerende undersøkelser av løsmasser for de alternative 

linjene i forbindelse med dette notatet. Det er heller ikke tidligere utført grunnboringer av særlig 

relevans for foreliggende vurderinger. 

NVE utførte «Kvikkleirekartlegging» i Ålesund kommune i 2019. Kartleggingen går i hovedsak ut på 

studie av helninger og høydeforskjeller i områder/terreng som ligger under marin grense. I 

forbindelse med kartleggingen ble det i tillegg gjennomført enkelte grunnboringer der kartleggingen 

åpner for at dagens områdestabilitet kan være dårlig. Undersøkelsene førte ikke til at det ble 

opprettet faresoner i kommunen, men en del aktsomhetsområder for områdeskred ble definert. 

Disse områdene er hovedsakelig basert på områder under marin grense der overflateregistreringer 

og topografien er slik at det er potensiale for forekomst av marin leire. Undersøkelsene omfattet 

gamle Ålesund kommune, det er ikke utført tilsvarende kartlegging for mesteparten av strekningene 

omhandlet i denne rapporten. 

På atlas.nve.no er det presentert mer datamaskingenererte kart med markering av 

aktsomhetsområder med teoretisk mulighet for marin leire. Dette er altså ikke områder der marin 

leire er registrert, men hvor mulig forekomst må undersøkes dersom tiltak skal gjennomføres. 

For vurderte vegstrekninger i dette notatet er det flere områder som ligger innenfor 

aktsomhetsområder nevnt ovenfor. Dette gjelder mindre områder langs dagens veg der den følger 

fjorden mellom Digernesskiftet og Sjøholt. Langs alle linjene er det også en rekke slike områder der 

grunnundersøkelser må gjøres dersom tiltak skal gjennomføres. Mange steder vil befaring med 

visuell vurdering kunne avkrefte faren for dårlige grunnforhold. 

I en overordnet vurdering vurderes nødvendige skjæringer og fyllinger ift. linjene å være så 

moderate, og de krysser så svakt hellende terreng, at faren for krevende geotekniske tiltak av 

vesentlig omfang anses som liten.  

Langs det rosa alternativet (H1+H2) er det større potensiale for at geotekniske tiltak av større omfang 

kan bli nødvendig. Det samme kan gjelde der det blir større fyllinger, for eksempel for alternativene 

A2, F2, G2 og L2. 

For fyllinger og bruer over Storvågen (D1.1 og D1.2) viser grunnboringer et det flere steder er mange 

meter med leirmasser på sjøbunnen. Her ventes betydelige geotekniske tiltak å bli nødvendig ved 

realisering. 

Det må påregnes at tilsvarende forhold kan gjelde også for de andre alternativene der fjorder 

krysses, hvor undersøkelser som bekrefter dette ikke er utført. 

3.6 Rangering av alternativ 

Tabellene nedenfor viser rangering av alternativene på de to delstrekningene 1 og 2. 
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Rangeringen av vanskelighetsgrad for tunnelpåhugg er delt inn i: 

• Svært ugunstig (Svært komplisert) 

• Ugunstig (Komplisert) 

• Noe vanskelig/ugunstig (Noe komplisert) 

• Noe gunstig (Middels) 

• Gunstig (Enkle forhold) 

 

Veglinjer på delstrekning 1 kan bare kombineres med veglinjer på delstrekning 2 som har samme 

rammefarge i tabellene, f.eks. kan alternativ Grønn C1 bare kombineres med A2, E2 F2/F3 eller G2. 

Det er brukt tre rammefarger i tabellene: Blå, lilla og Rød.. Siste kolonne i tabellen viser en rangering 

av hvilket alternativ som er anbefalt basert ut fra vanskelighetsgrad for tunnelpåhugg. 

Alternativene D1 og X2 er ikke tatt med i vurderingen siden det er veg i dagen eller bru. 

Tabell 15 Rangering delstrekning Digernes-Dragsundet 

Delstrekning 1 

Alternativ Tunnel Vanskelighetsgrad påhugg 

vest/nord 

Vanskelighetsgrad påhugg 

øst/sør 

Rangering 

A1 Blå 0 - - - 

 

B1 Rød 

B1-1 Noe vanskelig/ ugunstig Gunstig  

5 B1-2 Noe vanskelig/ ugunstig Noe gunstig 

C1 Grønn  C1-1 Noe vanskelig/ ugunstig Noe gunstig 4 

H1 Rosa H1-1 Gunstig Noe gunstig 2 

J1 Turkis J1-1 Noe vanskelig/ ugunstig Gunstig 3 

L1 Grønn  L1-1 Gunstig Gunstig 1 

K1 Brun K1-1 Gunstig Gunstig 1 

K1-2 Gunstig Gunstig 

 

Tabell 16 Delstrekning Dragsundet-Ørskogfjellet 

Delstrekning 2 

Alternativ Tunnel Vanskelighetsgrad påhugg 

vest/nord 

Vanskelighetsgrad 

påhugg øst/sør 

Rangering 

A2 Blå A2-1 Gunstig Gunstig 3 

A2-2 Gunstig Gunstig 

E2 Lilla 0-2 tunneler (flere 

linjekombinasjoner)  

Gunstig Gunstig 2*) 

F2 Grønn F2-1 Gunstig Gunstig 4 

F3 Grønn F3-1 Noe gunstig  Gunstig 
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G2 Gul 0-2 tunneler (flere 

linjekombinasjoner) 

Noe vanskelig/ ugunstig Gunstig 6**) 

 

H2 Rosa 

H2-1 Ugunstig Noe gunstig 7 

H2-2 Noe vanskelig/ ugunstig Noe vanskelig/ ugunstig 

H2-3 Noe gunstig  Gunstig 

 

J2 Turkis 

J2-1 Noe gunstig Noe gunstig 5 

J2-2 Gunstig Noe gunstig 

J2-3 Noe gunstig Gunstig 

L2 Grønn L2-1 Gunstig Gunstig 1 

L2-2 Gunstig Gunstig 

*) Forutsatt at linjen er senket slik at det blir tilstrekkelig overdekning ved kryssing under utløpet fra Akslevollvatnet   

**) Lav rangering pga. skredfare i Solnørdalen (søndre dalside)   

 

3.7 Reisekomfort og reiseopplevelse 

Reisekomfort og reiseopplevelse kan påvirkes av tunnellengder, både positivt og negativt. Noen av 

alternativene har over ca. 50 % i tunnel. KVU-linja Blå (A1+A2) har til sammenligning 22 % tunnel, og 

Rosa H (H1+H2) har ca. 18 %. 

Alternativer med stor andel i tunnel er: 

• Grønn L (L1+L2), ca. 57 % 

• Brun K (k1+L2), ca. 58 % 

• Turkis J (J1+J2), ca. 60 % 

• Grønn C (C1+F2+F3), ca. 38 % 
 

3.8 Konklusjon og anbefaling for prissatte fagtema 

Sammenstilling av prissatte fagtema for alle alternativer på strekningen Digernes-Ørskogfjellet er 

ikke rangert samlet.  

Alle alternativene har noe usikkerhet til lokalisering og utforming generelt. Alternativ Rosa H1 og Rød 

X2 øst for Dragsundet anbefales tatt med videre i planleggingen for å ha alternativer til kryssing av 

Dragsundet. 

Alternativ H2 med tunneler fra Tysse, Apalset til Landedalen har noe usikkerhet knyttet til påhugg på 

begge sider av tunnelene.  

Det anbefales på bakgrunn av vurdering for prissatte tema at følgende alternativer ikke tas med i 

arbeidet med kommunedelplan: 

• Grønn L (L1+L2) 

• Brun K (K1+L2) 

• Rosa H2 

• Turkis J1 

• Gul G2 
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4 Ikke-prissatte konsekvenser 

Verdi- og konfliktvurderingen av ikke-prissatte fag er utført etter «Forenklet metode» i håndbok 

V712 (kap. 6.3). Formålet er å identifisere verdifulle delområder og vurdere eventuelt 

konfliktpotensial de ulike alternativene vil kunne medføre på ikke-prissatte fag.   

Utredninger på tidlig planstadium er at tiltaket er lite detaljert, og usikkerheten knyttet til tiltaket er 

relativt stor både når det gjelder lokalisering og utforming. På dette stadiet er det derfor ikke mulig å 

vurdere eksakt påvirkning, men vurdere konfliktpotensial på delområder, delstrekninger og hele 

alternativer.   

Kunnskapsgrunnlaget for vurderingene av IP-fag har vært offentlig tilgjengelige databaser, såkalt 

kjent kunnskap, og kan innebære stor grad av usikkerhet, da områder kan mangle kartlegging. 

Manglende kunnskap må utredes for de valgte alternativ i videre planlegging. Analyseområdet er 

planområdet, inkludert eventuelt influensområdet for fagtema, og omfatter alle alternativene. 

Sammendrag av silingsrapporter for ikke-prissatte fag 
Fokus for fagtemaene er å få fram forhold som viser forskjeller mellom alternativene for de ikke-

prissatte-fagene (IP-fag). For å synliggjøre forskjellene er det gjort en verdi- og konfliktvurdering med 

hver sin silingsrapport for Landskapsbilde, Friluftsliv / by- og bygdeliv, Kulturarv, Naturmangfold og 

Naturressurser.  

Fagene er ikke sammenstilt med rangering alle kombinasjoner på dette plannivået. 

Sammendrag fra rapporter er tatt inn her, og for ytterligere detaljer henvises det til 

fagtemarapportene for hvert fag. 

 

4.1 Landskapsbilde 

4.1.1 Bakgrunn og utredningskrav 

Fagtema landskapsbilde omhandler landskapets romlige og visuelle egenskaper og hvordan 

landskapet oppleves som fysisk form. Landskapsbilde omfatter alle omgivelsene, fra det tette 

bylandskap til det uberørte naturlandskap. 

Formålet med analysen er å frambringe kunnskap om verdifulle områder for fagtemaet, og belyse 

konfliktpotensial av de ulike utbyggingsalternativene. Det tydeliggjøres hvilke alternativer som er 

best og dårligst for fagtemaet.  

4.1.2 Overordnet karakteristiske trekk 

Planområdet ligger i landskapsregion «Midtre bygder på Vestlandet», beskrevet i Nasjonalt 

referansesystem for landskap (Puschmann, Institutt for Skog og landskap 2005), og har flere av disse 

karakteristiske trekkene for denne landskapsregionen strekker seg fra Gjesdal i Rogaland til Tingvoll 

på Nordmøre. I grove trekk kan den ses som et belte mellom fjordmunningene og indre bygdene. Her 

inngår også flere mellomstore fjellområder mellom fjordløpene. I Romsdal og på Nordmøre har 

landskapene et mildere uttrykk enn lenger sør. Formene er mer avrunda, og består hovedsakelig av 

større åser og jevne fjell enn i sør. Skogspreget er betydelig. Et regionalt særpreg er et stort innslag 

av edellauvskog, særlig i bratte, solvendte fjord- og dalsider.  

For å beskrive landskapstyper benyttes Natur i Norge (NiN) Landskap. Planområdet med 

influensområdet omfatter flere landskapstyper. Disse vil bli beskrevet under hver delstrekning. 
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Figur 3 Utsnitt fra NiN Landskap med de ulike landskapstypene i og nær planområdet. Planområdet er vist med 
stiplet strek. Blå farge viser landskapstypen «Relativt Åpent fjordlandskap med bebyggelse/infrastruktur» (NiN) 

Digernes – Straumen - Valle - Dragsundet 
Digernes ligger sør i et åpent fjordlandskap med gode visuelle kvaliteter og gode sammenhenger og 

helhet. Digernessundet med Revholmen danner en naturskapt visuell avgrensning av Ellingsøyfjorden 

mot nord.  

Straumen med Skodjebruene utgjør et svært viktig landskapsområde med nasjonal betydning. Bruer 

med fjord sammen med landskapsformer gir et spesielt godt totalinntrykk med stor kvalitet. 

Området er har stort særpreg. 

Valle ligger i et naturskjønt område mellom fjordene der hovedretningen på terrengformene er vest - 

øst. Det er et spredtbebygd, skogkledd, hovedsakelig med furuskog, og småkupert landskap. Åpent 

landskapsrom mot Skodjevika, med middels skala. Strandlinje er ei småskala strandlinje med mange 

viker og nes, koller og forfjell. Mot fjorden er det boliger og fritidsboliger helt ned til sjøkanten. 

Dagens E39 gjennom området ligger i stor grad utenfor bebyggelsen og strandsonen. Fastlandet er på 

sitt smaleste nord for Valle i Dragsundet som er et smalt sund mellom Apalvika (Skodjevika) og 

Solnørvika.  

Nord for Dragsundet hever terrenget seg og endrer noe karakter. Området er bevokst med furuskog 

og lauvkratt i dag. Mot sør er åssiden uten inngrep og avgrenser landskapsrommet ved Dragsundet. 

Figur 4 Foto viser dagens situasjon ved Flotevegen ved Skodjevika. Foto fra Google Maps 
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Skodje og Fylling 
Skodje er et lite tettsted nordøst i Skodjevika. Tettstedet har boligbebyggelse sørvendt langs fjorden, 

og har også variert industri og fiskeoppdrett. Skodje kirke ligger i høyden over sentrum som et 

landemerke.  

Fyllingsbygda med Fyllingsvatnet ligger nord for Skodje tettsted. Landskapet er generelt åpent med 

et mindre relieff enn hva som er vanlig i regionen.  

Solnørdalen 
Solnørdalen omfatter et dallandskap der dalformen er vid og åpen, med en gradvis og slak overgang 

til omkringliggende åser. I nord og vest er landkapsformen en mer avrundet mens landskapet i sør og 

øst er mer kontrastrikt med høyere fjelltopper og til dels stupbratte fjellsider (mot Liafjellet).  

Selve Solnørdalen er et lukket landskapsrom med jordbrukslandskap. Gårdstun/-bebyggelse ligger 

hovedsakelig langs vegen, og det er noe spredt bebyggelse med noen boligklynger i rekke i åskanten 

mot nordøst, mot Barlindhaugen. Vegetasjonsbelter langs Solnørelva og i 

eiendomsskiller/teiggrenser er skjøttet slik at det er naturlige trerekker og grenser/oppdeling.  Disse 

gir fin variasjon, og er viktige landskapselement som danner mindre rom Marbakken nedenfor 

gården Solnørdal, er markant i landskapsrommet. Gammel kraftstasjon er et landemerke i dalen, og 

danner en sammenheng til fredet høyspentlinje som går gjennom dalen. Høyspentlinje er noe 

skjemmende i jordbrukslandskapet. I dalen er det grunne myrvann, Dekkjevatn og Engjavatn. I det 

relativt åpne landskapet setter Solnørvassdraget sitt preg på landskapsbildet med kantvegetasjon og 

buktende løp. Gården Barlindhaugen ligger høyt over dalen i nordøst med utsikt mot vest. 

 
 Figur 5 Jordbrukslandskapet i Solnørdalen. Kraftlinje er noe dominerende. Gårdsbruket/gamletunet rett øst for 
Solnørelva nord for dagens veg. Foto: Guri P. Skei 

Landedalen - Ørskogfjellet 
Landedalen har sørvendt helning mot fjorden, og i øverst i dalen mot nordøst før landskapsbildet 

endres totalt med Ørskogfjellets store vidder. Det er en naturpreget og lukket v-dal med elveløp og 

skogbruksområde, med liten skala. Dalen er frodig med mye vegetasjon. Det er få visuelle kvaliteter, 

og dalen er sterkt påvirket av dagens E39 gjennom dalen. I øst er det urørt landskap.  

Ørskogfjellet er et naturpreget område med stor skala. Landskapsrommet åpner seg mot lavere daler 

i flere retninger, men avgrenses av omkringliggende fjell. Dagens veg ligger i terrengnivå, og er lite 

dominerende. 
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4.1.3 Verdikart 

For å vurdere verdi og konfliktpotensial er analyseområdet delt inn i ulike delområder med 

påvirkning på disse og nærliggende områder. I enkelte delområder skal det bygges ny veg i 

«jomfruelig terreng» og konfliktpotensialet vil være dekkende for flere vegstandarder. 

Verdisetting av delområder omfatter planområde med influensområde, dvs. analyseområde. Lange 

tunnelstrekninger er ikke omtalt eller delt inn i delområder dersom det ikke er relevant for 

vurderinger. 

Figur 6 Oversikt over inndeling og verdisetting av delområder for hele planområdet 
 

4.1.4 Samlet vurdering av konfliktpotensial for hele alternativer Digernes-Ørskogfjellet 

Samlet vurdering er basert på konfliktpotensial for hvert enkelt alternativ. 

Tabell 17 Samlet vurdering for hele alternativer som ikke kan kombineres for Landskapsbilde 

Landskapsbilde/ 

Alternativ  

Samlet 

vurdering 

Rangering Forklaring til konfliktpotensial 

Referanse-

alternativet  

(0-alternativet) 

- 1 
Landedalen har noe konfliktpotensial i dag ved 

breddeutvidelse. 

KVU-alternativet 

(A1+A2) 
Stort 6 

Landskapsbildet får negativ påvirkning da omfang av A1 

sammen med eksisterende veg vil gir en bred vegkorridor i 

dagsonen, og et stort inngrep i helling ned mot Storvågen 

(Skodjevika) som fjerner sammenhenger og helheten 

mellom naturlig terrenghelning, bebyggelse og fjord. 

Krysser på tvers av Solnørdalen som gir visuell barriere og 

deler landskapsrommet. Dagsone i urørt terreng på vestside 

av Landedalen. 

Grønn  

(L1+L2) 
Middels 3 

Lange tunneler gir få konflikter. Konflikter ved nærføring til 

fjorden og strandsone. Alternativ Grønn L vurderes å ha 

stort- middels konfliktpotensial i delområde L2 mot fjorden 

da dette er et urørt område i dag med relativt lite 

bebyggelse og få tekniske anlegg. Det finnes fra før 

eksisterende inngrep som høyspentlinje, som krysser 

Revholmen, og oppleves noe skjemmende. Ny veg vil 

allikevel virke forstyrrende på helheten og sammenhengene 
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i fjordlandskapet. Det er usikkerhet knyttet til synlighet fra 

Skodjebrua, men landskapsbildet ved bruene endres ikke 

vesentlig. Alternativet bryter ikke visuelle sammenhenger, 

heller ikke ved Fyllingsvatnet. Tunnelportaler på 

strekningen ligger godt tilpasset terrenget der de er tegnet. 

Langs Nysætervatnet ligger vegen godt i terrenget, men det 

er usikkerhet vedrørende plassering av kryss på 

Ørskogfjellet. 

Brun (K1+L2) Middels 2 

Alternativet med lange tunneler har få konflikter, foruten 

nærføring med kryssområde på Straumen. Gjenbruk av 

Straumsbrua, lite inngrep i verdifulle landskapsområder.  

Bruk av dagens bru endrer ikke landskapsbildet. 

Alternativet bryter ikke visuelle sammenhenger vesentlig. 

Tunnelportaler på strekningen ligger godt tilpasset 

terrenget der de er tegnet. Langs Nysætervatnet ligger 

vegen godt i terrenget, men det er usikkerhet vedrørende 

plassering av kryss på Ørskogfjellet. 

Turkis  

(J1+J2+F3) 
Stort 4 

Lange tunneler gir få konflikter. Utfordrende dagsoner og 

brukryssing så konfliktpotensial settes til stort. Alternativet 

påvirker landskapsbildet negativt i dagsoner. De store 

terrenginngrepene vil bli godt synlig fra land og fra fjorden 

og landskapsopplevelsen vil bli negativt påvirket.  

Kryssområde på Tysse vil bli dominerende da det er kort 

avstand og trangt. Det er usikkerhet knyttet til 

terrenghøyder og løsninger ved Langskipsøya og Tysse. 

Rosa  

(H1+H2+F3) 
Stort 5 

Landskapsrommet mot fjorden endres ikke vesentlig, men 

de totale inngrepene vil fjerne sammenhenger og helheten 

mellom naturlig terrenghelning, bebyggelse og fjord. 

Utfordrende brukryssing, og det er usikkerhet knyttet til 

terrenghøyder og løsninger ved Langskipsøya og Tysse. 

Mange dagsoner i sidebratt terreng som Solnørvika-Tysse-

Sjøholt, som gir permanente inngrep. 

 

4.1.5 Samlet vurdering av konfliktpotensial for alternativer Digernes-Dragsundet 

Nord for Digernes kommer alternativene sørøst for bebyggelsen, og vil kunne tilpasses landskapet og 

terrenget. Kryss skal plasseres på Digernes som i dag, 

Ved Valle er det flere alternativer, både i dagsone og i tunnel. Alternativene vil i stor grad ligge 

utenfor strandsonen vest og øst for Valle, og plassering gir lite inngrep i kystlinje og fjordnære 

områder her, unntatt ved Dragsundet. Alternativer vil følge landskapsformen, men ligger parallelt 

med dagens E39, og vil totalt sett bli et større veganlegg enn dagens veg. Grønt alternativ C1 går i 

lang tunnel under bebyggelsen på Valle. Det er foreslått kryss på Håem på ny E39. Eksisterende kryss 

på Håem og Dragsundet vil bli en del av lokalvegnettet. Krysset på Håem er likt for flere alternativ; 

Blå A1, Rød B1, Grønn C1 og Oransje D1.1/2. Konfliktpotensial er omtalt under Blå A1. 

Ved Dragsundet vil lokalveg til Skodje krysse under ny E39, og lokalveg mot Valle foreslås på dagens 

bru i Dragsundet eller via ny bru på østside av dagens bru.  

Usikkerhet er knyttet til forankrings- og tilpasningsmuligheter av veg med lokalveger, kryssområder, 

bruer og til tilpasning til eksisterende bebyggelse og veganlegg.  
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De ulike alternativene på strekningen Digernes-Dragsundet forbi Valle er vurdert i dette kapitlet. Det 

er flere som kan kombineres med alternativer i Solnørdalen.  

Samlet vurdering er basert på konfliktpotensial for hvert enkelt alternativ. 

Tabell 18 Samlet vurdering for kombinerte alternativer på delstrekning Digernes-Dragsundet for 
Landskapsbilde  

Landskapsbilde/ 

Alternativ 

Digernes-

Dragsundet 

Rangering  Forklaring til rangering  

Referanse-

alternativet 

(0-alternativet) 

- 1 

Dagens situasjon 

Blå A1 

Stort 6 

Bredt og arealkrevende terrenginngrep. Omfang av ny veg 

sammen med eksisterende veg, som nedgraderes til lokalveg 

vil gi et stort inngrep i helling ned mot Storvågen 

(Skodjevika). Området er et naturskjønt, småskala 

landskapsrom. De totale inngrepene vil fjerne 

sammenhenger og helheten mellom naturlig terrenghelning, 

bebyggelse og fjord.  

Rød B1 

Stort 5 

To korte tunneler skåner terrengformer vest for Valle. Bredt 

og arealkrevende terrenginngrep. Alternativ Rød B1 har noe 

mindre konflikt enn Blå A1 da vegen går i to korte tunneler i 

vest. Her kan eksisterende veg benyttes som lokalveg, og gir 

mindre inngrep og parallelle veger. Totalt sett gir 

rødalternativ samme inngrep i helling ned mot Storvågen 

(Skodjevika). Området er et naturskjønt, småskala 

landskapsrom. De totale inngrepene vil fjerne 

sammenhenger og helheten mellom naturlig terrenghelning, 

bebyggelse og fjord. 

Grønn C1 

Noe 2 

Alternativ Grønn C1 har lang tunnel på Valle, og skåner 

landskapet og bebyggelse. og gir få konflikter. Tunnel skåner 

sammenhenger og helhet med landskapet og bebyggelsen. 

Landskapsbilde endres ikke vesentlig. 

Oransje D1.1 

Stort 3 

D1.1 ligger lenger ut enn D1.2 og skaper en noe mindre 

visuell barriere da vannspeil beholdes mer øst for 

Floteholmen. Alternativet som ligger ute i sjøen i Skodjevika 

er utfordrende for landskapsbildet i området, men det 

beholder mer av vannspeilet og inngrep dempes noe mer 

enn D1.2. Den vil lage en visuell barriere mellom de bebygde 

områdene på landsiden i Valle, og mot det relativt åpne 

fjordlandskapet. Vegfylling på tvers av vika og i strandsone 

vil stenge for utsyn, berøre strandsone og det småkuperte 

strandlandskapet, dele opp landskapet, og sammenhenger i 

landskapet vil endres. Landskapsrommet vil endres 

vesentlig. For å unngå for store negative varige/permanente 

visuelle skadevirkninger, og unngå at vegen blir et 

fremmedelement kan avbøtende tiltak som å lage nytt 

landskap som terrengforming og revegetering/ 

vegetasjonsetablering gi en bedre tilpasning. 
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Oransje D1.2 

Stort 4 

Alternativ Oransje D1.2 som ligger ute i sjøen i Skodjevika er 

utfordrende for landskapsbildet i området. Den vil lage en 

visuell barriere mellom de bebygde områdene på landsiden i 

Valle, og mot det relativt åpne fjordlandskapet. Vegfylling på 

tvers av vika og i strandsone vil stenge for utsyn, berøre 

strandsone og det småkuperte strandlandskapet, dele opp 

landskapet, og sammenhenger i landskapet vil endres. 

Landskapsrommet vil endres vesentlig. For å unngå for store 

negative varige/permanente visuelle skadevirkninger, og 

unngå at vegen blir et fremmedelement kan avbøtende 

tiltak som å lage nytt landskap som terrengforming og 

revegetering/vegetasjonsetablering gi en bedre tilpasning. 

 

Forklaring til rangering:  
Alternativ Blå gir et bredt og arealkrevende inngrep med store inngrep i skrånende terreng og 

dagsone med bebyggelse og vegetasjon. Grønn C1 med lang tunnel er vurdert som det beste 

alternativet da det skåner terrengformasjonen, bebyggelse og strandsone, nest best etter 

referansealternativet. 

4.1.6 Samlet vurdering av konfliktpotensial for alternativer Dragsundet-Ørskogfjellet 

I Solnørdalen er det flere alternativer med dagsone før tunnel mot øst. Alternativene kan kombineres 

med andre alternativer. 

Alle alternativene flytter E39 ut av Sjøholt sentrum. Dette påvirker ikke landskapsbildet vesentlig i 

tettstedet, men gatemiljø bedres og tiltak kan gjøre sentrum mer attraktiv med miljøgate og gode 

byrom.  

De ulike alternativene på strekningen Dragsundet-Ørskogfjellet gjennom Solnørdalen er vurdert i 

dette kapitlet. Fra Dragsundet til Engjavatnet, vest i Solnørdalen, er alternativ Blå A2, Rød B2, Grønn 

F2+F3, Gul G2 og Lilla E2 like. I Solnørdalen er alternativene Blå A2, Rød B1 og Grønn C1 like. 

Alternativene Lilla E2 og Gul G2 ligger på hver sin side av dalen.  

Det er flere som kan kombineres med alternativer sør for Dragsundet. Alternativ Grønn C1 har 

samme linje som Blå A2, og omtales ikke. Rød B1 og Oransje D1.1 og D1.2 kan også kombineres med 

alternativer i Solnørdalen. Alternativene Grønn L, Brun K, Rosa H og Turkis J kan ikke kombineres med 

alternativene i Solnørdalen.  

Samlet vurdering er basert på konfliktpotensial for hvert enkelt alternativ. 

Tabell 19 Samlet vurdering for kombinerte alternativer på delstrekning Dragsundet-Ørskogfjellet for 
Landskapsbilde. Rangering er sammen med tabell under 

Landskapsbilde/ 

Alternativ 

Dragsundet-

Ørskogfjellet 

Rangering  Forklaring til rangering  

Referanse-

alternativet  

(0-alternativet) 

- 1 

Landedalen har noe konflikt-potensiale i dag ved 

breddeutvidelse. 

Blå A2 

Stort 4 

Nord ved Dragsundet skjærer alternativ A2 inn i berget, og 

vil danne et sår i terrengformen. Videre nordover ligger 

det i skille dyrket mark/utmark. I skogsområdet sørøst for 

Furlia og underordner seg landskapet. Alternativet bryter 
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med helheten og sammenhengene i Solnørdalen da det 

krysser dalen og landskapsrommet. Alternativet vil bli 

skjemmende i dalen, og påvirke opplevelsen av 

jordbrukslandskapet og gårdstunene negativt. Dal-

/fjellsiden nord i dalen er skogkledt, og vil dempe inngrep 

av tunnelpåhogg sett fra dalen. Landedalen har store 

inngrep i dag, men er blått vil være skjemmende i urørt 

terreng øst for dagens veg, krysser Ørskogelva. Tunnel 

gjennom Nysæternakken med tunnelpåhugg i den 

skogbevokste nordsiden nær dagens veg og 

Nysætevatnet. Tunnelpåhugg ikke være særlig synlig, og 

påvirker ikke landskapsbildet i særlig grad. 

Grønn F2+F3 

Stort 3 

Krysser på tvers av dalen som gir visuell barriere og deler 

landskapsrommet.  

F2 og A2 har samme trasé Dragsundet-Solnørdalen. Nord 

ved Dragsundet skjærer alternativet inn i berget, og vil 

danne et sår i terrengformen. Videre nordover ligger det i 

skille dyrket mark/utmark. I skogsområdet sørøst for Furlia 

og underordner seg landskapet. Alternativet bryter med 

helheten og sammenhengene i Solnørdalen da det krysser 

dalen og landskapsrommet. Alternativet vil bli 

skjemmende i dalen, og påvirke opplevelsen av 

jordbrukslandskapet og gårdstunene negativt. Dal-

/fjellsiden nord i dalen er skogkledt, og vil dempe inngrep 

av tunnelpåhogg sett fra dalen. Dagsone på samme side 

som dagens veg i Landedalen. Landedalen har store 

inngrep i dag. Ved Nysætervatnet vil tunnelpåhugg ikke 

være særlig synlig, og påvirker ikke landskapsbildet i særlig 

grad. 

Gul G2 

Stort 5 

G2, F2 og A2 har samme trasé Dragsundet-Solnørdalen. 

Nord ved Dragsundet skjærer alternativet inn i berget, og 

vil danne et sår i terrengformen. Videre nordover ligger 

det i skille dyrket mark/utmark. I skogsområdet sørøst for 

Furlia og underordner seg landskapet. Alternativet ligger 

lenger sør i Solnørdalen, og er noe mer skånsom med 

landskapsrommet i vestre del. Alternativet gir store 

skjemmende terrenginngrep i åssiden i nordside av 

Liafjellet og sør for Brauta. Det er veldig bratt helning med 

synlige bergskrenter. Inngrep blir permanente sår i form 

av bergskjæringer og store fyllinger som gjør det vanskelig 

å revegetere da nordside av fjellet gir dårlige vekstforhold 

for ny vegetasjon pga. lysforhold og lokalklima. Gult 

alternativ gir derfor dårligere tilpasning enn alternativ A2 

og F2 som også krysser dalen. Alternativet vil bli 

skjemmende i dalen, og påvirke opplevelsen av 

jordbrukslandskapet og gårdstunene negativt. Dal-/ 

fjellsiden nord i dalen er skogkledt, og vil dempe inngrep 

av tunnelpåhogg noe sett fra dalen, men dagsone er 

lengre enn på A2 og F2. Ved Nysætervatnet vil 
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tunnelpåhugg ikke være særlig synlig, og påvirker ikke 

landskapsbildet i særlig grad. 

Lilla E2 

Middels 2 

Alternativ Lilla E2 kan lettere tilpasses terrenget da den 

ligger i dalsiden mot nord med omtrent samme helning 

som dagens helning. Alternativet bryter med helheten og 

det urørte kulturlandskapet i Solnørdalen selv om det 

ligger i utkanten av landskapsrommet. Alternativet ligger 

godt utenfor vegetasjonssone langs Solnørelva, og elva 

krysses ikke. Løsmassefylling i dalside vil tilpasses ved at 

den revegeteres, noe som demper permanent inngrep. 

Veg med bergskjæringer og tunnelpåhugg har relativt stor 

avstand til dalen, og vil skjermes av sideterreng og 

vegetasjon. Ved Nysætervatnet vil tunnelpåhugg ikke 

være særlig synlig, og påvirker ikke landskapsbildet i særlig 

grad. 

 

Forklaring til rangering 
I Solnørdalen er det flere alternativer med dagsone før tunnel mot øst. Alternativene kan kombineres 

med andre alternativer. 

Alle alternativene flytter E39 ut av Sjøholt sentrum. Dette påvirker ikke landskapsbildet vesentlig i 

tettstedet, men gatemiljø bedres og tiltak kan gjøre sentrum mer attraktiv med miljøgate og gode 

byrom.  

Kryssing av Dragsundet 
Ved kryssing av Dragsundet er det foreslått en variant på østsiden av dagens brukryssing. Rød X2 kan 

kombineres med alle videre mot nordøst.  

Tabell 20 Vurdering av konfliktpotensial for Rød X2, en variant av kombinerte alternativer Dragsundet- 
Ørskogfjellet for Landskapsbilde 

Rød 

X2 
Middels 

ikke 

rangert 

Alternativet krysser Dragsundet på det smaleste partiet, og ligger i terrengnivå 

i utkanten av golfbane. Videre nordover ligger X2 i terrengnivå og i 

skogsområde sørøst for Furlia der alternativet underordner seg landskapet. 

Rød X2 kan kombineres med alle videre mot nordøst. X2 er ikke rangert. 

 

4.1.7 Samlet vurdering av konfliktpotensialet for Landskapsbilde 

For fagtema landskapsbilde er lengde på dagsone, plassering i landskapsrommet og omfanget av 

terrenginngrep avgjørende for anbefalingen. 

Sammenstilling av konfliktpotensial og rangering av alle alternativene er gjort i fagrapport. 

Tabell 21 Samlet vurdering av konfliktpotensial for Landskapsbilde 

Forklaring til 

konfliktpotensial 

0-alternativet gir lavest konfliktpotensial for Landskapsbilde. 

 

Alternativ Grønn L (L1+L2) og Brun k (K1+L2) har lange tunneler som gir få konflikter, 

og anbefales for Landskapsbilde. Massedeponering er ikke vurdert i siling. 

 

Alternativ Grønn C1 på delstrekning sør og alternativ Lilla E2 på delstrekning i nord 

(C1+E2), anses som fjerde best, deretter Grønn+LiIla (C1+E2). 
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Alternativ med dagsoner ved Svorta-Valle gir et bredt og arealkrevende terrenginngrep. 

Alternativ Blå A2, Grønn F2 og Gul G2 som ligger i dalbunnen i Solnørdalen vil oppleves 

som en visuell barriere i Solnørdalen. Alternativ Gul G2 påvirker opplevelsen av uberørt 

natur i fjellsiden mot Liafjellet svært negativt da det er svært sidebratt terreng mot 

Liafjellet. Fjellsiden får store inngrep og endres mye ved inngrepet, selv om 

vegetasjonen i lia nedenfor veglinja vil vokse til og bidra til å dempe det permanente 

inngrepet av bergskjæringer og tunnelpåhugg. Alternativ Lilla E2 kan lettere tilpasses 

terrenget da den ligger i dalsiden mot nord med omtrent samme helning som dagens 

helning. Alternativet ligger godt utenfor vegetasjonssone langs Solnørelva, og elva 

krysses ikke. Løsmassefylling vil tilpasses ved at den revegeteres, noe som demper 

permanent inngrep. Veg med bergskjæringer har relativt stor avstand til dalen, og vil 

skjermes av sideterreng og vegetasjon. 

 

Det anbefales at alternativet Rød X2 er med videre fra siling for å ha et alternativt 

krysningspunkt i Dragsundet. 

 

Veg i dagsone er positivt for trafikantenes opplevelse av landskapet, men for 

omgivelsene og landskapsbilde er inngrepene ofte negative da de bryter med 

landskapets form, skala og sammenhenger.  

 

 

4.2 Friluftsliv / by- og bygdeliv 

4.2.1 Bakgrunn og utredningskrav 

Fagtema friluftsliv / by- og bygdeliv belyser tiltakets virkninger for brukerne av utredningsområdet.  

Fagtemaet omfatter alle områder som har betydning for allmennhetens mulighet til å drive friluftsliv 

som helsefremmende og trivselsskapende aktivitet i nærmiljøet og i naturen ellers. Begrepene by- og 

bygdeliv understreker at friluftsliv i byer og tettsteder er inkludert i analysen. 

Formålet med analysen er å få kunnskap om verdifulle områder for fagtema og belyse 

konsekvensene av de ulike utbyggingsalternativene. Det må tydeliggjøres hvilke alternativ som er 

best og dårligst for fagtemaet. 

Datagrunnlaget for Friluftsliv / by- og bygdeliv er vurdert til å være godt for friluftsliv da dette er 

kartlagt for hele planområdet/kommunen i 2018. Det er noe usikkerhet knyttet til det overordnede 

nivået på vurderinger av tiltaket. 

4.2.2 Overordnet beskrivelse 

By- og bygdeliv i planområdet 
Digernes er et næringsområde med lite verdi for by- og bygdeliv. Området er sentralt langs E39 

mellom Ålesund og Molde. 

Valle med et større boligfelt er sentralt plassert langs E39 mellom Ålesund og Molde med gode 

bussforbindelser. Valle har egen barneskole med lysløype, ballbinge og fotballbane. Valle barnehage 

ligger på Svorta. Skodje trialklubb har tilhold på Håem. Det er stall og sprangridningsbane. Det ligger 

to campingplasser øst for Valle. Der ligger en bensinstasjon med nærbutikk på Valle, og på Håem er 

det ca. 15-20 bedrifter. 

Skodje tettsted ligger på nordside av Skodjevika, dvs. nord i planområdet. Skodje har tre barnehager 

og egen barne- og ungdomsskole. I tilknytning til skolene ligger Gomer kultur- og idrettshus. Skodje 
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kyrkje. Fv. 661 går gjennom tettstedet med forbindelse til E39. Skodje har variert industri og 

fiskeoppdrett.  

Sjøholt tettsted ligger ved utløpet av Ørskogelva innerst i Ørskogvika/Storfjorden, øst i planområde. 

Dagens E39/E136 går gjennom tettstedet og setter sitt preg på tettstedet/sentrum. Fv. 650 østover 

mot Stordal og Norddal. Småindustri- og næringsarealer langs vegen i sentrum. Det er mye trafikk og 

grå arealer. Barne- og ungdomsskole med Ørskoghallen og fotballbaner i sørøst. 

Statlig sikra friluftsområder  
Det er tre områder innenfor planområdet: 

- Håhjem friluftsområde (inngår i delområde FB15). Friluftsområde med parkering 

- Murvika badeplass, nær Skodje sentrum (inngår i FB21). Mye brukt badeplass, og strandsone 

med lokale brukere 

- Ørskogfjellet, parkering for et stort tilliggende friluftsområde og utfartsområde i Ålesund og 

Vestnes kommune. Ligger like ved Måslia 

Friluftsliv og aktiviteter 
Lavterskeltilbud som Stikk Ut! og Morotur har flere turmål i og nær planområdet. Disse skal fremme 

friluftsliv og naturopplevelser for innbyggere og besøkende.  

Brusdalsvatnet-Digernes-Straumen 
Brusdalsvatnet er noe brukt til friluftsliv, men det er drikkevannskilde så det er restriksjoner.  Turveg 

til topper, samt at det foregår hjortejakt i nordende av vatnet på vestside av E39. Skodjebruene er et 

flott område. Nordvest for Straumen ligger Nihusen fjellområde som er mye brukt.  

Skodjevika med Valle 
Skodjevika og Ellingsøyfjorden er del av et regionalt viktig frilufts-område «Ellingsøyfjorden/ 

Skodjevika/Dragsundet», som er svært viktig for småbåtliv, padling, fisking, rekreasjon og bading. 

Smeltevika og Dragsundet er viktige element i delområdet. Delområdet Valle med boligfeltet sør for 

E39, er den innerste delen av friluftsområdet. Skodjevika med Ellingsøyfjorden utenfor, har stor 

brukerfrekvens med høy grad av tilrettelegging, og den har stor symbolverdi.  

Flåtevegen på Valle benyttes som turveg (utfartsområde). Floteholmen. Det er ferdselslinjer/turveger 

mellom Flåtevegen/Skodjevika til utmarksområde med Haugtua og Ørnakken naturreservat øst for 

dagens E39 som er et svært viktig friluftsområde som benyttes av regionale brukere ganske ofte. 

Området ved Fellehaugen i nordøst har flere turveger. 

Tyssegårdene-Skodje med Liafjellet 
Tyssegårdene med Solnørvika og Langskipsøya er et populært område for turer. Utfartsområde med 

turstier mot Liafjellet.   

Skodje og Fylling 
Skodje tettsted med aktiviteter. Utfartsområder ligger nær Skodje tettsted. Turstier starter i og nær 

sentrum. Nord for Skodje er det utfartsparkering nær Fyllingsvatnet. Fyllingsvatnet er et svært viktig 

friluftslivsområde. 

Dragsundet med Solnør gård og Tysse 
Turveger ved Dragsundet gir et sammenhengende turstinett sammen med turveger ved Dragsundet 

og Skodje. Alle disse er registrert som svært viktige ferdselslinjer. 
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Strandsone og Solnørvassdraget er viktige for friluftslivet ved Dragsundet. Turveger med start/slutt 

ved kollektivholdeplass.  

Ålesund golfklubb har golfbane på innmarka til Solnør gård, både sør og nord for Solnørelva.  

I sør ligger Liafjellet med to hovedadkomster fra Sjøholtsida. Det er stor brukerfrekvens på fjellturer 

her, både lokalt og regionalt. Hit er det fra Sjøholtsida tur i «Stikk Ut!» 2021 og fra Tøssa i 2022. 

Solnørdalen 
Indre Skodjefjell friluftsområde ligger nord for Furlivegen. Det er et stort fjellområde mellom Skodje 

(Lia) og Fylling. Tilkomster er fra flere steder, bl.a. fra Furlia.. Området har stor brukerfrekvens med 

middels bruk av regionale brukere.  

Engjavatnet og Dekkjavatnet er turområder og fiskevann for lokalbefolkning. Det er lokale brukere. 

Nedstrøms Engjavatnet er Solnørvassdraget et svært viktig friluftslivsområde med noe tilrettelegging. 

Solnørelva er ei attraktiv smålakseelv med god avkastning. 

Solnørdalen er viktig som et tur- og rekreasjonsområde med stor opplevelsesverdi for 

lokalbefolkningen, og noen regionale brukere. Det er fine forhold for turer til fots, sykkel og på ski, 

jakt og sportsfiske, bær- og soppsanking. Det er flere badeplasser i Solnørelva, bl.a. ved Neste som 

brukes av lokalbefolkningen. Forsamlingshus ligger rett sør for avkjøring til Barlindhaugen.  

Øverst i Solnørdalen er det parkeringsplass på Brauta rett ved fylkesvegen, og er godt tilrettelagt. 

Fotturer mot Sjøholtsetra og Strandasetra. Det er et nærturterreng med middels brukerfrekvens og 

litt tilrettelagt. Lysløype (ski). Det er innfallsport til Svartløken-området.  

Landedalen 
I Landedalen ligger Den Trondhjemske Postveien. Den benyttes som turveg mellom Sjøholt og 

Ørskogfjellet. Postvegen benyttes som turveg til både Giskemonibba og Dynjafossen. Ørskogelva 

nedstrøms Kvanndalsbrua har fosser og kulper med flott vassdragsnatur. 

Ørskogfjellet 
Ørskogfjellet er vurdert som ett av de viktigste friluftsområdene av regional betydning i fylket. 

Adkomsten er lett, og det er opparbeidet stier og parkeringsplasser. Her er også alpinanlegg, 

hytteutleie og Fjellstue med overnatting og kafeteria. Området benyttes både av lokalbefolkning og 

folk fra Ålesund og Molde. 

4.2.3 Verdikart 

Verdisetting av delområder omfatter planområde med influensområde, dvs. analyseområde. Lange 

tunnelstrekninger er ikke omtalt eller delt inn i delområder dersom det ikke er relevant for 

vurderinger.  

Kilde for delområder er kartleggingen av friluftsområder i regi av kommuner i 2018/2019. 
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Figur 7 Oversikt over inndeling og verdisetting av delområder for hele planområdet. Verditabell med oversikt 
over delområder er i fagrapport (vedlegg) 
 

4.2.4 Samlet vurdering av konfliktpotensial for hele alternativer Digernes-Ørskogfjellet 

Samlet vurdering er basert på konfliktpotensial for hvert enkelt alternativ. 

Tabell 22 Samlet vurdering for hele alternativer som ikke kan kombineres for Friluftsliv / by- og bygdeliv 

Fag/ 

Alternativ  

Friluftsliv/by- 

og bygdeliv 

Rangering Forklaring til konfliktpotensial 

Referanse-

alternativet  

(0-alternativet) 

Middels 3 

Dagens veger har nærføring til tettsteder og større 

boligområder. Friluftslivsområder har ingen konflikt. 

Lydbilde oppleves forstyrrende i dag. 

KVU-alternativet 

Blå (A1+A2) 
Stort 6 

Ved Skodjevika og Valle vil A1 påvirke helheten og 

sammenhengene, og skape en enda større barriere enn 

dagens veg da det blir to parallelle veger. A2 vurderes å 

ha middels konfliktpotensial da det vil påvirke helheten 

og sammenhengene i dalen, men ikke bruk og adkomst 

til turområder. A2 ligger også med avstand til lokalveg og 

bebyggelse, men vil danne en barriere mot elva og 

dalsiden i sør. Postvegen berøres to steder i Landedalen  

Grønn  

(L1+L2) 
Middels 2 

Konflikter ved nærføring til fjorden og strandsone. Lange 

tunneler opprettholder forbindelser mellom områder og 

berører få områder. Opplevelsen av lydbilde påvirkes 

noe i dagsoner. 

Brun (K1+L2) Middels 1 

Gjenbruk av Straumsbrua, Lange tunneler opprettholder 

forbindelser og berører få områder. Opplevelsen av 

lydbilde påvirkes noe i dagsoner. 

Turkis (J1+J2+F3) Middels 4 

Utfordrende dagsoner og brukryssing, men lange 

tunneler gir lite konflikt da de opprettholder forbindelser 

og gir lite berøring. Nytt lydbilde påvirker opplevelsen 

lite generelt, men ved Solnørvika kan det endres noe. 

Rosa (H1+H2+F3) Stort 5 

Utfordrende brukryssing, mange dagsoner i sidebratt 

terreng gir barriervirkning. Støyforhold kan påvirkes noe 

i dagsoner. Nærføring til Sjøholt. 
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4.2.5 Samlet vurdering av konfliktpotensial for alternativer Digernes-Dragsundet 

Samlet vurdering er basert på konfliktpotensial for hvert enkelt alternativ. 

Tabell 23 Samlet vurdering for kombinerte alternativer på delstrekningen Digernes-Dragsundet for Friluftsliv/ 
by- og bygdeliv 

Friluftsliv/by- 

og bygdeliv/ 

Alternativ 

Digernes-

Dragsundet 

Rangering  Forklaring til rangering  

Referanse-

alternativet 

(0-alternativet) 

Noe 2 

Dagens veg har nærføring til Valle boligområde og nærmiljø. 

Friluftslivsområder har få konflikt, men alternativet oppleves 

som en fysisk barriere. 

Blå A1 
Stort 6 

Bredt og arealkrevende terrenginngrep. Bredt og 

arealkrevende veganlegg. Bred fysisk barriere. 

Rød B1 

Stort 5 

Alternativ Rød B1 vurderes å ha stort konfliktpotensial ved 

Svortahaugen-Nakkane (utfartsområde) og ved Skodjevika og 

Valle. To korte tunneler skåner terrengformer/ 

ferdselsmuligheter vest for Valle. Bredt og arealkrevende 

veganlegg gir bred fysisk barriere. Ny veg vil påvirke helheten 

og sammenhengene mellom boligområde og strandsone og 

sjøen, og alternativet gir barrierevirkning. 

Grønn C1 

Noe 1 

Tunnel ved Valle gir få konflikter, og forbindelse til strandsone 

og Skodjevika kan forsterkes. Positivt for liv og aktiviteter på 

Valle da trafikken flyttes til tunnel, samt for opplevelsen av 

lydbilde på Valle da trafikken flyttes til tunnel. 

Oransje D1.1 

Stort 3 

Utfordrende da alternativet ligger i sjøen, og vil lage en fysisk 

barriere mellom Storvågen og Skodjevika. D1.1 ligger lenger 

ut enn D1.2 og skaper en noe mindre barriere. 

Den har ikke nærføring til boligområde og funksjoner der eller 

i strandsoneområdet ved Flåtevegen. Bru/bruer 

opprettholder adkomst fra strandsone og ut i vika.  

Avbøtende tiltak er å etablere tursti fra Fløtevegen ut til 

Floteholmen. 

Oransje D1.2 

Stort 4 

Utfordrende da alternativet ligger i sjøen, og vil lage en fysisk 

barriere mellom Storvågen og Skodjevika. D1.2 ligger 

nærmere strandsone enn D1.1. 

Den har ikke nærføring til boligområde og funksjoner der eller 

i strandsone-området ved Flåtevegen. Bru/bruer 

opprettholder adkomst fra strandsone og ut i vika. Avbøtende 

tiltak er å etablere tursti fra Fløtevegen ut til Floteholmen. 

 

4.2.6 Samlet vurdering av alternativer Dragsundet-Ørskogfjellet 

Samlet vurdering er basert på konfliktpotensial for hvert enkelt alternativ. 
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Tabell 24 Samlet vurdering for kombinerte alternativer på delstrekningen Dragsundet-Ørskogfjellet for 
Friluftsliv / by- og bygdeliv 

Friluftsliv/by- 

og bygdeliv/ 

Alternativ 

Digernes-

Dragsundet 

Rangering  Forklaring til rangering  

Referanse-

alternativet  

(0-alternativet) 

Middels 3 

Dagens veg har nærføring/krysser gjennom tettstedet Sjøholt 

og boligområder. Friluftsliv-områder har ingen konflikt. 

Blå A2 

Stort 5 

Ligger midt i dalen som gir barriere og påvirker helheten og 

sammenhengene i Solnørdalen. Ny E39 gjennom Solnørdalen 

vil redusere opplevelseskvalitetene i området, men det er 

mulig å unngå direkte arealkonflikter med de viktigste 

interessene, påvirker ikke bruk og adkomst til turområder 

vesentlig. Dagsone i turterreng og krysser Ørskogelva på 

vestside av Landedalen. 

Grønn F2+F3 

Stort 4 

Ligger midt i dalen som gir barriere og påvirker helheten og 

sammenhengene i Solnørdalen. Ny E39 gjennom Solnørdalen 

vil redusere opplevelseskvalitetene i området, men det er 

mulig å unngå direkte arealkonflikter med de viktigste 

interessene, påvirker ikke bruk og adkomst til turområder 

vesentlig. Dagsone på samme side som dagens veg i 

Landedalen. Ødelegger Postvegen/turveg på en strekning. 

Gul G2 

Middels 2 

Alternativ Gul G2 vurderes å ha middels konfliktpotensial. 

Krysser inn mot Liafjelet, og ligger i fjellsiden mot Liafjellet. Få 

konflikter med friluftslivsområder, bortsett fra ved 

Dekkjavatnet. Ny E39 gjennom Solnørdalen vil redusere 

opplevelseskvalitetene i området. Alternativet gir noe 

barrierevirkning. Tunnel til Ørskogfjellet 

Lilla E2 

Middels 1 

Alternativet ligger i utkanten av Solnørdalen mot nord. Ny E39 

gjennom Solnørdalen vil redusere opplevelseskvalitetene noe 

i området, men påvirker ikke bruk og adkomst til turområder 

Tunnel til Ørskogfjellet. 

 

Forklaring til rangering 
I Solnørdalen er det flere alternativer med dagsone før tunnel mot øst. Alternativene kan kombineres 

med andre alternativer. 

Alle alternativene flytter E39 ut av Sjøholt sentrum. Dette påvirker by- og bygdeliv positivt i 

tettstedet, og ferdsel kryssinger og gatemiljø bedres. Tiltak kan gjøre sentrum mer attraktiv med 

miljøgate og gode byrom.  

Kryssing av Dragsundet 
Ved kryssing av Dragsundet er det foreslått en variant på østsiden av dagens brukryssing. Rød X2 kan 

kombineres med alle videre mot nordøst.  
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Tabell 25 Vurdering av konfliktpotensial for Rød X2, en variant av kombinerte alternativer Dragsundet- 
Ørskogfjellet for Friluftsliv / by- og bygdeliv 

Rød X2 Middels 

Alternativet krysser Dragsundet på det smaleste partiet. Alternativet har konflikt med 

tursti (ødelegges) og berører vestre del av golfbane ved Solnør gård (areal reduseres). 

Rød X2 kan kombineres med alle de andre alternativene videre mot nordøst og er 

ikke rangert. 

 

4.2.7 Samlet vurdering av konfliktpotensialet for Friluftsliv / by- og bygdeliv 

For fagtema Friluftsliv / by- og bygdeliv er inngrep, nærføring, barrierevirkning og brudd på 

sammenhenger for turstier, o.a. avgjørende for anbefalingen. 

Sammenstilling av konfliktpotensial og rangering av alle alternativene er gjort i fagrapport. 

Tabell 26 Samlet vurdering av konfliktpotensial for Friluftsliv / by- og bygdeliv  

Forklaring til 

konfliktpotensial 

0-alternativet har få store konflikter på strekningen, men dagens veg oppleves noe 

som en fysisk barriere. Gjennom tettstedet Sjøholt og ved boligområder på Valle er 

by-/bygdeliv forringet ved at hovedveg går gjennom tettstedet. Lydbilde oppleves 

forstyrrende langs dagens veg i Sjøholt og Valle. På Ørskogfjellet er oppleves dagens 

veg også som noe fysisk barriere da det er kryssing i plan av en trafikkert veg. Samlet 

konfliktpotensial for referansealternativet er vurdert som Noe pga. forhold for by- og 

bygdeliv, og er derfor ikke rangert som best. 

 

Alternativ Grønn L og Brun K har lange tunneler som gir få konflikter, og anbefales 

for Friluftsliv / by- og bygdeliv. Massedeponering er ikke vurdert i siling. 

 

Alternativ J Turkis har også få konflikter, men har noe usikkerhet ved kryssing av 

Solnørvika. Alternativ Rosa H1 kommer dårligere ut pga. lange dagsoner på Valle og 

mellom Dragsundet-Sjøholt. Alternativer med dagsoner (A1, B1 og D) ved Svorta-Valle 

gir et bredt og arealkrevende terrenginngrep, og dette gir stor barrierevirkning. 

Alternativ Grønn C1 med lang tunnel anbefales av disse alternativene. 

 

Alternativene D Oransje vurderes å ha stort konfliktpotensial selv om forhold på Valle 

bedres da trafikk flyttes vekk fra området. D1.1 ligger lenger ut enn D1.2 og skaper en 

noe mindre barriere, og har ikke nærføring til boligområde og funksjoner der eller i 

strandsoneområdet ved Flåtevegen. Alternativet vil påvirke helheten og 

sammenhengene mellom boligområde og strandsone og sjøen (barrierevirkning i 

sjøen) Ved Floteholmen vil bru/bruer vil opprettholde ferdsel på sjøen. Lydbilde i 

Storvågen kan oppleves som mer forstyrrende enn i dag selv med tiltak langs ny veg. 

Det er ikke tiltak langs dagens veg, men avstand er relativt stor. 

 

Det anbefales at alternativet Rød X2 er med videre fra siling for å ha et alternativt 

krysningspunkt i Dragsundet. 

 

Golfbane berøres, og reduseres mot vest. Parkering ved Dragsundet opprettholdes, 

men sti må legges om mot Solnørelva. 

 

Alternativene Blå A2, Grønn F2 og Gul G2 som ligger i dalbunnen i Solnørdalen vil 

oppleves som en fysisk barriere i Solnørdalen. Blå A2 og Grønn F2 rangeres som 

dårligst av alternativene i Solnørdalen, og er i lagt stor vekt i 
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totalvurderingen/rangeringen. Ny E39 gjennom Solnørdalen vil redusere 

opplevelseskvalitetene i området, men det er mulig å unngå direkte arealkonflikter 

med de viktigste interessene, dvs. påvirker ikke bruk og adkomst til turområder 

vesentlig. Dagsone i turterreng og krysser Ørskogelva på vestside av Landedalen, og 

Postvegen/turveg berøres. Gult alternativ i fjellsiden mot Liafjellet gir få konflikter, 

bortsett fra ved Dekkjavatnet. Alternativ Lilla E2 i åssiden mot nord, har heller ikke 

store konflikter med friluftslivet eller aktiviteter i dalen. Nytt lydbilde kan oppleves 

som forstyrrende selv med tiltak langs ny veg da det er lite støy ved dagens situasjon i 

Solørdalen. Bruk vil ikke endres som følge av dette. For Lilla E2 i dalsiden vil støytiltak 

ha god virkning.  

 

 

4.3 Kulturarv 

4.3.1 Bakgrunn og datagrunnlag 

Fagtema Kulturarv omfatter alle spor etter menneskers virksomhet gjennom historien knyttet til 

kulturminner, kulturmiljøer og kulturhistoriske landskap.  

Formålet med analysen er å frambringe kunnskap om verdifulle områder for fagtemaet, og belyse 

konfliktpotensial av de ulike utbyggingsalternativene. Det tydeliggjøres hvilke alternativer som er 

best og dårligst for fagtemaet.  

Datagrunnlaget for analysen har vært kun kjent data, som Riksantikvarens kulturminnedatabase 

Askeladden, Regional delplan for kulturminner av regional og nasjonal verdi (Møre og Romsdal 

fylkeskommune 2015), Kulturminneplan for Skodje kommune og kommuneplan for Ålesund (KPA). 

Bygdebøker har vært brukt som oppslagsverk og for å få en forståelse for analyseområdets 

kulturhistoriske kontekst.  

Datagrunnlaget er trolig noe mangelfullt, og må i videre plansammenheng suppleres med 

kulturhistoriske / arkeologiske registreringer (jf. § 9 Undersøkelser etter kulturminneloven).  

4.3.2 Overordnet kulturhistorisk beskrivelse av planområdet 

Planområdet er i stor grad et kystnært jordbrukslandskap der de kulturhistoriske sammenhenger 

fortsatt er lesbare. I nord og nordøst, dominerer skogbruk og eldre stølslandskap.   
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Figur 8 Kulturlandskap i Solnørdalen, med gårdene Barlindhaug (til venstre), Braute (lengst bak til høyre) og 
Solnørdal (til høyre). Foto Halgeir Dahle, Statens vegvesen 

Innenfor planområdet er det mange automatisk fredete kulturminner både fra steinalder, bronse og 

jernalder. Kulturminnene viser at området har stor tidsdybde. Ved Svorta, Solnør og ved Skodjevika 

er det gjort funn datert til steinalderen. Fra bronse- og jernalder er det gjort funn av bosetnings- og 

jordbruksspor ved Svorta, Tøsse, Skodje og Sjøholt. I planområdet er det også flere gravrøyser fra 

denne perioden, de fleste plassert kystnært slik at de var godt synlige fra sjøen, som ved Håem, 

Tøsse, Langskipsøya og Apalset.  

Figur 9 Steinalderøks funnet på gården Svorta. Foto Universitetsmuseet i Bergen 

I middelalderen fikk landet et mer fastere styreform, blant annet innefor forsvar. I planområdet 

finnes to viktige steder fra denne perioden, det ene er Langskipsøya som etter historien var knyttet 

til leidangsordningen og hvor Valle skipreide hadde sitt krigsskip. På Lidfjellet var det vete, som var 

del av varslingsanlegget. I middelalder ble det også opprettet kirkesteder både i Ørskog og Skodje. I 

denne perioden ble også Borgundkaupangen etablert, som hadde sin storhetstid rundt 11-1200-

tallet. Kaupangen var et setralt handelssted for folk på Sunnmøre, og det var her de dro på 

handelsreiser. Midt i planområdet ligger Dragsundet, som var en viktig passasje for mindre båter 

mellom Storforden og Ellingsøyfjorden – og en lettere sjøveg til Borgund dersom været var vanskelig.  
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I planområdet er det mange kulturminner fra nyere tid (etter reformasjonen, 1537). De fleste av 

disse er SEFRAK-registrerte bygninger, og da særlig på de eldre gårdene, samt på støsområdene. En 

av de eldste bygningene er ei røystove på Storvik fra 1700-tallet. I elva i Solnørdalen står murer etter 

et sagbruk, trlig en oppgangssag, og slike var det flere av i området. Tømmereksport var en stor 

næring utover 1500-og 1600-tallet, særlig var Solnør gård stor en skogeier, og hadde blant annet 

utskipningshavn på Langskipøya. Solnør gård, med hovedbygning fra 1825, er fredet.  

Figur 10 Øverst til venstre, Solnør gård. Øverst til høyre, røykstova på Storvik. Nederst Solnørdal gård. Foto: Tine 
Eikehaug, Statens vegvesen 

Et nasjonalt viktig kulturminne er Den Trondhjemske postvei, som ble vedtatt i 1785, som den første 

statlig bygde hovedvegen langs kysten mellom Stavanger, Bergen, Molde og Trondheim. Deler av 

vegen er med i Statens vegvesens landsverneplan, men hele vegen har verdi som et 

sammenhengende kulturminne.  
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Figur 11 Den Trondhjemske postvei er et kulturminne med nasjonal verdi. Foto Tine Eikehaug, Statens vegvesen 

Fra 1900-tallet er det flere fredete og vernede kulturminner i planområdet. Det freda vegmiljøet 

rundt Skodjebruene fra 1922 er et enestående og imponerende eksempel på ingeniørkunst og består 

av to hvelvbruer og en tunnel. I 1922 var Straumsbrua den største steinbrua i Europa, og er 

fremdeles den største hvelvbrua i Skandinavia.  

 
Figur 12 Skodjebruene med Eggestraumen bru til v. og Storstraumen bru til h. Foto: Frode Inge Helland 

Den freda Skodje vegstasjon, bygd i 1958, har i liten grad blitt endret siden den gang, og viser en 

typisk vegstasjon fra denne tid. Den statlig listeførte kraftlinjen mellom Tafjord og Nørve strekker seg 

gjennom hele planområdet. Kraftlinjen, som ble satt i drift i 1923, og med spesialkonstruerte master, 

var Norges første ledning med 110KV, og bygd gjennom et svært ulendt og værutsatt terreng. Ved 

Flåte er et kulturminne knyttet til treforedling og produksjon av ferdighus. Og i Dragsundet ligger et 

større forsvarsanlegg anlagt av okkupasjonsmakten under andre verdenskrig. Begge de to sistnevnte 

er kulturminner med regional verdi.   
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Figur 13 Dragsundet forsvarstilling til venstre, kraftlinja Tafjord Nørve gjennom Solnørdalen til høyre. Begge 
listeførte kulturminner. Foto Eldar Godø (t.v.) og Tine Eikehaug (t.h.) Statens vegvesen 

4.3.3 Verdikart 

For å vurdere verdi- og konfliktpotensialet er analyseområdet delt inn i delområder. Verdisetting av 

delområdet omfatter plan- og influensområdet, som utgjør analyseområdet. Områder ved lange 

tunnelområder er ikke like grundig vurdert da det ikke er relevant for vurderingen. Heller ikke 

kulturmiljø med lav verdi, noe verdi, er tatt med i denne silingen, jfr. Forenklet metode (V712). 

Det er definert 38 kulturmiljø med middels, stor og svært stor verdi i planområdet.  I planområdet er 

det totalt sett langt flere kulturmiljø, men for denne analysen er det kulturmiljø innenfor dagsonene 

som blir vurdert. Kulturmiljø over tunellene er stort sett ikke tatt med.  
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Figur 14 Oversikt over kulturmiljø i hele planområdet. Kilde: Statens vegvesen 

4.3.4 Samlet vurdering av konfliktpotensial for hele alternativer Digernes-Ørskogfjellet 

Samlet vurdering er basert på konfliktpotensial for hvert enkelt alternativ. 

Tabell 27 Samlet vurdering for hele alternativer Digernes-Ørskogfjellet for Kulturarv 

Kulturarv/ 

Alternativ  

Samlet 

vurdering 

Rangering Forklaring til konfliktpotensial 

Referanse-

alternativet,  

0-alternativet 

- 1 Medfører ingen konflikt med kulturarv 

KVU-

alternativet 

Blå (A1+A2) 

Stort 6 

A1 følger nær dagens veg. Vil gi direkte konflikt med to 

delområder ved Flåte. Tre delområder med stort 

konfliktpotensial. A2 gir direkte konflikt med flere delområder 

med stor verdi. Ett delområde blir berørt hele tre ganger 

(postvegen). Berører flere delområder med middels 

konfliktpotensial. Dårligst av alle alternativ. 

Grønn L1+L2 Stort 2 
Konfliktpotensial med verna kraftlinje ved Digernessundet. Stort 

konfliktpotensial med postvegen på Ørskogfjellet 

Brun K1+L2 Stort 3 

Vurdering forutsetter gjenbruk av Straumsbrua.  

Tap av automatisk freda kulturminne, nærføring til verna 

kraftlinje og historisk vegmiljø. Stort konfliktpotensial med 

postvegen på Ørskogfjellet 

Turkis J1+J2 Stort 5 

Kryssing av fjorden ved Solnørvika har stort konfliktpotensial for 

Langskipsøya og Tøsse, delområder med stor verdi. Stort 

konfliktpotensial med postvegen både i Landedalen og på 

Ørskogfjellet. 

Rosa H1+H2 Stort 4 

Nærføring og konflikt med mange delområder av typen 

gårdsmiljø og kulturlandskap med middels konfliktpotensial. 

Stort konfliktpotensial med postvegen både i Landedalen og på 

Ørskogfjellet. Blant de alternativer med flest konfliktpunkt for 

kulturarv. 

 

Forklaring til rangering:  
For kulturarv er referansealternativet (0-alternativet) best.  



E39 Digernes-Ørskogfjellet. Silingsrapport. Plan-ID: 1507_2022000973 

 

46 
 

Alle alternativer vil ha stort konfliktpotensial for fagtema. De største konfliktpunktene, som går igjen 

i de fleste av de vurderte alternativene, er med delområdene KM 12 Skodje vegstasjon, KM 2 

Kraftlinje-Tafjord Nørve, KM 11 Dragsundet forsvarsanlegg og KM 37 Den Trondhjemske postvei. 

Dette er kulturmiljø med stor verdi.  

Det er likevel ulikheter mellom dem som gjør det mulig å rangere dem. Best, selv med stort 

konfliktpotensial, er alternativene Grønn L (L1+L2) og Brun K (K1+L2), der Grønn L er noe bedre enn 

Brun K. Alternativene er rangert best fordi de treffer færrest delområder. Årsaken er at Brun K er 

rangert etter Grønn L (L1+L2) er at alternativet har større nærføring til, og vil berører omgivelsene 

rundt det freda vegmiljøet (KM 1) Skodjebruene. Samtidig vil Grønn L ha stort konfliktnivå til den 

verna kraftlinjen mellom (KM2) Tafjord-Nørve der denne krysser Straumssundet. Begge alternativene 

vil ha stort konfliktpotensial til (KM37) Den Trondhjemske postvei på Ørskogfjellet.  

Dårligst for fagtema er Blå, Turkis J og Rosa H, der Blå er vurdert som aller dårligst for fagtema med 

flest konfliktpunkt, og med Turkis som nest verst. Begge alternativene berører mangle delområder, 

både med stor og middels verdi. Blå har blant annet konfliktpunkt med KM 12 Skodje vegstasjon, KM 

11 Dragsundet forsvarsanlegg, KM 2 Kraftledning Tafjord Nørve og KM 37 Den Trondhjemske postvei, 

delområder med stor verdi. Turkis J har blant annet konfliktpunkt med Langskipsøya, Tøsse og Den 

Trondhjemske postvei. Alle de tre dårligste alternativene, Blå, Turkis, og Rosa, gir konflikt med KM 37 

Den Trondhjemske postveg hele tre steder i Landedalen.  

Massedeponering er ikke vurdert i siling.  

4.3.5 Samlet vurdering av konfliktpotensial for alternativer Digernes-Dragsundet 

Samlet vurdering er basert på konfliktpotensial for hvert enkelt alternativ. 

Tabell 28 Samlet vurdering for delstrekninger Digernes-Valle-Dragsundet for Kulturarv 

Kulturarv/ 

Alternativ 

Digernes-

Dragsundet 

Rangering Forklaring til rangering  

Referansealternativ - 
1 

Ingen konflikt med kulturarv 

Blå A1 
Middels 5 

Følger nær dagens veg. Vil gi direkte konflikt med to 

delområder ved Flåte. 

Rød B1 

Middels 6 

Vil gi middels konfliktpotensial for flere delområder. 

Vurderes som verre enn blått alternativ da det vil 

medfører mer direkte konflikt med delområder, som 

eldre kirkeveg ved Flåte og splitter opp kulturlandskap 

ved Svortehagen og Flåte.   

Grønn C1 Noe 2 Tunnel ved Valle gir få konflikter 

Oransje D1.1 
Noe 3 

Berører utkanten av flere delområder, men ingen direkte 

konflikt. Noe barrierevirkning.  

Oransje D1.2 
Middels 4 

Berører utkanten av flere delområder, men ingen direkte 

konflikt. 

 

Forklaring til rangering: 
Referansealternativet er best for fagtema kulturarv, deretter Grønn C1, som har få konflikter.  

Det er små forskjeller på de to oransje alternativene D1.1 og D1.2, men D1.2 har noe større 

konfliktpotensial til et regionalt vernet kulturmiljø.  
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Blå A1 og Rød B1 gir noe større konflikt med delområder og rangeres som dårligst for kulturarv med 

middels konfliktnivå. Rød rangeres som dårligst av alternativene da det gir størst direkte konflikt med 

flere delområder.  

4.3.6 Samlet vurdering av konfliktpotensial foralternativer Dragsundet-Ørskogfjellet  

Samlet vurdering er basert på konfliktpotensial for hvert enkelt alternativ. 

Tabell 29 Samlet vurdering av konfliktpotensial for kombinerte alternativer på delstrekning Dragsundet – 
Ørskogfjellet for Kulturarv 

Kulturarv/ 

Alternativ 

Digernes-

Dragsundet 

Rangering Forklaring til rangering  

Referansealternativ 

0-alternativet 

_ 1 Ingen konflikt med kulturarv 

Blå A2 

Stort 

5 Tre delområder med stort konfliktpotensial. Gir direkte 

konflikt med flere delområder med stor verdi. Ett 

delområde blir berørt hele tre ganger (postvegen). Berører 

flere delområder med middels konfliktpotensial. Dårligst 

av alle alternativ. 

Grønn F2+F3 

Stort 

4 Fire delområder med stort konfliktpotensial.  

Ett delområde blir berørt hele tre ganger (postvegen). 

Berører flere delområder med middels konfliktpotensial. 

Har ett mindre konfliktpunkt enn Blå, og vurderes derfor 

som noe bedre enn Blå. 

Gul G2 
Stort 

2 Ett delområde med stort konfliktpotensial, men er 

utslagsgivende for vurderingen.   

Lilla E2 

Stort 

3 To delområder med stort konfliktpotensial. Litt verre enn 

Gul G2 da alternativet har flere delområder med middels 

konfliktpotensial. 

 

Forklaring til rangering:  
Det er generelt stort konfliktpotensial med kulturarv for alle vurderte alternativer på delstrekningen 

Dragsundet-Ørskogfjellet. Det er langt større utfordringer på denne delstrekningen enn på 

delstrekningen lengre vest, Digernes-Dragsundet.  

Det beste alternativet for kulturarv er referansealternativet. Det er vanskelig å rangere disse, for alle 

alternativer har stort konfliktpotensial, og kommer i konflikt med kulturmiljø med stor verdi. 

Utslagsgivende for rangeringen har vært å differensiere hvor mange delområder berøres og hvor 

konfliktpotensialet vil kunne medføre alvorlig miljøskade.  

Gul (G2) vurderes nest best etter referansealternativet da det ligger på sørside av Solnørdalen hvor 

det er færre delområder med verdi. Ett delområde med stort konfliktpotensial. Etter Gul rangeres 

Lilla E2 som nummer tre med to delområder med stort konfliktpotensial.  

Dårligst for kulturarv er alternativ Blå (A2) og Grønn (F2+F3). Av disse vurderes Blå som dårligst. Både 

Blå (A2) og Grønn (F2+F3) berører Den Trondhjemske postvei hele tre ganger, og bør av hensyn til 

kulturmiljøverdier forkastes.  

Kryssing av Dragsundet 
Ved kryssing av Dragsundet er det foreslått en variant på østsiden av dagens brukryssing. Rød X2 kan 

kombineres med alle videre mot nordøst. 
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Tabell 30 Vurdering av konfliktpotensial for Rød X2, en variant av kombinerte alternativer på delstrekning 
Dragsundet-Ørskogfjellet for Kulturarv 

Rød X2 Stort ikke rangert 

Alternativet krysser Dragsundet på det smaleste partiet. Rød X2 kan 

kombineres med alle de andre alternativene videre mot nordøst så 

det er ikke rangert. 

 

4.3.7 Samlet vurdering av konfliktpotensialet for Kulturarv 

For fagtema Kulturarv er direkte konflikt av delområder avgjørende for anbefalingen. 

Sammenstilling av konfliktpotensial og rangering av alle alternativene er gjort i fagrapport. 

Tabell 31 Samlet vurdering av konfliktpotensial for Kulturarv 

Forklaring til 

konfliktpotensial 

0-alternativet gir lavest konfliktpotensial. 

 

For alternativer på delstrekningen Digernes-Dragsundet er det få store konflikter, men 

noen alternativer har flere konfliktpunkt enn andre.  

 

Det er stort konfliktpotensial for alle alternativene på strekningen Dragsundet - 

Ørskogfjellet. De største konfliktpunktene, som går igjen i de fleste av de vurderte 

alternativene, er med delområdene KM 12 Skodje vegstasjon, KM 2 Kraftlinje-Tafjord 

Nørve, KM 11 Dragsundet forsvarsanlegg og KM 37 Den Trondhjemske postvei. Dette er 

kulturmiljø med stor verdi.  

 

Alternativ Grønn L (L1+L2) og alternativ Brun (K1+L2) har lange tunneler som gir få 

konflikter, men har likevel noen få, men potensialt alvorlige, konfliktpunkter lengst i vest 

– med delområdene KM2 Kraftlinje Tafjord-Nørve og KM1 Skodjebruene. Begge veglinjer 

har konflikt med KM 37 Den Trondhjemske postvei på Ørskogfjellet, men i motsetning til 

de andre alternativer som går gjennom Landedalen, så treffer alternativene Grønn L og 

Brun K postvegen «bare» en gang.  

 

For alternativene som kan kombineres er Grønn+Lilla (C1+E2) og Grønn+Gul (C1+G2) 

«best» for kulturarv, men også disse alternativer har stort konfliktpotensial for kulturarv 

med stor verdi på strekningen mellom Dragsundet og Ørskogfjellet. Begge har direkte 

konflikt med KM 11 Dragsundet forsvarsanlegg og KM 37 Den Trondhjemske postvei.  

 

Verst for kulturarv er alternativene Blå (A1+A2), Turkis og Rosa, der Blå er vurdert som 

aller dårligst for fagtema med flest konfliktpunkt, og med Turkis som nest dårligst. Begge 

alternativene berører mangle delområder, både med stor og middels verdi. Blå har blant 

annet konfliktpunkt med KM 12 Skodje vegstasjon, KM 11 Dragsundet forsvarsanlegg, 

KM 2 Kraftledning Tafjord Nørve og KM 37 Den Trondhjemske postvei, delområder med 

stor verdi. Turkis J har blant annet konfliktpunkt med Langskipsøya, Tøsse og Den 

Trondhjemske postvei. Alle de tre dårligste alternativene, Blå, Turkis, og Rosa, gir 

konflikt med KM 37 Den Trondhjemske postveg hele tre steder i Landedalen.  

På grunn konfliktpotensialet regnes Blå, Turkis og Rosa som «verstinger» for kulturarv.  

 

Massedeponering er ikke vurdert i siling.  
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4.4 Naturmangfold 

4.4.1 Bakgrunn og utredningskrav 

Fagtema naturmangfold omhandler terrestriske (landjorda), limniske (ferskvann) og marine 

(brakkvann og saltvann) systemer, inkludert livsbetingelser (vannmiljø, jordmiljø) knyttet til disse. 

Naturmangfold defineres i henhold til naturmangfoldloven som biologisk mangfold, landskapsmessig 

mangfold og geologisk mangfold som ikke i det alt vesentlige er et resultat av menneskers påvirkning 

Formålet med analysen er å frambringe kunnskap om verdifulle områder for fagtemaet, og belyse 

konfliktpotensial av de ulike utbyggingsalternativene. Det tydeliggjøres hvilke alternativer som er 

best og dårligst for fagtemaet.  

I denne analysen er det i hovedsak kjente data som er benyttet. Den er hentet fra databaser som 

Naturbase, Artskart, Gislink og Vann-nett, og skriftlige kilder som rapporter fra kartlegginger i 

området. Sweco har gjennomført naturtypekartlegginger etter Miljødirektoratets instruks i deler av i 

planområdet i 2021, frem til Håem industriområde. Det er ikke gjennomført kartlegginger i området 

for alternativene Mørk grønn (L1+L2) og Brun (K1+ L2) ligger. Det er gjennomført supplerende 

kartlegginger sommeren 2022 i planområdet. Rapporten fra denne er ikke ferdigstilt, slik at det 

finnes trolig flere naturtyper i planområdet som ikke er med i denne vurderingen.  

Det er et stort antall naturtyper og artsobservasjoner i analyseområdet, og registreringskategoriene 

fra håndbok V712 for naturmangfold har vært benyttet for å kunne systematisere disse og samle 

dem i relativt enhetlige verdiområder. De enkelte delområdene, deres registreringskategori, deres 

verdi, og begrunnelsen for verdisettingen av disse, er vist i egen verditabell.  

Det er i hovedsak tatt med viktig natur som naturreservater og naturtyper i denne silingen. Store 

deler av planområdet er godt kartlagt og mange av rødlista arter og viktige økosystemfunksjoner har 

forbindelse med en naturtype. Siden flere av alternativene har små forskjeller vil ulikheten mellom 

dem komme beste frem ved å vise til mulig påvirkning på registrerte naturtyper. Det vil fortsatt være 

en usikkerhet knyttet til det overordnede nivået på vurderinger av tiltaket. Alternativene er ikke 

detaljert nok til å vurdere påvirkning og konsekvenser på detaljnivået for de ulike områdene. I 

vurderingene er det kommentert mulige avbøtende tiltak som kan benyttes til å finjustere 

alternativene for å begrense negativ påvirkning på viktig naturmangfold for noen av alternativene. 

De fleste avbøtende tiltak er gjeldende for flere av alternativene.  

Planområdet inngår i prosjektet, som er iverksatt av Statens vegvesen, for å se på mulighetene for 

økologisk kompensasjon for E39 mellom Digernes og Vik.  

I tråd med metodikken i «Forenklet metode» (V712), er det kun verdiområder av middels, stor eller 

svært stor verdi som er inkludert.  

4.4.2 Overordnet beskrivelse 

Plan- og influensområdet starter på Ørskogfjellet og avslutter på Digernes. På Ørskogfjellet består 

landskapet av store forholdsvis sammenhengende myrområder. I Solnørdalen består landskapet av 

jordbrukslandskap og Solnørelva med kantsoner. Det er mange naturtyper knyttet til eldre 

skogsområder i hele planområdet.  

Området ligger i klart oseanisk vegetasjonsseksjon, og i hovedsakelig i sørboreal og delvis 

boreonemoral vegetasjonssone. Hovedbergarten er granittisk gneis og aluminiumsilikatgneis. Dette 

er fattige bergarter som ikke gir grunnlag for spesielt kravfull flora. Det er mye løsmasser i 

undersøkelsesområdet og disse er trolig i større grad bestemmende for floraen i området enn 
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berggrunnen. På Ørskogfjellet er det dominans av tykk morene. I tillegg er det en del spredt torv og 

myr, og langs fjorden ligger det en del marine avsetninger.  

Det er et stort artsmangfold innenfor planområdet. Det er flere registreringer av rødlista arter i 

planområdet, som elvemusling (VU), solblom (EN), ask (EN) og barlind (VU). Sensitiv artsdata er ikke 

vurdert. Det er historiske registeringer av ål (EN) i Nysætervatnet, Mevatnet og Svartløkvatnet.  

Figur 15 Oversikt over inndeling og verdisetting av delområder for hele planområdet 

4.4.3 Samlet vurdering av konfliktpotensialet for Naturmangfold 

Under vises samlet vurdering av hele alternativer og på de to delstrekningene Digernes-Dragsundet 

og delstrekning Dragsundet-Ørskogfjellet. Så vises samlet vurdering av hele alternativ, både hele 

alternativer og alternativer sammensatt av kombinasjoner av alternativer i de to delstrekningene. 

4.4.4 Samlet vurdering av hele alternativer 

Samlet vurdering er basert på konfliktpotensial for hvert enkelt alternativ. 

Tabell 32 Samlet vurdering for hele alternativer som ikke kan kombineres for Naturmangfold 

Naturmangfold/ 

Alternativ  

Samlet 

vurdering 

Rangering Forklaring til konfliktpotensial 

Referanse-

alternativet  

(0-alternativet) 

- 1 
Landedalen har noe konfliktpotensial i dag ved 

breddeutvidelse. 

KVU-alternativet 

(A1+A2) 
Stort 6 

Alternativet følger eksisterende E39 til Håem der det vil 

gå nærmere sjøen frem til kryssområdet nord for Håem 

næringsområde, kryssområdet ligger i strandsonen. 

Fylling ut i sjøen ved Mastrevika og vest for Dragsundet.  

Tre delområder med stor verdi med stort 

konfliktpotensial. Arealinngrep i et delområde med 

svært stor verdi (rødlista naturtype VU). Nærføring og 

kryssing av Solnørelva. Nærføring til Ørskogelva på 

strekningen Giskemodalen til Mjelthaugen på motsatt 

side av eksisterende E39 i urørt terreng. Arealinngrep 

inn i Nysætervatnet naturreservat av veglinja og 

kryssplassering nært reservatene (se pkt.2.3.1 

Kryssplassering). 

Mørk grønn 

L1+L2 
Stort 2 

Fire delområder med stort konfliktpotensial. Vil medføre 

arealinngrep i to naturreservat og nærføring til et 

naturreservat. Vil få nærføring til strandsonen og 
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utfylling i sjø ved Digerneset. Ved sjøkryssing vil det 

mellom Grynnvågen og Revholmen bli en stor fylling ut i 

sjøen som potensielt har negative konsekvenser. Vil gå i 

forholdsvis uberørt terreng sør for Fyllingsvatnet og få 

nærføring og arealinngrep i to naturtyper med gammel 

barskog. Kryssområdet plassert nært Nysætervatnet (se 

pkt. 2.3.1 Kryssplassering). 

Brun K1+L2 Stort 3 

Fem delområder med stort konfliktpotensial. 

Alternativet vil berøre Svortavikbekken med elvemusling 

(VU) og gå i uberørt terreng øst for næringsområdet på 

Digernes. Det vil gå i forholdsvis uberørt terreng sør for 

Fyllingsvatnet og få nærføring og arealinngrep i to 

naturtyper med gammel barskog. Vil medføre 

arealinngrep i to naturreservat og nærføring til et 

naturreservat. Kryssområdet plassert nært 

Nysætervatnet (se pkt.2.3.1 Kryssplassering).  

Turkis J1+J2+F3 Stort 4 

Fire delområder med stort konfliktpotensial. Alternativet 

vil berøre Svortavikbekken med elvemusling (VU) og gå i 

uberørt terreng øst for næringsområdet på Digernes. Vil 

medføre arealinngrep i to naturreservat. Krysser 

Tverrelva tre ganger like før utløpet i Ørskogelva. Det er 

planlagt kryss i området ved Nysætervatnet og Måslia 

naturreservat i nord det de ligger inntil eksisterende E39. 

(se pkt.2.3.1 Kryssplassering). 

Rosa H1+H2+F3 Stort 5 

Fire delområder med stort konfliktpotensial. Alternativet 

vil potensielt få inngrep i tre naturreservat. Det vil gå i 

urørt terreng over Sjøholt til den treffer eksisterende 

E39 i Landedalen. Det er planlagt kryss i området ved 

Nysætervatnet og Måslia naturreservat. (se pkt.2.3.1 

Kryssplassering). 

 

4.4.5 Samlet vurdering av alternativer Digernes-Dragsundet 

Samlet vurdering er basert på konfliktpotensial for hvert enkelt alternativ. 

Tabell 33 Samlet vurdering for kombinerte alternativer på delstrekning Digernes-Dragsundet for 
Naturmangfold 

Naturmangfold/ 

Alternativ 

Digernes-

Dragsundet 

Rangering  Forklaring til rangering  

Referanse-

alternativet 

(0-alternativet) 

- 1 

Dagens situasjon 

Blå A1 

Middels 3 

Alternativet har to områder med middels konsekvens. 

Alternativet følger eksisterende E39 til Håem der den vil 

ligge nærmere sjøen enn eksisterende E39 frem til planlagt 

kryssområde nord for Håem næringsområde. Kryssområdet 

ligger i strandsonen. Alternativet vil få en fylling ut i sjøen 

ved Mastrevika og vest for Dragsundet. Det må etableres ny 

lokalveg på strekninger der ny veg følger eksisterende veg. 

Rød B1 Middels 4 
Alternativet har to områder med middels konsekvens. Går i 

utrørt terreng ovenfor Svorta med to korte tunneler. 
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Alternativet følger eksisterende E39 til Håem der den vil 

ligge nærmere sjøen enn eksisterende E39 frem til planlagt 

kryssområde nord for Håem næringsområde. Kryssområdet 

ligger i strandsonen. Det må etableres ny lokalveg på 

strekninger der ny veg følger eksisterende veg. 

Lys grønn C1 

Middels 2 

Alternativet har to områder med middels konsekvens. Går i 

tunnel ovenfor Svorta. Alternativet vil få en fylling ut i sjøen 

vest for Dragsundet som kan være negativt for 

naturmangfold før Dragsundet krysses med bru. Går i urørt 

terreng ovenfor Svorta med to korte tunneler. Alternativet 

ligger nærmere sjøen enn eksisterende E39 fra Håem frem 

til planlagt kryssområde nord for Håem næringsområde. 

Kryssområdet ligger i strandsonen. 

Oransje D1.1 

Middels 6 

Alternativet vil ha middels negativt konfliktpotensial for et 

delområder. Alternativet vil legges på sjøfylling på innsiden 

av Floteholmen, den var tidligere registrert som et viktig 

hekkeområde for fugl. Det er ikke gjennomført marine 

kartlegginger slik at det er mulige naturverdier som ikke er 

registrert i området og den vil berøre strandsonen negativ. 

Usikkerheten er tatt inn som en del av vurderingen, slik at 

alternativet kan få en ulik rangering enn i denne rapporten 

når området er kartlagt. 

Oransje D1.2 

Middels 5 

Alternativet vil ha middels negativt konfliktpotensial for et 

delområder. Alternativet vil legges på sjøfylling på innsiden 

av Floteholmen, den var tidligere registrert som et viktig 

hekkeområde for fugl. Det er ikke gjennomført marine 

kartlegginger slik at det er mulige naturverdier som ikke er 

registrert i området og den vil berøre strandsonen negativ. 

Usikkerheten er tatt inn som en del av vurderingen, slik at 

alternativet kan få en ulik rangering enn i denne rapporten 

når området er kartlagt. 

 

4.4.6 Samlet vurdering av alternativer Dragsundet-Ørskogfjellet 

Samlet vurdering er basert på konfliktpotensial for hvert enkelt alternativ. 

Tabell 34 Samlet vurdering for kombinerte alternativer på delstrekning Dragsundet-Ørskogfjellet for 
Naturmangfold  

Naturmangfold/ 

Alternativ 

Dragsundet-

Ørskogfjellet 

Rangering  Forklaring til rangering  

Referanse-

alternativet  

(0-alternativet) 

- 1 

Landedalen har noe konflikt-potensiale i dag ved 

breddeutvidelse. 

Blå A2 

Stort 3 

Fem delområder med stor verdi med stort 

konfliktpotensial. Arealinngrep i et delområde med svært 

stor verdi (rødlista naturtype VU). Alternativet går i urørt 

terreng fra Dragsundet til Solnørdalen. Tunnel til 

Giskmodalen der det har nærføring til Ørskogelva på 

strekningen Giskemodalen til Mjelthaugen på motsatt side 
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av eksisterende E39.  Arealinngrep inn i Nysætervatnet 

naturreservat av veglinja og kryssplassering nært 

reservatene (se pkt. 2.3.1 Kryssplassering). 

Lys grønn F2+F3 

Stort 2 

Fem delområder med stor verdi med stort 

konfliktpotensial. Arealinngrep i et delområde med svært 

stor verdi (rødlista naturtype VU). Alternativet går i urørt 

terreng fra Dragsundet til Solnørdalen. Alternativet vil ha 

nærføring til Solnørelva over en lengre strekning. Tunnel 

til Landedalen og dagsone på samme side som dagens veg 

i Landedalen. Arealinngrep inn i Nysætervatnet 

naturreservat av veglinja og kryssplassering nær 

naturreservatene (se pkt. 2.3.1 Kryssplassering). 

Gul G2 

Stort 4 

Syv delområder med stort konfliktpotensial. Arealinngrep i 

delområde med svært stor verdi (rødlista naturtype VU), 

NM20 og NM22. Alternativet går i urørt terreng fra 

Dragsundet til Solnørdalen. Krysser Solnørelva flere 

ganger. Alternativet gir store terrenginngrep i åssiden i 

nordside av Liafjellet og sør for Brauta, denne har veldig 

bratt helning. Tunnel fra Solnørdalen til vest for 

Nysætervatnet. Arealinngrep inn i Nysætervatnet 

naturreservat. Kryssplassering er valgfritt (se pkt. 2.3.1 

Kryssplassering). 

Lilla E2 

Stort 5 

Syv delområder med stort konfliktpotensial. Arealinngrep i 

to delområder med svært stor verdi som er rødlista 

naturtyper med verdi kritisk truet (CR) og sårbar (VU).  

Alternativet går i urørt terreng fra Dragsundet til 

Solnørdalen. Tunnel fra Barlindhaugen, under Solnørelva 

og til vest for Nysætervatnet. Arealinngrep inn i 

Nysætervatnet naturreservat. Kryssplassering er valgfritt 

(se pkt. 2.3.1 Kryssplassering). 

 

Ved kryssing av Dragsundet er det foreslått en variant på østsiden av dagens brukryssing. Rød X2 kan 

kombineres med alle videre mot nordøst.  

Tabell 35 Vurdering av konfliktpotensial for Rød X2, en variant av kombinerte alternativer Dragsundet- 
Ørskogfjellet for Naturmangfold 

Rød X2 

Stort ikke 

rangert 

Et delområder med stort konfliktpotensial og et med middels 

konfliktpotensial. Alternativet vil ha en stor fylling ut i sjøen ved Mastrevik 

og går i urørt terreng fra Dragsundet til Solnørdalen. Gir inngrep i rødlista 

naturtype (VU) av svært høy kvalitet. Kan kombineres med alle videre mot 

nordøst så er ikke rangert.  

 

4.4.7 Sammenstilling av konfliktpotensialet for Naturmangfold 

For fagtema naturmangfold er lengde på dagsone og potensiell påvirkning på naturtyper avgjørende 

for vurderingen av konfliktpotensialet. Det er også tatt inn en usikkerhet for områder som mangler 

kartlegging.  

Sammenstilling av konfliktpotensial er gjort i tabeller under: 
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Rangering av alle alternativene er gjort på strekningen Digernes-Ørskogfjellet for hele og 

kombinerte alternativer fra begge tabeller nedenfor. Alternativene er rangert som 1-15 der 1 er 

best, deretter er de urangert (U). 

Tabell 36 Samlet vurdering for konfliktpotensial for hele alternativer som ikke kan kombineres for 
Naturmangfold. KVU-linja (blå) er tatt med som helt alternativ. Rangering sammen med de mulige kombinerte 
alternativene er gjort i tabell under 

Naturmangfold/ 

Alternativ  

Samlet 

vurdering 

Rangering Forklaring til konfliktpotensial 

Referanse-

alternativet  

(0-alternativet) 

- 1 
Landedalen har noe konfliktpotensial i dag ved 

breddeutvidelse. 

KVU-alternativet 

(A1+A2) 
Stort 12 

Alternativet følger eksisterende E39 til Håem der den vil gå 

nærmere sjøen frem til kryssområde nord for Håem 

næringsområde, det ligger i strandsonen. Fylling ut i sjøen 

ved Mastrevika og vest for Dragsundet.  

Tre delområder med stor verdi med stort konfliktpotensial. 

Potensielt arealinngrep i et delområde med svært stor verdi 

(rødlista naturtype, VU). Nærføring og kryssing av Solnørelva.  

Nærføring til Ørskogelva på strekningen Giskemodalen til 

Mjelthaugen på motsatt side av eksisterende E39 i urørt 

terreng.  Arealinngrep inn i Nysætervatnet naturreservat av 

veglinja og kryssplassering nært reservatene (se pkt. 2.3.1 

Kryssplassering). 

Mørk grønn 

L1+L2 
Stort 3 

Fire delområder med stort konfliktpotensial. Vil medføre 

arealinngrep i to naturreservat og nærføring til et 

naturreservat. Vil få nærføring til strandsonen og utfylling i 

sjø ved Digerneset. Ved sjøkryssing vil det mellom 

Grynnvågen og Revholmen bli en stor fylling ut i sjøen som 

potensielt har negative konsekvenser. Vil gå i forholdsvis 

uberørt terreng sør for Fyllingsvatnet og få nærføring og 

arealinngrep i to naturtyper med gammel barskog. 

Kryssområde er valgfritt (se pkt. 2.3.1 Kryssplassering). 

Brun K1+L2 Stort 4 

Fem delområder med stort konfliktpotensial. Alternativet vil 

berøre Svortavikbekken med elvemusling (VU) og gå i uberørt 

terreng øst for næringsområdet på Digernes. Det vil gå i 

forholdsvis uberørt terreng sør for Fyllingsvatnet og få 

nærføring og arealinngrep i to naturtyper med gammel 

barskog. Vil medføre arealinngrep i to naturreservat og 

nærføring til et naturreservat. Kryssområdet er valgfritt (se 

pkt. 2.3.1 Kryssplassering). 

Turkis J1+J2+F3 Stort 2 

Fire delområder med stort konfliktpotensial. Alternativet vil 

berøre Svortavikbekken med elvemusling (VU) og gå i uberørt 

terreng øst for næringsområdet på Digernes. Vil medføre 

arealinngrep i to naturreservat. Krysser Tverrelva tre ganger 

like før utløpet i Ørskogelva. Kryssområde i området ved 

Nysætervatnet og Måslia naturreservat i nord det de ligger 

inntil eksisterende E39 (se pkt. 2.3.1 Kryssplassering). 

Rosa H1+H2+F3 Stort 5 

Fire delområder med stort konfliktpotensial. Alternativet vil 

potensielt få inngrep i tre naturreservat. Det vil gå i urørt 

terreng over Sjøholt til den treffer eksisterende E39 i 
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Landedalen. Kryssområdet ved Nysætervatnet og Måslia 

naturreservat (se pkt.2.3.1 Kryssplassering). 

 

Tabell 37 Samlet vurdering av konfliktpotensial for alternativer som kan kombineres for Naturmangfold. 
Rangering er sammen med tabell over 

Naturmangfold/ 

Alternativ 

Digernes-Dragsundet Dragsundet-

Ørskogfjellet 

Samlet  

vurdering 

Rangering 

Blå+Blå  

(A1+A2) 

Middels 

3 

Stort 

3 
Stort 12 

Blå+Lys grønn  

(A1+F2+F3) 
Middels 

3 

Stort 

2 
Stort 7 

Blå+Gul 

 (A1+G2) 

Middels 

3 

Stort 

4 
Stort U 

Blå+Lilla  

(A1+E2) 

Middels 

3 

Stort 

5 
Stort U 

Rød+Blå 

 (B1+A2) 

Middels 

4 

Stort 

3 
Stort 13 

Rød+Lys grønn 

(B1+F2+F3) 
Middels 

4 

Stort 

2 
Stort 8 

Rød+Gul  

(B1+G2) 

Middels 

4 

Stort 

4 
Stort U 

Rød+Lilla 

 (B1+E2) 

Middels 

4 

Stort 

5 
Stort U 

Lys grønn+Blå  

(C1+A2) 

Middels 

2 

Stort 

3 
Stort 11 

Lys grønn+Lys 

grønn (C1+F2+F3) 

Middels 

2 

Stort  

2 
Stort 6 

Lys grønn+Gul  

(C1+G2) 
Middels 

2 

Stort 

4 
Stort U 

Lys grønn+Lilla 

 (C1+E2) 
Middels 

2 

Stort 

5 
Stort U 

Oransje1 + Blå  

(D1.1 + A2) 

Middels 

6 

Stort 

3 
Stort 15 

Oransje1+Lys 

grønn 

 (D1.1+F2+F3) 

Middels 

6 

Stort 

2 
Stort 13 

Oransje1+Gul  

(D1.1+G2) 
Middels 

6 

Stort 

4 
Stort U 

Oransje1+Lilla  

(D1.1+E2) 
Middels 

6 

Stort 

5 
Stort U 

Oransje2+Blå  

(D1.2+A2) 

Middels 

5 

Stort 

3 
Stort 14 

Oransje2 +Lys 

grønn 

(D1.2+F2+F3) 

Middels 

5 

Stort 

2 
Stort 9 
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Oransje2+Gul  

(D1.2+G2) 
Middels 

5 

Stort 

4 
Stort U 

Oransje2+Lilla  

(D1.2+E2) 
Middels 

5 

Stort 

5 
Stort U 

 

Ved kryssing av Dragsundet er det foreslått en variant på østsiden av dagens brukryssing. Rød X2 kan 

kombineres med alle videre mot nordøst. 

Tabell 38 Vurdering av konfliktpotensial for Rød X2, en variant av kombinerte alternativer på delstrekning 
Dragsundet-Ørskogfjellet for Naturmangfold 

Rød X2 Stort ikke 

rangert 

Alternativet krysser Dragsundet på det smaleste partiet, og ligger i 

terrengnivå i utkanten av golfbane. Videre nordover ligger X2 i terrengnivå og 

i skogsområde sørøst for Furlia der alternativet underordner seg landskapet. 

Rød X2 kan kombineres med alle videre mot nordøst. 

 

Forklaring til 

konflikt-

potensiale 

0-alternativet gir lavest konfliktpotensial for naturmangfold. 

 

Alternativ Turkis J1+J2+F3, Mørk grønn L1+L2 og Brun K1+L2 har lange tunneler som 

gir minst konflikter for naturmangfold av de ulike alternativene. Massedeponering er 

ikke vurdert i siling. 

 

Mange av alternativene er veldig like og har inngrep i de samme områdene, slik at de er 

vanskelig å vurdere de opp imot hverandre. Det er tatt inn usikkerhet i vurderingen og 

ved ytterlige kartlegginger, rapport fra naturtypekartleggingene Sweco utførte 

sommeren 2022 og annen informasjon er det potensiale for at konsekvensvurderingene 

og rangeringene blir endret i neste planfase.  

 

Solnørdalen: Alternativ med dagsoner ved Svorta-Valle gir et bredt og arealkrevende 

terrenginngrep. Alternativ Blå A2 og Lys Grønn F2+F3 har nærføring og kryssing av 

Solnørelva. Alternativ Gul G2 krysser Solnørelva flere ganger og har påvirker uberørt 

natur i fjellsiden mot Liafjellet negativt og det er svært sidebratt terreng mot Liafjellet 

slik at det blir store inngrep. Alternativ Lilla E2 har inngrep i rødlista naturtype av svært 

høy verdi. 

 

Ørskogfjellet: Alle alternativene vil komme i konflikt med naturreservatene enten med 

direkte arealinngrep eller nærføring over en strekning. Forskjellen er i hovedsak hvor 

krysset er plassert, om det er plassert nært Nysætervatnet eller lengre øst slik at det er 

plassert mellom reservatene like utenfor plangrensen. 

 

Det er stort potensial i å begrense påvirkningen på alternativene i senere planfase. Som 

for eksempel å øke avstanden til Solnørelva der det er nærføring, fundamentere alle 

brukrysninger på land uten fundament i elver og forsøke å unngå fylling i vassdrag slik 

at man ikke får inngrep i elveløpet, legge alle påhugg utenfor viktige naturområder, 

begrense permanente og midlertidige beslag i viktige naturområder, bevare viktige 

artsforekomster, se på mulighetene for viltkryssing om vilttrekk påvirkes og forsøke 

unngå inngrep i naturreservater. I tillegg må det vurderes detaljerte avbøtende tiltak 

for alle alternativ som blir med videre til KU. 
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4.5 Naturressurser 

4.5.1 Bakgrunn og utredningskrav 

Under de ikke-prissatte konsekvensene ser en på naturressurser ut fra samfunnets interesser og 

behov for å ha ressursgrunnlaget tilgjengelig for framtida. Det gjelder både som grunnlag for 

sysselsetting og verdiskaping og av hensyn til samfunnssikkerhet. Vurderingen omfatter både 

mengde og kvalitet av ressursen.  

De næringsmessige og foretaksøkonomiske virkningene er lagt til de prissatte konsekvensene.  

Med fornybare ressurser menes vann, fiskeressurser i sjø og ferskvann, og andre biologiske ressurser. 

Vannressurser er her avgrenset til ferskvann og gjelder drikkevannskilder, vann til 

næringsmiddelproduksjon, jordbruksvanning og prosessvann. Det omfatter både overvann og 

grunnvann. Med ikke-fornybare ressurser menes jordsmonn og mineralressurser (berggrunn og 

løsmasser) samt deres anvendelsesmuligheter. 

Datagrunnlaget for Jordbruk er vurdert til å være bra. For jordbruksareal og dyrkbar jord gjøres 

verdisetting med utgangspunkt i temakart fra NIBIO lagt ut i kartløsningen Kilden, Kilden - 

Arealinformasjon (nibio.no) 

Det er ikke utarbeidet egen konsekvensvurdering for fagtemaet Naturressurser. Dette er basert på 

begrensede verdier innenfor plan- og influensområde, men fagtema Jordbruk for planområdet er 

vurdert på et overordnet nivå i silingsprosessen. Skogbruk behandles under prissatte konsekvenser 

og virkningen av tapt areal og produksjon blir beregnet der i sammenheng med grunnerverv. 

Temaene Utmark, Reindrift, Fiskeri, Vann og Mineralressurser er ikke registrert på dette plannivået 

(planprogram med siling). Disse vil utredes i den påfølgende konsekvensutredningen etter vedtatt 

planprogram. Det er ikke reindrift innenfor planområdet.  

Formålet med analysen er å frambringe kunnskap om verdifulle områder for dyrket mark og belyse 

konsekvensene av de ulike utbyggingsalternativene. Det tydeliggjøres hvilke alternativ som er best og 

dårligst for fagtemaet.  

Det er noe usikkerhet knyttet til det overordnede nivået på vurderinger av tiltaket, men påvirkning 

og konsekvenser for de ulike områdene er mulig å vurdere selv på dette plannivået.  

Fagtemaet i sin helhet skal omtales i forbindelse med skadereduserende tiltak i planbeskrivelsen til 

kommunedelplanen. 

4.5.2 Overordnet beskrivelse 

Planområdet består i hovedsak av myrområder, løv- og barskog med noen områder med dyrket 

mark, beite- og slåttemark.  

Større jordbruksområder ligger i området Svorta-Valle-Håem, langs fjorden mellom Dragsundet-

Tysse-Sjøholt, i hele Solnørdalen og ved Skodje og Straumen nord for Skodjevika er det gårdsbruk i 

drift. Det er også noen mindre områder med dyrket mark ellers. Ved Nysætervatnet er det fellesbeite 

og drift nord for planområdet.  

https://kilden.nibio.no/?topic=arealinformasjon&lang=nb&X=7195706.12&Y=284337.75&zoom=0.050089679614182224&bgLayer=graatone_cache
https://kilden.nibio.no/?topic=arealinformasjon&lang=nb&X=7195706.12&Y=284337.75&zoom=0.050089679614182224&bgLayer=graatone_cache
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Figur 16 Kart med jordbruksarealer (dyrket mark) nær planområdet. Arealer som er innenfor påvirkning av 
alternativene er tatt med i verdiområder. Kilde: Kilden - Arealinformasjon (nibio.no) 

Jordbruksområder er omtalt og vist på verdikart. 

4.5.3 Verdikart 

Verdisetting av delområder omfatter planområde med influensområde, dvs. analyseområde. Lange 

tunnelstrekninger er ikke omtalt eller delt inn i delområder dersom det ikke er relevant for 

vurderinger.  

Figur 17 Oversikt over inndeling og verdisetting av delområder for hele planområdet 

4.5.4 Samlet vurdering av konfliktpotensial for hele alternativer Digernes-Ørskogfjellet 

Samlet vurdering er basert på konfliktpotensial for hvert enkelt alternativ. 

Tabell 39 Samlet vurdering av konfliktpotensial for de hele alternativene som ikke kan kombineres for 
Naturressurser 

Naturressurser/ 

Alternativ  

Digernes-

Ørskogfjellet 

Rangering Forklaring til konfliktpotensial 

Referanse-

alternativet  

(0-alternativet) 

- 1 Ingen endring  

KVU-alternativet 

Blå+Blå (A1+A2) 
Stort U 

Dagsone mellom Svorta-Valle gir et bredt og 

arealkrevende terrenginngrep på denne strekningen, 
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Alternativet ligger midt i dalbunnen i Solnørdalen, og 

deler dalen og jordbruksområdene. Fragmentering. 

Grønn  

(L1+L2) 
Noe 3 

Lange tunneler gir få konflikter. Alternativet er lokalisert 

mellom jordbruksområder, og kan påvirke adkomster selv 

om planskilte kryssinger bygges 

Brun (K1+L2) Noe 2 
Noe nærføring til jordbruksområde ved Straumen, og kan 

påvirke adkomster selv om planskilte kryssinger bygges 

Turkis (J1+J2+F3) Stort 4 

Lange tunneler, men har nærføing til /krysser med bru 

over jordbruksområde på Tysse. Mulig fragmentering av 

eiendommer, adkomster berøres. 

Rosa (H1+H2+F3) Stort 5 

Dagsone ved Svorta berører jordbruksområder. Ved Tysse 

mot Apalset/Hagevika berøres flere jordbruksområder i 

dagsonen, og har nærføring til andre jordbruksområder. I 

dagsone i Fargarddalen ved kryssing fv. 5940 berøres 

dyrket mark 

 

4.5.5 Samlet vurdering av konfliktpotensial for alternativer for Digernes-Dragsundet 

Nord for Digernes kommer alternativene sørøst for bebyggelsen. Kryss skal plasseres på Digernes 

som i dag, 

Ved Valle er det flere alternativer, både i dagsone og i tunnel. Alternativene vil i stor grad ligge 

utenfor strandsonen vest og øst for Valle. Alternativer ligger parallelt med dagens E39, og vil totalt 

sett bli et større veganlegg enn dagens veg. Alternativ Grønn C1 går i lang tunnel under bebyggelsen 

på Valle. Det er foreslått kryss på Håem på ny E39. Eksisterende kryss på Håem og Dragsundet vil bli 

en del av lokalvegnettet. Krysset på Håem er likt for flere alternativ; Blå A1, Rød B1, Grønn C1 og 

Oransje D1.1/2. Konfliktpotensial er omtalt under Blå A1. 

Ved Dragsundet vil lokalveg til Skodje krysse under ny E39, og lokalveg mot Valle foreslås på dagens 

bru i Dragsundet eller via ny bru på østside av dagens bru.  

Usikkerhet er knyttet til lokalveger, kryssområder, bruer og til tilpasning til eksisterende bebyggelse 

og veganlegg.  

De ulike alternativene på strekningen Digernes-Dragsundet forbi Valle er vurdert i dette kapitlet. Det 

er flere som kan kombineres med alternativer i Solnørdalen. Oppsummering av kombinasjoner og 

konfliktpotensial for Naturressurser er gjort i fagrapporten. 

Tabell 40 Samlet vurdering av konfliktpotensial kombinerte alternativer på delstrekning Digernes-Dragsundet 
for Naturressurser 

Naturressurser 

/Alternativ  

Digernes-

Dragsundet 

Rangering Forklaring til konfliktpotensial 

Referanse-

alternativet  

(0-alternativet) 

- 1 Ingen endring  

Blå A1 Stort 6 

Bredt og arealkrevende terrenginngrep gjennom 

jordbruksområder Svorta-Valle. Alternativet berører 

sammenhengende jordbruksområde gjennom på Svorta, og 

deler eiendommer. Reduserer effektiv utnyttelse. 

Rød B1 Stort 3 

Bredt og arealkrevende terrenginngrep i utkanten av 

jordbruksområder ved Flote på Svorta-Valle. Reduserer 

størrelse på jordbruksområde. Noe usikkerhet om omfang. 
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Grønn C1 Noe 2 Lang tunnel ved Valle gir få konflikter.  

Oransje D1.1 Stort 4 

Alternativet berører sammenhengende jordbruksområde 

gjennom på Svorta, og deler eiendommer. Reduserer 

effektiv utnyttelse. 

Oransje D1.2 Stort 5 

Alternativet berører sammenhengende jordbruksområde 

gjennom på Svorta, og deler eiendommer. Reduserer 

effektiv utnyttelse. Nærføring til nydyrket areal ved Evja. 

 

4.5.6 Samlet vurdering av konfliktpotensial for alternativer for Dragsundet-Ørskogfjellet 

I Solnørdalen er det flere alternativer med dagsone før tunnel mot øst. Alternativene kan kombineres 

med andre alternativer. Alle alternativene flytter E39 ut av Sjøholt sentrum.  

De ulike alternativene på strekningen Dragsundet-Ørskogfjellet gjennom Solnørdalen er vurdert i 

dette kapitlet. Fra Dragsundet til Engjavatnet, vest i Solnørdalen, er alternativ Blå A2, Rød B2, Grønn 

F2+F3, Gul G2 og Lilla E2 like. I Solnørdalen er alternativene Blå A2, Rød B1 og Grønn C1 like. 

Alternativene Lilla E2 og Gul G2 ligger på hver sin side av dalen.  

Det er flere som kan kombineres med alternativer sør for Dragsundet. Alternativ Grønn C1 har 

samme trasé som Blå A2, og omtales ikke. Rød B1 og Oransje D1.1 og D1.2 kan også kombineres med 

alternativer i Solnørdalen. Alternativene Grønn L, Brun K, Rosa H og Turkis J kan ikke kombineres med 

alternativene i Solnørdalen.  

Området vurderes med alle alternativene som krysser gjennom Solnørdalen og Landedalen.  

Samlet vurdering er basert på konfliktpotensial for hvert enkelt alternativ. Alle alternativene unngår 

jordbruksarealene nord for Dragsundet ved Reset-Sundsbakken og ved Furli. I Landedalen er det ikke 

jordbruk, men utmarksbeite. 

Tabell 41 Samlet vurdering av konfliktpotensial for kombinerte alternativer på delstrekning Dragsundet-
Ørskogfjellet for Naturressurser. Rangering er sammen med tabell under 

Naturressurser/ 

Alternativ  

Dragsundet-

Ørskogfjellet 

Rangering Forklaring til konfliktpotensial 

Referanse-

alternativet  

(0-alternativet) 

- 1 Ingen endring 

Blå A2 Stort 5 Alternativet berører sammenhengende jordbruksområder, 

og deler eiendommer. Reduserer effektiv utnyttelse. 

Alternativet ligger midt i dalbunnen på jordbruksområdene i 

Solnørdalen. Arealkrevende. 

Fragmentering. Beiteområdet vest for E39 i Landedalen 

påvirkes noe. 

Grønn F2+F3  Stort 4 Grønn F2 er lik som Blå A2 i Solnørdalen. Alternativet ligger 

midt i dalbunnen på jordbruksområdene. Fragmentering. 

Beiteområde i Landedalen påvirkes ikke. 

Gul G2 Noe 2 Ligger i utmark i dalsiden mot sør. 

Lilla E2 Middels 3 Alternativet ligger i utkanten av dalen mot nord. Berører 

innmark og beiteområder ved Barlindhaugen. Reduserer 

jordbruksareal. 
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Kryssing av Dragsundet 
Ved kryssing av Dragsundet er det foreslått en variant på østsiden av dagens brukryssing. Rød X2 kan 

kombineres med alle videre mot nordøst.  

Tabell 42 Vurdering av konfliktpotensial for Rød X2, en variant av kombinerte alternativer Dragsundet- 
Ørskogfjellet for Naturressurser 

Rød X2 Stort ikke rangert 

Alternativet krysser Dragsundet på det smaleste partiet, og ligger i 

terrengnivå i utkanten av golfbane. Alternativet gir inngrep i et 

område med fulldyrka mark. Alternativet gir inngrep areal som i dag 

benyttes som golfbane på Solnør gård, men kan omdisponeres til 

dyrket mark i framtiden. Rød X2 kan kombineres med alle videre mot 

nordøst.  X2 er ikke rangert. 

 

4.5.7 Samlet vurdering av konfliktpotensialet for Naturressurser (Jordbruk) 

For fagtema Jordbruk er omfang av dagsoner, plassering, fragmentering og omfanget av inngrep 

avgjørende for anbefalingen. 

Sammenstilling av konfliktpotensial er gjort i tabeller under. 

Tabell 43 Samlet vurdering av konfliktpotensial med forklaring til rangering for Naturressurser 

Forklaring til 

rangering 

0-alternativet gir lavest konfliktpotensial. 

 

Sammenhengende jordbruksområder er vurdert opp mot arealinngrep, og sammen med 

oppdeling og fragmentering av områdene har dette veid tungt i rangeringen. 

 

Alternativene Grønn L1+L2, Brun K1+L2 og Grønn+Gul (C1+G2) gir få konflikter med 

jordbruksarealer, og er derfor satt som anbefalte alternativer.  

 

Deretter er Turkis J og så Rosa H rangert da disse to har lange tunneler (>50 % tunnel). 

Grønn+Lilla (C1+E2) kommer også godt ut.  

 

Massedeponering av tunnelmasser er ikke vurdert i siling. 

 

Alternativer med dagsone mellom Svorta-Valle som gir bredt og arealkrevende 

terrenginngrep på denne strekningen, kommer dårligere ut enn de hele alternativene 

Flere alternativer ligger midt i dalbunnen i Solnørdalen, og deler dalen og 

jordbruksområdene, som gir stort konfliktpotensial.  

KVU-alternativet (Blå A1+Blå A2) har stort konfliktpotensial, og er blant de med dårligst 

rangering. Se forklaring på konfliktpotensial under hvert delkapittel med vurderinger. 

 

Det anbefales at alternativet Rød X2 ikke tas med videre fra siling.  

Alternativet gir inngrep areal som i dag benyttes som golfbane på Solnør gård, men kan 

omdisponeres til dyrket mark i framtiden. 
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4.6 Konklusjon og anbefaling for ikke-prissatte fagtema 

4.6.1 Sammenstilling og samlet vurdering av konfliktpotensial for ikke-prissatte fagtema 

For ikke-prissatte fagtema er lokalisering, lengde på dagsonene, omfanget av inngrep og antall 

konfliktpunkter avgjørende for anbefalingen. Alle alternativer har konflikter med ikke-prissatte 

fagtema. 

Det er laget egne verdikart for hvert fagtema for å illustrere verdivurdering av delområder i 

temarapporter. Verdisetting sier noe om hvor stort konfliktpotensialet kan bli ved de ulike 

alternativene. Det er derfor laget et kart som viser sammenstilling av verdikartene for alle de ikke-

prissatte fagtemaene.  

 
Figur 18 Sammenstilling av verdikart for alle ikke-prissatte fagtema. Lilla områder og områder med tett rød 
farge viser områder med størst verdi 

4.6.2 Samlet vurdering konfliktpotensial for hele alternativer Digernes-Ørskogfjellet 

Samlet vurdering er basert på konfliktpotensial for hvert enkelt alternativ. 

Tabell 44 Samlet vurdering av konfliktpotensial for hele alternativer som ikke kan kombineres for alle Ikke-
prissatte tema. KVU-linja (Blå) er tatt med som helt alternativ. Rangering sammen med de mulige kombinerte 
alternativer er gjort i tabell under. Rangering for hvert fagtema står under konfliktpotensial, og samlet 
rangering til høyre i tabellen  

Fagtema/ 

Alternativ  

Landskaps

-bilde 

Friluftsliv

/by- og 

bygdeliv 

Kultur-

arv 

Naturma

ngfold 

Natur-

ressurser 

Samlet 

vurder-

ing 

Forklaring til 

konfliktpotensial 

Referanse-

alternativ, 

- 

1 

Middels 

3 

- 

1 

- 

1 

- 

1 

- 

1 

Lite 

konfliktpotensial 

ved dagens veg 
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0-

alternativ 

KVU-

alternativ 

Blå 

(A1+A2) 

Stort 

6 

Stort 

6 

Stort 

6 

Stort 

6 

Stort 

6 

Stort 

6 

A1 har bredt, 

arealkrevende 

inngrep ved 

Svorta. Alternativ 

A2 ligger midt i 

dalbunnen i 

Solnørdalen. 

Fragmentering.  

Grønn 

(L1+L2) 

Middels 

3 

Middels 

2 

Stort 

2 

Stort 

2 

Noe 

2 

Middels 

2 

Lange tunneler gir 

få konflikter. 

For kulturarv gir 

alternativet stort 

konfliktpotensial 

ved kryssing i 

Straumen 

Brun 

(K1+L2) 

Middels 

2 

Middels 

1 

Stort 

3 

Stort 

3 

Noe 

3 

Middels 

3 

Lange tunneler gir 

få konflikter. 

For kulturarv gir 

alternativet stort 

konfliktpotensial 

for brumiljøet i 

Straumen 

Turkis 

(J1+J2+F3) 

Stort 

4 

Middels 

4 

Stort 

5 

Stort 

4 

Stort 

4 

Stort 

4 

Lange tunneler gir 

få konflikter, men 

dagsone på Tysse 

er utfordrende 

for alle fagtema. I 

Landedalen gir 

postvegen stort 

konfliktpotensial 

for kulturarv og 

friluftsliv.  

Rosa 

(H1+H2+F3 

Stort 

5 

Stort 

5 

Stort 

4 

Stort 

5 

Stort 

5 

Stort 

5 

Dagsoner både 

ved Valle og fra 

Solnørvika-Tysse- 

Sjøholt gir mange 

konfliktpunkt for 

alle ikke-prissatte 

fagtema 
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Oppsummering: 

Lite konfliktpotensial ved dagens veg. 

 

Alle alternativer vil ha stort konfliktpotensial for fagtema Kulturarv og Naturmangfold. Det er likevel 

ulikheter mellom dem der alternativene Grønn L1+L2 og Brun K1+L2 treffer færre delområder, Grønn L er 

noe bedre enn Brun K da har større nærføring til, og vil berører omgivelsene rundt det freda vegmiljøet 

Skodjebruene. Dette er også viktig for Landskapsbilde og Friluftsliv / by- og bygdeliv. Nærføring til sjøen og 

inngrep i strandsonen vest for Dragsundet. Tre delområder med stor verdi med stort konfliktpotensial for 

Naturmangfold, samt arealinngrep i et delområde med svært stor verdi (rødlista naturtype VU). Nærføring 

og kryssing av Solnørelva. Det er stort konfliktpotensial til Den Trondhjemske postvei på Ørskogfjellet. 

Turkis J og Rosa H berører flest delområder, både med stor og middels verdi for alle fagtema. Rosa vil 

medføre arealinngrep i to naturreservat. Turkis har flest konfliktpunkt med delområder med stor verdi, som 

Langskipsøya, Tøsse og Den Trondhjemske postvei. For Naturmangfold vil Rosa potensielt gi inngrep i tre 

naturreservat.   

 

4.6.3 Samlet vurdering av konfliktpotensial for alternativer Digernes-Dragsundet 

Samlet vurdering er basert på konfliktpotensial for hvert enkelt alternativ. 

Tabell 45 Samlet vurdering av konfliktpotensial for kombinerte alternativer på delstrekning Digernes-
Dragsundet for alle Ikke-prissatte fagtema 

Fagtema/ 

Alternativ  

Landskaps-

bilde 

Friluftsliv/ 

by- og 

bygdeliv 

Kulturarv Naturmang-

fold 

Natur-

ressurser 

Samlet 

vurder-

ing 

Rangering  

Referanse-

alternativet 

(0-

alternativet) 

- 

1 

Noe 

2 

- 

1 

- 

1 

- 

1 

- 

1 

 

1 

Blå A1 Stort 

6 

Stort 

6 

Middels 

5 

Middels 

3 

Stort 

6 
Stort 6 

Rød B1 Stort 

5 

Stort 

5 

Middels 

6 

Middels 

4 

Stort 

5 
Stort 5 

Grønn C1 Noe 

2 

Noe 

1 

Noe 

2 

Middels 

2 

Noe 

2 
Noe 2 

Oransje 

D1.1 

Stort 

3 

Stort 

3 

Noe 

3 

Middels 

6 

Stort 

3 
Stort 3 

Oransje 

D1.2 

Stort 

4 

Stort 

4 

Middels 

4 

Middels 

5 

Stort 

4 
Stort 4 

 Oppsummering: 

Lite konfliktpotensial ved dagens veg.  

Bredt, arealkrevende inngrep ved Svorta ved flere av alternativene. Dagsoner både ved Valle 

og fra Solnørvika-Tysse-Sjøholt gir mange konfliktpunkt for alle ikke-prissatte fagtema mens 

lang tunnel ved Valle gir få konflikter.  

 

Alternativ Grønn C1 og Oransje D1.1 gir lavest konfliktpotensial.  

Alternativ D1.1 og 2 gir omtrentlig massebalanse, noe som er positivt for flere ikke-prissatte 

fag da deponiområder reduseres og transportstrekninger minimaliseres. For Naturmangfold 

gir Oransje D på sjøfylling på innsiden av Floteholmen middels konfliktpotensial, men er 

rangert som dårligst for temaet. Det berører det som tidligere er registrert som et viktig 
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hekkeområde for fugl, og den vil berøre strandsonen negativt. Det er ikke gjennomført 

marine kartlegginger slik at det er mulige naturverdier som ikke er registrert i området  

 

4.6.4 Samlet vurdering av konfliktpotensial for alternativer Dragsundet-Ørskogfjellet 

Samlet vurdering er basert på konfliktpotensial for hvert enkelt alternativ. 

Tabell 46 Samlet vurdering for kombinerte alternativer på delstrekning Dragsundet-Ørskogfjellet for alle Ikke-
prissatte fagtema  

Fagtema/ 

Alternativ 
Landskaps-

bilde 

Friluftsliv/ 

by- og 

bygdeliv 

Kultur-

arv 

Naturmang-

fold 

Naturressurs

er 

Samlet 

vurdering Rangering 

Referanse-

alternativet 

(0-

alternativet) 

- 

1 

Middels 

3 

- 

1 

- 

1 

- 

1 

- 

1 

 

1 

Blå A2 Stort 

4 

Stort 

5 

Stort 

5 

Stort 

3 

Stort 

5 
Stort 5 

Grønn 

F2+F3 

Stort 

3 

Stort 

4 

Stort 

4 

Stort 

2 

Stort 

4 
Stort 4 

Gul G2 Stort 

5 

Middels 

2 

Stort 

2 

Stort 

4 

Noe 

2 
Stort 3 

Lilla E2 Middels 

2 

Middels 

1 

Stort 

3 

Stort 

5 

Middels 

3 
Stort 2 

Rød X2 
Middels Middels Stort Stort Stort Stort 

Ikke 

rangert 

 Oppsummering: 

Lite konfliktpotensial ved dagens veg. 

Alternativer som ligger midt i dalbunnen i Solnørdalen gir store konflikter for flere fag. 

Fragmentering og barriere. Alternativ Lilla E2 og Gul G2 gir færrest konflikter. Lange tunneler 

mellom dalen og Ørskogfjellet gir få konflikter, men påhuggsområder kan være utfordrende 

for flere fag. I Landedalen gir postvegen stort konfliktpotensial for Kulturarv og Friluftsliv / 

by- og bygdeliv. 

 

Det er generelt stort konfliktpotensial med Kulturarv og Naturmangfold for alle vurderte 

alternativer på delstrekningen Dragsundet-Ørskogfjellet. For Naturmangfold har alle 

alternativene mange delområder med stort konfliktpotensial, derav arealinngrep i et 

delområde med svært stor verdi (rødlista naturtype VU).  

 

4.6.5 Oppsummering av konfliktpotensialet for alle ikke-prissatte fagtema 

0-alternativet gir lavest konfliktpotensial for alle ikke-prissatte fagtema, og er rangert som best. 

Alle alternativene har noe usikkerhet til lokalisering og utforming generelt. Lokalisering ved 

Dragsundet gir mindre konfliktpotensial ved å ha kryssing med samme lokalisering som dagens veg 

for de fleste ikke-prissatte fagtema, unntatt for kulturarv. Alternativ Rød X2 øst for dagens bru er 

vurdert. 
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Alternativer med tunnel fra Tysse, Apalset eller fra Solnørdalen til Ørskogfjellet har noe usikkerhet 

knyttet til påhugg på begge sider av tunneler. Det er også usikkerhet til endelig lokalisering og 

utforming av kryss på Ørskogfjellet.  

Sammenstilling og rangering for alle fagtema for alle kombinasjoner av alternativer på hele 

strekningen Digernes-Ørskogfjellet er ikke gjort i forbindelse med planprogram.  

Oppsummering av anbefaling 
Tabellen under oppsummerer kort anbefaling for videre planlegging. 

Tabell 47 Tabell oppsummerer samlet anbefaling for ikke-prissatte fag 

Forklaring til 

konflikt-

potensiale 

Oppsummering 

0-alternativet gir lavest konfliktpotensial for alle ikke-prissatte fagtema, og er rangert 

som best. 

 

Alternativ Grønn (L1+L2) og Brun (K1+L2) har lange tunneler som gir få konflikter, og 

anbefales for ikke-prissatte fagtema. Massedeponering er ikke vurdert i siling. 

 

Alternativ Grønn C1 med lang tunnel anbefales på delstrekning Digernes-Dragsundet 

for ikke-prissatte fagtema. 

På delstrekning Dragsundet-Ørskogfjellet er alternativ Lilla E2 ansett som best, tett fulgt 

av alternativ Gul G2 for ikke-prissatte fagtema. Kombinasjon alternativ Grønn+Lilla 

(C1+E2) anbefales som tredje best på strekningen Digernes-Ørskogfjellet. Deretter som 

fjerde best er alternativ Grønn+Gul (C1+G2) og   deretter alternativ Turkis (J1+J2) og 

Oransje+LiIla (D1.1+E2). Alternativ D1.1 og 2 gir omtrentlig massebalanse, noe som er 

positivt for flere ikke-prissatte fag da deponiområder reduseres og transportstrekninger 

minimaliseres. 

 

For ikke-prissatte fagtema har alternativ Blå A2 stort konfliktpotensial i Solnørdalen og i 

Landedalen, og er vurdert som sist i rangeringen.  Blå A2 anbefales at ikke tas med 

videre til arbeidet med kommunedelplan.  

 

Det anbefales på bakgrunn av vurdering for samlet konfliktpotensial for ikke-prissatte 

fagtema at følgende alternativer ikke tas med i arbeidet med kommunedelplan: 

 

▪ Blå, KVU-linja (A1+A2), Digernes-Dragsundet-Ørskogfjellet 

▪ Rød (B1), Digernes-Dragsundet 

▪ Grønn (F2+F3), Dragsundet-Ørskogfjellet 

▪ Rosa (H1+H2), Digernes-Ørskogfjellet 

▪ Turkis (J1) Digernes-Dragsundet 

 

Ved Valle har Blå A1 og Rød B1 dagsoner med stort konfliktpotensial, men disse kan 

være med i videre planlegging for å ha et alternativ til lang tunnel, Grønn C1. I 

Landedalene er F3 i stor konflikt med den Trondhjemske postvei, og bør unngås. 

Dersom alternativer nevnt over, skal være med videre, er det for å ha alternativ og 

sammenligningsgrunnlag for de øvrige alternativene.  

 

Alternativet Rød X2 har stort konfliktpotensial for ikke-prissatte fagtema.  

Det anbefales allikevel at Rød X2 tas med videre i arbeidet med kommunedelplan med 

KU for å ha to alternative krysningspunkt ved Dragsundet. Alternativene skal 
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optimaliseres og detaljeres videre i neste planfase for å kunne vurdere konsekvensene 

for ikke-prissatte konsekvenser. 

 

Landskapsbilde 

Alternativer med dagsoner ved Svorta-Valle gir et bredt og arealkrevende 

terrenginngrep og skaper en visuell barriere mellom bebyggelse og strandsone med 

Skodjevika, og har stort konfliktpotensial for landskapsbilde. 

 

Alternativ Blå A2, Grønn F2 og Gul G2 som ligger i dalbunnen i Solnørdalen vil oppleves 

som en visuell barriere i Solnørdalen. Alternativ Gul G2 påvirker opplevelsen av uberørt 

natur i fjellsiden mot Liafjellet svært negativt da det er svært sidebratt terreng mot 

Liafjellet. Fjellsiden får store inngrep og endres mye ved inngrepet, selv om 

vegetasjonen i lia nedenfor veglinja vil vokse til og bidra til å dempe det permanente 

inngrepet av bergskjæringer og tunnelpåhugg. Alternativ Lilla E2 kan lettere tilpasses 

terrenget da den ligger i dalsiden mot nord med omtrent samme helning som dagens 

helning. Alternativet ligger godt utenfor vegetasjonssone langs Solnørelva, og elva 

krysses ikke. Løsmassefylling vil tilpasses ved at den revegeteres, noe som demper 

permanent inngrep. Veg med bergskjæringer har relativt stor avstand til dalen, og vil 

skjermes av sideterreng og vegetasjon. 

 

Veg i dagsone er positivt for trafikantenes opplevelse av landskapet, men for 

omgivelsene og landskapsbilde er inngrepene ofte negative da de bryter med 

landskapets form, skala og sammenhenger.  

 

Friluftsliv /by- og bygdeliv 

0-alternativet har få store konflikter på strekningen, men dagens veg oppleves noe som 

en fysisk barriere. Gjennom tettstedet Sjøholt og ved boligområder på Valle er by-

/bygdeliv forringet ved at hovedveg går gjennom tettstedet. På Ørskogfjellet er 

oppleves dagens veg også som noe fysisk barriere da det er kryssing i plan av en 

trafikkert veg. Samlet konfliktpotensial for referansealternativet er vurdert som Noe 

pga. forhold for by- og bygdeliv, og er derfor ikke rangert som best. 

 

Alternativ Grønn (L1+L2) og Brun (K1+L2) har lange tunneler som gir få konflikter, og 

anbefales for Friluftsliv / by- og bygdeliv. Massedeponering er ikke vurdert i siling. 

Turkis har også få konflikter, men har noe usikkerhet ved kryssing av Solnørvika. Rosa 

(H1+H2) alternativ kommer dårligere ut pga. lange dagsoner på Valle og mellom 

Dragsundet-Sjøholt. Alternativer med dagsoner ved Svorta-Valle gir et bredt og 

arealkrevende terrenginngrep, og dette gir stor barrierevirkning.  

 

Alternativene Oransje D1.2/2 vurderes å ha stort konfliktpotensial selv om forhold på 

Valle bedres da trafikk flyttes vekk fra området. Oransje D1.1 ligger lenger ut enn D1.2 

og skaper en noe mindre barriere, og har ikke nærføring til boligområde og funksjoner 

der eller i strandsoneområdet ved Flåtevegen. Alternativet vil påvirke helheten og 

sammenhengene mellom boligområde og strandsone og sjøen (barrierevirkning i sjøen) 

Utfordrende for friluftsliv da alternativ ligger ute i sjøen, og vil lage en fysisk barriere 

mellom Storvågen og Skodjevika. Ved Floteholmen vil bru/bruer vil opprettholde 

ferdsel på sjøen. 

 

Alternativene Blå A2, Grønn F2 og Gul G2 som ligger i dalbunnen i Solnørdalen vil 

oppleves som en fysisk barriere i Solnørdalen. Gult alternativ G2 i fjellsiden mot 

Liafjellet gir få konflikter, bortsett fra ved Dekkjavatnet. Lilla alternativ E2 i åssiden mot 
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nord har heller ikke store konflikter med friluftslivet eller aktiviteter i dalen. Lydbilde 

endres selv med tiltak langs ny veg da det er lite støy ved dagens situasjon i dalen. Ved 

Lilla i dalsiden vil støytiltak ha god virkning. Ny E39 gjennom Solnørdalen vil redusere 

opplevelseskvalitetene i området, men det er mulig å unngå direkte arealkonflikter med 

de viktigste interessene. Planområdet i Landedalen er uten vesentlige friluftsinteresser, 

med unntak av Postvegen, men influensområdet til alternativer i dalen blir noe større 

enn til dagens veg. 

 

Kulturarv 

0-alternativet gir lavest konfliktpotensial, og er rangert som best. 

 

For alternativer på delstrekningen Digernes – Dragsundet er det få store konflikter, men 

noen alternativer har flere konfliktpunkt enn andre.  

 

Det er stort konfliktpotensial for alle vegalternativene på strekningen Dragsundet - 

Ørskogfjellet. De største konfliktpunktene, som går igjen i de fleste av de vurderte 

alternativene, er med delområdene KM 12 Skodje vegstasjon, KM 2 Kraftlinje-Tafjord 

Nørve, KM 11 Dragsundet forsvarsanlegg og KM 37 Den Trondhjemske postvei. Dette er 

kulturmiljø med stor verdi.  

Alternativ L Mørk grønn og alternativ K Brun har lange tunneler som gir få konflikter, 

men har likevel noen få, men potensialt alvorlige, konfliktpunkter lengst i vest – med 

delområdene KM2 Kraftlinje Tafjord Nørve og KM1 Skodjebruene. Begge veglinjer har 

konflikt med KM 37 Den Trondhjemske postvei på Ørskogfjellet, men i motsetning til de 

andre alternativer som går gjennom Landedalen, så treffer alternativene Mørk grønn og 

Brun postvegen «bare» en gang.  

 

For alternativene som kan kombineres er Lys grønn C1+Lilla E2 og Lys grønn C1+Gul G2 

«best» for kulturarv, men også disse alternativer har stort konfliktpotensial for 

kulturarv med stor verdi på strekningen mellom Dragsundet og Ørskogfjellet. Begge har 

direkte konflikt med KM 11 Dragsundet forsvarsanlegg og KM 37 Den Trondhjemske 

postvei.  

 

Verst for kulturarv er alternativene Blå (A1+A2), Turkis og Rosa, der Blå er vurdert som 

aller dårligst for fagtema med flest konfliktpunkt, og med Turkis som nest dårligst. 

Begge alternativene berører mangle delområder, både med stor og middels verdi. Blå 

har blant annet konfliktpunkt med KM 12 Skodje vegstasjon, KM 11 Dragsundet 

forsvarsanlegg, KM 2 Kraftledning Tafjord Nørve og KM 37 Den Trondhjemske postvei, 

delområder med stor verdi. Turkis J har blant annet konfliktpunkt med Langskipsøya, 

Tøsse og Den Trondhjemske postvei. Alle de tre dårligste alternativene, Blå, Turkis, og 

Rosa, gir konflikt med KM 37 Den Trondhjemske postveg hele tre steder i Landedalen.  

 

På grunn konfliktpotensialet er Blå (A1+A2), Turkis J og Rosa H ikke rangert i 

fagrapport, og regnes som «verstinger» for kulturarv.  

 

Massedeponering er ikke vurdert i siling.  

 

Naturmangfold 

0-alternativet gir lavest konfliktpotensial for naturmangfold, og er rangert som best. 

 

For fagtema Naturmangfold er arealinngrep inn i viktig natur som naturreservat og 

naturtyper avgjørende for anbefalingen. Alle alternativene vil medføre arealinngrep i 
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viktig natur. På Ørskogfjellet vil alle alternativene medføre nærføring eller arealinngrep 

inn i Måslia eller Nysætervatnet naturreservat. Alle alternativene bortsett fra Grønn 

(L1+L2) vil medføre inngrep eller nærføring til Skinstadreset naturreservat. 

 

Alternativ Turkis J1+J2+F3, Mørk grønn L1+L2 og Brun K1+L2 har lange tunneler som 

gir minst konflikter for naturmangfold av de ulike alternativene. Massedeponering er 

ikke vurdert i siling. 

 

Mange av alternativene er veldig like og har inngrep i de samme områdene, slik at de er 

vanskelig å vurdere de opp imot hverandre. Det er tatt inn usikkerhet i vurderingen og 

ved ytterlige kartlegginger, rapport fra naturtypekartleggingene Sweco utførte 

sommeren 2022 og annen informasjon er det potensiale for at konsekvensvurderingene 

og rangeringene blir endret i neste planfase.  

 

Solnørdalen: Alternativ med dagsoner ved Svorta-Valle gir et bredt og arealkrevende 

terrenginngrep. Alternativ Blå A2 og Lys Grønn F2+F3 har nærføring og kryssing av 

Solnørelva. Alternativ Gul G2 krysser Solnørelva flere ganger og har påvirker uberørt 

natur i fjellsiden mot Liafjellet negativt og det er svært sidebratt terreng mot Liafjellet 

slik at det blir store inngrep. Alternativ Lilla E2 har inngrep i rødlista naturtype av svært 

høy verdi. 

 

Ørskogfjellet: Alle alternativene vil komme i konflikt med naturreservatene enten med 

direkte arealinngrep eller nærføring over en strekning. Forskjellen er i hovedsak hvor 

krysset er plassert, om det er plassert nært Nysætervatnet eller lengre øst slik at det er 

plassert mellom reservatene like utenfor plangrensen. 

 

Det er stort potensial i å begrense påvirkningen på alternativene i senere planfase. Som 

for eksempel å øke avstanden til Solnørelva der det er nærføring, fundamentere alle 

brukrysninger på land uten fundament i elver og forsøke å unngå fylling i vassdrag slik 

at man ikke får inngrep i elveløpet, legge alle påhugg utenfor viktige naturområder, 

begrense permanente og midlertidige beslag i viktige naturområder, bevare viktige 

artsforekomster, se på mulighetene for viltkryssing om vilttrekk påvirkes og forsøke 

unngå inngrep i naturreservater. I tillegg må det vurderes detaljerte avbøtende tiltak 

for alle alternativ som blir med videre til KU. 

 

Naturressurser 

0-alternativet gir lavest konfliktpotensial, og er rangert som best. 

Sammenhengende jordbruksområder er vurdert opp mot arealinngrep, og sammen 

med oppdeling og fragmentering av områdene har dette veid tungt i rangeringen. 

  

Alternativene Grønn (L1+L2), Brun (K1+L2) og Grønn+Gul (C1+G2) gir få konflikter 

med jordbruksarealer, og er derfor satt som anbefalte alternativer. Deretter er Turkis 

(J1+J2) og så Rosa (H1+H2) rangert da disse to har lange tunneler (>50 % tunnel). 

Grønn+Lilla (C1+E2) kommer også godt ut. Massedeponering av tunnelmasser er ikke 

vurdert i siling. 

 

Alternativer med dagsone mellom Svorta-Valle som gir bredt og arealkrevende 

terrenginngrep på denne strekningen, kommer dårligere ut enn de hele alternativene 

Flere alternativer ligger midt i dalbunnen i Solnørdalen, og deler dalen og 

jordbruksområdene, som gir stort konfliktpotensial.  
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KVU-alternativet Blå (A1+A2) har stort konfliktpotensial, og er blant de med dårligst 

rangering. Se forklaring på konfliktpotensial under hvert delkapittel med vurderinger. 

 

Det anbefales at alternativet Rød X2 ikke tas med videre fra siling. Alternativet gir 

inngrep areal som i dag benyttes som golfbane på Solnør gård, men kan omdisponeres 

til dyrket mark i framtiden. 

 

5 Beskrivelse og vurdering av alternativ som forkastes 

5.1 Begrunnelsen for forkastet alternativer 

Konseptvalgutredningen er bakgrunnen for oppstart av kommunedelplanlegging av strekningen E39 

Digernes-Ørskogfjellet. Tilleggsutredningen (2019) er bakgrunnen for kommunedelplanarbeidet der 

alternativ A Blå ble valgt. Dette er et konsept som i all hovedsak legger opp til at ny E39 legges langs 

dagens E39 mellom Digernes-Valle-Dragsundet, og har ny trasé gjennom Solnørdalen og deretter 

tunnel til Ørskogfjellet. 

I senere planleggingsfase, og i innspill til oppstart av planprogram, har det kommet opp andre 

alternativer fra flere parter som ble ansett som aktuelle. Kommunedelplanen skal også vise 

sammenhengende lokalvegnett på strekningen, noe som gjør at alternativet kan vurderes annerledes 

enn i tidligere faser. 

De fleste av de aktuelle alternativene foreslås tatt med videre i utredningen. Prissatte og ikke-

prissatte fagtema er ikke helt samstemt, men totalvurdering av alternativ som foreslås forkastet, dvs. 

at de ikke tas med videre i planleggingen, er gjort i her kapitel 5.  

Alternativer listet opp under anbefales ikke å bli tatt med videre i planleggingen: 

• Alternativ L Grønn (L1+L2) 

• Alternativ K Brun (K1+L2) 

• Alternativ H Rosa (H2) 

• Alternativ J Turkis (J1) på delstrekning Digernes-Dragsundet (Tysse) 

• Alternativ G Gul (G2) på delstrekning Dragsundet-Landedalen, dvs. i Solnørdalen 

 

Alternativene Grønn L og Brun K er de med færrest konfliktpotensial på delområder, dvs. de beste for 

ikke-prissatte fagtema, men de dårligste for prissatte fag.  

Ved Valle har Blå A1 og Rød B1 dagsoner med stort konfliktpotensial for ikke-prissatte fagtema, men 

disse kan være med i videre planlegging for å ha et alternativ til lang tunnel, Grønn C1. I Landedalen 

er F3 i stor konflikt med den Trondhjemske postvei, og alternativet bør unngås. Gjelder da også for 

linjene rosa H og turkis J. Dersom alternativer som anbefales forkastet for ikke-prissatte fagtema skal 

være med videre, er det for å ha alternativ og sammenligningsgrunnlag for de øvrige alternativene.  

Forhold som gjelder Landedalen og Ørskogfjellet er ikke beskrevet da alternativ på disse strekningene 

er sammenfallende på de som skal utredes. Det er ønske om at det er to alternativer i Landedalen. 

Forkastede alternativ er nærmere beskrevet i de neste delkapitlene.  
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5.2 Alternativ Grønn L (L1+L2) Digernes-Ørskogfjellet 

Alternativet er vist med grønn linje på plankartet over. 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. Ved Straumen knytter alt. Grønn L og alt. Brun K seg sammen mot 

Ørskogfjellet. Alt. Grønn L er skissert med kryss ved Brusdalen (halv), helkryss ved Straumen og på 

Ørskogfjellet. På strekninga Digerneset-Ørskogfjellet vil gammel E39 avlastes for trafikk og få en mer 

lokal funksjon. 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. 

 
Figur 19 Alternativ Grønn L (L1+L2) 

5.2.1 Oppsummering av konfliktpotensial for Prissatte tema og andre forhold 

Alternativet er det som gir størst trafikantnytte i beregningene, noe som drar den litt opp. Årsaken til 

høy trafikantnytte er at den planlegges med doble tunnelløp slik at gjennomsnittsfarten blir høy. 

Investeringskostnaden er stor, og ligger langt over det som er forutsetningen i Nasjonal 

transportplan. Innkortet reisetid bidrar også til stor nytte. 

Trafikkberegninger som er gjort viser at årsdøgntrafikken forbi Valle (mellom Digernes og Håem) ikke 

vil bli redusert dersom L1+L2 blir bygd. Det skyldes at krysset på Håem utgår. All trafikk til og fra 

Sjøholt og Fjord kommune vil da ta av i Brusdalen og passere på dagens veg forbi Valle, uten at denne 

strekningen blir utbedret. 

Øst for Straumen består linja av to forholdsvis lange tunneler. Tunnelen lengst mot øst vil måtte 

bygges med forbikjøringsstrekning på omtrent halve lengden på grunn av stigning. For å få god nok 

overdekning over tunnelen der den passerer under utløpet av Akslevollvatnet må tunnelen legges slik 

at stigningen derfra og opp på Ørskogfjellet blir over 3,5 %.  

Grunnforhold 
Generelt sett har berggrunnen god kvalitet mht. tunneldriving. Enkelte soner/områder med dårlig 

kvalitet, som vil kreve ekstra bergsikring, må likevel tas høyde for. 

Alternativet har gunstige påhuggsområder for tunneler.. 

I en overordnet geoteknisk vurdering vurderes nødvendige skjæringer og fyllinger ift. linjene å være 

så moderate, og de krysser så svakt hellende terreng, at faren for krevende geotekniske tiltak av 

vesentlig omfang anses som liten.  

De foreslåtte tunnelene Grønn L (L1+L2) som passerer under elvene henholdsvis like sør for utløpet 

og like nord for innløpet fra/til Akslevollvatnet vil ha liten overdekning på ca. 300-400 m lange 

strekninger. Minste bergoverdekning for tunnelen på Grønn L vil omtrent være 24-28 meter på 
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tilsvarende strekning. For Grønn L er det ikke gjennomført befaring eller grunnundersøkelser i 

området der overdekningen er 24-28 m. 

Tabell 48 Oppsummering av vurdering av påhugg og behov for nærmere undersøkelser. Kilde: «B11800-GEOL-
N01 E39 Digernes-Ørskogfjellet. Vurdering av alternative traseer, spesielt mht. tunnelpåhugg» 

Alter-
nativ 
 
Lengde  
(ca. m) 

Påhugg sør/vest Påhugg nord/øst 

Navn,  

Profil 

Topografi og løsmasser ved påhugg Navn,  

Profil 

Topografi og løsmasser ved påhugg 

Grønn 

L1-1 

1 370m 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L2-1 

3 600m 

 

 

 

 

 

 

 

L1-1a 

530 

 

 

I foten av slak skråning (1:7) opp 
mot fjellryggen som tunnel-traseen 
går langsetter, Veglinjen har ca. 40° 
vinkel i forhold til terrengkoter. 
Området er bevokst (lyng, furu). På 
løsmassekart fra NGU beskrives 
morenemateriale, 
usammenhengende eller tynt dekke 
over berggrunnen i store deler av 
forskjæringsområdet. På høyre side 
innerst i forskjæringen angis 
morenemateriale, sammenhengende 
dekke, stedvis med stor mektighet. 
Synlig bergblotning i senterlinjen ca. 
10 m før påhugg. Behov for nærmere 
grunnundersøkelser for å kartlegge 
bergoverflate og nøyaktig plassering 
av tunnelpåhugg. Gunstig påhugg. 

 

L1-1b 

1 900 

Nedre del av skråning mot fjellryggen 
der terrenget heller 1:2-1:1,5. 
Veglinjen har ca. 60° vinkel i forhold 
til terrengkoter i senterlinja, men 
kotene bøyer av på sørsiden av 
traseen og går med spiss vinkel 
lenger ut i forskjæringen. På 
løsmassekart (NGU) beskrives hav-/ 
fjord- og strandavsetning, 
usammenhengende eller tynt dekke 
over berggrunnen i store deler av 
forskjæringen. Unntak er øvre del og 
i påhuggsområdet hvor det er 
humusdekke/tynt torvdekke over 
berg-grunn. Langs sørsiden av 
forskjæringen angis 
morenemateriale, usammen-
hengende eller tynt dekke over 
berggrunnen. Det observeres berg i 
dagen like innenfor tunnelpåhugg. 
Lenger ned i forskjæringen er det 
spredte, små blokker i mosebevokst 
terreng. Behov for nærmere 
grunnundersøkelser for å kartlegge 
bergoverflate og nøyaktig plassering 
av tunnelpåhugg. Gunstig påhugg. 

L2-1a 

5 290 

Foten av slak skråning (1:3) i dalside 
der Veglinjen har ca. 45° vinkel i 
forhold til terrengkoter. Området er 
bevokst med busker og trær. Ikke 
observert berg i dagen. Enkelte 
blokker i terrenget (opptil 1m3). På 
løsmassekart fra NGU beskrives 
morenemateriale, sammenhengende 
dekke, stedvis med stor mektighet, i 
sentrale deler av 
forskjæringsområdet. I nordre 
(venstre) del av påhuggsområdet 
angis morenemateriale 
usammenhengende eller tynt dekke 
over berggrunnen. Behov for 
nærmere grunnundersøkelser for å 
kartlegge bergoverflate og nøyaktig 

L2-1b 

8 890 

Slak skråning ved foten av fjellryggen 
som tunneltraseen går gjennom. I 
forskjæringsområdet er 
terrenghelningen ca. 1:10 på tvers av 
vegtraseen, mens ved påhugg er 
helningen ca. 1:6 og terrengkotene 
nesten vinkelrett på traseen. På 
løsmassekart fra NGU beskrives 
morenemateriale, sammenhengende 
dekke, stedvis med stor mektighet. 
Ingen synlige bergblotninger ved 
påhuggsområdet. Ca. 120 m fra 
påhugg er det bratt fjellside-skråning 
med tynt torvdekke over berggrunn. 
Behov for nærmere 
grunnundersøkelser for å kartlegge 
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L2-2 

7 480m 

 

plassering av tunnelpåhugg. Gunstig 
påhugg. 

bergoverflate og nøyaktig plassering 
av tunnel-påhugg. Gunstig påhugg. 

L2-2a 

11570 

 

I dalbunn med småkupert terreng inn 
mot 6 m høy skråning der veglinjen 
går tilnærmet vinkelrett i forhold til 
terrengkoter. De første 50 m etter 
påhugg stiger terrenget kun 3 m 
Området er bevokst med busker og 
trær. Berg i dagen observert ca. 10 m 
foran påhugg. På løsmassekart fra 
NGU beskrives morenemateriale, 
sammenhengende dekke, stedvis med 
stor mektighet, Behov for nærmere 
grunnundersøkelser for å kartlegge 
bergoverflate og nøyaktig plassering 
av tunnelpåhugg. Gunstig påhugg, 
men kan bli nødvendig å flytte det 
mot øst pga. slakt terreng i starten av 
tunneltraseen. 

 

L2-2b 

19 050 

 

(samme 
som  

E2-1b 

og 

G2-1b) 

 

Slak skråning ca. 1:8 i ved foten av 
nordre fjellside til Lebergsfjellet, der 
veglinje har stor vinkel i forhold til 
terrengkoter. På løsmassekart fra 
NGU beskrives morenemateriale, 
sammenhengende dekke, stedvis 
med stor mektighet. Gradvis brattere 
inn mot fjellsiden. Ingen synlige 
bergblotninger ved påhuggsområdet. 
Ca. 150 m fra påhugg er det bratt 
fjellside-skråning med tynt torvdekke 
over berggrunn. Det er gjennomført 
refraksjonsseismikk og målinger med 
georadar i påhuggsområdet som 
viser myr/torv med 0,5-1,5 m 
mektighet og videre faste masser 
(antatt morene) til berg i 3-8 m 
dybde. I tillegg er det foretatt 
grunnboring (des. 2020). Det vil være 
behov for nærmere 
grunnundersøkelser for å kartlegge 
bergoverflate og nøyaktig plassering 
av tunnelpåhugg. Gunstig påhugg, 
men lang forskjæring. 

 

Reisekomfort og reiseopplevelse 
Reisekomfort og reiseopplevelse kan påvirkes av tunnellengder, både positivt og negativt. Alternativ 

Grønn (L1+L2) har ca. 57 % tunnel. 

5.2.2 Oppsummering av konfliktpotensial for Ikke-prissatte tema 

Alle ikke-prissatte fagtema har stort konfliktpotensial selv om tunnel vest for Digernes og lang tunnel 

nord for Skodje gir få konflikter for ikke-prissatte fag på disse to strekningene. Sammenhenger i 

landskapet opprettholdes ved tunnelstrekninger. Alternativet er blant de med færrest antall 

konflikter med Kulturarv og Naturmangfold i dagsoner.  

Alternativ Grønn (L1+L2) har lange tunneler som gir færrest konflikter for ikke-prissatte fagtema. 

Skadereduserende tiltak er beskrevet i fagrapporter. Massedeponering er ikke vurdert i siling. 

Landskapsbilde 
Alternativet vurderes å ha stort-middels konfliktpotensial i delområde L2 mot fjorden da dette er et 

urørt område i dag med relativt lite bebyggelse og få tekniske anlegg. Det finnes fra før eksisterende 

inngrep som høyspentlinje, som krysser Revholmen, og oppleves noe skjemmende. Ny veg vil 

allikevel virke forstyrrende på helheten og sammenhengene i fjordlandskapet. Det er usikkerhet 

knyttet til synlighet fra Skodjebrua, men landskapsbildet ved bruene endres ikke vesentlig. 

Alternativet bryter ikke visuelle sammenhenger, heller ikke ved Fyllingsvatnet. Tunnelportaler på 

strekningen ligger godt tilpasset terrenget der de er tegnet. Langs Nysætervatnet ligger vegen godt i 

terrenget, men det er usikkerhet vedrørende plassering av kryss på Ørskogfjellet. 
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Friluftsliv / by- og bygdeliv 
Alternativet vurderes å ha middels konfliktpotensial. Ny veg vil allikevel virke forstyrrende på 

helheten og sammenhengene i fjordlandskapet. Alternativet gir ingen barrierevirkning. Det er 

usikkerhet om plassering av kryss på Ørskogfjellet. 

Kulturarv 
Alternativet har stort konfliktpotensial, men er vurdert som nest best for kulturarv. Konfliktpotensial 

med verna kraftlinje Tafjord Nørve ved Digernessundet og nærhet til det fredet vegmiljøet, 

Skodjebruene. Stort konfliktpotensial med postvegen på Ørskogfjellet 

Naturmangfold 
Alternativet har stort konfliktpotensial. Fire delområder med stort konfliktpotensial. Vil medføre 

arealinngrep i to naturreservat og nærføring til et naturreservat. Vil få nærføring til strandsonen og 

utfylling i sjø ved Digerneset. Ved sjøkryssing vil det mellom Grynnvågen og Revholmen bli en stor 

fylling ut i sjøen som potensielt har negative konsekvenser. Vil gå i forholdsvis uberørt terreng sør for 

Fyllingsvatnet og få nærføring og arealinngrep i to naturtyper med gammel barskog. Kryssområdet 

plassert nært Nysætervatnet. 

Naturressurser 
Lange tunneler gir få konflikter. Alternativet er lokalisert mellom jordbruksområder, og kan påvirke 

adkomster selv om planskilte kryssinger bygges 

5.2.3 Anbefaling videre arbeid 

Statens vegvesen anbefaler at videre utredninger av alternativet forkastes.  

For prissatte verdier kommer den som nr. 19 i rangeringen. Det betyr at det kommer fjerde dårligst 

ut på samlet rangering. Det er forslaget som gir størst trafikantnytte i beregningene, noe som drar 

den litt opp. Det er den samlede vurderingen av kostnader og behovet for forbikjøringsstrekning i 

tunnel som i hovedsak drar den ned i rangering.  

For de ikke-prissatte fagene kommer dette alternativet ut som det beste etter referansealternativet. 

Da det har lange tunneler som gir færrest konflikter for ikke-prissatte fagtema. Det er stort 

konfliktpotensial med hensyn på kulturmiljø, da spesielt med tanke på nærheten til den verna 

høyspentledningen. Alternativet anbefales at er med videre for ikke-prissatte fagtema. 

Massedeponering er ikke vurdert i siling.  
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5.3 Alternativ K (Brun K1+L2) Digernes-Straumen-Ørskogfjellet 

Alternativet er vist med brun linje på kartet over. 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 knyter Alternativ K1 (Brun) seg til trasé for 

alternativ Grønn L2 mot Ørskogfjellet. Linje 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 %.   

Figur 20 Alternativ K Brun 

5.3.1 Oppsummering av konfliktpotensial for Prissatte tema og andre forhold 

Alternativet er det som kommer fjerde dårligst ut på samlet rangering. Det er forslaget som gir størst 

trafikantnytte i beregningene, noe som drar den litt opp. Årsaken til høy trafikantnytte er at den 

planlegges med doble tunnelløp slik at gjennomsnittsfarten blir høy. Investeringskostnaden er stor, 

og ligger langt over det som er forutsetningen i Nasjonal transportplan. Innkortet reisetid bidrar også 

til stor nytte. 

Trafikkberegninger som er gjort viser at årsdøgntrafikken forbi Valle (mellom Digernes og Håem) ikke 

vil bli redusert dersom L1+L2 blir bygd. Det skyldes at krysset på Håem utgår. All trafikk til og fra 

Sjøholt og Fjord kommune vil da ta av i Brusdalen og passere på dagens veg forbi Valle, uten at denne 

strekningen blir utbedret. 

Øst for Straumen består linja av to forholdsvis lange tunneler. Tunnelen lengst mot øst vil måtte 

bygges med forbikjøringsstrekning på omtrent halve lengden på grunn av stigning. For å få god nok 

overdekning over tunnelen der den passerer under utløpet av Akslevollvatnet må tunnelen legges slik 

at stigningen derfra og opp på Ørskogfjellet blir over 3,5 %.  

Grunnforhold 
Generelt sett har berggrunnen god kvalitet mht. tunneldriving. Enkelte soner/områder med dårlig 

kvalitet, som vil kreve ekstra bergsikring, må likevel tas høyde for. 

Alternativet har gunstige påhuggsområder for tunneler.. 

I en overordnet geoteknisk vurdering vurderes nødvendige skjæringer og fyllinger ift. linjene å være 

så moderate, og de krysser så svakt hellende terreng, at faren for krevende geotekniske tiltak av 

vesentlig omfang anses som liten.  
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Tabell 49 Oppsummering av vurdering av påhugg og behov for nærmere undersøkelser. Kilde: «B11800-GEOL-
N01 E39 Digernes-Ørskogfjellet. Vurdering av alternative traseer, spesielt mht. tunnelpåhugg» 

Alter-
nativ  

Lengde, 
ca. (m) 

Påhugg sør/vest Påhugg nord/øst 

Navn  
 
Profil 

Topografi og løsmasser ved påhugg Navn 
 
Profil 

Topografi og løsmasser ved påhugg 

Brun 

K1-1 

115 m 
 

 

 

 

 

 

 

 

K1-2 

225 m 

K1-
1a 

1 010 

Skråning mot fjellkolle/-rygg der 
veglinjen går tilnærmet vinkelrett på 
fjellryggen (og terrengkotene). 
Helningen er ca. 1:4 i sentrale deler 
forskjæringsområdet, og øker til 1:1-
1:1,5 i øvre del av skråningen. 
Terrengnivået på ryggen er ca. 30 m 
høyere enn i dalbunnene nord og sør 
for tunneltraseen. Berg i dagen 
observert like foran påhugg, og ellers 
morene med mektighet mer enn 1 m. 
På løsmassekart fra NGU beskrives 
morenemateriale, usammenhengende 
eller tynt dekke over berggrunnen i 
området der forskjæringen vil komme. 
Fra like nedenfor påhugg og over hele 
tunneltraseen angis tynt torvdekke 
over berggrunn. Gunstig påhugg. 

K1-
1b 

1 125 

Tunnelpåhugget og ei kort forskjæring 
vil komme i bratt, ca. 20 m høy 
bergskrent som står vinkelrett på 
traseen. På løsmassekart fra NGU 
beskrives hav-/fjordavsetning og 
strandavsetning, usammenhengende 
eller tynt dekke over berggrunnen i 
dalbunnen frem til forskjæringa. I 
tillegg er det torv og myr. Gunstig 
påhugg. 

 

 

K1-
2a 

1 305 

Skråning mot fjellkolle/-rygg der 
veglinjen har omkring 50-60° vinkel på 
terrengkotene. Helningen er 1:1,5-1:2 i 
forskjæringsområdet. Terrengnivået på 
ryggen er ca. 20-30 m høyere enn 
terrenget på begge sider av 
tunneltraseen. På løsmassekart fra 
NGU beskrives hav-/fjordavsetning og 
strandavsetning, usammenhengende 
eller tynt dekke over berggrunnen, 
samt torv og myr, i dalbunnen frem til 
forskjæring. Berg i dagen observert i 
påhuggsområdet.  
På løsmassekart fra NGU beskrives tynt 
torvdekke over berggrunn i forskjæring 
og over hele tunneltraseen. Gunstig 
påhugg. 

K1-
2b 

1 530 

Skråning på nordsiden av fjellkollen/-
ryggen som tunneltraseen går 
gjennom. Veglinjen har ca. 60° vinkel 
på terrengkotene. Helningen i 
forskjæringsområdet er ca. 1:2. 
Terrengnivået på ryggen er 25-35 m 
høyere enn nederst i 
forskjæringsområdet nord for 
tunneltraseen. På løsmassekart fra 
NGU beskrives morenemateriale, 
usammenhengende eller tynt dekke 
over berggrunnen i bunnene av 
forskjæringen. I forskjæringsområdet 
og over hele tunneltraseen angis tynt 
torvdekke over berggrunn. Berg i 
dagen observert enkelte steder i 
påhuggsområdet. Gunstig påhugg. 

 

Reisekomfort og reiseopplevelse 
Reisekomfort og reiseopplevelse kan påvirkes av tunnellengder, både positivt og negativt. Alternativ 

Brun (K1+L2) har ca. 58 % tunnel. 

5.3.2 Oppsummering av konfliktpotensial for Ikke-prissatte tema 

Strekningen Digernes-Straumen har få konflikter da dagens veg og Straumbrua skal gjenbrukes. 

Største konflikten ligger med nærhet til de gamle Skodjebruene som inngår som en del av et sikra 

kulturmiljø. Det har lange tunneler som gir færrest konflikter for ikke-prissatte fagtema da 

sammenhenger i landskapet opprettholdes. Alternativet er blant de med færrest antall konflikter 
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med Kulturarv og Naturmangfold i dagsoner. Alternativet anbefales at er med videre for ikke-

prissatte fagtema. Massedeponering er ikke vurdert i siling. 

Landskapsbilde 
Alternativet har få konflikter, foruten nærføring med kryssområde på Straumen. Bruk av dagens bru 

endrer ikke landskapsbildet. Alternativet bryter ikke visuelle sammenhenger vesentlig. 

Tunnelportaler på strekningen ligger godt tilpasset terrenget der de er tegnet. Langs Nysætervatnet 

ligger vegen godt i terrenget, men det er usikkerhet vedrørende plassering av kryss på Ørskogfjellet. 

Friluftsliv / by- og bygdeliv 
Alternativet vurderes å ha middels konfliktpotensial. Ny veg vil ikke påvirke helheten og 

sammenhengene i fjordlandskapet. Alternativet gir ingen barrierevirkning. Det er usikkerhet om 

plassering av kryss på Ørskogfjellet. 

Kulturarv 
Alternativet har stort konfliktpotensial, men er likevel vurdert som tredje best for kulturarv. 

Vurdering forutsetter gjenbruk av Straumsbrua. Tap av automatisk freda kulturminne, nærføring av 

verna kraftlinje Tafjord Nørve ved Digernessundet og nærhet til Skodjebruene (fredet historisk 

vegmiljø). Stort konfliktpotensial med postvegen på Ørskogfjellet. 

Naturmangfold 
Alternativet har stort konfliktpotensial. Fem delområder med stort konfliktpotensial. Alternativet vil 

berøre Svortavikbekken med elvemusling (VU) og gå i uberørt terreng øst for næringsområdet på 

Digernes. Det vil gå i forholdsvis uberørt terreng sør for Fyllingsvatnet og få nærføring og 

arealinngrep i to naturtyper med gammel barskog. Vil medføre arealinngrep i to naturreservat og 

nærføring til et naturreservat. Kryssområdet plassert nært Nysætervatnet. 

Naturressurser 
Noe nærføring til jordbruksområde ved Straumen, og kan påvirke adkomster selv om planskilte 

kryssinger bygges. 

5.3.3 Anbefaling videre arbeid 

Statens vegvesen anbefaler at videre utredninger av alternativet forkastes.  

For prissatte verdier kommer den som nr. 19 i rangeringen. Det er den samlede vurderingen av 

kostnader og behovet for forbikjøringsstrekning i tunnel som i hovedsak drar den ned i rangering.  

For de ikke-prissatte fagene kommer dette alternativet ut som det beste etter referansealternativet.  

Alternativ Brun (K1+L2) har gjenbruk av dagens veg og bru ved Straumen, samt lange tunneler som 

gir få konflikter for ikke-prissatte fagtema. For kulturarv gir nærføring av verna kraftlinje og nærhet til 

Skodjebruene stort konfliktpotensial. Et tilsvarende alternativ i KVU-arbeidet ble forkastet pga. 

konflikt med fredet historisk vegmiljø på strekningen K1 (K-3.2). 
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5.4 Alternativ H (Rosa H2) Digernes-Ørskogfjellet 

Alternativet er vist med rosa linje på kartet under. På strekninga Tysse-Apalsethaugen følger linja 

nær dagens E39. Linje går i tunnel og veg i dagen ovenfor Sjøholt til Landedalen. Fra Landedalen til 

Ørskogfjellet følger alt. H samme trasé som alt. F med en tunnel ved Nysetra. Alternativ H2 (Rosa) er 

skissert med kryss ved, Apalset (halv), Landedalen (halv) og Ørskogfjellet. På strekninga Digerneset-

Ørskogfjellet vil gammel E39 avlastes for trafikk og få en mer lokal funksjon.. To brukonstruksjoner 

der bru Valle-Tysse (Solnørvika) blir minimum 800 m. Andre konstruksjonen er ved kryssing av 

Tverrelva i Landedalen. 

 
Figur 21 Alternativ H2 Rosa 

5.4.1 Oppsummering av konfliktpotensial for Prissatte tema og andre forhold 

For delstrekning 2 (H2) er det en utfordring med de geologiske forholdene, og vanskelighetsgraden er 

satt fra ugunstig til noe gunstig. Stekningen H2 er også blant de strekningene som vil berøre flest 

boliger med rød og gul støysone, samtidig som den er vanskelig å støyskjerme. 

Grunnforhold  
Generelt sett har berggrunnen god kvalitet mht. tunneldriving. Enkelte soner/områder med dårlig 

kvalitet, som vil kreve ekstra bergsikring, må likevel tas høyde for. 

Tunnelpåhugg i sør ved Storvika er ugunstig. Skredfare må vurderes. Det må påregnes behov for 

langt fanggjerde som skredsikring. I tillegg vil det bli behov for sikring av løsmasser på oversiden av 

forskjæringa samt sikring i bergskjæringa. Noe gunstig påhugg i nord. 

I en overordnet geoteknisk vurdering vurderes nødvendige skjæringer og fyllinger ift. linjene å være 

så moderate, og de krysser så svakt hellende terreng, at faren for krevende geotekniske tiltak av 

vesentlig omfang anses som liten.  

Langs det rosa linjealternativet (H1+H2) er det større potensiale for at geotekniske tiltak av større 

omfang kan bli nødvendig. Det samme kan gjelde der det blir større fyllinger, for eksempel for linjene 

A2, F2, G2 og L2. 
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Tabell 50 Oppsummering av vurdering av påhugg og behov for nærmere undersøkelser.  Kilde: «B11800-GEOL-
N01 E39 Digernes-Ørskogfjellet. Vurdering av alternative traseer, spesielt mht. tunnelpåhugg» 

Alter-
nativ 

Lengde, 
ca. (m) 

Påhugg sør/vest Påhugg nord/øst 

Navn  

Profil 

Topografi og løsmasser ved påhugg Navn  

Profil 

Topografi og løsmasser ved påhugg 

Rosa  
H2-1 

2 000 m 

H2-1a 

9 120 

Sidebratt skråning (helning ca. 1:2,5) 
der veglinje har svært spiss vinkel 

(10-20°) i forhold til terrengkoter. 
Ingen synlige bergblotninger ved 
påhuggsområdet. På løsmassekart 
fra NGU beskrives morenemateriale, 
usammenhengende eller tynt dekke 
over berggrunnen. Ca. 80 m ovenfor 
tunnelpåhugg (målt i luftlinje) er det 
skredmateriale, sammenhengende 
dekke, stedvis med stor mektighet. 
Skredfare må vurderes. Det må 
påregnes behov for langt fanggjerde 
som skredsikring. I tillegg vil det bli 
behov for sikring av løsmasser på 
oversiden av forskjæringa samt 
sikring i bergskjæringa. Det er behov 
for nærmere grunnundersøkelser for 
å kartlegge bergoverflate og nøyaktig 
plassering av tunnelpåhugg. Ugunstig 
påhugg. 

H2-1b 

11 120 

Bratt skråning (helning ca. 1:2-
1:2,5) der veglinje har ca. 45° vinkel 
i forhold til terrengkoter. Synlig 
berg ca. 20 m ovenfor (nord for) 
tunnelpåhugg, og 30 m før (øst for) 
tunnelpåhugg. Generelt er det en 
del ur-masser i påhuggsområdet. På 
løsmassekart fra NGU beskrives 
breelvavsetning (kornstørrelse kan 
variere fra sand til blokk). Like nord 
for traseen beskrives 
morenemateriale, 
sammenhengende dekke, stedvis 
med stor mektighet. Vest for 
påhugg, 15-20 m oppover i 
skråningen (like over 
tunneltraseen) er det 
usammenhengende, tynt 
morenelag. Behov for nærmere 
grunnundersøkelser for å kartlegge 
bergoverflate og nøyaktig 
plassering av tunnelpåhugg. Noe 
gunstig påhugg. 

Tunnel 
H2-3 

310 m 

H2-3a 
12 840 

Bratt skråning (helning ca. 1:2) i et 
lite dalsøkk der veglinjen går 
vinkelrett på terrengkoter. Bekk går 
skrått gjennom påhuggsområdet. På 
NGUs løsmassekart beskrives 
morenemateriale, 
usammenhengende eller tynt dekke 
over berggrunnen. Ingen synlige 
bergblotninger i påhuggsområdet. 
Enkelte mosegrodde blokker i 
overflaten. Morenelaget ser ut for å 
være tykkere enn beskrevet på 
løsmassekart. Behov for nærmere 
grunnundersøkelser for å kartlegge 
bergoverflate og nøyaktig plassering 
av tunnelpåhugg. Noe ugunstig 
påhugg pga. bekk som må legges om. 

H2-3b 
13 150 

Sidebratt terreng med helning ca. 
1:2,5 hvor veglinjen har svært spiss 

vinkel (10-20°) i forhold til 
terrengkoter. Slakere terreng like 
ovenfor. På løsmassekart fra NGU 
beskrives morenemateriale, 
sammenhengende dekke, stedvis 
med stor mektighet. Ved selve 
påhugget er det synlige 
bergblotninger langs markert kant 
på tvers av veglinjen. De første 
meterne over tunneltraseen er det 
tykk løsmasse samtidig som 
terrenghøyden avtar noen meter. 
Det er behov for nærmere 
grunnundersøkelser for å kartlegge 
bergoverflate og nøyaktig 
plassering av tunnelpåhugg. Noe 
ugunstig påhugg. 

Tunnel 
H2-4 

1 490 m 

H2-4a 
17 060 

 

Skråning ca. 1:3, der veglinje har 

spiss vinkel (30°) i forhold til 
terrengkoter. Ikke synlig berg. På 
løsmassekart fra NGU beskrives 

H2-4b 
18 550 

 

Slak skråning ca. 1:6 inn mot foten 
av fjellkolle. Veglinjen har stor 
vinkel i forhold til terrengkoter. 
Ingen synlige bergblotninger ved 
påhuggsområdet. På løsmassekart 
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(samme 
som 

F3-3a) 

morenemateriale, sammenhengende 
dekke, stedvis med stor mektighet. 
Berg i dagen observeres ca. 40 m fra 
påhugg og ca. 40 m øst for veglinje, i 

bekk som krysser tunneltraseen (50 
m etter påhugg). Behov for nærmere 
grunnundersøkelser for å kartlegge 
bergoverflate og nøyaktig plassering 
av tunnelpåhugg. Noe gunstig 
påhugg forutsatt at 
løsmassetykkelsen ikke er veldig stor. 

(samme 
som 

F3-3b) 

fra NGU beskrives 
morenemateriale, 
sammenhengende dekke, stedvis 
med stor mektighet. Det observeres 
myr/torv i overflaten. Ca. 20 m fra 
påhugg og videre oppover 
skråningen til fjellkollen, er det tynt 
torvdekke over berggrunn. Behov 
for nærmere grunnundersøkelser 
for å kartlegge bergoverflate og 
nøyaktig plassering av 
tunnelpåhugg. Gunstig påhugg. 

 

Reisekomfort og reiseopplevelse 
Reisekomfort og reiseopplevelse kan påvirkes av tunnellengder, både positivt og negativt. Alternativ 

Rosa H2 har korte tunnelstrekninger, totalt 3,8 km, derav Apalset-Fargardalen på 2 km. Dagsoner gir 

flott utsikt da veg ligger høyt i terrenget over fjorden på strekningen Tysse-Apalset og øst for Sjøholt 

til nederst i Landedalen. Støytiltak vil trolig ikke sjenere reiseopplevelsen da all bebyggelse ligger 

lavere enn vegen, og skjermingstiltak kan være lave (hjulstøy). 

5.4.2 Oppsummering av konfliktpotensial for Ikke-prissatte tema 

Alle ikke-prissatte fagtema har stort konfliktpotensial selv om lang tunnel ved Valle og tunnel nord 

for Sjøholt gir få konflikter for ikke-prissatte fag på disse to strekningene. Sammenhenger i 

landskapet opprettholdes ved tunnelstrekninger, men alternativet er blant de med høyest antall 

konflikter med Kulturarv i dagsoner. Kryssing av Solnørvika og dagsone videre mot nordøst, gir stort 

konfliktpotensial for flere fag. Skadereduserende tiltak er beskrevet i fagrapporter. 

Landskapsbilde 
Dagsoner har stort konfliktpotensial, og brukryssing over Solnørvika er utfordrende. Lange dagsoner 

mellom Dragsundet-Sjøholt. Helhet og sammenhenger i landskapet opprettholdes. 

Dagsone i sidebratt terreng Solnørvika-Tysse-Sjøholt gir permanente inngrep. Utfordrende 

brukryssing, mange dagsoner i sidebratt terreng gir barriervirkning. I Landedalen ligger F3 vest for 

dagens veg, og gir mindre inngrep enn A2. 

Friluftsliv / by- og bygdeliv 
Alternativ H2 Rosa vurderes å ha stort konfliktpotensial. Ny veg vil påvirke helheten og 

sammenhengene. Alternativet gir barrierevirkning flere steder. De totale inngrepene vil fjerne 

sammenhenger og helheten mellom bebyggelse og fjord. Alternativet gir fysiske barrierevirkning 

flere steder, både nær Sjøholt og i Landedalen, Arealene mot fjorden endres ikke vesentlig, men de 

totale inngrepene vil fjerne sammenhenger og helheten bebyggelse og fjord. Ødelegger 

Postvegen/turveg på en strekning. Det er usikkerhet om plassering av kryss på Ørskogfjellet.  

Kulturarv 
Alternativet (Rosa) er et av alternativene med flest konflikter for kulturarv. Nærføring og konflikt 

med mange delområder av typen gårdsmiljø og kulturlandskap med middels konfliktpotensial. Stort 

konfliktpotensial med postvegen både i Landedalen og på Ørskogfjellet. Alternativet vil komme i 

dirkete konflikt med postvegen på hele tre steder. 
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Naturmangfold 
Alternativet har stort konfliktpotensial. Fire delområder med stort konfliktpotensial. Alternativet vil 

potensielt få inngrep i tre naturreservat. Det vil gå i urørt terreng over Sjøholt til den treffer 

eksisterende E39 i Landedalen. Det er planlagt kryss i området ved Nysætervatnet og Måslia 

naturreservat. 

Naturressurser 
Temaet er vurdert til å ha stort konfliktpotensial. Alternativer med dagsone mellom Svorta-Valle gir 

bredt og arealkrevende terrenginngrep på denne strekningen. 

Alternativet berører sammenhengende jordbruksområder, og deler eiendommer. Reduserer effektiv 

utnyttelse. Dagsone ved Svorta berører jordbruksområder. Ved Tysse berøres jordbruksområder i 

dagsonen. 

5.4.3 Anbefaling videre arbeid 

Statens vegvesen anbefaler at videre utredninger av alternativet forkastes.  

For alternativ H2 er det en utfordring med de geologiske forholdene, og vanskelighetsgraden er satt 

fra ugunstig til noe gunstig. Strekningen H2 er også blant de strekningene som vil berøre flest boliger 

med rød og gul støysone, samtidig som den er vanskelig å støyskjerme. 

Ikke-prissatte fagtema har stort konfliktpotensial. Dagsoner både ved Solnørvika-Tysse gir mange 

konfliktpunkt for alle ikke-prissatte fagtema 
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5.5 Alternativ J (Turkis J1) på delstrekning Digernes-Dragsundet 

Alternativet er vist med turkis linje på kartet under. 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 Alternativ J1 (Turkis) er skissert med kryss ved Digernes og Tysse.. På strekninga 

Digerneset-Ørskogfjellet vil gammel E39 avlastes for trafikk og få en mer lokal funksjon. 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.  

 
Figur 22 Alternativ J1 Turkis 

5.5.1 Oppsummering av konfliktpotensial for Prissatte tema og andre forhold 

Netto nytte per budsjettkrone er lavest av alle alternativene.  

Det er knyttet stor usikkerhet til mange forhold rundt brua over Håemsvika. Kystverket har uttalt i 

innspill til planvarslet at Håemsvika er en bifarled og krav til fri seilingshøyde. Kostnadsberegningen 

er gjort før vi fikk denne kunnskapen og det ble lagt inn for lav seilingshøyde. Skal den økes vil det bli 

en utfordring å få akseptabel stigning opp på brua fra Vallesiden, og det kan resultere i at det må 

føres et forbikjøringsfelt i østgående retning opp på brua. Det vil øke investeringene mye.  

En endring i konstruksjonen vil i tillegg medføre store konsekvenser for kulturmiljø.  

Området ved inngangen av tunnelen lengst mot vest/nord blir omtalt med vanskelighetsgrad «noe 

vanskelig / ugunstig». For delstrekning 2 er vanskelighetsgraden noe mildere, det vil si at den omtales 

som «noe gunstig» til «gunstig». 

Grunnforhold 
Generelt sett har berggrunnen god kvalitet mht. tunneldriving. Enkelte soner/områder med dårlig 

kvalitet, som vil kreve ekstra bergsikring, må likevel tas høyde for. 

Alternativet har noe vanskelig påhugg for tunnelen i sør, og det kan bli stort inngrep. Gunstig 

påhuggsområde i nord. 
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I en overordnet geoteknisk vurdering vurderes nødvendige skjæringer og fyllinger ift. linjene å være 

så moderate, og de krysser så svakt hellende terreng, at faren for krevende geotekniske tiltak av 

vesentlig omfang anses som liten.  

For fyllinger og bruer over Storvågen (D1.1 og D1.2) viser grunnboringer et det flere steder er mange 

meter med leirmasser på sjøbunnen. Her ventes betydelige geotekniske tiltak å bli nødvendig ved 

realisering. Det må påregnes at tilsvarende forhold kan gjelde også for de andre linjene der fjorder 

krysses, hvor undersøkelser som bekrefter dette ikke er utført. 

Tabell 51 Oppsummering av vurdering av påhugg og behov for nærmere undersøkelser. Kilde: «B11800-GEOL-
N01 E39 Digernes-Ørskogfjellet. Vurdering av alternative traseer, spesielt mht. tunnelpåhugg» 

Alter-
nativ 

Lengde, 
ca. (m) 

Påhugg sør/vest Påhugg nord/øst 

Navn  

Profil 

Topografi og løsmasser ved påhugg Navn  

Profil 

Topografi og løsmasser ved påhugg 

Turkis 

J1-1 

2 990m 

J1-1a 

1 100 

 

(samme 
som 

C1-1a, 

like vest 
for 

B1-1a) 

Nederst i bratt skråning opp mot 
fjellkolle, der veglinje har 50-60° 
vinkel i forhold til terrengkoter. 
Enkelte synlige bergblotninger oppe i 
skråningen, ellers morenemateriale, 
usammenhengende eller tynt dekke 
over berggrunnen. På løsmassekart 
fra NGU beskrives humusdekke/tynt 
torvdekke over berggrunn i øvre del. 
Store blokker fra gamle steinsprang i 
foten av skråningen, skredfare må 
vurderes. Sannsynligvis behov for 
sikring i terrenget over påhugg. 
Seismikk utført i 2021 viser at 
løsmassetykkelsen kan være opptil  
15 m i nedre del, og at det er lenger 
opp i skråningen varierer mellom 0 og 
nærmere 10 m. Noe vanskelig 
påhugg. Kan bli stort inngrep. 

J1-1b 

4 090 

Øvre del av skråning mot åsrygg der 
terrenget heller 1:3-1:3,5. Veglinjen 
har stor vinkel i forhold til 
terrengkoter. På løsmassekart fra 
NGU beskrives hav-/fjordavsetning og 
strandavsetning, usammenhengende 
eller tynt dekke over berggrunnen. 
Ingen synlige bergblotninger, enkelte 
mosegrodde blokker i overflaten. 
Behov for nærmere 
grunnundersøkelser for å kartlegge 
bergoverflate og nøyaktig plassering 
av tunnelpåhugg. Gunstig påhugg. 

 

Reisekomfort og reiseopplevelse 
Reisekomfort og reiseopplevelse kan påvirkes av tunnellengder, både positivt og negativt. Alternativ 

Turkis J1 har lang tunnel forbi Valle, lengde 2990 m. 

5.5.2 Oppsummering av konfliktpotensial for Ikke-prissatte tema 

Lang tunnel ved Valle gir få konflikter, men dagsone på Tysse er utfordrende for alle fagtema. 

Skadereduserende tiltak er beskrevet i fagrapporter. 

Turkis J berører flere delområder, både med stor og middels verdi for alle fagtema. Konfliktpunkt 

med delområder med stor verdi, er Håem, Solnørvika, Langskipsøya, og Tysse.  

Landskapsbilde 
Alternativet påvirker landskapsbildet negativt i dagsoner. De store terrenginngrepene vil bli godt 

synlig fra land og fra fjorden og landskapsopplevelsen vil bli negativt påvirket. Kryssområde på Tysse 

vil bli dominerende da det er kort avstand og trangt. Det er usikkerhet knyttet til terrenghøyder og 

løsninger ved Langskipsøya og Tysse.  
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Friluftsliv / by- og bygdeliv 
Alternativ J1 Turkis vurderes å ha middels konfliktpotensial. Ny veg vil ikke påvirke helheten og 

sammenhengene. Alternativet gir ingen barrierevirkning.  

Kulturarv  
Alternativet har middels konfliktpotensial på strekningen Digernes-Dragsundet, men gir betydelig 

miljøskade på delområde KM 22 Håem. Kryssing av fjorden ved Solnørvika har stort konfliktpotensial 

for KM 24 Langskipsøya og KM 25 Tøsse, delområder med stor verdi. 

En endring i konstruksjonen vil medføre store konsekvenser for kulturmiljø.  

Naturmangfold 
Alternativet J1 har stort konfliktpotensial. To delområder med stort konfliktpotensial, NM4 og NM42. 

Alternativet vil berøre Svortavikbekken med elvemusling (VU) og gå i uberørt terreng øst for 

næringsområdet på Digernes.  

Naturressurser 
Lang tunnel på Valle, men har nærføing til /krysser med bru over jordbruksområde på Tysse. Mulig 

fragmentering av eiendommer, adkomster berøres. 

5.5.3 Anbefaling videre arbeid 

Statens vegvesen anbefaler at videre utredninger av alternativet forkastes.  

Turkis linje er den som kommer dårligst ut, både med hensyn på prissatte og ikke-prissatte. Netto 

nytte per budsjettkrone er lavest av alle alternativene. Det er stor sannsynlighet for at brua over 

Håemsvika er undervurder med seilingshøyde og konsekvensene av det. En endring i konstruksjonen 

vil i tillegg medføre store konsekvenser for kulturmiljø.  

Det er knyttet stor usikkerhet til mange forhold rundt brua over Håemsvika. Kystverket har uttalt i 

innspill til planvarslet at Håemsvika er en bifarled og krav til fri seilingshøyde. Kostnadsberegningen 

er gjort før vi fikk denne kunnskapen og det ble lagt inn for lav seilingshøyde. Skal den økes vil det bli 

en utfordring å få akseptabel stigning opp på brua fra Vallesiden, og det kan resultere i at det må 

føres et forbikjøringsfelt i østgående retning opp på brua. Det vil øke investeringene mye.  

For at det skal være et alternativ til kryssing av Dragsundet akkurat over sundet har vi likevel anbefalt 

at strekningen Rosa H1 kan være med videre i planarbeidet.  
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5.6 Alternativ G (Gul G2) på delstrekning Dragsundet-Ørskogfjellet 

Alternativet er vist med gul linje på kartet under. På strekninga Dragsundet–Solnørdalen–

Ørskogfjellet legges E39 ny trasé. Linje 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 kan tenkes lagt som alt. E. På strekninga Dragsundet-Ørskogfjellet vil 

gammel E39 avlastes for trafikk og få en mer lokal funksjon. 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 3 %. Mulig brukonstruksjon påkrevd oppe i Solnørdalen, der linja blir liggende nært 

inntil Dekkjavatnet og Solnørelva. 

 
Figur 23 Alternativ G2 Gul 

5.6.1 Oppsummering av konfliktpotensial for Prissatte tema og andre forhold 

Forslaget kommer ut som femte dårligst på samlet rangering for prissatte.  

Alternativet ligger på maksimalt tillatt stigning over lange strekninger. Linja krysser over Solnørelva 

med en eller to større konstruksjoner og er det forslaget som gir størst fare for inngrep i 

Solnørvassdraget. Linja ligger nordvendt på sørsiden av Solnørdalen og vil medføre delvis store 

skjæringer i fjellsiden. Den er vil også bli utsatt for «vær og vind» på grunn av beliggenheten og vil ha 

stor fare for isete vegbane. Det er også en større fare for skred i Solnørdalen på denne linja.  

Støyberegningene er ikke spesielt negative, men vi vet at å skulle skjerme Solnørdalen for støyen fra 

linjen er vanskelig på grunn av landskapet.  

Linja kommer ikke spesielt godt ut med hensyn på klimagassutslipp, men er heller ikke blant de som 

fører til størst beregnet utslipp. 

Grunnforhold 
Generelt sett har berggrunnen god kvalitet mht. tunneldriving. Enkelte soner/områder med dårlig 

kvalitet, som vil kreve ekstra bergsikring, må likevel tas høyde for. 

Alternativet har noe vanskelig påhugg for tunnelen i sør, Bratt fjellside/-skrent med bergblotninger 

ca. 50 m fra påhugg. Skredfare må vurderes, sannsynligvis behov for skredsikring. Behov for nærmere 

grunnundersøkelser for å kartlegge bergoverflate og nøyaktig plassering av tunnelpåhugg. Kan være 

noe ugunstig påhugg dersom det er tykke urmasser. Gunstig påhuggsområde i nord, men lang 

forskjæring. 
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I en overordnet geoteknisk vurdering vurderes nødvendige skjæringer og fyllinger ift. linjene å være 

så moderate, og de krysser så svakt hellende terreng, at faren for krevende geotekniske tiltak av 

vesentlig omfang anses som liten.  

Tabell 52 Oppsummering av vurdering av påhugg og behov for nærmere undersøkelser. Kilde: B11800-GEOL-
N01 E39 Digernes-Ørskogfjellet. Vurdering av alternative traseer, spesielt mht. tunnelpåhugg 

Alter-
nativ 

Lengde, 
ca. (m) 

Påhugg sør/vest Påhugg nord/øst 

Navn  

Profil 

Topografi og løsmasser ved påhugg Navn 

Profil 

Topografi og løsmasser ved påhugg 

Gul 

G2-1 

4 950m 

G2-
1a 

12 
000 

I foten av bratt fjellside, der veglinjen 
går tilnærmet vinkelrett på 
terrengkoter. Helningen er ca. 1:3 ved 
påhuggsområdet. Befaringen gikk 
ikke helt inntil påhugget pga. snø. Det 
kan være urmasser her. På 
løsmassekart (NGU) beskrives 
humusdekke/tynt torvdekke over 
berggrunn samt morenemateriale, 
usammenhengende eller tynt dekke 
over berggrunnen. Bratt fjellside/-
skrent med bergblotninger ca. 50 m 
fra påhugg. Skredfare må vurderes, 
sannsynligvis behov for skredsikring. 
Behov for nærmere 
grunnundersøkelser for å kartlegge 
bergoverflate og nøyaktig plassering 
av tunnelpåhugg. Kan være noe 
ugunstig påhugg dersom det er tykke 
urmasser. 

G2-1b 

16 950 

 

(samme 
som  

E2-1b) 

 

Slak skråning ca. 1:8 i ved foten av 
nordre fjellside til Lebergsfjellet, der 
veglinje har stor vinkel i forhold til 
terrengkoter. På løsmassekart (NGU) 
beskrives morenemateriale, 
sammenhengende dekke, stedvis 
med stor mektighet. Gradvis brattere 
inn mot fjellsiden. Ingen synlige 
bergblotninger ved påhuggsområdet. 
Ca. 150 m fra påhugg er det bratt 
fjellsideskråning med tynt torvdekke 
over berggrunn.  

Det er gjennomført 
refraksjonsseismikk og målinger med 
georadar i påhuggsområdet som viser 
myr/torv med 0,5-1,5 m mektighet og 
videre faste masser (antatt morene) 
til berg i  
3-8 m dybde. I tillegg er det foretatt 
grunnboring (des. 2020). Det vil være 
behov for nærmere 
grunnundersøkelser for å kartlegge 
bergoverflate og nøyaktig plassering 
av tunnelpåhugg. Gunstig påhugg, 
men lang forskjæring. 

 

Reisekomfort og reiseopplevelse 
Reisekomfort og reiseopplevelse kan påvirkes av tunnellengder, både positivt og negativt. Alternativ 

Gul G2 har 4950 m tunnel fra Solnørdalen til Ørskogfjellet. Alternativet ligger på skyggesiden av 

Solnørdalen (nordside av Liafjellet) som kan gi tine/fryse partier på vegen, og sol/mørke som kan 

være utfordrende for trafikantene. 

5.6.2 Oppsummering av konfliktpotensial for Ikke-prissatte tema 

På delstrekning Dragsundet-Ørskogfjellet er alternativet nest best etter Lilla E2, for ikke-prissatte 

fagtema. Skadereduserende tiltak er beskrevet i fagrapporter. 

Landskapsbilde 
G2, F2 og A2 har samme trasé Dragsundet-Solnørdalen. Alternativet ligger lenger sør i Solnørdalen, 

og er noe mer skånsom med landskapsrommet i vestre del. Alternativet gir store skjemmende 

terrenginngrep i åssiden i nordside av Liafjellet og sør for Brauta. Det er veldig bratt helning med 
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synlige bergskrenter. Inngrep blir permanente sår i form av bergskjæringer og store fyllinger som gjør 

det vanskelig å revegetere da nordside av fjellet gir dårlige vekstforhold for ny vegetasjon pga. 

lysforhold og lokalklima. Gult alternativ gir derfor dårligere tilpasning enn alternativ A2 og F2 som 

også krysser dalen. Alternativet vil bli skjemmende i dalen, og påvirke opplevelsen av 

jordbrukslandskapet og gårdstunene negativt. Dal-/fjellsiden øst i dalen er skogkledt, og vil dempe 

inngrep av tunnelpåhogg noe sett fra dalen, men dagsone er lengre enn på A2 og F2. 

Friluftsliv / by- og bygdeliv 
Alternativ Gul G2 vurderes å ha middels konfliktpotensial. Få konflikter med friluftslivsområder, 

bortsett fra ved Dekkjavatnet. Alternativet gir noe barrierevirkning.  

Kulturarv 
Alternativet (G2) vurderes å ha stort konfliktpotensial for kulturarv, men er vurdert som best for 

kulturarv i dagsone i Solnørdalen. Delområder med stort konfliktpotensial er KM 2 Kraftlinje Tafjord-

Nørve, KM 11 Dragsundet forsvarsanlegg og KM 27 Den Trondhjemske postvei.  

Naturmangfold 
Alternativet har stort konfliktpotensial. Alternativet går i urørt terreng fra Dragsundet til Solnørdalen. 

Krysser Solnørelva flere ganger. Arealinngrep i et delområde med svært stor verdi (rødlista naturtype 

VU), Dekkjavatnet myr. Alternativet gir store terrenginngrep i åssiden i nordside av Liafjellet og sør 

for Brauta, denne har veldig bratt helning. Tunnel fra Solnørdalen til vest for Nysætervatnet. 

Naturressurser 
Alternativet vurderes å ha noe konfliktpotensial. I Solnørdalen alternativet ligger i utmark i dalsiden 

mot sør. 

5.6.3 Anbefaling videre arbeid 

Statens vegvesen anbefaler at videre utredninger av alternativet forkastes.  

Prissatte er ikke beregnet for delstrekninger, men det er andre forhold som trekker den ned. I 

omtalen av linja går det fram at den ligger på maksimal stigning på det meste av strekningen. 

Dagsonen ligger på 3 % og tunnelen på 5 %.  

Ikke-prissatte fagtema har stort konfliktpotensial. Gul (G2) er rangert som tredje best etter 0-

alternativet og Lilla E2 på delstrekningen Dragsundet-Ørskogfjellet for ikke-prissatte fag. 

Hovedbegrunnelsen for å ta den ut av videre planarbeid er de dårlige stigningsforholdene i både 

dagsonen og tunnelen, inngrepet i landskapet og påvirkning i Solnørdalen. Det er den linja som vil ha 

størst utfordring med værforholdene og eventuell rasfare i Solnørdalen. 
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6 Sammenstilling og anbefalinger 

I silingen har vi valgt å argumentere for de linjene som ikke skal være med videre i planarbeidet. De 

peker seg litt ulikt ut med forskjellige negative konsekvenser, enten innenfor de prissatte, ikke-

prissatte eller andre forhold. De linjene som vi anbefaler som skal være med videre, er ikke rangerte. 

 

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. 

 
Figur 24 Kart med alternativer som skal være med videre i planleggingen 

 

 

*** 
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