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Forord 
 

Denne temarapporten er utarbeidet som en del av arbeidet med reguleringsplan og 

konsekvensutredning for E39 Ørskogfjellet – Vik i Vestnes kommune. 

Konsekvensutredningen er utført etter metoden beskrevet i Statens vegvesens håndbok 

V712 Konsekvensanalyser.  

Det er tidligere utarbeidet temarapport for oransje og rød linje, datert 17.12.2021, som 

vedlegg til offentlig høring av detaljreguleringsplan der oransje linje ble anbefalt av Statens 

vegvesen. Etter offentlig høring ble oransje linje forkastet februar 2022. Denne rapporten tar 

for seg rød linje.  

Rapporten tar for seg Ikke-prissatte konsekvenser, tema Friluftsliv/by- og bygdeliv, i 

henhold til beskrivelsen i planprogram for prosjektet. 

Utredningen tar for seg tema friluftsliv. Konsekvenser for by- og bygdeliv på Vik er ikke med 

i denne rapporten, men er omtalt i bakgrunnsmaterialet (KVU).  

Planprogrammet er fastsatt av Vestnes kommune våren 2021. Tiltakshaver og ansvarlig for 

utredningen er Statens vegvesen. Prosjektleder for tiltaket i Statens vegvesen, Divisjon 

Utbygging, Utbyggingsområde midt, er Harald Inge Johnsen og planprosessleder er Magnhild 

Tone Rømyhr. 

Temarapporten dokumenterer registreringer og verdivurderinger for temaet og vurderer 

konsekvensene av aktuelle utbyggingsalternativ. Fagansvarlig for fagtema Friluftsliv/by- og 

bygdeliv er Guri Pedersen Skei. Rapporten er sidemannskontrollert av Bente Kjøll Øverbø, og 

innholdet for rød linje er ikke endret vesentlig ved at oransje linje er tatt ut av rapport. 

Rapporten er tilgjengelig på følgende nettadresse: Veiprosjekter | Statens vegvesen 

 

 

Steinkjer kontorsted 

12. september 2022 

  

https://www.vegvesen.no/vegprosjekter/
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0 Sammendrag 

0.1 Bakgrunn og utredningskrav 

Fagtema Friluftsliv /by- og bygdeliv belyser tiltakets virkninger for brukerne av 

utredningsområdet. Temaet omfatter alle områder som har betydning for allmennhetens 

mulighet til å drive friluftsliv som  helsefremmende og trivselsskapende aktivitet i nærmiljøet 

og i naturen ellers. Begrepene by- og bygdeliv understreker at friluftsliv i byer og tettsteder 

er inkludert i analysen. Grenseoppgang mellom de ulike ikke-prissatte temaene framgår av 

håndbok V712. 

Utredningen tar for seg tema friluftsliv. Konsekvenser for by- og bygdeliv på Vik er ikke med 

i denne rapporten, men er omtalt i bakgrunnsmaterialet (KVU).  

Støy utredes som prissatt konsekvens. I tema Friluftsliv /by- og bygdeliv utredes hvilken 

påvirkning støy har på menneskers bruk og opplevelse av by- og friluftslivsområder. Temaet 

omfatter ikke motorisert ferdsel, næringsvirksomhet eller innendørs aktiviteter 

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

konsekvensene av de ulike utbyggingsalternativene. Det må tydeliggjøres hvilke alternativ 

som er best og dårligst for fagtemaet. 

0.2 Dagens situasjon 

0.2.1 Generell karakteristikk 

Planområdet inngår i et større sammenhengende friluftsområde, Ørskogfjellet, som er et 

regionalt viktig friluftslivsområde og utfartsområde, men det er bare den østlige delen som 

grenser til planområdet. De viktigste delene av dette friluftsområdet, Måslia med tilliggende 

fjellområder, ligger sør for eksisterende E39/E136 (betegnes som bare E39 videre i 

dokumentet), men adkomst og parkering i øst inngår i planområdet. Området benyttes både 

sommer og vinter, og har mange ulike turmuligheter. Området er både for de som liker å gå 

langs grusveg og stier, gå skiturer i tilnærmet flatt terreng, og for de som fortrekker å 

komme opp i høyden, både sommer og vinter, samt ha spektakulære nedkjøringer på ski. 

Skorgedalen er mindre viktig som friluftslivsområde, men Den Trondhjemske Postvei går 

gjennom området. Potensialet for framtidig bruk er stor dersom den oppgraderes og 

merkes. 

For trafikanter langs E39 er det naturlige stopp på Ørskogfjellet da det er tilrettelagt stor 

parkeringsplass på sørside av vegen («flystripa»). Det er tilrettelagt rasteplass med enkel 

standard og toalett i vestende av parkeringsplass, men denne er utenfor influensområdet. 

Det er ingen kaféer, severdigheter eller butikker. 

Ørskogfjellet 

Hele området på Ørskogfjellet på begge sider av E39. er tilrettelagt for friluftsliv ved at det 

er opparbeidet stor langsgående parkeringsplass («flystripa») langs E39. Området  er et 

statlig sikret friluftsområde med plass for flere hundre biler, og det er sikret som 

parkeringsareal. Området ligger i både Vestnes og Ålesund kommune. Det er også 
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opparbeidet en liten rasteplass (Statens vegvesen) i det sikrede området i vest i Ålesund 

kommune. Størstedelen av dette området ligger vest for planområdet. 

 
Figur 0-1: Dronebilde viser E39/E36 på Ørskogfjellet, sett fra øst. Skisenter (skitrekk) ses i front. 

Parkeringsarealer («flystripa») ligger langs E39 med turveg til Måslia og tilkomst til stier og skiløyper.  

Ved Ellinggårdssetra er etablert et skitrekk og lysløype, Ørskogfjellet skisenter. Arealet 

grenser til dagens E39 i nord. Ved Bakkesetra i dalsiden i øst, Ellinggardssetra, Auspholen og 

ved Skitnesetra er det støler/hytteområder. Skitnesetervegen har avkjøring mot nord, og her 

er seter, hytteområde og hestesenter, samt beite. Mot sør grenser parkering mot Måslia. Det 

går en privat grusveg sentralt innover reservatet fram til et støls- og hytteområde, Måslia og 

videre til Jutevatnet. Dette er populært turområde da det er lett tilgjengelig både til fots og 

på ski.  

Tyngdepunktet for brukere av Ørskogfjellet er fra Ålesund kommune, men ellers er dette det 

mest brukte og naturlige utfartsområdet for alle de ytre kommunene mellom Storfjorden og 

Breisundet i sør og Romsdalsfjorden i nord. Også for Molde har Ørskogfjellet bruksverdi. 

Den vesentlige delen er dagsturer, men for de som har hytte i området blir det og i stor grad 

nyttet som helge- og ferieutfartsområde. 

Det er flere «organiserte» turer som starter fra parkeringsplassen, bl.a. Stikk Ut! - tur til 

Måslia i 2020. DNT (Den norske turistforening) arrangerer også turer til Sandstinden. 

Sandtinden på 1065 moh. som har utsikt til havet, Sunnmørsalpene og Romsdalsalpene. 

Turen kan også fortsette til Sprovstinden (1294 moh.). 

Området er også mye brukt vinterstid da det finnes skisenter og lysløype, og oppkjørte 

skiløyper finnes på begge sider av E39. Ørskogfjellet skisenter ligger solrikt til øst for statlig 

sikret parkering, men har egen parkeringsplass. Skianlegget er familievennlig, og har 

slalåmløyper i alle kategorier. Lysløype (langrenn) ligger rett ved slalåmbakken. Det er også 

skiløyper for langrenn med løyper til bl.a. Måslia, Jutevatnet og Haugsetra.   
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Figur 0-2: Ørskogfjellet skisenter. Kilde: http://orskogfjellet.no/ 

Bakkesetra i Skorgdalen har hovedsakelig fritidsboliger i dag, men setervollen har fine 

oppholdsarealer. Adkomstveg går opp langs Kvernaelva. Ved Kapteinbua på E39 er det 

parkering for både turer langs postvegen, mot Bakkesetra, Middagsfjellet og Trolltinden.  

 
Figur 0-3: Dronebilde av Bakkesetra i Skorgedalen. Turstier går videre opp mot fjellene. Den 

Trondhjemske Postvei kan så vidt skimtes langs nordside av E39. Den krysser E39 ved Kapteinbua. 

Postvegen 

Den Trondhjemske Postvei (kulturhistorisk veg fra Bergen til Trondheim) går gjennom hele 

planområdet sørøst for E39 og parkeringsområdet, og benyttes som turveg på fjellet og ned 

til bl.a. Sjøholt i sør. Tilstanden på vegen er best i sør så den benyttes mest der som turveg. 

Øst for skisenteret er den lite brukt da den er usammenhengende og lite synlig. I 

Skorgedalen krysser den E39 ved Kapteinbua, og er videre østover lokalisert på nordsiden av 

dalen.  Kulturavdelinga i Møre og Romsdal fylkeskommune har jobbet frem ei nettside, i 

samarbeid med Statens vegvesen og Riksantikvaren for å synliggjøre postvegn. De ønsker å 

tilrettelegge for mer bruk av postvegen, spesielt på den sørlige delen ned til Sjøholt. Ifølge 

fylkeskommunen er hensikten med prosjektet å vise hvordan en kan skape nye tilbud, 

opplevelser og arbeidsplasser gjennom økt verdiskaping og turisme langs postvegen. 

Jakt og fiske 

Det er også ulike typer jakt på Ørskogfjellet, rype-, storfugl- og småviltjakt (hjort, rådyr, rev, 

o.l.), fra heifjellet ned til Skorgelva, og området følger elva til omtrentlig midten av Vargura. 

Det er ikke jakt på Nysætervatnet. Det er ikke observert jakttårn og lignende under befaring. 

http://orskogfjellet.no/
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Det er også jakthundtrening i Måslia. Skorgeelva på vestside av E39 i Skorgedalen er fiskeelv 

med laks og sjøørret. 

Kommuneplan for Vestnes 

I kommuneplanens arealdel er skisentret vist som idrettsanlegg (mellomgrønn farge), 

hytteområder har oransje farge og LNFR-areal har lysegrønn farge. Høyspentlinje krysser 

gjennom området (fareområde). Gjeldende reguleringsplaner  er vist med grå farge der 

områder inntil forretnings-/næringsarealer (motell/camping) og parkeringsarealer er sikret 

som friluftslivsområder.  

 
Figur 0-4: Utdrag fra kommuneplanens arealdel for Skorgedalen og Ørskogfjellet, Vestnes kommune. 

Grå områder på kartet viser der det er gjeldende reguleringsplaner. 

1.1 Verdikart 

Generelt har friluftsområdene på Ørskogfjellet høy opplevelsesverdi. Mange av de samme 

kvalitetene som gir denne opplevelsesverdien, er bakgrunn for at parkeringsarealer er sikret 

som statlige friluftsområde. Det er regionale brukere fra et stort nedslagsfelt som benytter 

seg av områdene. Det er utarbeidet verdikart for planområdet, inkludert influensområdet, 

som viser verdisetting av delområder.  
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Figur 0-5: Verdikart. Alternativ er vist rød strek. 

Figuren ovenfor viser verdikart for tema Friluftsliv. Delområdene F1– F17 er beskrevet hver 

for seg i neste kapitel. Områder på verdikart er oppsummert tabellen under. 
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Tabell 0-1 Tabellen oppsummerer delområdene med kategori og verdi 

Område Lokalitetsnavn Registreringskategori Beskrivelse Verdi 

F1 Ferdsel langs 

dagens E39 

Ferdselslinjer Ferdselsforbindelser Middels 

verdi 

F2 Kapteinbua, 

parkering 

turområde 

Geografiske områder Utfartsområde Noe verdi 

F3 Turkorridor til 

Middagsfjellet og 

Trolltinden  

Ferdselslinjer Ferdselsforbindelser Noe verdi 

F4 Bakkesetra Geografiske områder Utfartsområde/Leke- 

og rekreasjonsområde 

Middels 

verdi 

F5 Den 

Trondhjemske 

Postvei, øst 

Ferdselslinjer Ferdselsforbindelser Noe verdi 

F6 Den Tronhjemske 

Postvei, vest 

Ferdselslinjer Ferdselsforbindelser Stor verdi 

F7 Skorgedalen med 

Skorgeelva 

Geografiske områder Turområde Noe verdi 

F8 Ellingsgardsetra Geografiske områder Leke- og 

rekreasjonsområder 

Noe verdi 

F9 Hytteområde 

nordside, Dallia 

Geografiske områder Leke- og 

rekreasjonsområder 

Uten 

betydning 

F10 Fjelltun turisthytte 

med hyttefelt 

Geografisk område Leke- og 

rekreasjonsområder 

Noe verdi 

F11 Ørskogfjellet 

skisenter 

Geografiske områder Utfartsområde Stor verdi 

F12 Lysløypa på 

Ørskogfjellet 

Geografiske områder Utfartsområde Middels 

verdi 

F13 Skitnesetera inkl. 

hestesenter 

Geografiske områder Turområde, 

Utfartsområde 

Middels 

verdi 

F14 Utfartsparkering 

på Ørskogfjellet 

Geografiske områder Turområde, 

Utfartsområde 

Stor verdi 

F15 Turområde 

Vargunaksla - 

Sandtind 

Geografiske områder Turområde Stor verdi 

F16 Turområde med 

skiløype 

Geografiske områder Turområde Middels 

verdi 

F17 Turområde med 

Middalsfjellet og 

Trolltinden 

Geografiske områder Turområde Stor verdi 
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0.3 Konsekvenser  

Konsekvensutredning for ikke-prissatte tema gjennomføres iht. HB V712 for 2-felts veg. I 

tillegg omtaler reguleringsplanen konsekvensene ved ett andre utbyggingstrinn med 4-

feltsveg i framtida, kapitel 6.4 

Framføring av ny veg øverst i dagsonen i Skorgedalen og Ørskogfjellet vil medføre betydelige 

inngrep i landskapet. Beskrivelsen av påvirkning tydeliggjør på hvilken måte tiltaket endrer 

friluftsliv, og opplevelsen av å være der. Avstanden til tiltaket og hvilken del av tiltaket som 

er synlig og hørbart har betydning for hvor stor konsekvensen blir. Avbøtende tiltak er 

beskrevet.  

0.3.1 Konsekvenser av alternativ 

Veglinje sett sammen med flettekryss er avgjørende for konsekvenser av alternativ. 

Kryssområde E39/E136 er utformet som et flettekryss. Eksisterende veg blir lokalveg fra øst 

for flettekryss til skistua og videre vestover over Ørskogfjellet. Flettekryss gir store inngrep i 

dalsiden.  

På rødt alternativ er det lang tunnel med kort dagsone. Turkorridor fra parkering ved 

Kapteinbua og opp mot Middagsfjellet og Trolltinden berøres ikke. Dagsone gir synlige 

inngrep. Lydbilde i Skorgedalen endres ikke.  

Tilgjengelighet til områder med lokalveger blir likt som i dag øst for Sandgrova. Ved Dallia 

vil ny undergang under E39 opprettholde tilgjengelighet. Kryssing av Skitnesetervegen på 

overgangsbru fra «flystripa» på Ørskogfjellet til tur- og utfartsområder på nordside av 

vegen, inngår i tiltaket. Det er også mulig å krysse i kulvert for Skorgeelva. 

Opplevelsen av Ørskogfjellet vil endres noe, men storskala landskapet med myrflate og fjell 

rundt vil dominere over veginngrepene da turområder og turmål har god avstand til vegen. 

Parkeringsplasser vil bli lett tilgjengelig også ved ny veglinje. Inn og utkjøring vil bedres. 

Parallelle veger gir en bred fysisk barriere, men kryssing av E39/E136 vil bli bedre og 

tryggere med underganger og overgangsbru da det er stor trafikk og høy hastighet i dag. 

Lydbilde vil ikke endre seg vesentlig da trafikkmengde ikke økes jf. i dag, og støytiltak 

reguleres. 

0.3.2 Oppsummering av alternativ i samletabell 

Tiltakets samlede verdi, påvirkning og konsekvens for hel veglinje, rødt alternativ, er vist i 

samletabellen under: 

Tabell 0-2 Samletabell for fagtema Friluftsliv for hel veglinje, rødt alternativ 

Vurdering av påvirkning med konsekvens, Rødt alternativ 

Delområde Verdi Påvirkning Vurdering Konsekvens 

F1 Ferdsel langs 

dagens E39 

Middels 

verdi 

Noe 

forbedring 

Alternativ gir en betydelig 

forbedring da ferdsel langs E136 

blir tryggere ved mindre trafikk. 

Forholdene blir noe forbedret ved 

da lang tunnel bedrer lydbilde noe, 

+/++ 
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og gir lite nngrep i Skorgedalen. 

F2 Kapteinbua, 

parkering 

turområde 

Noe verdi Noe 

forbedring 

Opplevelsen og trygghet ved  

parkering bedres. Trygghet ved av- 

og påkjøring til E136 bedres 

betraktelig ved at trafikkmengde 

minskes. Lydbilde bedres. 

+/++ 

F3 Turkorridor til 

Middagsfjellet og 

Trolltinden 

Noe verdi Ubetydelig Ny veg berører ikke delområdet, og 

gir ingen endring av bruk av 

delområdet. 

0 

F4 Bakkesetra Middels 

verdi 

Ubetydelig Ny veg berører ikke delområdet, og 

gir ingen endring av bruk av 

delområdet 

0 

F5 Den 

Trondhjemske 

Postvei, øst 

Noe verdi Ubetydelig Ny veg gir uvesentlig endring av 

bruk av delområdet. 

0 

F6 Den 

Tronhjemske 

Postvei, vest 

Stor verdi Ubetydelig Ny veg gir uvesentlig endring av 

bruk av delområdet. 

0 

F7 Skorgedalen 

med Skorgeelva 

Noe verdi Ubetydelig Ny veg gir uvesentlig endring av 

bruk av delområdet. 

0 

F8 Ellingsgardsetra Noe verdi Ubetydelig Ny veg gir uvesentlig endring av 

bruk av delområdet. 

0 

F9 Hytteområde 

nordside, Dallia 

Uten 

betydning 

Noe 

forringet 

Ny veg gir nærføring til delområdet. 0 

F10 Fjelltun 

turisthytte med 

hyttefelt 

Noe verdi Ubetydelig Ny veg gir uvesentlig endring av 

bruk av delområdet. 

0 

F11 Ørskogfjellet 

skisenter 

Stor verdi Noe 

forringet - 

Forringet 

Ny veg gir uvesentlig endring av 

bruk av delområdet, men omfang 

av vegtiltaket gir noe svekket 

opplevelse og utsikt. 

- 

F12 Lysløypa på 

Ørskogfjellet 

Middels 

verdi 

Ubetydelig Ny veg gir uvesentlig endring av 

bruk av delområdet. 

0 

F13 Skitnesetera 

inkl. hestesenter 

Middels 

verdi 

Ubetydelig Ny veg gir uvesentlig endring av 

bruk av delområdet. Ny adkomst 

via overgangsbru. 

0 

F14 

Utfartsparkering på 

Ørskogfjellet 

Stor verdi Ubetydelig Ny veg gir uvesentlig endring av 

bruk av delområdet, men fortsatt 

nærføring av E39. 

0 

F15 Turområde 

Vargunaksla - 

Sandtind 

Stor verdi Noe 

forringet 

Ny veg gir uvesentlig endring av 

bruk av delområdet, men omfang 

av vegtiltaket gir noe svekket 

opplevelse og utsikt. 

- 

F16 Turområde 

med skiløype 

Middels 

verdi 

Noe 

forringet 

Ny veg gir uvesentlig endring av 

bruk av delområdet, men gir noe 

mer nærføring av E39. 

- 

F17 Turområde 

med Middalsfjellet 

og Trolltinden 

Stor verdi Noe 

forringet 

Ny veg gir uvesentlig endring av 

bruk av delområdet, men omfang 

av vegtiltaket gir noe svekket 

- 
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opplevelse og utsikt. 

Samlet konsekvens for rødt alternativ 

 

- 

 

Tabellen nedenfor sammenstiller konsekvensene: 

Tabell 0-3 Avveiing og rangering av samlede konsekvenser for fagtema Friluftsliv/by- og bygdeliv for 

hel veglinje, etter tabell 6-4 i håndbok V712.  

Delområder Alt. 0 Alt. Rødt alternativ 

Delområde F1  0 +/++ 

Delområde F2 0 +/++ 

Delområde F3 0 0 

Delområde F4 0 0 

Delområde F5 0 0 

Delområde F6  0 

Delområde F7  0 

Delområde F8  0 

Delområde F9  0 

Delområde F10  0 

Delområde F11  - 

Delområde F12  0 

Delområde F13  0 

Delområde F14  0 

Delområde F15  - 

Delområde F16  - 

Delområde F17  - 

Avveining  Bruk, aktiviteter og opplevelse i delområdene gjelder tyngst i vurderingene. Avstand 

fra tiltaket til delområder er vurdert i påvirkning 

Samlet   - 

Noe negativ konsekvens 

Rangering 1 2 

Forklaring til  

rangering 

 Rødt alternativ vil for delområder i Skorgedalen og postvegen gi redusert støy 

(lydbilde) sammenlignet med dagens situasjon. 

Forbedring av krysningspunkt og mindre trafikk på E39/E136 oppveier ikke de 

negativ konsekvensene på opplevelse og attraktivitet i Skorgedalen.  

På Ørskogfjellet gir ny E39 et bredt og arealkrevende veganlegg som gir en større 

fysisk barriere enn dagens veg. Bru/underganger oppveier ikke dette. 

 

Dagens situasjon, referansealternativet, er den beste for tema Friluftsliv da det gir ingen 

endring som påvirker negativt. Rødt alternativ gir betydelige inngrep i et relativt urørt 

område. Framføring av ny 2-felts veg i dagsonen på Ørskogfjellet vil medføre inngrep i 

terrenget og omgivelsene, og vil påvirke friluftslivet noe negativt. 

0.4 Skadereduserende tiltak 

KU-forskriften setter krav til hvordan forebygge skadevirkninger av et tiltak. Jamfør § 23 skal 

KU «beskrive de tiltakene som er planlagt for å unngå, begrense, istandsette og hvis mulig 
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kompenseres for vesentlige skadevirkninger for miljø og samfunn både i bygge- og 

driftsfasen».  

Skadereduserende tiltak som inngår i utredningen for tema Friluftsliv er opprettholdelsen av 

parkeringsplasser («flystripa») på Ørskogfjellet og tilkomst til utfarts- og turområder på 

fjellet. Tilkomster skal ikke stenges før nye er opparbeidet. Dagens E39/136 vil bli 

opprettholdt som lokalveg langs ny veg vest for nytt kryss i Skorgedalen. Ved Kapteinbua er 

det viktig å opprettholde parkeringsplassen med ferdselslinjer for turer langs postvegen, for 

fiske i Skorgeelva og for dagsturer til Middagsfjellet og Trolltinden. Adkomstveger til 

skisenter og lysløype skal opprettholdes. Undergang/kryssing av ny veg fra «flystripa» på 

Ørskogfjellet til tur- og utfartsområder på nordside av vegen inngår i tiltaket. 

Skadereduserende tiltak i anleggsfasen er opprettholdelse og tilkomst til parkeringsplasser 

og tilkomst til utfarts- og turområder. Rigg og støyende virksomhet bør ta hensyn så langt 

det er mulig til populære perioder for friluftsliv (f.eks. fellesferie sommer, høstferie og 

jaktstart). 

Tiltak for å opprettholde og bedre friluftslivsaktiviteter tas inn planbeskrivelsen for å sikre 

kvalitet og helhet i utforming. Evt. tiltak kan også tas inn i reguleringsbestemmelsene. 

Sammenhengende områder og ferdselsveger 

▪ Unngå barrierevirkninger ved kryssing av E39/E136. 

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

konstruksjoner og vegutstyr 

▪ Bruk og kryssinger av Skorgelva, Kvernelva og andre elver/bekker 

▪ Bruk av oppholdsområder ved Bakkesetra, Fremstesetra og Ellingsgardsetra der 

tiltaket berører/har nærføring  

 

Miljøoppfølging 

Punkt som er tatt inn i ytre miljøplan (YM-plan) for tiltaket: 

 

▪ Anleggsvirksomhet skal hensynta bruken av områdene i Skorgedalen og på 

Ørskogfjellet best mulig, jf. aktiviteter i ulike årstider og værforhold. Støy- og 

støvnivåer skal holdes på akseptable nivåer. 

▪ Anleggsarbeidet skal gjennomføres på en slik måte at bruk av friluftsområder og 

ferdsel til fots og med sykkel skal kunne foregå trygt i tilknytning til anleggsområdet.  

▪ Adkomstmulighet til skisenter og friluftsområder, på begge sider av E39, skal være 

tilgjengelig for friluftsliv i hele anleggsperioden. Adkomster skal holdes åpne så langt 

det er mulig, evt. finne alternative løsninger. 
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1 Bakgrunn og tiltaksbeskrivelse 
Formålet med temautredningen er å skaffe kunnskap om virkningene av det planlagte 

tiltaket for verdier innenfor tema Friluftsliv. Temadefinisjon er gitt i kap.2.1 

 

1.1 Bakgrunn for planen 

Detaljreguleringsplanen E39 Ørskogfjellet- Vik bygger på:  

▪ Konseptvalgutredning (KVU) for E39 Ålesund Bergsøya (2011) med tilleggsutredning 

for strekningen E39 Digernes- Vik (2017). 

▪ Planprogram for reguleringsplan med silingsrapport (alternativsvurdering), vedtatt 

20.04.21. 

Med vedtak av planprogrammet ble det lagt til grunn at reguleringsplanarbeidet skulle ta 

utgangspunkt i alternativ med lang tunnel fra Skorgedalen til Vik (alternativ B).  

 
Figur 1-1: Hovedkonseptene K2 og K3 i konseptvalgutredningen med ulike underalternativ.  Alternativ 

B er vedtatt for Ørskogfjellet. 

I silingsrapporten, vedlegg til planprogram, ble det skissert to alternative påhuggsområder 

for alternativ B. Planprogrammet forutsatte at begge alternativer (Oransje og Rødt alternativ) 

ble utredet videre i arbeidet med reguleringsplanen. Det ble videre lagt til grunn at kun ett 

av alternativene skulle legges fram for vedtak. I reguleringsbeskrivelsen skulle legges 

«spesiell vekt på å redegjøre for hvilke vurderinger og hensyn som legges til grunn for 
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anbefalt løsning». Som et ledd i dette ble derfor besluttet å gjennomføre KU for begge 

alternativer i 2021.  

Det er tidligere utarbeidet temarapport for oransje og rød linje, datert 17.12.2021, som 

vedlegg til offentlig høring av detaljreguleringsplan der oransje linje ble anbefalt av Statens 

vegvesen. Etter offentlig høring ble oransje linje forkastet februar 2022. Denne rapporten tar 

for seg rød linje.  

Tiltaket faller inn under forskrift om konsekvensutredning, jf. plan- og bygningsloven § 4-2 

og forskrift om konsekvens-utredninger § 6. 

1.2 Prosjektmål 

E39 Ørskogfjellet-Vik 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.  

Mål for reguleringsplan E39 Ørskogfjellet- Vik:  

▪ Forbedret framkommelighet for fremtidig E39 

▪ Reduserte kjøretøy- og tidskostnader 

▪ Redusere antall trafikkulykker og alvorlighetsgrad ved ulykker  

▪ Mer for pengene (kostnadseffektivitet i prosjektet) 

1.3 Planområdet 

Planområdet ved varsel av oppstart omfattet et forholdsvis stort areal for å ta høyde for 

alternativer. I løpet av planarbeidet er området for reguleringsplanen blitt nærmere bestemt 

og avgrenset.  

 

                                           
Figur 1-2: Avgrensning av planområdet iht. planvarsling         Reguleringsplanområdet  
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På Vik er E39 med kryssområdet regulert i egen detaljreguleringsplan der E39 og går rett 

inni tunnel sørover mot Ørskogfjellet, slik at denne konsekvensanalysen omhandler 

planområdet i Skorgedalen og på Ørskogfjellet. Planområdet over tunnel blir ikke utredet i 

denne konsekvensanalysen.   

Største delen av planområdet er i Skorgedalen, som ligger mellom Trolltinden i nord og 

Brustind og Blåtind mot sør. Skorgedalen ender på Ørskogfjellet, som er et større 

lavereliggende fjellområde som også utgjør en grense mellom Romsdalen og Sunnmøre.  

Skorgedalen er en U-dal hvor det det langs fjellsidene finnes mye rasavsetninger og 

morenemasser fra istiden. Skorgeelva går i dalen, og langs elva finnes det en del dyrkbar 

jord. I planområdet er det det kun en matrikkelgård, Fremstedalen, men flere stølsområder.  

Vegetasjonen varierer fra dyrket mark til krattskog, skog og myr. På toppen av Ørskogfjellet, 

der terrenget flater ut, er det myr som dominerer. 

1.4 Tiltaksbeskrivelse 

1.4.1 Rødt alternativ 

I arbeidet med reguleringsplanen er det sett nærmere på rødt alternativ mellom Ørskogfjellet 

og Vik. Alternativet har fått benevnelsen Rødt alternativ.  

Ny veg planlegges etter vegklasse H2, to-felts veg med midtdeler, vegbredde 12,5 m og 

fartsgrense 90 km/t. Tunnelen planlegges etter tunnelklasse T10,5.  

 

 
Figur 1-3: Kart med Rødt alternativ i dagsonen på Ørskogfjellet. 
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Rødt alternativ vil ha en totallengde på 8220 m fordelt på 1730 m dagsone og 6490 m 

tunnel.  

Dagens E39 og ny E39 vil i dagsonen koples sammen i et nytt kryssområde utformet som et 

flettekryss. Halvkryss forbinder dagens E39 med ny E39. Halvkrysset er nærmere beskrevet i 

planbeskrivelsen. 

Nordøst for flettekrysset vil dagens E39 bli omklassifisert til ny E136. Videre sørvestover vil 

dagens veg opprettholdes som lokalveg parallelt med ny E39. Deler av vegen må legges om 

over en strekning på ca. 770 m. Lokalvegen koples til ny E136 i et T- kryss.  

 
Figur 1-4: Rødt alternativ 

 

Trafikkberegninger for år 2050 viser en trafikkmengde (ÅDT) på ny E39 på ÅDT 6200 

nordøst for halvkrysset, og ÅDT 9000 sørvest for halvkrysset. Trafikkmengden på lokalvegen 

vil være ÅDT 200.  

Eiendommene øst for ny E39 vil være sikret adkomst fra lokalvegen. For eiendommene vest 

for ny E39 vil det etableres adkomst over og under ny E39 med kopling til lokalvegen. Det 

bygges bru over ny E39 for adkomst til Skitnesetra. Adkomstveg til Dallia vil ligge i kulvert 

under ny E39.  

Veg og tunnellengder 

Rødt vegalternativ har en tunnellengde 

på 6490 m og en dagsone på 1730 m. 

Totallengde på reguleringsstrekningen 

er 8220 m.   

 

 

Konstruksjoner:  

▪ Overgangsbru for 

Skitnesetervegen 

▪ Kulverter for Skorgeelva på E39 og 

lokalveg 

▪ Undergang for hytteveg ved Dallia 

▪ Bru på E39 ved kryssing av rampe 

i kryssområde 

▪ Kulverter for Stordalsgrova 
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Elva Skorgeelva må legges om over en strekning på ca. 200 m, og føres gjennom ny E39 og 

lokalvegen i to separate kulverter.  

1.5 Referansealternativet (alternativ 0) 

Referansealternativet (null-alternativet) tar utgangspunkt i at ny E39 Ålesund- Molde bygges 

ut, med unntak av strekningen Ørskogfjellet- Vik. Det er lagt til grunn for effektberegninger 

og trafikkberegninger at strekningen Vik- Bolsønes bygges ut, men at strekningen 

Ørskogfjellet- Vik ikke bygges ut. Trafikken må da følge dagens fv. 661 og E39 på denne 

strekningen. Det er videre forutsatt at fv. 661 er utbedret i tråd med vedtatt reguleringsplan 

Vik- Leirvikbukta, plan-id: 2018_0149. 

Dagens veg er utgangspunkt for null-alternativet ved vurdering av de ikke- prissatte 

konsekvensene i tråd med HB V712, dvs. at referansealternativet er dagens E39 i 

Skorgedalen og på Ørskogfjellet i planområdet. Dette er beskrevet i håndbok V712 slik: 

«For å kunne vurdere den samfunnsøkonomiske lønnsomheten av et tiltak, må det 

sammenlignes med situasjonen som oppstår hvis tiltaket ikke gjennomføres. Denne 

situasjonen benevnes referansealternativet (også kalt null-alternativet eller alternativ 0).»  

 
Figur 1-5: Kart viser ny E39 Ålesund- Molde der strekningen Ørskogfjellet- Vik følger eksisterende fv. 

661 og dagens E39 til Ørskogfjellet. Dette er referansealternativet for denne reguleringsplanen. 
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2 Om temautredningen Friluftsliv 

2.1 Definisjon av fagtema 

Fagtema Friluftsliv /by- og bygdeliv belyser tiltakets virkninger for brukerne av 

utredningsområdet. Sentralt for temaet er folks bruk og opplevelse av det naturlige og 

menneskepåvirkede landskapet. Temaet omfatter alle områder som har betydning for 

allmennhetens mulighet til å drive friluftsliv som helsefremmende og trivselsskapende 

aktivitet i nærmiljøet og i naturen ellers. Begrepene by- og bygdeliv understreker at 

friluftsliv i byer og tettsteder er inkludert i analysen, men i planområdet inngår ikket disse 

områdene. Utredningen tar for seg tema friluftsliv. Konsekvenser for by- og bygdeliv på Vik 

er ikke med i denne rapporten, men er omtalt i bakgrunnsmaterialet (KVU). Grenseoppgang 

mellom de ulike ikke-prissatte temaene framgår av håndbok V712. 

Støy utredes som prissatt konsekvens. I tema Friluftsliv /by- og bygdeliv utredes hvilken 

påvirkning støy har på menneskers bruk og opplevelse av by- og friluftslivsområder. Temaet 

omfatter ikke motorisert ferdsel, næringsvirksomhet eller innendørs aktiviteter 

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

konsekvensene av de ulike utbyggingsalternativene. Det tydeliggjøres hvilket alternativ som 

er best og dårligst for fagtemaet. 

Beskrivelsen av påvirkning tiltaket har, vil tydeliggjøre på hvilken måte tiltaket endrer 

friluftslivet på Ørskogfjellet og opplevelsen av å være der. Avstanden til tiltaket og hvilken 

del av tiltaket som er synlig og hørbart har betydning for hvor stor konsekvensen blir. 

Avbøtende tiltak er beskrevet.  

2.2 Utredningskrav 

Konsekvenser utredes i henhold til planprogram fastsatt av Vestnes kommune. I fastsatt 

planprogram er utredningskrav for fagtema Friluftsliv/by- og bygdeliv omtalt slik:  

Utredningskrav 

• Fagtema friluftsliv/by- og bygdeliv belyser tiltakets virkninger for brukerne 

av utredningsområdet. Temaet omfatter alle områder som har betydning 

for allmennhetens mulighet til å drive friluftsliv som helsefremmende og 

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

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

analysen. 

 

• Påvirkning av støy på bruken av friluftsliv- og uteområder tas med under 

tema friluftsliv/ by- og bygdeliv.  

 

• Vurderingen skal belyse om tiltaket svekker eller bedrer de fysiske 

forholdene for trivsel, samvær og fysisk aktivitet i uteområdene. Tiltakets 

virkninger for barn og unge skal belyses og vurderes spesielt. 

 

• Det skal redegjøres for endringer/påvirkninger i forhold til ferdselslinjer og 

målpunkt som er viktige for beboere i de berørte områdene.  

Evt. endret bruk av lokalvegsystemet og tilbudet for gående og syklende 

skal inngå i vurderingene. Det skal i planleggingen legges vekt på 
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avbøtende evt. kompenserende tiltak knyttet til barriereeffekten av ny veg. 

 

• Det vil være aktuelt å innhente innspill fra aktuelle brukergrupper i 

planprosessen, f.eks. turlag, skilag, friluftsorganisasjoner mm.  

 

 

2.3 Overordnede mål og føringer 

Stortingsmeldinger og rikspolitiske retningslinjer 

Stortingsmelding om friluftsliv - Natur som kilde til helse og livskvalitet (Meld. St. 18 (2015- 

2016)). Regjeringen presiserer i meldingen at friluftsliv er en viktig kilde til høyere 

livskvalitet og bedre helse for alle, og at det er en sentral og levende del av norsk kulturarv 

og den nasjonale identitet. Hovedmålet i friluftslivspolitikken er at en stor del av 

befolkningen skal drive jevnlig med friluftsliv.  

Stortingsmelding om bærekraftige byer og sterke distrikt (Meld. St. 18 (2016-2017)). 

«Meldingen fremmer tiltak som skal sikre vekstkraft, likeverdige levekår og bærekraftige 

regioner i hele landet. Nærhet til, og tilrettelegging for, friluftslivsområder i nærmiljøet blir 

trukket fram som viktige faktorer som skaper attraktive steder å bo og leve.»  

Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen (RpR for 

barn og planlegging (1995)). «Formålet med retningslinjen er å synliggjøre barn og unges 

interesser i all planlegging etter plan- og bygningsloven, samt gi bedre grunnlag for å 

ivareta disse interessene. 
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3 Metode 
Metoden for konsekvensutredning av ikke-prissatte temaer er beskrevet i kap. 6 i Statens 

vegvesens Håndbok V712 (2018). Metoden skal sikre en systematisk, helhetlig og faglig 

analyse av de konsekvensene et tiltak medfører. En forkortet versjon av de viktigste trinnene 

i metoden er gjengitt under. For den komplette metoden henvises det til håndboken. 

I en samfunnsøkonomisk analyse skal konsekvenser bare telles en gang. Grenseoppgangen 

mellom de ulike tema går fram av kapittel 6.1.1. 

3.1 Tre trinns metodikk i Håndbok V712 

Konsekvensutredning for ikke-prissatte tema gjennomføres etter en tre-trinns metode. 

Trinn 1 og trinn 2 skal gjøres for alle fagtemaene. Trinn 3 er en samlet konsekvensvurdering 

av alle ikke-prissatte fagtema, og inngår ikke i denne temarapporten, men i hovedrapport 

for konsekvensutredningen. 

3.1.1 Trinn 1: Vurdering av konsekvens for delområder 

På grunnlag av innsamlet kunnskap deles utredningsområdet inn i enhetlige delområder. Et 

delområde er definert som et område som har en enhetlig funksjon, karakter og/eller verdi 

og som derfor skiller seg fra tilgrensende areal.  

 

Tabell 3-1 Registreringskategorier for fagtema Friluftsliv/ by- og bygdeliv (V712). 
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Analysen for å vurdere konsekvens for hvert delområde innebærer en vurdering av verdi og 

påvirkning for delområdet. 

 

1. Verdivurdering 

Vurdering av hvor verdifullt et delområde er, dvs. hvor stor betydning delområdet har i et 

nasjonalt perspektiv. Skala for vurdering av verdi er fem-delt, fra «uten betydning» til «svært 

stor verdi». Verdivurdering skjer trinnløst langs en linjalfigur som utgjør x-aksen i 

«konsekvensvifta» i Figur 3-1. Kriterier for verdisetting for friluftsliv/by- og bygdeliv er gitt i 

tabellen under. 

Tabell 3-2 Veiledning for verdisetting for fagtema Friluftsliv/ by- og bygdeliv (kilde: Håndbok V712). 

 
 

Det gjøres en helhetlig vurdering av områdets egenskaper basert på kategoriene 

bruksfrekvens, betydning og kvalitet: 

- Bruksfrekvens er et uttrykk for hvor mye og hvor ofte et område blir brukt. 

- Betydning handler om viktigheten som et område har for en gruppe  

- Kvalitet handler om attraktivitet og opplevelsesverdier. 

 

2. Vurdering av tiltakets påvirkning 

Med påvirkning menes en vurdering av hvordan det samme området påvirkes som følge av et 

definert tiltak. Påvirkning vurderes i forhold til referansesituasjonen (null-alternativet). Skala 

for vurdering av påvirkning er femdelt, fra «sterkt forringet» til «forbedring». Vurderingen 

skjer trinnløst langs en linjalfigur som utgjør y-aksen i «konsekvensvifta» Figur 3-1. Kriterier 

for å vurdere påvirkningsgrad for Friluftsliv/ by og bygdeliv er gitt Tabell 3-3. 
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Tabell 3-3 Veiledning for påvirkning for fagtema Friluftsliv/by og bygdeliv (kilde: Håndbok V712) 

 
 

3. Vurdering av tiltakets konsekvens 

Konsekvens framkommer ved sammenstilling av verdi og påvirkning i henhold til 

«konsekvensvifta», se Figur 3-1 og veiledning i Tabell 3-4. Konsekvensene er en vurdering 

av om et definert tiltak vil medføre forbedring eller forringelse av et delområde. 

 

Vurdering av påvirkning og konsekvens relateres til den ferdig etablerte situasjonen. Inngrep 

som utføres i anleggsperioden inngår kun i vurderingen av påvirkning dersom de gir varige 

endringer. Midlertidig påvirkning i anleggsperioden beskrives separat i kapitel 7. 
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Figur 3-1: «Konsekvensvifta». Skalaene for verdi og påvirkning utgjør hhv. x-akse og y-akse i figuren. 

Kilde: Håndbok V712.   

Analysen for å vurdere konsekvens for hvert delområde innebærer en vurdering av verdi og 

påvirkning for delområdet. 

 

Tabell 3-4: Skala og veiledning for konsekvensvurdering av delområder. Kilde: Håndbok V712. 

Skala Konsekvensgrad RGB 

fargekode 

Forklaring 

- - - - 4 minus (----) 0, 0, 105 De alvorligste miljøskadene et delområde kan få. Gjelder bare for 

delområde med stor eller svært stor verdi. 

- - - 3 minus (---) 0, 50, 255 Alvorlig miljøskade for delområdet. 

- - 2 minus (--) 0, 150, 255 Vesentlig miljøskade for delområdet. 

- 1 minus (-) 205, 235, 255 Noe miljøskade for delområdet. 

0 Ingen/minimal (0)  Liten miljøskade for delområdet. 

+/++ 1pluss (+) 146, 208, 80 Miljøgevinst for delområdet: 

Noe bedring (+), betydelig miljøbedring (++). 

+++/ 

++++ 

3 pluss (+++) 

4 pluss (++++) 

66, 132, 33 Skal i hovedsak brukes der delområde med liten eller noe verdi får 

en svært stor verdiøkning som følge av tiltaket. 

 

3.1.2 Trinn 2: Konsekvens av alternativ 

Etter at konsekvensen for hvert delområde er utredet, gjøres en samlet konsekvensvurdering 

av hvert utbyggingsalternativ. Skala og kriterier framgår av Tabell 3-5. Den samlede 

vurderingen kan vekte delområder ulikt. I slike tilfeller vil dette komme frem i denne 

vurderingen. Beslutningsrelevant usikkerhet beskrives også. Forslag til skadereduserende 

tiltak som kan bidra til å redusere de negative virkningene eller føre til forbedring skal 

beskrives, jf. V712 kap. 6.1.4. 
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Tabell 3-5:  Kriterier for fastsettelse av konsekvens for hvert alternativ. Kilde: Håndbok V712.  

Skala Trinn 2: Kriterium for fastsetting av konsekvens for hvert alternativ 

Kritisk negativ 

konsekvens 

Svært stor miljøskade for temaet, gjerne i form av store samlede virkninger. Stor andel av 

strekning har særlig høy konfliktgrad. Vanligvis flere delområder med konsekvensgrad 4 

minus (- - - -). Brukes unntaksvis 

Svært stor negativ 

konsekvens 

Stor miljøskade for temaet, gjerne i form av store samlede virkninger. Vanligvis har stor 

andel av strekningen høy konfliktgrad. Det finnes delområder med konsekvensgrad 4 

minus (- - - -), og typisk vil det være flere/mange områder med tre minus (- - -) 

Stor negativ 

konsekvens 

Flere alvorlige konfliktpunkter for temaet. Typisk vil flere delområder ha konsekvensgrad 3 

minus (- - -). 

Middels negativ 

konsekvens 

Delområder med konsekvensgrad 2 minus (- -) dominerer. Høyere konsekvensgrader 

forekommer ikke eller er underordnete 

Noe negativ 

konsekvens 

Liten andel av strekning med konflikter. Delområder har lave konsekvensgrader, typisk vil 

konsekvensgrad 1 minus (-), dominere. Høyere konsekvensgrader forekommer ikke eller 

er underordnete 

Liten konsekvens Alternativet vil ikke medføre vesentlig endring fra referansesituasjonen (referansealternativet). 

Det er få konflikter og ingen konflikter med høye konsekvensgrader 

Positiv 

konsekvens 

I sum er alternativet en forbedring for temaet. Delområder med positiv konsekvensgrad 

finnes. Kun ett eller få delområder med lave negative konsekvensgrader, og disse oppveies 

klart av delområder med positiv konsekvensgrad. 

Stor positiv 

konsekvens 

Stor forbedring for temaet. Mange eller særlig store/viktige delområder med positiv 

konsekvensgrad. Kun ett eller få delområder med lave negative konsekvensgrader, og 

disse oppveies klart av delområder med positiv konsekvensgrad. 
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4 Kunnskapsgrunnlag 

4.1 Generell karakteristikk 

4.1.1 Dagens situasjon 

Planområdet inngår i et større sammenhengende friluftsområde, Ørskogfjellet, som er et 

regionalt viktig friluftslivsområde og utfartsområde, men det er bare den østlige delen som 

grenser til planområdet. De viktigste delene av dette friluftsområdet, Måslia med tilliggende 

fjellområder, ligger sør for eksisterende E39/E136 (betegnes som bare E39 videre i 

dokumentet), men adkomst og parkering i øst inngår i planområdet. Området benyttes både 

sommer og vinter, og har mange ulike turmuligheter. Området er både for de som liker å gå 

langs grusveg og stier, gå skiturer i tilnærmet flatt terreng, og for de som fortrekker å 

komme opp i høyden, både sommer og vinter, samt ha spektakulære nedkjøringer på ski. 

Skorgedalen er mindre viktig som friluftslivsområde, men Den Trondhjemske Postvei går 

gjennom området. Potensialet for framtidig bruk er stor dersom den oppgraderes og 

merkes. 

For trafikanter langs E39 er det naturlige stopp på Ørskogfjellet da det er tilrettelagt stor 

parkeringsplass på sørside av vegen («flystripa»). Det er tilrettelagt rasteplass med enkel 

standard og toalett i vestende av parkeringsplass, men denne er utenfor influensområdet. 

Det er ingen kaféer, severdigheter eller butikker. 

4.2 Kunnskap og kilder 

Konsekvensanalysen bygger på følgende kunnskapsinnhenting:  

1. Gjennomgang av eksisterende kunnskap fra tidligere faser av prosjektet, samt søk i 

relevante nettsteder, databaser, kommunale planer, utredninger, skriftlige og 

muntlige kilder, osv.  

2. Hente ut data om friluftsområder fra databasen Naturbase. Vestnes kommune har 

ikke innlagte registrerte friluftsområder for kommunen, og data er hentet ut fra 

nettsider som www.stikk-ut.no www.morotur.no www.ut.no www.dnt.no, 

www.godtur.no starva-app, o.a. Hente ut informasjon om bruk (gående/syklende), 

jakt/fiske, lydbilde (støysonekart), o.a. 

Etablere oversikt over friluftslivsaktiviteter og bruk innen utredningsområdet. 

3. Befaringer av utredningsområdet i juni og september 2020, samt i juni 2021. Møte 

med kommune, skisenter og fjellstova. 

4. Utarbeide registrerings-/temakart der det skisseres en grovinndeling i delområder.  

 

For fagtema Friluftsliv vil influensområdet påvirkes av opplevelsen og synligheten av tiltaket. 

Vurdering av influensområdet gjøres derfor av hvor tiltaket (vegalternativer) vil bli sett fra og 

hvordan det oppleves.  

Privat bruk av arealer rundt hytter skal ikke inngå som registreringskategori, men det er 

valgt å ta med disse områdene som delområder da de har noe verdi for ferdsel gjennom 

områdene for å komme ut i utmark/turområder.Områdene er allment tilgjengelige. Gamle 

seterstøler som Bakksetra og Ellingsgardsetra har opplevelsesverdi for flere enn de som har 

http://www.stikk-ut.no/
http://www.morotur.no/
http://www.ut.no/
http://www.dnt.no/
http://www.godtur.no/
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fritidsbolig der da de også har en kulturhistorisk verdi. Seterstøler er ofte områder det er fint 

å oppholde seg i og ved. 

Støypåvirkning av områder skal beskrives, men støy utredes under prissatte konsekvenser. 

Ferdsel langs offentlig veg er tatt med i tema friluftsliv da det ikke finnes lokalveger som 

alternativ til E39 i området. Sykling på offentlig veg er med i prissatte kosekvenser. 

4.2.1 Usikkerhet 

Det må skilles mellom usikkerhet knyttet til datagrunnlaget og tiltaket.  

Usikkerhet knyttet til tiltaket 

Usikkerheten er først og fremst knyttet til detaljeringsnivået i reguleringsplanen, men det er 

brukt modellbasert vegplanlegging som er et svært nyttig verktøy for å vurdere påvirkning av 

tiltaket. Det er likevel en viss usikkerhet knyttet til plannivået selv om vegalternativet er 

tilpasset best mulig til de eksisterende forholdene og omgivelsene som vegstandarden 

tillater. Kryss og lokalveger med underganger er vist, samt elvekryssinger og støytiltak.  

Støy er definert som «uønsket lyd». Det er umulig å skille måleteknisk mellom ønsket og 

uønsket lyd da dette er subjektivt. Opplevelsen av støy kan variere ut fra aktivitet og person. 

Vurdering av endret lydbilde på friluftslivsområder som følge av påvirkning fra vegtiltaket er 

forsøkt beskrevet i hvert delområde. Støyutredningen detaljerer ikke hvordan støyforhold 

variere fra Lden 55 dB og lavere (hvite områder på støykart) ned til det som er definert som 

«stile områder» i T-1442 da tiltaket går i samme område som eksisterende veg (E39), og 

området er ikke et uberørt nytt område. Ny veg sideforskyves parallelt med dagens veg der 

den blir lokalveg. 

Usikkerhet knyttet til datagrunnlaget 

Naturbase og ulike nettsider, se kap. 4.2 utgjør en sentral del av kunnskapsinnhentingen, og 

inngår som et grunnlag for analysen. I Naturbase er det ikke lagt inn kartlagte 

friluftsområder for Vestnes kommune. 

Det kan være usikkerhet om det er innhentet tilstrekkelig informasjon for bruken av 

områdene innenfor influensområdet. 

4.3 Beskrivelse av området  

Friluftsliv/by- og bygdeliv som blir påvirket av tiltaket beskrives under de enkelte 

delområdene i kap. 5. 

Ørskogfjellet 

Hele området på Ørskogfjellet på begge sider av E39. er tilrettelagt for friluftsliv ved at det 

er opparbeidet stor langsgående parkeringsplass («flystripa») langs E39. Området  er et 

statlig sikret friluftsområde med plass for flere hundre biler, og det er sikret som 

parkeringsareal. Området ligger i både Vestnes og Ålesund kommune. Det er også 

opparbeidet en liten rasteplass (Statens vegvesen) i det sikrede området i vest i Ålesund 

kommune. Størstedelen av dette området ligger vest for planområdet. 
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Figur 4-1 Dronebilde viser E39/E136 på Ørskogfjellet, sett fra øst. Skisenter (skitrekk) ses i front. 

Parkeringsarealer («flystripa») ligger langs E39 med turveg til Måslia og tilkomst til stier og skiløyper.  

Ved Ellinggårdssetra er etablert et skitrekk og lysløype, Ørskogfjellet skisenter. Arealet 

grenser til dagens E39 i nord. Ved Bakkesetra i dalsiden i øst, Ellinggardssetra, Auspholen og 

ved Skitnesetra er det støler/hytteområder. Skitnesetervegen har avkjøring mot nord, og her 

er seter, hytteområde og hestesenter, samt beite. Mot sør grenser parkering mot Måslia. Det 

går en privat grusveg sentralt innover reservatet fram til et støls- og hytteområde, Måslia og 

videre til Jutevatnet. Dette er populært turområde da det er lett tilgjengelig både til fots og 

på ski.  

Tyngdepunktet for brukere av Ørskogfjellet er fra Ålesund kommune, men ellers er dette det 

mest brukte og naturlige utfartsområdet for alle de ytre kommunene mellom Storfjorden og 

Breisundet i sør og Romsdalsfjorden i nord. Også for Molde har Ørskogfjellet bruksverdi. 

Den vesentlige delen er dagsturer, men for de som har hytte i området blir det og i stor grad 

nyttet som helge- og ferieutfartsområde. 

Det er flere «organiserte» turer som starter fra parkeringsplassen, bl.a. Stikk Ut! - tur til 

Måslia i 2020. DNT (Den norske turistforening) arrangerer også turer til Sandstinden. 

Sandtinden på 1065 moh. som har utsikt til havet, Sunnmørsalpene og Romsdalsalpene. 

Turen kan også fortsette til Sprovstinden (1294 moh.). 

Området er også mye brukt vinterstid da det finnes skisenter og lysløype, og oppkjørte 

skiløyper finnes på begge sider av E39. Ørskogfjellet skisenter ligger solrikt til øst for statlig 

sikret parkering, men har egen parkerigsplass. Skianlegget er familievennlig, og har 

slalåmløyper i alle kategorier. Lysløype (langrenn) ligger rett ved slalåmbakken. Det er også 

skiløyper for langrenn med løyper til bl.a. Måslia, Jutevatnet og Haugsetra.   



E39 Ørskogfjellet – Vik. Detaljreguleringsplan med konsekvensutredning. Friluftsliv/by- og bygdeliv 

32 

 

   
Figur 4-2 Ørskogfjellet skisenter. Kilde: http://orskogfjellet.no/ 

Bakkesetra i Skorgdalen har hovedsakelig fritidsboliger i dag, men setervollen har fine 

oppholdsarealer. Adkomstveg går opp langs Kvernaelva. Ved Kapteinbua på E39 er det 

parkering for både turer på postvegen, mot Bakkesetra, Middagsfjellet og Trolltinden.  

 

 
Figur 4-3: Dronebilde av Bakkesetra i Skorgedalen. Turstier går videre opp mot fjellene. Den 

Trondhjemske Postvei kan så vidt skimtes langs nordside av E39. Den krysser E39 ved parkering ved 

Kapteinbua. 

Postveien 

Den Trondhjemske Postvei (kulturhistorisk veg fra Bergen til Trondheim) går gjennom hele 

planområdet sørøst for E39 og parkeringsområdet, og benyttes som turveg på fjellet og ned 

til bl.a. Sjøholt i sør. Tilstanden på vegen er best i sør så den benyttes mest der som turveg. 

Øst for skisenteret er den lite brukt da den er usammenhengende og lite synlig. I 

Skorgedalen krysser den E39 ved Kapteinbua, og er videre østover lokalisert på nordsiden av 

dalen.  Kulturavdelinga i Møre og Romsdal fylkeskommune har jobbet frem ei nettside, i 

samarbeid med Statens vegvesen og Riksantikvaren for å synliggjøre postvegn. De ønsker å 

tilrettelegge for mer bruk av postvegen, spesielt på den sørlige delen ned til Sjøholt. Ifølge 

fylkeskommunen er hensikten med prosjektet å vise hvordan en kan skape nye tilbud, 

opplevelser og arbeidsplasser gjennom økt verdiskaping og turisme langs postvegen. 

Jakt og fiske 

Det er også ulike typer jakt på Ørskogfjellet, rype-, storfugl- og småviltjakt (hjort, rådyr, rev, 

o.l.), fra heifjellet ned til Skorgelva, og området følger elva til omtrentlig midten av Vargura. 

Det er ikke jakt på Nysætervatnet. Det er ikke observert jakttårn og lignende under befaring. 

http://orskogfjellet.no/
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Det er også jakthundtrening i Måslia. Skorgeelva på vestside av E39 i Skorgedalen er fiskeelv 

med laks og sjøørret. 

Kommuneplan for Vestnes 

I kommuneplanens arealdel er skisentret vist som idrettsanlegg (mellomgrønn farge), 

hytteområder har oransje farge og LNFR-areal har lysegrønn farge. Høyspentlinje krysser 

gjennom området (fareområde). Gjeldende reguleringsplaner  er vist med grå farge der 

områder inntil forretnings-/næringsarealer (motell/camping) og parkeringsarealer er sikret 

som friluftslivsområder.  

 
Figur 4-4 Utdrag fra kommuneplanens arealdel for Skorgedalen og Ørskogfjellet, Vestnes kommune. 

Grå områder på kartet viser der det er gjeldende reguleringsplaner. 

4.4 Influensområde 

Influensområdet er området der tiltaket kan medføre konsekvenser. Dette strekker seg 

utover grensene for planområdet som er beskrevet kapitel 1.3. 

Friluftsliv og aktiviteter utøves på hele Ørskogfjellet. Tilrettelagte områder er hovedsaklig på 

sørside av E39, og disse ligger utover planområdet i vest. Startpunkt for turer er fra 

parkeringsarealer langs E39 («flystripa»). Opplevelsen av turer påvirkes også et godt stykke 

fra E39. Denne reguleringsplanen med konsekvensutredning starter ved ved 

Skitnesetervegen og går østover. Influensområdet er derfor vurdert til å omfatte turområder 

og turer hovedsaklig øst for Skitnessetervegen. Området ved Måslia og Jutevatnet omfattes 

ikke, men statlig parkering langs E39 inngår som et  delområde.  

Området er også mye brukt vinterstid. Kartet i Figur 4-6 viser skiløyper som er registrert. 
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Figur 4-5 I vurderingen av influensområde er kart med turmål benyttet. Området innover mot Måslia 

og jutevatnet omfattes ikke av denne planen. Kilde: www.morotur.no 

 
Figur 4-6 Skiløyper på begge sider av E39 på Ørskogfjellet er vist med sorte linjer. Skisenter og 

lysløype er lokalisert ved lilla punkt. Kilde: www.løyper.net 

Planområdet med influensområdet omfatter Skorgedalen med overgangen mellom dal og 

fjell, samt Ørskogfjellet med Skitnesetervegen og østre deler av statlig parkering 

(«flystripa»). Synlighet fra omkringliggende høyder/topper og lydbilde rundt E39 er med å 

definere influensområdet.  

http://www.morotur.no/
http://www.løyper.net/
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Figur 4-7 Omtrentlig influensområde er vist med rød sirkel og dempet rød farge, og inkluderer 

omkringliggende fjelltopper. 

5 Trinn 1: Verdi og konsekvens for delområder 

5.1 Inndeling i enhetlig delområder 

Inndeling i delområder etter metodikken i håndbok V712 basere seg på områdets funksjon, 

karakter og verdi på områder. Noen hovedkategorier av friluftsområder og/eller 

ferdselslinjer slås sammen fordi det har store sammenfallende brukergrupper, tilkomster 

og/eller geografisk utstrekning. 

Planområdet med influensområde omfatter følgende registreringskategorier, jf. Tabell 5-1. 

Tabell 5-1: Registreringskategorier som er vurdert i utredningsområdet. 

Registreringskategorier Vurdering av utredningsområdet  Delområde Betydning 

Forbindelseslinjer/soner    

Ferdselsforbindelser 

 

Sammenhengende forbindelseslinjer som 

brukes av gående og syklende (stier, 

løyper, gangveger og lignende). 

F1, F3, F5, F6 Viktig - 

Svært 

viktig 

Blå/grønne korridorer Sammenhengende vegetasjonspregede 

forbindelsessoner som brukes av gående 

og syklende, samt ferdsel til vanns. 

Kategorien sammenfaller i stor grad med 

Grønnkorridor i Miljødirektoratets veileder 

M98. 

 Ikke 

aktuell 
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Sykkelruter Sykkelruter som er en del av det offisielle 

vegnettet.  

F1 Viktig 

Geografiske områder    

Turområder Fjell-, skog- og heiområder egnet for 

lengre turer til fots og på ski, jakt og fiske. 

Inkluderer også områder med 

tilrettelegging (merkede løyper, stier og 

overnattingssteder). 

F7, F13, F14, F15, F16, F17 

Hele Ørskogfjellet. 

Svært 

viktig 

Utfartsområde  

 

Store og små dagsturområder utenfor byer 

og tettsteder som innbyr til spesielle 

enkeltaktiviteter. 

F2, F4, F11, F12, F13  

Utfartsparkering, skisenter, 

lysløype, ridesenter og 

Bakkesetra (seter) 

Viktig - 

Svært 

viktig 

Nærturterreng  

 

Allment tilgjengelige skogsområder på mer 

enn 200 daa, i gangavstand fra 

boligområder, skoler  

eller barnehager. Områdene er vanligvis 

naturlig avgrenset av veger, bebyggelse 

eller dyrka mark. 

 Ikke 

aktuell 

Marka/bymark  

 

Sammenhengende utfartsområder som 

ofte grenser til byer og tettsteder, med 

direkte adkomst derfra. 

 Ikke 

aktuell 

Urbane uteområder  

 

Opparbeidete områder som brukes til 

opphold og rekreasjon, eksempelvis gater, 

torg, allmenninger og promenader. 

 Ikke 

aktuell 

Leke- og 

rekreasjonsområder  

 

Leke-/ballplasser, nærmiljøanlegg, 

hundremeterskog, badestrender, offentlig 

sikrede områder, parker o.l., mindre enn 

200 daa. Ligger i bebygd sone, maks. 200 

m fra boliger. 

F4, F8, F9, F10 

Seter og hytteområder som 

benyttes til nærfriluftsliv 

og rekreasjon, samt for å 

komme ut i tur- og 

utfartsområder.  

Aktuell 

Strandsone med 

tilhørende sjø og 

vassdrag  

Områder langs kyst, innsjøer og vassdrag 

med mulighet for allment friluftsliv. 

Områder på sjøen og øyer, strandsoner 

eller skjærgård. 

 Ikke 

aktuell 

Jordbrukslandskap som  

brukes til friluftsliv  

 

Områder i jordbrukslandskapet med 

betydning for friluftsliv, med fri ferdsel til 

fots på frossen eller snølagt mark. 

 Ikke 

aktuell 

Andre rekreasjons- og  

friluftslivsområder  

Områder om ikke lar seg plassere innenfor 

øvrige kategorier. Områdets egenskaper 

må beskrives. Kategorien brukes 

unntaksvis. 

 Ikke 

aktuell 

 

5.2 Verdikart 

Generelt har friluftsområdene på Ørskogfjellet høy opplevelsesverdi. Mange av de samme 

kvalitetene som gir denne opplevelsesverdien, er bakgrunn for at parkeringsarealer er sikret 

som statlige friluftsområde. Det er regionale brukere fra et stort nedslagsfelt som benytter 

seg av områdene. Det er utarbeidet verdikart for planområdet, inkludert influensområdet, 

som viser verdisetting av delområder.  
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Figur 5-1 Verdikart. Vegalternativ er vist med rød strek. 

 

5.3 Samletabell for verdi med verdikart 

Verdikart for tema Friluftsliv/by- og bygdeliv er vist over. Delområdene F1 – F17 er 
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beskrevet hver for seg. Områder på verdikart er oppsummert i Tabell 5-2. 

 

Tabell 5-2: Tabellen oppsummerer delområdene med kategori og verdi  

Område Lokalitetsnavn Registreringskategori Beskrivelse Verdi 

F1 Ferdsel langs 

dagens E39 

Ferdselslinjer Ferdselsforbindelser Middels 

verdi 

F2 Kapteinbua, 

parkering 

turområde 

Geografiske områder Utfartsområde Noe verdi 

F3 Turkorridor til 

Middagsfjellet og 

Trolltind 

Ferdselslinjer Ferdselsforbindelser Noe verdi 

F4 Bakkesetra Geografiske områder Utfartsområde/Leke- 

ogrekreasjonsområde 

Middels 

verdi 

F5 Den Trondhjemske 

Postvei, øst 

Ferdselslinjer Ferdselsforbindelser Noe verdi 

F6 Den Tronhjemske 

Postvei, vest 

Ferdselslinjer Ferdselsforbindelser Stor verdi 

F7 Skorgdalen med 

Skorgelva 

Geografiske områder Turområde Noe verdi 

F8 Ellingsgardsetra Geografiske områder Leke- og 

rekreasjonsområder 

Noe verdi 

F9 Hytteområde 

nordside, Dallia 

Geografiske områder Leke- og 

rekreasjonsområder 

Uten 

betydning 

F10 Fjelltun turisthytte 

med hyttefelt 

Geografisk område Leke- og 

rekreasjonsområder 

Noe verdi 

F11 Ørskogfjellet 

skisenter 

Geografiske områder Utfartsområde Stor verdi 

F12 Lysløypa på 

Ørskogfjellet 

Geografiske områder Utfartsområde Middels 

verdi 

F13 Skitnesetera inkl. 

hestesenter 

Geografiske områder Turområde, 

Utfartsområde 

Middels 

verdi 

F14 Utfartsparkering på 

Ørskogfjellet 

Geografiske områder Turområde, 

Utfartsområde 

Stor verdi 

F15 Turområde 

Vargunaksla - 

Sandtind 

Geografiske områder Turområde Stor verdi 

F16 Turområde med 

skiløype 

Geografiske områder Turområde Middels 

verdi 

F17 Turområde med 

Middalsfjellet og 

Trolltind 

Geografiske områder Turområde Stor verdi 
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5.4 Støyforhold 

Retningslinje T-1442/2021 og dens veileder gir anbefalte grenseverdier for støynivåer i 

ulike typer friluftsarealer. Grenseverdier er satt ut ifra hvor friluftsarealer er plassert og hvor 

høye støynivåer som kan forventes/aksepteres.  

Det er ingen støyskjermingstiltak på strekningen i dagens situasjon.  

Støyberegninger er utført for strekningen E39 Ørskogfjellet-Vik i Vestnes kommune (vedlegg 

til reguleringsplan). Det er beregnet støysonekart med fasadenivåer for et referansealternativ 

og fremtidig situasjon med fremtidig trafikktall etter utbygging. Støyskjermingstiltak langs 

ny veg i form av støyvoller og støyskjermer skal reguleres. Avbøtende støytiltak er 

optimalisert slik at de gir best mulig virkning og samtidig er gjennomførbare.  

Stille områder er kartlagt (anbefalt støygrense, Lden40dB). Det er vanskelig å sammenligne 

støysonekartene som kartlegger stille områder hver for seg på grunn av at de dekker store 

områder og inneholder mye informasjon. Sammenligningen viser at det er svært liten 

forskjell i hvor langt unna vegene 40 dB-støysonene strekker seg. Til og med i Skorgedalen, 

hvor trafikktallet reduseres betydelig i fremtidig situasjon (år 2050), er forskjellen liten. Det 

betyr at terrenget i stor grad avgjør hvor langt støysonene strekker seg, og ikke justeringer 

på vegen, trafikktall eller skjermingstiltak. Se figur under:  

   
Figur 5-2 Støykart. Dagens situasjon til venstre. Fremtidig situasjon med skjermingstiltak til høyre. 

Resultatene viser at bygging av ny E39 medfører liten forskjell i stille områder . Kilde: Støyrapport, 

Rambøll, datert 30.6.2022 

 

Lydbilde er vurdert og kommentert for enkelte delområder. 

5.5 Delområde F1 Ferdsel langs dagens E39 

Registreringskategori: Ferdselslinjer 

Sykkeltilbud langs riksvegrute 4b, E39 Ålesund – Trondheim, inngår i planområdet. Det er 

blandet trafikk på strekningen i dag, og det er vurdert til et ikke-tilfredsstillende tilbud 

(kilde: www.vegkart.no). Dagens veg er eneste alternativ for myke trafikanter. Det er ikke 

http://www.vegkart.no/
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alterantiver for myke trafikanter på strekningen i planområdet. Turgåere /-syklister har 

heller ikke alternativ da den gamle postveien er gjengrodd og i dårlig forfatning. I 

Skorgdalen er E39 noe utfordrende på sykkel da det er relativt smal veg, stigning, og er noe 

uoversiktlig. På Ørskogfjellet har dagens veg god linjeføring, har god sikt og er mye mer 

oversiktlig enn i dalen. Hastigheten på trafikken oppleves som høy, både i dalen og på 

fjellet. 

5.5.1 Påvirkning av tiltaket 

Ny veglinje vil avlaste dagens veg i Skorgedalen og fram til statlig sikret parkeringsplass på 

Ørskogfjellet. Trafikkmengden (ÅDT) i år 2050 reduseres fra 9100 til ca. 3100 på E136. G/s-

vegtrafikken gå på eksisterende veg fram til nytt flettekryss der de kan fortsette på ny 

lokalveg. Øst for flettekryss vil g/s-vegtrafikken følge ny lokalveg forbi krysset, og den 

følger ny veg parallelt inn på fjellet. Avstand mellom veger er 20-30 m, men voll skal 

anlegges. Forholdene bedres betraktelig for trafikksikkerhet, komfort og lydbilde. 

Tabell 5-3: Vurdering av verdi, påvirkning og konsekvens delområde F1 

Verdivurdering: Delområde F1 Ferdsel langs dagens E39 

Uten betydning Noe verdi Middels verdi Stor verdi Svært stor verdi 

                                                                                  ▲ 

Kort beskrivelse med verdibegrunnelse: 

Bruksfrekvens: Brukes av flere. Eneste ferdselsåre på sykkel og til fots i Skorgedalen og på 

Ørskogfjellet. Til fots kan også terrenget benyttes dersom man er skodd for det, men den østlige 

delen vav postvegen er gjengrodd og i dårlig forfatning. Betydning: Lokal/regional betydning. Inngår i 

regional rute. 

Kvaliteter: Naturskjønt område å sykle/gå gjennom, men oppleves utrygt. 

Tiltakets påvirkning 

Utbyggings-

alternativ 

Forbedret  Ingen/Ubetydelig 

endring  

Noe forringet Forringet Sterkt 

forringet 

Rødt 

alternativ 

         ▲ 

Begrunnelse: 

Påvirkningen ved rødt alternativ gir en betydelig forbedring da ferdsel langs E136 blir 

tryggere ved mindre trafikk. Fra flettekryss til Ørskogfjellet er traséen på lokalveg, og 

dette bedre bruk og opplevelse for alle myke trafikanter, både for gjennomgangs 

trafikk og turtrafikk. Lydbilde langs dagens veg bedres noe da hovedtyngden av 

trafikk flyttes til ny veg.  

Tiltakets konsekvens 

Utbyggings-

alternativ 
+++/++++ +/++ 0 - - - - - -  - - - - 

Rødt 

alternativ 

                          ▲ 

Noe forbedring til betydelig miljøforbedring  

 

5.6 Delområde F2 Kapteinbua, parkering turområde ved E39 

Registreringskategori: Utfartsområde 
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Ved Kapteinbua er det parkeringsplass og stopplomme langs E39. Avkjørsel og adkomstveg 

til hytter og til Skorgelva på østsiden av vegen. Ved Kapteinbua krysser Den Trondhjemske 

Postveien E39. Traséen mot Ørskogfjellet er noe brukt da den faller sammen med hytteveg i 

starten. Parkering ved Kapteinbua er også benyttet som parkering for toppturer til 

Trolltinden.  

5.6.1 Påvirkning av tiltaket 

Trafikksikkerhet og trygghet ved av- og påkjøring bedres. Tilkomst til området bedres. 

Lydbildet bedres. 

Tabell 5-4: Vurdering av verdi, påvirkning og konsekvens delområde F2  

Verdivurdering: Delområde F2 Kapteinbua. Parkering turområde 

Uten betydning Noe verdi Middels verdi Stor verdi Svært stor verdi 

                                              ▲ 

Kort beskrivelse med verdibegrunnelse: 

Bruksfrekvens: Brukes av få. Mulighet for å parkere for turgåere langs østre del av postvegen og for de 

som ønsker å gå topptur til Trolltinden på ski. Betydning: Lokal betydning og noe regional for 

parkering/turstopp. 

Kvaliteter: Innbyr ikke til opphold. Utrygg parkering da den ligger inntil E39 i dag. 

Tiltakets påvirkning 

Utbyggings-

alternativ 

Forbedret  Ingen/Ubetydelig 

endring  

Noe forringet Forringet Sterkt 

forringet 

Rødt 

alternativ 

       ▲ 

Begrunnelse: 

Rødt alternativ påvirker ikke delområdet. Påvirkningen gir en betydelig forbedring da 

trafikkbildet langs E136 blir tryggere ved mindre trafikk. Mindre trafikk ved parkering 

påvirker ikke bruken vesentlig da det er begrenset antall brukere, men opplevelsen 

bedres. Trygghet ved av- og påkjøring til E136 bedres betraktelig ved at 

trafikkmengde minskes. Lydbilde bedres. Området benyttes ikke til opphold. 

Tiltakets konsekvens 

Utbyggings-

alternativ 
+++/++++ +/++ 0 - - - - - -  - - - - 

Rødt 

alternativ 

                             ▲ 

Noe forbedring til betydelig miljøforbedring 

 

5.7 Delområde F3 Turkorridor til Middagsfjellet og Trolltinden 

Registreringskategori: Ferdselslinjer  

Delområdet er turkorridoren fra Kapteinbua til turområder nord for E39. Turmål er 

fjellområdet med Middagsfjellet og Trolltinden med Trollbittet, ifølge kilde i kommunen. Det 

er ikke tilrettelagte turstier/skiløyper til fjellene. 

5.7.1 Påvirkning av tiltaket 

Tilkomst til turområdet endres ikke ved rødt alternativ ved at turkorridor ligge over 

tunnelen, og det gir ingen endring. 
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Tabell 5-5: Vurdering av verdi, påvirkning og konsekvens delområde F3 

Verdivurdering: Delområde F3 Turkorridor til Middagsfjellet og Trolltinden 

Uten betydning Noe verdi Middels verdi Stor verdi Svært stor verdi 

                                               ▲ 

Kort beskrivelse med verdibegrunnelse: 

Bruksfrekvens: Brukes av få. Mulighet for å parkere for turgåere langs østre del av postvegen og for de 

som ønsker å gå topptur til Trolltinden på ski. Betydning: Lokal/Regional betydning.  

Kvaliteter: Attraktivt område for toppturgåere med flere turmuligheter, spesielt vinterstid. 

Betydning: Lokal betydning/noe regional for topptur. 

Tiltakets påvirkning 

Utbyggings-

alternativ 

Forbedret  Ubetydelig 

endring  

Noe forringet Forringet Sterkt forringet 

Rødt 

alternativ 

                                       ▲ 

Begrunnelse: 

Påvirkningen ved rødt alternativ medfører ingen/uvesentlig endring av delområdet. 

Ferdselsforbindelser endres ikke fra Kapteinbua, men lydbilde og trygghet ved 

kryssing av E136 bedres da trafikkmengde reduseres på dagens veg. 

Tiltakets konsekvens 

Utbyggings-

alternativ 
+++/++++ +/++ 0 - - - - - -  - - - - 

Rødt 

alternativ 

                                            ▲ 

Ingen/Ubetydelig endring  

 

1.1 Delområde F4 Bakkesetra 

Registreringskategori: Utfartsområde/Leke- og rekreasjonsområder 

Bakkesetra er ei større setergrend som i nyere tid også har mange hytter, og er 

utgangspunkt for turer. Setervollen innbyr til uteaktiviteter for de som har opphold her. Det 

er fin utsikt over Skorgedalen. Området er naturbeitemark som benyttes til sauebeite, men . 

preges av gjengroing med høyt gress og einer. Området brukes av få. 

5.7.2 Påvirkning av tiltaket 

Rødt alternativ gir ingen endring av bruk av seterområdet elller opplevelsen av delområdet. 

Tabell 5-6: Vurdering av verdi, påvirkning og konsekvens delområde F4 

Verdivurdering: Delområde F4 Bakkesetra 

Uten betydning Noe verdi Middels verdi Stor verdi Svært stor verdi 

                                                                                 ▲ 

Kort beskrivelse med verdibegrunnelse: 

Bruksfrekvens: Brukes av få. Betydning: Regional betydning.  

Kvaliteter: Attraktivt område for toppturgåere med flere turmuligheter, spesielt vinterstid. 

 

Tiltakets påvirkning 

Utbyggings-

alternativ 

Forbedret  Ubetydelig 

endring  

Noe forringet Forringet Sterkt forringet 
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Rødt 

alternativ 

                                         ▲ 

Begrunnelse: 

Påvirkningen ved rødt alternativ medfører ingen/uvesentlig endring av delområdet. 

Ferdselsforbindelse, men trygghet ved kryssing av E136 bedres. 

   
Figur 5-3: Tegning X11001 Støysituasjon ved ny situasjon med rødt alternativ. 

Bakkesetra ses helt til høyre som en klynge (svart sirkel). 

Tiltakets konsekvens 

Utbyggings-

alternativ 
+++/++++ +/++ 0 - - - - - -  - - - - 

Rødt 

alternativ 

                                                 ▲ 

Ubetydelig miljøskade 

 

5.8 Delområde F5 Den Trondhjemske Postvei, vest for skisenteret 

Registreringskategori: Ferdselslinjer 

Den Trondhjemske Postvei benyttes også til friluftsliv på Ørskogfjellet. Parsellen  i Vestnes 

kommune er den eldste av traséene som ble anlagt i 1780-åra og går i strak linje over 

Ørskogfjellet fra kommunegrense i sør og ned til Fremstedalen. Strekningen som benyttes 

som turveg, er Sjøholt- Ørskogfjellet. Videre  mot øst er den i dårlig forfatning, og lite 

framkommelig. I Vestnes kommune er de rette linjene godt synlig, spesielt over Ørskogfjellet 

vest for skisenteret, men mye av veien oppe på fjellet ligger i myrområde og er derfor svært 

sårbar. 

Den Trondhjemske postvei er et gammelt navn på veien som gikk mellom Bergen og 

Trondheim, og som tidlig på 1700-tallet ble tatt i bruk for å frakte post da staten overtok 

ansvaret for postvesenet. 
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Parsellen er på ca. 3 km og går fra kommunegrensa på Ørskogfjellet til parkeringen ved 

Kapteinbua. Videre ned Skorgdalen går den gjennom myr- og våtmark og over 

Auspholmyrane parallelt med E39/E136. Den krysser vegen ved Kapteinbua. 

Den Trondhjemske 

Postveien i Vestnes 

kommune går fra 

kommunegrense til 

Ålesund i sør og til 

Vestnes/Kvalvika i nord. 

I Ålesund kommune går den mellom Sjøholt og 

Ørskogfjellet. Denne turruta er beskrevet i 

www.ut.no 

 

http://www.ut.no/
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Figur 5-4 Dronebilde viser Den Trondhjemske Postveien på Ørskogfjellet, sett fra sør. Parkeringsareal 

(flystripa) og bebyggelse ved skisenter ses midt på bildet der Postveien ligger på østside. Turveg til 

Måslia er omkranset av kantvegetasjon i front av bildet. Skitneseter ses til venstre. Kilde: Vestnes | Den 

Trondhjemske postvei 

    
Figur 5-5 Postvegen kan ses i terrenget vest for skisenteret, til venstre. Ved p-plass har den to traséer, 

én langs/i E39, og her ses den sørlige traséen mot Fjelltun turisthytte, bilde til høyre.  

5.8.1 Påvirkning av tiltaket 

Delområdet F5 Den Trondhjemske Postveien vest for skisenteret, berøres ikke av utvidelse av 

E39. Avkjøring og tilkomst til området endres. Vegalternativene har lik plassering og 

utforming i delområdet. 

Tabell 5-7: Vurdering av verdi, påvirkning og konsekvens delområde F5 

Verdivurdering: Delområde F5 Den Trondhjemske Postvei vest 

Uten betydning Noe verdi Middels verdi Stor verdi Svært stor verdi 

                                                                                                               ▲ 

Kort beskrivelse med verdibegrunnelse: 

Bruksfrekvens: Brukes av flere. Betydning: Regional/nasjonal betydning.  

Kvaliteter: Attraktiv turveg og kulturhistorisk interessant veg. 

Den Trondhjemske Postveien går som turveg gjennom hele området. Tiltaket avsluttes i vest ved 

Skitnesetervegen. Stort potensiale for bruk ved tiltak. Lydbilde er preget av nærføring til E39/E136.  

Tiltakets påvirkning 

https://postvei.no/kommuner/vestnes
https://postvei.no/kommuner/vestnes
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Utbyggings-

alternativ 

Forbedret  Ubetydelig 

endring  

Noe forringet Forringet Sterkt forringet 

Rødt 

alternativ 

                                               ▲ 

Begrunnelse: 

Påvirkningen ved alternativ gir ingen endring av bruk av delområdet. Tiltaket 

medfører at vegareal får større omfang, og gir noe forringet utsikt fra høyden vest ved 

Måsliavegen. Fra parkeringsplass er tilkomst til postvegen uendret. Lydbilde endres 

ikke for postvegen vest for skisenteret. 

   
Figur 5-6: Tegning X1001 Dagens situasjon.        Tegning X11001 Ny situasjon 

Postvegen går sør for Fjelltun turisthytte, stor bygning til venstre. 

Tiltakets konsekvens 

Utbyggings-

alternativ 
+++/++++ +/++ 0 - - - - - -  - - - - 

Rødt 

alternativ 

                                                       ▲ 

Ubetydelig miljøskade 

 

5.9 Delområde F6 Den Trondhjemske Postvei, øst for skisenteret 

Registreringskategori: Ferdselslinjer 

 

Den Trondhjemske Postveien øst for skisenteret til parkering ved Kapteinbua. Den krysser 

vegen ved Kapteinbua. Videre ned Skorgdalen går den gjennom myr- og våtmark, og 

forsvinner på lengre parteier «under» dagens E39. Øst for Kapteinbua er den parallell med 

E39, delvis i grøft og på mer fast grunn på innmark.  

 

 t  

Figur 5-7 Den Trondhjemske Postveien øst for skisenteret er gjengrodd og i dårlig forfatning. Den er 

vanskelig tilgjengelig da det ikke er opparbeidet sti. Sti kan skimtes enkelte steder. Kantvegetasjon 

henger innover trasé. 
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Strekningen som benyttes i liten grad til friluftsliv og som turveg i dag da den er i dårlig 

forfatning, og lite framkommelig. Informasjonstavler mangler. 

5.9.1 Påvirkning av tiltaket 

Delområdet F6 Den Trondhjemske Postvei øst for skisenter berøres ikke av ny veg. Avkjøring 

og tilkomst til området endres.  

 

Tabell 5-8: Vurdering av verdi, påvirkning og konsekvens delområde F6 

Verdivurdering: Delområde F6 Den Trondhjemske Postvei, øst 

Uten betydning Noe verdi Middels verdi Stor verdi Svært stor verdi 

                                                                                                                 ▲ 

Kort beskrivelse med verdibegrunnelse: 

Bruksfrekvens: Brukes av flere. Betydning: Regional/nasjonal betydning.  

Kvaliteter: Attraktiv turveg og kulturhistorisk interessant veg. Potensiale for bruk er stort, men i dag er 

den i dårlig forfatning og gjengrodd. Historien og spor i terrenget og bruer gjør parsellen interessant. 

Denne delen av postvegen er lite tilrettelagt. Ingen merking. 

Lydbilde: Lydbilde er preget av nærføring til E39/E136. På det begge alternativer (samme trasé på 

store deler) vil områder langs dagens E39 få lavere støynivåer i fordi trafikktallet på E136 halveres og 

nye E39 ligger lenger unna enn i dag. Postvegen vil ligge i gul støysone. 

Tiltakets påvirkning 

Utbyggings-

alternativ 

Forbedret  Ubetydelig 

endring  

Noe forringet Forringet Sterkt forringet 

Rødt 

alternativ 

                                       ▲ 

Begrunnelse: 

Påvirkningen ved rødt alternativ gir ingen endring av bruk og opplevelse av 

delområdet. Lydbilde endres uvesentlig. Potensiale for bruk er bedre hvis postvegen 

utbedres og merkes.  

Tiltakets konsekvens 

Utbyggings-

alternativ 
+++/++++ +/++ 0 - - - - - -  - - - - 

Rødt 

alternativ 

                                                 ▲ 

Ingen/Ubetydelig miljøskade 

 

5.10Delområde F7 Skorgedalen med Skorgeelva 

Skorgedalen er lite brukt som friluftsområde. Den Trondhjemske Postveien går i området, 

men den er gjengrodd og lite brukt. Skorgeelva renner gjennom dalen. Nedre deler er 

populære for fiske på laks og sjøørret. Det er også fiske i området opp til Ørskogfjellet. 

Nærhet til hytteområde gir potensiale for nærfriluftsliv. 
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Figur 5-8: Fiske i Skorgeelva med mark, sluk og flue. Kilde: Asle Klock, Vestnesavisa. 

5.10.1 Påvirkning av tiltaket 

Delområdet F7 Skorgeelva berøres ikke av ny veg. Avkjøring og tilkomst til området endres.  

 

Tabell 5-9: Vurdering av verdi, påvirkning og konsekvens delområde F7 

Verdivurdering: Delområde F7 Skorgedalen med Skorgeelva 

Uten betydning Noe verdi Middels verdi Stor verdi Svært stor verdi 

                                               ▲ 

Kort beskrivelse med verdibegrunnelse: 

Bruksfrekvens: Brukes av få. Betydning: Lokal betydning i influensområdet.  

Kvaliteter: Skorgedalen er et representativt område i regionen som har lite inngrep. Skorgedalen er lite 

brukt som friluftsområde, men det er fiske i Skorgeelva. Lydbilde: God avstand til E39. 

Tiltakets påvirkning 

Utbyggings-

alternativ 

Forbedret  Ubetydelig 

endring  

Noe forringet Forringet Sterkt forringet 

Rødt 

alternativ 

                                      ▲ 

Begrunnelse: 

Påvirkningen ved rødt alternativ gir ingen endring av bruk og opplevelse av 

delområdet. Lydbilde endres uvesentlig da avstand er like stor som i dag. 

Tiltakets konsekvens 

Utbyggings-

alternativ 
+++/++++ +/++ 0 - - - - - -  - - - - 

Rødt 

alternativ 

                                                 ▲ 

Ubetydelig miljøskade 

 

5.11 Delområde F8 Ellingsgardsetra 

Ellingsgardsetra er en gammel seter og hyttefelt. Fra hytteområde er det adkomst til 

turområder, skianlegg og Skorgeelva for fiske. Hyttevegen er tilgjengelig for alle.  
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Tabell 5-10: Vurdering av verdi, påvirkning og konsekvens delområde F8  

Verdivurdering: Delområde F8 Ellingsgardsetra 

Uten betydning Noe verdi Middels verdi Stor verdi Svært stor verdi 

                                               ▲ 

Kort beskrivelse med verdibegrunnelse: 

Bruksfrekvens: Brukes av få. Betydning: Lokal betydning. 

Kvalitet: Ellingsgardsetra ligger sentralt til med kort avstander til skisenter, lysløype og turområder.  

Lydbilde: God avstand til E39. 

Tiltakets påvirkning 

Utbyggings-

alternativ 

Forbedret  Ubetydelig 

endring  

Noe forringet Forringet Sterkt forringet 

Rødt 

alternativ 

                                        ▲ 

Begrunnelse: 

Påvirkningen ved rødt alternativ gir ingen endring av bruk og opplevelse av 

delområdet. Lydbilde endres ikke. 

Tiltakets konsekvens 

Utbyggings-

alternativ 
+++/++++ +/++ 0 - - - - - -  - - - - 

Rødt 

alternativ 

                                                ▲ 

Ingen/Ubetydelig miljøskade 

 

5.12 Delområde F9 Hytteområde nordside ved Dallia 

Hyttefelt med få hytter nordøst for skisenteret. Grusveg som benyttes av enkelte for å 

komme ut i fjellområdene. Grusveger er tilgjengelig for alle. 

 
Figur 5-9: Avkjøring på E39 til hyttefelt øst for Dallia.  

Tabell 5-11: Vurdering av verdi, påvirkning og konsekvens delområde F9 

Verdivurdering: Delområde F9 Hytteområde nordside ved Dallia 

Uten betydning Noe verdi Middels verdi Stor verdi Svært stor verdi 

                        ▲ 

Kort beskrivelse med verdibegrunnelse: 

Bruksfrekvens: Mindre bruk (brukes av svært få). Betydning: Uten betydning da få hytter er utbygd, og 

er ikke tilknyttet øvrige områder. 
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Kvaliteter: Området har beliggenhet i dalsiden øst for skisenteret og turområder. Mindre attraktivt for 

opphold. Direkte adkomst til fjellområdene. 

 

Tiltakets påvirkning 

Utbyggings-

alternativ 

Forbedret  Ubetydelig 

endring  

Noe forringet Forringet Sterkt forringet 

Rødt 

alternativ 

                                                                 ▲ 

Begrunnelse: 

Rødt alternativ har samme avstand som dagens veg. Opplevelseskvaliteten reduseres 

ved nærføring til kryss.  

Adkomst er endret, men tilgjengeligheten er uendret da hyttevegen får adkomst fra 

lokalveg via undergang.  

Tiltakets konsekvens 

Utbyggings-

alternativ 
+++/++++ +/++ 0 - - - - - -  - - - - 

Rødt 

alternativ 

                                                 ▲ 

 Liten miljøskade for delområdet 

 

5.13 Delområde F10 Fjelltun turisthytte med hyttefelt 

Tidligere turisthytte med hytter i samme område ved statlig sikret parkeringsplass 

(«flystripa»). Nærhet til turveger, postveg, skiløyper og skianlegg. Hytteveger er tilgjengelig 

for alle. Postvegen passerer sør for turisthytte og hyttefelt. 

 

Tabell 5-12: Vurdering av verdi, påvirkning og konsekvens delområde F10 

Verdivurdering: Delområde F10 Fjelltun turisthytte med hyttevfelt 

Uten betydning Noe verdi Middels verdi Stor verdi Svært stor verdi 

                                                                                 ▲ 

Kort beskrivelse med verdibegrunnelse: 

Bruksfrekvens: Brukes av flere. Betydning: Lokal betydning.  

Kvaliteter: Nærhet til attraktivt område med mange turmuligheter. Lydbilde: Nærhet til E39, ligger i gul 

støysone i dag. 

 

Tiltakets påvirkning 

Utbyggings-

alternativ 

Forbedret  Ubetydelig 

endring  

Noe forringet Forringet Sterkt forringet 

Rødt 

alternativ 

                                       ▲ 

Rødt alternativ har samme avstand som dagens veg. Opplevelseskvaliteten reduseres 

ikke da området vil oppleves som i dag. Adkomst er endret, men tilgjengeligheten er 

uendret da adkomst er fra lokalveg. 

Støytegninger viser at støysituasjonen er uendret ved ny E39. 

Tiltakets konsekvens 

Utbyggings-

alternativ 
+++/++++ +/++ 0 - - - - - -  - - - - 

Rødt 

alternativ 

                                                 ▲ 

 Ubetydelig endring for delområdet 
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5.14 Delområde F11 Ørskogfjellet skisenter 

Registreringskategori: Utfartsområde 

Ørskogfjellet skisenter er et regionalt skianlegg som har vært i drift siden vinteren 

1970/1971. Anlegget på Ørskogfjellet er populært, og består av  flere heiser. Det er 

investert i t-krok-heis, skibånd, park og lysanlegg til toppen. Anlegget har varmestue. Det 

er snøkanon-anlegg som sikrer snøforhold hele vinteren, men sesongen er kort. 

Ørskogfjell Skilag (idrettslag) overtok anlegget fra Vestnes kommune i desember 2016. 

5.14.1 Påvirkning av tiltaket 

Delområdet F11 Ørskogfjellet skisenter berøres ikke av utvidelse av E39. Avkjøring og 

tilkomst til området endres til lokalveg. Dagens veg ligger godt integrert i terrenget og 

landskapbildet. 

Veganlegg med noe større omfang enn i dag vil være mer synlig fra anlegget selv om 

vegetasjon vil skjule og dempe inngrepene. Utsikten forringes noe, men bruken av anleget 

vil være som før. 

Tabell 5-13: Vurdering av verdi, påvirkning og konsekvens delområde F11 

Verdivurdering: Delområde F11 Ørskogfjellet skisenter 

Uten betydning Noe verdi Middels verdi Stor verdi Svært stor verdi 

                                                                                                         ▲                                                                                                                                                     

Kort beskrivelse med verdibegrunnelse: 

Bruksfrekvens: Brukes av flere. Betydning: Lokal/Regional betydning.  

Kvaliteter: Attraktivt vinterstid. Lydbilde: God avstand fra E39. 

Tiltakets påvirkning 

Utbyggings-

alternativ 

Forbedret  Ubetydelig 

endring  

Noe forringet Forringet Sterkt 

forringet 

Rødt alternativ                                                                  ▲ 

Begrunnelse: 

Uvesentlig endring i opplevelsesverdi. E39 vil få noe større avstand, men inngrep 

av veganlegg vil være noe større slik at utsikt kan forringes noe. Areal/omfang får 

ingen endring. Tilgjengelighet og adkomst til parkeringsplass fra ny lokalveg er 

uendret. Bruken av slalåmbakken endres ikke. Veganlegget har ingen betydning 

for antall brukere. Trafikksikkerheten/trygghet ved adkomstveg bedres i 

permanent situasjon. 

Lydbilde: Uvesentlig endring da E39 området ligger i god avstand fra tiltaket 

(samme Totalt vurderes det at påvirkningen ved rødt alternativ vil medfører 

ubetydelig til noe forringet endring av delområdet. Bruken endres ikke. 
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Figur 5-10: Utklipp vegmodell, sett fra slalåmbakke. Vegetasjon mangler i utsnitt.  

Tiltakets konsekvens 

Utbyggings-

alternativ 
+++/++++ +/++ 0 - - - - - -  - - - - 

Rødt alternativ                                                                  ▲ 

Noe miljøskade for delområdet 

 

5.15 Delområde F12 Lysløypa på Ørskogfjellet 

Registreringskategori: Utfartsområde 

Lysløypa på Ørskogfjellet er en fin rundtur i naturskjønt terreng med god utsikt til fjella på 

Ørskogfjellet, og starter ved varmestua ved skitrekket. Det er også mulig å starte fra en store 

parkeringsplassen (flystripa). Løypa starter ganske flatt, men etter hvert svinger løypa seg 

oppover i skogen og går i kupert terreng under fjellet Varguraksla.  Lyset kan styres av 

brukere utenom fast lystid. Snøforhold varierer, og bruk er etter nyttår. Lysløypa inngikk i 

turmål for Stikk-UT i flere år. Lysløype prepareres normalt til hver tirsdag og torsdag kveld.  

Bakkesetra 

Skorgeelva 
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Figur 5-11 Lysløypa ligger ved Ørskogfjellet skisenter. Kilde: Stikk UT! 

5.15.1 Påvirkning av tiltaket 

Delområdet F12 Lysløypa på Ørskogfjellet berøres ikke av ny E39. Avkjøring og tilkomst til 

området endres.  

Tabell 5-14: Vurdering av verdi, påvirkning og konsekvens delområde F12 

Verdivurdering: Delområde F12 Lysløypa på Ørskogfjellet 

Uten betydning Noe verdi Middels verdi Stor verdi Svært stor verdi 

                                                                                  ▲ 

Kort beskrivelse med verdibegrunnelse: 

Bruksfrekvens: Brukes av flere. Betydning: Lokal/regional betydning.  

Kvaliteter: Attraktivt vinterstid. 

Tiltakets påvirkning 

Utbyggings-

alternativ 

Forbedret  Ubetydelig 

endring  

Noe forringet Forringet Sterkt forringet 

Rødt 

alternativ 

                                        ▲ 

Begrunnelse: 

Påvirkningen ved rødt alternativ gir ingen endring av bruk og opplevelse av 

delområdet. Området er uendret da det ligger i skogbeltet vest for skisenteret. 

Adkomst til parkeringsplass fra ny lokalveg gir noe tryggere adkomst fra E39. 

Ingen endring i lydbilde da anlegget ligger i relativt god avstand fra tiltaket.  

Tiltakets konsekvens 

Utbyggings-

alternativ 
+++/++++ +/++ 0 - - - - - -  - - - - 

Rødt 

alternativ 

                                                  ▲ 

Ubetydelig miljøskade 

 

https://www.stikkut.no/
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5.16 Delområde F13 Skitnesetera inkl. hestesenter 

Registreringskategori: Turområde 

Skitesetra er en gammel seter og hyttefelt. Det er betydelig antall hytter, og et populært 

område. Fra hytteområdet er det adkomst til turområder og skianlegg. Hyttevegen er 

tilgjengelig for alle. Hestesenter ligger helt nord i feltet. 

Tabell 5-15: Vurdering av verdi, påvirkning og konsekvens delområde F13 

Verdivurdering: Delområde F13 Skitnesetra inkl. hestesenter. 

Uten betydning Noe verdi Middels verdi Stor verdi Svært stor verdi 

                                                                                 ▲ 

Kort beskrivelse med verdibegrunnelse: 

Bruksfrekvens: Brukes av flere. Betydning: Lokal/regional betydning.  

Kvaliteter: Attraktiv turveg og oppholdsareal nært hytteområde, både sommerstid og vinterstid. 

Hestesenter med turtilbud. 

Tiltakets påvirkning 

Utbyggings-

alternativ 

Forbedret  Ubetydelig 

endring  

Noe forringet Forringet Sterkt forringet 

Rødt 

alternativ 

                                         ▲ 

Begrunnelse: 

Påvirkningen ved rødt alternativ gir ingen endring av bruk og opplevelse av 

delområdet. Adkomst til parkeringsplass fra ny lokalveg i bru over E39. Området er 

uendret. Ingen endring i lydbilde da det ligger i god avstand fra tiltaket. 

Tiltakets konsekvens 

Utbyggings-

alternativ 
+++/++++ +/++ 0 - - - - - -  - - - - 

Rødt 

alternativ 

                                                 ▲ 

Ubetydelig miljøskade 

 

5.17 Delområde F14 Utfartsparkering på Ørskogfjellet 

Registreringskategori: Turområde og Utfartsområde 

Delområde F14 er et statlig sikret friluftsområde «Parkering Ørskogfjellet» (Naturbase 

FS00000302). Området er tilrettelagt for friluftsliv ved at det er opparbeidet parkering langs 

E39 med plass for flere hundre biler («flystripa»). Parkeringa er for et større tilliggende 

friluftsområde på begge sider av E39 på Ørskogfjellet. Det er sikret som parkeringsareal. 

Arealet grenser til dagens E39 i nord og mot Måslia naturreservat i sør. Parkeringsarealet er 

både i Vestnes kommune og Ålesund kommune. Det er mulig å benytte offentlig transport 

(Nettbuss) som går hver time (sommer 2020). Det er satt opp informasjonsskilt om 

kommunene, Ørskogfjellet, o.a. Statens Vegvesen har opparbeidet en rasteplass med bord 

og benker, samt med sommertoalett, i vest av området. Deler av område er i dag brukt av 

Statens Vegvesen til kontrollplass.  
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Figur 5-12 Kart viser Ørskogfjellet med parkeringsarealet (blå skravur) som er et statlig sikret område. 

Kilde: Naturbase. 

Turkorridoren fra den store parkeringsplassen på Ørskogfjellet, «flystripa» til turområder øst 

for E39 med tilrettelagte turstier, postvegen og turveg/-sti til Måslia, Jutevatnet og 

fjellområdene med flere toppturer.  

5.17.1 Påvirkning av tiltaket 

Delområdet F14 Utfartsparkering på Ørskogfjellet berøres ikke av utvidelse av E39. Avkjøring 

fra E39 og tilkomst endres noe. 

Tabell 5-16: Vurdering av verdi, påvirkning og konsekvens delområde F14 

Verdivurdering: Delområde F14 Utfartsparkering på Ørskogfjellet 

Uten betydning Noe verdi Middels verdi Stor verdi Svært stor 

verdi 

                                                                                                                  ▲ 

Kort beskrivelse med verdibegrunnelse: 

Bruksfrekvens: Brukes av mange. Betydning: Regional betydning. Statlig sikret friluftsområde.  

Kvaliteter: Utgangspunkt for svært attraktive tur- og utfartsområder. Områder med flere 

turmuligheter og aktiviteter. Attraktivt både sommer og vinter. 

På det begge alternativer (samme trasé) vil områder langs dagens E39 få lavere støynivåer i fordi ny 

E39 får større avstand til parkering, og får støytiltak i form av støyvoll.  

Lydbilde på parkeringsplass bedres. Tiltaket avsluttes i vest ved Skitnesetervegen. 

Tiltakets påvirkning 

Utbyggings-

alternativ 

Forbedret  Ubetydelig 

endring  

Noe forringet Forringet Sterkt 

forringet 

Rødt alternativ                                    ▲ 

Uvesentlig endring i opplevelsesverdi. E39 vil få noe større avstand. 

Areal/omfang gir ingen endring, men parkeringsplass vil bli mer skjermet fra 

biltrafikken enn i dag. 
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Tilgjengelighet og tilkomst fra E39 vil ved utbygging av 2-felts veg, bli via 

eksisterende avkjørsler vest for planområdet. Framtidig vil tilkomst fra E39 bli 

via nytt kryss i vest (neste reguleringsplan), men det gir ubetydelig omveg for 

de som kommer fra Sjøholt-Ålesund. For syklister/fotgjengere fra E136 i 

Skorgedalen vil tilkomst bli via ny lokalveg. 

Trafikksikkerhet/trygghet ved parkering og ferdsel bedres i permanent 

situasjon i begge retninger. Mot nord vil Skitnesetervegen få bru over E39, og 

Skorgeelva vil ha undergang med plass til ferdsel. 

Lydbilde: Støytiltak og avstand bedres i øst. Støyvoller etableres. Tiltak 

avsluttes øst for Skitnesetervegen. 

 
Figur 5-13 Utsnitt fra vegmodell viser Skitnesetervegen i bru og Skorgeelva i 

kulvert øst for statlig parkering. Voller skal etableres på begge sider av E39, se 

snitt. 

Totalt vurderes det at påvirkningen ved rødt alternativ vil medfører ubetydelig 

endring av delområdet. E39 kommer noe lenger unna. 

Turområder ved Måslia og Jutevatn får ingen påvirkning av denne 

reguleringsplanen da avstanden er stor i dag, men også i framtida. 

Tilgjengelighet fra parkeringsplassen er vurdert. Påvirkning og konsekvenser 

for disse turområdene gjøres i framtidige arealplaner. 

Tiltakets konsekvens 

Utbyggings-

alternativ 
+++/++++ +/++ 0 - - - - - -  - - - - 

Rødt alternativ                                          ▲ 

 Ubetydelig miljøskade 

 

5.18 Delområde F15 Turområde Varguraksla og Sandtinden 

Registreringskategori: Turområde  

 

Utgangspunktet for turer er den store parkeringsplassen på Ørskogfjellet. Den ligger 310 

moh. På sørøstside av E39/E136 er det flere populære, tilrettelagte turstier og skiløyper, 

også rundturer mot Måslia, Jutevatnet og Varguraksla og Sandtinden. 

Skorgeelva i kulvert 
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Alle fjellene som ses innover mot Måslia kan bestiges, høyder er 800-1200 m. Noen er 

merket, og det er trimbok på de fleste. Det er tur til Varguraksla, som kan gjøres tur/retur 

eller som en rundtur om Jutevatnet. På toppen er det god plass til å nyte den flotte utsikten, 

men det er svært bratt utfor kanten.  

 

 
Figur 5-14 Fjellturer med start fra parkeringsplassen på Ørskogfjellet. Kort runde ved parkering er 

lysløype (vinter. Sommer- og vinterturer til Måslia, Jutevatnet og Sandtinden på 1063 moh. Kilde. 

www.moroturer.no 

Topptur til Sandtinden (1063 moh.) og til Sprovtinden (1194 moh.) med utsikt til storhavet, 

Sunnmørsalpene og Romsdalsalpene, har samme utgangspunkt, og går gjennom 

delområdet. Det er en krevende tur med delvis sti. Turen kan tas ved å følge alpintraséen 

opp til sør-vestryggen av Sandtinden og gå nord-østover langs ryggen til toppen. Det er 

mange alternative nedfarter av ulik helningsgrad som er skjermet for nordvesten. 

 

  
Figur 5-15 Kart av toppturen til Sandtinden som kan nås via å gå opp og ned alpinbakken, Utsikt mot 

E39 og Nysætervatnet fra toppen. Kilde: Stikk UT! og Sunnmøres små og store fjellturer 

(fjellglede.blogspot.com) 

5.18.1 Påvirkning av tiltaket 

Delområdet F15 Turområde Varguraksla og Sandtinden berøres ikke av utvidelse av E39. 

Avkjøring og tilkomst til området endres. Utsikt endres noe da veganlegg har noe større 

http://www.moroturer.no/
https://www.stikkut.no/
https://fjellglede.blogspot.com/
https://fjellglede.blogspot.com/
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omfang enn idag. 

Tabell 5-17: Vurdering av verdi, påvirkning og konsekvens delområde F15 

Verdivurdering: Delområde F15 Turområde Varguraksla og Sandtinden 

Uten betydning Noe verdi Middels verdi Stor verdi Svært stor verdi 

                                                                                                               ▲ 

Kort beskrivelse med verdibegrunnelse: 

Bruksfrekvens: Brukes av flere. Betydning: Regional betydning.  

Kvaliteter: Svært attraktivt område med flere turmuligheter og aktiviteter. Attraktivt område som er 

turmål/toppturer både sommer og vinter.  

Tiltakets påvirkning 

Utbyggings-

alternativ 

Forbedret  Ubetydelig 

endring  

Noe forringet Forringet Sterkt forringet 

Rødt 

alternativ 

                                                 ▲ 

Begrunnelse: 

Opplevelseskvalitet forringes noe ved at tiltaket har noe større omfang enn dagens 

veg, og dette gir noe forringet utsikt fra høydene i sør. Avstand er stor slik at det 

vurderes som ubetydelig, men i øvre sjiktet mor noe forringelse. Nærliggende 

områder til vegen oppleves ikke like uberørt som i dag. Tilgjengelighet og bruk av 

området/ ferdselsforbindelser endres ikke. Lydbilde endres ikke vesentlig. Se utklipp 

av vegmodell i delområde F11og Figur 5-11

 
Figur 5-9 

Tiltakets konsekvens 

Utbyggings-

alternativ 

+++/+++

+ 
+/++ 0 - - - - - -  - - - - 

Rødt 

alternativ 

                                                                    ▲ 

 Noe miljøskade 

 

1.2 Delområde F16 Turområde nordvest-side med skiløype  

Registreringskategori: Turområde 

 

Område med fjell, myr og fjellskog. Området på nordøstside av E39 på Ørskogfjellet egner 

seg til hovedsakelig turgåing og skigåing, men benyttes også til jakt og bærplukking. 

Vinterstid er det skiturer i fri natur da det ikke er tilrettelagt på denne siden av E39. Turstier 
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og skiløyper i og nær området er inkludert i delområder. 

 
Figur 5-16 Turområde på nord-vestside av E39 på Ørskogfjellet, skiløyper er vist med sorte linjer. 

Parkering er vist med blå markør langs E39. Kilde: www.løyper.net 

5.18.2 Påvirkning av tiltaket 

Delområdet på nordvest-side av E39, berøres ikke av utvidelse av E39. Tilkomst til området 

endres ved at kryssing av E39 gjøres på overgangsbru.  

 

Tabell 5-18: Vurdering av verdi, påvirkning og konsekvens delområde F16, nordvest-side av E39 

Verdivurdering: Delområde F16 Turområde nordvest-side med skiløype 

Uten betydning Noe verdi Middels verdi Stor verdi Svært stor verdi 

                                                                                 ▲ 

Kort beskrivelse med verdibegrunnelse: 

Bruksfrekvens: Brukes av flere, men betydelig færre enn sørøst-side av E39. Betydning: Lokal 

betydning.  

Kvaliteter: Hovedsakelig vinteraktiviteter (skiturer).  

Tiltakets påvirkning 

Utbyggings-

alternativ 

Forbedret  Ubetydelig 

endring  

Noe forringet Forringet Sterkt forringet 

Rødt 

alternativ 

                                                           ▲ 

Begrunnelse: 

Påvirkningen ved rødt alternativ gir noe endring av bruk og opplevelse av delområdet 

da ny veg vil komme noe nærmere i østende av delområdet, samt at ny veg får bare 

ett krysningspunkt, men det gir ett trygt krysningspunkt. Fra parkeringsplass er 

tilkomst til turområdet forbedret noe da det blir overgangsbru som sikrer trygg 

adkomst via Skitnesetervegen. I dag har man frihet til å krysse hvor man ønsker, men 

E39 er trafikkert så det er utrygt. Tilfeldige kryssinger ved lite trafikk hindres ved ny 

http://www.løyper.net/


E39 Ørskogfjellet – Vik. Detaljreguleringsplan med konsekvensutredning. Friluftsliv/by- og bygdeliv 

60 

 

vegstandard med midtrekkverk. Uvesentlig endring i lydbildet da støytiltak avsluttes 

ved Skitnesetervegen og tilpasses eksisterende E39 videre vestover.  

Tiltakets konsekvens 

Utbyggings-

alternativ 

+++/+++

+ 
+/++ 0 - - - - - -  - - - - 

Rødt 

alternativ 

                                                              ▲ 

Noe miljøskade 

 

5.19 Delområde F17 Turområde med Middagsfjellet og Trolltinden 

Registreringskategori: Turområde 

Fjellområdet i nord ved tunnelpåhogg i Skorgedalen har flere toppturer. Utgangspunkt er fra 

i hovedsak Tomresetra, men også noen går fra Skorgedalen fra parkering ved Kapteinbua 

eller fra Bakkesetra. Fra Kapteinbua er det ca. 10 km til Trolltinden. 

Turområder nordøst for E39/E136 og flettekryssområde. Topptur til Middagsfjellet, 

Sandtinden og til Trolltinden. Ferdselslinjer inngår i delområde. Dalvatnet benyttes noe til 

fiske. Middagsfjellet (Sandfjellet) er et majestetisk fjell med bratte sider ut mot 

Tomrefjorden, med flere oppstigningsruter. Det er flott utsikt fra toppen, og det tar 

forholdsvis kort tid å komme seg dit. Det er flere adkomstmuligheter, men hovedsaklig fra 

Tomrefjordsida der det er merket sti/løype. Det går sti hele veien til topps. Baksiden mot 

Skorgedalen og Ørskogfjellet har en mildere form, og er et flott skiområde om våren. På 

Middagsfjellet er det varde og trimbok. Fra varden på Middagsfjellet 848 (moh.) er det 1 km 

til høyeste punktet, Sandfjellet (903 moh.) med flott utsikt ned i Tomrefjorden og 

Sunnmørsalpene. Biltrafikkstøy fra E39 kan trolig merkes i nedre deler av området i dag. E39 

er lite synlig da den er godt tilpasset dalen og det er mye vegetasjon inntil. 

Trolltinden (1170 moh.) ligger øst for Sandtinden. Trolltinden er en tind blant to hvor 

«Bergtrollet» har tatt et stort jafs utav fjellet for «mange herrens år» siden, og dannet to 

tinder; Trolltinden og Ystetinden. 
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Figur 5-17 Det er flere muligheter til å komme opp til Sandtinden og Trolltinden fra Tomresetra i nord 

og fra Kapteinbua i sør i Skorgedalen eller igjennom skogen på oversiden av Bakkesetra. Kilde: Blogg 

5.19.1 Påvirkning av tiltaket 

Delområdet F17 Turområde med Middagstinden og Trolltind, berøres ikke av utvidelse av 

E39. Avkjøring og tilkomst til området endres. Vegalternativene har lik plassering og 

utforming i delområdet. Biltrafikkstøy fra E39 vil fortsatt merkes i nedre deler av området 

som i dag. E39 har stor avstand til delområdet. 

Tabell 5-19: Vurdering av verdi, påvirkning og konsekvens delområde F19 

Verdivurdering: Delområde F17 Turområde med Middagstinden og Trolltinden 

Uten betydning Noe verdi Middels verdi Stor verdi Svært stor verdi 

                                                                                                                 ▲ 

Kort beskrivelse med verdibegrunnelse: 

Turområder på fjellet. Turmål er Middagsfjellet, Sandtinden og Trolltinden. Flere adkomstmuligheter, 

men hovedsakelig fra Tomrefjordsida der det er merket sti/løype. 

Biltrafikkstøy fra E39 kan trolig merkes i nedre deler av området i dag. E39 er lite synlig da den er 

godt tilpasset dalen og det er mye vegetasjon inntil. 

Tiltakets påvirkning 

Utbyggings-

alternativ 

Forbedret  Ubetydelig 

endring  

Noe forringet Forringet Sterkt forringet 

Rødt 

alternativ 

                                                      ▲ 

Begrunnelse: 

Området er uendret da det ligger i god avstand fra tiltaket. Rødt alternativ har kort 

dagsone. Tilgjengelighet endres ikke vesentlig da hovedadkomst er fra 



E39 Ørskogfjellet – Vik. Detaljreguleringsplan med konsekvensutredning. Friluftsliv/by- og bygdeliv 

62 

 

Tomrefjordsida. Adkomst fra Kapteinbua og Bakkesetra endres ikke. Lydbilde og 

synlighet endres også noe ved rødt alternativ, men inngrep med tunnelpåhogg og 

kryssområde har stor avstand. Begge disse faktorene svekker opplevelsen av 

uberørthet. 

Tiltakets konsekvens 

Utbyggings-

alternativ 
+++/++++ +/++ 0 - - - - - -  - - - - 

Rødt 

alternativ 

                                                                    ▲ 

Noe miljøskade for delområdet 

 

6 Trinn 2: Konsekvens av alternativer 

6.1 Rødt alternativ 

Konsekvensutredning for ikke-prissatte tema gjennomføres iht. HB V712 for 2-felts veg. I 

tillegg omtaler reguleringsplanen konsekvensene ved ett andre utbyggingstrinn med 4-

feltsveg i framtida, kapitel 6.4 

Framføring av ny veg i dagsonen på i Skorgedalen og Ørskogfjellet vil medføre betydelige 

inngrep i landskapet. Beskrivelsen av påvirkning tydeliggjør på hvilken måte tiltaket endrer 

friluftsliv/by og bygdeliv, og opplevelsen av å være der. Avstanden til tiltaket og hvilken del 

av tiltaket som er synlig og hørbart har betydning for hvor stor konsekvensen blir. 

Avbøtende tiltak er beskrevet.  

6.1.1 Konsekvenser av alternativ 

Veglinje sett sammen med flettekryss er avgjørende for konsekvenser av alternativ. 

Kryssområde E39/E136 er utformet som et flettekryss. Eksisterende veg blir lokalveg fra øst 

for flettekryss til skistua og videre vestover over Ørskogfjellet. Dette er likt for begge 

alternativer. Flettekryss gir store inngrep i dalsiden.  

På rødt alternativ er det lang tunnel med kort dagsone. Turkorridor opprettholdes fra 

parkering ved Kapteinbua og opp mot Middagsfjellet og Trolltinden. Dagsone gir synlige 

inngrep. Lydbilde i Skorgedalen endres ikke.  

Tilgjengelighet til områder med lokalveger blir likt som i dag øst for Sandgrova. Ved Dallia 

vil ny undergang under E39 opprettholde tilgjengelighet. Kryssing av Skitnesetervegen på 

overgangsbru fra «flystripa» på Ørskogfjellet til tur- og utfartsområder på nordside av 

vegen, inngår i tiltaket. Det er også mulig å krysse i kulvert for Skorgeelva. 

Opplevelsen av Ørskogfjellet vil endres noe, men storskala landskapet med myrflate og fjell 

rundt vil dominere over veginngrepene da turområder og turmål har god avstand til vegen. 

Parkeringsplasser vil bli lett tilgjengelig også ved ny veglinje. Inn og utkjøring vil bedres. 

Kryssing av E39/E136 vil bli bedre og tryggere med underganger og overgangsbru da det er 

stor trafikk og høy hastighet i dag. Lydbilde vil ikke endre seg vesentlig da trafikkmengde 

ikke økes jf. i dag, og støytiltak reguleres. 
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6.1.2 Oppsummering av alternativ i samletabell 

Tiltakets samlede verdi, påvirkning og konsekvens for hel veglinje, rødt alternativ, er vist i 

samletabellen under: 

Tabell 6-1 Samletabell for fagtema Friluftsliv/by- og bygdeliv for hel veglinje, Rødt alternativ 

Vurdering av påvirkning med konsekvens, Rødt alternativ 

Delområde Verdi Påvirkning Vurdering Konsekvens 

F1 Ferdsel langs 

dagens E39 

Middels 

verdi 

Noe 

forbedring 

Alternativ gir en betydelig forbedring 

da ferdsel langs E136 blir tryggere ved 

mindre trafikk. Forholdene blir noe 

mer forbedret ved rødt alterntiv da 

lengre tunnel bedrer lydbilde noe, og 

gir mindre inngrep i Skorgedalen. 

+/++ 

F2 Kapteinbua, 

parkering 

turområde 

Noe verdi Noe 

forbedring 

Opplevelsen og trygghet ved  

parkering bedres. Trygghet ved av- og 

påkjøring til E136 bedres betraktelig 

ved at trafikkmengde minskes. 

Lydbilde bedres. 

+/++ 

F3 Turkorridor 

til Middagsfjellet 

og Trolltind 

Noe verdi Ubetydelig Ny veg berører ikke delområdet, og gir 

ingen endring av bruk av delområdet. 

0 

F4 Bakkesetra Middels 

verdi 

Ubetydelig Ny veg berører ikke delområdet, og gir 

ingen endring av bruk av delområdet 

0 

F5 Den 

Trondhjemske 

Postvei, øst 

Noe verdi Ubetydelig Ny veg gir uvesentlig endring av bruk 

av delområdet. 

0 

F6 Den 

Tronhjemske 

Postvei, vest 

Stor verdi Ubetydelig Ny veg gir uvesentlig endring av bruk 

av delområdet. 

0 

F7 Skorgdalen 

med Skorgelva 

Noe verdi Ubetydelig Ny veg gir uvesentlig endring av bruk 

av delområdet. 

0 

F8 

Ellingsgardsetra 

Noe verdi Ubetydelig Ny veg gir uvesentlig endring av bruk 

av delområdet. 

0 

F9 Hytteområde 

nordside, Dallia 

Uten 

betydning 

Noe 

forringet 

Ny veg gir nærføring til delområdet. 0 

F10 Fjelltun 

turisthytte med 

hyttefelt 

Noe verdi Ubetydelig Ny veg gir uvesentlig endring av bruk 

av delområdet. 

0 

F11 

Ørskogfjellet 

skisenter 

Stor verdi Noe 

forringet - 

Forringet 

Ny veg gir uvesentlig endring av bruk 

av delområdet, men omfang av 

vegtiltaket gir noe svekket opplevelse 

og utsikt. 

- 

F12 Lysløypa på 

Ørskogfjellet 

Middels 

verdi 

Ubetydelig Ny veg gir uvesentlig endring av bruk 

av delområdet. 

0 

F13 Skitnesetera 

inkl. hestesenter 

Middels 

verdi 

Ubetydelig Ny veg gir uvesentlig endring av bruk 

av delområdet. Ny adkomst via 

overgangsbru. 

0 

F14 Stor verdi Ubetydelig Ny veg gir uvesentlig endring av bruk 0 
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Utfartsparkering 

på Ørskogfjellet 

av delområdet, men fortsatt nærføring 

av E39. 

F15 Turområde 

Vargunaksla - 

Sandtind 

Stor verdi Noe 

forringet 

Ny veg gir uvesentlig endring av bruk 

av delområdet, men omfang av 

vegtiltaket gir noe svekket opplevelse 

og utsikt. 

- 

F16 Turområde 

med skiløype 

Middels 

verdi 

Noe 

forringet 

Ny veg gir uvesentlig endring av bruk 

av delområdet, men gir noe mer 

nærføring av E39. 

- 

F17 Turområde 

med 

Middalsfjellet og 

Trolltind 

Stor verdi Noe 

forringet 

Ny veg gir uvesentlig endring av bruk 

av delområdet, men omfang av 

vegtiltaket gir noe svekket opplevelse 

og utsikt. 

- 

Samlet konsekvens for rødt alternativ 

 

- 

 

6.2 Referansealternativet (null-alternativet), temaspesifikke forhold 

I kap. 1.5 er det gitt en generell omtale av referansealternativet (null-alternativet). For 

utredningen av tema Friluftsliv danner følgende forhold ved null-alternativet viktige 

premisser for utredningen:   

Ørskogfjellet framstår hovedsakelig som til dels urørt i dag da eksisterende veger ligger 

godt forankret i terrenget, men friluftslivet påvirkes av nærføring og støy fra E39/E136. 

Fjellandskapet dominerer da hyttebebyggelse og øvrige inngrep er beskjedne. Det foreligger 

ikke tiltak/planer som påvirker vurderingen av null-alternativet. Det foreligger planer for 

ytterligere noe hyttebebyggelse på vestside av E39, men dette påvirker ikke friluftslivet 

vesentlig. 

Ny veg vil også oppleves som en noe større barriere for turfolk da stier/lokalveger må krysse 

ny E39 over/under, og turgåere ikke kan velge selv hvor de vil kryss. Ny veg vil ha 

midtrekkverk, og det bygges støyvoller langs E39 på enkelte strekninger. Kryssing vil bli 

bedre og tryggere enn i dag da det er større trafikk og trolig noe høyere hastighet. Nye 

underganger vil bli noe omveg da antall underganger er begrenset. 
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6.3 Sammenstilling av konsekvenser 

Tabellen nedenfor sammenstiller konsekvensene: 

Tabell 6-2 Avveiing og rangering av samlede konsekvenser for fagtema Friluftsliv for rødt alternativ 

etter tabell 6-4 i håndbok V712. 

Delområder Alt. 0 Alt. Rødt alternativ 

Delområde F1  0 +/++ 

Delområde F2 0 +/++ 

Delområde F3 0 0 

Delområde F4 0 0 

Delområde F5 0 0 

Delområde F6  0 

Delområde F7  0 

Delområde F8  0 

Delområde F9  0 

Delområde F10  0 

Delområde F11  - 

Delområde F12  0 

Delområde F13  0 

Delområde F14  0 

Delområde F15  - 

Delområde F16  - 

Delområde F17  - 

Avveining  Bruk, aktiviteter og opplevelse i delområdene gjelder tyngst i vurderingene. Avstand 

fra tiltaket til delområder er vurdert i påvirkning 

Samlet 

vurdering 

  - 

Noe negativ konsekvens 

Rangering 1 2 

Forklaring til  

rangering 

 Rødt alternativ vil for delområder i Skorgedalen og postvegen gi redusert støy 

(lydbilde) sammenlignet med dagens situasjon. 

Forbedring av krysningspunkt og mindre trafikk på E39/E136 oppveier ikke det 

negativ konsekvensene på opplevelse og attraktivitet i Skorgedalen. 

På Ørskogfjellet gir ny E39 et bredt og arealkrevende veganlegg som gir en større 

fysisk barriere enn dagens veg. Bru/underganger oppveier ikke dette. 

 

Dagens situasjon, referansealternativet, er den beste for tema Friluftsliv da det gir ingen 

endring som påvirker negativt. Rødt alternativ gir betydelige inngrep i et relativt urørt 

område. Framføring av ny 2-felts veg i dagsonen på Ørskogfjellet vil medføre inngrep i 

terrenget og omgivelsene, og vil påvirke friluftslivet noe negativt. 

6.4 Vurderinger av utvidelse til 4-felt veg 

Framtidig utvidelse til 4-felts veg vil gi noe større inngrep og påvirkning av delområder. 

Delområdene på Ørskogfjellet vil påvirkes av et bredere vegrom og noe større negativ 

påvirkning på utsikten fra de områdene som ligger høyere enn fjell-/myrflata. Vegen vil 

oppleves som en større barriere da den er bredere, men ny bru og underganger vil oppleves 
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tryggere enn å krysse dagens veg over kjørefeltene i plan. Lydbilde er usikkert, men nye 

støyvurderinger vil bli utarbeidet for å vurdere ytterligere tiltak. 

6.5 Reiseopplevelse for myke trafikanter 

Tiltaket vil gi myke trafikanter (gående og syklende) et vesentlig bedre tilbud og opplevelse 

enn ved passering av området enn i dag. Det vil bli mindre konflikt med bilister og tyngre 

kjøretøy på hele strekningen slik at omgivelsen kan oppleves på en helt annen måte enn i 

dag. Fokus kan flyttes fra trafikkbildet til omgivelsene. 

6.6 Konsekvenser i anleggsperioden 

Massehåndteringen for E39 Ørskogfjellet-Vik må sees i sammenheng med de øvrige 

utbyggingsstrekningene på E39 Ålesund-Molde. 

 

Fjellmasser  

Dagsonen på Ørskogfjellet har isolert sett et underskudd på sprengstein til vegfyllinger og 

produksjon av overbygningsmateriale i størrelsesorden 30 000-50 000 am3. Disse massene 

kan hentes fra tunneldrivingen og utgjør ca. 500 meter med tunnel. Det legges opp til 

tunneldriving fra begge sider, både fra Vik og fra Ørskogfjellet. Hvor mye som skal drives fra 

Ørskogfjellet styres av behovet for stein til gjennomføring av anlegget på denne siden, og 

evt. andre formål i nærheten av dette påhugget. Andre formål kan være lagring av noe 

sprengstein til bruk på parseller lenger sør og til bygging av rasvoller langs eksisterende 

E39/E136 i Skorgedalen.  

 

I 2016 utarbeidet Statens vegvesen et forslag til skredsikring av aktive skredpunkter på 

riksveger i Møre og Romsdal, bl.a. tre skredpunkt i Skorgedalen opp mot Ørskogfjellet. I 

forbindelse med reguleringsarbeidet E39 Ørskofjellet-Vik er det foretatt en foreløpig 

vurdering av behovet for steinmasser knyttet til disse tiltakene (Notat B11800-Skred, datert 

28.04.2021, utarbeidet av Statens vegvesen). Statens vegvesen planlegger utarbeide og 

fremme egen reguleringsplan for skredsikringstiltakene senhøsten 2022.   

 
Figur 6-1: Skredpunkter i Skorgedalen  

 

Skredvoller gir logiske inngrep da det er  bratte og skredutsatte fjellsider i dalen. Skredvoller 

vil dermed oppleves mindre skjemmende enn andre inngrep da de har en funksjon.   
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Resterende del av tunnelen drives fra Vik. På Vik blir det et betydelig overskudd av 

sprengstein både fra Vikakslatunnelen og den undersjøiske tunnelen til Otrøya. Overskuddet 

forutsettes avhendet til andre utbyggingsformål i området. Det er også mulig å mellomlagre 

store volum til fremtidige behov på områder som er avsatt til rigg/ deponiareal i 

tilgrensende reguleringsplan Vik-Julbøen.  

 

Innenfor reguleringsplanen E39 Ørskogfjellet- Vik er det ikke satt av areal til lagring av 

masser for senere behov.  Kulturminner og naturverdier i området tilsier at det ikke bør 

planlegges for større massedeponier innenfor planens avgrensning. I forbindelse med 

pågående planlegging sør for Ørskogfjellet- Vik planlegges det avsatt større deponiområder 

for lagring av masser.  

 

Løsmasser/ gravemasser:  

Dagsonen på Ørskogfjellet har anslåtte gravemasser i et volum på ca. 175 000 fm3. Noe av 

disse massene skal brukes i gjennomføringen til bygging av støyvoller og til utslaking og 

gjenkledning av vegfyllinger. Det vil likevel gjenstå et betydelig overskudd av løsmasser som 

må deponeres utenfor reguleringsplanen sin avgrensing. Deponering av løsmasser 

planlegges i sammenheng med bygging av rasvoller i Skorgedalen. Det vil bli benyttet 

løsmasser i rasvollene så stor grad som det er anleggsteknisk gjennomførbart. Evt. volum 

som ikke kan benyttes til voller deponeres i samme område. 

6.6.1 Rigg og anlegg   

Adkomst til anlegget tas med avkjørsler fra eksisterende E39. Eksisterende og nye E39 ligger 

på store deler av strekningen relativt nært inntil hverandre med fremtidig regulert veggrunn 

mellom de to vegen.  Areal mellom nye og eksisterende E39 er i områdte ved Skorgeelva-

Skitnesetervegen avsatt til «annen veggrunn» som erverves. Dette området sammen med alt 

annet areal som erverves kan benyttes til deponering av masser (terrengutforming av 

støyvoller) og midlertidig rigg- og anleggsområde. 

 

Adkomst til tunnelpåhugg på Vik vil gå via regulert veglinje Vik-Julbøen. Adkomst til 

tunnelpåhugget på Ørskogfjellet vil gå i linja fra avkjørsel lenger sør.  

 

Det skal etableres midlertidig renseanlegg for drivevannet fra tunneldrifta før oppstart. 

Renseanlegget skal omfatte oljeutskiller og sedimenteringsanlegg, samt kunne regulere pH 

ved behov. Krav til utslippsvannet avklares i prosess med søknad om utslippstillatelse. 
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Figur 6-2: Figur til venstre viser at i anleggsperioden kan ny E39 og kryssområde kan benyttes som rigg- og 

anleggsområde. Til høyre kan arealer mellom ny og eksisterende E39 på nordvestside ved skisenter, benyttes til 

terrengforming (markert med svart stiplet strek og oransje farge). Areal erverves. Grå stiplet strek er planens 

begrensning. 

6.6.2 Trafikkavvikling 

Hovedtyngden av den nye veglinja ligger utenfor dagens E39, og kan bygges uten at 

avviklingen av trafikken blir særlig påvirket. Intern massetransport forutsettes tatt via 

anleggsveger i veglinja. Det må lages en interimsløsning for bygging av bru over Skorgeelva. 

Bru for eksisterende veg må sannsynligvis rives før ny bru kan bygges. Dette kan løses med 

å bygge lokalvegen øst for E39 først, og bruke denne til interimsveg (midlertidig veg) i 

perioden med brubygging på E39.  

Sammenkopling av ramper fra halvkrysset med eksisterende E6 vil også påvirke trafikken. 

Det vil sannsynligvis være påkrevd med signalregulering for å utføre dette.  

Hvis parsellen som inngår i denne reguleringsplanen ferdigstilles før tilstøtende parsell 

lenger sør, må det bygges en midlertidig sammenkopling til eksisterende E39. Anses mest 

hensiktsmessig å gjøre dette i området nord for Skorgeelva. 

7 Skadereduserende tiltak 
KU-forskriften setter krav til hvordan forebygge skadevirkninger av et tiltak. Jamfør § 23 skal 

KU «beskrive de tiltakene som er planlagt for å unngå, begrense, istandsette og hvis mulig 

kompenseres for vesentlige skadevirkninger for miljø og samfunn både i bygge- og 

driftsfasen».  

Skadereduserende tiltak som inngår i utredningen for tema Friluftsliv er opprettholdelsen av 

parkeringsplasser («flystripa») på Ørskogfjellet og tilkomst til utfarts- og turområder på 

fjellet. Tilkomster skal ikke stenges før nye er opparbeidet. Dagens E39/136 vil bli 

opprettholdt som lokalveg langs ny veg vest for nytt kryss i Skorgedalen. Ved Kapteinbua er 

det viktig å opprettholde parkeringsplassen med ferdselslinjer for turer langs postvegen, for 

fiske i Skorgeelva og for dagsturer til Middagsfjellet og Trolltinden. 

Adkomstveger til skisenter og lysløype skal opprettholdes. Undergang/kryssing av ny veg fra 

«flystripa» på Ørskogfjellet til tur- og utfartsområder på nordside av vegen inngår i tiltaket. 
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Skadereduserende tiltak i anleggsfasen er opprettholdelse og tilkomst til parkeringsplasser 

og tilkomst til utfarts- og turområder.  

7.1.1 Prinsipp for videre oppfølging: 

Tiltak for å opprettholde og bedre friluftslivsaktiviteter tas inn i planbeskrivelsen for å sikre 

kvalitet og helhet i utforming. Evt. tiltak kan også tas inn i reguleringsbestemmelser. 

Sammenhengende områder og ferdselsveger 

▪ Unngå barrierevirkninger ved kryssing av E39/E136. 

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

konstruksjoner og vegutstyr 

▪ Bruk og kryssinger av Skorgelva, Kvernelva og andre elver/bekker 

▪ Bruk av oppholdsområder ved Bakkesetra, Fremstesetra og Ellingsgardsetra der 

tiltaket berører/har nærføring  

7.1.2 I anleggsfasen 

Rigg- og anleggsområder skal reguleres. 

 

Rigg – og anleggsområder påvirker opprettholdelsen av tilkomster til parkeringsplasser 

(«flystripa») på Ørskogfjellet og tilkomst til utfarts- og turområder på fjellet. Dagens 

E39/136 vil bli opprettholdt som lokalveg langs ny veg vest for nytt kryss i Skorgedalen. Ved 

Kapteinbua er det viktig å opprettholde parkeringsplassen med ferdselslinjer for turer langs 

postvegen, for fiske i Skorgeelva og for dagsturer til Middagsfjellet og Trolltinden. 

Adkomstveger til skisenter og lysløype skal opprettholdes. 

Rigg og støyende virksomhet bør ta hensyn så langt det er mulig til populære perioder for 

friluftsliv (f.eks. fellesferie sommer, høstferie og jaktstart). 

Rigg-og anleggsområder  

Utstrekning av rigg-og anleggsområder er en kritisk faktor for hvordan tiltaket blir seende ut 

i ettertid. I prinsipp skal mest mulig av bygge- og anleggsvirksomheten benytte framtidig 

kryssområde og veglinje for å gi minst mulig varige skader. Avskoging og terrenginngrep 

kan gi varige synlige skader. Klima og vær/temperatur på fjellet gir sen revegetering.  

 

Riggområder  

Riggområder avsettes innenfor reguleringsplanområdet. Riggområdene tenkt lokalisert til 

kryssområdet (flettekryss). Ved omlegging av Skorgeelva og Skitnesetervegen vil område 

mellom dagens veg og ny veg være rigg- og anleggsområde. Rigg og anleggsområder bør ta 

hensyn så langt det er mulig med hensyn til omgivelsene. Områdene skal holdes rydding. 

Anleggs- og omkjøringsveger  

Anleggsveger skal ikke være permanente, men skal fjernes etter anleggsslutt der det ikke er 

mulig å benytte eksisterende/fremtidige lokalveger. Det skal benyttes mest mulig av 

eksisterende lokale veger som anleggsveger.  
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8 Miljøoppfølging 
Punkt som er tatt inn i ytre miljøplan (YM-plan) for tiltaket: 

 

▪ Anleggsvirksomhet skal hensynta bruken av områdene i Skorgedalen og på 

Ørskogfjellet best mulig, jf. aktiviteter i ulike årstider og værforhold. Støy- og 

støvnivåer skal holdes på akseptable nivåer. 

▪ Anleggsarbeidet skal gjennomføres på en slik måte at bruk av friluftsområder og 

ferdsel til fots og med sykkel skal kunne foregå trygt i tilknytning til anleggsområdet.  

▪ Adkomstmulighet til skisenter og friluftsområder, på begge sider av E39, skal være 

tilgjengelig for friluftsliv i hele anleggsperioden. Adkomster skal holdes åpne så langt 

det er mulig, evt. finne alternative løsninger. 
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9 Referanser  

Tilgjengelig bakgrunnsinformasjon er hentet fra eksisterende databaser og rapporter, 

planprogrammet, kommuneplaner, befaringer og fagtradisjoner, etc.  

- Vestnes kommunes nettside www.vestnes.kommune.no 

- Møre og Romsdal fylkeskommune 

- Forskrift om konsekvensutredning for planer etter plan- og bygningsloven: Forskrift 

om konsekvensutredninger 

- Plan og bygningsloven (PBL): Plan- og bygningsloven  

- Naturmangfoldloven 

- Kulturminneloven 

- Håndbok V712 Konsekvensanalyser (2018), Statens vegvesen, Håndbok V712 

Konsekvensanalyser 

- Statens vegvesens håndbøker 

- www.vegkart.no 

- www.naturbase.no – kartlagte friluftsområder, mm. 

- Postvegen Vestnes | Den Trondhjemske postvei  

- Tilstandsrapport «Den Trondhjemske Postvei, Vestnes kommune», Møre og Romsdal 

fylkeskommune, datert 26.10.2020. 

 

Kunnskap om friluftsliv og turinformasjon kan hentes fra mange ulike kilder. Følgende kilder 

har vært aktuelle for temaet: 

- Ørskogfjellet skisenter, http://orskogfjellet.no/ 

- strava-app 

- www.stikk-ut.no  

- www.morotur.no  

- www.ut.no  

- www.dnt.no  

- www.godtur.no 

- www.løyper.net 

- www.skisporet.no 

 

- Støysonekart (vedlegg til plan) 

- muntlige kilder 

 

 

 

 

http://www.vestnes.kommune.no/
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-06-21-854?q=forskrift%20om%20konsekvensutredning
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-06-21-854?q=forskrift%20om%20konsekvensutredning
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2008-06-27-71?q=plan+og+bygningsloven
https://www.vegvesen.no/_attachment/704540/binary/1251709?fast_title=H%C3%A5ndbok+V712+Konsekvensanalyser.pdf
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