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1. Prosjektet/kontrakten

Beskrivelse av planområdet
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.
Det er definert følgende mål for prosjektet 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)

I sør starter reguleringsplanen ca. 100 m før avkjøring til Skitnesetervegen og i nord
avsluttes planen mot tilgrensende reguleringsplan E39 Vik- Julbøen med reguleringsendring
2021. Strekningen er 8 320 m lang, av dette er 5750 m tunnel og 2570 m veg i dagen.

Figur 1 Planavgrensning ved varsel om oppstart (til venstre) og veglinjen i dagen (til høyre)
Største delen av planområdet går gjennom Skorgedalen som er en U-dal mellom Ystetinden
og Sprovstinden og som ender opp på Ørskogfjellet - et større lavereliggende fjellområde
mellom Romsdalen og Sunnmøre. Eksisterende E39 følger dalbunnen gjennom Skorgedalen
og Ørskogfjellet.
Parallelt med E39 går den Trondhjemske postveg som er et statlig listeført veghistorisk
kulturminne av regional betydning.
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Elva Skorgelva renner gjennom bunnen av dalen og får tilført vann fra en rekke større og
mindre sideelver og bekker. De største er Kvernelva, Stordalsgrova, Haraldsgrova og
Sandgrova.
Nedre deler av Skorgedalen har skrinn vegetasjon med lauvtre i bunnen av dalen og langs
elva med enkelte innslag av plantet barskog. Der terrenget flater ut på Ørskogfjellet er det
store myrområder som dominerer. Det er registrert flere viktige naturtypelokaliteter
tilknyttet myrområdene. I sør mot grensa til Ålesund kommune er det to naturreservat med
myr/ våtmark, Måsålia og Nysetervatnet.
Ørskogfjellet er et regionalt viktig og populært område for friluftsliv. Ved Ellinggårdssetra
ligger Ørskogfjellet skisenter med stitrekk og skiløyper. «Ørskogfjellet parkering» er et
statlig sikra friluftsområde som strekker seg inn i Ålesund kommune og som er et viktig
utgangspunkt for utfart i fjellområdet.
Langs elva i Fremstedalen og ved Skitnesetra finner vi områder med innmarksbeite og
overflatedyrka jord. Flere steder er det også spor etter gammel slåtteeng. Bebyggelsen i
planområdet består i hovedsak av hytter og gamle setrer.
Det er utarbeidet budsjett for utslipp av klimagasser for to alternativ. Dette er gjort ved hjelp
av verktøyet «VegLCA».

Prosjektets/kontraktens miljømål
YM-planen er forankret i Statens vegvesens håndbok R760. YM-planen er også forankret i
Nasjonal transportplan (NTP), offentlig lovverk og de retningslinjer som gis av nasjonale,
regionale og lokale myndigheter.

Støy
•

Støy fra anleggsvirksomheten skal i minst mulig grad medføre sjenanse og ulemper
for omkringliggende bebyggelse og friluftsområder

•

Støyretningslinjen T-1442/2021 skal legges til grunn både for anleggsfase og
permanent situasjon

Luftforurensning
•

Luftforurensning, inkludert støv, fra anleggsvirksomheten skal i minst mulig grad
medføre sjenanse og ulemper for omkringliggende bebyggelse og infrastruktur

•

Områdene utenfor tunnelmunningene skal ha luftkvalitet som tilfredsstiller krav i T1520

•

Luften i den ferdige tunnelen skal tilfredsstille kravene fra Hb. N500 Vegtunneler

4

Forurensning av jord og vann
•

Anleggsaktiviteten skal ikke bidra til skadelig avrenning eller partikkeltransport til
Skorgeelva med sidevassdrag og bekker som drenerer ned til Skorgeelva. Det må
utarbeides en tiltaksplan for dette i prosjekteringsfasen

•

Utslipp fra anleggsområdet for øvrig (utslipp fra vaske- og oppstillingsområder for
maskiner, uhellsutslipp av for eksempel kjemikalier og oljer) skal unngås. Alle
maskiner skal ha absorbentmateriale tilgjengelig

•

Arbeider i forurensende grunn skal ha et særlig fokus og skal ikke føre til spredning
av forurensning til miljøet

•

Pålegg og vilkår i evt. tillatelser fra myndigheter skal følges

Landskapskarakter
•

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

•

Vegetasjon/skog skal i mest mulig grad bevares. Det skal lages en
avskogingsplan/rigg- og marksikringsplan før anleggsstart

•

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

•

Anleggsområder skal holdes ryddig ved behov for å unngå skjemmende områder

Friluftsliv/by- og bygdeliv
•

Anleggsvirksomhet skal hensynta bruken av områdene i Skorgedalen og på
Ørskogfjellet best mulig, jf. aktiviteter i ulike årstider og værforhold. Støy- og
støvnivåer skal holdes på akseptable nivåer

•

Anleggsarbeidet skal gjennomføres på en slik måte at bruk av friluftsområder og
ferdsel til fots og med sykkel skal kunne foregå trygt i tilknytning til anleggsområdet

•

Adkomstmulighet til skisenter og friluftsområder, på begge sider av E39, skal være
tilgjengelig for friluftsliv i hele anleggsperioden. Adkomster skal holdes åpne så langt
det er mulig, evt. finne alternative løsninger

Naturmangfold
•

Anleggsaktiviteten skal i minst mulig grad bidra til arealtap og ødeleggelse i
registrerte naturtypelokaliteter eller andre områder som er viktig for naturmangfold.
Det må settes opp anleggsgjerde i anleggsgrensen før oppstart av arbeid for å
minimere konsekvensene på naturmangfold
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•

Anleggsaktiviteten skal ikke bidra tilslamming i vann eller vassdrag som kan påvirke
eventuelle forekomster av fisk og andre vannlevende organismer negativt. Det er
veldig mange vannveier (jf. hydrologirapport Rambøll) som går gjennom planområdet
og har utløp i Skorgeelva. Det må utarbeides en plan for å hindre forurensing i
vassdrag før oppstart av anleggsarbeidet

•

Alle inngrep nært vassdrag skal vurderes spesielt med tanke på inngrep, det skal kun
hogges vegetasjon som er helt nødvendig for anleggsgjennomføringen

•

Kantvegetasjon som må fjernes i forbindelse med anleggsarbeid skal reetableres i
størst mulig grad. Det skal legges tilbake toppjorden som ble fjernet fra området. Det
skal være naturlig revegetering, områdene skal ikke tilsås om det ikke vurderes som
nødvendig. Det bør tas vare på små busker/trær som kan settes tilbake i kantsonen

•

Det skal iverksettes tiltak for å minske drenering av myrområder som berøres i
anleggsfase. Dette gjelder alle myrområder, ikke kun myrområder som også er
naturtyper

•

Det må vurderes hvordan myrjord skal benyttes i anleggsperioden, den bør
fortrinnsvis benyttes til å legge oppå annen myrjord i myrområder som er drenert
eller har tynt dekke. Den bør ikke legges i deponi. Sweco har registrert noen områder
der drenerte myrområder kan reetableres ved å benytte myrmasser

•

Det skal unngås spredning av fremmede, uønskede arter. Det er registrert hagelupin
og platanlønn innenfor planområdet og flere andre fremmede arter like utenfor
plangrensen. Før anleggsstart må området kartlegges for fremmede arter for å
oppdage eventuell spredning av kjente forekomster eller nye forekomster

Kulturarv
•

Anleggsarbeidet skal ikke medføre skade på ikke-frigitte kulturminner

•

Inngrep i viktige kulturminner inkludert sikringssone, hensynssoner, kulturmiljø og
kulturlandskap, utover det som er avklart i reguleringsplanen, skal unngås

•

Den Trondhjemske postvegen skal ivaretas

Klimagasser og energiforbruk
•

Energiforbruk og klimautslipp i forbindelse med anleggsaktiviteten skal begrenses
mest mulig gjennom redusert transportomfang og valg av materialer og utstyr som
gir lavt energiforbruk og utslipp

•

Alt arbeid og all materialbruk som er drivende for prosjektets klimafotavtrykk skal
dokumenteres

Materialvalg og avfallshåndtering
•

Anleggsaktiviteten/prosjektet skal gjennomføres med minimal mengde produsert
avfall og stor gjenbruksandel

•

Skader i forbindelse med håndtering av farlige kjemikalier og avfall skal unngås
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Naturressurser
•

Beiteområder skal sikres i hele anleggsperioden. Det må gjennomføres dialog i
forkant av oppstart med brukerne av området hvordan bruk og adkomst skal løses

•

Anleggsaktiviteten/prosjektet skal gjennomføres uten negative effekter for
drikkevannsbrønner

2. Organisering
Byggherre
Prosjekteier:

Ove Nesje

Prosjektleder:

Harald Inge Johnsen

Planleggingsleder:

Magnhild Rømyhr

Byggeleder:

Arild Gjerde

Arbeidet med YM-planen
YM-planen er utarbeidet i tverrfaglig gruppe. Det er avholdt samling 12.11.21 for å gå
gjennom uønskede hendelser og foreslå tiltak. Følgende fagansvarlige har deltatt i
utarbeidelse av Miljørisken og rapporten:
Fra Statens vegvesen:
-

Guri Pedersen Skei – landskapskarakter, friluftsliv/by- og bygdeliv

-

Marie Catrin Kristiansen – naturmangfold, forurensning og naturressurser

-

Tine Eikehaug – kulturarv

-

Regine Benz – støy/luft

-

Silje Arnøy – klima

-

Magnhild Rømyhr – planleggingsleder

-

Kristin Halvorsen – ROS-analyse

Et utkast av miljørisken samt YM-planens generelle del ble kvalitetssikret av deltakerne.
Denne utgaven av YM-planen foreligger for reguleringsplanfasen, og skal revideres i
byggeplanfasen.

Organisasjonskart for prosjektorganisasjonen
Organisering slik det framkommer av Sentralt styringsdokument, sist revidert 19.04.2020:
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Figur 2 Organisasjonskart for reguleringsplan E39 Ørskogfjellet - Vik
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3. Risikovurdering, Miljøkrav, -mål og tiltak
Oversikt over uønskede hendelser, miljørisikovurdering og tiltak er samlet i Miljørisken. Miljørisken finnes som vedlegg til denne rapporten og utklipp fra
tabellen er vist i dette kapitelet.
Konsekvens og risiko som er benyttet i Miljørisken er vist i tabellene under.

Figur 3 Tabell med kriterier for konsekvens (K) og sannsynlighet (S) (til venstre) og risikomatrise (til høyre)
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Tabell 1 Miljørisken
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4. Tids- og framdriftsplan
Reguleringsplanen legges ut til offentlig ettersyn høsten 2022. Vedtak forventes i løpet av
første halvår 2023.
Oversikt over tillatelser som må på plass før byggestart:
-

Søknad om utslippstillatelse for drifts- og drivefase for tunnel til Statsforvalteren i
Møre og Romsdal

-

Konsesjon etter vannressursloven (som regel er det ikke behov for å søke om
konsesjon ettersom forhold avklares gjennom reguleringsplanen)

-

Søknad etter lakse- og innlandsfiskeloven, forskrift om fysiske tiltak i vassdrag til
Statsforvalteren i Møre og Romsdal

-

Søknad om å frigjøre kulturminner er en del av reguleringsplanprosessen

Behov for undersøkelser i neste fase:
•

Heldekkende kartlegging av fremmede og rødlista arter innenfor rigg – og
anleggsområdet året før oppstart av anleggsarbeid. Utarbeide tiltaksplan/
massehåndteringsplan for å hindre spredning, eventuell bekjempelse av
fremmede artene.

•

Elveøkologisk kartlegging i vassdrag som berøres av fysiske tiltak

•

Overvåking av grunnvannsnivå i myrområder før anleggsstart og under utbygging

•

Utarbeide miljøkartleggingsrapport for elementer som skal rives

•

Tilstandsvurdering av bygninger som kan være følsomme for vibrasjoner

YM-planen som er utarbeidet på reguleringsplannivå vil danne grunnlag for YM-plan på
neste fase. I en senere fase må det foreslås tiltak for fremtidig forvaltning, drift og
vedlikehold. Disse tiltakene vil være knyttet til skjøtselsplan av grøntanlegg og vinterdrift
strategi.

5. Dokumentasjon
Hvor det er krav til arkivering, skal dette gjøres i MIME 20/20416.
Dokumentasjon fra målinger og kontroll må legges inn på prosjektets digitale
samhandlingsplattform. eRoom: https://www.vegvesen.no/e-room/2/eRoom/E39lesundMolde/E39lesund-Moldeplan
Rapportering av avfall skal ivaretas i ELRAPP, skjema R15. Dette gjelder også farlig avfall.
Kvittering på innlevert avfall skal legges i ELRAPP eller eRoom. Entreprenørens avfallsplan
skal legges på eRoom eller ELRAPP.

6. Kontroll av miljømessig kvalitet
Byggherren skal utpeke en egen miljøkoordinator som er ansvarlig for kontroll og
oppfølging av miljømessig kvalitet i prosjekterings- og byggefase. Byggherrens
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prosjektorganisasjon vil bli bemannet opp med nødvendig fagkompetanse innenfor relevante
fagområder. Ytre miljø skal være en fast post på prosjekterings- og byggemøter.
Dialog med Statsforvalteren og andre myndigheter skal forekomme regelmessig.
Oversendelse av måleresultater og rapportering skal tilfredsstille krav gitt i tillatelser fra
myndighetene.

Vedlegg
1. Miljørisken. Miljørisikovurdering reguleringsplanfase. Excelfil. Dato 12.11.2021.
Det er utarbeidet temarapporter for alle ikke-prissatte tema. Følgende rapporter er brukt
som kilde i arbeidet med YM-plan:
-

Rambøll 2021. E39 Ørskogfjellet-Vik. Myr i Skorgedalen. Dato 1.12.21.

-

Temarapport Landskapsbilde, Statens vegvesen

-

Temarapport Friluftsliv/by- og bygdeliv, Statens vegvesen

-

Temarapport Kulturarv, Statens vegvesen

-

Temarapport Naturmangfold, Statens vegvesen

-

Temarapport Naturressurser, Statens vegvesen

-

Sweco 2020, Kartlegging og vurderinger av naturtyper og vegetasjon. Dato
11.12.2020

-

Sweco 2021, Naturtyper og vegetasjon- supplerende kartlegging 2021. Dato
01.10.2021

-

Sweco 2022. Akvatiske undersøkelser. Dato 01.09.2022.

-

Kistefoss Skogtjenester v/Geir Høitomt, Supplerende viltkartlegging E39
Ørskogfjellet- Molde. Notat 2021-46

-

Impact Geofysikk 2020, Kartlegging av myrdybde: Rapport fra georadarundersøkelse
2020. Dato 10.11.2020

-

Rambøll, Fagrapport støy

-

Rambøll, Fagrapport lokal luftforurensning

-

Notat massedeponi/ anleggsgjennomføring, Statens vegvesen

-

Hydrologi Sweco, datert 02.09.2020

-

MRFK: Tilstandsrapport Den Trondhjemske postvei v/ Siw Helen Myrvoll Grønland
26.10.2020

-

Vestnes kommune: Kulturarvplan for Vestnes kommune – Handlingsdel 2019-2022

-

MRFK: Regional delplan: Kulturminne av regional og nasjonal verdig
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