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1 Innledning 
Statens vegvesen har med hjemmel i plan- og bygningslovens § 3-7 utarbeidet forslag til 

reguleringsplan E39 på strekningen Julbøen - Bolsønes i Molde kommune. Planens tittel er «E39 

Julbøen – Molde». E39 Julbøen - Molde inngår som en delstrekning i planlegginga av ny E39 mellom 

Ålesund og Molde. Det overordnede målet for ny E39 er å redusere reisetiden for befolkning og 

næringsliv mellom byene som ledd i regional utvikling for fylket og å legge til rette for et felles bo- og 

arbeidsmarked.  

Formålet med reguleringsplanen er å skaffe et formelt grunnlag for bygging av ny E39 på strekningen 

E39 Julbøen - Molde.  

Reguleringsplanen skal vise alle arealinngrep som er nødvendig for bygging av vegen. Avklaring av 

arealbruken mellom fremtidig vegsystem og tilgrensende områder er gjort i tidligere plan for Julbøen 

og den framtidige planen for Bolsønes. Planen skal vise hvilke tiltak som skal gjennomføres for å bøte 

på negative effekter av vegbyggingen. 

Under utarbeidelse av planforslaget har det vært et mål å planlegge vegen med god tilpasning til 

omgivelsene og minimere de negative virkningene av planen på miljø og samfunn. 

Planforslaget består av følgende deler: 

Reguleringsplankart, datert 17.01.22 

Reguleringsbestemmelser, datert 17.01.22 

Planbeskrivelse, datert 17.01.22 

Risiko- og sårbarhetsanalyse 13.01.2022

Reguleringsplankart med bestemmelser er juridisk bindende, mens planbeskrivelsen er orienterende 

og beskriver forhold knyttet til planen.  

Vedlegg til reguleringsplanen 

− Oppsummering av skriftlige innspill til reguleringsarbeidet og hvordan disse er ivaretatt i

forslaget til reguleringsplan, notat datert 12.01.22

− Teknisk plan

Kulturminner 

− Arkeologiske registreringer 2021 Rapport Mrfk E39 Mordal

Klima 

− M-Not-002-1350047552-E39 Julbøen – Molde (Rambøll, datert 17.01.2022)

Geofag 

− Geoteknisk rapport nr. 40053 -GEOT-02, utarbeidet av Statens vegvesen, datert 15.12.2021

− Ingeniørgeologisk rapport. Rapport nr. 40053-GEOL-R01, utarbeidet av Statens vegvesen

datert 15.12.2021

Vannhåndtering: 

− Fagrapport Håndtering av vann i tunnel (Rambøll, datert 10.01.22)

− Fagrapport Julbøen – Molde – Flomvurderinger Mordalselva (Rambøll, datert 17.12.21)

− Fagrapport Julbøen – Molde – Hydrologi og VA i dagsone (Rambøll, datert 17.12.2021)

− Prinsippskisser VA dagsone (Rambøll, datert 17.12.2021)

Naturmiljø 

− E39 Julbøen – Molde. Fiskeøkologiske undersøkelser i vassdrag (Sweco, datert 25.09.2020)

− Supplerende viltkartlegging E39 Ørskogfjellet- Molde (Notat 2021-46 Kistefoss Skogtjenester

v/ Geir Høitomt) (felles med strekningen Ørskogfjellet – Vik)
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− Fagrapport Luftkvalitet E39 Julbøen – Molde (Sweco, datert 29.04.2020)

Risikoanalyse: 

− Risikoanalyse Kringstadtunnelen og Julakslatunnelen (Safetec), datert 15.06.2021

Øvrig grunnlagsmateriale: som kan fås på forespørsel til Statens vegvesen 

− Rapport om tilrettelegging for sykling tilknyttet vegprosjektet E39 Ålesund- Molde (Svv

Transport og samfunn v/ Tore Kvaal), datert 02.09.2021

− E39 Ålesund – Molde KOLLEKTIV 2020 (Møreforskning 2020)

Spørsmål om planarbeidet kan rettes til: 

Harald Inge Johnsen (Prosjektleder Statens vegvesen) 

E- post: harald.johnsen@vegvesen.no

Tlf: 91512885

Tone Hammer (Planleggingsleder Statens vegvesen) 

E-post: tone.hammer@vegvesen.no

Tlf: 90076924

Hogne Frydenlund (Rådgiver plan Molde kommune) 

E-post: hogne.frydenlund@molde.kommune.no

Tlf: 48279677

mailto:harald.johnsen@vegvesen.no
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2 Bakgrunn for planforslaget 

2.1 Planområdet 
Planområdet er en del av hovedprosjektet E39 Ålesund – Molde. Parsellen har fått navnet E39 

Julbøen – Molde. Området starter etter krysset på Julbøen (planID 1502_202111) og går fram til 

tunnelmunningen på Fuglset/Bolsønes i Molde sentrum. Koblingen mot eksisterende vegsystem skal 

løses i en egen reguleringsplan. 

Veglinjen ble vedtatt i kommunedelplanen med planID 1502_K2020-01 og omtalt som Lilla linje. 

Området som ble varslet var større enn det som blir omfattet av reguleringsplanen.  

Figur 1 Avgrensing av planområdet iht. planvarsling med blå linje og planområdet med rød linje 

Planen omfatter et areal på i alt 1150 dekar. Av dette er 902,5 dekar tunneler og 247,5 dekar på 

grunnen. 

Planområdet består i hovedsak av to tunneler og en kort dagsone mellom disse. Reguleringsplanen 

omfatter også en anleggsveg mellom dagsonen og ned til fv. 662. Strekningen som reguleres er 10 

700 meter lang. Av dette utgjør de to tunnelene til sammen 9 770 meter og dagsonen 930 meter. 

Dagsonen er vist på figuren nedenfor. 

Figur 2 Del av reguleringsområdet – dagsonen i Mordalen 

2.2 Målet for prosjektet 
Nasjonale mål for transportsektoren er uttrykt i Nasjonal transportplan (NTP) 2018-2029 (Meld St.33 

2016-2017): 

«Et transportsystem som er sikkert, fremmer verdiskapning og bidrar til lavutslippssamfunnet». 
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Det overordna målet peker ut retningen for utviklingen av transportsystemet frem mot 2050 og gir 

føringer både for nasjonale og regionale transportløsninger. Fra hovedmålet er det avledet 3 

hovedmål: 

• Bedre framkommelighet for personer og gods i hele landet  

• Redusere transportulykkene i tråd med nullvisjonen 

• Redusere klimagassutslippene i tråd med en omstilling mot et lavutslipp-samfunn og 

• redusere andre negative miljøkonsekvenser 

De tre hovedmålene beskriver hva som er transportsystemets primære funksjon (framkommelighet) 

og hvilke hensyn som skal tas ved utviklingen av dette (trafikksikkerhet og klima og miljø). 

Den overordnede målsettingen for utbyggingen av E39 mellom Ålesund og Molde er: 

«Å legge til rette for et felles bo og arbeidsmarked og å redusere reisetiden mellom de to byene til 

under 1 time».  

Hovedmålsettingen for gjeldende vegstrekning E39 Julbøen Molde er: 

«Å ta hånd om framtidig trafikk på E39 og ivareta miljø og landskap langs strekningen på best mulig 

måte». 

Dette omfatter: 

• God trafikkflyt på framtidig E39 inn og ut av Molde 

• God forutsigbarhet og framkommelighet, særlig for langdistansetransporter 

• Framtidsrettet og sikker trafikkløsning 

• Redusere miljøulempene for naboer og brukere av dagens fv. 662, herunder gi bedre forhold 

• for kollektivtilbud og myke trafikanter 

• Legge til rette for kollektivløsninger på Julbøen, og god tilknytning til Molde sentrum 

• Lav barriereeffekt 

• Ta hensyn til: Rekreasjon og friluftsliv, naturmangfold, landskapsverdier, kulturminner og 

naturressurser 

2.3 Målet med reguleringsplanen 
Målet med reguleringsplanen er å lage et grunnlag for å kunne gjennomføre prosjektmålsettingene 

på denne delen. Planen skal sikre grunnlag for en trygg og effektiv anleggsgjennomføring, med de 

vilkår som følger av lover og regelverk. Planen skal også være et grunnlag for å sikre tilgang til 

nødvendige arealer. 

2.4 Tiltakets forhold til forskrift om konsekvensutredning 
I oppstartsmøte med Molde kommune 18.06.2021 klargjorde kommunen at arealbruken er avklart i 

kommunedelplanen for Julbøen- Molde, og at det derfor ikke stilles krav om konsekvensutredninger 

(KU) etter forskrift om konsekvensutredninger i forbindelse med reguleringsplanarbeidet jfr. 

forskriftens § 6 b. Se også avsnitt 3.2. 

3 Planprosess og medvirkning 

3.1 Tidligere prosess og vedtak i saken 
Basert på konseptvalgutredning E39 Ålesund- Bergsøya fra 2014 har Samferdselsdepartementet 

besluttet at E39 mellom Ålesund og Molde skal krysse Romsdalsfjorden i tunnel fra Vik til Nautneset 

på Otrøya. Fra Nautneset skal Julsundet krysses med hengebro til Julbøen i Molde kommune.  
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Figur 3 Valg av konsept for kryssing av Romsdalsfjorden  

Det foreligger også planer for fastlandsforbindelse mellom Otrøya og Gossen. Fylkesvegstrekningen 

vil bli en ny arm til det nye riksvegsystemet.  

I juni 2021 ble det vedtatt kommunedelplan (KDP) for delstrekningen mellom Julbøen og Molde. 

Dagens fv. 662 er ikke egnet som framtidig europaveg. Formålet med kommuneplanarbeidet var å 

avklare ny trasé for E39 på strekningen.  

 
Figur 4 Kartutsnitt som viser dagens fv. 662 mellom Julbøen og Molde (Kilde Finn.no) 

Det er nå satt i gang arbeid med å detaljere ut den veglinjen som ble valgt i KDP, omtalt som lilla 

linje. 

3.2 Alternativer  
I juni 2021 ble det vedtatt en kommunedelplan for strekningen, der det ble gjort et valg av veglinje. I 

kommunedelplanen ble det i første omgang utredet tre ulike forslag, i tillegg til 0-alternativet. 

Forslaget inneholdt tre alternativer for valg av ny trasé på strekningen; Grønn, Rosa og Blå veglinje. 

Grønt alternativ var en sammenhengende tunnel fra Julbøen til Fuglsetområdet.  
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Rosa og blått alternativ inneholdt to adskilte tunneler, Julakslatunnelen og Kringstadtunnelen, med 

dagsone på ca. 2 km mellom de to tunnelene.  

 
Figur 5 Kart med alle fire linjeforslag som ble vurdert i kommunedelplanen 

De aller fleste høringsuttalelsene trakk fram ønsket om å redusere inngrep i Moldemarka, og da 

spesielt området rundt Haukabøelva. Fylkesmannen i Møre og Romsdal, nå Statsforvalteren, varslet 

innsigelse mot to av alternativene (Rosa og Blå veglinje) av hensyn til friluftsinteresser og støy.  

Med bakgrunn i høringsuttalelsene besluttet Statens vegvesen i samråd med Molde kommune å 

legge fram et fjerde alternativ som bedre ivaretar friluftslivet og støyforholdene i markaområdet. Det 

fjerde alternativet benevnes Lilla veglinje, og er et kompromissforslag som innebærer en kortere 

dagsone i Mordalen. 

Grønn linje som var ett av de tre opprinnelige alternativ ble tatt ut fra senere vurderinger på grunn 

av store kostnader og ikke mulighet for trinnvis utbygging.  

 
Figur 6 Utsnitt Lilla, Rosa og Blå veglinje for området Mordalen- Haukabøelva. Tunnel er vist med stiplet 

veglinje. Dagsone er vist med heltrukken veglinje. 
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Alle fire linjene ble i kommuneplanen konsekvensutredet på reguleringsplannivå, jfr. Statens 

vegvesens handbok V712. Det vises til utredningene som er gjort til kommunedelplanen med planID 

1502_K2020-01. 

Investeringskostnader Kostnadsoverslag (P50) kr. 

Rosa/Blå 4-felt 110 km/t 4 210 000 

Rosa/Blå 2-felt 80 km/t 2 610 000 

Lilla 4-felt 110 km/t 4 425 000 

Lilla 2-felt 80 km/t 2 660 000 
Tabell 1 Investeringskostnader for de tre aktuelle alternativ i kommunedelplanen 

Ikke-prissatte temaer  Rosa  Blå  Lilla  

Landskapsbilde  Middels negativ 
konsekvens  

Middels negativ 
konsekvens  

Noe negativ 
konsekvens  

Nærmiljø og friluftsliv  Middels – stor negativ 
konsekvens  

Middels – stor negativ 
konsekvens  

Middels negativ 
konsekvens  

Naturmangfold  Middels negativ 
konsekvens  

Middels negativ 
konsekvens  

Liten- middels negativ 
konsekvens  

Kulturmiljø  Middels negativ 
konsekvens  

Middels negativ 
konsekvens  

Middels negativ 
konsekvens  

Naturressurser  Liten til middels 
negativ konsekvens  

Middels negativ 
konsekvens  

Liten-middels negativ 
konsekvens  

Samlet vurdering  Middels negativ 
konsekvens  

Middels negativ 
konsekvens  

Liten- middels negativ 
konsekvens  

Samlet rangering av 
alternativ  

2 2 1 

Tabell 2 Sammenstilling og rangering av ikke- prissatte konsekvenser i kommunedelplanen 

Samlet vurdering og anbefaling er hentet fra kommunedelplanen: 

For samtlige ikke- prissatte tema vil Lilla veglinje gi mindre negative konsekvenser enn Rosa og Blå 

veglinje. Forlengelsen av Kringstadtunnelen mer enn halverer dagsonen og reduserer dermed 

arealbeslag og omfanget av de negative konsekvensene generelt. For Lilla veglinje er det kun om lag 

0,85 km av i alt 11,2 km der biltrafikken går i dagen. Det er særlig for friluftslivet og bruken av det 

bynære turområdet at Lilla veglinje gir store positive virkninger i forhold til Rosa og Blå. Stier og 

turveger blir for en stor del liggende intakt, og støyforholdene bedres vesentlig sammenlignet med 

Rosa og Blå veglinje.  

Statens vegvesen vektlegger muligheten for å bygge ut vegen trinnvis i tråd med trafikalt behov. Lilla 

veglinje muliggjør at betydelig del av investeringene utsettes til behovet er der. Statens vegvesen 

mener derfor at alternativ 4 Lilla veglinje er et godt kompromissforslag, og vil anbefale at Lilla 

veglinje legges til grunn for ny E39 på strekningen Julbøen- Molde. 

Den anbefalte Lilla linje ble vedtatt av Molde kommune 17.06.2021 PS-sak 58/21. 

3.3 Medvirkning 
Plan og bygningslovens krav til medvirkning sikres gjennom:  

• Varsel om oppstart med anledning til å komme med skriftlig uttalelse  

• Høring av reguleringsplanforslag med anledning til å komme med skriftlig uttalelse  

• Klageadgang på planvedtaket  
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Oppstart av reguleringsplanarbeidet ble varslet i juli 2021. Offentlige myndigheter, grunneiere og 

andre berørte ble tilskrevet og oppstartsvarselet ble lagt ut på kommunens og Statens vegvesen sine 

hjemmesider. Oppstart av planarbeidet ble også kunngjort i Romsdals Budstikke. Det ble avholdt et 

åpent informasjonsmøte 1.9.2021 i Molde i forbindelse med planoppstart. Dagen etterpå ble det 

gjennomført en åpen kontordag i Molde, der interessenter kunne komme enkeltvis til dialog med 

representanter fra Statens vegvesen. 

I løpet av kunngjøringsperioden fra 02.07.2021 til 20.08.21 kom det inn innspill fra 17 parter. Alle 

innspillene til planarbeidet er samlet i en egen rapport datert 12.01.22.  

Under utarbeidelsen av planforslaget har det vært direkte kontakt med fagpersoner i kommunen og 

fra andre offentlige etater. I tillegg har det vært gjennomført møter og befaringer med enkelte 

grunneiere berørte grunneiere.  

3.4 Innspill og merknader til planarbeidet 
Oppsummering av skriftlige innspill til reguleringsplanarbeidet og hvordan disse er ivaretatt i planen 

er tatt inn som vedlegg til planen. 

3.5 Videre planprosess og medvirkning 
Videre planprosess vil følge plan- og bygningslovens (pbl) krav. Statens vegvesen har fullmakt til å 

utarbeide forslag til reguleringsplan etter pbl. § 3-7. Reguleringsplanforslaget sendes ut til høring og 

legges ut til offentlig ettersyn, jfr. pbl § 12-10. Berørte grunneiere, regionale myndigheter og andre 

som berøres tilskrives med oppfordring om å komme med skriftlige merknader til planen. Offentlig 

ettersyn vil bli annonsert i Romsdals Budstikke og legges ut på Statens vegvesen og Molde kommune 

sine nettsider. Fristen for å komme med merknader til planforslaget skal ikke være kortere enn 6 

uker fra utleggingsdato, jfr. pbl. § 12-10. 

Statens vegvesen vil presentere planforslaget i et åpent informasjonsmøte i høringsperioden.  

Planen, sammen med innkomne merknader og faglige vurderinger fra Statens vegvesen, behandles 

og legges fram for kommunestyret til vedtak. Molde kommune kunngjør vedtaket. Vedtaket kan 

påklages og må fremsettes skriftlig til kommunen innen 3 uker etter kunngjøring av vedtaket. 

Vedtatt reguleringsplan gir grunnlag for erverv av grunn m.m. til gjennomføring av planen. 

3.6 Forventet framdrift 
Endelig vedtatt reguleringsplan forventes i andre kvartal 2022.  

E39 Ålesund-Molde er prioritert i gjeldende Nasjonal Transportplan 2022-2033. Forutsatt politisk 

prioritering kan første etappe av utbyggingen starte opp i 2023. Hele prosjektstrekningen ny E39 

Ålesund- Molde vil kunne stå ferdig i 2030. 

4 Rammer og premisser for planarbeidet 
I dette kapittelet gis det en oversikt over relevante planer, retningslinjer etc. som inneholder 

arealpolitiske føringer som vil stå sentralt i utarbeidelsen av detaljreguleringsplan for E39 Julbøen - 

Molde. 

4.1 Statlige planretningslinjer/rammer/føringer 
• Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 2019-2023 

• Klimaplan for 2021-2030 (St.meld.13)   

• Mål med mening 2020-2021 (St. meld 40 om FN’s bærekraftsmål)   

• Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning (2018)   
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• Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging (2014) 

• Friluftsliv -Natur som kilde til helse og livskvalitet (St.meld. 18 (2015-2016))   

• Natur for livet- Norsk handlingsplan for naturmangfold (St.meld 14 (2015-2016))  

• Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen (1995)  

• Retningslinje for behandling av støy i arealplanleggingen T 1442/ 2021 

• Retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanleggingen T 1520/ 2012 

• Nasjonal jordvernstrategi (St. Prp. 127 (2014-2015))  

• Nasjonale miljømål for vassdrag, Vannforskriften 

 

4.2 Nasjonal transportplan 
Fellesprosjektet E39 Ålesund-Molde er prioritert i gjeldende Nasjonal Transportplan (2022-2033) 

med en kostnadsramme på ca. 24 mrd. kr. 

4.3 Regionale planer/rammer og føringer 
Møre og Romsdal fylkeskommune  

• Regional delplan for klima og energi 2015-2020 

• Regional plan for vassforvaltning for Møre og Romsdal vassregion 2016-2021 

• Regional delplan for kulturminner av regional og nasjonal verdi T-33/15   

• Fylkesdelplan for inngrepsfrie naturområde  

• Regional delplan for folkehelse 2014-2017  

• Regional planstrategi Møre og Romsdal 2020-2024 

4.4 Kommuneplan for Molde kommune 
Ny E39 mellom Julbøen og Molde sentrum er ikke vist i kommuneplanen for perioden 2015-2025, 

plan-id 1502_K201401. 

4.5 Kommunedelplan for E39 Julbøen – Molde 
Statens vegvesen utarbeidet kommunedelplan for strekningen i perioden 2015-2021. Planen, som 

førte fram til valg av veglinje, ble vedtatt juni 2021. Plan-id 1502_K202001. 

4.6 Gjeldende reguleringsplaner  
Reguleringsplan med plan-id 1502_202111 E39 Kryss Julbøen grenser mot planen lengst i vest.  

I og med at planlagt tunnel blir liggende under boligområder i Molde sentrum, vil 

restriksjonsområdet for tunnelen kunne berøre mange reguleringsplaner. 

Lengst mot øst er det startet opp arbeid med egen reguleringsplan som skal vise hvordan trafikken 

skal føres inn på dagens vegsystem (E39 Bolsønes). 

4.7 Endringer i forhold til vedtatt kommunedelplan 
Planforslaget er i all hovedsak en detaljering av veglinjen som ble valgt i kommuneplanen, Lilla linje. 

Kommunedelplanen gikk fram til Fuglset for kobling av trafikken på ny E39 til eksisterende 

vegsystem. Statens vegvesen har i samråd med Molde kommune funnet det hensiktsmessig nå å 

avslutte reguleringsplanen ved tunnelmunningen på Bolsønes, og framstille koblingen til dagens 

vegsystem i en egen reguleringsplan. 

4.8 Andre forutsetninger 
Alle beregninger som er gjort forutsetter at delstrekningene E39 Vik – Julbøen og E39 Ørskogfjellet - 

Vik er bygd. En annen forutsetning er at tilkoblingen til Gossa er utbygd.  
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I planen omtales de to tunnelene som Julakslatunnelen og Kringstadtunnelen. Det er ikke gjort 

formelle navnevedtak for tunnelene og navnene må forstås som arbeidstitler. Det samme gjelder for 

brua i Mordalen. Den omtales som Mordalsbrua, men heller ikke der er det gjort formelt 

navnevedtak. 

4.8.1 Trinnvis utbygging 
Reguleringsplanen viser full utbygging av 4-feltsveg og to tunnelløp. Det planlegges med en trinnvis 

utbygging av anlegget, det vil si at full utbygging skjer først når trafikktallene tilsier det. 

Trafikktallene er oppgitt som gjennomsnittstall per døgn og år, ÅDT. 

Tallene som legges til grunn er: 

Trinnvis utbygging: ÅDT 7600  Julbøen – Molde 

Full 4-felts utbygging: ÅDT 9600  Julbøen – Molde

I første byggetrinn vil den nordligste vegen og tunnelløpet bygges med H2-standard. Det vil si at den 

nordligste vegen (senere vestgående retning) i reguleringsplanen vises med bredde 12,5 meter og 

midtdeler i dagsonen, og tunnelløpet med tunnelprofil T10,5 meter. Tunnelen får forsterka 

midtmerking. I byggetrinn 2 bygges vegen (østgående retning) med bredde 10 meter og tunnelprofil 

T10,5. Midtdeler på vestgående veg blir da fjernet. Dagsonen får midtdeler mellom kjøreretningene. 

Dersom det er mulig å få ned kostnadene, eller at finansieringen skulle bli positivt endret, kan det 

vurderes å gjennomføre full utbygging samlet. Den nordlige vegen (vestgående) blir da også bygd 

med bredde 10 meter og tunnelprofilet redusert til T10,5.  

En utbygging i to etapper vil både utsette investeringskostnader og redusere kostnader til drift og 

vedlikehold inntil byggetrinn 2 er ferdigstilt. Men en slik utbygging har også ulemper. Omgivelsene vil 

få to perioder med de belastninger et slikt anlegg gir med støy, støv og rystelser. Ved byggetrinn 2 

må en også ta hensyn til den nærliggende trafikken på E39. Dette vil gi ekstrakostnader til 

arbeidsvarsling og sikring, samt at trafikken må hensyntas ved sprengninger og annet arbeid. Uansett 

hvordan dette gjøres vil avviklingen av trafikken påvirkes negativt ved at det blir behov for i hvert fall 

korte stengeperioder. Det kan gjøres enkelte forberedende arbeider i byggetrinn 1 for å lette på disse 

utfordringene. Det planlegges at forskjæring og portal på Bolsønes (annen reg-plan) uansett bygges i 

trinn 1 samt framtidige rømningstunneler over til motsatt tunnelløp (tverrslag). Kan også være 

aktuelt å sprenge ut forskjæringer til tunnelene i Mordalen og på Julbøen, samt legge utvegfyllinger 

for strekningen i Mordalen. Dette vil også forenkle utførelsen i byggetrinn 2 ved at en på den måten 

unngår det tyngste anleggsarbeidet med sprengning tett inntil trafikkert veg, samt at en har et 

planum hvor en raskt kan rigge seg til for å starte opp med tunneldriving i trinn 2.  

Ved en trinnvis utbygging anses det som mest rasjonelt å bygge det nordligste løpet først. En får med 

det tilgang til anleggsområde i byggetrinn 2 uten å krysse E39 i Mordalen. Dessuten er kryssområdet 

på Julbøen slik at løsning med ett tunnelløp er tilpasset nordre løp for den tunnelen.  

En nærmere drøfting av dette må gjøres i senere planfase og inn mot en KS2 prosess for endelig 

utbyggingsplan. 
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5 Beskrivelse av eksisterende forhold i planområdet 

5.1 Arealbruk 
Mordalen er en del av Moldemarka, og framstår som et naturlandskap med beskjeden menneskelig 

inngripen. Det finnes et fåtall skogsveger av ulik standard og noen mindre hogstflater. I Mordalen og 

nordover dominerer naturlandskapet, hovedsakelig skogkledt i form av blandingsskog, plantet 

granskog og løvskog.  

Ny E39 vil krysse dalen med en dagsone mellom to tunneler over en strekning på ca. 930. Resten av 

ny E39 er tunneler som er på henholdsvis 1 390 meter og 8 380 meter. I alt er strekningen 10 700 

meter. I dagsonen vil ny E39 krysse over en skogsbilveg, traktorvei og Mordalselva. En kortere 

strekning av Tverrelva vil også bli berørt oppstrøms kryssingpunktet. Elvene tilhører «Cap Clara – 

Prestvika bekkefelt» med vannforekomstID 105-116-R. Veglinjen blir liggende i utkanten av et 

myrområde. 

5.2 Dagens trafikkforhold 
I dagens situasjon kommer E39, med ferja Molde – Vestnes, inn med anløp sentralt i Molde sentrum. 

Med etablering av ny E39 Vik- Julbøen (kryssing av Romsdalsfjorden og Julsundet) vil dagens bilferje 

Vestnes- Molde og Midsundferja over Julsundet fjernes. 

Dagens fv. 662 er ikke egnet som framtidig europaveg mellom Julbøen og Molde. Eksisterende veg 

har en bredde på bare 6,5-7,5 m. På vestligste del av strekningen er det 80 km/t-sone. Resten av 

strekningen har 70 og 60 km/t-sone. Det er flere direkteavkjørsler og sidevegsavkjørsler på 

strekningen. Flere boliger langs fylkesvegen er allerede i dag utsatt for relativt høyt støynivå fra 

vegtrafikken. Bykjernen er sterkt belastet med trafikk. 

 
Figur 7 Fv. 662 gjennom sentrum  

  
Figur 8 Fv.662 ved Kvam             Fv. 662 ved Bjørset  
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Gjennom Molde sentrum er det to gjennomgående hovedfartsårer. Strandgata og Storgata gjennom 

selve sentrum (nedre veg) og parallelt Moldegårsvegen, Øvre veg og Strandvegen (øvre veg). Nedre 

veg gjennom sentrum er skiltet hastighet 50 km/t. Det er varierende standard med stedvis tosidig og 

stedvis ensidig fortau. Det er mange oppmerkede gangfelt, flere uoversiktlige kryss og mange 

direkteadkomster fra boliger/ forretninger. På øvre veg er det i alt 23 større og mindre kryss. 

Dersom det foreslåtte tiltaket for E39 Julbøen- Molde ikke gjennomføres, vil gjennomgangstrafikken 

måtte ledes gjennom dagens vegnett gjennom Molde sentrum. 

 
Figur 9 Dagens mest brukte gatesystem gjennom Molde sentrum  

5.3 Dagens trafikkmengder 

 
Figur 10 Dagens trafikkmengder (ÅDT) gjennom Molde sentrum. Kilde NVDB  

Figur 10 viser hvordan dagens trafikk fordeler seg i og rundt Molde sentrum.  

5.4 Teknisk infrastruktur 
Det går verken høyspenningsledninger eller lavspentledninger i planområdet. Det samme gjelder for 

tele- og fiberkabler. Lengst mot øst i planområdet ligger det registrerte energibrønner som vil kunne 

bli berørt. 
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5.5 Landskapsbilde 
Mordalen omkranses av åser med Barnosa i sør, Vardfjellet/Rishaltheia i vest, Storheia i nord og 

Kringstadnakken i øst. I Mordalen og nord for planområdet dominerer naturlandskapet, hovedsakelig 

skogkledt i form av blandingsskog, plantet granskog og løvskog. Skogsområder har høy bonitet i østre 

del av dagsonen. Trevegetasjonen avtar naturlig opp mot tregrensa i nordvest. I de lavereliggende 

partiene er det en del myr og våt skogsmark. Mordalen er en del av Moldemarka, og framstår som et 

naturlandskap med beskjeden menneskelig inngripen i form av skogsbilveg og mindre hogstflater. 

Det er foretatt hogst i området de siste årene i og rett utenfor planområdet.  

I Mordalen er landskapsrommet sterkt begrenset av vegetasjon og er avgrenset av åsene og fjellene 

rundt. Vegetasjonsbildet er stedvis tettvokst skog, andre partier er mer åpent, og det vil være 

varierende oppfatning av landskapsrommet og dets karakter etter hvor man befinner seg til enhver 

tid. Sett fra høydedragene rundt åpenbarer sammenhengen i terrengformasjonene seg med vid 

utsikt. Det søndre partiet av Mordalen på nordsiden av fylkesvegen har preg av aktivt landbruk. 

Landskapsrommet i Mordalen er samlet sett typisk for området, både lokal og regionalt.  

5.6 Friluftsliv/by og bygdeliv 
Molde by har store friluftsområder nært knyttet til byen. Et nett av veger og turstier sikrer god 

tilgjengelighet til marka-områdene. I Kommuneplanens arealdel for Molde, del 1 (2015- 2025), er 

LNFR- områdene delt inn ulike soner der friluftsliv er hovedformål i flere av sonene. Dagsonen i 

Mordalen ligger innenfor det generelle LNFR- område. Det er ikke knyttet spesielle bestemmelser til 

disse, men arealet er i kommunedelplanen vist som «LNFR areal for nødvendige tiltak for landbruk og 

reindrift og gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag». Dette er omtalt i 

utredning i Kommunedelplan for E39 Julbøen – Molde, Plan-id 1502_K20200, vedtatt av Molde 

kommune 17.06.2021. 

Friluftsområde i Mordalsdalen 

Opp gjennom Mordalsdalen ligger en skogsbilveg (grusveg) som strekker seg fra fv. 662 Julsundvegen 

helt opp i fjellsiden, med flere stier i tilknytning til denne, der noen av stiene danner en rundtur. 

Mordalselva renner gjennom området. Området er skogkledd med flott utsikt. Her ligger noen hytter. 

Området er enkelt tilgjengelig for friluftslivsbrukere og derfor velegnet til turformål og benyttes av 

flere. 

Haukabødalen, sidedal i øst over tunnelen, er mer tilrettelagt og mye brukt av mange. Der er det 

turveg som strekker seg fra Haukabøsetra, og videre opp til Langvatnet, med mange 

skogsstier/turstier i tilknytning, samt flere viktige utsiktspunkt. 

Langs fv. 662  

Området langs fv. 662 inntil planområdet, er preget av spredt jordbruksbebyggelse, 

eneboligbebyggelse og fritidsbebyggelse, med relativt store eiendommer og grøntområder omkring. 

Området ligger på begge sider av Julsundvegen, dvs. at del av bebyggelsen på nordsiden av vegen 

ligger ved skog og fjell mens bebyggelsen på sørsiden av veien ligger mot skog og sjø. Her finnes 

turmuligheter både opp i fjellet og langs strandlinjen. 

5.7 Naturmangfold 
Plan- og influensområdet er et forholdsvis uberørt område med få fysiske inngrep. Det består i 

hovedsak av løvskog og plantet barskog, hvorav noe er naturskog. Skogen har generelt høy bonitet. I 

influensområdet er det betydelige arealer med eldre barskog med innslag av boreale lauvtrær. Det er 

ikke registrertverdifulle naturtyper i plan – og influensområdet. Ny E39 vil krysse dalen med en 

dagsone mellom to tunneler over en strekning på ca. 930 meter. 
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5.7.1 Arter 
Karplanter 

I Mordalslia er det en omtrent 7 meter høy barlind som i 1933 ble vernet som et naturminne. 

Omtrent 20 andre eksemplarer av arten er registret mellom det freda treet og nordover mot 

Kryssvatnet. Kartfesting av vernet barlind i Naturbase er feil. Ifølge Naturbase sto den omtrent 20 

meter fra skjæringstoppen. I vedtatt kommunedelplan er denne plasseringen vist. Ved befaring i 

september 2021, er barlind lokalisert og stedfestet lengre nord enn opprinnelig kartfestet i 

Naturbase.  

  
Figur 11 Barlind er lokalisert ca. 130 m nord for vestlige tunnelpåhogg. Foto: Statens vegvesen/Arne Kavli. 

Fremmede arter 

Det er ikke registrert noen fremmede arter i dagsonen i Mordalen. I nærområdet er det registrert 

platanlønn og hagelupin. 

Fugler 

Det er mange registreringer av fugler i plan – og influensområdet. De fleste er arter som har 

livskraftige bestander. Det er registrert tre rødlista arter; granmeis (VU, sårbar), grønnfink (VU) og 

hønsehauk (VU). I Mordalslia er det registrert hekkelokalitet for hønsehauk (VU).  

Viltregistreringen konkluderte med at Mordalen er et viktig viltområde i form av leveområde for 

spetter, storfugl og hønsehauk (VU).  

Sopp 

Det er en registrering fra 2014 av soppen Jodoformhette (NT, nær truet) i området like etter 

samløpet av Mordalselva og Tverrelva.  
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Figur 12 Oransje prikk viser lokalisering av Jodoformhette (VU). Utsnitt fra Artskart. 

Hjortevilt 

Viltkartlegging gjennomført i plan – og influensområdet sommeren 2021 bekrefter at plan – og 

influensområdet er en del av et større viktig helårs leveområde for både hjort, rådyr og elg. Det 

vurderes at det er av regional betydning. Ved høring av KDP for lilla linje kom det inn merknad fra 

Julsundet Grunneierlag som påpekte at det går trekk for hjortevilt i området ved tunnelportalene, se 

figur under.  

 
Figur 13 Gule felt viser hvor hovedtrekkene for hjortedyr er langs dalsidene i Mordalen. Kilde Julsundet 

Grunneierlag. 

Myrområde 

Den østlige tunnelportalen vil ligge helt inntil et myrområde (Samsemyra, Bjørnamyra og Løypmyra) 

som er forholdsvis dypt. Tunnelene vil gå under flere myrområder.  

5.7.2 Vassdrag 
Det ligger seks større vassdrag innenfor planområdet; Tverrelva, Mordalselva, Haukebøelva og 

Moldeelva, Mekelva og Bjørsetelva. De fem først nevnte ligger under vannforekomsten Cap Clara – 

Prestvika bekkefelt (vannforekomstID:105-116-R). Bjørsetelva ligger under vannforekomsten 

Fuglsetelva, Tøndergårdbekken og Bjørsetelva (vannforekomstID: 105-28-R). Mekvatnet ligger 

innenfor influensområdet.   
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Sweco gjennomført juli 2020 elveøkologisk kartlegging av Haukebøelva og Mordalselva. Mordalselva 

er i rapporten omtalt som en middels stor bekk. Det ble påvist bekkeørret nedstrøms samløpet og 

vassdraget må regnes som potensielt fiskeførende oppstrøms. Vassdraget er vurdert til å ha 

begrenset verdi for fisk. Som det kan ses på bilde under er selve bekkeløpet forholdsvis bredt.  

 
Figur 14 Mordalselvas utforming i planområdet. Foto: Statens vegvesen/Guri Pedersen Skei. 

5.8 Kulturarv 
Dagsonen for ny E39 ligger i Mordalsdalen, og det meste av området som inngår i planområdet er del 

av utmarka til gården Mordal. 

Gården Mordal (gnr. 133) ligger innerst i Mordalsvågen ved Julsundet, et område med mange kjente 

kulturminner. Navnet Mor er tolket ulikt, blant annet mener språkforskere at det viser til et eldre, 

utolka navn på elva (Mordalselva i dag), mens andre mener det viser til et skogsområde og kan ha 

sammenheng med det engelske moor (lyngmo) eller tyske Moor (sump eller myr). Men førsteleddet 

Mor antyder uansett at gården kan være gammel. 

På gården Mordal er det funnet er to forhistoriske gjenstander, en slipestein (T12135) og en trinnøks 

(T26904, Askeladden id 191301), begge datert til steinalder. Funnene viser at området har stor 

kulturhistorisk tidsdybde. I 2021 ble det foretatt arkeologiske registreringer av planområdet, jfr § 9 i 

kulturminneloven av 9. juni 1978. Det ble da funnet en automatisk fredet kullmile (Askeladden id 

282348) i utmarka like nedenfor Holhaugen. På Mordal er det også flere SEFRAK-registrerte 

bygninger og ruiner, men ingen stående bygninger som er eldre enn 1850. Ingen av disse 

kulturminnene ligger innenfor planområdet.  
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Utmarka i Mordalsdalen og Mordalslia er i dag preget av skog, både plantet og kultivert skog og 

frittvoksende blandingsskog. Kilder viser at skogbruk er en næring som har vært del av gårdens 

næringsgrunnlag langt tilbake i tid. Både på 1600- og 1700-tallet skal gården ha hatt eget sagbruk.  

I utmarka ligger også Mordalsetra, som var felles for gårdene Julbøen og Mordal. Setra ble tatt av 

snøras i 1880 og de fleste av de 8 bygningene som stod der ble ødelagt. Etter det har den ikke vært i 

bruk. Det er registrert to tufter etter hus på setra i SEFRAK, og trolig kan en finne flere spor etter 

kulturminner i dette området. Fra gården gikk det flere stier ut i utmarka, blant annet mellom gården 

og setra. Skogsvegen gjennom Mordalsdalen er ikke datert, men vises på flyfoto fra 1946.   

I konsekvensanalysen utarbeidet til kommunedelplanen for E39 Julbøen – Molde var området 

vurdert å ha middels kulturhistorisk verdi. 

 
Figur 15 Steinalderfunn fra Mordal. Til venstre slipestein (T12135), foto Ole B. Pedersen, Vitenskapsmuseet. Til 

høyre til høyre trinnøks (T2604) (Foto: Terje Masterud Hellan, Vitenskapsmuseet) 

5.9 Naturressurser 
Planområdet omfattes av kommuneplanens arealdel for Molde, del 1 (2015- 2025) der dagsonen i 

Mordalen ligger innenfor det generelle LNFR- område. Det er ikke knyttet spesielle bestemmelser til 

denne, men arealet er i kommunedelplanen vist som «LNFR areal for nødvendige tiltak for landbruk 

og reindrift og gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag». 

5.10 Grunnforhold 

5.10.1 Geoteknikk i Mordalen 
Figur 16 viser modellert løsmassetykkelse over antatt berg i Mordalen. Det er sidebratt terreng ved 

vestre påhogg. Boringer og seismikk viser en løsmassemektighet omkring forskjæringen på mellom 

1,5 og 4m. Prøver og observasjoner viser mest sanddominert friksjonsmasser med varierende 

innhold av silt og grus. Tidligere skogsdrift med tungt utstyr i området indikerer løse masser under 

regn og gjentatt tung transport. 

Der ny E39 krysser Julsundvegen og Mordalselva øker løsmassemektigheten til 4 til 8 meter, og mer 

enn 10 meter rett øst for elva. Løsmassene har fra middels fast til fast lagring. Prøvetaking har også 

her indikert mest sanddominerte masser med innslag av silt, grus og leire. Men det finnes også lag 

eller lommer med mer ren leire. De øverste lagene er varierende masser, for det meste med tykkelse 

1-3 meter, enkelte områder ned mot elva 4-5 meter og kanskje lokalt over 5 meter.  
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Massene må for det meste karakteriseres som middels til fast lagret. Det er registrert humusinnhold 

til betydelig dybde. Videre ned mot berg er det fastere masser, trolig mest friksjonsmasse, muligens 

overkonsolidert bunnmorene en del steder. Det er ikke påtruffet bløt marin leire noen steder. 

Tykkelsen av topplag/vegetasjonsdekke/torv antas fra brua og fram til profil 32100 å ligge mellom 0,2 

og 0,6 m, lokalt på små områder opptil 1 meter. Videre framover fra profil 32100 til 32250 krysser 

veglinja et lite myrområde, dog med relativt tørr/fast overflate. Boringer og prøvetaking tyder på at 

myra på det dypeste er 1,5-2 m dyp, med humusholdige sandige siltige masser videre ned til 4 meter 

enkelte steder. Under disse massene ligger det middels faste til faste antatte friksjonsmasser ned til 

berg.  

Det blir lang dyp forskjæring stort sett i berg fram til det østre påhogget. Ved påhogget går vegen inn 

i en smal rygg med bart berg. Sør for forskjæring og påhogg er et markant myrområde, som tidligere 

har vært forsøkt drenert ut. 

 
Figur 16 Modellert løsmassemektighet i Mordalen 

5.10.2 Ingeniørgeologi 
Ingeniørgeologiske undersøkelser og vurderinger for planlagt tunnel er gjennomført av Statens 

vegvesen, rapport 40053-GEOL-R01. 

Berggrunnen i området består av gneiser av ulike slag som granittisk ortogneis og gneis med diorittisk 

til granittisk sammensetning, som også opptrer som øyegneis, båndgneis og noen steder som 

migmatittisk gneis. I tillegg finnes soner med amfibolitt eller amfibolittisk gneis. 

Løsmassene i østre del av prosjektområdet består av hav-/strandavsetning og morene. I fjell- og 

skogsområder nord og vest for tettbebyggelsen i Molde er det større områder med bart berg samt 

sporadisk torv og myr. Løsmassetykkelsen er generelt liten i vestre del av traseen; ofte kun torv-

/vegetasjonsdekke over berg, men det finnes mektigere morene langs dalsøkk og stedvis i nedre del 

av fjellsider. 

5.11 Støy 
Området i Mordalen er i dag ikke belastet med støy fra fv. 662. Det er laget støysonekart i 

forbindelse med kommunedelplanarbeidet som viser det. I reguleringsplanarbeidet skal tiltaket 

sammenholdes med 0-alternativ.  
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For denne planen er forutsetningene at E39 Vik – Julbøen er bygd og forbindelsen til Gossa er utbygd. 

Det vil si at støybelastningen langs fv. 662 vil bli vesentlig større enn dagens dersom denne planen 

ikke blir vedtatt og gjennomført. 

5.12 Luftforurensning 
Mordalen er heller ikke påvirket av luftforurensning i dag. Luftkvalitet ble utredet i forbindelse med 

kommunedelplanarbeidet og ble også sammenholdt med 0-alternativet. Resultatene er entydig på at 

byggingen av de to tunnelen mellom Julbøen og Bolsønes gir bedre luftkvalitet langs fv. 662 og i 

Molde sentrum. 

6 Beskrivelse av planforslaget 

6.1 Reguleringsformål 
Planområdet utgjør totalt 1150 dekar, hvorav 248 dekar gjelder regulering på grunn og 902 dekar 

gjelder regulering under grunnen. Arealene inkluderer anleggsbelte og sikkerhetssonene rundt 

tunnelene. 

Planområdene er iht. plan og bygningslovens § 12-5, § 12-6 og § 12-7 regulert til følgende formål:  

 

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (PBL § 12-5 nr. 2) 

Kjøreveg (o_SKV)  

Annen veggrunn – teknisk (o_SVT) 

Annen veggrunn – grøntareal (o_SVG) 

Landbruks-, natur og friluftsformål samt reindrift (PBL § 10-5 nr. 5) 

LNFR areal for nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og gårdstilknyttet 

næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag (L) 

Bruk og vern av sjø og vassdrag (PBL § 12-5 nr. 6) 

Naturområde i sjø og vassdrag med tilhørende strandsone (VNV) 

Hensynssoner (PBL § 12-6) 

Sikringssone – Tunnel (H190) 

Ras- og skredfare (H310) 

Bestemmelsesområder (PBL § 12-7) 

Midlertidig bygge- anleggsområde (#1) 

Midlertidig deponiområder (#2) 

Midlertidig bygge- anleggsområde (#3) 

Vilkår for bruk av arealer, bygninger og anlegg (#4 og #5) 

Terrengutforming (#Støyvoll) 
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Linjesymboler som er brukt er: 

Plangrense, formålsgrense, bestemmelsesgrense, midlertidig bygge- og anleggsgrense, støyskjerm, 

tunnel, grense for sikringssone, grense for hensynssone og måle- og avstandslinje. 

Punktsymboler som er brukt er: 

Tunnelåpning, stenging av avkjørsel og vegstengning/fysisk sperre. 

I tillegg viser plankartene illustrasjonslinjer av veggeometrien, viltgjerde, rekkverk og 

eiendomsgrensene. 

6.2 Tekniske forutsetninger 
Byggetrinn 1: 

Nordlig tunnelløp i Julakslatunnelel og Kringstadtunnelen er planlagt bygd i byggetrinn 1 med 

tunnelprofil T10,5 med forsterket midtoppmerking og fartsgrense 80 km/t.  

 

Figur 17 Tunnelprofil T10,5 med forsterket midtoppmerking 

Dagsonen i Mordalen mellom tunnelene er planlagt bygd som to-feltsveg med midtdeler, vegklasse 

H2 med vegbredde 12,5 meter. På reguleringsplankartet reguleres vegbanen på nordsiden med 

vegbredde 12,5 m (vestgående kjøreretning på reguleringsplankartet). 

 

Figur 18 Tverrprofil H2, vegbredde 12,5 m 

Byggetrinn 2: 

Byggetrinn 2 med 4-feltsveg bygges ut innen trafikkmengden overstiger 8000 i ÅDT i tunnelene. 

Sørlig tunnelløp i Julakslatunnelen og Kringstadtunnelen bygges med tunnelprofil T10,5. Figur under 

viser gjeldende tunnelprofil for nordlig og sørlig tunnelløp.  
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Figur 19 Tunnelprofil T10,5 toløpstunnel 

De første 200 metrene av det sørlige tunnelløpet i Julakslatunnelen bygges med tunnelprofil T14 på 

grunn av at akselerasjonsfelt fra kryss på Julbøen må avsluttes inn i tunnelen. 

 

Figur 20 Tunnelprofil T14 toløpstunnel med akselerasjonsfelt 

Ny E39 reguleres som 4-felts veg, vegklasse H3 med fartsgrense 110 km/t. 

Vestgående kjøreretning er regulert med bredere vegbredde på grunn av trinnvis utbygging med 

vegklasse H2.  

I byggetrinn 2 fjernes midtdeler fra byggetrinn 1 og skulderbreddene økes tilsvarende på begge sider. 

 

Figur 21 Tverrprofil H3Figur 22 Tverrprofil H2, vegbredde 12,5 m 

6.3 Fravik fra vegnormal 
I Håndbok N100 blir det oppgitt at det for veg som bygges etter standard H2, med fartsgrense 90 

km/t, skal det anlegges forbikjøringsmuligheter for hver 10000 meter i hver kjøreretning. 

Forbikjøringsstrekningen skal være minst 1000 meter. Dagsonen i Mordalen er for kort til at det kan 

etableres forbikjøringsstrekning her. Hele veganlegget, fra Bolsønes til Julsundbrua er 10,7 km, og 

skulle dermed ha hatt forbikjøringsstrekning når den bygges med midtdeler. Det er gitt aksept i andre 

sammenlignbare anlegg for at kravet kan fravikes når strekningen ikke er lengre enn den er for 

Julbøen – Molde, og der er derfor ikke søkt fravik for dette.  

Andre forhold er ikke underlagt krav om fravik fra vegnormalene.  
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6.4 Beskrivelse planstrekningen 
Strekningen er totalt 10,7 km lang og starter i tunnelåpningen på Julakslatunnelen i vest og avsluttes i 

tunnelåpning på Kringstadtunnelen i øst. 

 
Figur 23 Planstrekning 

 
Figur 24 Lengdeprofil 

Julakslatunnelen ligger mellom Julbøen og Mordalen og er 1,4 km lang. Tunnelen har stigning/fall 2,8 

% og har to slake kurver. 

Kringstadtunnelen ligger mellom Mordalen og Bolsønes og er 8,3 km lang. I vestenden starter 

tunnelen på høgbrekk og går over til 2% fall/ stigning 290 meter inn i tunnelen. 900 meter inn i 

tunnelen går veglinjen over til 1,5 % fall/ stigning og fortsetter med samme fall/ stigning i 7 km til 

man kommer til lavbrekk 490 meter før tunnelåpningen på Bolsønes. De siste 490 m har vegen 2,18 

% stigning/ fall. 

I Mordalen er det en dagsone på 930 meter med et høgbrekk på E39 rett før Kringstadtunnelen. E39 

krysser over Mordalselva og eksisterende skogsveg som går videre opp dalen. Skogvegen og 

Mordalselva må legges om og E39 vil krysse over med en 50 meter lang bru (Mordalsbrua). 
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Figur 25 Utsnitt fra plantegning av dagsonen i Mordalen. 

Figur 26 Utklipp fra 3D-modell, sett fra sørvest.  

6.5 Sideveger 
I dagsonen i Mordalen skal eksisterende skogsveg gjennom dalen legges om under ny E39. 

Omleggingen er ca. 500 m lang og er dimensjonert i henhold til veiklasse 2 - Helårs landbruksbilvei 

(Landbruks- og matdepartementets Normaler for landbruksveier med byggebeskrivelse 2016) med 

vegbredde 4,5 meter og grusdekke. 

Det er en eksisterende traktorveg/ turveg som må legges om på nordsiden av ny E39. lengden på 

denne omleggingen er ca. 450 meter og er dimensjonert i henhold til veiklasse 7 – Traktorvei 

(Landbruks- og matdepartementets Normaler for landbruksveier med byggebeskrivelse 2016) med 

bredde 3,5 meter og grusdekke. Omleggingen starter rett vest for tunnelpåhugg vest i Mordalen. 

Traktorvegen vil fortsette å ha tilkomst fra skogsvegen gjennom Mordalen. 

På sørsiden av ny E39 i Mordalen skal det etableres en beredskapsveg med tilkomst fra skogsvegen i 

Mordalen og opp til ny E39. Lengden på denne er ca. 400 meter og er dimensjonert i henhold til 

veiklasse 2 - Helårs landbruksbilvei med vegbredde 4,5 meter og grusdekke. Vegen vil være fysisk 

stengt i normalsituasjon.  

6.6 Konstruksjoner 

6.6.1 Brukonstruksjon 
I Mordalen skal det bygges brukonstruksjon som skal ha flere funksjoner. Ny E39 skal føres over en 

dal der det i dag går en skogsbilveg, Tverrelva og Mordsdalselva renner og det ferdes vilt av mange 

slag.  
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Det skal bygges en konstruksjon for hvert av byggetrinnene, del vil si at når byggetrinn 2 iverksettes 

blir det laget en ny selvstendig konstruksjon. Under brua skal skogsvegen legges og den 

sammenføyde Tverrelva og Mordalselva skal legges under brua. Det skal også legges til rette for at 

blant annet hjortevilt skal kunne krysse under. Pilarene skal plasseres sånn at elva ikke blir berørt. 

Lengden på brua er 50 meter mellom landkarene. 

 
Figur 27 Prinsippskisse av brukonstruksjonen i Mordalen, ikke målestokkriktig. 

Konstruksjonen er en 2-spenns spennarmert betongplatebru. Den blir direktefundamentert på 

masseutskiftet sprengstein. Brua utføres fugefri og uten lager. Rekkverket skal være godkjent 

brurekkverk styrkeklasse H2 av typen rørrekkverk og det skal være brøytetett. Mot nord skal brua ha 

støyskjerm med høyde inntil 2 meter. Det er også planlagt en støyskjerm mot nord på bru nr. 2. 

Støyskjermene går fra av figuren nedenfor. Forarbeider og fundamentering av bru nr. 2 må hensyntas 

ved planlegging av bru nr. 2. 

I byggetrinn 1 bygges brua med en føringsbredde på 12,5 meter og bru nr. 2 bygges med 

føringsbredde 10 meter. Forskjellen i bredde skyldes at det i byggetrinn 1 skal være midtdeler over 

brua. 

 
Figur 28 Snitt av bruene i byggetrinn 2, ikke målestokkriktig. 
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6.6.2 Tunnelportaler 

Portalene er plasstøpte betonghvelv med tverrsnitt T10,5. De skal fundamenteres på 

sprengsteinspute over berg. Det skal være fuktisolering med heldekkende membran i henhold til 

håndbok N500 og R762. Likt som for brukonstruksjonen må det legges til rette for trinnvis utbygging 

og tunnelløp nr. 2. Det vil si at det må tas hensyn til utforming, sprengning og bygging av løp nr. 2 ved 

planlegging av løp nr. 1. Løsningen kan forskyves dersom påhuggsflate endres. Lengden på portalene 

skal tilpasses terrenget. 

 
Figur 29 Prinsippoppriss av portal, ikke målestokkriktig. 

 
Figur 30 Prinsippoppriss av portal, ikke målestokkriktig 
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6.7 Lys, bomstasjon og tekniske bygg 

6.7.1 Belysning 
Dagsonen i Mordalen skal ha belysning. Plassering av lysmastene blir i områdene som i plankartene 

er avsatt til annen veggrunn. I forbindelse med byggeplanleggingen vil det bli gjort en beregning av 

type lysmaster, avstander og plassering. 

6.7.2 Bomstasjon 
Det er ikke gjort endelig vedtak i bompengesaken og da heller ikke den endelige plasseringen av 

stasjonene. Ett forslag er å plassere en stasjon i forbindelse med Mordalsbrua. Der vil masten kunne 

plasseres bak rekkverket uten at det vil være behov for ytterligere rekkverk. I forbindelse med 

bomstasjonen skal det også plasseres en kiosk/tavle for teknisk styring. Den skal stå inntil 70 meter 

fra masta og kan plasseres nede ved beredskapsvegen. Tilgangen må være enkel. 

6.7.3 Tekniske bygg og annen installasjon i tunnel 
Tunnelene utstyres med sikkerhetstiltak og sikkerhetsutstyr iht. tunnelklasse C og krav i Statens 

vegvesen håndbok N500 «Vegtunneler» (2020). Dette innbærer bl.a.: 

• Nødnett  

• Automatisk hendelsesdetektering (AID) 

• Kameraovervåking 

• Automatiske bommer for stenging 

• Mekanisk ventilasjon  

 

Plassering av havarinisjer og tekniske bygg  

Det etableres 6 snunisjer med avstand ca. 1000 m inne i Kringstadtunnelen i byggetrinn 1. I tillegg 

kommer 17 havarinisjer i Kringstadtunnelen og 3 i Julakslatunnelen (byggetrinn 1). Plankartene viser 

plassering av havarinisjer byggetrinn 2. Ved bygging av bare ett tunnelløp må det etableres 

havarinisjer også på sørsiden av tunnelløpet. Disse vil da bli plassert midt mellom de som er vist på 

sørsiden. Det vil bli gjort en tilpassing av plasseringen i forbindelse med byggeplanleggingen og slik at 

havarinisjene blir plassert i samsvar med plasseringen av rømningsveger ved full utbygging. 

Utstyr for tekniske anlegg er iht. tunnelklasse C i byggetrinn 1 og tunnelklasse E i byggetrinn 2. I 

Julakslatunnelen skal det være 2 tekniske rom inne i tunnelen og i Kringstadtunnelen blir det 9 

tekniske rom. Avstanden mellom dem skal være omtrent 1000 meter. I tillegg blir det ett bygg på 

Julbøen og ett på Bolsønes.  

Tunnelventilasjon 

Tunnelene skal utrustes med ventilatorer for å sikre luftkvalitet i driftsfase, og til å kunne håndtere 

en brann på opp til 50MW. For tunnelene er det kravet til brannventilasjon som blir 

dimensjonerende for ventilasjonskapasiteten. Ventilasjonen skal oppfylle kravet i begge retninger, 

men normalt vil retning på brannventilasjon være basert på naturlig trekkretning/skorsteinseffekten 

opp mot Mordalen. Adkomst for brannvesen ved en hendelse i tunnelen vil dermed være fra Molde 

sentrum for Kringstadtunnelen og Julbøen for Julakslatunnelen. Ved hendelser nærmere 

tunnelåpningene i Mordalen kan evt. retningen på ventilasjonen endres til å gå mot henholdsvis 

Molde sentrum og Julbøen for å unngå å fylle resten av tunnelen med røyk. Prosedyrer inkl. styring 

av ventilasjonen ved brannhendelser vil utarbeides i samarbeid med brannvesenet. Ved framtidig 

bygging av tunnelløp nummer to vil man måtte foreta nye vurderinger vedr. tunnelventilasjon. 
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6.8 Vannhåndtering 

6.8.1 Vannhåndtering i dagsonen 
Filtergrøft  

Resipienten for vegavrenning, Mordalselva, er vurdert å ha Middel sårbarhet. I henhold til N200 er 

det derfor nødvendig med rensetiltak til å fjerne partikkelbundet forurensing. For å møte dette 

kravet foreslås derfor å etablere filtergrøft langs vegen. Ved ensidig fall fra veg er det kun nødvendig 

å etablere dette på siden hvor vannet drenerer til. Vegvannet behandles så lokal i filtergrøften, før 

det drenerer videre ned mot grunnvannssonen eller dreneres ut ved nærmeste vanngjennomløp 

nedstrøms. Vannet som drenerer ut fra filtergrøften regnes som renset, og kan derfor blandes med 

terrengvann. 

Infiltrasjonsgrøft er et arealeffektivt rensetiltak hvor vegavrenningen blir behandlet nært vegen. 

Tiltaket vil være med å opprettholde den naturlige vannbalansen i området. Filtergrøftene vil også gi 

mulighet for lagring ved snørydding langs vegen under vinterdrift.  

 
Figur 31 Skisse av filtergrøft 

Avskjærende grøft 

Etter krav 2.11.1 i N200 skal «Rent overvann fra områder utenfor vegen avskjæres og føres utenom 

rensetiltaket.» (Statens vegvesen, 2021). Det etableres derfor avskjærende grøft langs traktorvegen 

for å hindre at rent vann fra terrenget blir blandet sammen med mulig forurenset vegvann. Den 

avskjærende grøften skal skape minst mulig sår i landskapet. Grøften har også en viktig funksjon i å 

hindre vann i å renne i skjæringsskråninger.  

 

Tettingsvoll 

 
Figur 32 Skisse over prinsipp med tetningsvoll som har som formål å hindre drenering av myr 

For å hindre at vegen drenerer ut myrområdene oppstrøms bygges tettingsvoll. Vollen bygges opp av 

morenemateriale og sikres mot erosjon ved å dekke vollen. Plasseringen av vollen skal hindre at 
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Samsemyra blir drenert ut av forskjæringa til Kringstadtunnelen. Endelig plassering er ikke gjort, og 

plankartet viser derfor et område #3 der tettingsvoll kan etableres. Ved å bevare vannstanden og 

fuktigheten i myra vil man unngå at myra oppstrøms forringes. 

6.8.2 Vannhåndtering i tunnel og brannvann 
Julakslatunnelen har jevnt fall fra Mordalen til Julbøen på knapt 3%. Dette gjør at det ikke forventes 

behov for pumpeanlegg i denne tunnelen. Mulig unntak for brannvann er omtalt under. 

Kringstadtunnelen har et lavbrekk like før tunnelåpningen på Bolsønes. Det medfører at det må 

bygges en pumpestasjon i berget i dette området, for å pumpe ut en andel av innlekkasjevannet. 

Størsteparten av innlekkasjevannet kan imidlertid ledes til resipient ved hjelp av den dykkerledning. 

Det bygges renseanlegg for vaskevannet i tilknytning til pumpestasjonen.  

Tunnelene planlegges med separate rørledninger for innlekkasjevann og vaskevann/vegvann. 

Innlekkasjevannet fra bergmassene rundt tunnelen fanges opp av vann/frost-sikringshvelvet og føres 

til drensledninger på hver side av tunnelen. Innlekkasjevannet er ikke i kontakt med veibanen og er å 

anse som rent vann som ikke trenger rensing. Vann fra veibanen, dette vil i hovedsak være vann fra 

tunnelvask, men også små mengder vann som dras inn i tunnelen av trafikken (snø på biler, etc). 

Dette ledes til sluk og sandfang i tunnelen, og videre i en egen tett ledning til renseanlegg i 

lavbrekket på Kringstadtunnelen og til renseanlegg på Julbøen for Julakslatunnelen (plasseres enten i 

bergrom eller nedgravd anlegg i dagsonen). Renset vann slippes enten ut i bekk, eller ledes videre til 

fjorden. Dette avklares nærmere i forbindelse med søknad om utslippstillatelse.  

Det skal være tilgang på brannvann i nærheten av alle de tre tunnelåpningene. Det er også ønskelig 

med brannvannsuttak inne i tunnelen, spesielt for den lengste tunnelen. Det er skissert flere mulige 

løsninger for brannvann i rapporten «Håndtering av vann i tunnel». Med unntak av dagsonen på 

Bolsønes er det ikke tilgang på kommunalt vann. Brannvannstilgang planlegges derfor løst med å 

samle opp noe innlekkasjevann i reservoar i tunnelene (eget bergrom ved siden av tunnelen), og 

eventuelt at det lages et nedgravd reservoar i dagsonene i Mordalen som fylles med vann fra 

avskjæringsgrøfter, evt. fra elv. Det planlegges å benytte fallet i tunnelene til å lage en trykkledning 

nedstrøms reservoaret hvor brannvesenet kan hente ut vann både via brannkummer i tunnelen og 

brannhydrant i dagsonen på Julbøen og Bolsønes. I Mordalen må det påregnes at brannvesenet selv 

pumper vannet opp av reservoaret.   

6.9 Tiltak i og langs vassdrag 
Vassdragene Mordalselva og Tverrelva berøres av tiltaket, og krever omlegging av elveløpene der ny 

E39 krysser Mordalen. 

Nye elveløp skal ha naturlig utforming og være meandrerende. Kulverter for elver skal bygges med 

naturlig bunn slik at det sikres fri fiskevandring, det skal ikke etableres vandringshinder. Det skal tas 

hensyn til kantsoner langs elvene, og de skal i størst mulig grad bevares. Der kantsonen må fjernes 

skal denne tilbakeføre til naturlig tilstand så snart som mulig.  Dette er sikret i reguleringsplankart og 

bestemmelser.  

Endelig utforming av elveomlegginger skal utføres med landskaps- og naturfaglig kompetanse, og 

skal kvalitetssikres av person med fagkompetanse på vassdrag og fisk.  
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Figur 33 Skisse viser prinsipp for omlegging av Mordalselva, Kilde: LFI-rapport nr. 296, M-1051/2018 

(Miljødirektoratet). 

Figuren over viser at økologisk erosjonssikring, der selve erosjonssikringen er satt tilbake slik at det 

blir plass til naturlig substrat i elveløpet og mer flomvann. Bunnsubstrat fra opprinnelige elveløp skal 

tas vare på og gjenbrukes i nye elveløp.  

Figur 34 Skisse viser prinsipp for omlegging av Mordalselva, Kilde: LFI-rapport nr. 296, M-1051/2018 

(Miljødirektoratet).  

Figuren over viser uregelmessig steinutlegg gir mer variasjon og skjul enn glatt plastring eller muring.  

 
Figur 35 Eksempel på naturlig elveomlegging. Kilde. NVE. 

6.10 Støyreduserende tiltak 
Støyskjermingstiltak i Mordalen er vist på reguleringsplankart. Av hensyn til landskapet og 

skogsområdet er det et ønske å benytte støyvoller der dette er mulig, og å unngå støyskjermer.  

Støyvoller er planlagt for å dempe mest mulig støy nær støykilden (E39). Støyvoller er plassert på 

begge sider langs E39. Voller har helning 1:1,5 på vegside og med høyde minimum 3 m over 

kjørebanekant.  
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På Mordalsbrua er det tett brurekkverk med støyskjerm integrert, maksimal høyde er 2 m. På brua er 

støyskjerming plassert på nordside for å dempe vegtrafikkstøy mot friluftslivsområdene på nordsiden 

av ny E39.  

  
Figur 36 Foto viser eksempler på støyvoll og brurekkverk med støyskjerm.  

Det vil ikke være behov for lokale skjermingstiltak, se kap. 7.10. 

6.11 Rekkverk og sikkerhetsgjerde 
Rekkverk settes opp i henhold til Statens vegvesens normaler. Det har i prosjektet vært fokus på å 

unngå rekkverk ved å i stedet tilpasse sideterrenget. Over tunnelportal skal det settes opp 

sikkerhetsgjerde. 

Viltgjerde skal settes opp på begge sider av E39 i hele dagsonen i Mordalen for å unngå vilt på E39. 

Plassering er vist i plankart og teknisk plan. 

6.12 Utforming av vegens sidearealer og vegelementer 
Vegfyllinger og -skjæringer skal utformes med god tilpasning mot eksisterende terreng for å få 

glidende overganger. Støyvoller er planlagt langs E39, og voller vil kunne tilpasses landskapsbildet 

framfor støyskjermer som vil oppfattes som fremmedelement. Landskapsbildet endres også ved at 

skogen ryddes på begge sider på stekningen, men skogen vil gro inn mot vegen når anlegget er 

avsluttet. 

Byggetrinn 1 vil ha 2-feltsveg, men elveomlegging, skogsbilveg og det meste av sideterrenget vil 

bygges ferdig. 

Støyvoller og vegarealer skal revegeteres med grasbakke med stedlig tilpasset grasfrøblanding på 

vegsiden og alle sidearealer. Naturlig revegetering skal benyttes langs elveomlegginger, men kan i 

tillegg tilsåes med 30-50 % frømengde for å få raskere revegetering dersom arealene er utsatt for 

erosjon. Berørte områder mot naturområdene skal tilsåes som grasbakke. Naturlige 

arter/skogsvegetasjon vil etablere seg/vandre inn. 
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Figur 37 Tverrsnitt viser E39 med sideterreng øst for brua. Mordalselva ligger langs støyvoll på nordsida. 

 
Figur 38 Utklipp fra 3D-vegmodell, sett mot vest, viser omtrentlig hvordan terrenget vil utformes. Modell viser 2. 

byggetrinn med 4-felts veg. Elveomlegging og skogsbilveg bygges ferdig som vist i byggetrinn 1.  

Mot bergskjæringer ved tunnelportaler bør sideterreng utformes med oppfylling/tilbakefylling for å 

dempe inngrep og mulig unngå vegrekkverk. Tilbakefylling skal ha en minimumshøyde i henhold til 

håndbok N101 Trafikksikkert sideterreng og vegsikringsutstyr.  

Der bergskjæringer er lave i overgangen til flatere terreng, kan helning som jordskjæring benyttes, 

dvs. helning 1:2, for å revegetere med grasdekke i stedet for permanente bergskjæringer. 

Tverrsnitt viser utforming med grøfter og sideterreng: 
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Figur 39 Ved lave bergskjæringer (< 3-4 m) kan helning 1:2 føres helt opp til eksisterende terreng. 

Tunnelportaler 

Mot tunnelportaler vil bergskjæringene ha begrenset utstrekning og høyde. Tunnelportaler har skrå 

utforming med helning 1:1,5 for å kunne revegetere sidearealene inn mot portaler. 

Tegning under viser prinsipp for utforming av portal med antatt tunnelpåhugg. Front av portaler har 

helning 1:1,5, og utføres med oppstikkende krage på minimum 300 mm. Terreng er vist med 1:2 over 

portal som gir best mulig grunnlag for vegetasjonsetablering. Lengde på portaler tilpasses terreng. 

Endelig terreng- og portalutforming skal gjøres i samarbeid med landskapsarkitekt. 

 
Figur 40. Tunnelportal utformes med skrå front for best mulig terrengtilpassing. 

Utforming av bru og viltpassasje 

Mordalselva og skogsveg skal krysse under bru i Mordalen. Brulengde er vist med 50 m, fri høyde 

minimum 4,9 m. Passasje for vilt er spesielt tilrettelagt langs elva, men det antas at hele bredden vil 

benyttes. Brua er ei 2-spenns spennarmert betongplatebru med én brupilar for beste tilpassing av elv 

og skogsveg. Brurekkverk med støyskjerm, maks. høyde 2 m, mot nord (friluftslivsområde). Mot sør 

skal brua ha brøytetett rekkverk for å hindre nedfall på skogsvegen. 

Figur 41: Utsnitt av bruløsning i Mordalen der E39 krysser over Mordalselva og skogsbilveg. 
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Landskapsplan 

Tegning O101 og O102 «Landskapsplan, grunnlag for rigg- og marksikringsplan», (vedlegg i teknisk 

plan) viser terrengbehandling og istandsetting av vegsidearealer, vegetasjonsbehandling og 

omlegging av elver. Landskapsplanen viser byggetrinn 1 med 2-felts veg.  

I reguleringsbestemmelsene er det sikret at det i detaljprosjekteringen skal utarbeides en rigg- og 

marksikringsplan. 

6.12.1 Formingsprinsipp for videre oppfølging i byggeplan 
Nytt veganlegg skal utføres slik at det blir best mulig tilpasset eksisterende terreng og omgivelser 

med estetisk god utforming og overganger så naturlig som mulig.  

Formingsprinsipp for tiltaket er viktig for å sikre kvalitet og helhet i utforming, med fokus på 

sideterreng, tilpasset beplantning og revegetering, ivaretaking av bekker og elver og stedstilpasset 

materialbruk og utforming av konstruksjoner. 

Vegens utforming og arkitektur  

▪ Vegen skal så langt som mulig underordne seg landskapet og ha en best mulig tilpasning til 

landskaps- og terrengformer. Dette gjelder særlig utforming av skjæringer og fyllinger.  

▪ Veganlegget skal ta hensyn til landskapsbildets karakter ved utforming av vegens sideterreng, 

konstruksjoner og vegutstyr. 

▪ Fokus på stedstilpasset utforming når det gjelder formspråk og materialvalg i konstruksjoner. 

▪ Lokalisering og utforming av midlertidige deponi for ulike typer masser. 

Vegetasjonsbruk og revegetering 

▪ Eksisterende vegetasjon skal bevares mest mulig. Dette gjelder kantvegetasjon langs elver 

spesielt, og mest mulig sammenhengende skog inntil elver. Skog i på myrer/urørt terreng og i 

yttergrenser av planområdet søkes bevart mest mulig.  

▪ Skogryddingsplan skal utarbeides for å unngå unødvendig avskoging på områder regulert til 

midlertidig anleggsbelte. 

▪ Ny vegetasjonsbruk og overvannshåndtering skal tilpasses ved eksisterende blågrønne 

strukturene som Mordalselva og Tverrelva. Det bør plantes på noen områder for å få raskere 

og tilpassing til landskapsbildet. Det skal benyttes stedegen masseplanting/skog. 

▪ Alle berørte areal knyttet til veganlegget skal settes i stand. 

▪ Grøfter og øvrig sidearealer (vegfylling og – skjæringer) langs E39 skal tilsåes for å få rask 

vegetasjonsetablering. Grasfrøblanding skal være tilpasset lokalt klima i regionen, frømengde 

10 kg/daa.  

▪ Naturlig revegetering skal være utgangspunktet ved reetablering langs elver og myrområder, 

samt mot eksisterende terreng for å gi gode naturlige overganger langs skogsvegen og 

beredskapsvegen. Det skal vurderes også ved reetablering av øvrige anleggsområder der det 

skal tilbakeføres til skog (LNFR-områder). Stedlige vegetasjonsmasser skal tas vare på slik at 

frø og røtter overlever. Disse skal benyttes som toppdekke for at tiltaket skal få et 

artsmangfold som hører hjemme på stedet. 

Langs nytt løp for Mordalselva bør det settes inn busker og små trær som er tatt vare på for å 

sikre rask revegetering. Områder med naturlig revegetering skal vurderes i detaljprosjekteringen 

om behovet for noe tilsåing der det er fare for erosjon for å få raskere revegetering. Tilsåing 

tilsvarende 30-50 % av normal tilsåing, dvs. 3-5 kg/daa. 



Planbeskrivelse PlanID_1506202114 

 

E39 Julbøen - Molde Side 37 av 63 
 

  
Figur 42 Prinsipp for naturlig revegetering.  

▪ Støyvoller utformes som trekantvoller med helning 1:1,5 mot E39 for å støydempe mest 

mulig nær støykilden. Baksiden av vollen kan ha annen helningsvinkel. 

▪ Anleggsområder skal holdes ryddig ved behov for å unngå skjemmende områder. 

Utformingsprinsipp som er aktuelle, er tatt inn i reguleringsbestemmelser.  
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7 Virkninger av planforslag 

7.1 Trafikkforhold og framkommelighet 
Det er gjennomført en analyse av trafikkmengder med Regional transportmodell (RTM) Delområde 

Modell for region Midt versjon 4.1.2. Modellberegningene er gjennomført for prognoseåret 2030 og 

2050: 

Basis 2019 som sammenlignes med registrerte trafikkdata NVDB 

Fjordkryssing Molde- Ålesund, Gratis 2050 

Beregningene skal brukes til beregninger for dimensjonering, og resultater fra beregninger med 

bompenger er ikke tatt med. 

Delområdemodellen dekker transportsystemet for Møre og Romsdal og Trøndelag fylker og beregner 

alle personreiser som er kortere enn 70 km. I tillegg beregner modellen rutevalg for godstransport og 

for personreiser som er lengre enn 70 km. Modellen er kalibrert for å stemme med trafikktellinger 

for år 2018 mens prognoseberegningene er gjennomført for år 2030 og 2050.  

Forutsetningene for beregningene at ny E39 Ørskogfjellet – Molde og ny fylkesveg til Gossa er bygd. 

Det legges til grunn ett tunnelløp med fartsgrense 80 km/t både Julbøen – Molde og Ørskogfjellet. 

Alternativet er kalt OMG3-MAa. Ved full utbygging til standard med fartsgrense 110 km/t og toløps 

tunneler både på Ørskogfjellet og Julbøen – Molde heter alternativet HELMAX_MAa. 

Vurderte tall OMG3_MAa-50 er dimensjonerende trafikk for reguleringsplanen. 

 Julsundet Tunnel Molde E39 Fuglset V Haukabøen 

NVDB (2019) 500  15700 3300 

Referanse 2030 300  14300 2500 

OMG3_MAa-50 
Vurderte tall 

11500 7600 17500 4000 

HELMAX_MAa-50, 
Vurderte tall 

12500 9600 18000 3600 

Tabell 3 Viser beregnet trafikkmengde ÅDT i år 2050 i vegnettet når ny E39 Ørskogfjellet – Molde og ny 

fylkesveg til Gossa er bygd.  

Beregningene av dagens veger fremskrevet til 2050 tar ikke hensyn til nye ferjetakster med gratis 

ferje til øyer uten fast vegsamband. Det er liten forskjell på trafikkmengdene på fv. 662 mellom 

dagens situasjon fremskrevet og beregnet trafikk med ny E39 og fast samband til Gossen. 

Beregningene viser at vestre del av fv. 662 vil kunne få litt økning i trafikk med ny E39. Gjennom 

sentrum blir trafikken noe redusert.  

Trafikken på fv. 662 vil med ny E39 i all hovedsak være trafikk som skal til/fra områder ved 

fylkesvegen. Trafikk som ikke har ærende på strekningen Julbøen-Moldeelva vil mest sannsynlig 

benytte E39. Figuren nedenfor viser trafikkfordeling fra snitt i Haukabøtunnelen med tenkt 

ferdig/gratis fjordkryssing på hverdag i 2030. Svært få biler ved Haukabøen kommer fra områder øst 

for Moldeelva. En hoveddel av trafikken fra vest vil komme fra brua over Julsundet.  
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Figur 43 Beregnet trafikkfordeling i Molde sentrum 

Analysene for 2050 viser en liten økning i trafikken på fv. 662 ved Haukabøen dersom de to 

tunnelene Julaksla- og Kringstadtunnelen bygges. Den skyldes i hovedsak den generelle veksten i 

trafikk som beregnes framover i tid. Bare en liten del skyldes de nye tiltakene med ferjefrie 

fjordkryssinger og tilkobling til Gossa. 

7.2 Gang- og sykkel  
Med unntak av strekningen lengst vest ved Julbøen er det et eget gang- og sykkeltilbud langs fv. 662 

inn mot Molde sentrum. Gang og sykkelvegen ender omtrent ved Molde stadion.  

I Kommunedelplan «Hovednett for gående og syklende i Molde kommune 2012 – 2022» er 

strekningen fra Julbøen – Reknes definert som en del av hovedsykkelvegnettet. Gang- og sykkelveg er 

foreslått løsning på strekninger hvor det i dag mangler tilbud. Sandveien og Øvre veg er også definert 

som en del av hovedsykkelvegnettet. Sykkelfelt er foreslått løsning på denne strekningen. 

Området som ble angitt ved varsel om planoppstart omfattet også strekningen der det mangler gang- 

og sykkelveg. Planlegging av gang- og sykkelvegen mellom Julbøen og krysset til fv. 668 (til 

Mordalsvågen) vil skje i en egen reguleringsplan.  

7.3 Kollektiv 
Det vises til rapporten «Framtidas kollektivsystem» 2016 som ble utarbeidet i forbindelse med 

reguleringsplan Vik – Julbøen. Det er også laget en rapport « E39 Ålesund – Molde – Om framtidas 

kollektivsystem – veginfrastruktur for kollektivtrafikk på ny E39 Ålesund – Molde» (Møreforskning 

2020). Rapportene kan fås ved forespørsel til Statens vegvesen eller til Møre- og Romsdal 

fylkeskommune. 

Det er ikke foreslått nye tiltak for kollektivtransport i forbindelse med reguleringsplanen, verken for 

ny E39 eller langs dagens vegsystem. Kryssløsningen på Julbøen har sikret busslommer i begge 

retninger, plass til ca. 50 biloppstillingsplasser, lagt til rette for sykkelparkering og det er mulighet til 

å etablere ladeplass for EL-biler. 

7.4 Barn og unges interesser 
Barn og unges interesser blir spesielt berørt gjennom endret nærmiljø i områdene langs fv. 662. 

Gjennomfartstrafikken blir lagt i tunnel, og dette vil gi positive konsekvenser for bebyggelse, 

nærmiljø og friluftsområder. Ved at mye av biltrafikken blir flyttet ut av boligområdene, vil ny E39 

påvirke nærområdene til barn og unge i positiv forstand ved reduksjon av mengde støy, trafikk, 

luftforurensning og derav økt trygghet og bedre helsemessige forhold. Indirekte er folkehelse ett av 

momentene knyttet til nærmiljø, friluftsliv, ulykkesrisiko, støy og forurensning. 
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Fv. 622 er skoleveg og brukes til/fra fritidsaktiviteter og for å komme ut i marka. 

7.5 Landskapsbilde 

7.5.1 Vurdering av landskapstilpasning 
Dagsone på ny E39 vil danne en viss barriere i Mordalen, både visuelt og fysisk. I og med at dagsonen 

er kort (ca. 900 m) og ligger relativt lavt i terrenget, vil inngrepet bli mindre dominerende i 

landskapet. Veglinje vil berøre Mordalen med eksisterende skogsbilveg/ turveg og de to elvene, 

Mordalselva og Tverrelva, som møtes der ny E39 krysser dalen. Omlegging av skogsbilvegen og 

elvene skjer på en relativt kort strekning med mindre inngrep. E39 gir en barriere over dalen, men en 

bruløsning med 3 spenn vil avbøte barrierevirkningen. Brua vil ligge ca. 7 m over dagens nivå ved 

Mordalselva. Store deler av veglinja vil være godt forankret i terrenget da vegen blir liggende inntil 

nedre deler av åsen Barnosa.  

Landskapsbildet endres også ved at skogen ryddes på strekningen i dagsonen. Ved endelig utforming 

når veganlegget er avsluttet og tiltak for revegetering er utført, vil terrengformene/støyvollene 

revegeteres og bli en del av landskapsbildet. 

Terrengformer og støyvoller 

Vegfyllinger og skjæringer skal utformes med god tilpasning mot eksisterende terreng for å få 

glidende overganger. Støyvoller er planlagt langs E39 for å dempe støy nær støykilden (E39). Voller 

vil kunne tilpasses landskapsbildet framfor støyskjermer som vil oppfattes som fremmedelement.  

Terrengformer er benyttet for å plassere en del overskuddsmasser i dagsonen. Terrengform/voll på 

sørside av ny veg ved vestre tunnelpåhogg, vil oppleves som høy og noe fremmed da den bryter med 

dagens terreng som har relativ jevn helning fra fjorden/fv. 662 og opp dalen. Vollen på sørside av ny 

veg vil skjerme for fjernvirkning av E39 fra lenger ned i dalen og fra fjorden. Når kratt/skog etableres 

vil den gli mer naturlig inn i landskapet da det er mange bratte helninger og fjellsider i området.  

Terrengvoller/støyvoller og øvrig vegarealer skal revegeteres med stedlig tilpasset grasfrøblanding på 

vegsiden og alle sidearealer. Naturlig revegetering skal benyttes langs elveomlegginger og mot 

skogsområder. Berørte områder mot naturområdene skal tilsåes og skogsvegetasjon vil etablere 

seg/vandre inn på sikt. 

Gjerder 

Sikringsgjerde/viltgjerde over tunnel og langs E39 skal plasseres innenfor areal avsatt til vegformål. 

Plassering av viltgjerde med silhuett mot himmelen skal unngås for å ivareta vegens estetikk. Bruk av 

vegetasjon eller terreng i bakgrunn demper inntrykket. Gjerder skal plasseres slik i terrenget at det 

tilrettelegges for drift og vedlikehold på begge sider. 

7.5.2 Reiseopplevelse langs E39 
Reiseopplevelsen defineres som den reisendes opplevelse av område og veg sett fra vegen.  

Hoveddelen av vegstrekningen E39 Julbøen - Molde vil gå i tunnel. Et lite «pusterom» mellom 

tunnelene på strekningen vil være positivt for reiseopplevelsen. Dagsonen i Mordalen er i underkant 

av 1 km (930 m).  

I en fart på 110 km/t gir dette en reisetid i dagsonen på under 1 minutt. Veglinjas bredde og 

fartsgrense har stiv kurvatur, og trafikantene fanger derfor inn mindre av omgivelsene i synsfeltet. 

Vegrommet med E39 vil dominere den visuelle opplevelsen i dagsonen selv om et menneske bare 

trenger 5 sekunder for å danne seg et klart inntrykk av landskapsbilde. Selv kort tids kjøring i 

dagsone, vil ha en positiv betydning for kjøreopplevelsen. Den positive opplevelsen er i første rekke 

knyttet til avbrekket fra tunnelkjøring.  
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Kvalitetene i dagsonen er gjennomsnittlig gode og typisk representative for naturlandskap i regionen, 

men uten spesielle særegenhet da grønne graskledte støyvoller vil være det dominerende for 

sjåføren. 

På østside av tunnel mot Molde er dagsone i næringsområde. Vest for Molde, ved Julbøen og 

vestover, er det et storslagens landskap over brua som vil gi en unik reiseopplevelse. 

Avbøtende tiltak for reiseopplevelsen  

For å bryte monotonien og lette den psykiske belastningen det er å kjøre gjennom lange tunneler, 

bør det vurderes opplyste sidearealer/haller i tunnelen. Arealene bør ha en estetisk god 

effektbelysning/kunstnerisk kvalitet som har en egenverdi for reiseopplevelsen, i tillegg til å oppleves 

som sikkerhet for sjåføren.  

7.6 Friluftsliv/by- og bygdeliv 
Ny veg skaper en barriere for dem som benytter området til friluftsliv. Planlagt bru med 

krysningsmuligheter på tvers under ny E39 vil avbøte barrierevirkningen noe og gi en god kryssing. 

Veglinja vil også ha stor negativ påvirkning på bruken av området til turformål med f.eks. jakt, sopp- 

og bærplukking. Terrengvoller og støyvoller vil dempe fjernvirkning av vegen, og skjerme en god del 

for innsyn ved ferdsel i dalen. Skogsbilvegen vil krysse under bru på E39, og tilgjengelighet sikres 

mellom områdene og det er forutsatt at framkommeligheten blir like god for både gående og 

syklende som i dag langs vegen. Stier skal legges om ved tunnelportaler for å sikre tilgjengelighet til 

marka. Kryssing for turbrukere under en motorveg vil påvirke opplevelsesverdien negativt, samt at 

bruken av området til f. eks jakt, sopp-/bærplukking og turformål påvirkes negativt.  

I Mordalen vil opplevelsen av urørt natur bli forringet, men området har mindre verdi og færre 

brukere enn andre områder i Moldemarka. Etablering av ny E39 vil medføre økt støybelastning i et 

område som i dag ikke er særlig støypåvirket. Støytiltak er planlagt langs E39.  

Nærliggende områder som Haukabødalen, Julaksla, Rishaltheia og Storheia vil med foreslått veglinje 

ha et støynivå på under 40 dB, og dermed komme inn under det som defineres som «stille- områder» 

i T-1442 «Retningslinjer for støy i arealplanleggingen».  

Langs dagens fv. 662 vil bygging av ny E39 gi redusert støy- og luftforurensning, og det forventes å 

øke fremkommeligheten og trafikksikkerheten for gående og syklende. 

7.7 Naturmangfold 
Ny veg i dagen vil være 930 meter. Det skal oppføres en bru over Tverrelva og Mordalselva, og på 

begge sider av brua vil det bli store fyllinger. Det skal deponeres masser og det vil bli 

landskapstilpasninger som medfører store endringer. Hele planområdet skal benyttes som 

midlertidig rigg – og anleggsområde slik at det må i ettertid tilbakeføres til naturlig tilstand. Området 

vil bli betydelig endret i forhold til dagens situasjon og det vil ta lang tid før området får tilbake noen 

av dagens kvaliteter. Ny veg vil føre til en fragmentering av et forholdvis uberørt område og tap av 

leveområder for arter. 

7.7.1 Arter 
Karplanter  

Barlinden som er vernet som et naturminne vil ikke komme i konflikt med veglinjen og det vurderes 

at avstanden er såpass stor at tiltaket ikke vil ha negativ påvirkning på barlinden.  
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Fremmede arter 

Det er registrert platanlønn og hagelupin i nærområdet til planområdet, det vil bli gjennomført 

kartlegging av fremmede arter innenfor planområdet i prosjekteringsfasen. Ved eventuelle funn blir 

det utarbeidet en tiltaksplan for å forhindre spredning av fremmed arter gjennom massehåndtering. 

Sopp 

Lokaliteten av Jodoformhette (NT) vil bli liggende midt i anleggsområdet og det forventes at 

lokaliteten i sin helhet går tapt. Jodoformhette vokser på stubber og nedfalte, mosekledde stammer 

av løvtrær. Det vurderes å være vanskelig få til en suksessfull flytting av lokaliteten siden 

sannsynligheten for at soppene vil bli skadet eller fjernet fra voksestedet under flytting.   

Fugler 

Hekkelokaliteten for hønsehauk blir ikke direkte påvirket av tiltaket, i KU naturmangfold blir det 

opplyst at den ligger rundt 550 meter fra opprinnelige tunnelmunninger for rød og rosa linje. Det 

vurderes at på grunn av avstanden vil ikke hekkelokaliteten heller påvirkes negativt av støy fra 

anleggsvirksomheten. Mordalen er en del av leveområdet og det kan derfor ikke utelukkes at 

hønsehauk vil bli noe negativt påvirket av anleggsarbeidet eller av ny veg.   

Planområdet er relativt uberørt og har lite støy- og lysforurensing. For fugler generelt som befinner 

seg i plan – og influensområdet kan ny veg og støy fra både anleggs- og permanent fase ha negativ 

effekt ved at de for eksempel skremmes slik at de ikke tar i bruk området til næringssøk, hekking, 

hvile og overnatting. For de arealkrevende arter, som spetter, storfugl og hønsehauk, vil en 

fragmentering og forstyrrelser i planområdet både i anleggsfasen og permanent fase være spesielt 

negativt. 

Hjortevilt 

Plan -og influensområdet er en del av et større viktig leveområde for hjort, rådyr og elg. Det 

forventes at det blir en negativ påvirkning både i anleggs – og permanent fase i form av støv-, støy- 

og lysforurensing i et uberørt område. Tiltaket vil føre til en fragmentering og et betydelig 

arealbeslag. Tiltaket vil trolig påvirke to trekkveger negativt ved at tunnelportalen kommer ut 

omtrent i området trekkvegene ligger i dag. Som avbøtende tiltak er det planlagt viltgjerder på hele 

strekningen. Under brua vil det tilrettelegges for at den i fremtiden skal benyttes som viltkorridor og 

at viltet vil bli ledet hit av viltgjerdene. Utformingen av terrenget under brua vil bli detaljert i 

byggefasen. Viltet har også mulighet til å benytte områdene over tunnelene uforstyrret.  

Myrområde 

Den østlige tunnelportalen vil ligge helt inntil et myrområde (Samsemyra, Bjørnamyra og Løypmyra). 

For å forhindre drenering er det planlagt en tetningsgrøft mellom tunnelportalen og myrområdet, se 

nærmere beskrivelse under kap. 7. 14 Grunnforhold.  

Det vil bli satt tetthetskrav til tunnelene også for å forhindre drenering av myrområdene som ligger 

over tunnelene (se nærmere beskrivelse under kap. 7.14 Grunnforhold) 

7.7.2 Vassdrag  
Det ligger seks større vassdrag innenfor planområdet; Tverrelva, Mordalselva, Haukebøelva og 

Moldeelva, Mekelva og Bjørsetelva. De fem først nevnte ligger under vannforekomsten Cap Clara – 

Prestvika bekkefelt (vannforekomstID:105-116-R). Bjørsetelva ligger under vannforekomsten 

Fuglsetelva, Tøndergårdbekken og Bjørsetelva (vannforekomstID: 105-28-R). Mekvatnet ligger 

innenfor influensområdet. Haukebøelva, Mekelva, Bjørsetelva og Moldeelva ligger over tunnelene. 
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Det vil bli satt tetthetskrav for tunnelene slik at vannføringen i vassdragene ikke skal påvirkes av 

tiltaket. Det ligger flere små bekker som er usikkert om har årssikker vannføring over tunnelene, men 

siden det vurderes at disse heller ikke vil påvirkes negativt av tiltaket vil de ikke bli nærmere 

beskrevet. Mekvatnet ligger i influensområdet og det er fare for at det dreneres, det vil derfor også 

her bli satt tetthetskrav til tunnelene for å unngå dette.  

Veglinja vil fysisk berøre vassdragene Tverrelva og Mordalselva. Veglinja vil komme i det området der 

Tverrelva og Mordalselva møtes og blir til et vassdrag (Mordalselva). Veglinja blir liggende slik at det 

er nødvendig å legge om begge elveløpene. Tiltaket krever at begge vassdragene legges om nord for 

ny bru og legges i ett løp før brukryssingen. Det kreves også noe omlegging etter kryssing av brua. 

Begge vassdragene vil trolig måtte legges midlertidig i rør under hele anleggsperioden i dagsonen.  

Mordalselva vil bli lagt i kulvert under beredskapsveg og under driftsveg før den legges i samløp med 

Tverrelva. Det vil bli vanskelig å etablere kantskog mellom ny E39 og Mordalselva før den samløpet 

med Tverrelva.   

Tverrelva vil bli lagt om på nordsiden av ny E39 og blir liggende i fyllingen. Det vil være vanskelig 

etablere et bredt belte med kantvegetasjon i dette området, men det vil trolig vokse opp vegetasjon i 

fyllingen.  Nord for vassdraget vil det være mulig å gjenskape et naturlig belte med kantvegetasjon 

ved å legge tilbake naturlige toppmasser og små trær og busker for å sikre rask etablering.  

Etter samløpet vil Mordalselva vil bli liggende i et av sidespenne til brua og det vil være mulig for 

etablering av vegetasjon. Det er utarbeidet en o-tegning som viser hovedprinsippet for hvordan 

omleggingen skal utføres. I anleggsperioden vil det være fare for avrenning i forbindelse med 

oppføring av ny bru og generelle anleggsarbeid. Det vil bli utarbeidet tiltak for å begrense de 

negative påvirkningene i anleggsfasen og det vurderes at det kun vil være midlertidig påvirkning.  

Bekkeløpene skal legges om slik at de fortsatt vil være fiskeførende, dette er sikret i bestemmelsene. 

Hele planområdet er satt av til midlertidig rigg – og anleggsområde, slik at all kantvegetasjon i 

området forventes å bli fjernet. Store deler av terrenget innenfor planområdet blir endret fra naturlig 

tilstand. Kantvegetasjon skal reetableres i de områdene der den er fjernet og det er mulig reetablere 

den. Det skal legges til rette for at det etableres et naturlig vegetasjonsbelte der det er laget nye 

elveløp. Det er åpnet i bestemmelsene for at vassdragene blir lagt i rør i hele eller deler av 

anleggsperioden, det er beregnet at anleggsperioden kan strekke seg over 4 år.  

Endelig plan for elveomlegginger skal utformes med landskaps- og naturfaglig kompetanse, og den 

skal kvalitetssikres av person med fagkompetanse på vassdrag og fisk. Det skal søkes etter forskrift 

om fysiske tiltak i vassdrag til Statsforvalteren i Møre og Romsdal der endelig plan foreligger og 

mulige avbøtende tiltak beskrives. 

7.7.3 Vurdering av naturmangfoldlovens §§ 8-12 
§ 8 Kunnskapsgrunnlaget 

I forbindelse med KDP ble det utarbeidet konsekvensanalyse der det ble gjennomført kartlegging av 

naturtyper og arter. Sommeren 2020 ble det gjennomført økologiske undersøkelser av Haukabøelva 

og Mordalselva. Sommeren 2021 ble det gjennomført viltkartlegging i planområdet. Barlinden er 

nøyaktig kartfestet. Det vurderes at kunnskapsgrunnlaget er tilstrekkelig. 

§ 9 Føre-var-prinsippet 

Kunnskapen om naturverdier i området, og hvordan tiltaket vil påvirke disse, ses på som tilstrekkelig, 

slik at føre-var-prinsippet ikke kommer til anvendelse. Det er lite trolig at tiltaket vil medføre 

omfattende, uforutsatte miljøkonsekvenser utover det som er vurdert i planarbeidet. 
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§ 10 Økosystemtilnærming og samlet belastning 

Tiltaket vil føre til arealbeslag og oppsplitting av et uberørt skogsområde som i dag omtrent er helt 

uberørt. Dagsonen vil føre til en barriere for både hjortevilt og småvilt, og trolig påføre forstyrrelser i 

form av støy- og lysforurensing. Det skal settes opp viltgjerder for å forhindre påkjørsler og 

tilrettelegges for viltkryssing under brua. Dette kan få negative konsekvenser for hjorteviltets 

benyttelse av hele Mordalen som beite – og oppholdssted hvis viltundergangen under brua benyttes. 

Det vurderes at det er lite trolig at barriereeffekten vil få konsekvenser for hjortevilt på bestandsnivå.  

 For arealkrevende fugler som spetter og storfugl vil tiltaket føre til negativ på virkning på samme 

måte som hjortevilt i form av arealbeslag og oppsplitting. Det er ingen registrerte hekkelokaliteter 

eller spillplasser for disse artene innenfor planområdet.  

Registrert barlind ligger såpass langt fra tiltaket at det vurderes at den ikke blir berørt eller negativt 

påvirket av tiltaket. 

Tiltaket kan medføre forstyrrelser på hønsehauk (VU) i anleggsperioden og når vegen er ferdig bygd. 

Den er arealkrevende og benytter trolig hele Mordalen for opphold og matsøk Siden tiltaket ikke vil 

berøre kjente reirlokaliteter vurderes det at det i liten grad vil føre til å øke den samlede 

belastningen på arten.  

Det vurderes at tiltaket vil ha negativ påvirkning på vilt i området både i anleggsfasen og i permanent 

fasen i form av økt støy- og lysforurensing i et ellers uberørt område. Det vil være vegbelysning i hele 

dagsonen. 

§ 11 Kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver 

Kostnadene ved gjennomføring av avbøtende tiltak og bruk av miljøforsvarlige teknikker og 

driftsmetoder skal dekkes av SVV. 

§ 12 Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder 

Flere avbøtende tiltak skal gjennomføres for å begrense skadene på naturmangfold, disse vil bli 

detaljert og konkretisert i prosjekteringsfasen i form av en ytre miljøplan. Det vil bli søkt om tiltak 

etter forskrift om fysiske tiltak i vassdrag for berørte vassdrag.  

7.7.4 Vannforskriften 
Vannforskriften § 4 Miljømål for overflatevann 

Moldeelva, Mekelva, Bjørsetelva og Haukebøelva blir liggende over tunnelene. I influensområdet like 

utenfor veglinjen ligger Mekvatnet.  Det vil være noe fare for innlekkasje inn i tunnelene fra 

overforliggende vassdrag og drenering av Mekvatnet. For å forhindre dette vil det bli satt strenge 

krav til tetthetskrav for tunnelene. Det vurderes at det vil være liten fare for at dette ikke vil 

overholdes slik at vannføringen blir negativt påvirket. Det vurderes derfor at vassdragene ikke vil få 

endret økologisk eller kjemisk tilstand som følge av tiltaket og ikke vil komme i konflikt med §4.  

Tverrelva og Mordalselva vil bli påvirket av tiltaket og vil dermed komme i konflikt med § 4 og vil bli 

vurdert etter § 12. 

Vannforskriften § 12 Ny aktivitet eller nye inngrep 

Tverrelva og Mordalselva vil bli lagt om i forbindelse med oppføring av ny bru i Mordalen. Tiltaket 

krever at begge vassdragene legges om nord for ny bru og legges i ett løp før brukryssingen. Det 

kreves også noe omlegging etter kryssing av brua. Begge vassdragene vil måtte legges i rør under 

hele anleggsperioden på rundt 3-4 år, fordi hele planområdet vil bli benyttet som anleggsområde i 

hele perioden. Det er mulig at Mordalsbrua blir bygd innenfor anleggsperioden og da kan elva åpnes 

tidligere. 
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Mordalselva vil bli lagt i kulvert under beredskapsveg og under driftsveg før den legges i samløp med 

Tverrelva. Det vil bli vanskelig å etablere kantskog mellom ny E39 og Mordalselva før den samløpet 

med Tverrelva.   

Tverrelva vil bli lagt om på nordsiden av ny E39 og blir liggende i fyllingen. Det vil være vanskelig 

etablere kantvegetasjon i dette området. Nord for vassdraget vil det være mulig å gjenskape et 

naturlig belte med kantvegetasjon ved å legge tilbake naturlige toppmasser og små trær og busker 

for å sikre rask etablering.  

Etter samløpet vil Mordalselva vil bli liggende i et av sidespenne til brua og det vil være mulig for 

etablering av noe vegetasjon. Det er utarbeidet en o-tegning som viser hovedprinsippet for hvordan 

omleggingen skal utføres. I anleggsperioden vil det være fare for avrenning i forbindelse med 

oppføring av ny bru og generelle anleggsarbeid. Det vil bli utarbeidet tiltak for å begrense de 

negative påvirkningene i anleggsfasen og det vurderes at det kun vil være midlertidig påvirkning.  

Bekkeløpene skal legges om slik at de fortsatt vil være fiskeførende, dette er sikret i bestemmelsene.. 

Kantvegetasjon skal reetableres i de områdene der den er fjernet og det er mulig reetablere den. Det 

skal legges til rette for at det etableres et naturlig vegetasjonsbelte der det er laget nye elveløp. 

Det vurderes at tiltaket vil påføre varige endringer fører til en forringelse av vassdraget og endrer den 

økologiske eller kjemiske tilstanden i vassdraget for Mordalselva. Dette siden vassdraget blir lagt om 

og får en endring i tilstøtende områder. Dette vil medføre at det ikke er mulig å etablere 

kantvegetasjon langs begge sider av vassdraget slik det har i dag. Det vil bli iverksatt de avbøtende 

tiltak som er mulig gjennomføre, disse vil bli detaljert i prosjekteringsfasen og beskrevet i søknad 

etter forskrift om fysiske tiltak i vassdrag. Det vurderes at samfunnsnytten av inngrepet er så stor at 

forringelse av vassdraget er akseptabel. Den kjemiske tiltastanden i vassdraget forventes å ikke 

forringes. Endringene i Tverrelva vurderes å være så små at de ikke vil ha innvirkning på den 

økologiske eller kjemiske tilstanden i vassdraget.  

Endelig plan for elveomlegginger skal utformes med landskaps- og naturfaglig kompetanse, og den 

skal kvalitetssikres av person med fagkompetanse på vassdrag og fisk. Det skal søkes etter forskrift 

om fysiske tiltak i vassdrag til Statsforvalteren i Møre og Romsdal der endelig plan foreligger og 

mulige avbøtende tiltak beskrives. 

7.8 Kulturarv 
Det finnes ingen registrerte kulturminner innenfor planområdet, og planen medfører derfor ingen 

skade eller direkte påvirkning på kjente kulturminner. Det kan likevel dukke opp hittil ukjent 

kulturminner under anleggs- og gravearbeidet. Om det skjer må arbeidet straks stanses og 

kulturminnemyndigheter i Møre og Romsdal fylkeskommune må varsles.   

Indirekte vil planen påvirke historiske sammenhenger mellom gården og utmarka, og være en 

barriere mellom gården den ene siden og stølsområder på den andre siden. Også eldre stier i 

utmarka vil påvirkes, blant annet en eldre sti ved det planlagte vestre tunnelpåhugget. Samtidig er 

eldre kulturspor i utmarka i ferd med å viskes vekk på grunn av gjengroing og skogbruk.  
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Figur 44 Gården Mordal sett mot Julsundet. (Foto: Aaron Johnston, Møre og Romsdal fylkeskommune 2021)  

 
Figur 45 Kullgropa ligger på den nedhogde flaten til høyre. (Foto: Aaron Johnston, Møre og Romsdal 

fylkeskommune) 

7.9 Arealregnskap 
Planområdet berører ikke jordbruksareal. Området består av skog med forholdsvis høy bonitet, 

impediment, annen fastmark og litt myr. 
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Figur 46 Planens dagsone og beregnet arealforbruk med grunnlag i AR5-kart 

Arealene i tabellen nedenfor er beregnet for full utbygging av 4-felt og er oppgitt i kvadratmeter, m2.  

Markslag AR5 Midlertidig beslag, m2 Permanent omdisponert, m2 Sum, m2 

Fulldyrka jord 1 021 0 1 021 

Myr 9 371 3 9 374 

Samferdsel 2 380 1 334 3 714 

Skog høg bonitet 42 397 39 230 81 627 

Skog Impediment 10 175 174 10 349 

Skog middels bonitet 24 464 23 952 48 416 

Skog særs høg bonitet 40 821 40 095 80 916 

Vatn 60 0 60 

Åpen fastmark 11 901 0 11 901 

Sum 142 590 104 788 247 378 

Tabell 4 Arealene er oppgitt i kvadratmeter, m2 

7.10 Støy og vibrasjoner 
I forbindelse med kommunedelplanarbeidet ble det utarbeidet støysonekart for de ulike 

alternativene som ble vurdert. Kartene ble utarbeidet for både full utbygging med 4-felt og fart 110 

km/t og for 2-felts veg med fart 80 km/t. Beregningene viste at deler at friluftsområdet blir negativt 

påvirket og at det er behov for å legge inn støyreduserende tiltak langs dagsonen i Mordalen. 

Tiltakene må legges på nordsiden av vegen og det oppnås mindre effekt på tiltak på sørsiden. 

I støykartene er lydnivå under 40 dB vist som grønn støysone. I de hvite områdene vil støynivået ligge 

mellom 40 og 55 dB. Gul støysone vil ha et støynivå mellom 55 og 65 dB, og rød støysone over 65 dB  

I henhold til T – 1442/21 anbefales støynivå under 40 dB nær friluftsområder og bymark utenfor 

tettsted. Områder der støynivået er under 40 dB defineres som «stille- områder». 
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Figur 47 Viser fire støysoner i Mordalen ved full utbygging av 4-felt 

Støysonekart viser at de viktigste friluftsområdene blir liggende i sone med støybelastning under 40 

dB, slik beregningene for kommunedelplanen også viste. Området ved Haukabøelva og 

Kringstadsætra får ikke ekstra støybelastning fra ny E39. I trinnvis utbygging vil belastningen bli 

mindre enn det figuren overfor viser. 

Reguleringsplanen viser at det er lagt inn en 3 meter høy voll mot nord og en 2 meter høy støyskjerm 

på nordsiden av brua. Resten av dagsonen er skjermet av naturlige fjellskjæringer. 

Det er ingen bygninger som blir påvirket av støy fra den nye vegen. 

Under anleggsarbeidet vil en del boliger som ligger i nærheten av anlegget/Kringstadtunnelen kunne 

merke vibrasjoner og rystelser fra arbeidet. Det vil settes krav til maksimum rystelser når det det 

utføres sprengningsarbeider i disse områdene. Bygninger innenfor en grense på ca. 100 meter fra 

tunnelen skal tilstandsregistreres før arbeidet settes i gang. 

7.11 Luftkvalitet 
I arbeidet med kommunedelplanen ble det gjort en utredning av hvordan ny E39 kan påvirke 

luftkvaliteten i de berørte områdene. Beregningene ble gjort for rosa, blå og grønn linje og 

sammenlignet med 0-alternativet. Resultatet viste liten forskjell mellom alternativene og det ble 

gjort en vurdering av at det ikke ville bli større negative konsekvenser av det lilla alternativet enn ved 

de tre andre. De positive effektene av å legge ny veg i tunnel er større enn de negative. 

For alle alternativer med ny E39 vil antallet boliger i gul og rød luftforurensingssone reduseres i 
forhold til dagens situasjon (0- referansen) og vil medføre en forbedret luftkvalitet langs fv. 662 og 
gjennom Molde sentrum. Antall boliger i rød sone vil være vesentlig lavere med ny E39 enn for 
referansealternativet. 
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7.12 Massehåndtering 
Størsteparten av strekningen går i tunnel. Dette gir et masseoverskudd av sprengstein i 

størrelsesorden 2,8 mill anbrakte m3 for bygging av fire felt og to tunnelløp. Trinnvis utbygging med 

kun ett tunnel-løp gir et overskudd på ca 1,5 mill. anbrakte m3 sprengstein. Det vil legges til rette for 

at anleggsveger innenfor anleggsområdet brukes til transport av masser i størst mulig grad ved at 

mellomlagring og foredling av masser tas i eller nær veglinja. Julbøen og Mordalen er mest aktuelle 

områder for produksjon av pukk til vegoverbygging. En andel av transporten vil uansett måtte gå via 

offentlig veg. Dette gjelder inntransport av materialer og uttransport til mottakere av 

overskuddsmasser. Det er en målsetting at hele overskuddet av sprengstein skal kunne benyttes til 

samfunnstjenlige formål i området.  

Det er opprettet dialog med grunneiere i Bolsønes-området (strandsone fra Molde båthavnlag til 

Molde ferjekai) for levering av stein til utfylling i sjø. Det foreligger reguleringsplan for området med 

et antatt steinbehov på om lag 850 000 m3 (fyllingshøyde kote +2). Statens vegvesen har hatt en-til-

en møter med alle grunneierne i dette området. De fleste av disse har fått oversendt forslag til 

intensjonsavtale om å ta imot overskuddsmasse fra tunnel. To av disse aktørene, Molde havnevesen 

og Molde brannvesen, har planer om å ta et felles initiativ til ny reguleringsplan med utvidet område 

for utfylling i sjø for de av grunneierne som ønsker dette. Interessen som de ulike partene har meldt 

inn representerer omfattende behov for stein. Dersom det er andre større interessenter for denne 

steinressursen, vil Statens vegvesen gå i dialog med disse om denne. 

Videre har Statens vegvesen satt i gang prosess for å regulere en utvidelse av tidligere regulert 

utfylling i sjøen utenfor eksisterende fergekai (PlanID 1506_202121 Områdeplan for Grand Fjæra). 

Med utgangspunkt i en oppfyllingshøyde på kote +2,2 meter har gjeldende reguleringsplan et 

fyllingsbehov på om lag 130 000m3. En ny plan med utvidet fyllingsområde har et stipulert behov i 

overkant av 600 000 m3. For å kunne ta i bruk dette område må det legges opp en motfylling ute i 

sjøen (kvikkleire). De oppgitte massene tilsier full oppfylling av hele området, noe som ikke må 

realiseres. Transport til disse mottakene planlegges med bil fra tunnelpåhugget på Bolsønes, og evt. 

med lekter fra Julbøen hvis det ikke er nok masser som kommer ut på Bolsønes. Det er også 

interessenter for overskuddsmasser ved Reknes-området. Massetransport hit kan være aktuelt fra 

Mordalen. Det er også lagt opp til å kunne mellomlagre masser på deponier i Mordalsområdet nært 

fylkesvegen for framtidige behov for gode steinmaterialer. Et evt. resterende overskudd på Julbøen 

transporteres til mottakere på bil eller lekter, eller de mellomlagres på riggområder på Julbøen til 

fremtidig behov. Overskuddsmasser fra Kringstadtunnelen kan transporteres gjennom 

Julakslatunnelen ut til Julbøen. Det planlegges ikke med transport av overskuddsmasser gjennom 

Molde sentrum. 

Det er stipulert ca. 75 000/115 000m3 gravemasser (rene jordmasser) fra Mordalen for henholdsvis 

to og fire-felt. Massene planlegges brukt til vegfyllinger, støyvoller, utslaking av vegskråninger og 

terrengtilpasninger i samme område. 

7.13 Grunnforhold 

7.13.1 Geoteknikk 
Det sidebratte terrenget ved vestre påhogg gjør at påhoggene antakelig må forskyves mellom linjene 

dersom det skal bygges to parallelle løp. Løsmassene i området er stabile mot grunnbrudd, men har 

dårlig motstand mot overflateerosjon. Det anbefales derfor slake skjæringer med helling 1:2,5. 

Før og etter kryssing av Mordalselva blir det opptil 10m høye fyllinger nede ved elva. Her er det 

mange små elveskrenter og forsenkninger i terrenget. Løsmassene i disse områdene er lagdelte og 

varierende, men de dårligste massene ligger øverst, over faste masser.  
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Det vurderes derfor som en relativt grei operasjon å grave bort de dårlige massene der det skal 

legges høye fyllinger, og bygge opp fyllingene med tunnelstein og lagvis komprimering. 

For det meste ventes nødvendig dybde av masseutskifting å bli mindre enn 1-2 meter, men lokalt i 

mindre områder omkring elva kan masseutskifting så dypt som over 5 meter bli nødvendig. 

Masseutskifting er derimot ikke nødvendig å utføre under hele fyllingene, bare til bredde etter 

prinsipp vist i Figur 48. Det er imidlertid påkrevd å masseutskifte under fyllingsområder og 

brufundament for mulig framtidig 4-felts veg med en gang, da slik masseutskifting kan bli krevende å 

få til senere etter at eventuelt et første byggetrinn med 2 felt er bygget. 

Med slik løsning blir det gode forhold for direktefundamentering av brukonstruksjoner. God 

erosjonsbeskyttelse langs de omlagt elveleiene er selvsagt påkrevd. 

Det er stykkevis fast myroverflate fra Mordalselva og østover til påhogget. Myrtykkelsen er generelt 

liten og bevokst med skog, men spesielt for en ca. 150 meter lang strekning litt før påhogget er det 

litt mer markert myr.  

Tidligere var veglinjen planlagt litt lenger sør, og der er det flere meter dyp myr. Det er et poeng å 

ikke drenere myra sør for vegen ned i forskjæringa. Myra har nå et naturlig høybrekk i sørkant av 

forskjæringa, så dette bør ikke være et problem. Likevel anbefales det at det anlegges en tett 

terskeldemning mellom bergryggene langs toppen av høyre vegskjæring. Det antas gunstig å etablere 

slik myrdemning fra ca. profil 32230 til 32270. Demningen bør bestå av en tett kjerne, kjernen 

trenger ikke stikke særlig opp av dagens terrengnivå, og kan tildekkes med humuslag. Ventelig finnes 

det nok leire eller morenemasser langs forskjæringa og fra under fyllingene nede ved Mordalselva til 

å kunne etablere slik terskeldemning. Ved god planlegging og prosjektering bør slikt være mulig å få 

til med bruk av stedlige masser. 

 

 

Figur 48 Geometri av masseutskifting ned til fast grunn (fra HB V221) 

7.13.2 Ingeniørgeologi  
Den planlagte Julakslatunnelen går gjennom søndre del fjellryggen Vardfjellet/Kammen som er et lite 

fjellparti der terrenget over tunneltraseen ligger opptil ca. 260 moh. Fjellryggen går i øst-vestlig 

retning. Terrenget er svært bratt mot påhugget ved Julbøen i vest, mens det er relativt slakt mot 

påhugg øst i Mordalen, se figur under. 
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Figur 49 Oversikt over topografi i området. Veg- og tunneltrase er inntegnet med rød strek, hhv. heltrukket og 

stiplet. Utsnitt fra Norge i 3d.  

Fra påhuggsområdet i vest øker bergoverdekningen raskt til ca. 185 m de første ca. 250 m, før den 

avtar noenlunde jevnt mot påhugget i øst. 

Veglinjen kommer noe skrått inn på terrengoverflaten på Julbøen, slik at høyre side av 

forskjæringene blir en del høyere enn venstre side, hhv. opptil ca. 28 og 20 m på hver av sidene.  

Ved det østre påhugget til Julakslatunnelen (i vestre del av Mordalen) danner vegtraseen liten vinkel 

med dalsiden, slik at skjæringshøyden mot nord blir en del høyere enn mot sør. Ved tunnelpåhugget 

blir største skjæringshøyde i berg hhv. ca. 12 og 20 m på hver av sidene. 
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Det vestre tunnelpåhugget for Kringstadtunnelen i Mordalen går inn i enden av en liten øst-

vestgående fjellrygg.  

Fra påhugget i Mordalen på ca. kote 130 stiger terrenget slakt (omtrent 1:5) opp til ca. kote 150-160, 

og faller deretter av mot Haukabøelva der laveste punkt over traseen er på ca. kote 125 og vegbanen 

i tunnelen på ca. kote 97,5. Dvs. ca. 20 m bergoverdekning over tunnelen  

ca. 1 km fra tunnelpåhugg. Videre østover stiger terrenget opp mot Kringstadnakken der 

tunneltraseen går like nord for toppen, og terrenghøyden rett over traseen er opptil ca. 275 moh. 

(ca. 2,4 km fra tunnelpåhugg). Terrenget faller deretter bratt ned mot Mekelva som krysser traseen 

ca. 180 moh. Videre østover er det noen mindre koller før tunnelen krysser under Mekskaret som er 

et markert dalsøkk med terrengnivå 210 moh. Deretter fortsetter traseen under Meknakken (ca. 310 

moh., ca. 3,8 km fra tunnelpåhugg), og videre under fjellsiden på sørsiden av fjellryggen mellom 

Meknakken og Varden. Tunnelen vil videre passere under Moldeelva (ca. 6,9 km fra tunnelpåhugg) 

hvor elveløpet ligger 55 moh., dvs. ca. 40 m over tunneltraseen. Resten av traseen mot påhugget på 

Fuglset går under bebygd område i terreng som heller slakt mot sør. 

Planlagt vegnivå i tunnelen er mellom ca. 114 og 0 moh. Med unntak av strekninger på 10-20 m fra 

hvert av påhuggsområdene er bergoverdekning større enn 10 m langs hele tunnelen. Etter påhugget i 

vest (Mordalen) varierer bergoverdekningen den første 1 km mellom ca. 20 og 50 m, og videre 

østover fra Haukabøelva øker overdekningen jevnt fra ca. 20 m til ca. 200 m under Kringstadnakken. 

Under Mekelva er overdekningen ca. 100 m, deretter 120-150 m før den når et maksimum på ca. 260 

m under Meknakken. Videre østover avtar overdekningen gradvis og når et minimum under 

Moldeelva på ca. 40 m. Den siste strekningen mot påhugget på Fuglset er overdekningen 50–75 m 

frem til de siste 200 m der overdekningen avtar gradvis mot 5 m ved påhugg. 

Veglinjen kommer med stor vinkel i forhold til terrengkotene ved påhuggsområdet i vest, men høyre 

side av forskjæringene blir ca. 5 m høyere enn venstre side pga. en liten fjellkolle. Påhuggflata vil få 

skjæringshøyde mellom 15 og 20 m. 

Ved østre påhugg på Fuglset kommer veglinjen inn mot påhugg med 60 til 65° vinkel i forhold til 

terrengkotene, noe som innebærer at østre hjørne av forskjæringen vil bli 3-4 m høyere enn det 

vestre hjørnet. 

Langs tunneltraseen er det registrert tre til fire hovedsprekkesett som varierer relativt lite langs 

traseen. Disse stryker fortrinnsvis Ø-V, NV-SØ og NØ-SV. I tillegg registreres sporadiske sprekker med 

forskjellig orientering. Sprekkene har i hovedsak steilt fall. 

Tunnelene forventes å krysse 20-25 svakhetssoner som vurderes å bestå av skifrig og/eller tett 

oppsprukket berg. I tillegg forventes at bergmassen stedvis vil være påvirket av 

omvandling/forvitring. Dette medfører at det kan finnes soner med sterkt oppsprukket eller knust 

bergmasse, som også kan inneholde leirmaterialer i form av spekkefylling og/eller belegg på 

sprekker. tillegg kan det forekommer små, sprø forkastninger, som kan inneholde soner med 

oppknust berg, men som ikke er mulig å observere i terrenget. 

Bergmassekvaliteten i tunnelnivå antas å være middels eller bedre (bergmasseklasse A/B eller C) 

langs ca. 80 % av Julakslatunnelen og 95 % av Kringstadtunnelen. 

Langs resten tunnelene antas bergmassekvaliteten å være dårlig til svært dårlig (klasse D eller E), 

men ekstremt dårligste kvalitet (klasse F) kan forekomme på korte strekninger. Størstedelen av 

tunnelen forventes å kunne stabilitetssikres med bolter og fiberarmert sprøytebetong, men de første 
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3-6 meterne fra tunnelpåhugg og i de dårligste partiene forventes behov for armerte 

sprøytebetongbuer. 

Maksimal bergoverdekning er omtrent 185 m i Julakslatunnelen og 260 m i Kringstadtunnelen, noe 

som kan gi en vertikal gravitasjonsbetinget hovedspenning i størrelsesorden 5,5-7,5 MPa. Dersom det 

er tektonisk relaterte spenninger av en viss størrelse kan det være forholdsvis store horisontale 

spenninger, og i gneis kan dette føre til bergspenningsproblemer. Omfanget av 

bergspenningsproblemer i tunnelen forventes å bli lite, og eventuelt hovedsakelig opptre i form av 

«oppbomming», og i verste fall noe avskalling (sprakefjell).  

7.13.3 Omgivelser og naboforhold 
Vannlekkasje til tunnelene er vurdert mht. hvilken påvirkning dette kan ha på natur/miljø, hydrologi 

(grunnvann, tjern og bekker) over tunneltraseen, og om det kan medføre setninger på bygninger 

inntil traseen. Det er anbefalt at tetthetskravet til tunnelene fastsettes til 40 l/min pr. 100 m pr. 

tunnelløp for å unngå påvirkning på naturmiljøet, når en ser bort fra sårbare strekninger langs 

Kringstadtunnelen øst i Mordalen/Haukabøelva, Mekvatnet, Mekdalen og under bebygd område øst 

for Bjørsetelva. Dette kravet vurderes å være strengt nok til å unngå større problemer under 

tunneldrivingen.  

For å unngå at tunnelen drenerer myrområder i Mordalen og påvirker vannføringen i Haukabøelva, 

er det anbefalt et lekkasjekrav på 20 l/min/100 m tunnel pr. tunnelløp på en 1150 m lang strekning 

av Kringstadtunnelen (profil 32 350 - 33 500). 

Ei ca. 600 m lang strekning av tunnelen (profil 34 700 - 35 300) passerer like sør for Mekvatnet slik at 

den har potensiale til å drenere vann fra tjernet. Her er det anbefalt at lekkasjekravet i tunnelen 

settes til 5-10 l/min/100 m tunnel for å unngå at vannstanden senkes til et uakseptabelt lavt nivå i 

tørre vintermåneder.  

Under et myrområde i Mekdalen er det anbefalt lekkasjekrav på 15 l/min/100 m tunnel pr. tunnelløp 

på ei ca. 250 m lang strekning (profil 35 550 - 35 800). 

Fra profil 37 900 til 40 300, hvor tunnelen går under bebygd område øst for Bjørsetelva, er det 

registrert totalt ca. 20 energibrønner og grunnvannsbrønner som ligger innenfor en avstand på  

300 m fra traseen til Kringstadtunnelen (300 m er typisk maksimal influensavstand for tunnelanlegg 

mht. grunnvannssenkning, og er basert på erfaringer fra tunnelanlegg i Norge). En del av brønnene i 

influensområdet for Kringstadtunnelen ligger så nærme at de står i fare for å bli påvirket, slik at de 

må erstattes evt. bores dypere. Det er derfor nødvendig å overvåke grunnvannsstanden i borehull i 

berg på strekningen profil 37 900 til 40 300. Lekkasjekravet er foreslått til 15 l/min/100 m tunnel pr. 

tunnelløp på denne strekningen. Dette for å redusere risiko for at brønner dreneres, men også av 

hensyn til mulig fare for setninger på bygninger som er fundamentert på løsmasser i tunnelens 

influensområde på samme strekning. 

På den siste strekningen ut mot tunnelpåhugg ved Fuglset (profil 40 300 - 40 600) er anbefalt 

lekkasjekrav satt til 5 l/min/100 m tunnel pr. tunnelløp for å hindre poretrykksfall og setninger i et 

bløtt leirlag under dagens E39 ca. 300 m sørvest for tunneltraseen. 

Tunneltraseen mellom profil 38 900 og 40 600 har overdekning mindre enn 100 m og går under 

tettbebygd område hvor det vil bli nødvendig å stille krav til rystelser i forbindelse med 

sprengningsarbeidene. Det må da gjennomføres besiktigelse av aktuelle bygninger for 

tilstandsregistrering. Fundamenteringsfaktor og materialfaktor for disse bygningene må avklares før 

oppstart av sprengningsarbeider, slik at endelig grenseverdi kan beregnes. Under bygging må det 
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etableres rutiner for rystelsesmålinger. Det vurderes dermed å være behov for 

besiktigelse/tilstandsregistrering av et stort antall bygninger over tunneltraseen i forbindelse med 

sprengningsarbeidene.  

Også bygninger i områder med potensiale for setninger, opptil 300 m fra tunneltraseen, må 

tilstandsregistreres. Bygninger omkring forskjæringen på Fuglset, opptil 100 m fra 

sprengningsarbeider, må inkluderes i dette programmet. 

I tillegg må det installeres fastmerker/setningsbolter på et utvalg av nabobygninger innenfor 

influensområdet i øst for å følge opp eventuelle setninger. 

7.13.4 Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø 
Det er avdekket følgende forhold knyttet til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. 

• Ved det vestre påhugget på Julbøen er det observert noe stein/blokker (ur) i overflaten. Ved 

avdekking i påhuggsområdet må behovet for å sikre gjenstående stein/blokker vurderes. 

• Ved sprengning av nordre forskjæring/påhugg på Fuglset er avstanden til eksisterende 

bebyggelse og trafikkert veg ca. 20 m. Sikkerhetstiltak for å unngå steinsprut på trafikanter 

under sprengning av salve, f.eks. å stenge vegen eller dekke til salver, er nødvendig. 

• Tunnelen er planlagt gjennom bergarter som inneholder en del kvarts, slik at det kan bli noe 

kvartsstøv i tunnelen under tunneldriving. 

7.14 Klimagassutslipp 
Klimagassbudsjett er utarbeidet ved hjelp av mellomfasemodulen i verktøyet VegLCA v5.05B som 

benyttes i reguleringsplanfasen. Klimagassbudsjettene er basert på mengder beregnet fra anslag, sist 

revidert 22.12.2021. 

Ettersom vegen reguleres for 4-felts veg, men 2-feltsløsning bygges i første byggetrinn, vises 

beregnede klimagassutslipp for begge alternativer her. Alternativet som heter «2-felts veg» er vegen 

slik den planlegges bygd ut i første trinn. Alternativet som heter «4-felts veg» tilsvarer at de to 

utbyggingstrinnene blir bygget samtidig. 

7.14.1 2-felts veg 
For 2-felts veg beregnes det totale klimagassutslippet til 94 489 tonn CO2-ekv. Fordelingen av utslipp 

presenteres i Tabell 5. Som tabellen viser, skyldes 43 % av klimagassutslippene materialproduksjon. 

Drift og vedlikehold er den nest største bidragsyteren, mens arealbruksendring står for 19 % av 

beregnede klimagassutslipp. 

Livsløpsfase Klimagassutslipp (tonn CO2-ekv.) Andel (%) 

Materialproduksjon 40 668 43 

Utbygging 8 757 9 

Arealbruksendringer 18 127 19 

Drift og vedlikehold 26 937 29 

Sum 94 489 100 
Tabell 5 Klimagassutslipp for 2-felts veg 

Figur 50 presenterer klimagassutslippene fra materialproduksjon og utbygging, som til sammen står 

for over halvparten av klimagassutslippene. Det er tydelig at betong, herunder betongelementer og 

sprøytebetong, er et klimaintensivt materiale. Kategorien «annet» er også stor, den representerer 

blant annet klimagassutslippene fra plastmembran, PE-skumplater og stål. 
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Figur 50: Samlet klimagassutslipp fra materialproduksjon og utbygging for 2-felts veg 

7.14.2 4-felts veg 
Feil! Fant ikke referansekilden. viser samlede klimagassutslipp for regulert 4-felts veg mellom Julbøen 

og Molde. De totale klimagassutslippene er beregnet til 156 992 tonn CO2-ekv. Klimagassutslipp fra 

materialproduksjon er ansvarlig for 47 % av utslippene. Deretter står drift og vedlikehold over 40 år 

for 27 % av klimagassutslippene, og arealbruksendringer for 15 %. Selve utbyggingen beregnes til 10 

% av de totale klimagassutslippene. 

Livsløpsfase Klimagassutslipp (tonn CO2-ekv.) Andel (%) 

Materialproduksjon 74 022 47 

Utbygging 15 734 10 

Arealbruksendringer 24 169 15 

Drift og vedlikehold 43 067 27 

Sum 156 992 100 
Tabell 6 Klimagassutslipp for 4-felts veg 

Klimagassutslipp fra materialproduksjon og utbygging er vist i kakediagrammet i Figur 51. Også for 4-

felts veg er betong materialet som bidrar mest til klimagassutslipp fra materialbruk. Kategorien 

«annet» står for 10 %, og inkluderer blant annet injeksjonssement, plastmembran, PE-skumplater og 

stål. 
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Figur 51: Samlet klimagassutslipp for materialproduksjon og utbygging for 4-felts veg 

7.14.3 Vurderinger knyttet til beregnet klimagassutslipp 
For den regulerte strekningen (4-felts veg) er det beregnede klimagassutslippet ca. 66 % høyere enn 

for det planlagte alternativet som innebærer bygging av 2-felts veg. 

Det er noen usikkerhetsmomenter knyttet til beregningen av klimagassutslipp for begge alternativ 

som er hensiktsmessig å beskrive: 

• Mellomfasemodulen i VegLCA er tilpasset reguleringsplannivå og detaljeringsgraden i 

mengdedata man har tilgang på. Ved økt detaljering i videre planfaser, vil 

klimagassbudsjettet bli mer presist fordi senfasemodulen i VegLCA, som benyttes i 

byggeplanfasen, baserer seg prosesskoder for prosjekterte mengder. 

• Mengdetall for myr er beregnet innenfor plangrensen. Evt. påvirkning ut over dette kan føre 

til en underestimering av klimagassutslipp. Karbon lagret i fastmark er heller ikke medregnet. 

• Det er antatt at midlertidig beslag har samme påvirkning på klimagassutslipp som 

permanent. Dette kan overestimere klimagassutslippet. 

7.14.4 Tiltak for å redusere klimagassutslipp 
En rekke tiltak kan og bør gjøres for å redusere klimapåvirkningen fra den planlagte vegstrekningen 

mellom Julbøen og Molde. Eksempler på spesifikke tiltak som kan gjennomføres er å redusere 

klimagassutslipp fra bruk av betong ved å ta i bruk lavkarbonbetong klasse A. For 4-felts veg vil 

tiltaket gi en beregnet reduksjon i klimagassutslipp på 275 tonn CO2-ekv. For betongelementene vil 

en endring til lavkarbonbetong klasse A gi en total besparelse på 4-felts veg på 5 243 tonn, eller 3,3 % 

av de totale klimagassutslippene. Sprøytebetong med redusert klimapåvirkning vil også ha en 

vesentlig påvirkning på klimagassutslippene fra materialproduksjon for denne strekningen.  

Det foregår stor utvikling også i produksjon av mer miljø- og klimavennlig asfalt. Asfalt står for en 

andel av klimagassutslippene fra materialbruk. Ved å ta i bruk klimavennlig asfalt kan 

klimagassutslipp fra utbygging reduseres. Tunneler har et stort elektrisitetsforbruk med ventilasjon 

og belysning. Reduksjon av elektrisitetsforbruk ved hjelp av utstyr med lavt forbruk og smart drift vil 

være effektivt for å redusere klimagassutslipp fra drift.  

Klimagassutslipp fra arealbruksendring er en betydelig bidragsyter til klimagassutslippene fra både 2- 

og 4-felts veg. Disse kan hovedsakelig reduseres ved å minimere arealbruk, men også ved å unngå de 
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mest karbonrike arealtypene som myr og skog med særs høy og høy bonitet. Forpliktelse til 

revegetering og rehabilitering av midlertidige beslaglagte arealer kan være et avbøtende tiltak her, 

men det anbefales alltid å unngå å berøre natur heller enn å reparere i ettertid. 

 Følgende tiltak anbefales generelt i prosjektet E39 Ålesund-Molde som strekningen Julbøen-Molde 

inngår i: 

• Redusere mengder: Prosjekterende fag bør redusere materialmengder i konstruksjoner, 
vegoppbygning og tunnel, eksempelvis gjennom å redusere vegbredden. Samtidig er det 
viktig at alle tekniske krav blir tilfredsstilt på en trygg og forsvarlig måte.  

• Lavutslippsmaterialer: Når materialbruken er redusert så mye som mulig bør det 
etterstrebes å bruke materialer med et lavt klimaavtrykk. Materialets klimagassutslipp må 
være dokumentert i en EPD eller lignende tredjepartsverifisert dokument. Eksempler på 
lavutslippsmaterialer i dag er lavkarbonbetong, massivtre, stål med 100 % resirkuleringsgrad 
eller miljøasfalt. Innen vegen er utbygd kan det ha kommet en rekke nye 
lavutslippsmaterialer på markedet som ev. bør vurderes.  

• Lokalt og langvarig: Under valg av materialer bør det prioriteres lokale råvarer for å 
minimere transport, samt robuste materialer som trenger mindre utskiftning.  

• Bevare natur: Klimagassutslipp fra arealbruksendringer kan reduseres ved å bevare mest 
mulig natur. Det bør være et grunnleggende fokusområde å minimere hogstarealer og 
buffersoner, samt at flest mulige midlertidige områder tilbakeføres etter anleggsfasen.   

 

7.15 Risiko og sårbarhet og sikkerhet (ROS) 
Det er gjennomført risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS- analyse) for ny E39 Julbøen - Molde iht. plan- 

og bygningslovens § 4-3. Analysen er felles med tilgrensende planområde «E39 Bolsønes». I «Statlige 

planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning» (2018) er det forankret at 

klimatilpasning skal inngå som en del i ROS-analysen. Hensikten med å vurdere risiko og sårbarhet er 

å få en oversikt over risikobildet og å gi et grunnlag for å kunne ta gode beslutninger om løsninger og 

avklare eventuelle behov for risikoreduserende tiltak. Det er skilt mellom risikovurdering for dagsone 

og tunnel.  

ROS-analysen vurderer ikke tema som er sikret gjennom andre krav til utredning, f.eks. 

trafikksikkerhetsrevisjon og risikoanalyse av tunneler. 

7.15.1 Ros-analyse dagsone 
Det har blitt gjennomført et tverrfaglig analysemøte for å avdekke potensielle, uønskede hendelser. 

Hendelsene som ble identifisert er kategorisert ut fra konsekvens og sannsynlighet for å danne et 

risikobilde. Risikoene er knyttet til naturfare, vannveier, klimaendringer i form av nedbør. Ingen av 

risikoanalysene utpeker seg med høy risiko forutsatt at foreslåtte tiltak gjennomføres. 
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Oppsummering av risiko- og sårbarhetsforhold med anbefalte 

tiltak 

I hvilken fase tiltak er 

anbefalt gjennomført. skriv 

«og» «eller» hvis tiltak bør 

gjennomføres i flere faser 

eller valgfritt en av dem  

ROS-analyse 2022 - E39 

Julbøen - Molde 

ID - Risiko- og 

sårbarhets-forhold 
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4. Steinsprang eller 

steinskred 
Fanggjerde og/eller fangvoll, berg-
rensk i fjellsiden over tunnelpåhugg. 
Sikker jobb analyse 
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Sørge for tiltak 
utredes, 
planlegges og 
gjennomføres i 
neste tre faser 

19. Isnedfall 

20. Ustabil 

vegskjæring, nedfall 

fra skjæring. Høye 

skjæringer over 10 m. 

Sikring med isnett, bolter, ev. 
steinsprangnett og sprøytebetong. 
Tunnelportaler skjermer for nedfall 
til veg. Grøftebredde skal fange opp 
eventuelle nedfall.  B
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Sørge for tiltak 
utredes, 
planlegges og 
gjennomføres i 
neste tre faser 

23. 

Omkjøringsmulig-

heter 

24. Adkomst til 

jernbane, havn, 

flyplass 

25. Tilkomst for 

nødetater 

26. Adkomst 

sykehus/helseinstitu-

sjoner 

Bolsønes: Stans av E39 trafikken 
begrenses til korte intervaller 
v/sprenging, viktig med gode 
varslingsrutiner. Korte 
omkjøringsmuligheter og god 
skiltplanlegging. Unngå 
anleggstrafikk på E39. 
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Sørge for 
tilstrekkelig 
anleggsområde i 
reguleringsplan, 
god skiltplan i 
anleggfasen og 
trafikksikker 
byggeproess. 

34. Økt ulykkesrisiko  

35. Særskilte forhold 

som bør vurderes /er 

vurdert i en 

trafikksikkerhets 

revisjon 

36. Økt trafikk og 

spesielt transport av 

farlig gods 

Viltgjerder og planfri viltkryssing 
(34). Veg og sideterreng utformes 
i.h.t normaler/standarder (35). 
Vurdere trafikkreduserende tiltak 
langs fv. 662. viss ulempene blir for 
store – spesielt gjennom Molde 
sentrum (36) 
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Sørge for god 
planlegging og 
det bygges 
ihenuold til plan. 
Trafikkereduser-
ende tiltak 
vurderes 2-3 år 
inn i driftsfase. 

39. Forurenset grunn Kartlegging av forurensingsnivåer på 
tiltaksområdet (Bolsønes) og 
utarbeidelse av tiltaksplan etter 
forurensingsforskriften ved behov. 
Godkjent håndtering av eventuelle 
forurensa masser. 
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Sørge for 
utarbeidelse av 
tiltaksplan i 
byggeplanfasen 
som følges opp 
med godkjent 
håndering i 
anleggsfasen. 

41. Annen fare i 

omgivelsene - 

innlekkasjer 

 

Kontrollere mengde innlekkasje 
under tunneldrivingen. Injisere 
dersom lekkasjen overstiger kravene 
som er satt. 
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Definere krav til 
maksimum 
innlekkasje, 
spesielt i området 
ved Mekvatnet/-
elva. 
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42. Annen miljøfare 

og miljøskader pga. 

større uønsket 

hendelse 

Sikre områder fra avrenning til 
Mordalselva. 
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n
 

 

Stille krav i Ytre 
Miljøplan og i 
gjennomføringsfa
sen. 
 

Tabell 7 Oppsummering av foreslåtte tiltak i risikoskjema 

7.15.2 Risikoanalyse tunnel 
Risikoanalyse for Julaksla- og Kringstadtunnelen er gjennomført iht. krav i tunnelsikkerhets-

forskriften. Det ble avholdt et fareidentifikasjonsmøte 11. mai 2021 med deltagelse fra brann- og 

redning fra Nordmøre og Romsdal brann og redning. Fareidentifikasjonen viste en rekke farer som er 

typisk for vegtunneler.  

De farene som er vurdert å ha størst risiko er brann i tunnel (tunge og lette kjøretøy), møteulykker og 

lekkasje av farlig gods.  

Brann i tunnel Tunnelene vil utstyres med sikkerhetstiltak og sikkerhetsutstyr iht. krav i håndbok 

N500 og tunnelsikkerhetsforskriften, og oppfyller derfor gjeldende krav til sikkerhet i moderne 

vegtunneler. Tunnelene har ikke sikkerhetskritisk utforming. Tunnelene har gode siktforhold og en 

maksimal stigning på 3 %. Begge tunnelene bygges nå som ettløpstunneler i tunnelklasse C, men de 

planlegges som fremtidige toløpstunneler, og vil derfor bygges etter en del av N500-kravene for 

tunneler klasse E. 

Selvredning gjelder som prinsipp for alle norske vegtunneler. Ved ulykke/ brann i tunnel kan 

beredskapen til nødetatene være avgjørende for konsekvensomfanget, og vurdering av 

selvredningstiltak opp mot innsatsmuligheter.  

 
Tabell 8 Estimerte innsatstider 

Det er gjennomført TUSI- beregninger for tunnelene som tilsier at det vil skje 0,5personskadeulykker 

i tunnelen per år, noe som tilsvarer omtrent én personskadeulykke hvert 2. – 3. år.  
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Videre tilsier beregningene at det årlig forventes ca. 0,18 branntilløp totalt for tunnelen, noe som 

tilsvarer ett branntilløp hvert 5. år.  TUSI-beregningene ikke sier noe om antatt konsekvens for 

branner eller personulykker. 

Møteulykker 

Møteulykker utgjør en betydelig risiko i ett-løps tunneler med to-vegtrafikk. Begge tunnelen vil 

bygges med et romslig tunneltverrsnitt på T10,5 og det skal etableres rumlefelt ved midtlinjen. God 

belysning i tunnelen bidrar til å unngå blending fra møtende trafikk. Det vil være forbud mot 

forbikjøringer og saktegående kjøretøy i tunnelene. 

Lekkasje av farlig gods 

En lekkasje av farlig gods kan få flere uheldige konsekvenser. Det kan påvirke helsen til de som måtte 

befinne seg i tunnelen og som kommer i kontakt med godset. Videre kan det være brannfarlig, og 

føre til energirike branner som er utfordrende å slukke. I tillegg kan en lekkasje redusere friksjonen i 

veg- banen, som følgelig kan resultere i trafikkulykker. En lekkasje kan også påvirke oppetiden av 

tunnelen da det kan være tidkrevende å rense eller vaske tunnelen i etterkant. I tillegg kan en 

lekkasje ha negativ innvirkning på miljøet rundt tunnelen. Denne tunnelen vil prosjekteres med 

moderne anlegg for drenering og avløp basert på N500, og lekkasje av farlig gods anses som en 

sjelden hendelse, basert på erfaring fra tilsvarende vegstrekninger. 

8 Gjennomføring av forslag til reguleringsplan  

8.1 Byggetid 
Kringstadtunnelen med sine omtrent 8 300 meter er dimensjonerende for byggetida. Denne vil kreve 

en byggetid på 4-5 år forutsatt tunneldriving fra både Mordalen og Bolsønes. Øvrige deler av 

veganlegget inkl. kryssområdet på Bolsønes (annen reguleringsplan) kan fullføres innenfor dette 

tidsrommet.  

8.2 Trafikkavvikling i anleggsperioden 
Valg av utbyggingsrekkefølge vil være en del av en mer detaljert gjennomføringsplanlegging. 

Generelt vil det være mange angrepspunkt i anleggsområder, slik at entreprenøren vil stå fritt til å 

planlegge sin utbyggingsrekkefølge. 

Store deler av vegstrekningen går i jomfruelig terreng og vil ikke være til hinder for trafikkavviklingen 

på dagens E39. Det vil være en del anleggstrafikk langs eksisterende fv. 662. 

8.3 Anleggsgjennomføring 
Strekningen har tre angrepspunkt, Julbøen, Mordalen og Bolsønes, som alle vil bli benyttet gjennom 

store deler av gjennomføringen. Hele strekningen som inngår i denne reguleringsplanen ligger 

utenfor eksisterende vegtraseer, det tilsier at det ikke er nødvendig med midlertidige vegomlegging 

for gjennomføringen, men det offentlige vegnettet vil bli benyttet for tilførsel av byggematerialer og 

utkjøring av masser. På Julbøen og Bolsønes er det kort avstand til Fylkesveg/Europaveg. Adkomst til 

Mordalen er planlagt via eksisterende driftsveg med avkjørsel fra fylkesveg 662 ca. 2km øst for 

Julbøen. Driftsvegen må påregnes å rustes opp for å tåle anleggstrafikken, og skal også etter at 

anlegget er ferdigbygd fungere som beredskapsveg for nødetatene. Det vil i planlegging av 

gjennomføringa etterstrebes å minske tung anleggstrafikk på det offentlige vegnettet, viser også til 

avsnitt om massehåndtering.  
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I Mordalen må det også anlegges midlertidige kryssinger for anleggstrafikk over Mordalselva og 

Tverrelva. Det legges opp til et samvirke i bygging av de to tunnelene som vil medføre omfattende 

transport av masser og annet mellom tunnelene. Blant annet vil mye av massene fra 

Kringstadtunnelen mest sannsynlig bli transportert gjennom Julakslatunnelen ned til Julbøen. 

Både på Bolsønes og Julbøen legges det opp til et samvirke med arbeidene som skal gjennomføres på 

de tilstøtende reguleringsplanstrekningene Vik-Julbøen og E39 Bolsønes. Dette gjelder blant annet 

bruk av riggområder, adkomster og produksjon av vegoverbygning og betong. Grensesnitt mellom 

entrepriser vil ikke følge grensesnittene mellom reguleringsplanene, men det som er mest 

hensiktsmessig for byggeprosessen. For eksempel planlegges bygging av kryssområdet på Bolsønes 

utført i kontrakten som inneholder Kringstadtunnelen. Det samme planlegges for Julbøen, hvor deler 

eller hele Julakslatunnelen vil inngå i entreprise for dagsone-arbeidene på Julbøen. 

8.4 Påvirkning av omgivelsene 
En utbygging i denne størrelsesorden vil påføre omgivelsene noen ulemper i byggefasen. Dette vil 

typisk være støy og støv i forbindelse med utførelsen av arbeidene og transport av masser og 

materiell. Gode rutiner for rengjøring av vegbaner og støvdemping må gjennomføres som 

avdempende tiltak. Produksjon av pukk til overbygning planlegges i områder uten bebyggelse på 

Julbøen og i Mordalen.   

8.5 Ytre miljø (YM) i byggefasen 
Statens vegvesen sin håndbok R760 Styring av utbygging-, drifts- og vedlikeholdsprosjekt stiller krav 

til at det skal utarbeides en Ytre miljøplan (YM-plan) i alle prosjekt. En YM-plan skal beskrive 

prosjektets utfordringer knyttet til ytre miljø og hvordan disse skal håndteres. Dette er i hovedsak et 

dokument for byggherren som skal ivareta miljøkrav i lover og forskrifter. Planen er både grunnlag 

for prosjektering og konkurranse, og en oppsummering/vedlegg til sluttkontrakt. I tabellen nedenfor 

er det listet opp spesielle miljøutfordringer som skal arbeides videre med i YM-plan. 

Tema Problemstillinger/vurderinger 

Støy Anleggsstøy i byggefasen skal følges opp.  

Luftforurensning (støv) Vanning ved behov eller ved klage fra berørte naboer. 

Grunnforhold Geoteknikk og ingeniørgeologi følges opp i byggeplanfasen. 

Massehåndtering I byggeplanfasen skal det utarbeides en risikovurdering og 

tiltaksplan for massehåndtering, lagring og avrenning.  

Forurenset grunn Ikke aktuelt 

Friluftsliv/by- og bygdeliv Friluftsliv og brukere skal holdes orientert/informeres om 

anleggsarbeidet. Informere skole, o.a. om konsekvensene av 

tiltaket. 

Utslipp av støv og støy skal minimaliseres for de som ferdes i 

området. 

Naturmangfold og vassdrag Fremmede arter skal ikke spres som følge av veganlegget. 

Registeringer av fremmede arter skal gjøres. Risikovurdering 

og tiltaksplan for håndtering av masser ved eventuelle funn 

skal utføres. 

Kantvegetasjon skal etableres langs vassdragene 

Fri fiskevandring i Tverrelva og Mordalselva skal ivaretas. 

Det skal søkes etter forskrift om fysiske tiltak i vassdrag.  

Landskapsbilde Anleggsområdet skal holdes ryddig, og områder skal 

istandsettes.  
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Tiltakets omgivelser skal formes slik at de framstår som 

naturlige elementer i landskapet. Inngrep skal begrenses. 

Sidearealer skal istandsettes. Revegetering og tilsåing skal 

utføres med stedegent plantemateriale for å tilpasses 

tilstøtende arealer.  

Utarbeide detaljert rigg- og marksikringsplan. 

Klimagassutslipp Energiforbruk og klimagassutslipp i forbindelse med 

anleggsaktiviteten skal begrenses mest mulig gjennom 

redusert transportomfang og valg av materialer og utstyr som 

gir lavt energiforbruk og lave og klimagassutslipp. 

Tabell 9 Innspill til YM-plan 

8.6 Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA-plan) 
Statens vegvesen sin håndbok R760 Styring av utbygging-, drifts- og vedlikeholdsprosjekt stiller krav 

til at det skal utarbeides en plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA-plan) for alle prosjekt. SHA-

planen skal beskrive prosjektets utfordringer knyttet til gjennomføringen av utbyggingen og hvordan 

utfordringene skal håndteres. Dette er i hovedsak et dokument for byggherren som skal ivareta 

miljøkrav i lover og forskrifter. Planen er både grunnlag for prosjektering og konkurranse, og en 

oppsummering/vedlegg til sluttkontrakt. SHA-planen blir utarbeidet i forbindelse med 

byggeplanleggingen. 

9 Naboskap og grunnerverv 

9.1 Byggegrense 
Der det ikke er vist byggegrense på plankartene, er det Veglovens generelle byggegrense som 

gjelder. Byggegrense er 50 m fra midtlinje på E39.  

9.2 Grunnerverv  
Vedtatt reguleringsplan er det juridiske grunnlaget for erverv av grunn og rettigheter som er 

nødvendig for gjennomføring av tiltaket. I grunnervervet avklares: 

- Hva skal avstås 

- Hva blir erstatningen 

- Hvilke avbøtende tiltak skal vegbygger gjennomføre 

Erverv av grunn søkes løst ved minnelige forhandlinger. Dersom minnelige forhandlinger ikke fører 

fram, kan grunn- og rettigheter erverves ved ekspropriasjon (tvungen avståelse) med hjemmel i 

Veglovens § 50 eller plan- og bygningslovens kap. 16 – jfr. § 12-4. Ved ekspropriasjon blir 

erstatningen fastsatt ved rettslig skjønn.  

Regulert grense for samferdselsanlegg fastlegger hva som kan erverves til trafikkformål. I 

samferdselsanlegg inngår kjøreveg og annen veggrunn. Midlertidig bygge- og anleggsområde 

erverves ikke, men kan disponeres av Statens vegvesen i anleggsperioden. Skader og tap som følger 

av midlertidig bruk under anlegget skal erstattes. 

9.2.1 Avvik i formålsgrenser 
Uforutsette forhold som for eksempel grunnforhold eller mangler i kartgrunnlaget, kan føre til at 

areal som skal disponeres til vegformål etter anlegget avviker noe fra vedtatt formålsgrense. 

Matrikkelloven åpner for at nye eiendomsgrenser kan avvike noe fra tillatelse/planens formålsgrense 

for å oppnå en tjenlig grense ut ifra forholdende i terrenget, men at avviket ikke bør overskride 

matrikkellovens skranker for grensejustering.  
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Det er kommunen som lokal matrikkelmyndighet som avgjør om avviket er i henhold til 

matrikkellovens bestemmelser, eller om det må søkes om delingstillatelse for å få matrikkelført ny 

eiendomsgrense. Det er også kommunen som avgjør om slike mindre avvik kan foretas uten noen 

endring av planen eller om det er nødvendig med en mindre endring av reguleringsplanen etter PBL § 

12-14 andre ledd . 

9.2.2 Erverv og berørte eiendommer 
I dagsonen (Mordalen) blir 7 eiendommer berørt med arealbeslag, både permanent beslag og 

midlertidig anleggsbelte. Arealbeslag er hovedsakelig skog- og naturområder med formål LNFR-

områder i kommuneplanen. Midlertidig bygge- og anleggsområde (anleggsbelte) er regulert for å 

sikre en god anleggsgjennomføring. 

De berørte eiendommene i dagsonen er: 

- Gnr. 133 bnr. 1, 2, 3, 8 og 10 

- Gnr. 135 bnr. 1 og 4 

Det er ingen bygninger som blir direkte berørt av reguleringsplanen. Bygget som ligger nede ved fv. 

662 skal ikke røres.  

9.2.3 Innløsning av bygninger  
Det er ikke behov for å løse inn boliger eller andre bygninger som del av tiltaket. Bygningene som blir 

berørt på Bolsønes blir omtalt i reguleringsplanen for dette tiltaket. 
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