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FORORD 

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

konsekvensutredning for E39 Bolsønes, Molde kommune. Konsekvensutredningen er utført 

etter metoden beskrevet i Statens vegvesen håndbok V712 Konsekvensanalyser fra 2018, 

oppdatert versjon 2021.  

Rapporten tar for seg tema naturmangfold i henhold til beskrivelsen i planprogram for 

prosjektet. Planprogrammet er fastsatt av Molde kommune, den 14.05.2020. Tiltakshaver og 

ansvarlig for utredningen er Statens vegvesen. Temarapporten dokumenterer registreringer 

og verdivurderinger for temaet og vurderer konsekvensene av aktuelle 

utbyggingsalternativer. 

Tiltakshaver, prosjektleder og ansvarlig for utredningen i Statens vegvesen, er Harald Inge 

Johnsen, og planprosessleder er Bernt Arne Helberg. Fagansvarlig for fagtema 

naturmangfold er Live Hesthagen og Lene S. Heier.  
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0. Sammendrag  
 

0.1. Utredningskrav og kunnskapsgrunnlag 

I fastsatt planprogram er utredningskravet at Naturbasen (naturbase.no) vil ligge til grunn 

for planarbeidet. Virkninger for naturmangfoldverdier skal vurderes i samsvar med §§ 8-12 i 

naturmangfoldloven. Mulige avbøtende tiltak skal beskrives. 

Videre skal det vurderes om grunnen i planområdet kan være forurensa ut ifra tidligere 

virksomhet. Arealer som vurderes som risikoområder vil bli markert med hensynssoner. For 

disse vil kapittel 2 i forurensningsforskriften gjelde.  

Tilgjengelige kilder er benyttet som kunnskapsgrunnlag. I stedet for bruk av hensynssone er 

eiendommer med potensial for forurenset grunn identifisert og markert i Figur 4-4. 

0.2. Konsekvensanalyse 

Planområdet er et bymiljø uten registrerte naturverdier. Det er valgt å definere planområdet 

som delområdet NM1 og influensområdet som NM2 Moldefjorden. Moldefjorden vil motta 

tunnelvaskevann og overvann fra det nye anlegget.  

Disse områdene er ikke klassifisert i hht. registreringskategoriene i V712, da de ikke faller 

inn under noen av kategoriene. Verdien på begge områdene er derfor satt til «Uten 

betydning». 

Tabell 0-1 viser konsekvenser for de ulike delområdene for tema Naturmangfold. Tabellen 

viser også samlet konsekvensvurdering for alternativene samt rangering.  

Tabell 0-1 Sammenstilling av konsekvens for alle utbyggingsalternativer, tema Naturmangfold. 

Delområder Alt. 0 Utbyggingsalternativet 

Delområde NM1 Planområde 0 0 

Delområde NM2 Moldefjorden 0 0 

Avveining   

Samlet vurdering  Alternativet vil ha ubetydelig konsekvens 

knyttet til temaet naturmangfold.   

Rangering 2 1 
Forklaring til rangering  Selv om begge alternativene anses å ha 

ubetydelig miljøskade, er det elementer i 

utbyggingsalternativet som kan ha en 

positiv effekt på naturmangfoldet. Dette 

gjelder åpning av Fuglsetbekken, en 

forsterkning av trerekkene langs 

Fannestrandvegen og generelt en styrking 

av grøntarealene i området. Tiltaket kan 

videre medføre at forurenset grunn 

kartlegges og fjernes.   
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0.3. Konsekvenser i anleggsperioden 

I planområdet er det potensielt forurensede masser ved flere lokaliteter. Før 

anleggsarbeidene starter må det utføres en miljøteknisk grunnundersøkelse, jmf. 

forurensingsforskriften kap.2.  Ved funn av forurenset grunn må det utarbeides en 

tiltaksplan som godkjennes av Molde kommune. 

Det er også viktig å gjennomføre en oppdatert kartlegging av fremmede skadelige arter i 

planområdet. 

I planbeskrivelsen er det angitt andre oppfølgingspunkter til YM-planen. 

0.4. Vurderinger etter særlovverk, retningslinjer etc. 

Naturmangfoldloven er sentral for å ivareta naturverdier ved utbyggingsprosjekter slik som 

dette tiltaket. Innledningsvis setter loven forvaltningsmål for naturtyper, økosystemer og 

arter (§§ 4-5). Vi mener at det ikke er noen verdifulle naturtyper, økosystem eller arter som 

ødelegges av tiltaket.  

I §§ 8-12 settes krav til kunnskapsgrunnlaget, føre-var-prinsippet, økosystemtilnærming og 

samlet belastning i tillegg til at tiltakshaver skal bære kostnadene ved miljøforringelse og at 

det skal tas utgangspunkt i miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder. Statens vegvesen 

mener kunnskapsgrunnlaget er tilstrekkelig i denne sammenhengen. Ut ifra de svært 

begrensete naturverdiene i området, mener vi at det ikke er forventet vesentlig skade på 

naturmangfoldet i planområdet.  

Området er sterkt preget av tidligere utbygginger og Statens vegvesen mener at den samlede 

belastningen på området ikke vil endres av tiltaket. Til tross for de begrensede verdiene i 

området, skal Statens vegvesen i videre planlegging og detaljering av tiltaket ha fokus på å 

minimere påvirkning og skade på omgivelsene ved å iverksette tiltak og følge opp disse 

under anleggsfasen. Det skal utarbeides en ytre miljø-plan for å sikre at miljøforsvarlige 

teknikker og driftsmetoder gjennomføres. Kostnadene knyttet til planlegging og 

gjennomføring, samt nødvendig opprydding ved skade jfr. § 11, skal Statens vegvesen bære.  

Vannforskriften §12 omhandler hvordan ny aktivitet eller nye inngrep skal vurderes når 

tilstandsklassen i en vannforekomst forventes å bli forringet eller at miljømålene ikke nås. 

Da tunnelvaskevannet vil renses før utslipp, forventes ikke tiltaket å påvirke målet om å 

oppnå god miljøtilstand. Moldefjorden er en stor resipient og det forventes stor fortynning 

av utslippet. Utslipp av overvann fra veg vil først dreneres i grøfter og deler av overvannet vil 

passere en blågrønn løsning før det drenerer ut i sjøen. Påvirkning i Moldefjorden anses 

derfor som relativt lav. Utslippspunktene må vurderes i mer detalj i neste fase av prosjektet, 

jmf. VA-notat. 
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1. Bakgrunn og utredningskrav 
Formålet med temautredningen er å skaffe kunnskap om virkningene av det planlagte 

tiltaket for verdier innenfor tema naturmangfold. Temadefinisjon er gitt i kapittel 3. 

1.1. Bakgrunn for planarbeidet 

Planen inngår i planlegging av E39 Ålesund – Molde. Overordnede mål for utbyggingen av 

E39 Ålesund – Molde er definert i Konseptvalgutredningen (KVU) som ble vedtatt i 2014, med 

tilleggsutredning stadfestet av Samferdselsdepartementet i 2019: 

• å legge til rette for et felles bo og arbeidsmarked 

• redusere reisetiden mellom de to byene til under 1 time 

• bedre fremkommelighet 

• økt trafikksikkerhet 

 

Hovedmålsettingen for vegstrekning E39 Julbøen - Molde er: 

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

best mulig måte». 

Dette omfatter: 

• God trafikkflyt på framtidig E39 inn og ut av Molde 

• God forutsigbarhet og framkommelighet, særlig for langdistansetransporter 

• Framtidsrettet og sikker trafikkløsning 

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

forhold for kollektivtilbud og myke trafikanter  

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

• Bidra til å oppfylle målsettinger med bypakke Molde 

• Lav barriereeffekt 

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

kulturminner og naturressurser 

 

Opprinnelig omfattet dette prosjektet strekningen Fuglset – Kviltorp og inngikk i Bypakke 

Molde. Målene for hele strekningen er videreført inn i arbeidet for Bolsønes: 

• Gi bedre framkommelighet og tilgjengelighet for kollektivtrafikken. 

• Gi bedre framkommelighet og sikkerhet for alle myke trafikanter med vekt på 

universell og attraktiv utforming. 

• Gi god framkommelighet for næringstransport på E39. 

• Minimere barrierevirkningen av E 39. 

 

For alle effektmåla over gjelder at planen gjennomgående skal: 
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• Minimere ulemper knyttet til bl.a. støy, trafikk og visuelle forhold, herunder beholde 

og om mulig forbedre rekreasjonskvalitetene i områdene langs E39. 

• Ha god arkitektonisk kvalitet og tilpasning til omkringliggende bymiljø og landskap. 

 

Figur 1-1 viser grensen for opprinnelig planområde i rødt og grensene for det endelige 

planområdet i svart.  

 

Figur 1-1: Kartet viser planområdet. Opprinnelig avgrensning i rødt og endelig avgrensning i svart. Blå 

linje viser avgrensning som ble satt da prosjektets omfang ble endret. 

1.2. Overordna mål og føringer for fagtema Naturmangfold  

På overordnet nivå skal Statens vegvesen jobbe for å redusere miljøpåvirkningen fra bygging, 

drift og vedlikehold av veinettet hvor transporten ikke fører til alvorlig skade på mennesker 

eller miljø.  

Hovedmålet for Statens vegvesen er «Et effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem». 

Dette er konkretisert i fem toppmål, hvorav ett er «Bidra til nå Norges klima- og miljømål». 

Naturmangfold er et sentralt tema i disse nasjonale klima- og miljømålene. 

For fagtema naturmangfold er følgende overordnede mål og føringer ansett å være mest 

aktuelle (listen er ikke uttømmende):  

• FNs mål om bærekraft 

• Naturmangfoldloven 

• Vannforskriften og annet lovverk som skal sikre vannmiljø 

• Forurensningslovverket 

1.3. Utredningskrav 

Krav til en konsekvensutredning omtales i Forskrift om konsekvensutredninger, se 

www.lovdata.no. Konsekvenser skal utredes i henhold til planprogram fastsatt av Molde 

kommune 14. mai 2020.  

I fastsatt planprogram er utredningskrav for fagtema Naturmangfold omtalt slik: 

http://www.lovdata.no/
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Utredningskrav/behov 

Formålet med analysen er å frambringe kunnskap om verdifulle 

områder for tema naturmangfold og belyse konsekvensene av de 

ulike utbyggingsalternativene. Temaet omhandler naturmangfold 

knyttet til terrestriske (landjorda), limniske (ferskvann) og marine 

(brakkvann og saltvann) systemer, inkludert livsbetingelser 

knyttet til disse. Naturmangfold defineres i henhold til 

naturmangfoldloven som biologisk mangfold, landskapsmessig 

mangfold og geologisk mangfold som ikke i det alt vesentlige er 

et resultat av menneskers påvirkning. I forbindelse med 

planarbeid i regi av Molde kommune har Miljøfaglig Utredning 

kartlagt naturmangfold i Retiroparken (Miljøfaglig Utredning, 

notat 2013-43). Kartleggingen vil ligge til grunn for å vurdere 

virkninger av tiltaket på naturmangfold. Naturbasen 

(naturbase.no) vil også ligge til grunn for planarbeidet. Virkninger 

for naturmangfoldverdier skal vurderes i samsvar med §§ 8-12 i 

naturmangfoldloven. Dette gjelder kunnskapsgrunnlag, føre-

var-prinsippet, økosystemtilnærming, kostnadsansvar og 

miljøriktig teknologi og drift. Mulige avbøtende tiltak skal 

beskrives. 

 

Forurensing er en påvirkning som beskrives under tema 

naturmangfold. I planprogrammet kap.5.3.5 står det: «Det skal 

vurderes om grunnen i planområdet kan være forurensa ut ifra 

tidligere virksomhet. Arealer som vurderes som risikoområder vil 

bli markert med hensynssoner. For disse vil kapittel 2 i 

forurensningsforskriften gjelde.» 

 

Merk at vedtatt planprogram hadde en større planavgrensing enn gjeldende plan. 

Retiroparken er ikke lenger en del av planområdet og vurderinger ift. Retiroparken faller 

derfor bort.  
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2. Metode 
Statens vegvesens metode for konsekvensanalyse består av en samfunnsøkonomisk analyse 

som inkluderer både prissatte og ikke-prissatte konsekvenser. En samfunnsøkonomisk 

analyse tar sikte på å få fram/identifisere og systematisk vurdere alle fordeler og ulemper av 

et tiltak fra samfunnets synsvinkel. Metoden skal sikre en systematisk, helhetlig og faglig 

analyse av de konsekvensene et tiltak medfører. Metoden for konsekvensutredning av ikke-

prissatte temaer er beskrevet i kap. 6 i håndbok V712 2018, oppdatert versjon 2021.  

For en grundig metodegjennomgang vises det til V712 på www.vegvesen.no. En forkortet 

versjon av de viktigste trinnene i metoden er gjengitt under. 

2.1. Temadefinisjon 

Temaet omhandler naturmangfold knyttet til terrestriske (landjorda), limniske (ferskvann) og 

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

Naturmangfold defineres i henhold til naturmangfoldloven som biologisk mangfold, 

landskapsmessig mangfold og geologisk mangfold som ikke i det alt vesentlige er et resultat 

av menneskers påvirkning. Virkninger for landskapsmessig mangfold i en konsekvensanalyse 

behandles under tema landskapsbilde, for øvrig dekker tema naturmangfold lovens 

begreper. For en utdyping av begrepet «naturmangfold» vises det til veilederen til 

naturmangfoldloven kapittel II (Klima og miljødepartementet 2016). 

I en samfunnsøkonomisk analyse skal konsekvenser telles kun én gang. Grenseoppgang 

mellom de ulike temaene framgår av kapitlet om definisjoner og avgrensninger for hvert 

fagtema i håndbok V712. 

2.2. Metodens tre trinn 

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

vist i Figur 2-1. Gjennom forberedende arbeider gjør utreder seg kjent med tiltaket og 

relevante registreringer. Trinn 1 og trinn 2 skal gjennomføres for alle fagtemaene separat. 

Den foreliggende temarapporten gjennomgår trinn 1 og 2 for fagtema naturmangfold. Trinn 

3 er en konsekvensvurdering av alle ikke-prissatte fagtema samlet, og gjennomgås i 

reguleringsplanens planbeskrivelse.  
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Figur 2-1: Tre-trinns metode for konsekvensutredning av ikke-prissatte tema (V712) 

 

2.2.1. Trinn 1: Vurdering av konsekvens for delområder 

På grunnlag av innsamla 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. Inndeling i delområder er basert på 

registreringskategoriene i   
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Tabell 2-1. 
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Tabell 2-1 Registreringskategorier for fagtema Naturmangfold ( V712). 

 

Tre begrep står sentralt i analysen:  

• Verdi: Vurdering av hvor verdifullt et delområde er, d.v.s. hvor stor betydning 

delområdet har i et nasjonalt perspektiv. Skala for vurdering av verdi er femdelt, fra 

«uten betydning» til «svært stor verdi». Verdivurdering skjer trinnløst langs en 

linjalfigur som utgjør x-aksen i «konsekvensvifta», Figur 2-2. Kriterier for verdisetting 

av temaet er gitt i V712 tabell 6-23. Det skal lages et verdikart.  
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• 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 «forbedret». Vurderingen skjer trinnløst langs en linjalfigur 

som utgjør y-aksen i «konsekvensvifta», Figur 2-2. Kriterier for å vurdere 

påvirkningsgrad for temaet er gitt i V712 tabell 6-24. 

• Konsekvens: Konsekvens framkommer ved sammenstilling av verdi og påvirkning i 

henhold til «konsekvensvifta», se Figur 2-2 og veiledning i Tabell 2-2. Konsekvensene 

er en vurdering av om et definert tiltak vil medføre forbedring eller forringelse av et 

delområde. 

Vurdering av påvirkning relateres til den ferdig etablerte situasjonen. Dersom påvirkning i 

anleggsperioden kan gi langvarig eller varig skade i et delområde inngår dette i vurderingen 

av tiltakets påvirkning. Midlertidig påvirkning i anleggsperioden beskrives separat. 

Tabell 2-2 Skala og veiledning for konsekvensvurdering av delområder.  

 

Skala Konsekvensgrad RGB fargekode Forklaring 

- - - - 4 minus ( - - - - ) 
0, 0, 105 

Den mest alvorlige miljøskaden som kan oppnås for delområdet. 
Gjelder kun for delområder med stor eller svært stor verdi. 

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

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

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

0 Ingen/ubetydelig (0)  Ubetydelig miljøskade for delområdet. 

+/++ 1pluss (+) 

2 pluss (++) 146, 208, 80 
Miljøgevinst for delområdet:  
Noe forbedring (+), betydelig miljøforbedring (++).  

+++/ 

++++ 

3 pluss (+++) 

4 pluss (++++) 
66, 132, 33 

Benyttes i hovedsak der delområder med ubetydelig eller noe 
verdi får en svært stor verdiøkning som følge av tiltaket.  
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Figur 2-2: «Konsekvensvifta». Skalaene for verdi og påvirkning utgjør hhv. X-akse og Y-akse i figuren.  

 

2.2.2. Trinn 2: Konsekvens av alternativer 

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

av hvert utbyggingsalternativ.  

Skala og kriterier for å sette konsekvensgrad for hele utbyggingsalternativer framgår av 

Tabell 2-3. Vurderingene skal alltid begrunnes godt. Det må gå fram hva som har vært 

utslagsgivende for den samlede vurderingen, f.eks. om noen delområder har blitt tillagt 

avgjørende vekt, eller om sumvirkninger har blitt tillagt vekt. Det er viktig at 

beslutningsrelevant usikkerhet beskrives. Vurdering av skadereduserende tiltak som kan 

bidra til å redusere de negative virkningene eller føre til forbedring for et område eller hele 

alternativer er en del av analysen, jf. V712 kap. 6.1.4. Legg merke til at skadereduserende 

tiltak som inngår i kostnadsoverslaget er en del av utredningsgrunnlaget. Forslag til 

ytterligere skadereduserende tiltak beskrives av utreder i temarapportens kap. 7.  

  

v 
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Tabell 2-3: Kriterier for fastsettelse av konsekvens for hvert alternativ (V712).  

Skala Trinn 2: Kriterier for fastsettelse av konsekvens for hvert alternativ 

Kritisk negativ 
konsekvens 

Svært stor miljøskade for temaet, gjerne i form av store samlede virkninger. Stor andel av strekning har særlig 
høy konfliktgrad. Vanligvis flere delområder med konsekvensgrad 4 minus (- - - -). Brukes unntaksvis 

Svært stor negativ 
konsekvens 

Stor miljøskade for temaet, gjerne i form av store samlede virkninger. Vanligvis har stor andel av strekningen 
høy konfliktgrad. Det finnes delområder med konsekvensgrad 4 minus (- - - -), og typisk vil det være flere/mange 
områder med tre minus (- - -  ). 

Stor negativ 
konsekvens 

Flere alvorlige konfliktpunkter for temaet. Typisk vil flere delområder ha konsekvensgrad 3 minus (- - - ). 

Middels negativ 
konsekvens 

Delområder med konsekvensgrad 2 minus (- -) dominerer. Høyere konsekvensgrader forekommer ikke eller er 
underordnete. 

Noe negativ 
konsekvens 

Liten andel av strekning med konflikter. Delområder har lave konsekvensgrader, typisk vil konsekvensgrad 1 
minus (-), dominere. Høyere konsekvensgrader forekommer ikke eller er underordnete. 

Ubetydelig 
konsekvens 

Alternativet vil ikke medføre vesentlig endring fra referansesituasjonen (referansealternativet). Det er   få 
konflikter og ingen konflikter med høye konsekvensgrader. 

Positiv konsekvens 
I sum er alternativet en forbedring for temaet. Delområder med positiv konsekvensgrad finnes. Kun ett eller få 
delområder med lave negative konsekvensgrader, og disse oppveies klart av delområder med positiv 
konsekvensgrad. 

Stor positiv 
konsekvens 

Stor forbedring for temaet. Mange eller særlig store/viktige delområder med positiv konsekvens- grad. Kun ett 
eller få delområder med lave negative konsekvensgrader, og disse oppveies klart av delområder med positiv 
konsekvensgrad. 
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3. Utredningsalternativer og tiltaksbeskrivelse 

3.1. 0-alternativet – referansealternativet 

Alternativet som representerer en videreføring av dagens veg, blir kalt referansealternativet 

eller 0- alternativet. Referansealternativet danner grunnlaget som alle utbyggings-

alternativene skal sammenlignes mot for å se om tiltakene har positiv eller negativ effekt i 

forhold til ønsket måloppnåelse, og som referanse i den samfunnsøkonomiske analysen. 

Alternativet tar utgangspunkt i dagens situasjon, og omfatter i tillegg tiltak og virkemidler 

som er vedtatt og har finansiering og som med stor sannsynlighet vil realiseres uavhengig av 

tiltaket. 

I plangrammet for E39 Bolsønes ble 0-alternativet definert som ingen utbygging på 

strekningen fra Bolsønes til Årø. Konsekvensanalyse for Kommunedelplan for E39, Julbøen – 

Molde - plan nr. K2020-01 vedtatt i Molde kommunestyre den 17.06.2021, omfatter 

imidlertid også prissatte konsekvenser for E39 Bolsønes. 0-alternativet for hele strekningen 

Julbøen – Molde gjelder derfor også for Bolsønes.  

En forutsetning for ny E39 Julbøen - Molde er at Møreaksen etableres under Romsdals-

fjorden og over Julsundet. Selv om disse fjordkryssingene formelt ikke oppfyller de formelle 

kravene til å ligge inne i et referansealternativ er de helt avgjørende for at tiltaket skal 

realiseres. Fjordkryssingene er derfor innlemmet referansealternativet. Dette vil si at denne 

utredningen ikke omhandler konsekvensene ved at dagens ferje erstattes av tunnel under 

Romsdalsfjorden og kryssing over Julsundet. I tillegg er det vedtatte plan, med finansiering 

for ny E39 Lønset - Hjelset øst for Molde. Denne er også inkludert i referansealternativet. 

Dette vil si at følgende endringer i infrastrukturprosjekter ligger inne i Referansealternativet i 

forhold til dagens situasjon: 

• Ny E39 Vik - Julbøen (kryssing av Romsdalsfjorden og Julsundet). Dagens bilferjer 

over Romsdalsfjorden og Julsundet fjernes. 

• Ny E39 Lønset - Hjelset 

• Nytt sykehus er flyttet til ny lokalisering på Hjelset, øst for Molde sentrum 

 

Referansealternativet legger til grunn at dagens fv.  662 mellom Julsundet og Bolsønes 

omklassifisert til E39 på denne strekningen (vist i Figur 3-1). Gjennom Molde legges til grunn 

at Strandvegen og Øvre veg bli skiltet rute. 
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Figur 3-1: Standvegen, Øvre veg og Moldegårdsvegen er omklassifisert til E39 i referansealternativet, 

vist med blå, stiplet linje 

Det bemerkes at fv. 662 og spesielt strekningen gjennom sentrum ikke har tilfredsstillende 

standard som stamveg. E39 trafikk gjennom sentrum vil på virke bymiljøet på en negativ 

måte. I beregningene eller vurderingene er det ikke lagt inn avbøtende tiltak eller kostnader 

knyttet oppgradering av fv. 662 og derfor er referansesituasjonen snilt behandlet med for 

lave kostnader i framtidssituasjonen. 

 

3.2. Utredningsalternativ 

Alternativet er vist i Figur 3-2.  

I planprogrammet beskrives det kun ett hovedalternativ og det omfatter hele strekningen 

Bolsønes – Kviltorp. Mulige løsninger innenfor utredningsalternativet ble også beskrevet, 

men er ikke aktuelle lenger siden planområdet nå er begrenset til kun Bolsønes.   

Utredningsalternativet for Bolsønes omfatter nå rundkjøring med firefelts kobling til E39 fra 

nye Kringstadtunellen fra Mordalen, og tilkobling østover til dagens E39 langs Fannestranda.  

Fannestrandvegen mot Molde sentrum, og Enenvegen kobles også til rundkjøring. I tillegg 

inngår trafikale løsninger for gående- og syklende med planskilt kryssing under E39, og 

løsninger for kollektivtrafikken.  
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Figur 3-2: Utredningsalternativet  

3.3. Permanente masselager 

Områder for permanent masselager reguleres i egen plan. 
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4. Kunnskapsgrunnlag og delområder 

4.1. Generell beskrivelse 

Planområdet ligger på Fuglset i Molde kommune. Området er et byområde med mye 

bebyggelse, industri, næring og infrastruktur. Det er få og begrensede arealer med 

vegetasjon som i hovedsak er knyttet til vegkanter og restområder mellom bygg og 

infrastruktur. I nordvest inngår delvis et grøntområde sør for Fuglsetvegen i planområdet. 

Dette området har ingen registrerte naturverdier, men derimot to registrerte lokaliteter med 

den fremmede arten parkslirekne (svært høy risiko i fremmedartslista, 2018). 

Det er påvist områder med forurenset grunn og forurensede sedimenter i planområdet og i 

influensområdet. Det er også flere områder som er potensielt forurenset ut fra tidligere og 

nåværende bruk. Forurensing er relatert til punktutslipp fra industri og renseanlegg og diffus 

avrenning fra by/tettsted og havner 

I det opprinnelige planområdet er det registrert flere naturverdier, men disse er nå ikke 

lenger en del av utredningen. I gjeldende planområdet er det ingen registrerte naturverdier. 

Det er heller ikke identifisert områder som kan inngå i registreringskategoriene i V712. Det 

er derfor valgt å beskrive to delområder, planområdet på land, samt influensområde i 

Moldefjorden. Moldefjorden er definert som influensområdet da det mottar utslipp av renset 

tunnelvaskevann og overvann fra veg i dagen. 

Det er ingen åpne ferskvannsresipienter i planområdet, men Fuglsetbekken (vannforekomst 

ID 105-28-R) går i rør under planområdet med utløp i Moldefjorden (Vannforekomst ID 

0302012203-C).  Vannforekomsten Fuglsetbekken inkluderer også Tøndergårdbekken og 

Bjørsetelva (Figur 4-1). Miljøtilstanden er definert som moderat økologisk tilstand, kjemisk 

tilstand er udefinert. For sentrumsnære bekker i Molde er det foreslått å utbedre 

vandringshindre, samt vurdere/utrede gjenåpning av vassdrag (Vann-Nett). 

 

Figur 4-1 Vannforekomst Fuglsetelva, Tøndergårdbekken og Bjørsetelva (ID 105-28-R) 

Moldefjorden ved Molde har moderat økologisk tilstand og dårlig kjemisk tilstand. I hht 

Vann-nett er det nødvendig med nye tiltak for å oppnå god miljøtilstand. Det er planlagt 

tiltak for opprydning av forurenset sjøbunn ved Bolsønes verft.  
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Figur 4-2: Vannforekomst Moldefjorden ved Molde 

4.2. Kunnskap og kilder 

Under gjøres det rede for registreringene, og derigjennom hvilken kunnskap om temaet 

konsekvensanalysen bygger på.  

Naturbase er sjekket for registrerte naturvernområder, naturtyper og rødlistede arter i tillegg 

til fremmede skadelige arter, Informasjon om miljømål og miljøtilstand for 

vannforekomstene er hentet fra Vann-Nett og Vannmiljø.  

Påvist forurensing i masser og sediment er hentet fra grunnforurensingsdatabasen og 

rapporter hentet fra Vann-Nett, samt tilsendt fra Statsforvalteren. Det er utført en vurdering 

av mulige forurensede områder basert på nåværende og historisk bruk av arealer. Disse er 

markert som potensielt forurenset i Figur 4-4.  

Figur 4-3 viser registreringskart for tema naturmangfold. Kartet viser at det ikke er registrert 

naturverdier (naturvernområder, naturtyper) innenfor planområdet. Det er funn av sårbare 

arter (enkeltobservasjon av fugl) og fremmede skadelige arter. Øst for planområdet er det 

registrert en lokalitet av ålegraseng, som er foreslått som en utvalgt naturtype.  

 



E39 Bolsønes - Konsekvensutredning – temarapport Naturmangfold 

Side 22 

 

 

Figur 4-3: Registreringskart, fagtema naturmangfold. Brunt kors er stær (nær truet i rødlista, 2021), 

mens grå prikk er kornkråke (sårbar i rødlista, 2021). Grønne diamantsymbol er 

fremmede skadelige arter, hvorav de fleste er platanlønn og lupin. Parkslirekne er 

lokalisert nordvest i kartutsnittet. Utenfor planområdet i øst grenser tiltaket til en 

registrert lokalitet med ålegraseng.  

 

Figur 4-4 viser registrert forurensing i planområdet og influensområdet (Grunnforurensing 

Miljødirektoratet, Multiconsult 2015, Norconsult 2013), samt arealer med stor sannsynlighet 

for forurenset grunn. For noen eiendommer er det vurdert at det potensielt er forurensede 

masser basert på nåværende eller tidligere arealbruk. Dette gjelder områdene markert A-F i 

figur 4-4, der følgende bruk kan indikere mulig forurensing: A: bussgarasje/verksted 

området, B: området brukt som lager/næring i lang tid, C: Bensinstasjon, D/E: Tidligere del 

av Bolsønes verft, F: lagringgamle drivstofftanker. I tillegg til områdene markert er det 

sannsynlig at også andre deler av planområdet har forurenset grunn eksempelvis fra 

avrenning fra trafikk (avrenning fra slitasje av dekk, vegdekke og kjøretøy) og ukjente 

masser. Det må utføres en miljøteknisk grunnundersøkelse i neste fase av prosjektet for å 

kartlegge type forurensing og omfang.  
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Figur 4-4: Forurenset grunn/sedimenter i planområdet og influensområdet. Rød=tilstandsklasse V, 

oransje=tilstandsklasse IV, gul= tilstandsklasse III. Data er hentet fra 

grunnforurensningsdatabasen samt undersøkelser utført i området. Områder merket 

som potensielt forurenset grunn er vurdert ut fra tidligere og nåværende bruk. 

 

4.3. Besvarelse av planprogram 

Retiroparken inngår ikke lenger i planområdet, så Miljøfaglig Utreding sin kartlegging er ikke 

tatt med i grunnlaget for konsekvensutredningen.  

Utredningskravet i planprogrammet er besvart ved å bruke eksisterende data som nevnt i 

4.2. 

 

4.4. Alternativ 0, temaspesifikke forhold 

I kap. 3.1 er det gitt en generell omtale av nullalternativet. For utredning av fagtema 

Naturmangfold er det valgt å avgrense alternativ 0 til kun å omfatte planområdet samt at 

følgende forhold er vurdert som premiss for utredningen: Innenfor planområdet er det flere 

eldre reguleringsplaner og alderen på disse tilsier at flere kan være foreldet. På grunn av stor 

usikkerhet rundt status på de eldre planene vil de ikke bli regnet med som del av 

nullalternativet for deltema Naturmangfold.  
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Området er i dag sterkt utbygget med små restarealer med vegetasjon. For utredningen av 

tema naturmangfold er det forventet at utbyggingspresset på de marginale grøntområdene i 

området vil øke ytterligere.  

4.5. Influensområde 

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

vanligvis utover grensene for planområdet som er beskrevet i kap. 1.1.  

Influensområdet er definert ut fra at utslipp av overvann fra veg i dagen og renset 

tunnelvaskevann vil slippes ut i fjorden. Influensområdet er i Moldefjorden, vannforekomst 

ID 0302012203-C, vannregion Møre og Romsdal.  

 

 

 

Figur 4-5: Influensområde (NM2) for tema naturmangfold. 

 

4.6. Delområder 

Delområdene NM1 og NM2 er vist i Figur 5-1. Bakgrunn for valg av delområder er beskrevet i 

4.1 og 4.5.   
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5. Trinn 1: Verdi, påvirkning og konsekvens for 

delområder 
Trinn 1 av analysen omhandler temaets delområder med beskrivelse av verdien samt 

vurdering av påvirkning og konsekvens i de ulike utbyggingsalternativene. Se metode-

beskrivelse i kap. 2.2.1. 

5.1. Verdikart  

Figur 5-1 viser verdikart for tema naturmangfold. Planområdet er et bymiljø uten registrerte 

naturverdier. Det er valgt å definere planområdet som delområdet NM1 og influensområdet 

som NM2. Disse områdene er ikke klassifisert i hht. registreringskategoriene i V712, da de 

ikke faller inn under noen av kategoriene. Verdien på begge områdene er derfor satt til 

«Uten betydning», men vil bli vurdert i hht. metodikken for å synligjøre dagens tilstand og 

mulige konsekvenser av tiltaket. 

 

Figur 5-1 Verdikart for tema naturmangold. Delområde NM1er planområdet og NM2 er 

influensområdet.  
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5.2. Delområde Planområdet, NM1 

Delområdet består av store asfalterte områder med industri, næring og handel. E39 går 

gjennom området. Grøntarealene i delområdet er knyttet til vegkanter, rabatter og annet 

restareal.  

Gjennom området er Fuglsetbekken (vannforekomst ID 105-28-R) lagt i rør i overkant av 

300 meter fra nordsiden av Jakob Bjørnåsvegen ned til fjorden. I prosjektet er det planlagt å 

åpne den nederste delen av bekken (fra E39 og ut i fjorden?).  

Feil! Fant ikke referansekilden. oppsummerer verdivurdering, påvirkning og konsekvens for 

delområde NM1. 

 

Tabell 5-1: Vurdering av verdi, påvirkning og konsekvens delområde Planområdet 

Verdivurdering: Delområde Planområdet, NM1 

Uten betydning Noe verdi Middels verdi Stor verdi Svært stor verdi 

               ▲ 

Kort beskrivelse med verdibegrunnelse:  
Planområdet er preget av industri og handel, og med helt marginale grøntområder innimellom. Det er registrert fremmede 
skadelige arter i området. Verdien vurderes til uten betydning for naturmangfold.  
 

Tiltakets påvirkning 

Utbyggings-

alternativ 
Forbedret Ubetydelig endring Noe forringet Forringet Sterkt forringet 

1                                    ▲ 

Begrunnelse: tiltaket berører ingen registrerte naturverdier, men vil åpne de nederste 75 m av Fuglsetbekken 
sør for ny E39. Dette vil være positivt for omgivelsene, men forventes ikke å ha betydelig virkning på 
naturmangfoldet i bekken.  

Tiltakets konsekvens 

Utbyggings-

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

1                                                     ▲ 
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5.3. Delområde Moldefjorden, NM2  

Tabell 5-2 oppsummerer vurdering av verdi, påvirkning og konsekvens for delområde NM2. 

 

Tabell 5-2: Vurdering av verdi, påvirkning og konsekvens delområde Moldefjorden, NM2 

Verdivurdering: Delområde Moldefjorden, NM2 

Uten betydning Noe verdi Middels verdi Stor verdi Svært stor verdi 

                                             ▲ 

Kort beskrivelse med verdibegrunnelse:  
Delområdet NM2 er definert som influensområdet til planområdet da det mottar overvann fra dagsonen og renset 
tunnelvaskevann fra tunnelen. Tunnelen tilhører det tilgrensede vegprosjektet E39 Julbøen-Molde, men overvannsystem fra 
renset tunnelsvaskevann vil bygges i forbindelse med E39 Bolsønes. Utslippspunktet er foreløpig skissert til sør for den nye 
rundkjøringen (markert med rødt kryss i kartet).  
Det er ikke registrert viktige naturtyper eller arter i området, men øst for planområdet er det registrer flere lokaliteter med ålegras 
som er foreslått som utvalgt naturtype etter naturmangfoldloven. Nærmeste lokalitet er i småbåthavna nær planområdet.  
 

 
 
Sedimentene utenfor Bolsønes verft er forurenset i tilstandsklasse 5, og det er også registrert forurensede sedimenter langs 
kysten vestover, samt utenfor Molde betong i tilstandsklasse 4. Det er planlagt tiltak for opprydning av sjøbunn utenfor Bolsønes 
verft. Det antas at sedimentene inne i vika ved Bolsønes verft også vil være forurenset.   
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Tiltakets påvirkning 

Utbyggings-alternativ 
Forbedret Ubetydelig 

endring 

Noe forringet Forringet Sterkt forringet 

1                                                  ▲ 

Begrunnelse: Overvann fra dagsonen vil før det drenerer ut i sjø infiltrere i grøfter og deler av 
overvannet vil gå via regnbed/blågrønne løsninger. Dette vil kunne bidra til å holde tilbake 
forurensninger. Tunnelvaskevann vil renses i et lukket sedimentasjonsbasseng før det slippes ut, slik at 
konsentrasjoner av forurensningsstoffer vil være lav. Moldefjorden er en stor resipient og fortynning 
utslipp av overvann fra dagsonen og renset tunnelvaskevann vil bli stor. Utslippspunkt må detaljeres i 
samråd med Statsforvalter (jmf. VA notat). Se VA notat for detaljer om overvannshåndtering. Det vil 
søkes om utslippstillatelse for tunnelvaskevann i driftsfasen. 
 
Det vurderes derfor at tiltaket vil medføre en ubetydelig endring.  
  

Tiltakets konsekvens 

Utbyggings-

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

1                                                        ▲ 

0 -Ingen/ubetydelig konsekvens – ubetydelig miljøskade for området 
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6. Trinn 2: Konsekvens av alternativer 
Trinn 2 av analysen omhandler konsekvensvurdering av temaet for hele utbyggings-

alternativer. Se kap. 2.2.2. Utbyggingsalternativene som konsekvensutredes er beskrevet i 

kap. 3. 

6.1. Sammenstilling av konsekvenser 

Tabell 6-1 viser konsekvenser for de ulike delområdene - overført fra trinn 1 i analysen (kap. 

5). Deretter er det gitt en samlet vurdering av konsekvenser for hvert utbyggings-alternativ. 

 

Tabell 6-1: Sammenstilling av konsekvens for alle utbyggingsalternativer, tema naturmangfold. 

Delområder Alt. 0 Utbyggingsalternativet 

Delområde NM1 Planområde 0 0 

Delområde NM2 Moldefjorden 0 0 

Avveining   

Samlet vurdering  Alternativet vil ha ubetydelig konsekvens 

knyttet til temaet naturmangfold.   

Rangering 2 1 
Forklaring til rangering  Selv om begge alternativene anses å ha 

ubetydelig miljøskade, er det elementer i 

utbyggingsalternativet som kan ha en 

positiv effekt på naturmangfoldet. Dette 

gjelder åpning av Fuglsetbekken, en 

forsterkning av trerekkene langs 

Fannestrandvegen og generelt en styrking 

av grøntarealene i området. Tiltaket kan 

videre medføre at forurenset grunn 

kartlegges og fjernes.   

  

 

6.2. Konsekvenser i anleggsperioden 

I planområdet er det potensielt forurensede masser ved flere lokaliteter. Før 

anleggsarbeidene starter må det utføres en miljøteknisk grunnundersøkelse, jmf. 

forurensingsforskriften kap.2.  Ved funn av forurenset grunn må det utarbeides en 

tiltaksplan som godkjennes av Molde kommune. Anleggsarbeider kan ikke starte før 

tiltaksplanen er godkjent. Feil håndtering av forurensede masser kan bidra til å spre 

forurensing.  

Det er svært viktig å gjennomføre en oppdatert kartlegging av fremmede skadelige arter i 

planområdet. Spesielt vil det være viktig med kjennskap til utbredelsen av parkslirekne og 

om anleggsarbeidet vil komme i kontakt med lokaliteter av denne. Dersom det er tilfelle, må 

det utarbeides rutiner for hvordan massene skal håndteres (kap. 8 Miljøoppfølging). 
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Se også oppfølgingspunkter til YM plan beskrevet i planbeskrivelsen. 

6.3. Vurdering av permanente masselager 

Det er ikke planlagt permanente masselager i planområdet.  

6.4. Usikkerhet 

Ut fra prosjektets omfang og dagens bruk av området anses det som at 

kunnskapsgrunnlaget er tilfredsstillende ift. å vurdere konsekvensene av tiltaket. Det vil i 

neste fase av prosjektet utføres undersøkelser som vil dekke dagens kunnskapsmangel 

(detaljert oversikt over forurensede masser og fremmede skadelige arter) 

6.5. Vurderinger etter særlovverk, retningslinjer etc. 

Vannforskriften §12 omhandler hvordan ny aktivitet eller nye inngrep skal vurderes når 

tilstandsklassen i en vannforekomst forventes å bli forringet eller at miljømålene ikke nås. 

Miljømålet til Moldefjorden er satt til god økologisk og kjemisk status og det er antatt at 

miljømålet nås i perioden 2022-2027. Den økologiske tilstand er klassifisert som moderat i 

Vann-nett. Nye tiltak er nødvendig for å oppnå god miljøtilstand og et av tiltakene er tiltak 

for å rydde opp i forurenset sjøbunn ved Bolsønes verft. Utslipp av tunnelvaskevann og 

overvann fra veg vil ha utløp i dette området, se VA-notat vedlegg til planbeskrivelsen. Det 

er viktig at ikke utslipp belaster resipienten ytterligere. Tunnelvaskevannet vil være renset 

før det slippes ut, og det forventes at renseeffekten er 70-80 %. For ytterlige renseeffekten 

kan det være aktuelt å benytte 2 trinns renseløsning. Krav til utslipp må avklares med 

Statsforvalteren under prosjektering av endelig løsning. 

Da tunnelvaskevannet vil renses før utslipp, forventes ikke tiltaket å påvirke målet om å 

oppnå god miljøtilstand. Moldefjorden er en stor resipient og det forventes stor fortynning 

av utslippet. Utslipp av overvann fra veg vil først dreneres i grøfter og deler av overvannet vil 

passere en blågrønn løsning før det drenerer ut i sjøen. Påvirkning i Moldefjorden anses 

derfor som relativt lav. Utslippspunktene må vurderes i mer detalj i neste fase av prosjektet, 

jmf. VA-notat. 

Naturmangfoldloven er sentral for å ivareta naturverdier ved utbyggingsprosjekter slik som 

dette tiltaket. Innledningsvis setter loven forvaltningsmål for naturtyper, økosystemer og 

arter (§§ 4-5). Vi mener at det ikke er noen verdifulle naturtyper, økosystem eller arter som 

ødelegges av tiltaket.  

I §§ 8-12 settes krav til kunnskapsgrunnlaget, føre-var-prinsippet, økosystemtilnærming og 

samlet belastning i tillegg til at tiltakshaver skal bære kostnadene ved miljøforringelse og at 

det skal tas utgangspunkt i miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder. Statens vegvesen 

mener kunnskapsgrunnlaget er tilstrekkelig i denne sammenhengen. Ut ifra de svært 

begrensete naturverdiene i området, mener vi at det ikke er forventet vesentlig skade på 

naturmangfoldet i planområdet.  
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Området er sterkt preget av tidligere utbygginger og Statens vegvesen mener at den samlede 

belastningen på området ikke vil endres av tiltaket. Til tross for de begrensede verdiene i 

området, skal Statens vegvesen i videre planlegging og detaljering av tiltaket ha fokus på å 

minimere påvirkning og skade på omgivelsene ved å iverksette tiltak og følge opp disse 

under anleggsfasen. Det skal utarbeides en ytre miljø-plan for å sikre at miljøforsvarlige 

teknikker og driftsmetoder gjennomføres. Kostnadene knyttet til planlegging og 

gjennomføring, samt nødvendig opprydding ved skade jfr. § 11, skal Statens vegvesen bære.  
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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 

kompensere for vesentlige skadevirkninger for miljø og samfunn både i bygge- og 

driftsfasen». 

Det er planlagt og kostnadsvurdert enkelte tiltak som kan ha verdi for naturmangfoldet i 

planområdet. Dette gjelder åpning av Fuglsetbekken samt etablering av regnbed for 

overvannshåndtering. Slike blågrønne elementer kan etter hvert gi rom for mer naturlige 

strukturer og et økt mangfold av arter i planområdet.  

Videre skal grøntarealet nordvest i planområdet i dag forsterkes rundt planlagt gang- og 

sykkelveg. Dette kan styrke områdets naturlige preg.  

Tunnelvaskevann for tunnelen er planlagt med lukket sedimentasjonbasseng som 

rensetiltak. Det kan være aktuelt å etablere ett ekstra rensetrinn for å ytterligere redusere 

utslippet.  
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8. Miljøoppfølging 
Det er svært viktig å gjennomføre en oppdatert kartlegging av fremmede skadelige arter i 

planområdet. Spesielt vil det være viktig med kjennskap til utbredelsen av parkslirekne og 

om anleggsarbeidet vil komme i kontakt med lokaliteter av denne. Dersom det er tilfelle, må 

det utarbeides rutiner for hvordan massene skal håndteres (se under). 

Flere lokaliteter i planområdet er potensielt forurenset grunnet nåværende og tidligere bruk. 

I tillegg er grøftemasser i bymiljø ofte lettere forurenset av vegtrafikk (slitasje av dekk, 

kjøretøy og vegdekke). Det må utføres en miljøteknisk grunnundersøkelse før gravearbeider 

starter, i hht. forurensingsforskriften kap.2.  Ved funn av forurenset masse må det 

utarbeides en tiltaksplan som godkjennes av kommunen før gravearbeidene starter. 

Før anleggsarbeidene starter skal det utarbeides en massehåndteringsplan som beskriver 

ulike type masser, mellomlagring, gjenbruk etc. Massehåndteringsplanen bør inneholde en 

plan for avbøtende tiltak ift. avrenning fra masser og gravearbeider, samt spredning av 

fremmede arter. 
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