Utbyggingsområde midt
Prosjektnummer: B11989
12.09.2022

E39 Ørskogfjellet – Vik
Detaljreguleringsplan med konsekvensutredning
Rødt alternativ
Temarapport Landskapsbilde

E39 Ørskogfjellet – Vik. Detaljreguleringsplan med konsekvensutredning. Landskapsbilde

DOKUMENTINFORMASJON
Rapport-tittel:

Detaljreguleringsplan E39 Ørskogfjellet - Vik
Konsekvensutredning (KU), Ikke prissatte, tema: Landskapsbilde

Dato:

17. desember 2021, revidert september 2022

Versjon:

01

Filnavn:

KU_tema_Landskapsbilde_Vestnes_2022_Rød linje.doc

Tiltakshaver:

Statens vegvesen, divisjon Utbygging, Utbyggingsområde midt

Planmyndighet:

Vestnes kommune

Utarbeidet av:

Guri Pedersen Skei

Sidemannskontrollert av:

Bente Kjøll Øverbø (17.12.2021)

02

Revidert rapport med rød linjer er ikke endret vesentlig
Godkjent av:

Forside: Dagens E39/E136 sett fra vest ved skistua. Dronefoto: Halgeir Dahle, Statens vegvesen.

2

E39 Ørskogfjellet – Vik. Detaljreguleringsplan med konsekvensutredning. Landskapsbilde

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 Landskapsbilde, i henhold til
beskrivelsen i planprogram for prosjektet. Planprogrammet er fastsatt våren 2021 av Vestnes
kommune. 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 Landskapsbilde er
Guri Pedersen Skei. Rapporten, datert 17.12.2021 ble 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
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0 Sammendrag
0.1 Bakgrunn og utredningskrav
Fagtema landskapsbilde omhandler landskapets romlige og visuelle egenskaper og hvordan
landskapet oppleves som fysisk form. Landskapsbilde omfatter alle omgivelsene, fra det
tette bylandskap til det uberørte naturlandskap. Grenseoppgang mellom de ulike ikkeprissatte temaene framgår av håndbok V712.
Formålet med analysen er å frambringe kunnskap om verdifulle områder for temaet, og
belyse konsekvensene av de ulike utbyggingsalternativene. Det tydeliggjøres hvilke
alternativer som er best og dårligst for fagtemaet.

0.2 Dagens situasjon
0.2.1

Generell karakteristikk

Planområdet med influensområdet omfatter Skorgedalen med overgangen mellom dal og
fjell, samt hele fjellflata på Ørskogfjellet. Landskapet på Ørskogfjellet ligger i tre ulike
landskapstyper beskrevet i NiN-Landskap. Hele planområdet tilhører landskapstypen
«Relativt åpent dallandskap under skoggrensen».
I grove trekk beskrives landskapsregionen som belte mellom fjordmunninger og indre
bygder. Her inngår mellomstore fjellområder mellom fjordløpene. Det er generelt lite
løsmasser, og det domineres av et tynt og usammenhengende jorddekke i kombinasjon med
nakne fjellflater og fjellblotninger. Regionen har flere storslagne fjordarmer som slynger seg
inn og ender opp i trange fjordbotner. De fleste fjordløp omkranses av markante og
høyreiste fjordsider, som i Tomrefjorden. Skogpreget er betydelig, og det er særlig store
områder med lauv- og blandingsskog. Det er skogreising med planting av gran i stort
omfang, ofte i smale felt oppetter bratte dalsider. Dette finner vi i dalsidene i Skorgedalen
mot Ørskogfjellet. Skorgedalen har lite jordbruk, men det er setre med beitedyr, bla.
Bakkesetra.
Skorgedalen
Største delen av planområdet er i Skorgedalen, som ligger mellom fjellene Trolltinden i nord
og Brustind og Blåtind mot sør. Skorgedalen ender på Ørskogfjellet, som er et større
lavereliggende fjellområde i 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. Skogpreget er betydelig, og det er særlig store områder med
lauv- og blandingsskog. I Skorgedalen mot Ørskogfjellet har det vært skogreising med
planting av gran i stort omfang i smale felt oppetter de bratte dalsidene. Skorgedalen har lite
jordbruk, men det er setre med beitedyr, bla. Bakkesetra. Ved Fremstedalen er det spor etter
gammel slåtteeng. På toppen av Skorgedalen flater terrenget ut, og det er myr med høyere
liggende fjellområder som dominerer på Ørskogfjellet.
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Figur 0-1: Delområdet omfatter områder som Fremstedalen til venstre, og Bakkesetra i åssiden til
høyre.

Skorgedalen er et representativt område i regionen som har lite inngrep. Det har gode
visuelle kvaliteter. Landskapsrommet med den åpne dalformen med åssidene rundt,
definerer landskapsbildet, og skaper et langstrakt landskapsrom. Delområde har god
balanse mellom helhet og variasjon da åssidene danner bakgrunn uavhengig av hvor man
befinner seg i dalen. Skorgeelva og lauvvegetasjon er viktige elementer som gir visuelle
sammenhenger. Granskogen skiller seg ut fra den naturlige vegetasjonen. Høyspentlinje er
uthogd på nordsiden av E39, og gir en rett kunstig linje i fjellsiden. Bakkesetra er et viktig
innslag av menneskelig påvirkning øverst i dalen. Bakkesetra ligger i fjellsiden i Skorgedalen.
Det åpne beitelandskapet med seter og hytter rundt Bakkesetra utgjør et småskala
landskapsbilde. I vest åpner dalen seg, og dalbunnen er bredere her enn lenger ned i dalen,
og mot vest åpner landskapsrommet seg mot myrflatene.

Figur 0-2: Dronebilde fra Skorgedalen mot Ørskogfjellet. Fjellene avgrenser landskapsrommet i dalen.
Det er skrinn vegetasjon over lauvskogbelte i bunn av dalen, med unntak av plantede barskogfelt.
Plantede granskogfelt er veldig synlige sammen med den rettlinjede traséen for høyspentledningen.
Dronefoto er datert i mai, 28.05.2020.
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Ørskogfjellet
Ørskogfjellet er dominert av store og delvis bratte landskapsformer. Et markert fjellområde
som ligger sentralt i planområde med Trolltinden med høyde 1170 moh. som høyeste punkt.
Området preges av store myrområder. Landskapet på Ørskogfjellet framstår hovedsakelig
som urørt i dag da eksisterende veger ligger godt forankret i terrenget. Bebyggelse og øvrige
inngrep er beskjedne. Det er fjellandskapet som dominerer landskapsbildet.
Landformer og terrengformer er viktig for landskapets karakter. Ørskogfjellet er et storskala
landskap med myrflater omkranset av høyere fjell/terrengformer. Landskapsrommet består
av det flate landskapet mellom fjellsidene. Vegetasjon er underordnet terrengformene. E39
krysser delområdet, og har noe visuell barrierevirkning sammen med parkering, men de
ligger godt i terrenget. I nord er det er stor kraftlinje som er godt synlig i utkanten av
landskapsrommet. Bebyggelse er integrert i terrenget med lauvvegetasjon rundt.
Årstidsvariasjon med vintersituasjon og snø gir sammen med fargespekteret med myr, hei
og de grå fjellene området et særpreget visuelt uttrykk.

Figur 0-3: Oversiktskart over Ørskogfjellet og tilgrensende områder, Vestnes kommune. Foto: SVV.

0.2.2

Verdikart

Landskapsbilde på Ørskogfjellet er definert av landformer og terrengformer som er vikktig
for landskapets karakter. Ørskogfjellet er et storskala landskap. Skorgedalen er et
representativt område i regionen som har lite inngrep. Det har gode visuelle kvaliteter.
Bakksetra er et viktig innslag av menneskelig påvirkning øverst i Skorgedalen.
Det er utarbeidet verdikart for planområdet, inkludert influensområdet, som viser
verdisetting av delområder. Inndelingen av delområder innenfor planområdet for å belyse de
ulike landskapstyper i analyseområdet, starter i øst (Skorgedalen).
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Figur 0-4: Verdikart. Alternativ er vist med rød strek.

Verdikart for tema Landskapsbilde vises på verdikartet over. Delområdene L1 – L4 er
beskrevet hver for seg i neste kapitel. Områder på verdikart er oppsummert i tabellen under.
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Tabell 0-1: Tabellen oppsummerer delområdene med kategori og verdi.

Område

Lokalitetsnavn

Fastsatt karakter for landskapsbildet

Verdi

L1

Skorgedalen

Skorgedalen er et representativt område i

Middels

regionen som har lite inngrep. Det har gode

verdi

visuelle kvaliteter.
Landskapsrommet med den åpne dalformen med
åssidene rundt, definerer landskapsbildet, og
skaper et langstrakt landskapsrom. Delområde
har god balanse mellom helhet og variasjon da
åssidene danner bakgrunn uavhengig av hvor
man befinner seg i dalen. Skorgeelva og
lauvvegetasjon er viktige elementer som gir
visuelle sammenhenger
L2

Bakkesetra

Det åpne beitelandskapet med seter og hytter

Middels

rundt Bakkesetra i fjellsiden i Skorgedalen utgjør

verdi

et småskala landskapsbilde.
L3

Fremstedalen -

Delområdet øverst i Skorgedalen er et

Middels

Ellingsgardsetra

representativt område i regionen som har lite

verdi

inngrep. Det har gode visuelle kvaliteter.
Delområde har god balanse mellom helhet og
variasjon da åssidene danner vegger i sør og
nord. Skorgeelva og lauvvegetasjon er viktige
elementer som gir visuelle sammenhenger.
Bakkesetra er et viktig innslag av menneskelig
påvirkning øverst i dalen. Flata er bredere her enn
lenger ned i dalen, og mot vest åpner
landskapsrommet seg mot myrflatene.
L4

Ørskogfjellet ved

Landformer og terrengformer er viktig for

Stor

skistua

landskapets karakter. Ørskogfjellet er et storskala

verdi

landskap med store fjell-/myrflater omkranset av
høyere fjell/terrengformer. Landskapsrommet
består av det flate landskapet mellom fjellsidene.
Vegetasjon er underordnet terrengformene. E39
krysser delområdet, og har noe visuell
barrierevirkning sammen med parkering, men de
ligger godt i terrenget. I nord er det er stor
kraftlinje som er godt synlig i utkanten av
landskapsrommet. Bebyggelse er integrert i
terrenget med vegetasjon rundt. Årstidsvariasjon
med vintersituasjon og snø gir sammen med
fargespekteret med myr, hei og de grå fjellene
området et særpreget visuelt uttrykk.
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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 4feltsveg 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
landskapsbildet, 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 alternativer

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
skjemmende inngrep i dalsiden.
På rødt alternativ er det lang tunnel som gir færre konflikter med landskapsbildet i dalsiden,
men store inngrep (tunnelpåhogg og flettekryss) i et lite område gir betydelig skjemmende
inngrep i overgangssonen mellom dalen og fjellet i delområde L3. Dette gir en forringelse av
landskapsbildet og negativ konsekvens. Rødt alternativ gir et samlet inngrep med
tunnelpåhogg og kryss som bryter noe med retningene i dalsiden. Eksisterende veg i
Skorgedalen beholdes som i dag, og påvirker ikke landskapsbildet i Skorgedalen.
Inngrep ved kryssområdet i overgangssonen mellom Skorgedalen og Ørskogfjellet påvirker
landskapsbildet negativt. Inngrepene vil være godt synlig da de ligger øverst i skogbeltet.
Vegfyllinger og -skjæringer skal revegeteres, og vil på sikt ble en naturlig del av terrenget i
dalsiden.
I delområdet på Ørskogfjellet endres terrenget og vegetasjonsstrukturen ved bygging av ny
veg parallelt med dagens veg. Inngrep samles, og skåner øvrige arealer, samt at området har
tekniske inngrep og menneskeskapte inngrep i dag. Samlet vil inngrepene gi negative
konsekvenser for landskapsbildet. Avbøtende tiltak som terrengtilpasning og utforming av
støyvoller, vegfyllinger og øvrig sideterreng mot eksisterende terreng, samt rask
revegetering av sidearealer er viktig for å dempe inngrepene.
0.3.2

Oppsummering av alternativer i samletabell

Tiltakets samlede verdi, påvirkning og konsekvens for hel veglinje, dvs. rødt alternativ, er
vist i samletabellen under:
Tabell 0-2 Samletabell for fagtema Landskapsbilde for rødt alternativ
Vurdering av påvirkning med konsekvens, Rødt alternativ
Delområde

Verdi

Påvirkning

Delområde L1

Middels

Ingen

Skorgedalen

Vurdering

Konsekvens
0

endring
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Delområde L2

Middels

Bakkesetra

Ingen

0

endring

Delområde L3

Middels

Forringet

Rødt alternativ gir et samlet inngrep med

Fremstedalen -

tunnelpåhogg og kryss som bryter noe

Ellingsgardsetra

med retningene i dalsiden. Store inngrep i

--

et begrenset område gjør at veglinje er
noe forankret i dalsiden. Inngrep i
kryssområde gir skjemmende inngrep, og
bryter noe med landskapet karakter.
Bergskjæringer er permanente, men
masse kan legges opp og revegeteres.
Vegfyllinger/-skjæringer vil kunne
revegeteres slik at vegen vil etter noen få
år bli godt forankret.
Delområde L4

Stor

Forringet

Ørskogfjellet er et spesielt område i

Ørskogfjellet ved

regionen som har lite inngrep. Det har

skistua

gode visuelle kvaliteter. Ny veg vil gi noe

--

skjemmende inngrep, er noe eksponert,
og vil bli en visuell barriere. Tiltaket
bryter noe med landskapets karakter.
Samlet konsekvens, Rødt alternativ

Middels
negativ

Tabellen nedenfor sammenstiller konsekvensene:
Tabell 0-3 Avveiing og rangering av samlede konsekvenser for fagtema Landskapsbilde for rødt
alternativ, etter tabell 6-4 i håndbok V712.
Delområder

Alt. 0

Alt. Rødt

Delområde L1

0

Delområde L2

0

0

Delområde L3

0

--

Delområde L4

0

Avveining

0

-Delområdene i overgangssonen mellom dal og fjell, samt sammenhengende
fjell-/myrflate veier tyngst i vurderingen av påvirkning

Samlet

0

vurdering
Rangering
Forklaring til
rangering

-Middels negativ konsekvens

1

2
Lang tunnel gir færre konflikter for landskapsbildet, men store inngrep i kryssområdet
i overgangssonen mellom Skorgedalen og Ørskogfjellet gir allikevel betydelig
forringelse av landskapsbildet, og gir negativ konsekvens.
Kryssområde ligger i overgangen mellom dal og fjell, noe som er relativt gunstig og
lettere å tilpasse/skjule inngrep, men påvirker landskapsbildet negativt da inngrep gir
permanenter sår i landskapet (bergskjæringer).
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Dagens situasjon, referansealternativet, er den beste for tema Landskapsbildet da det gir
ingen endring som påvirker landskapsbildet negativt. Rødt alternativ gir betydelige inngrep i
et relativt urørt område.

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
kompenseres for vesentlige skadevirkninger for miljø og samfunn både i bygge- og
driftsfasen».
Skadereduserende tiltak som inngår i utredningen for tema Landskapsbilde er god tilpasning
til eksisterende terreng og vegetasjonsmønster. Dagens E39/136 vil bli opprettholdt som
lokalveg langs ny veg vest for nytt kryss i Skorgedalen. Adkomstveger til nærliggende
områder skal opprettholdes. Undergang/kryssing av ny veg fra «flystripa» på Ørskogfjellet til
nordside av vegen inngår i tiltaket. Terrengtilpasning av undergang og overgangsbru
sammen med støyvoller er viktig. Støyvoller er planlagt langs E39 for å dempe støy nær
støykilden (E39).
I området der elver/bekker må legges om, skal kantvegetasjonen revegeteres og
elvelandskapet gjenskapes. Omlegging og kryssing av elver skal utformes med naturfaglig
kompetanse på elver og bekker. Det skal være tilstrekkelig bredt areal til viltpassasje ved
Skorgeelva. I de andre elvekryssingene vil småvilt kunne krysse gjennom kulverter ved lav
vannstand. Skorgeelvabrua er også faunapassasje. Brua vil bidra til å redusere
barrierevirkningen fysisk og noe visuelt nær elva da den har bredde 7 m. I detaljeringsfasen
skal landkarene på brua tilpasses terrenget og elva for å få en god utforming av elvekanter.
Skitnesetervegen legges i bru over ny E39, og kan gi en noe kunstig terrengform sammen
med støyvoller. For å motvirke at bru med fyllinger blir dominerende, skal terrenget mot sør
(dagens E39) slakes ut som et naturlig terreng. Terrenget mellom dagens og ny E39 har
naturlig helning i dag også slik at fyllinger/voller vil bli lite synlig fra sør. E39 er også lagt
tungt i terrenget for å gi mindre inngrep i fjellflata og opplevelsen av den.
0.4.1

Formingsprinsipp for videre oppfølging

Formingsprinsipp for tiltaket tas inn planbeskrivelsen for å sikre kvalitet og helhet i
utforming. Det kan blant annet være formingsprinsipper og -uttrykk for veg, og sideterreng,
med fokus på tilpasset beplantning og revegetering, ivaretaking av bekker og elver og
stedstilpasset materialbruk og utforming av konstruksjoner. Utformingsprinsipp kan også
tas inn i reguleringsbestemmelsene.
Prinsipp for å tilpasse ny veg og sideterreng er opplistet nedenfor:
Visuelle landskapsøkologiske sammenhenger
•

Vegetasjonsbelter/-strukturer knyttet til landskapssammenhenger

•

Unngå barrierevirkninger som brudd i siktlinjer og visuelle strukturer, uheldig
oppdeling eller endring av uttrykk i landskapsrom
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Vegens utforming og arkitektur
•

Vegen skal så langt som mulig underordne seg landskapet og ha en best mulig
tilpasning til landskaps- og terrengformer. Dette gjelder særlig utforming av
skjæringer og fyllinger

•

Veganlegget skal ta hensyn til landskapsbildets karakter ved utforming av vegens
sideterreng, konstruksjoner, og vegutstyr

•

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

Massehåndtering, vannhåndtering og revegetering
•

Naturlig revegetering skal være utgangspunktet ved reetablering av anleggsområder
og vegens sideområder, spesielet ved myr og elver/bekker. Begrenset tilsåing skal
vurderes i tillegg der det er erosjonsutsatt (30-50 % frømengde)

•

Tilpasset vegetasjonsbruk og overvannshåndtering langs eksisterende og nye
blågrønne strukturer som Skorgelva og andre elver i dalsidene

•

Lokalisering og utforming av midlertidige deponi for ulike typer masser

•

Bruk av fagkompetanse ved utforming av tiltaket i prosjektering og ved istandsetting
av sidearealer. Utarbeiding av rigg- og marksikringsplan i detaljprosjekteringsfasen
er tatt inn i reguleringsbestemmelsene

Miljøoppfølging
Punkt som bør tas inn i ytre miljøplan (YM-plan) for tiltaket:
•

Vegens omgivelser skal formes slik at de framstår som naturlige elementer i
landskapet.

•

Terrenginngrep ved skjæringer og fyllinger skal utføres på en skånsom måte.
Generelt skal skjæringer, fyllinger og andre restarealer som oppstår som følge av
veganlegget, bearbeides og tilpasses omgivelsene. Bergskjæringer med høyde over
15 meter skal utformes mest mulig naturlig.

•

Støytiltak skal i hovedsak utformes som støyvoller nær kjøreveg. Lokale tiltak skal
benyttes for å unngå store inngrep i terrenget og vegetasjonsområder.

•

Minst mulig kantvegetasjon langs bekker og myr skal fjernes.

•

Vegetasjon/skog skal i mest mulig grad bevares. De midlertidige bygge- og
anleggsområdene skal ikke ryddes for skog/vegetasjon før det er endelig avklart om
det er behov for å ta dem i bruk. Det skal lages en avskogingsplan/rigg- og
marksikringsplan før anleggsstart.

•

Revegetering og tilsåing skal utføres med stedstilpasset plantemateriale for å
tilpasses tilstøtende arealer.

•

Anleggsområder skal holdes ryddig ved behov for å unngå skjemmende områder.
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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 Landskapsbilde. 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 det 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, se figur under:

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 ved oppstartsvarsel, 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. Vegetasjonen varierer fra dyrket mark til krattskog, skog og
myr. Flere steder øst for foreslått kryssområde, er det spor etter gammel slåtteeng. På
toppen av Ørskogfjellet, der terrenget flater ut, er det myr som dominerer.

1.4 Tiltaksbeskrivelse
1.4.1

Rødt alternativ

I arbeidet med revidert reguleringsplan 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. Halvkrysset 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.
Veg og tunnellengder
Rødt alternativ 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

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.
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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 Landskapsbilde
2.1 Definisjon av fagtema
Fagtema landskapsbilde omhandler landskapets romlige og visuelle egenskaper og hvordan
landskapet oppleves som fysisk form. Landskapsbilde omfatter alle omgivelsene, fra det
tette bylandskap til det uberørte naturlandskap. Grenseoppgang mellom de ulike ikkeprissatte temaene framgår av håndbok V712.

2.2 Utredningskrav
Konsekvenser utredes i henhold til planprogram fastsatt av Vestnes kommune. I fastsatt
planprogram er utredningskrav for fagtema Landskapsbilde omtalt slik:
•

Fagtema landskapsbilde omhandler landskapets romlige og visuelle egenskaper og
hvordan landskapet oppleves som fysisk form.

•

Analysen vil dele tiltakets influensområde inn i ulike delområder basert på
befaringer og kartgrunnlag. Landskapets karakter fastsettes for hvert delområde, og
dette legges til grunn ved vurdering av temaets verdier.

•

Framføring av ny 4- felts veg i dagsonene vil medføre betydelige inngrep i
landskapet. Utredningen vil beskrive inngrepets art i form av f.eks. høyde på
skjæringer og fyllinger, kryssområder, forskjæringer til tunneler, konstruksjoner,

Utredningskrav

støyskjermingstiltak, massedeponier m.m.
•

Beskrivelsen av påvirkning tydeliggjør på hvilken måte tiltaket endrer landskapets
visuelle karakter. Avstanden til tiltaket og hvilken del av tiltaket som er synlig har
betydning for hvor stor konsekvensen blir. Det skal gjennom planprosessen legges
vekt på avbøtende tiltak og terrengtilpasninger.

•

Reiseopplevelse inngår også i vurderingen av landskapsbilde.

Reiseopplevelse er tatt ut av konsekvensutredning for landskapsbilde i revidert metode i
V712 (2018), og tatt inn i kapitel 9 Eventuelle tilleggsanalyser. I og med at planprogrammet
for tiltaket har det som utredningskrav, er reiseopplevelse tatt inn i kapitel 6.5.
Reiseopplevelse har ikke betydning for konsekvenser av vegalternativer.

2.3 Overordnede mål og føringer
Det er et overordnet politisk mål å sikre estetiske hensyn til landskapet i all planlegging.
Den europeiske landskapskonvensjonen (ELK)
Den europeiske landskapskonvensjonen (regjeringen.no), har som formål å fremme vern,
forvaltning og planlegging av alle typer landskap, spesielt «hverdagslandskapet» der folk bor
og jobber. Konvensjonen legger også til grunn en helhetlig tilnærming til landskap, der det
naturgeografiske og kulturhistoriske vektlegges, i tillegg til det romlig-estetiske.
NiN Landskap
Natur i Norge (NiN). Natur i Norge skal utgjøre kjernen i offentlig naturkartlegging, i tråd
med stortingets vedtak om dette: «Natur for livet, Norsk handlingsplan for naturmangfold.
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Meld. St. 14 (2015–2016).» NiN er samfunnets felles verktøykasse for å beskrive natur på en
sammenlignbar måte.
NiN Landskap er et nasjonalt heldekkende kartleggingssystem på landskapstypenivå. Det
beskriver landskapsvariasjonen i Norge, dvs. mangfoldet av landskapstyper.Landskapstype
er i NiN-systemet definert som «større geografisk område med enhetlig visuelt preg, skapt

av enhetlig dominans av store landformer og kjennetegnet ved karakteristisk fordeling av
landformer, natursystemkomplekser, natursystemer og andre landskapselementer.»
Plan- og bygningsloven
Plan -og bygningsloven framhever kvaliteter i landskapet og vern av verdifulle landskap som
en oppgave og et hensyn som planlegging etter loven skal ivareta. Lovens bestemmelser gir
flere virkemidler enn tidligere til å ivareta landskap i planer, gjennom bruk av hensynssoner,
arealformål og bestemmelser, og gjennom konsekvensutredninger. Plan- og bygningsloven
har landskap som et eget ansvar under § 3.1 Oppgaver og hensyn i planlegging. Her står det
blant annet at planer innenfor rammen av § 1-1 skal sikre kvaliteter i landskap og vern av
verdifulle landskap.
Forskrift om konsekvensutredninger
Forskrift om konsekvensutredning (2017) gjelder for blant annet reguleringsplaner etter
plan- og bygningsloven. Forskriften skal «sikre at hensyn til miljø og samfunn blir tatt i
betraktning under forberedelser av planer og tiltak» (§ 1).
Naturmangfoldloven
Ifølge naturmangfoldloven er et mål å ta vare på det landskapsmessige mangfoldet i Norge,
og §1 sier: «Lovens formål er at naturen med dens biologiske, landskapsmessige og
geologiske mangfold og økologiske prosesser tas vare på ved bærekraftig bruk og vern,
også slik at den gir grunnlag for menneskenes virksomhet, kultur, helse og trivsel, nå og i
fremtiden, også som grunnlag for samisk kultur.»
Stortingsmeldinger

Stortingsmelding nr. 26 (2006 – 2007) Regjeringens miljøpolitikk og rikets miljøtilstand viser
til landskapskonvensjonen og dens formål. Den sier at «Miljøkvaliteter i landskapet skal
bevares og styrkes gjennom økt kunnskap om verdier og bevisst planlegging og
arealpolitikk».
I stortingsmeldingen «arkitektur.nå» blir ambisjonene for statlig arkitekturpolitikk trukket
opp. Meldingen legger til grunn en bred definisjon av arkitekturbegrepet, der arkitektur
omfatter i vid forstand alle våre menneskeskapte omgivelser. Visjonen er at god arkitektur
skal bidra til høy livskvalitet, og gi attraktive, funksjonelle og universelt utformede byggverk
og omgivelser.
Nasjonal verneplan for veger, bruer og vegrelaterte kulturminner
Landsverneplan «Nasjonal verneplan for veger, bruer og vegrelaterte kulturminner» er
utarbeidet av Statens vegvesen (Norsk vegmuseum) i samarbeide med Riksantikvaren. I dette
området er «Den Trondhjemske Postvei» sentral. Den krysser gjennom planområdet.
Postveien er omtalt i temarapport «Kulturarv».
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Regional og kommunal planlegging
Fylkeskommuner og kommuner identifiserer viktige verdier knyttet til landskap. Disse skal
ivaretas i regionale og kommunale planer. Tilgjengelig kunnskap skal tas i bruk, samlede
virkninger skal synliggjøres, og tas hensyn til. Planer skal bidra til å sikre kvaliteter i
landskapet og vern av verdifulle landskap, jamfør plan- og bygningsloven § 3-1 bokstav b.

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 Landskapsbilde (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 Landskapsbilde er gitt i tabellen
under.
Tabell 3-2 Veiledning for verdisetting for fagtema landskapsbilde (kilde: Håndbok V712)
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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 Landskapsbilde er gitt i Tabell 3-3.
Tabell 3-3 Veiledning for påvirkning for fagtema Landskapsbilde (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 Skala og veiledning for
konsekvensvurdering av delområder. Kilde: Håndbok V712 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

Forklaring

fargekode
----

4 minus (----)

0, 0, 105

De alvorligste miljøskadene et delområde kan få. Gjelder bare for

---

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)

+/++

1pluss (+)

146, 208, 80

+++/

3 pluss (+++)

66, 132, 33

++++

4 pluss (++++)

delområde med stor eller svært stor verdi.

Liten miljøskade for delområdet.
Miljøgevinst for delområdet:
Noe bedring (+), betydelig miljøbedring (++).

3.1.2

Skal i hovedsak brukes der delområde med liten eller noe verdi får
en svært stor verdiøkning som følge av tiltaket.

Trinn 2: Konsekvens av alternativer

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

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

konsekvens

strekning har særlig høy konfliktgrad. Vanligvis flere delområder med konsekvensgrad 4
minus (- - - -). Brukes unntaksvis

Svært stor negativ

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

konsekvens

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

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

konsekvens

minus (- - -).

Middels negativ

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

konsekvens

forekommer ikke eller er underordnete

Noe negativ

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

konsekvens

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

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

konsekvens

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
Landskapet på Ørskogfjellet ligger i landskapsregion «Midtre bygder på Vestlandet,
områdene langs Moldefjorden (Molde/Vestnes)», beskrevet i Nasjonalt referansesystem for
landskap (Puschmann, Institutt for Skog og landskap 2005).
I grove trekk beskrives landskapsregionen som belte mellom fjordmunninger og indre
bygder. Her inngår mellomstore fjellområder mellom fjordløpene. Det er generelt lite
løsmasser, og det domineres av et tynt og usammenhengende jorddekke i kombinasjon med
nakne fjellflater og fjellblotninger. Regionen har flere storslagne fjordarmer som slynger seg
inn og ender opp i trange fjordbotner. De fleste fjordløp omkranses av markante og
høyreiste fjordsider, som i Tomrefjorden. Skogpreget er betydelig, og det er særlig store
områder med lauv- og blandingsskog. Det er skogreising med planting av gran i stort
omfang, ofte i smale felt oppetter bratte dalsider. Dette finner vi i dalsidene i Skorgedalen
mot Ørskogfjellet. Skorgedalen har lite jordbruk, men det er setre med beitedyr, bla.
Bakkesetra.
Landskapet på Ørskogfjellet ligger i flere landskapstyper beskrevet i NiN-Landskap.
Hele planområdet på Ørskogfjellet tilhører landskapstypen «Relativt åpent dallandskap under
skoggrensen». Influensområdet berører også de andre landskapstypene, jf. Figur 4-1

29

E39 Ørskogfjellet – Vik. Detaljreguleringsplan med konsekvensutredning. Landskapsbilde

Figur 4-1: Oversiktskart med landskapstyper, hentet fra NiN Landskap. Planområdet inkl.
influensområdet, markert med svart sirkel, omfatter tre ulike landskapstyper. Kilde: NiN Landskap.

4.2 Kunnskap og kilder
Under gjøres det rede for hvilken kunnskap om temaet konsekvensanalysen bygger på.
Kunnskapsinnhenting omfatter:
1. Gjennomgang av eksisterende kunnskap fra tidligere faser av prosjektet, samt søk i
relevante databaser, planer, utredninger, skriftlige og muntlige kilder osv.
2. Hente ut datasett fra NiN Landskap. Etablere oversikt over landskapsvariasjonen
innen utredningsområdet. Angi typetilhørighet og vurdere de aktuelle
landskapstypenes utbredelse innen utredningsområdet og nasjonalt.
3. Befaringer av utredningsområdet i mai og september 2020, og i juni 2021.
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4. Utarbeide registrerings-/temakart der det skisseres en grovinndeling i delområder.
For fagtema Landskapsbilde vil influensområdet påvirkes av synligheten av tiltaket.
Vurdering av influensområdet gjøres derfor med utgangspunkt i befaringer, kartstudier og
vurdering av hvor tiltaket (det enkelte vegalternativ) vil bli sett fra.
Det må skilles mellom usikkerhet knyttet til datagrunnlaget og tiltaket.

4.2.1.1 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
forsøkt tilpasset best mulig til de eksisterende forholdene og omgivelsene som
vegstandarden tillater. Kryss og lokalveger med underganger er vist, samt elvekryssinger og
støytiltak.
Rigg – og anleggsområder er vist i reguleringsplanen, og det er knyttet usikkerhet til om de
vil bli benyttet og om de vil gi permanente inngrep/skader i ettertid.
Store deponier er ikke regulert da tunnelmasser skal hovedtyngden av masser dvs.
tunnelmasser, skal plasseres på allerede regulerte områder i gjeldene reguleringsplan på
Vik, nord for Vikakslatunnelen. Tunnelen drives fra nord. Det er noe usikkerhet til transport
og deponering av mindre masser fra tunnelpåhogg og områder med masseutskiftning i
veglinja, men dette skal ivaretas i detaljreguleringsplanen der områder er avsatt til
midlertidige rigg- og anleggsområder. Masser som ikke er egnet i selve vegoppbygningen,
skal i hovedsak benyttes til støyvoller, oppfylling av områder ved flettekryss og på
vegfyllinger og –skjæringer generelt.
Det er knyttet usikkerhet til om revegetering av sidearealer, myrområder og midlertidige
rigg- og anleggsområder vil lykkes. Dette er avhengig av forhold knyttet til jordmasser,
vanntilførsel, tilsåing og lokalklima, bl.a. Alle sideområder skal tilsåes for å sikre rask
revegetering. For å sikre rask revegetering også på områder som skal ha naturlig
revegetering, tilsås også de med 30-50 % grasfrømengde.

4.2.1.2 Usikkerhet knyttet til datagrunnlaget
NiN landskapstyper utgjør en sentral del av kunnskapsinnhentingen, og inngår som et
grunnlag for analysen. Det nasjonalt heldekkende kartleggingssystemet er med på å gjøre
det etterfølgende analysearbeidet mer konsistent. Tolkning av datagrunnlag og faglige
vurderinger ved befaringer og kartstudier kan ha noe usikkerhet knyttet til inndeling i
delområder.

4.3 Beskrivelse av området
Landskapsbilde som blir påvirket av tiltaket beskrives under de enkelte delområdene i
kapitel 5.
4.3.1

Dagens Situasjon

Planområdet med influensområdet omfatter Skorgedalen med overgangen mellom dal og
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fjell, samt hele fjellflata på Ørskogfjellet. Landskapet på Ørskogfjellet ligger i landskapstyper
beskrevet i NiN-Landskap, og området består av flere landskapstyper.

Figur 4-2 Oversiktskart med E39/E136 med tilgrensende områder. Områder med trær/kratt og der det
er mer åpne områder, er vist på kartet. Kilde: Kilden - Arealinformasjon (nibio.no)

Skorgedalen
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 i 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. Skogpreget er betydelig, og det er særlig store områder med
lauv- og blandingsskog. I Skorgedalen mot Ørskogfjellet har det vært skogreising med
planting av gran i stort omfang i smale felt oppetter de bratte dalsidene. Skorgedalen har lite
jordbruk, men det er setre med beitedyr, bla. Bakkesetra. Ved Fremstegården er det spor
etter gammel slåtteeng. På toppen av Skorgedalen flater terrenget ut, og det er myr med
høyere liggende fjellområder som dominerer på Ørskogfjellet.
Skorgedalen er et representativt område i regionen som har lite inngrep. Det har gode
visuelle kvaliteter. Landskapsrommet med den åpne dalformen med åssidene rundt,
definerer landskapsbildet, og skaper et langstrakt landskapsrom. Delområde har god
balanse mellom helhet og variasjon da åssidene danner bakgrunn uavhengig av hvor man
befinner seg i dalen. Skorgeelva og lauv-vegetasjon er viktige elementer som gir visuelle
sammenhenger. Granskogen skiller seg ut fra den naturlige vegetasjonen. Høyspentlinje er
uthogd på nordsiden av E39, og gir en rett kunstig linje i fjellsiden. Bakkesetra er et viktig
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innslag av menneskelig påvirkning øverst i dalen. Bakkesetra ligger i fjellsiden i Skorgedalen.
Det åpne beitelandskapet med seter og hytter rundt Bakkesetra utgjør et småskala
landskapsbilde.
I vest åpner dalen seg, og dalbunnen er bredere her enn lenger ned i dalen, og mot vest
åpner landskapsrommet seg mot myrflatene.

Figur 4-3 Dronebilde fra Skorgedalen mot Ørskogfjellet. Fjellene avgrenser landskapsrommet i dalen.
Det er skrinn vegetasjon over lauvskogbelte i bunn av dalen, med unntak av plantede barskogfelt.
Plantede granskogfelt er veldig synlige sammen med den rettlinjede traséen for høyspentledningen.
Dronefoto er datert i mai, 28.05.2020.

Ørskogfjellet
Ørskogfjellet er et storskala landskap med myrflater omkranset av store og delvis bratte
fjell/terrengformer. Et markert fjellområde som ligger sentralt i planområde med Trolltinden
som høyeste punkt med høyde 1170 moh. Landskapet på Ørskogfjellet framstår
hovedsakelig som urørt i dag da eksisterende veger ligger godt forankret i terrenget.
Bebyggelse og øvrige inngrep er beskjedne. Det er fjellandskapet som dominerer
landskapsbildet. Landformer og terrengformer er viktig for landskapets karakter.
Landskapsrommet består av det flate landskapet mellom fjellsidene. Vegetasjon er
underordnet terrengformene. E39 krysser delområdet, og har noe visuell barrierevirkning
sammen med parkering, men de ligger godt i terrenget. I nord er det er stor kraftlinje som er
godt synlig i utkanten av landskapsrommet. Bebyggelse er integrert i terrenget med
lauvvegetasjon rundt. Årstidsvariasjon med vintersituasjon og snø gir sammen med
fargespekteret med myr, hei og de grå fjellene området et særpreget visuelt uttrykk.
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Figur 4-4 Oversiktskart over Ørskogfjellet og tilgrensende områder, Vestnes kommune.

Postvegen går gjennom de ulike landskapstypene, Vegen er noe bygd opp over terrenget, og
går forbi flere setrer. Postvegen er anonym som landskapselement i planområdet da den
ligger i myrområde, er gjengrodd og dekket av vegetasjon.

4.4 Influensområde
Influensområdet er området der tiltaket kan medføre konsekvenser. Dette strekker seg
utover grensene for planområdet som er beskrevet kap. 1.3.
Landskapet innen utredningsområdet er vurdert gjennom kartstudier og befaring i felt.
Planområdet med aktuelt influensområde er definert. Influensområdet er området som
påvirkes av planen, dvs. der tiltaket kan medføre konsekvenser. Dette strekker seg vanligvis
utover grensene for planområdet.
Influensområdets avgrensing blir påvirket av i hvilken grad tiltaket er synlig. Vurdering av
influens gjøres derfor med utgangspunkt i en analyse av hvor tiltaket vil kunne ses fra, det
som kalles fjernvirkning. Influens er nærmere omtalt som del av vurderingen av påvirkning
For Skorgedalen, som er ganske avgrenset av landskapsrommet, er influensområdet mer
definert av dalens utstrekning, og da særlig på tvers. Influensområdet i Skorgedalen er
derfor noe snevrere enn det er for området på Ørskogfjellet, hvor utsynet er langt videre og
større, og hvor tiltaket er synlig fra større området.
Skogbelte er vurdert som viktig for opplevelsen av landskapsbildet. De høye fjellene har
avstand til dalen og planområdet, og det er vurdert at opplevelsen av skoggrensen er viktig
for inndeling i landskapsrom.
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Figur 4-5 Oversiktsfoto som viser landskapet på Ørskogfjellet for å vurdere influensområdet. Sort
stiplet sirkel viser myrområder og fjellsider som regnes med i influensområdet. Avgrensningen av
landskapsrom oppleves som skoggrensen.

Basert på kunnskapen om temaets verdier har influensområdet for tema landskapsbilde blitt
definert slik (se også Figur 4-1):
-

Registreringskategori topografiske hovedformer: Influensområdet strekke seg ut til
de høyereliggende terrengformene.

-

Registreringskategori romlige egenskaper: Høyere terrengformer og vegetasjon
danner rom som inngår i influensområdet.

-

Landskapstyper i NiN landskap.

Fjernvirkning fra omkringliggende høyder er vurdert ved opptegning av influensområdet.
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Figur 4-6 Oversiktskart med alternativene for ny E39 (vist i grått) der tunnelpåhoggene er markert med
rød hakeparentes. Landskapsrom er vist med sorte sirkler, grønn linje markerer vegetasjonsskille, og
brune linjer er fjellformasjoner om avgrenser rommet. Stjerner er markerte 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.
Inndelingen i delområder er gjort på bakgrunn av visuelle og romlige egenskaper som får
landskapsområder til å tre fram med enhetlig uttrykk. Inndelingen er gjort med bakgrunn av
NiN landskapstyper og registreringskategorier definert i tabell 6-14 i håndbok V712.
Inndelingen av delområder innenfor planområdet for å belyse de ulike landskapstyper i
analyseområdet, starter i øst (Skorgedalen). Delområdene følger ikke landskapstypene helt i
inndeling da Skorgedalen oppfattes med litt ulike sekvenser, dvs. området kan deles i to der
selve dalen er en type og overgangssonen mot fjellet er litt annerledes. For å få tydeliggjort
påvirkning av nytt vegalternativ er det valgt å ha delområder som omfatter dalen og ett
delområde som omfatter fjell-/myrflata. Skille er satt ved Ellingsgardsetra.
5.1.1

Landskapstyper

En landskapstype er en samling av variasjoner i terreng og landformer som sammen påvirker
et større område. I kartleggingen er den minste graden som måles på en kvadratkilometer.
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Det vil også kunne være noen små variasjoner som ikke bestemmer landskapstypen da de er
små og derav ikke dominerende.
Det er to grunntyper i planområde med influensområde etter metoden i NiN landskapstyper.

Figur 5-1 Hovedlandskapstyper i Skorgedalen og på Ørskogfjellet er Innlandsdalslandskap (turkis).
Influensområdet omfatter også Innlandsås- og fjellandskap på høydene rundt planområdet
(olivengrønn). Kommunegrense er sort stiplet linje. Kilde: NiN Landskap.

Planområdet med influensområde omfatter følgende hovedgrupper og undergrupper av
landskapstyper.
1. Innlandsdallandskap (turkis farge på kart)
Hovedtypegruppa innlandslandskap omfatter alle landskap uten kystlinje, og omfatter
hovedtypene dal-, slette, ås- og fjellandskap. Innenfor influensområdet omfatter denne
to typer, derav a) «Nedskåret dallandskap med hei under skoggrensen» og b) «Relativt

åpent dallandskap under skoggrensen».
a) Landskapstypen «Nedskåret dallandskap med hei under skoggrensen» omfatter
dallandskap der dalformen er smal og dypt nedskåret fra omkringliggende åser, fjell
og/eller slettelandskap. Denne typen er definert i Skorgedalen, øst for området ved

Bakksetra/Fremstedalen.
Områdene er overveiende åpne og ligger like nedenfor den klimatiske skoggrensen, med
veksling mellom åpne heiområder, innslag av fjellskog, enger og dvergbuskdominert
vegetasjon. Disse områdene er ofte formet gjennom avskoging av fastmarksskogsmark
og opprettholdelse av åpen mark gjennom rydding av kratt og trær og sommerbeite med
moderat beitetrykk. Områdene har mindre tydelig innsjøpreg, og ingen vann/innsjøer
som er større enn 2 km². Områdene har normalt både elver og mindre innsjøer.
Landskapet er i liten grad preget av menneskelig aktivitet, bebyggelse og infrastruktur,
selv om enkelte bygninger og linjeinngrep som veier og kraftledninger kan forekomme.
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Figur 5-2 Nedskåret
dallandskap med hei under
skoggrensen. Posisjonsmerke er
ved Ellingsgarden.

Tabell 5-1 Landskapsgradienter i «Relativt åpent dallandskap under skoggrensen» (NiN)
Landskapsgradienter i landskapstypen «Relativt åpent dallandskap under skoggrensen»
Arealbruksintensitet

Lav

Til

Landskapet er i liten grad preget av menneskelig

arealbruksintensitet

stede

aktivitet, bebyggelse og infrastruktur, selv om
enkelte bygninger og linjeinngrep som veier og
kraftledninger kan forekomme.

Brepreg

Ikke isbredominert

Til

Jordbrukspreg

Ikke

Til

jordbruksdominert

stede

Dypt nedskåret

Til

Landskapstypen omfatter dallandskap der

stede

dalformen er svært smal og/eller svært dypt

stede

Relieff i innlandsdal og
fjordlandskap

(definert som 3 %)

nedskåret fra omkringliggende åser, fjell og/eller
slettelandskap.
Vegetasjon

Under skoggrense

Til

Områdene ligger under skoggrensen, og de delene

stede

av landskapet som ikke er dominert av vann,
vassdrag og våtmarker og evt. jordbruk og
bebygde områder, er normalt dekket med skog.

b) Landskapstypen «Relativt åpent dallandskap under skoggrensen» omfatter
dallandskap der dalformen er relativt åpen og middels sterkt nedskåret fra
omkringliggende åser, fjell og/eller slettelandskap. Områdene ligger under skoggrensen,
og de delene av landskapet som ikke er dominert av vann, vassdrag og våtmarker og evt.
jordbruk og bebygde områder, er normalt dekket med skog. Områdene har mindre
tydelig innsjøpreg, og ingen vann/innsjøer som er større enn 2 km². Områdene har
normalt både elver og mindre innsjøer. Landskapet er i liten grad preget av menneskelig
aktivitet, bebyggelse og infrastruktur, selv om enkelte bygninger og linjeinngrep som
veier og kraftledninger kan forekomme.
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Figur 5-3 Landskapstypen er
dominerende i planområdet, og
er typisk for området.

Tabell 5-2 Landskapsgradienter i «Relativt åpent dallandskap under skoggrensen» (NiN)
Landskapsgradienter i landskapstypen «Relativt åpent dallandskap under skoggrensen»
Arealbruksintensitet

Lav

Til

Landskapet er i liten grad preget av menneskelig

arealbruksintensitet

stede

aktivitet, bebyggelse og infrastruktur, selv om enkelte
bygninger og linjeinngrep som veier og kraftledninger
kan forekomme.

Brepreg

Uten stor innsjø

Til

Områdene har mindre tydelig innsjøpreg, og ingen

stede

vann/innsjøer som er større enn 2 km². Områdene har
normalt både elver og mindre innsjøer.

Jordbrukspreg
Relieff i innlandsdal og

Ikke

Til

jordbruksdominert

stede

Relativ åpen

Til

Landskapstypen omfatter dallandskap der dalformen

stede

er relativt åpen og middels sterkt nedskåret fra

fjordlandskap

-

omkringliggende åser, fjell og/eller slettelandskap.
Vegetasjon

Under tregrense

Til

Områdene ligger under skoggrensen, og de delene av

stede

landskapet som ikke er dominert av vann, vassdrag
og våtmarker og evt. jordbruk og bebygde områder,
er normalt dekket med skog.

Planområdet grenser også til landskapstypen «Tindepreget ås- og fjellandskap med bart fjell

over skoggrensen»:
2. Landskapstypem «Innlandsås– og fjellandskap» (olivengrønn farge på kart)
På Ørskogfjellet er kun de øverste toppene i horisonten innlandsås- og fjellandskap.
Innlandsås- og fjellandskap omfatter større konkave og konvekse landformer uten
kystlinje, med større høydeforskjeller enn 50 meter innenfor en kilometer, og som ikke
tilfredsstiller kriteriene for verken dal eller innlandsslette. Landformene i ås- og
fjelltopplandskap er resultatet av et stort mangfold av geologiske og landformdannende
prosesser.)
a) Landskapstypen «Tindepreget ås- og fjellandskap med bart fjell over skoggrensen»
omfatter kupert ås- og fjellandskap med høydeforskjeller større enn 250 meter innenfor
avstander på 1 km, og som i tillegg har tinder, egger og/eller svært bratte ås- eller
fjellpartier, med stor terrengvariasjon innenfor små avstander. Områdene ligger over
skoggrensen og er dominert av bart fjell og/eller blokkmark. Landskapet er i liten grad
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preget av menneskelig aktivitet, bebyggelse og infrastruktur, selv om enkelte bygninger
og linjeinngrep som veier og kraftledninger kan forekomme.

Dette omfatter de høyereliggende områdene rundt planområdet, og avgrenser
influensområdet.

Figur 5-4 Tindepreget ås- og
fjellandskaps med bart fjell over
skoggrensen.

Tabell 5-3 Landskapsgradienter i «Tindepreget ås- og fjellandskap med bart fjell over
skoggrensen» (NiN)
Landskapsgradienter i landskapstypen: «Tindepreget ås- og fjellandskap med bart fjell over skoggrensen»
Arealbruksintensitet

Lav

Til

Landskapet er i liten grad preget av menneskelig

arealbruksintensitet

stede

aktivitet, bebyggelse og infrastruktur, selv om
enkelte bygninger og linjeinngrep som veier og
kraftledninger kan forekomme.

Brepreg

Ikke isbredominert

Til

-

stede
Jordbrukspreg
Relieff i innlandsdal

Ikke

Til

jordbruksdominert

stede

Tindepreg

Til

Landskapstypen omfatter kupert ås- og

stede

fjellandskap med høydeforskjeller større enn 250

og fjordlandskap

-

meter innenfor avstander på 1 km, og som i tillegg
har tinder, egger og/eller svært bratte ås- eller
fjellpartier, med stor terrengvariasjon innenfor små
avstander.
Vegetasjon

Hei under tregrense

Til

Områdene er overveiende åpne og ligger like

stede

nedenfor den klimatiske skoggrensen, med veksling
mellom åpne heiområder, innslag av fjellskog,
enger og dvergbuskdominert vegetasjon. Disse
områdene er ofte formet gjennom avskoging av
fastmarksskogsmark og opprettholdelse av åpen
mark gjennom rydding av kratt og trær og
sommerbeite med moderat beitetrykk.

Inndeling i delområder er gjort på grunnlag av landskapstypene, befaringer i felt, og
etterfølgende kartanalyse i kartprogrammet ArcGIS der aktuelle datasett er lagt inn.
Utredningsområdet er delt inn i 4 enhetlige delområder, L1 – L4.
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Tabell 5-4 Metodematrise som viser hvordan delområdene er forankret i landskapstyper i NiN
Geografisk navn

Landskapstype

Delområder

Skorgedalen

Nedskåret dallandskap med hei under skoggrensen

L1

Fremstedalen -

Relativt åpent dallandskap under skoggrensen

L2 og L3

Relativt åpent dallandskap under skoggrensen

L3 og L4

Ellingsgardsetra
Ørskogfjellet med skistua

Influensområde er: Tindepreget ås- og fjellandskap med bart fjell
over skoggrensen

Fastsetting av landskapskarakteren følger metodikken i håndbok V712, der utgangspunktet
er en analyse av landskapets komponenter og elementer. Verdisettingen er angitt på skalaen

Uten betydning – Noe verdi – Middels – Stor verdi – Svært stor verdi. Den beskrivende teksten
støttes av foto som er tatt under feltarbeid.
Verdivurdering er gjort fortløpende for hvert delområde, og er vist i sammenstillingstabell og
på verdikart i kapitel 5.2.

5.2 Verdikart
Landskapsbilde på Ørskogfjellet er definert av landformer og terrengformer som er vikktig
for landskapets karakter. Ørskogfjellet er et storskala landskap. Skorgedalen er et
representativt område i regionen som har lite inngrep. Det har gode visuelle kvaliteter.
Bakksetra er et viktig innslag av menneskelig påvirkning øverst i Skorgedalen. Generelt har
landskapsbildet på Ørskogfjellet høy opplevelsesverdi.
Det er utarbeidet verdikart for planområdet, inkludert influensområdet, som viser
verdisetting av delområder.
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Figur 5-5 Verdikart. Planområde (oppstart) er vist med grønn stiplet strek. Avgrensning mot vest er
svart stiplet strek, vegalternativet er vist med rød strek og skille mellom delområder med hvit stripe.

5.3 Samletabell for verdi med verdikart
Figur 5-5 viser verdikart for tema Landskapsbilde. Delområdene L1 – L4 er beskrevet hver
for seg. Områder på verdikart er oppsummert i Tabell 5-5.
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Tabell 5-5 Tabellen oppsummerer delområdene med kategori og verdi

Område

Lokalitetsnavn

Fastsatt karakter for landskapsbildet

Verdi

L1

Skorgedalen

Skorgedalen er et representativt område i

Middels

regionen som har lite inngrep. Det har gode

verdi

visuelle kvaliteter.
Landskapsrommet med den åpne dalformen med
åssidene rundt, definerer landskapsbildet, og
skaper et langstrakt landskapsrom. Delområde
har god balanse mellom helhet og variasjon da
åssidene danner bakgrunn uavhengig av hvor man
befinner seg i dalen. Skorgeelva og lauvvegetasjon er viktige elementer som gir visuelle
sammenhenger.
L2

Bakkesetra

Det åpne beitelandskapet med seter og hytter

Middels

rundt Bakkesetra i fjellsiden i Skorgedalen utgjør

verdi

et småskala landskapsbilde. Vegetasjon, og i noen
grad terrengformasjonen, avgrenser
landskapsrommet.
L3

Fremstedalen -

Delområdet øverst i Skorgedalen er et

Middels

Ellingsgardsetra

representativt område i regionen som har lite

verdi

inngrep. Det har gode visuelle kvaliteter.
Delområde har god balanse mellom helhet og
variasjon da åssidene danner vegger i sør og
nord. Skorgeelva og lauvvegetasjon er viktige
elementer som gir visuelle sammenhenger.
Bakkesetra er et viktig innslag av menneskelig
påvirkning øverst i dalen. Flata er bredere her enn
lenger ned i dalen, og mot vest åpner
landskapsrommet seg mot myrflatene.
L4

Ørskogfjellet

Landformer og terrengformer er viktig for

Stor

landskapets karakter. Ørskogfjellet er et storskala

verdi

landskap med store fjell-/myrflater omkranset av
høyere fjell/terrengformer. Landskapsrommet
består av det flate landskapet mellom fjellsidene.
Vegetasjon er underordnet terrengformene. E39
krysser delområdet, og har noe visuell
barrierevirkning sammen med parkering, men de
ligger godt i terrenget. I nord er det er stor
kraftlinje som er godt synlig i utkanten av
landskapsrommet. Bebyggelse er integrert i
terrenget med vegetasjon rundt. Årstidsvariasjon
med vintersituasjon og snø gir sammen med
fargespekteret med myr, hei og de grå fjellene
området et særpreget visuelt uttrykk.
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5.4 Delområde L1 Skorgedalen
Skorgedalen er et representativt område i regionen som har lite inngrep. Det har gode
visuelle kvaliteter. Denne landskapstypen er typisk for området.
Skorgedalen er en relativt åpen og middels sterkt nedskåret dal fra omkringliggende
fjellsider. Landskapsrommet med den åpne dalformen med åssidene rundt, definerer
landskapsbildet, og skaper et langstrakt landskapsrom. Delområdet ligger under
skoggrensen, og fjellsidene er bevokst med skog, unntatt vegrommet og enkelte områder
med spredt bebyggelse. Plantet granskog er fremmedelement i dalsidene. Landskapet er i
liten grad preget av menneskelig aktivitet, bebyggelse og infrastruktur, selv om enkelte
bygninger og linjeinngrep som E39 og kraftledning i fjellsiden er til stede.

Figur 5-6 Dalen er veldig frodig, sett østover ved Kapteinbua/Fremstedalen på bilde til venstre, og
vestover oppover dalen ved Ellingsgarden på bilde til høyre.

Figur 5-7 Trolltinden med Trollbittet sett østover i Fremstedalen.

I Skorgedalen er de fleste inngrep i dag på nordsiden av dalen mens sørsiden er stort sett
uberørt i øvre del av dalen. Det er inngrep i form av veg, bebyggelse, høyspentlinjer, plantet
gran og dyrket mark slik at det er allerede en god del inngrep som gjør det lettere å tilpasse
ny E39. Skorgedalen har lauvvegetasjon i bunn av dalen og langs elva som er viktige
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elementer som gir visuelle sammenhenger. Plantede granfelt viser også at det er gode
vekstforhold i dalsidene. Klimaet er også bedre og lunere i dalen enn oppå fjellet slik at det
mye stedegen vegetasjon i form av lauvskog.
Tabell 5-6 Vurdering av delområde «L1 Skorgedalen»
Registreringskategorier

Vurdering av delområdet L1 Skorgedalen

Topografiske
hovedformer

Delområdet består av det åpne og relativt lange daldraget i
Skorgedalen med enkelte innslag av mindre terrengformer, men
det er dalsidene som danner vegger i landskapsrommet. Skorgeelva
renner i bunn av dalen.
Området utgjør et relativt småskala landskapsbilde.
Det flatere terrenget i dalbunnen med E39 og elva danner sammen
med ås-/fjellsidene et langstrakt landskapsrom.
Det er hovedsakelig ubrutte sammenhenger fra dalbunn til
ås/fjellryggene.
Naturpreget område med tydelige overgang mellom dalen og
fjellandskapet på Ørskogfjellet. Det er noe årstidsvekslinger mellom
dal og fjell.
Fjellene på hver side er fremtredende terrengformasjoner.
Elva gir fin variasjon i dalen. Skoggrensen i dalsiden er viktigere enn
fjellene her.
Form- og strukturdannende vegetasjon kan være, kulturpåvirket,
eller kulturbetinget. Vegetasjonen avtegner seg som naturlig og
strukturdannende mønster i dalen. Plantet granskog
Delområdet har noe spredt bebyggelse og landbruk, samt et
massetak/steinbrudd. Bebyggelse er hovedsakelig på nordside av
dalen (solsiden).
Delområdet har ingen tettstedsstruktur.
Eksisterende E39 danner sammen med bebyggelse og dyrket mark
til en viss grad en visuell sammenheng i dallandskapet.
Ingen menneskeskapte nøkkelelement inngår i delområdet.

Romlige egenskaper
Naturskapte visuelle
egenskaper

Naturskapte
nøkkelelementer
Vegetasjon

Arealbruk

Byform og arkitektur
Menneskeskapte
visuelle egenskaper
Menneskeskapte
nøkkelelementer

Betydning for
landskapsbildets
karakter
Svært viktig

Svært viktig
Svært viktig

Mindre viktig

Viktig

Mindre viktig

Uvesentlig
Mindre viktig
Uvesentlig

Fastsatt karakter for landskapsbildet
Landskapsrommet med den åpne dalformen med åssidene rundt, definerer landskapsbildet, og skaper et langstrakt
landskapsrom. Skorgeelva og lauv-vegetasjon er viktige elementer som gir visuelle sammenhenger.

5.4.1

Påvirkning av tiltaket

Delområdet Skorgedalen, er mindre sårbart for inngrep enn oppe på Ørskogfjellet da det er
et avgrenset landskapsrom som ikke er visuelt eksponert. Landskapet har større tåleevne da
det er mer vegetasjon og terrengformer å forankre inngrep i enn oppe på fjellflata. E39 er
forankret i dalsiden i Skorgedalen, og har god avstand til elva i dalen.
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L1

Kapteinbua

L3
Figur 5-8 Delområdet Utsnitt fra plantegning viser rødt alternativ i dagsone øverst i Skorgedalen.
Delområde L1 strekker seg vest til Kapteinbua, og berøres ikke.
Tabell 5-7 Verdi, påvirkning og konsekvens for delområde L1
Verdivurdering: Delområde L1 Skorgedalen
Uten betydning

Noe verdi

Middels verdi

Stor verdi

Svært stor verdi

▲
Begrunnelse:
Skorgedalen er et representativt område i regionen som har lite inngrep. Det har gode visuelle
kvaliteter. Landskapsrommet med den åpne dalformen med åssidene rundt, definerer
landskapsbildet, og skaper et langstrakt landskapsrom. Delområde har god balanse mellom helhet og
variasjon da åssidene danner bakgrunn uavhengig av hvor man befinner seg i dalen. Skorgeelva og
lauv-vegetasjon er viktige elementer som gir visuelle sammenhenger.
Tiltakets påvirkning
Alternativ

Forbedret

Ingen/Ubetydelig

Noe forringet

Forringet

Sterkt forringet

endring
Rødt
alternativ

▲
Begrunnelse:
Rødt alternativ berører ikke delområdet. Tunnelpåhogg er 700 m lenger vest. Rødt
alternativ går i tunnel gjennom delområdet. E136 vil få mindre trafikk, men dette har ikke
betydning for landskapsbildet. Det er ikke planlagt tiltak på eksisterende veg.

Tiltakets konsekvens
Alternativ

+++/++
++

+/++

Rødt
alternativ

0

-

--

---

----

▲

Ingen miljøskade for delområdet

5.5 Delområde L2 Bakkesetra
Delområdet ligger i dalsiden i nord av det åpne og relativt lange daldraget i Skorgedalen.
(solsiden). Delområdet omfatter landskapstypen «Nedskåret dallandskap med hei under
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skoggrensen» som omfatter hele Skorgedalen ned til Tresfjorden. Det er et naturpreget
område med tydelige overgang mellom dalen og fjellandskapet i dalsidene og på
Ørskogfjellet. Skorgeelva renner i bunn av dalen. Elva gir fin variasjon. Det er hovedsakelig
ubrutte sammenhenger fra dalbunn til ås/fjellryggene.
Det åpne beitelandskapet med seter og hytter rundt Bakkesetra i fjellsiden i Skorgedalen
utgjør et småskala landskapsbilde. Delområdet har seter med fritidsbebyggelse. Vegetasjon,
og i noen grad terrengformasjonen, avgrenser landskapsrommet.

Figur 5-9 Delområdet omfatter området på Bakkesetra med beiteområde.

Bakkesetra ligger i fjellsiden i Skorgedalen.

Figur 5-10 Bakkesetra, sett østover, ligger som et eget landskapsrom oppe i dalsiden, bilde til venstre.
Opp dalen er Bakkesetra synlig fra dalbunnen mot vest fra E39/E136 i dag, på bilde til høyre.

5.5.1

Påvirkning av tiltaket

Delområdet er sårbart for inngrep da det er et mindre landskapsrom med klare
avgrensninger. Vegetasjonsbelte i ytterkant av beiteområde er viktig for avgrensning.
Tabell 5-8 Verdi, påvirkning og konsekvens for delområde L2
Verdivurdering: Delområde L2 Bakkesetra
Uten betydning

Noe verdi

Middels verdi

Stor verdi

Svært stor verdi

▲
Begrunnelse:
Bakkesetra er et viktig innslag i Skorgedalen. Seterområdet er et småskala landskapsrom i det større
landskapsrommet som dalen danner. Seter/hytteområdet danner et åpent område/landskapsrom
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Området har en godt synlig plassering i dalsiden. Fjellene på hver side er fremtredende
terrengformasjoner.
Tiltakets påvirkning
Alternativ

Forbedret

Ingen/Ubetydelig

Noe forringet

Forringet

Sterkt forringet

endring
Rødt
alternativ

▲
Begrunnelse: Rødt alternativ berører ikke delområdet da rødt alternativ går i tunnel.
Tunnelpåhogg er 700 m lenger vest. E136 vil få mindre trafikk, men dette har ikke
betydning for landskapsbildet. Det er ikke planlagt tiltak på eksisterende veg.

Tiltakets konsekvens
Alternativ

+++/++
++

+/++

Rødt
alternativ

0

-

--

---

----

▲

Ingen miljøskade for delområdet

5.6 Delområde L3 Fremstedalen - Ellingsgardsetra
Delområdet øverst i Skorgedalen er et representativt område i regionen som har lite inngrep.
Det har gode visuelle kvaliteter.

Figur 5-11 Dronebilder Skorgedalen - Ørskogfjellet, sett i begge retninger. Fjellene avgrenser
landskapsrommet i dalen. Det er skrinn vegetasjon over lauvskogbelte i bunn av dalen, med unntak av
plantede barskogfelt. Dronefoto er datert i mai, 28.05.2020.

Delområde har god balanse mellom helhet og variasjon da åssidene danner vegger i sør og
nord. Skorgeelva og lauvvegetasjon er viktige elementer som gir visuelle sammenhenger.
Bakksetra er et viktig innslag av menneskelig påvirkning øverst i dalen. Flata er bredere her
enn lenger ned i dalen, og mot vest åpner landskapsrommet seg mot myrflatene. Ved
Ellingsgardsetra og vestover mot Ørskogfjellet åpner landskapet seg. Plantede granskogfelt
er veldig synlige sammen med den rettlinjede traséen for høyspentledningen.
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Figur 5-12 Fremstedalen ligger nede ved dagens veg som siste bruk øverst i Skorgedalen. Grasmarker
ligger fra dagens E39 og opp mot høyspentlinje.

Figur 5-13 Sett fra E39 ved veg til Ellingsgardsetra. Tunnelpåhogg til rødt alternativ vil komme i
området med granskog på bildet til venstre. Ellingsgardssetra med skitrekket til høyre.

Oppsummering av delområdet i tabell:
Tabell 5-9 Vurdering av delområde «L3 Fremstedalen - Ellingsgardsetra»
Registreringskategorier

Vurdering av delområdet L3 Fremstedalen - Ellingsgardsetra

Topografiske
hovedformer

Delområdet består av det åpne og relativt lange daldraget øverst i
Skorgedalen med enkelte innslag av mindre terrengformer, men det er
dalsidene som danner vegger i landskapsrommet. Skorgeelva renner i
bunn av dalen.
Området utgjør et relativt småskala landskapsbilde.
Det flatere terrenget i dalbunnen med E39 og elva danner sammen
med ås-/fjellsidene et langstrakt landskapsrom. Landskapet åpner seg
opp mot myrflatene på Ørskogfjellet. Seter-/hytteområdene danner
åpnere områder/landskapsrom.
Det er hovedsakelig ubrutte sammenhenger fra dalbunn til
ås/fjellryggene.
Naturpreget område med tydelige overgang mellom dalen og
fjellandskapet på Ørskogfjellet. Det er noe årstidsvekslinger mellom dal
og fjell.
Fjellene på hver side er fremtredende terrengformasjoner.
Elva gir fin variasjon. Skoggrensen i dalsiden er viktigere enn fjellene
her.
Det er skrinn vegetasjon over lauvskogbelte i bunn av dalen og langs
elva, med unntak av plantede barskogfelt (gran). Granskogfeltene er
veldig synlige, og er fremmedelementer.
Delområdet har noe spredt hyttebebyggelse i bunn av åssidene i
overgangen mot myrflatene/fjellet.
-

Romlige egenskaper

Naturskapte visuelle
egenskaper

Naturskapte
nøkkelelementer
Vegetasjon

Arealbruk
Byform og arkitektur

Betydning for
landskapsbildets
karakter
Svært viktig

Svært viktig

Svært viktig

Mindre viktig

Viktig

Mindre viktig
Uvesentlig
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Menneskeskapte
visuelle egenskaper
Menneskeskapte
nøkkelelementer

Eksisterende E39 danner til en viss grad en visuell sammenheng i
dallandskapet. Rettlinjet bred kraftlinje i dalsiden i nord.
Ingen menneskeskapte nøkkelelement inngå i delområdet.

Viktig
Uvesentlig

Fastsatt karakter for landskapsbildet
Landskapsrommet med den åpne dalformen med åssidene rundt, definerer landskapsbildet. Skorgeelva og lauvvegetasjon er viktige elementer som gir visuelles sammenhenger. Innslag av plantet granskog er en negativ kontrast som
har en viss betydning, men som et fremmedelement i landskapet. Bakkesetra er et viktig innslag av menneskelig
påvirkning øverst i dalen.

5.6.1

Påvirkning av tiltaket

Delområdet, sammen med Skorgedalen, er mindre sårbar for inngrep enn oppe på
Ørskogfjellet da det er et mindre landskapsrom med klare avgrensninger. Overgangen fra
dal til fjell er også viktig å ivareta, men også der tåles større inngrep enn oppe på selve
fjellet. Landskapet har større tåleevne da det er mer vegetasjon og terrengformer å forankre
inngrep i. Overgangen mellom dal og fjell med vegetasjon og noe bredere dal, er vurdert til å
ha større tåleevne for plassering av et større kryss enn oppe på fjellflata. Flettekryss mellom
E39 og E136 er planlagt her, men et fullverdig planskilt kryss vil komme lenger sør på
Ørskogfjellet i Ålesund kommune.
Tabell 5-10 Verdi, påvirkning og konsekvens for delområde L3
Verdivurdering: Delområde L3 Fremstedalen - Ellingsgardsetra
Uten betydning

Noe verdi

Middels verdi

Stor verdi

Svært stor verdi

▲
Begrunnelse: Delområdet øverst i Skorgedalen er et representativt område i regionen som har lite
inngrep. Det har gode visuelle kvaliteter. Delområdet har god balanse mellom helhet og variasjon da
åssidene danner vegger i sør og nord. Skorgeelva og lauv-vegetasjon er viktige elementer som gir
visuelle sammenhenger. Flata er bredere her enn lenger ned i dalen, og mot vest åpner
landskapsrommet seg mot myrflatene.
Tiltakets påvirkning
Alternativ

Forbedret

Ingen/Ubetydelig

Noe forringet

Forringet

Sterkt forringet

endring
Rødt
alternativ

▲
Begrunnelse:
Rødt alternativ har tunnel, og berører en noe mindre del av delområdet. Tunnelportal har
kort bergskjæring med høyde ca. 15-20 m før vegen kommer på fylling i dalsiden.
Deretter er det fylling til kryssområdet. Et avbøtende tiltak er lengre tunnelportal for å
dempe inngrep.
Dagsone med kryssområde (flettekryss) kommer nær tunnelpåhogget, og vil gi store
inngrep i et relativt lite område i dalsiden. Rødt alternativ ligger inn i dalsiden med rampe
på nordsiden.
For å tilpasse kryssområdet bedre til terrenget og landskapsbildet, er det i stedet for
bergskjæring, brukt jordskjæring som kan revegeteres der det er mulig. Oppfylling fra
grøft mot bergskjæring benyttes. Småelver og bekker må legges om i nye kulverter.
Tiltaket dominerer noe over landskapets skala her. Det vil også være eksisterende
vegetasjon mellom dalbunnen og inngrepet på deler av strekningen. Tiltaket vil allikevel
ha stor påvirkning på delområdet.
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Figur 5-14 Sett område ved Ellingsgardsetra. Dagsone med kryssområde (flettekryss) kommer nær
tunnelpåhogg, og vil gi store inngrep i et relativt lite område. Krysset ligger noe lenger inn i dalsiden
enn Oransje alternativ. Jordfyllinger og - skjæringer vil revegeteres i fremtidig situasjon, og tilpasse
kryssområdet til landskapet.

Eksisterende E136 i delområdet vil hovedsakelig bli lokalveg her, og få betydelig mindre
trafikk. Ny E136 blir en del av flettekryss og tilpasses eksisterende veg i østende av
delområdet. Eksisterende veg som endres til lokalveg, vil beholde sin form.
Totalt vurderes det at påvirkningen ved Rødt alternativ vil medfører forringelse av
delområdet.
Tiltakets konsekvens
Alternativ

+++/++
++

+/++

0

-

Rødt
alternativ

--

---

----

▲

Betydelig miljøskade på delområdet

5.7 Delområde L4 Ørskogfjellet ved skistua
Ørskogfjellet er et storskala landskap med store fjell-/myrflater omkranset av høyere
fjell/terrengformer. Landformer og terrengformer er viktig for landskapets karakter.
Landskapsrommet består av det flate landskapet mellom fjellsidene. Vegetasjon er
underordnet terrengformene. E39 krysser delområdet, og har noe visuell barrierevirkning
sammen med parkering, men den ligger godt i terrenget, dvs. Den er godt integrert i
terrenget og landskapbildet. I nord er det er stor kraftlinje som er godt synlig i utkanten av
landskapsrommet. Bebyggelse er integrert i terrenget med vegetasjon rundt. Årstidsvariasjon
med vintersituasjon og snø gir sammen med fargespekteret med myr, hei og de grå fjellene
området et særpreget visuelt uttrykk.
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Figur 5-15: Dronebilde med Ørskogfjellet skisenter i front, sett fra øst. Parkeringsområde langs E39.

Landskapet på Ørskogfjellet er sårbart for inngrep da det er et storslagens landskapsrom
med ei stor flate med mektige fjell i bakgrunnen. Det er lite vegetasjon og få terrengformer.
E39 ligger i dag i terrenget og har lite terrenginngrep. E39 har god linjeføring og skala over
fjellet i dag. Ved Ellingsgardsetra og Skitnesetra er det hytteområder. Landskapsrommet
avgrenses av foten av de høye fjellene med Trolltinden i øst. Vegetasjon danner mindre rom
på flata.

Figur 5-16: Ørskogfjellet med statlig parkeringsplass («flystripa») langs E39, sett mot øst.

Tabell 5-11 oppsummerer delområde L4 Ørskogfjellet ved skistua:
Tabell 5-11 Delområde «L4 Ørskogfjellet ved skistua»
Registreringskategorier

Forklaring

Topografiske
hovedformer

Landformer og terrengformer er viktig for landskapets karakter.
Ørskogfjellet er et storskala landskap med store fjell-/myrflater
omkranset av høyere fjell/terrengformer. Det er ingen store
vassdrag som dominerer, men helt i vest utenfor delområdet ligger
Nysætervatnet. Variasjoner i relieff gis av lavere åser før fjellsidene
går bratt oppover. .

Betydning for
landskapsbildets
karakter
Svært viktig
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Romlige egenskaper

Naturskapte visuelle
egenskaper

Naturskapte
nøkkelelementer
Vegetasjon

Arealbruk

Byform og arkitektur
Menneskeskapte
visuelle egenskaper

Fjellsidene danner landskapsrommet. Mindre terrengformer danner
mindre rom, men det er hovedrommet som dominerer pga. flata og
høyden på fjellene.
Ubrutte sammenhenger på nordvestside av E39, oppleves som urørt
natur selv om det er enkelte hytter i området. Lite prangende.
Fjellryggene/-formasjonene gir et rolig uttrykk i området.
Vintersituasjon har mindre synlige menneskeskapte elementer da
snøen skjuler hyttebebyggelse, parkering og veger.
Myrområdene gir en flott opplevelse med sin guloransje farge, og
høstfarger er også viktig visuelt for området.
Det er får fremtredende landemerker, men fjellene rundt er viktig
for avgrensning og som kjennemerker. Trolltinden er fremtredende
mot nordøst, og er et kjennemerke og orienteringspunkt.
Det er lavtvoksende naturlig vegetasjon med innslag av høyere
kratt/lauvskog langs elver og der det er le, men også langs
veger/stier. Myr dominerer, og er hovedsakelig uten vegetasjon.
Av infrastruktur krysser E39 gjennom landskapsrommet.
Høyspentlinje krysser også nord for E39.
Skiturisme med stor langstrakt parkering langs e39. Inngrep er
samlet.
Hytter/seterbruk ligger noe spredt med variererede avstand begge
sider av E39.
E39 krysser delområdet, og har noe visuell barrierevirkning, men
den ligger godt i terrenget. I nord er det er stor kraftlinje som er
godt synlig i utkanten av landskapsrommet.
Det er noe bebyggelse langs E39, men det er ikke sammenhengende
bebygde områder. Hytteveger er godt integrert i landskapet og er
lite synlig. Det er beskjedent stisystem.,
Slalåmanlegg ligger i fjellside mot sør, med skistue og parkering.
Visuelt skiller det seg ut ved at det er uthogd og er graskledt med
enkelte installasjoner. Landskapets skala gjør at det integreres i
landskapet selv om det ikke er urørt natur.

Svært viktig

Svært viktig

Svært viktig

Viktig

Mindre viktig

Uvesentlig
Mindre viktig

Menneskeskapte områder med tydelige brudd eller overganger i
landskapet.
Menneskeskapte
nøkkelelementer

Landemerker, knutepunkt, fremtredende bygninger, tekniske
installasjoner,

Mindre viktig

Fastsatt karakter for landskapsbildet
Landformer og terrengformer er viktig for landskapets karakter. Ørskogfjellet er et storskala landskap med store fjell/myrflater omkranset av høyere fjell/terrengformer. Landskapsrommet består av det flate landskapet mellom
fjellsidene. Vegetasjon er underordnet terrengformene. E39 krysser delområdet, og har noe visuell barrierevirkning
sammen med parkering, men de ligger godt i terrenget. I nord er det er stor kraftlinje som er godt synlig i utkanten av
landskapsrommet. Bebyggelse er integrert i terrenget med vegetasjon rundt. Årstidsvariasjon med vintersituasjon og
snø gir sammen med fargespekteret med myr, hei og de grå fjellene området et særpreget visuelt uttrykk.

5.7.1

Påvirkning av tiltaket

Delområdet er sårbart for inngrep på Ørskogfjellet da det er mindre vegetasjon og
terrengformer å forankre inngrep i enn i Skorgedalen. Det er lite synlige inngrep i dag.
Tabell 5-12 oppsummerer delområde L4 Ørskogfjellet ved skistua.
Tabell 5-12 Vurdering av verdi, påvirkning og konsekvens delområde L4
Verdivurdering: Delområde L4 Ørskogfjellet ved skistua
Uten betydning

Noe verdi

Middels verdi

Stor verdi

Svært stor verdi
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▲
Begrunnelse:
Delområdet på Ørskogfjellet er et spesielt område i regionen som har lite inngrep. Det har gode
visuelle kvaliteter.
Ørskogfjellet er et storskala landskap med store fjell-/myrflater omkranset av høyere
fjell/terrengformer. Landformer og terrengformer er viktig for landskapets karakter.
Landskapsrommet består av det flate landskapet mellom fjellsidene. Vegetasjon er underordnet
terrengformene. Det er vegetasjon/skog i områder som har tekniske inngrep i dag, som veger,
skianlegg, hytteområder og langs postvegen. Disse områdene har bedre vekstvilkår for vegetasjon da
der er tørrere/drenert, og de har bedre lokalklima. Vegetasjonsbelter danner grøntstrukturer i dag,
men de underordnet det store landskapsrommet med fjellflata.
E39 krysser delområdet, og har noe visuell barrierevirkning sammen med parkering, men de ligger
godt i terrenget. I nord er det er stor kraftlinje som er godt synlig i utkanten av landskapsrommet.
Bebyggelse er integrert i terrenget med vegetasjon rundt. Årstidsvariasjon med vintersituasjon og snø
gir sammen med fargespekteret med myr, hei og de grå fjellene området et særpreget visuelt uttrykk.
Tiltakets påvirkning
Alternativ

Forbedret

Ingen/Ubetydelig

Noe forringet

Forringet

Sterkt forringet

endring
Rødt
alternativ

▲
Begrunnelse:
Rødt alternativ krysser fjell-/myrflate midt i landskapsrommet som i dag, men
dimensjonen på ny veg vil gi større inngrep enn i dag. Vegen med lokalveg vil være en
større visuell barriere da den ligger høyere enn sideterrenget. Skorgeelva og hytteveg, øst
for Dallia, skal krysse under E39 som gir en bedre tilpasning i stedet for å krysse over
E39. Skitnesetervegen skal krysse over i bru ved eksiterende plassering. Overgangsbru
med vegfyllinger vil være noe dominerende da det kommer 5 m over ny veg. Støyvoller
langs E39 vil være med å dempe inngrepet. Støyvoller er bratte mot E39 (1:1,5), men skal
ha slakere helning på baksider som gir en bedre landskapstilpasning. Tiltaket medfører
skjemmende inngrep da det gir en bred vegkorridor. Tiltaket dominerer noe over
landskapets skala. Landskapet har stor tåleevne pga. storskala landskap. Tiltaket er noe
eksponert da ny veg ligger noe høyere enn eksiterende veg. Det blir to parallelle veglinjer
med over- og underganger som bryter med landskapets karakter.

Figur 5-17: Dagsone sett mot øst. Skorgeelva og hyttevegen i øst mot Dallia legges i kulverter.
Støyvoller ligger veger.

Tiltaket har god rytme, er uten knekk eller sprang. Landskapstilpasning av veglinje og
konstruksjoner er vektlagt.
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Eksisterende vegetasjon mellom nye og eksisterende veger vil måtte fjernes i
anleggsperioden ved omlegging av Skorgeelva og hytteveger. Flere veger vil fragmentere
strukturer i landskapet, men samtidig vil begrensninger i inngrep bevare
vegetasjonsstrukturer nær tiltaket.
Støyvoller skal ligge inntil ny E39. Terrengtilpasning og revegetering skal vektlegges i
områdene mellom veger. Det er ikke regulert anleggsbelte på nordsiden av elva for å
bevare mest mulig av myrterrenget og vegetasjonen. Anleggsarbeider bør foregå fra sør.

Figur 5-18: Dagsone sett mot øst Skorgeelva legges om i nyttløp på nordside av ny E39.. Støyvoller
ligger mellom veger.

Eksisterende E39 i delområdet nedskaleres, og vil bli lokalveg for skisenter og for gangog sykkeltrafikk.
Totalt vurderes det at påvirkningen ved rødt alternativ vil medfører forringelse av
delområdet.
Tiltakets konsekvens
Alternativ

+++/++
++

+/++

0

Rødt
alternativ

-

--

---

----

▲

Betydelig miljøskade på delområdet

6 Trinn 2: Konsekvens av alternativ
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 4feltsveg 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
landskapsbildet, 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.
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6.1.1

Konsekvenser av alternativ

Lang tunnel på rødt alternativ gir få konflikter med landskapsbildet i dalsiden, men store
inngrep (tunnelpåhogg og flettekryss) i et lite område gir betydelig skjemmende inngrep i
overgangssonen mellom dalen og fjellet i delområde L3. Dette gir en forringelse av
landskapsbildet og negativ konsekvens. Rødt alternativ gir et samlet inngrep med
tunnelpåhogg og kryss som bryter noe med retningene i dalsiden.
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
skjemmende inngrep i dalsiden, og inngrepene i overgangssonen mellom Skorgedalen og
Ørskogfjellet påvirker landskapsbildet negativt. Inngrepene vil være godt synlig da de ligger
øverst i skogbeltet. Vegfyllinger- og skjæringer skal revegeteres, og vil på sikt ble en
naturlig del av terrenget i dalsiden.
De totale inngrepene av rødt alternativ i dalsiden sammen med kryssområdet, vil gi betydelig
inngrep over et begrenset område, og påvirker landskapsbildet negativt i delområdet.
I delområdet på Ørskogfjellet endres terrenget og vegetasjonsstrukturen ved bygging av ny
veg parallelt med dagens veg. Inngrep samles, og skåner øvrige arealer, samt at området har
tekniske inngrep og menneskeskapte inngrep i dag. Samlet vil inngrepene gi negative
konsekvenser for landskapsbildet. Avbøtende tiltak som terrengtilpasning og utforming av
støyvoller, vegfyllinger og øvrig sideterreng mot eksisterende terreng, samt rask
revegetering av sidearealer er viktig for å dempe inngrepene.
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 Landskapsbilde for hel veglinjer, Rødt alternativ
Vurdering av påvirkning med konsekvens, Rødt alternativ
Delområde

Verdi

Påvirkning

Delområde L1

Middels

Ingen

Skorgedalen
Delområde L2

Konsekvens
0

endring
Middels

Bakkesetra
Delområde L3

Vurdering

Ingen

0

endring
Middels

Forringet

Rødt alternativ gir et samlet inngrep med

Fremstedalen -

tunnelpåhogg og kryss som bryter noe

Ellingsgardsetra

med retningene i dalsiden. Store inngrep i

--

et begrenset område gjør at veglinje er
noe forankret i dalsiden. Inngrep i
kryssområde gir skjemmende inngrep, og
bryter noe med landskapet karakter.
Bergskjæringer er permanente, men
masse kan legges opp og revegeteres.
Vegfyllinger/-skjæringer vil kunne
revegeteres slik at vegen vil etter noen få
år bli godt forankret.
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Delområde L4

Stor

Forringet

Ørskogfjellet er et spesielt område i

Ørskogfjellet ved

regionen som har lite inngrep. Det har

skistua

gode visuelle kvaliteter. Ny veg vil gi noe

--

skjemmende inngrep, er noe eksponert,
og vil bli en visuell barriere. Tiltaket
bryter noe med landskapets karakter.
Samlet konsekvens, 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 Landskapsbilde danner følgende forhold ved null-alternativet viktige
premisser for utredningen:
Landskapet på Ørskogfjellet framstår hovedsakelig som urørt i dag da eksisterende veger
ligger godt forankret i terrenget. E39/E136 er en relativt stor veg i dag også, men
sidearealer er godt bevokst og er godt tilpasset. Det er ingen bergskjæringer i dalsidene som
skjemmer området. Bebyggelse og øvrige inngrep er beskjedne. Det er fjellandskapet som
dominerer landskapsbildet. Skorgedalen har noe mer påvirking i form av noe bebyggelse,
driftsveger, enkelte grus/steinbrudd og grsanbeplantninger.
For landskapsbilde er det ikke vesentlige element i vedtatte planer som vil påvirke vurdering
av null-alternativet. Det foreligger planer for ytterligere noe hyttebebyggelse på vestside av
E39, men dette påvirker ikke landskapsbildet vesentlig da de ligger i god avstand til tiltaket.

6.3 Sammenstilling av konsekvenser
Tabellen nedenfor sammenstiller konsekvensene:
Tabell 6-2 Avveiing og rangering av samlede konsekvenser for fagtema Landskapsbilde for rødt
alternativ, etter tabell 6-4 i håndbok V712.
Delområder

Alt. 0

Alt. Rødt

Delområde L1

0

0

Delområde L2

0

0

Delområde L3

0

--

Delområde L4

0

--

Avveining

Delområdene i overgangssonen mellom dal og fjell, samt sammenhengende
fjell-/myrflate veier tyngst i vurderingen av påvirkning

Samlet

0

vurdering
Rangering

-Middels negativ konsekvens

1

2
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Forklaring til

Lang tunnel gir færre konflikter for landskapsbildet, men store inngrep i kryssområdet

rangering

i overgangssonen mellom Skorgedalen og Ørskogfjellet gir allikevel betydelig
forringelse av landskapsbildet, og gir negativ konsekvens.
Kryssområde ligger i overgangen mellom dal og fjell, noe som er relativt gunstig og
lettere å tilpasse/skjule inngrep, men påvirker landskapsbildet negativt da inngrep gir
permanenter sår i landskapet (bergskjæringer).

Dagens situasjon, referansealternativet, er den beste for tema Landskapsbildet da det gir
ingen endring som påvirker landskapsbildet negativt. Rødt alternativ gir betydelige inngrep i
et relativt urørt område.

6.4 Vurderinger av utvidelse til 4-felt veg
Framtidig utvidelse til 4-felts veg vil gi noe større inngrep og påvirkning av delområder. I
delområde L3 ved tunnelpåhugg vil utvidelse komme på nordside og gi større inngrep som
bergskjæringer. Delområdet på Ørskogfjellet, delområde L4, vil gi et bredere vegrom og noe
større negativ påvirkning på områdene som ligger høyere enn fjell-/myrflata. Framtidig
utvidelse ligger langt fram i tid, og konsekvenser for utvidelse til 4-feltsveg skal utredes
dersom det blir aktuelt.

6.5 Reiseopplevelse
Reiseopplevelse skal ikke utredes som en del av landskapsbilde i revidert utgave av V712
(2018). I og med at planprogram har reiseopplevelse som et utredningskrav, er det tatt inn
her som et eget kapitel. Reiseopplevelse har ikke betydning for konsekvens av alternativer.
Reiseopplevelsen for trafikantene har ulike sekvenser på strekningen Ørskogfjellet – Vik.
Tunnel
Rødt alternativ lang tunnel, omtrentlig 6 km. Tunnel gir stabile kjøreforhold, og det er aldri
dårlig vær. Kjørekomforten på vinterstid oppveier trolig den negative reiseopplevelsen da det
er bar veg og god sikt i en tunnel kontra vintervær og snø. På solskinnsdager med fine
kjøreforhold vil en tunnel gi en svært negativ opplevelse kontra det å kjøre i dagsone.
Dagsone
Dagsonen over Ørskogfjellet er et «pusterom» mellom tunnelene på strekningen vil være
positivt for reiseopplevelsen.
Landskapet dominerer av store vidder og høye fjell ved kjøring over fjellflata. Fjellene
kommer tettere på, og opplevelsen av fjellene blir storslått i begge retninger, og de
dominerende fjellene som Trolltinden med Trollbittet gir en god reiseopplevelse. Støyvoller
og terrengforming vil hindre utsyn til sidene på delstrekningen ved kryssing av Skorgeelva
og Skitnesetervegen.
Ny veg i øvre del av Skorgedalen er høyere i terrenget enn dagens veg. Dette gir et bedre
overblikk når man kommer ut av tunnelen på rødt alternativ. Her kommer man rett ut på
fjellet i sørgående retning, En «wow-effekt». For nordgående vil rødt alternativ ha en mer brå
overgang mellom dagsone da det alternativet følger dalen et stykke før tunnelen.
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E136 går i bunnen av Skorgedalen med skogsvegetasjon, hovedsakelig lauvskog, og noen
åpnere områder med bebyggelse. Bakkesetra ses fra øst på E39/E136 i dag, og er et markert
seterområde med åpent beite (landskapsrom). Rødt alternativ unngår dalen, og vil ikke endre
reiseopplevelsen/landskapsbildet sett fra dalen.
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
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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.
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 SkorgeelvaSkitnesetervegen 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 E39 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. Det 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 Landskapsbilde er god tilpasning
til eksisterende terreng og vegetasjonsmønster. Dagens E39/136 vil bli opprettholdt som
lokalveg langs ny veg vest for nytt kryss i Skorgedalen. Adkomstveger til nærliggende
områder skal opprettholdes. Undergang/kryssing av ny veg fra «flystripa» på Ørskogfjellet til
nordside av vegen inngår i tiltaket. Terrengtilpasning av undergang og overgangsbru
sammen med støyvoller er viktig. Støyvoller er planlagt langs E39 for å dempe støy nær
støykilden (E39).
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I området der elver må legges om, skal kantvegetasjonen revegeteres og elvelandskapet
gjenskapes. Omlegging og kryssing av elver skal utformes med naturfaglig kompetanse på
elver og bekker. Det skal være tilstrekkelig bredt areal til viltpassasje ved Skorgeelva. I de
andre elvekryssingene vil småvilt kunne krysse. I detaljeringsfasen skal landkarene på brua
tilpasses terrenget og elva for å få en god utforming.
7.1.1

Formingsprinsipp for videre oppfølging

Formingsprinsipp for tiltaket tas inn planbeskrivelsen for å sikre kvalitet og helhet i
utforming. Det kan blant annet være formingsprinsipper og -uttrykk for veg, og sideterreng,
med fokus på tilpasset beplantning og revegetering, ivaretaking av bekker og elver og
stedstilpasset materialbruk og utforming av konstruksjoner. Utformingsprinsipp kan også
tas inn i reguleringsbestemmelser.
Prinsipp for å tilpasse ny veg og sideterreng er opplistet nedenfor:
Visuelle landskapsøkologiske sammenhenger
•

Vegetasjonsbelter/-strukturer knyttet til landskapssammenhenger

•

Unngå barrierevirkninger som brudd i siktlinjer og visuelle strukturer, uheldig
oppdeling eller endring av uttrykk i landskapsrom

Vegens utforming og arkitektur
•

Vegen skal så langt som mulig underordne seg landskapet og ha en best mulig
tilpasning til landskaps- og terrengformer. Dette gjelder særlig utforming av
skjæringer og fyllinger

•

Veganlegget skal ta hensyn til landskapsbildets karakter ved utforming av vegens
sideterreng, konstruksjoner, og vegutstyr

•

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

Massehåndtering, vannhåndtering og revegetering
•

Naturlig revegetering skal være utgangspunktet ved reetablering av anleggsområder
og vegens sideområder, spesielet ved myr og elver/bekker. Begrenset tilsåing skal
vurderes i tillegg der det er erosjonsutsatt (30-50 % frømengde)

•

Tilpasset vegetasjonsbruk og overvannshåndtering langs eksisterende og nye
blågrønne strukturer som Skorgelva og andre elver i dalsidene

•

Lokalisering og utforming av midlertidige deponi for ulike typer masser

•

Bruk av fagkompetanse ved utforming av tiltaket i prosjektering og ved istandsetting
av sidearealer. Utarbeiding av rigg- og marksikringsplan i detaljprosjekteringsfasen
tas inn i reguleringsbestemmelsene

7.1.2

I anleggsfasen

Rigg- og anleggsområder skal reguleres.
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
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kryssområde og veglinje for å gi minst mulig varige skader. Inngrep i eksisterende
vegetasjonsområder, avskoging og terrenginngrep kan gi varige synlige skader. Der
avskoging er nødvendig skal røtter og vegetasjonsdekke bevares mest mulig for raskere
revegetering. Klima og vær/temperatur på fjellet gir sen revegetering. Naturlig revegetering
benyttes i størst mulig grad langs elver og mot myr/naturtyper, men for å sikre rask
revegetering kan det benyttes 30-50 % grasfrømengde der områder er utsatt for erosjon. Det
skal benyttes stedstilpasset vegetasjon/frøblanding.
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, men det er viktig å ta hensyn til eksisterende
forhold.

8 Miljøoppfølging
Punkt som bør tas inn i ytre miljøplan (YM-plan) for tiltaket:
•

Vegens omgivelser skal formes slik at de framstår som naturlige elementer i
landskapet.

•

Terrenginngrep ved skjæringer og fyllinger skal utføres på en skånsom måte.
Generelt skal skjæringer, fyllinger og andre restarealer som oppstår som følge av
veganlegget, bearbeides og tilpasses omgivelsene. Bergskjæringer med høyde over
15 meter skal utformes mest mulig naturlig.

•

Støytiltak skal i hovedsak utformes som støyvoller nær kjøreveg. Lokale tiltak skal
benyttes for å unngå store inngrep i terrenget og vegetasjonsområder.

•

Minst mulig kantvegetasjon langs bekker og myr skal fjernes.

•

Vegetasjon/skog skal i mest mulig grad bevares. De midlertidige bygge- og
anleggsområdene skal ikke ryddes for skog/vegetasjon før det er endelig avklart om
det er behov for å ta dem i bruk. Det skal lages en avskogingsplan/rigg- og
marksikringsplan før anleggsstart.

•

Revegetering og tilsåing skal utføres med stedstilpasset plantemateriale for å
tilpasses tilstøtende arealer.

•

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