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FORORD 
Denne temarapporten er utarbeidet som en del av arbeidet med reguleringsplan og 
konsekvensutredning for E39 Bolsønes. Konsekvensutredningen er utført etter metoden 
beskrevet i Statens vegvesen håndbok V712 Konsekvensanalyser årstall for (2021).  

Rapporten tar for seg fagtema Landskapsbilde i henhold til beskrivelsen i planprogram for 
prosjektet. Planprogrammet er fastsatt av Molde kommune, den 14.05.2020. Temarapporten 
dokumenterer registreringer og verdivurderinger for temaet og vurderer konsekvensene av 
aktuelle utbyggingsalternativer. 

Tiltakshaver og ansvarlig for utredningen er Statens vegvesen. Prosjektleder for tiltaket er 
Harald Inge Johnsen og planprosessleder er Bernt Arne Helberg. Fagansvarlig for fagtema 
landskapsbilde Sidsel Høstmælingen Jensen. Rapporten er sidemannskontrollert av Borghild 
Neergaard Aarset. 
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0. Sammendrag  

0.1. Innledning 
Konsekvensanalysen er utarbeidet etter Statens vegvesens V712 Håndbok for 
konsekvensanalyser (2018). 

Planprogrammet, fastsatt av Molde kommune den 14.05.2020, inneholder omtale av de 
viktigste momentene som skal vektlegges i utredningen for deltema Landskapsbilde (Se kap. 
1.3) 

Fagtema landskapsbilde omhandler landskapets romlige og visuelle egenskaper og hvordan 
landskapet oppleves som fysisk form. Landskapsbilde omfatter omgivelsene, fra det tette 
bylandskapet til det uberørte naturlandskap. Grenseoppgang mellom de ulike ikke-prissatte 
temaene framgår av håndbok V712. 

Formålet med analysen er å frembringe kunnskap om verdifulle områder for temaet, og 
belyse konsekvenser av utbyggingsalternativet.  

0.2. Plan- og influensområdet 
Plan- og influensområdet ligger på Fuglset i Molde. Planforslaget består av ny rundkjøring 
på E39 i Fannestrandvegen i tilknyttet vestre tunellpåhugg med 4 felt for ny Kringstadtunell 
(Jfr. Regulerigsplanen for E39 Julbøen- Molde, plan.id_1506202114).  

Planområdet og influensområdet er analyseområdet. Planområdet er likt for alle fag, mens 
influensområdet vil variere fra tema til tema. Planområdet er vesentlig redusert i forhold til 
planavgrensning vist i planprogram.  

0.3. Utredningskrav og kunnskapsgrunnlag 
Planprogrammet omfatter hele strekningen fra Fuglset til Kviltorp, men planen regulerer kun 
Fuglsetområdet. Dette innsnevrer noe omfang av krav til utredning satt i planprogrammet, 
men ikke tema. Utredningkrav til landskapsbilde i planprogrammet er lagt til grunn for 
vurderingene. Tiltakets konsekvens og avbøtende tiltak er beskrevet. 

Grunnlaget for vurderingene er basert på gjennomgang av eksisterende kunnskap fra 
tidligere faser av prosjektet, utredninger, skriftlige og muntlige kilder. I tillegg er det 
benyttet datasett fra bl.a. NiN Landskap (Artsdatabanken), Nasjonalt referansesystem for 
landskap (Puschmann/NIBIO) og  Kilden - Landskap (nibio.no). Det er utarbeidet tema- og 
registreringskart ved hjelp av ArcGIS. Det er gjennomført befaring av analyseområdet.  

Etter metodikk i håndbok V712 har analyseområdet blitt inndelt i 7 delområder. I trinn 1 
vurderes konsekvens for delområder. På grunnlag av innsamla kunnskap deles 
utredningsområdet inn i enhetlige delområder. Deretter gjøres en vurdering av hvor 
verdifullt et delområde er, hvor stor betydning delområdet har i et nasjonalt perspektiv. Med 
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påvirkning menes en vurdering av hvordan det samme området påvirkes som følge av 
tiltaket, i forhold til referansesituasjonen (null-alternativet). Konsekvens framkommer ved 
sammenstilling av verdi og påvirkning i henhold til «konsekvensvifta». I trinn 2 vurderes 
samlet konsekvens for alternativet. 

 
Figur 5-1 Verdikart for fagtema Landskapsbilde   

Tabell 5- 2 : Verditabell og registreringskategorier for delområder fagtema Landskapsbilde 

Delområde Lokalitetsnavn Fastsatt karakter for landskapsbilde Verdi 

L-1 Industriområdet  
Bolsønes 

Industriområdet Bolsønes har høy 
arealbruksintensitet, med mindre 
visuelle kvaliteter. Delområdet mangler 
bystruktur og har ikke sammenheng 
mellom bygninger og infrastruktur. 
Landskapsrommet med store åpne 
asfaltflater med store næringsbygg 
rundt definerer landskapsbildet og 
skaper et landskapsrom. Trerekken 
langs Fannestrandsvegen er et viktig 
element i i delområder som skaper 
sammenheng mellom øst og vest og 
markerer Den gamle Trondshjemske 
postvej 

Uten betydning 
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L-2 Kryss Enenvegen/ 
Circle K 

Landskapsrommet har store åpne 
asfaltflater med store næringsbygg rundt 
definerer landskapsbildet og skaper et 
landskapsrom. Sammen med Blodbøka i 
krysset Enenvegen/E39 er trerekken langs 
Fannestrandsvegen viktige elementer i 
delområdet. Trerekken skaper sammenheng 
mellom øst og vest og markerer Den gamle 
Trondshjemske postvej 
 

Noe verdi 

L-3 Rema 1000/Enenvegen Næringsområdet Rema 
1000/Enenvegen har høy 
arealbruksintensitet, med store åpne 
asfaltflater og mindre visuelle 
kvaliteter. Grønnstrukturen langs 
høydedragene og trerekken øst for 
Enenvegen er viktige elementer som gir 
visuelle sammenhenger. Bolsønes Gård 
danner et særpreg i delområdet. 
Delområdet mangler bystruktur og har 
ikke sammenheng mellom bygninger 
og infrastruktur 

Noe verdi 

L-4 Sør for Fuglsetvegen Delområdet er en viktig del av et større 
sammenhengende grøntareal og er 
viktig for bydelen. Området er regulert 
med hensynssone grøntstruktur i 
kommunalplanen.  
Landskapsrommet består av et 
grøntarealer i hellende terreng med 
unntak av ett flatt nivå, asfaltert 
lagringsplass. 
Delområdet har gode visuelle 
kvaliteter, med unntak av 
lagringsarealet, som resulterer i at 
delområdet har mindre god balanse 
mellom helhet og variasjon.    

Stor verdi 

L-5 Gamle Bolsønes Deler av delområdet er sårbart for 
inngrep da det innehar visuelle 
kvaliteter av lokal og kulturhistorisk 
betydning.  Spesielt næringsbyggene 
ved Bolsønes verft skaper et visuelt 
særpreg for delområdet. Bygningene , 
som er siste rest av det gamle Bolsønes 
sentrum, er en del av det 
sammenhengende visuelle historiske 
miljøet på Bolsønes og  er med på å 

Middels verdi 
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forsterke gatestrukturen langs E 
39.Den historiske Fannestrandalleen 
langs E39 er et viktig retningsgivende 
element som en del av bystrukturen. 
Andre deler av delområdet med få 
visuelle kvaliteter, næringsbygg, 
parkeringsareal og lagringsområder, 
har større tåleevne da arealet har høy 
bruksintensitet. Tiltak i området vil 
endre gatestrukturen og gamle 
Bolsønes sentrum. Andre deler av 
området vil det være mulig med 
terrengtilpasninger og forbedring av 
tidligere områder med lite visuelt 
særpreg.    
 

L-6 Boligområdet 
Fugsetbakken/ 
Nerlandsvegen 

Delområdet har med sine grønne 
arealer og tydelige siktlinger gode 
visuelle kvaliteter. Delområdet har god 
balanse mellom helhet og variasjon. 
Inndelingen av vegsystemet og 
kvartalstruktur gir området god 
bystruktur. Bebyggelsen er tilpasset 
byens skala og området danner gode, 
lesbare omgivelser. 

Middels verdi 

L-7 Boligområdet Nedre 
Fuglset 

Delområdet har gode visuelle kvaliteter 
med sammenhengende boligarealer 
med hager og et større grøntdrag, noe 
som er et særpreg for området. 
Infrastrukturen med veger og mindre 
tilførslesveger  i bratt terreng definerer 
plasseringen av bebyggelsesstrukturen 
i delområdet. Dette skaper gode og 
lesbare omgivelser og er tilpasset 
byens skala. Siktlinjer og utsyn fra 
hovedvegene og boliger er et særpreg 
for området.      

Middels verdi 
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0.4. Konsekvensanalyse 
I reguleringsplan for E39 Bolsønes er noen av effektmålene å  

- minimere barrierevirkningen av E39 
- minimere ulemper knyttet til bl.a. støy, trafikk og visuelle forhold, herunder beholde 

og om mulig forbedre rekreasjonskvalitetene for områdene langs E39 
- ha god arkitektonisk kvalitet og tilpasning til omkringliggende bymiljø og landskap 

Tiltaket, med 2 tunnelløp med 4 felt, ny rundkjøring og breddeutvidelsen av 
Fannestrandvegen fra 2 til 4 felt, gir betydelig miljøskade for delområde 3 og noe miljøskade 
for delområde 2. Disse delområdene er dominert av industriområder med store asfaltflater 
og spredt næringsbebyggelse uten bystruktur med få visuelle kvaliteter og har større 
tåleevne. Derimot resulterer tiltaket i et bredt og barrieredannende inngrep som bryter med 
landskapets karakter/ topografi og byens skala . Avbøtende tiltak som tilpasning til 
eksisterende terreng, utslaking av sideterreng, reetablering av grønnstruktur og forsterke/ 
videreføre grønntarealer vil bidra til å bedre de visuelle forholdene. I tillegg vil  
konstruksjoner (murer, underganger) tilpasses eksisterende og nytt terreng, med vekt på 
materialvalg og utforming. 
 
For delområde 5 vil tiltaket føre til noe miljøskade. Breddeutvidelse fra 2 felt til 4 felt og med 
parallellføring av lokalveg resulterer i et visuelt bredt vegtiltak som dominerer landskapets 
og byens skala. Tiltaket fjerner bygninger med visuell kulturhistorisk betydning.  
Samtidig vil tiltaket i delområdet føre til bredere grønne rabatter som fører til bedre plass til 
treplanting på begge sider av gata. Dette vil forbedre og forsterke Fannestrandalleen.  
Ny allé vil fungere som et avbøtende tiltak ved å avgrense gaterommet og bedre 
bystrukturen.  
 
For delområde 4 vil tiltaket ha miljøgevinst. Reetablering og tilbakeføring av grønntareal vil 
bedre og forlenge eksisterende grøntdrag.  
 
Tiltaket vurderes samlet å gi middels negativ konsekvens da tiltakets størrelse veies opp mot 
forbedringen av flere delomåder med høy arealbruksintensitet.  
 
Feil! Fant ikke referansekilden. Tabell 0-1 viser konsekvenser for de ulike delområdene for 
tema Landskapsbilde. Tabellen viser også samlet konsekvensvurdering for 
utbyggingsalternativene samt rangering.  

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

Fagtema LANDSKAPSBILDE Alt. 0 Alt. 1 

L – 1 Industriområdet Bolsønes 0 Ubetydelig miljøskade ( 0 ) 
L – 2 Kryss Enenvegen/Circle K 0 Noe miljøskade ( - ) 
L – 3 Rema 1000/ Enenvegen 0 Betydelig miljøskade ( - - ) 

 L - 4 Sør for Fuglsetvegen 0 Miljøgevinst ( + ) 
 L – 5 Gamle Bolsønes 0 Noe miljøskade ( - ) 
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 L – 6 Boligområdet 
Fuglsetbakken/Nerlandsvegen 

0 Ubetydelig miljøskade ( 0 ) 

 L – 7 Boligområdet Nedre Fuglset 0 Ubetydelig miljøskade ( 0 ) 
Avveining 

 

I sum vil alternativet hovedsakelig gi en forverring 
av tema landskapsbilde med 2 delområder med 
betydelig eller noe miljøskade, mens 3 av 
delområdene har   
lav konsekvensgrad og ett delområde forbedres 
med miljøgevinst. Dette resulterer totalt med 
lavere konsekvensgraden for nytt anlegg. 
 

Samlet vurdering 0 
Middels negativ  

konsekvens 

Rangering 1 2 
Forklaring til rangering  Tiltaket med rundkjøring, 4 felt langs 

Fannestrandvegen og tunellportal med 4 felt 
bryter med landskapets og byens skala, og skaper 
større visuell barrierevirkning. Dette veies opp 
mot forbedring av flere delområder med høy 
arealbruksintiensitet.  

 

 

0.5. Konsekvenser i anleggsfasen 
Anleggsvirksomheten vil medføre inngrep i dagens landskap, og kan påvirke det visuelle 
miljøet negativt. For å redusere nær- og fjernvirkning av anlegget og få en rask tilbakeføring 
av landskapet bør det iverksettes tiltak. Etter at anleggsarbeidet er ferdig skal terrenget 
tilbakeføres og sår som anlegget har medført skal repareres og istandsettes. Alle 
midlertidige anlegg skal fjernes og istandsettes med tilbakeføring av frøbankjord der det er 
mulig eller stedlige masser med konvensjonell frøsåing. 

Mål for det ferdige anlegget 

 Inngrepene for å gjennomføre anlegget skal gi best mulig tilpasning til eksisterende 
terreng og endringer i omgivelsene 

 Inngrepet bør begrenses slik at opplevelsen av landskapet ikke reduseres 
 Områder som blir berørt av anlegget skal tilbakeføres og repareres slik at det 

fremstår som en naturlig del av landskapet 
Mål for anleggsperioden 

 Byggeplass og riggområder skal fremstå som ryddige og være minst mulig 
sjenerende for omgivelsene 

 Midlertidige inngrep skal begrenses i areal og tid og gjøres så skånsomt som mulig 
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 Områdene med massedeponi skal være minst mulig sjenerende for omgivelsene 
 Tilbakelegging av frøbankjord skal utføres så langt det er mulig (gjelder eksisterende 

grøntdrag) 
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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 Landskapsbilde. 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 1-1-1 viser grensen for opprinnelig planområde i rødt og grensene for det endelige 
planområdet i svart.  

 
Figur 1-1: Planområde. 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 landskapsbilde 
Den europeiske landskapskonvensjonen (ELK) forplikter Norge, i artikkel 6, til å bedre 
kunnskapen om egne landskap. I dette ligger det å kartlegge landskapet heldekkende og 
analysere landskapets karakter for å få fram hvilke krefter og trusler som fører til endringer. 
En skal også merke seg de endringene som skjer. Videre defineres, i artikkel 1, 
landskapsplanlegging «som sterke framtidsrettede tiltak som tar sikte på å forbedre, 
istandsette og skape landskap».  

Plan- og bygningsloven har med 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 omtaler «verdifulle landskap» under «Kriterier for 
vurderingen av om en plan eller et tiltak kan få vesentlige virkninger for miljø eller samfunn» 
(§ 10 tredje ledd bokstav b). I tilhørende veileder Klima- og miljødepartementet og 
(Kommunal- og moderniseringsdepartementet 2017) er det nærmere konkretisert hvilke 
landskap som inngår i «verdifulle landskap». I forskriftens kapittel 5, som omhandler 
innholdet i konsekvensutredninger, er landskap omtalt under «Beskrivelse av faktorer som 
kan bli påvirket og vurdering av vesentlige virkninger for miljø og samfunn», § 21 pkt. 6.  

Naturmangfoldlovens §3 i) definerer naturmangfold som «biologisk mangfold, 
landskapsmessig mangfold og geologisk mangfold, som ikke i det alt vesentlige er et 
resultat av menneskers påvirkning». Virkninger for landskapsmessig mangfold behandles 
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under tema landskapsbilde. Geologisk mangfold på landskapsnivå (2-20km²) vurderes under 
fagtema landskapsbilde, for øvrig håndteres geologisk mangfold i tema naturmangfold (se 
kap. 6.6).  

NiN (Natur i Norge) Landskap er et nasjonalt heldekkende kartleggingssystem på 
landskapstypenivå. Systemet svarer ut formålet med ivaretaking av landskapsmessig 
mangfold som i naturmangfoldloven er definert som «mangfoldet av landskapstyper». NiN 
Landskap beskriver landskapsvariasjon i Norge, dvs. mangfoldet av landskapstyper. 
Landsdekkende kartlegging foregår på et detaljeringsnivå tilpasset målestokk 1:50 000.  

Arkitektur.nå er en nasjonal strategi som beskriver ambisjonene for statlig arkitekturpolitikk. 
Den legger til grunn en bred definisjon av arkitekturbegrepet, der arkitektur omfatter i vid 
forstand alle våre menneskeskapte omgivelser. Det favner både bygninger og anlegg, uterom 
og landskap. Visjonen er at god arkitektur skal bidra til høy livskvalitet, og gi attraktive, 
funksjonelle og universelt utformede byggverk og omgivelser. God arkitektur skal uttrykke 
felles kultur og identitet. Målet for arkitekturstrategien i Statens vegvesen er å skape 
helhetlige omgivelser som oppleves som varig attraktive, stedstilpassede og bærekraftige. 

Effektmål i planprogrammet for E39 Bolsønes- Kviltorp – 2020 – som angår fagtema 
landskapsbilde: 
Reguleringsplanen for E39 Bolsønes-Kviltorp skal:  

 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 E3 
 Minimere barrierevirkningen av E 39.  

 
For alle effektmåla over gjelder at planen gjennomgående skal:  

 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.  
 
Kommunestyret forutsetter i sitt vedtak 16.11.2017 at reguleringsplanen på strekningen 
Fuglset-Kviltorp blir utarbeidet på en måte som reduserer uheldige miljømessige 
konsekvenser og sikrer god tilkomst til sørsiden av E39. 
 
Kommunale føringer 
Molde kommunes arealstrategi 

 Vi må legge til rette for, og sikre, gode og lett tilgjengelege blå og grøne 
nærrekreasjons- og friluftsområde i nærmiljøet 

 Vi må ta vare på og sikra det biologiske mangfaldet og bevarer viktige landskap 
 Vi må ta vare på naturmangfald, kulturminne, kulturlandskap og vår historiske 

identitet 
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 Vi må ha eit fleirfunksjonelt fokus på grønstruktur og sjå verdien av blå-grøn 
struktur i lokal handtering av overvatn 

Kommuneplanens arealdel 2015-2025 

Miljøhensyn              

    

Blå-grønne strukturer   

   

Vurdering av viktige vassdrag 
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Planbestemmelser 

    

1.3. Utredningskrav 
Krav til en konsekvensutredning omtales i Forskrift om konsekvensutredninger, se 
www.lovdata.no. Konsekvenser utredes i henhold til planprogram fastsatt av Molde 
kommune, 14.05.2020. I fastsatt planprogram er utredningskrav for fagtema Landskapsbilde 
omtalt slik:  

 

Utredningskrav/behov 

 
Landskapsbilde handler om estetiske verdier i landskapet og 
menneskers visuelle opplevelse (bilde) av omgivelsene, og 
hvordan de visuelle aspektene endres som følge av et vegtiltak.  
Arbeidet blir utført ved hjelp av befaring, kartmateriale, flyfoto og 
bilder, samt tilgjengelig bakgrunnsmateriale. Verdivurderingene 
av landskapet beskrives ut fra helheten, om landskapet er vanlig 
i regionen og viktige strukturerende elementer som er viktige for 
landskapets karakter. Påvirkningen beskriver hvor store 
endringer tiltaket antas å medføre for landskapsbildet.  
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Utredningen skal beskrive, illustrere og kartfeste landskapstyper, 
fysiske strukturer, verdier og sårbarhet for ytterligere 
veginngrep. Mulige avbøtende tiltak skal beskrives. 
Forhold som skal kartlegges/utdypes innenfor tema 
landskapsbilde er: 

 (By-)landskapets karakter og skala. 
 Synlighet (fjern- og nærvirkning). 
 Landform/terrengform. 
 Vegetasjon (sammenhengende vegetasjonsdekke, 

skogsareal, vegetasjonsbelte). 
 Vann (vann, vassdrag). 
 Bebyggelse (type, struktur, rom). 
 Andre element (veger, kraftlinjer, akser, utsiktspunkter, 

siktakser, landemerke). 
 
Reiseopplevelse inngår ikke i tema Landskapsbilde. Det omtales i 
ev. tilleggsanalyser, jf. kapittel 9 i håndbok V712. 
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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 (2021).  

For en grundig metodegjennomgang vises det til V712. En forkortet versjon av de viktigste 
trinnene i metoden er gjengitt under. 

2.1. Temadefinisjon 
Håndbok V712 avgrenser og beskriver fagtemaet Landskapsbilde til «landskapets romlige og 
visuelle egenskaper og hvordan landskapet oppleves som fysisk form. Landskapsbilde 
omfatter alle omgivelsene, fra det tette bylandskap til det uberørte naturlandskap». 

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. 
Denne temarapporten gjennomgår trinn 1 og 2 for fagtema Landskapsbilde. Trinn 3 er en 
konsekvensvurdering av alle ikke-prissatte fagtema samlet, og gjennomgås i 
planbeskrivelsen for E39 Bolsønes.  
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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 Tabell 2-1. 

 

Tabell 2-1 Registreringskategorier for fagtema Landskapsbilde ( V712). 
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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 6-16. Det skal lages et verdikart.  
 

Tabell 2-2 Kriterier for verdisetting for fagtema Landskapsbilde ( V712). 
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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 6-17. 

Vurdering av påvirkning 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.  
 
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 2-3 Kriterier for vurdering  av påvirkning for fagtema Landskapsbilde ( V712). 

 

 Konsekvens: Konsekvens framkommer ved sammenstilling av verdi og påvirkning i 
henhold til «konsekvensvifta», se Figur 2‐2 og veiledning i tabell 2-5.Konsekvensene 
er en vurdering av om et definert tiltak vil medføre forbedring eller forringelse av et 
delområde. 
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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 2-4 Skala og veiledning for konsekvensvurdering av delområder. 

 

 
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 

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.  

v
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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.  

Tabell 2-5 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 2). Gjennom Molde legges til grunn 
at Strandvegen og Øvre veg bli skiltet rute. 



E39 Bolsønes - Konsekvensutredning – temarapport Landskapsbilde 

Side 26 
 

 
Figur 3-1 Strandvegen, 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. Utredningsalternativet 
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.  

Alternativet er vist i Figur 3-2.  

  

 

 

 



E39 Bolsønes - Konsekvensutredning – temarapport Landskapsbilde 

Side 27 
 

 
Figur 3-2 - Utredningsalternativet  

3.3. Permanente masselager 
Det er ikke planlagt permanente masselager i planområdet.  
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4. Kunnskapsgrunnlag og delområder 

4.1. Generell beskrivelse 
Utredningsområdet Fuglset og Bolsønes ligger, som resten av Molde by, i en sørhelning ned 
mot Moldefjorden. Molde ligger langstrakt langs den sørvendte åssiden og strekker seg fra 
Kringstad i vest til Årø og Molde lufthavn i vest. Hovedtrekkene i topografien består av slake 
lier som strekker seg fra fjorden og opp mot skogkledde åser. Den sørvendte helning gjør at 
det fra store deler av byen er godt utsyn til Romsdalsalpene, på sørsiden av 
Romsdalsfjorden. 

Molde sentrum ligger ved utløpet av Moldeelva inne i vika mellom Storkaia og Molde ferjekai. 
Molde ferjekai er et trafikk-knutepunkt da E39 går videre vestover herfra. Videre vestover 
mot Bolsønes er det flate utfyllingsområdet sør for E39 preget av store næringsbygg og 
industri med store asfaltflater. Disse områdene er næringsområdene i Lingedalen og 
områdene nord for E39 ved Bolsøynes har store sammenhengende arealer og bygg med tette 
flater. Et sammenhengende grøntdrag strekker seg fra Frænavegen, videre langs 
Fuglsetvegen og opp mot grønarealene ved Fuglsethallen. Trerekken langs 
Fannestrandvegen er sammen med boliger med hager ut mot E39 et markant grøntdrag 
langs innfartsåren inn til Molde sentrum.  

Hovedinfrastrukturen er knyttet til Molde ferjekai (ferjeforbindelser til Vestnes og Sekken) 
med dagens E39 videre østover og Rv 622 som går videre vestover gjennom Molde sentrum.  

 
Figur 4-1- Oversiktskart over Molde sentrum øst med Bolsønes. Kilde: Google Maps 
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4.1 Analysegrunnlag  

Puschmanns landskapsanalyse 

Landskapet ved Molde ligger i Landskapsregionen «Midtre bygder på Vestlandet, områder 
Langs Moldefjorden», beskrevet i Nasjonalt referansesystem for landskap (Puschmann, 
NIBIO).  

Landskapsregionen beskrives som et belte mellom fjordmunninger og indre bygder. Mellom 
fjordløpene inngår også mellomstore fjellområder med avrunda former og større åser. Det er 
generelt lite løsmasser langs fjordløpene. Lavereliggende fjorddeler framstår som frodige 
pga tykt nok løsmassedekke til vegetasjon. Store fjordløp, som Moldefjorden, er et særpreg 
for regionen, med langstrakte vannflater. Et regionalt særpreg er store områder med 
lauvskog, slik som Molde, med solvendt fjordside. Bygningsmiljøet er tilknytta sjøen og 
preger regionen, særlig naust og buer, men også store anlegg som skipsverft mm. Mange 
har opphav i eldre strandsteder, som Bolsønes, med en mindre kjerne av eldre hus inntil 
E39, som nå er omgitt av nyere næringsbygg og boligfelt. Nyere bebyggelse ligger på 
utfyllinger ut mot Moldefjorden ved Bolsønes verft. Vegnettet med E39 følger fjordløpet. 
Fergene er fortsatt viktig for samferdsel (E39).                

NIN - landskap 

Et nyere registreringssystem er NiN – Natur i Norge. Natur i Norge skal utgjøre kjernen i 
offentlig naturkartlegging, i tråd med stortingets vedtak om dette: «Natur for livet, Norsk 
handlingsplan for naturmangfold. Meld. St. 14 (2015-2016).».  NiN er samfunnets felles 
verktøykasse for å beskrive natur på en sammenlignbar måte.  

Landskapet ved Molde beskrives under kategorien landskapstyper i NiN-Landskap. 
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». 

Hele planområdet ved Molde tilhører landskapstypen «Skjermet indre slakt til småkupert 
kystslettelandskap med tett bebyggelse» (KS-11) og ligger i større grad skjermet for bølge- 
og vindeksponering fra åpent hav. Planområdet ligger som en del av den kuperte delen av 
kystsletta med vekslende terreng. Landskapet er tydelig preget av menneskelig arealbruk 
med høy bygningsintensitet. 

Influensområdet berører ikke andre landskapstyper, da planområdet er begrenset og 
influensområdet strekker seg innen samme landskapstype.  NiN - Påvirker i liten grad 
planområdet.  
 

Tabell 4-1 Landskapstype beskrevet i NiN Landskap 

Hovedtype Grunntype ID Grunntype Lokalisering av delområdene 
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Kystlandskap LA-TI-K-S-
11 

Beskyttet indre småkupert 
kystslette med tettsted 

L 1-L12 

 

 
Figur 4-2 Oversiktskart med landskapstyper, hentet fra NiN landskap. Planområdet og influensområde 

ligger innenfor samme landskapstype. Kilde: NiN landskap Landskap | NiN-kart 
(artsdatabanken.no) 

 
Arealbruk 

Arealbruken innen influensområdet domineres hovedsaklig av industriområder med 
asfalterte flater og store næringsbygg. Boligområdene ligger nord for industriområdene og i 
øst langs E39.  
 

 
Figur 4-3 kilde, Arealis 201308+-+Hefte_reguleringsplan (2).pdf 

Grønnstruktur 
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Eksisterende grønnstruktur i området er registrert ved befaring i området, innmålinger av 
eksisterende trær hovedsakelig langs E39 i tillegg til ortofoto. Grønnstrukturen innen 
influensområdet er hovedsakelig nord for E39 med en markant trerekke langs 
Fannestrandvegen. Et sammenhengende grøntdrag strekker seg fra Frænavegen, videre 
langs Fuglsetvegen og opp mot grøntarealene ved Fuglsethallen. Trerekken langs 
Fannestrandvegen er sammen med boliger med hager ut mot E39 et markant grøntdrag 
langs innfartsåren inn til Molde sentrum. Trerekken langs E39 markerer den tidligere 
Fannestrandsalleen, beskrevet under Kulturarv KU.  

 
Figur 4-4 Registreringer av grønnstruktur fra ortofoto,befaring og innmåling av eksisterende trær E39 

Bolsønes-Kviltorp (Arcgis.com) 
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Figur 4-5 Oversiktskart med E39 og tilgrensende områder. Områder med eksisterende 

vegetasjon/treslag er vist. Kilde: Kilden - Arealinformasjon (nibio.no) 

 

Langs grøntarealet ved gamle Bolsønes, ut mot sjøen, er Fuglsetbekken lagt i rør. 
Fuglsetbekken ligger i tilknytning til nedbørsfeltet og flomvegen øst i planområdet.  

 
Figur 4-6 Fuglsetbekken ligger i tilknytning til nedbørsfeltet og flomvegen øst i planområdet.  Kilde: E39 
Bolsønes-Kviltorp (arcgis.com) 
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Historisk utvikling  

Det kulturhistoriske bygningsmiljøet fra gamle Bolsønes ligger i tilknytning til sjøen og er 
noe fragmentert. Enkelte bygningene langs og i nærheten av E39, sammen med Bolsønes 
verft danner et visuelt kulturhistorisk bilde av gamle Bolsønes sentrum. 
 

 
Figur 4-7 Gamle Bolsønes sentrum – 1947, markert med rødt de bygningene som eksisterer  

Kilde: FINN kart - en ledende norsk karttjeneste - historiske 

 

 
Figur 4-8 Gamle Bolsønes sentrum – dagens situasjon – markert med rødt de bygningene som 
eksisterer i dag. Kilde: Google maps       
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Siktlinjer og gatestruktur 

Bortsett fra E39 som markerer innfarten til Molde sentrum er det innen planområdet få gater 
og tydelige elementer som forsterker og bygger videre på bystruktur. Nedre Fuglset gård, 
Bolsønes verft, enkeltstående blodbøk og Moldehallen fungerer som landemerker. 
Landemerker og siktlinjer innen planområdet skaper visuelle sammenhenger og er viktig for 
stedskarakteren.  

  

 
Figur 4-9 De mest markante landemerkene i delområdet er Nedre Fuglset (Bakkely), Bolsønes verft, 
blodbøka i krysset Enenvegen/E39 og Moldehallen.  Kilde: Google maps       

 

De viktigste siktlinjer innen planområdet går sør/nord i eksisterende gatestrukturer og fra 
høyereliggende områder som Tostenvegen og Fuglsetvegen. I tillegg er Fannestrandvegen en 
viktig siktlinje øst/vest som markerer retningen inn mot Molde sentrum, samtidig som E39 
er en visuell barriere nord/syd.  
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Figur 4-10 Siktlinjer, landemerker og opplevelsespunkter innen planområdet. E39 Bolsønes-Kviltorp 
(arcgis.com)    
 
 
Kunnskap og kilder 
Under gjøres det rede for hvilken kunnskapsinnhenting om fagtemaet konsekvensanalysen 
bygger på:  

Kunnskapsinnhenting fra: 

‐ Gjennomgang av eksisterende kunnskap fra tidligere faser av prosjektet, 
utredninger, skriftlige og muntlige kilder  

‐ Datasett fra NiN Landskap – viser landskapstypene innen utredningsområdet 
‐ Befaring av utredningsområdet 30.09.2021 
‐ ArcGIS - Utarbeiding av tema- og registreringskart med grovinndeling av 

delområder 
‐ Kilden - Landskap (nibio.no) 
‐ Nasjonalt referansesystem for landskap (Puschmann/NIBIO) 

 

4.2. Besvarelse av planprogram 
Planprogrammet omfatter hele strekningen fra Fuglset til Kviltorp, men planen regulerer kun 
Fuglsetområdet. Dette innsnevrer noe omfang av krav til utredning satt i planprogrammet, 
men ikke tema. 
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4.3. Alternativ 0, temaspesifikke forhold 
I kap. 3.2 er det gitt en generell omtale av null-alternativet. For utredningen av tema 
Landskapsbilde danner følgende forhold ved null-alternativet viktige premisser for 
utredningen: 

‐ Det er stor usikkerhet rundt grad og funksjon på utvikling av Bolsønesområdet 
sør for E39 mellom småbåthavna og til dagens Verftsgata. 

‐ Kommunekart.com viser flere lagvise reguleringsplaner i området. Dette er eldre 
planer og status er uviss. Vi har kun sett på den nyere planen E39 Bolsønes – 
Kviltorp (2013). V712 skriver: «Utover nødvendige drifts- og 
vedlikeholdskostnader er det kun vedtatte tiltak som enten er iverksatt eller har 
fått bevilget midler, som tas med. Dette innebærer at tiltak eller prosjekter som er 
omtalt i for eksempel Nasjonal transportplan (NTP), men som ikke er vedtatt i 
Stortinget og ikke har fått bevilget midler, ikke inkluderes i referansealternativet." 
 

4.4. Influensområde 
Influensområdet er området som påvirkes visuelt og romlig av planen, dvs. der tiltaket 
medfører konsekvens. Dette strekker seg vanligvis utover grensene for planområdet som er 
beskrevet i kap. 1.1.  

Influensområdets avgrensning blir påvirket av i hvilken grad tiltaket er synlig. Vurdering av 
influens gjøres derfor med utgangspunkt i en analyse av hvor tiltaket sees fra, det som 
kalles fjernvirkning.  

Landskapet innen utredningsområdet er vurdert gjennom kartstudier og befaring i felt. 
Fjernvirkningen fra omkringliggende høyder er vurdert ved opptegning av influensområdet.  

Basert på kunnskapen om temaets verdier har influensområdet for tema landskapsbilde blitt 
definert slik (se også figur 4-2):  

‐ For registreringskategori geografiske områder er avgrensing av influensområdet 
nesten identisk med planområdet.  

‐ Registreringskategori topografiske hovedformer: influensområdet strekker seg ut til 
der tiltaket gir visuell fjern- og nærvirkning   

‐ Registreringskategori romlige egenskaper: høyereliggende terrengformer og 
bygninger og vegetasjon som danner rom som inngår i influensområdet 

‐ Landskapstyper i NiN-landskap – området er ikke avgrenset mot en annen 
landskapstype 
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Figur 4-11 Oversikt over influensområde for tema Landskapsbilde – influensområdet (markert med 

hvitt) er nesten identisk med plangrensa (markert med rødt)  

Kilde:  E39 Bolsønes-Kviltorp (arcgis.com) 

Influensområdet er nesten identisk med plangrensa da tiltaket vil være synlig i litt større 
utstrekning enn selve plangrensa. Mot vest og i sør er influensområdet visuelt begrenset av 
næringsbygg som Glamox, Moldehallen og Bolsønes verft. Mot nord danner villaområdene 
med tilhørende grøntarealer langs Fuglsetvegen og Tostenbakken naturlig avgrensning av 
landskapsrommet. Mot øst avgrenses landskapsrommet av villaområdene med grøntarealer 
langs både Fuglsetbakken og nordsiden av Fannestrandvegen. Influensområdet ligger innen 
samme landskapstype og avgrenses derfor ikke mot en annen landskapstype.    

 

4.5. Delområder 
 

Inndeling i delområder etter metodikken i håndbok V712, baserer seg på områdets funksjon, 
karakter og verdi på områder. 

Delområdene er inndelt med bakgrunn i visuelle og romlige egenskaper som får 
landskapsområder til å tre fram med enhetlig uttrykk med bruk av NiN landskapstyper og 
registreringskategorier definert i tabell 6-16 i håndbok V712.  

Enkelte delområder har samme verdi og ligger inntil hverandre men er delt inn i ulike 
delområder da de har naturlig avgrensning mot hovedveger eller gater.  I tillegg har disse 
områdene ulik funksjon eller/og utforming.  
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Tabell 4-2 Registreringskategorier og inndeling i delområder etter metodikk i V712 

Registerringskategori  Vurdering av utredningsområdet Delområder 

Topografiske 
hovedformer  

Landformer og terrengformer. Kystlinjer. Større 
vassdrag, breer, fjordsystemer, skjærgård og 
sjøområder. Storskala- og småskala landskap. 
Variasjoner i relieff 

 

Romlige egenskaper Avgrensninger, strukturer og andre visuelle uttrykk 
som danner landskapsrom. By- og gaterom 

 

Naturskapte visuelle 
egenskaper 

Ubrutte sammenhenger fra fjord til fjell, åskammer, 
fjellrygger, horisontlinjer og strandlinjer. 
Naturpregede områder med tydelige brudd eller 
overganger i landskapet. Særlige naturfenomen og 
temporære variasjoner i vær og årstidsvekslinger 

L-4 

Naturskapte 
nøkkelelementer 

Fremtredende terrengformasjoner, landemerker og 
orienteringspunkter. Naturminner som geologiske 
formasjoner eller enkeltstående særpregede trær. 

 

Vegetasjon Form- og strukturdannende vegetasjon kan være 
naturlig, kulturpåvirket, eller kulturbetinget. 
Vegetasjonen avtegner seg som mosaikk og mønster 
i naturlige, kulturpåvirkete eller i rene 
menneskeskapte miljøer 

 

Arealbruk Næringsvirksomhet, landbruk, bosetting, transport, 
annen infrastruktur 

L-1, L-2, 
L-3 

Byform og arkitektur Bygninger, plasser, parker, gater, og annen 
bystruktur 

 

Menneskeskapte 
visuelle egenskaper 

Sammenhengende bebygde områder, gateløp, 
vegsystem, stisystem, kraftlinjer, jord og 
skogbruksområder, fysiske grenselinjer, alleer, 
trerekker. Menneskeskapte områder med tydelige 
brudd eller overganger i landskapet. 

L-6, L-7 

Menneskeskapte 
nøkkelelementer 

Landemerker, knutepunkt, fremtredende bygninger, 
tekniske installasjoner, formklipte særpregede trær, 
trær med arkitektonisk betydning. 

L-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 fagtema Landskapsbilde. Se tabell 2-3 Kriterier for verdisetting 
for fagtema Landskap (V712).  Gjennom en kvalitativ vurdering av registreringskategoriene 
er landskapsbildets karakter fastsatt for de enkelte delområder. Utredningsområdet omfatter 
sju delområder.  

 
Figur 5-1 Verdikart for fagtema Landskapsbilde 
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Tabell 5-1 Verditabell og registreringskategorier for delområder fagtema Landskapsbilde 

Delområde Lokalitetsnavn Fastsatt karakter for landskapsbilde Verdi 

L-1 Industriområdet  
Bolsønes 

Industriområdet Bolsønes har høy 
arealbruksintensitet, med mindre 
visuelle kvaliteter. Delområdet mangler 
bystruktur og har ikke sammenheng 
mellom bygninger og infrastruktur. 
Landskapsrommet med store åpne 
asfaltflater med store næringsbygg 
rundt definerer landskapsbildet og 
skaper et landskapsrom. Trerekken 
langs Fannestrandsvegen er et viktig 
element i i delområder som skaper 
sammenheng mellom øst og vest og 
markerer Den Trondhjemske postvei 

Uten betydning 

L-2 Kryss Enenvegen/ 
Circle K 

Landskapsrommet har store åpne 
asfaltflater med store næringsbygg 
rundt definerer landskapsbildet og 
skaper et landskapsrom. Sammen med 
Blodbøka i krysset Enenvegen/E39 er 
trerekken langs Fannestrandsvegen 
viktige elementer i delområdet. 
Trerekken skaper sammenheng mellom 
øst og vest og markerer Den 
Trondhjemske postvei 

Noe verdi 

L-3 Rema 
1000/Enenvegen 

Næringsområdet Rema 
1000/Enenvegen har høy 
arealbruksintensitet, med store åpne 
asfaltflater og mindre visuelle 
kvaliteter. Grønnstrukturen langs 
høydedragene og trerekken øst for 
Enenvegen er viktige elementer som gir 
visuelle sammenhenger. Bolsønes Gård 
danner et særpreg i delområdet. 
Delområdet mangler bystruktur og har 
ikke sammenheng mellom bygninger 
og infrastruktur 

Noe verdi 

L-4 Sør for Fuglsetvegen Delområdet er en viktig del av et større 
sammenhengende grøntareal og er 
viktig for bydelen. Området er regulert 
med hensynssone grøntstruktur i 
kommunalplanen.  
Landskapsrommet består av et 
grøntarealer i hellende terreng med 

Stor verdi 
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unntak av ett flatt nivå, asfaltert 
lagringsplass. 
Delområdet har gode visuelle 
kvaliteter, med unntak av 
lagringsarealet, som resulterer i at 
delområdet har mindre god balanse 
mellom helhet og variasjon.    

L-5 Gamle Bolsønes Deler av delområdet er sårbart for 
inngrep da det innehar visuelle 
kvaliteter av lokal og kulturhistorisk 
betydning.  Spesielt næringsbyggene 
ved Bolsønes verft skaper et visuelt 
særpreg for delområdet. Bygningene , 
som er siste rest av det gamle Bolsønes 
sentrum, er en del av det 
sammenhengende visuelle historiske 
miljøet på Bolsønes og  er med på å 
forsterke gatestrukturen langs E 
39.Den historiske Fannestrandalleen 
langs E39 er et viktig retningsgivende 
element som en del av bystrukturen. 
Andre deler av delområdet med få 
visuelle kvaliteter, næringsbygg, 
parkeringsareal og lagringsområder, 
har større tåleevne da arealet har høy 
bruksintensitet. Tiltak i området vil 
endre gatestrukturen og gamle 
Bolsønes sentrum. Andre deler av 
området vil det være mulig med 
terrengtilpasninger og forbedring av 
tidligere områder med lite visuelt 
særpreg.   
 

Middels verdi 

L-6 Boligområdet 
Fugsetbakken/ 
Nerlandsvegen 

Delområdet har med sine grønne 
arealer og tydelige siktlinger gode 
visuelle kvaliteter. Delområdet har god 
balanse mellom helhet og variasjon. 
Inndelingen av vegsystemet og 
kvartalstruktur gir området god 
bystruktur. Bebyggelsen er tilpasset 
byens skala og området danner gode, 
lesbare omgivelser. 

Middels verdi 

L-7 Boligområdet Nedre 
Fuglset 

Delområdet har gode visuelle kvaliteter 
med sammenhengende boligarealer 
med hager og et større grøntdrag, noe 

Middels verdi 
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som er et særpreg for området. 
Infrastrukturen med veger og mindre 
tilførslesveger  i bratt terreng definerer 
plasseringen av bebyggelsesstrukturen 
i delområdet. Dette skaper gode og 
lesbare omgivelser og er tilpasset 
byens skala. Siktlinjer og utsyn fra 
hovedvegene og boliger er et særpreg 
for området.      

5.2. Delområde L-1 Industriområdet Bolsønes  
Delområdet er avgrensa av høyere næringsbygg i vest (Glamox), sør ( Åndal maskin) og 
Moldehallen i øst og Felleskjøpe tmot nord. I nord Bolsønes representerer et område for den 
indre delen av kystslettelandskapet med høy arealbruksintensitet og bygningstetthet. 
Området har få visuelle kvaliteter. 

Delområdet er preget av spredt næringsbebyggelse og store asfaltflater. Området er relativt 
åpent med et høydedrag langs Fannestrandvegen som deler området i to platåer. 
Delområdet har lite særpreg med unntak av trerekken langs Fannestrandvegen, som 
markerer siktlinjen mot øst/vest og den tidligere Fannestrandalléen/den Trondhjemske 
postvei. Området er uten bystruktur og mangler sammenheng mellom bygningene. 
Landskapet bærer i stor grad preg av menneskelig aktivitet og infrastruktur. 

 
Figur 5-2 Ortofoto viser oversiktsbilde over industriområdet med høy arealbruksintensitet og 

bygningstetthet. 
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Figur 5-3 Delområdet har spredt næringsbebyggelse og store asfaltflater med lite bystruktur. 

 

 

Figur 5-4 Høydedraget sør og nord for Fannestrandvegen skaper to platåer i ulike høyder. 

 

 
Figur 5-5 Trerekken langs Fannestrandvegen markerer viktige siktlinjer mot øst og vest og markerer 

den tidligere Trondhjemske postvei. 
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Tabell 5-2 Vurdering av landskapskarakter for delområde L-1 Industriområdet Bolsønes 

Registreringskategorier Vurdering av delområdet L-1 Industriområdet 
Bolsønes 

Betydning for 
landskapsbildets 
karakter 

Topografiske hovedformer Delområdet ligger på et flatt utfyllingsplatå 
nedenfor Fannestrandvegen. Et tverrgående 
høydedrag øst/vest langs Fannestrandvegen 
danner et skille mellom nedre platå sør for E39 
og øvre platå nord for E39. 

Viktig 

Romlige egenskaper Platåene blir visuelt avgrenset av store 
næringsbygg, noe som danner et landskapsrom  

Betydning Uvesentlig 

Naturskapte visuelle 
egenskaper 

Det er brutte sammenhenger fra Moldefjorden 
til åsryggene. Det er ingen naturpregede 
områder 

Mindre viktig 

Naturskapte 
nøkkelelementer 

Høydedraget langs Fannestrandvegen er en 
mindre fremtredende terrengfomasjon. 
Fremtredende bygninger som Moldehallen, 
Glamox og Felleskjøpet fungerer som 
landemerker og og orienteringspunkter.   

Mindre viktig 

Vegetasjon Strukturdannende trerekke langs 
Fannestrandvegen markerer den tidligere 
Trondhjemske postvei. Det gamle vegfaret fra 
E39 og opp til ..........gård markeres av et 
langsgående naturlig grøntdrag 

Viktig 

Arealbruk Delområdet har spredt næringsbebyggelse med 
store asfaltflater og parkeringsareal 

Mindre viktig 

Byform og arkitektur Delområdet har lite bystruktur. E39, Birger 
Hatlebakksveg og Verftsgata danner noe 
struktur i området.   

Viktig 

Menneskskapte visuelle 
egenskaper 

Trerekken langs E39 danner en visuell 
sammenheng og viktige siktlinjer fra øst til vest 
og markerer hovedvegen inn til Molde sentrum. 
Det gamle vegfaret fra E39 skaper en visuell 
sammenheng nordover mot Tostenbakken 

Viktig  

Menneskeskapte 
nøkkelelementer 

Bygninger som Glamox og Moldehallen er 
landemerker i delområdet. Trerekken langs E39 
er av arkitektonisk betydning.  

Viktig 

Fastsatt karakter for landskapsbildet 
Landskapsrommet med store åpne asfaltflater med store næringsbygg rundt definerer 
landskapsbildet og skaper et landskapsrom. Trerekken langs Fannestrandsvegen er et viktig element 
i  delområder som skaper sammenheng mellom øst og vest og markerer Den Trondhjemske postvei 
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Tabell 5-3 Vurdering av verdi, påvirkning og konsekvens delområde L-1 Industrområde Bolsønes 

Verdivurdering: Delområde L-1 Industriområdet Bolsønes 

Uten betydning Noe verdi Middels verdi Stor verdi Svært stor verdi 

                         ▲ 

Verdibegrunnelse: 
Industriområdet Bolsønes har høy arealbruksintensitet, med mindre visuelle kvaliteter. Delområdet 
mangler bystruktur og har ikke sammenheng mellom bygninger og infrastruktur. Landskapsrommet 
med store åpne asfaltflater med store næringsbygg rundt definerer landskapsbildet og skaper et 
landskapsrom. Trerekken langs Fannestrandsvegen er et viktig element i delområdet som skaper 
sammenheng mellom øst og vest, og markerer Den Trondhjemske postvei.  

Delområdet er mindre sårbart for inngrep, da dette er et industriområde med få visuelle kvaliteter. 
Landskapet har stor tåleevne da arealene har høy arealbruksintensitet i tillegg til at det er mulig å 
forankre inngrep med terrengtilpasning til eksisterende terreng.   

 

Tiltakets påvirkning 

Utbyggings
-alternativ 

Forbedret Ubetydelig endring Noe forringet Forringet Sterkt forringet 

1                                                    ▲ 

Begrunnelse:  
 
Breddeutvidelsen av Fannestrandvegen fra 2 til 4 felt resulterer i et bredt og 
barrieredannende inngrep som til en viss grad bryter med landskapets karakter og byens 
skala.  

Figur 5-6 4-felts veg vest for ny rundkjøring dominerer over byens skala 

 
Rundkjøringen legges høyere ennn dagens terreng. Høydeforskjellen fra rundkjøring 
avtrappes i delområdet over en lengre avstand langs Fannestrandvegen til Birger 
Hatlebakks veg, noe som vil opprettholde siktlinjen øst/vest. Hevingen av E39 resulterer 
i at høydedraget langs Fannestrandvegen øker noe, men tiltaket blir forankret nord og 
sør for vegen i eksisterende terreng.  Høyden på dagens gang- og sykkelveg beholdes 
på en lengre strekning som i dag. Tiltaket med nyplanting av trerekke med bredere grøft 
vil bedre vekstforholdene og forsterke Fannestrandalleen. Tiltaket vil her medføre 
istandsetting av et noe forringet landskap. Trerekken markerer en viktig siktlinje og 
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markerer gateløpet inn mot Molde by. Tiltaket bryter her i liten grad med landskapets 
karakter og medfører ikke skjemmende inngrep.  
 

 
Figur 5-7 Trerekken langs Fannestrandvegen markerer gateløpet inn mot Molde by 

  
Tiltakets konsekvens 

Utbyggings
-alternativ 

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

1                                                                ▲ 

Etter konsekvensvifta tabell6-6i V712, gir uten betydning og ubetydelig endring, 
Ubetydelig miljøskade for delområdet 

 

5.3. Delområde L-2 Kryss Enenvegen/E39/CircleCircle K 
Delområdet er avgrenset av næringsbygg mot vest med Volvo og Dekkman, Bolsønes verft i 
sør, Molde Marine og Axtek i øst og i nord det tverrgående høydedraget nedenfor 
parkeringsarealet til Rema 1000. Delområdet representerer et område for den indre delen av 
kystslettelandskapet med høy arealbruksintensitet og bygningstetthet. 

Delområdet har spredt næringsbebyggelse og store asfaltflater. Delområdet er relativt åpent 
med et høydedrag langs Fannestrandvegen som deler området i to platåer.  
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Figur 5-8 Det tverrgående høydedraget langs Fannestrandvegen skiller øvre og nedre platå i 

delområdet. 

Området har lite særpreg med unntak av trerekken langs Fannestrandvegen, som markerer 
siktlinjen mot øst/vest og en stor blodbøk i krysset ved Enenvegen/Fannestrandvegen.  

 
Figur 5-9 Trerekka langs Fannestranvegen markerer den tidligere Trondhjemske postveg. Den store 

blodbøka i krysset Enenvegen/fannestrandvegen er et markant landemerke i området. 

 

Området har lite bystruktur og mangler sammenheng mellom bygningene. Landskapet bærer 
i stor grad preg av menneskelig aktivitet og infrastruktur. 

 

Tabell 5-4 Vurdering av landskapskarakter for delområde L-2 kryss Enenvegen / E39 / Circle K 

Registreringskategorier Vurdering av delområdet L-Kryss 
enenvegen/E39/Circle C 

Betydning for 
landskapsbildets karakter 

Topografiske 
hovedformer 

Delområdet ligger på et flatt utfyllingsplatå 
nedenfor Fannestrandvegen. Et tverrgående 
høydedrag øst/vest langs 
Fannestrandvegen danner et skille mellom 

Viktig  
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nedre platå sør for E39 og øvre platå nord 
for E39. 

Romlige egenskaper Platåene blir visuelt avgrenset av store 
næringsbygg. Mot nord er delområdet 
avgrenset av et tverrgående høydedrag 
(Øst/vest) i bakkant av Wist Last/Volvo-
bygget.  

Mindre viktig  

Naturskapte visuelle 
egenskaper 

Det er brutte sammenhenger fra 
Moldefjorden til åsryggene. Det er ingen 
naturpregede områder 

Mindre viktig 

Naturskapte 
nøkkelelementer 

Høydedraget langs Fannestrandvegen er en 
mindre fremtredende terrengfomasjon. 
Høydedraget mot nord er mer markert. 
Blodbøka i krysset Enenvegen/ 
Fannestrandvegen fungere som 
landemerke.    

Viktig  

Vegetasjon Strukturdannende trerekke langs 
Fannestandvegen markerer den tidligere 
Trondhjemske postvei.  

Viktig 

Arealbruk Delområdet har spredt næringsbebyggelse 
med store asfaltflater og parkeringsarel 

Mindre viktig 

Byform og arkitektur Delområdet har lite bystruktur. E39  og 
Enenvegen danner noe strukter i området.   

Viktig 

Menneskskapte visuelle 
egenskaper 

Trerekken langs E39 danner en visuell 
sammenheng og viktig siktlinje fra øst til 
vest og markerer hovedvegen inn til Molde 
sentrum.  

Viktig  

Menneskeskapte 
nøkkelelementer 

Det er ingen menneskeskapte 
nøkkelelemeneter i delområdet av 
betydning. Trerekken langs E39 er av 
arkitektonisk betydning  

Viktig 

Fastsatt karakter for landskapsbildet 
Landskapsrommet har store åpne asfaltflater med store næringsbygg rundt definerer 
landskapsbildet og skaper et landskapsrom. Sammen med Blodbøka i krysset Enenvegen/E39 er 
trerekken langs Fannestrandsvegen viktige elementer i i  delområdet, som skaper sammenheng 
mellom øst og vest og markerer Den gamle Trondshjemske postvej 

 

Tabell 5-5 Vurdering av verdi, påvirkning og konsekvens delområde 2 – Kryss Enenvegen/E39/Circle K 

Verdivurdering: Delområde L-2 Kryss Enenvegen / E39 / Circle K 

Uten betydning Noe verdi Middels verdi Stor verdi Svært stor verdi 

                                                      ▲ 

Verdibegrunnelse: 
Landskapsrommet har store åpne asfaltflater med store næringsbygg rundt definerer 
landskapsbildet og skaper et landskapsrom. Sammen med blodbøka i krysset Enenvegen/E39 er 
trerekken langs Fannestrandsvegen viktige elementer i delområdet. Trerekken skaper sammenheng 
mellom øst og vest og markerer Den Trondhjemske postvei 
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Tiltakets påvirkning 

Utbyggings-
alternativ 

Forbedret Ubetydelig endring Noe forringet Forringet Sterkt forringet 

1                                                                                                     ▲ 

Begrunnelse: 
Tiltaket med hevet rundkjøring (diameter 60 m), breddeutvidelse til 4 felt langs 
Fannestrandvegen og 4 felt ut fra tunell bryter med landskapets og byens skala, noe 
som  medfører stor endring  i området.  
Tiltaket er forankret på nordsiden av rundkjøringen, da det er areal nok her til å 
forankre konstruksjonen med terrengtilpasninger. I sør er knapphet på areal og 
høydeforskjell en utfordring for å få tilpasning til fremtidig næringsareal. Tiltaket bruker 
mer areal for å få forankret tiltaket bedre.  

 
Figur 5-10 Rundkjøringen sett vestover mot Molde sentrum. Konstruksjonen forankres 
med terrengtilpasning i nord. Noe mer utfordring på sørsiden pga knapphet på areal. 
 

 
 
Figur 5-11 Forankring og avgrensning av tiltaket med gresskledd terrengvoll mot nord 
 
Visuelt vil tiltaket medføre et noe skjemmende inngrep fra nedre platå, da 
høydeforskjellen her øker betraktelig.  
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For å beholde siktlinjene gjennom rundkjøringen fra øst/vest og forankre tiltaket, 
reduseres høydeforskjellen over en lengre avstand langs Fannestrandvegen i øst og vest.  
I tillegg vil avbøtende tiltak som rørrekkverk med transparent brøytetett løsning (glass) 
rundt sentraløya beholde siktlinjen.    

 
Figur 5-12 Siktlinjen gjennom rundkjøringen beholdes ved å redusere høydeforskjellen 
over en lengre avstand 
 
Det er tilrettelagt for sykkelveg med fortau under rundkjøringen med tre underganger 
og åpen sentraløy. Visuelle avbøtende tiltak som parallelle vingemurer langs vegen, 
slakt sideterreng inn mot kulvert/undergang skaper bedre lysforhold og gjør at 
inngrepet er godt forankret til omkringliggende terreng.  
  

 
Figur 5-13 Underganger med parallelle vingemurer og slakt sidetterreng forankrer 
tiltaket og skaper bedre lysforhold. 
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Figur 5-14 Åpen sentral øy med vingemurer som følger linjeføringen og slakt 
sideterreng skaper bedre lysforhold 
  

Tiltakets konsekvens 

Utbyggings
-alternativ 

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

1                                                                                                    ▲ 

Etter konsekvensvifta tabell6-6i V712, noe verdi og noe forringet, noe 
miljøskade for området (-) 
 

5.4. Delområde L-3 Rema 1000/Enenvegen  
Delområdet avgrenses av et tverrgående høydedrag med grønnstruktur i sør ned mot Volvo-
bygget. I vest avgrenses delområdet av bygningsmassen og tunet ved Nedre Fuglset 
(Bakkely). I nord er landskapsrommet avgrenset av grøntdraget langsmed Tostenbakken.  
Øst for Enenvegen avgrenses landskapsrommet av villabebyggelse. 

Delområdet representerer et område for den indre delen av kystslettelandskapet med høy 
arealbruksintensitet og bygningstetthet. Området har noen få visuelle kvaliteter. 

Delområdet ligger i et stigende terreng, bestående av spredt næringsbebyggelse og store 
asfaltflater i ulike nivåer.   
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Figur 5-15 Delområdet består av store asfaltflater i flere nivåer adskilt av tverrgående høydedrag 

Grønnstrukturen langs høydedragene skaper en visuell sammenheng med grønnstrukturen 
videre vestover og nord for Tostenbakken.  

 
Figur 5-16 Grønnstrukturen langs høydedragene danner en avgrensning i landskapsrommet og skaper 

en visuellsammenheng med grønnstrukturen videre vestover. 

Trerekken mot Fokusgården markerer en videre sammenhengende grønnstruktur østover. 
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Figur 5-17 Villabebyggelsen i øst avgrenser landskapsrommet. Trerekken danner en videre 

sammenheng med grønnstrukturen østover. 

 

 
Figur 5-18 Nedre Fuglset (Bakkely) skaper et visuelt særpreg for området 

 

Tabell 5-6 Vurdering av landskapskarakter for delområde 3 – Rema 1000 / Enenvegen 

Registreringskategorier Vurdering av delområdet L-3 Rema 
1000/Enenvegen 

Betydning for 
landskapsbildets karakter 

Topografiske 
hovedformer 

Det stigende terrenget fra avkjøringen til 
Rema 1000 og opp til Tostenvegen, er delt 
inn i 2 platåer.  

Viktig 

Romlige egenskaper Delområdet er avgrenset av to tverrgående 
høydedrag i sør og nord; mot Tostenvegen 
og sør for parkeringsarealet til Rema 1000. 
Småskala-landskapet med eneboliger og 
hager i øst danner avgrensning.   

Viktig 
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Naturskapte visuelle 
egenskaper 

Det naturpregede området sør for 
Tostenvegen skaper en visuell 
sammenheng og markerer en overgang i 
landskapet.  

Svært viktig 

Naturskapte 
nøkkelelementer 

Høydedraget nedenfor Tostenvegen er en 
fremtredende, sammenhengende 
terrengformasjon. En særpreget, 
enkeltstående blodbøk er et 
orienteringspunkt ved Nedre Fuglset 
(Bakkely)  

Svært viktig 

Vegetasjon Vegetasjonen består av krattskog og 
avtegner seg som et langsgående mønster. 
Vegetasjonen har innslag av enkelttrær som 
skaper variasjon. Trerekken mot 
Focusgården danner en struktur i 
delområdet. 

Viktig 

Arealbruk Delområdet har spredt næringsbebyggelse 
med store asfaltflater og parkeringsarel. F 
Nedre Fuglset (Bakkely) er det eneste 
bolighuset i delområdet. 

Mindre viktig 

Byform og arkitektur Delområdet har lite bystruktur. Enenvegen 
og Tostenvegen danner noe strukter i 
området. Tunet og kulturmiljøet på Nedre 
Fuglset (Bakkely) skaper variasjon i 
bygningsmassen.  

Mindre viktig 

Menneskskapte visuelle 
egenskaper 

Det gamle vegfaret ved Bolsønes gård 
skaper en visuell sammenheng nord/sør. 
Tostenvegen og Enenvegen danner visuelle 
sammenhenger i landskapet.  

Viktig  

Menneskeskapte 
nøkkelelementer 

Nedre Fuglset (Bakkely) er det eneste  
mennskeskapte nøkkelelementet i 
delområdet. 

Viktig 

Fastsatt karakter for landskapsbildet 
Landskapsrommet består av spredte næringsbygg og store asfaltflater. Delområdet er inndelt i 2 
platåer i  ulik høyde avgrenset av tverrgående høydedrag i sør og nord. Den naturskapte 
grønnstrukturen langs Torstenvegen skaper en visuell sammenheng og markerer en overgang i 
landskapet. Trerekken sørøst for Enenvegen markerer en videre sammenhengende grønnstruktur 
mot Fuglsetbakken. Nedre Fuglset (Bakkely)  skaper noe visuelt særpreg i området. 

 

Tabell 5-7: Vurdering av verdi, påvirkning og konsekvens delområde L-3 Rema 1000/Enenvegen 

Verdivurdering: Delområde L-3 Rema 1000/Enenvegen 

Uten betydning Noe verdi Middels verdi Stor verdi Svært stor verdi 

                                              ▲ 

Verdibegrunnelse: 
Næringsområdet Rema 1000/Enenvegen har høy arealbruksintensitet, med store åpne asfaltflater og 
mindre visuelle kvaliteter. Grønnstrukturen langs høydedragene og trerekken øst for Enenvegen er 
viktige elementer som gir visuelle sammenhenger. Nedre Fuglset (Bakkely) danner et særpreg i 
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delområdet. Delområdet mangler bystruktur og har ikke sammenheng mellom bygninger og 
infrastruktur.  
Delområdet er mer såbart for inngrep.  Det er et næringsområde med få visuelle kvaliteter og har et 
areal med stor tåleevne da arealene har høy arealbruksintensitet, og hvor det er mulig å forankre 
inngrepet med terrengtilpasning til eksisterende terreng. Landskapsrommet har klare avgrensninger 
med grønnstrukturer og flere nivåer med høydeforskjeller. Inngrepet i et stigende terreng vil 
resultere i store endringer i landskapet.   

 
Tiltakets påvirkning 

Utbyggings-
alternativ 

Forbedret Ubetydelig endring Noe forringet Forringet Sterkt forringet 

1                                                                                                                      ▲ 

Begrunnelse:  
Tiltaket med to tunellportaler med forskjæring, tunellportal i natursteinsmur og i 
tillegg fjerning av Bolsønes gård, medfører fragmentering og bryter med landskapets 
karakter.  

 
Figur 5-19 Tunellportalen med forskjæring vil medføre et skjemmende inngrep i 

landskapet. Røde bygninger skal fjernes. 

 
Tiltaket medfører skjemmende inngrep da høydeforskjellene blir fremtredene pga av 
det stigende terrenget. Selv med avbøtende tiltak som bred tverrprofil, slakt 
sideterreng, bruk av natursteinsmur og vegetering av sideterreng som forankrer 
tiltaket og gjør inngrepet mindre synlig, vil inngrepet dominere over landskapets skala 
da området ligger som en del av Molde by. Tiltaket vil være synlig fra Fannestranvegen 
ved området rundt ny rundkjøring.  
Landskapstilpasningen av sykkelveg med fortau rundt tunellportalen er noe 
utfordrende da det er begrenset areal å ta av. Tiltaket resulterer i bratte skråninger og 
lave murer, noe som bryter opp det sammenhengende høydedraget med  
grønnstrukturen i området. Avbøtende tiltak som vegetering av skråninger, 
reetablering av grønnstrukturen og bruk naturstein vil redusere den negative 
påvirkningen og gjøre tiltaket mindre synlig.    
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Figur 5-20 Forsterking og videreføring av sykkelveg med fortau med tilhørende 
grønnstruktur og trerekker tydeligjør visuelle linjer i delområdet 

Forlengelse og utvidelse av gang og sykkelveg-systemet ved Rema 1000 og 
Enenvegen følger dagens høydedrag og vil i liten grad medføre fragmentering. Tiltaket 
bryter i liten grad med landskapets karakter. Den visuelle sammenhengen blir 
tydeligere og forsterkes med videreføring av grønnstrukturen fra trerekken ved 
Fokusgåden og videre vestover ved Rema 1000.Tiltaket er tilpasset landskapets skala.  

Tiltakets konsekvens 

Utbyggings
-alternativ 

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

1                                                                                                                              ▲ 

Etter konsekvensvifta tabell 6-6 i V712, gir noe verdi og noe forringet, betydelig 
miljøskade for området (- -) 

 

5.5. Delområde L-4 Sør for Fuglsetvegen 
 

Delområdet er avgrenset av Fuglsetvegen i nord, grønnstrukturen i vest og sør, og gutua ved 
Nedre Fuglset (Bakkely) i øst.   

Delområdet representerer et område for den indre delen av kystslettelandskapet med høy 
arealbruksintensitet og bygningstetthet. Området har noen visuelle kvaliteter.  

Delområdet har gode visuelle kvaliteter. Grøntarealet langs høydedraget er en viktig del av 
det sammenhengende grøntdraget fra Fræna vegen i øst og er regulert til grøntareal i 
kommunedelplanen.  
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Figur 5-21 Grøntarealet er regulert til grønnstruktur i kommuneplanen med byggeforbud. Kilde: 
arealplaner | K201401 > Plandokumenter 

 

Delområdet har en kvalitet som er av betydning for bydelen. Området er særpreget med 
naturlig krattvegetasjon. Arealet i øst er uten visuelle kvaliteter, da grøntarealet er fjernet og 
området er asfaltert og brukt til lagringsplass.  

 
Figur 5-22 Deler av kvalitetene ved grøntarealet har blitt fjernet og brukes i dag til lagringsplass. 

 

Tabell 5-8 Vurdering av landskapskarakter for delområde 4 – Sør for Fuglsetvegen 

Registreringskategorier Vurdering av delområdet L-4 Sør for 
Fuglsetvegen 

Betydning for 
landskapsbildets karakter 

Topografiske 
hovedformer 

Deler av området ligger i et skrånenede 
terreng fra Fuglsetvegen og ned til 

Viktig  
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Felleskøpet. På deler av arealet i øst er 
opprinnelig terreng fjernet for å lage et 
platå.    

Romlige egenskaper Gatestrukturer som Fuglsetvegen og de 
mindre gutuene/vegene øst og vest for 
grøntarealet avgrenser landskapsrommet.    

Mindre viktig 

Naturskapte visuelle 
egenskaper 

Det naturpregede området blir brutt av det 
store asfalt-arealet noe som bryter med  
den opprinnelige sammenhengende 
helningen i terrenget 

Viktig  

Naturskapte 
nøkkelelementer 

Det sammenhengende tverrgående 
høydedraget opp mot Furusetvegen, er en 
fremtredende terrengformasjon  som 
fortsetter øst- og vestover 

Svært viktig  

Vegetasjon Naturdannet krattvegetasjon med enkelte 
solitære trær. 

Svært viktig 

Arealbruk Delområet er regulert til grønstruktur. Deler 
av arealet er brukt til lagring for 
næringsvirsomhet.  

Viktig  

Byform og arkitektur Delområet er avgrenset mot bygninger i sør Mindre viktig 
Menneskskapte visuelle 
egenskaper 

Fuglsetvegen og gutua/vegen i vest 
markerer et skille mellom grøntarealet og 
villabebyggelsen. Gutua/vegen øat for 
grøntarealet markerer overgangen til 
næringsarealene i øst. 

Mndre viktig  

Menneskeskapte 
nøkkelelementer 

Det er ingen mennskeskapte nøkkeleleenter 
i delområet 

Mindre viktig 

Fastsatt karakter for landskapsbildet 
Landskapsrommet er avgrenset av gatestrukturer og næringsbygg. Delområdet består hovedsaklig 
av naturskapt grønnstruktur med krattvegetasjon langs et tverrgående høydedrag og er en viktig del 
av den sammenhengende grønnstrukturen i bydelen.  Det asfalterte lagringsarealet bryter visuelt 
med det sammenhengende, hellende grønrdraget.   

 

 

Tabell 5-9: Vurdering av verdi, påvirkning og konsekvens delområde 4 – Sør for Fuglsetvegen 

Verdivurdering: Delområde L-4 – Sør for Fuglsetvegen 

Uten betydning Noe verdi Middels verdi Stor verdi Svært stor verdi 

                                                                                                                                              ▲ 

Verdibegrunnelse: 
Delområdet er en viktig del av et større sammenhengende grøntareal og er viktig for bydelen. 
Området er regulert med hensynssone grøntstruktur i kommunalplanen.  
Landskapsrommet består av et grøntarealer i hellende terreng med unntak av ett flatt nivå, asfaltert 
lagringsplass. 
Delområdet har gode visuelle kvaliteter, med unntak av lagringsarealet, som resulterer i at 
delområdet har mindre god balanse mellom helhet og variasjon.   
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Deler av delområdet er sårbart for inngrep da det er et mindre landskapsrom med klare 
avgrensninger. Det er et område med særlig gode visuelle kvaliteter som er av betydning for 
bydelen. Innen delområdet er det også et asfaltert lagrinsareal med få visuelle kvaliteter og er et 
areal med god tåleevne da arealet har høy arealbruksintensitet. Tiltak her vil gjøre det er mulig å 
forankre inngrepet med terrengtilpasning til eksisterende terreng og forbedre deler av området.  

 

Tiltakets påvirkning 

Utbygging
s-

alternativ 

Forbedret Ubetydelig endring Noe forringet Forringet Sterkt forringet 

1               ▲ 

Begrunnelse: 
Tiltaket med tilrettelegging av sykkelveg med fortau gjennom grøntarealet bryter i liten 
grad med landskapets karakter. Tiltaket medfører ikke skjemmende inngrep, da 
terrengets kotehøyde følges. Skråningsutslag vil revegeteres for å forankre tiltaket til 
eksisterende terreng og grønnstruktur.   

Figur 5-23 Ny sykkelveg med fortau gjennom dagens grøntareal vil medføre liten endring i delområdet. 

 
Den tidligere snarvegen fra Nedre Fuglset (Bakkely) og opp til Tostenbakken har fått ny 
trase og er lagt med slak stigning gjennom reetablert grøntareal over området som i dag 
brukes som lagringsplass. Tiltaket medfører istandsetting av ødelagt landskap og har en 
god tilpasning til landskapet.   
  

Tiltakets konsekvens 

Utbyggin
gs-

alternativ 

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

1                                          ▲ 

Etter konsekvensvifta tabell 6-6 i V712, gir stor verdi og forbedret,  Miljøgevinst for 
delområdet, noe forbedring (+) 
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5.6. Delområde L-5 Gamle Bolsønes 
Delområdet er avgrenset i sør av steinfyllingen langs Moldefjorden i sør, Bolsønes verft og 
Molde Marine i vest, E39 i nord og Molde båthavn i øst. 

Delområdet representerer et område for den indre delen av kystslettelandskapet med høy 
arealbruksintensitet og bygningstetthet. Området har visuelle kvaliteter av lokal betydning.  

Delområdet har mindre god balanse mellom helhet og variasjon. Verftsområdet har en 
samlet industribebyggelse mens annen næringsbebyggelse ligger mer spredt på området 
med store asfaltflater, lagerområder og har mindre gode lesbare omgivelser.  

 
Figur 5-24 Delområdet varierer melllom samlet kulturhistorisk næringsbebyggelse og til mer utflytende 

asfaltarealer med mindre visuelle kvaliteter 

 

Området har noe fragmentert infrastruktur. Bolsønes verft med flere eldre bygninger som 
beskriver tidligere tids historie gir området gode visuelle kvaliteter kulturhistorisk sett.  

   

Figur 5-25 Flere eldre næringsbygg gir området visuelle historiske kvaliteter 
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Figur 5-26 Bolsønes verft gir området et visuelt særpreg av lokal betydning 

    
Figur 5-27 Verftsområdet ved Bolsønes har en samlet bygningsmasse som skaper en helhet for 

området 

 

Et annet visuelt særpreg i delområdet er rester av den eldre villabebyggelsen som ligger 
langsmed og inntil Fannestrandvegen. Bebyggelsen markerer Fannestrandvegen som 
hovedveg inn til, og starten av det som oppfattes som, Molde sentrum østfra. Bebyggelsen er 
tilpasset områdets skala.  

 
Figur 5-28 De eldre bygninger langsmed Fannestrandvegen er med på å markere gateløpet inn mot 

Molde by og forsterker bystrukturen   
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Figur 5-29 Deler av gamle Bolsønes sentrum langs Fannestrandvegen 

 

Det visuelle miljøet i tilknytning til disse boligene ned mot Moldefjorden er mer fragmentert, 
med enkelte eldre kulturhistoriske bygninger som gir området noe særpreg. Grøntarealet 
som ligger i tilknytning til to av bygningene skaper noe variasjon i området. Fuglsetbekken 
er lagt i rør langs det utfylte grøntarealet. Bygningene sammen med Bolsønes verft danner et 
visuelt kulturhistorisk bilde av gamle Bolsønes sentrum. 

    
Figur 5-30 Fuglsetbekken er lagt i rør langs grøntarealet ved gamle Bolsønes sentrum. 
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Figur 5-31 Foto 1947 viser Gamle Bolsønes sentrum. Markeringene (lilla) viser hvilke bygninger som 

står igjen i dag. Kilde: FINN kart - en ledende norsk karttjeneste  

 

Området med steinfyllingen ut mot Moldefjorden har visuelle kvaliteter med videre utsyn ut 
mot fjorden og Romsdalsalpene.  

   
Figur 5-32 Steinfylllingen mot fjorden med vidt utsyn 

 

Langs Fannestrandvegen markerer trerekkene den tidligere Fannestrandalleen (beskrevet i 
KU Kulturarv). Alleen er i dag redusert til trerekker vekselvis i grønrabattene langs vegen. 
Trerekkene har visuell lokal kulturhistorisk betydning og er med å skape struktur og retning 
i byrommet. Bare ett tre er igjen i delområdet av den gamle alléen, noe som er med på å 
skape særpreg og identitet.   
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Figur 5-33 Trerekkene langs Fannestrandvegen understreker den gamle Trondhjemske postvei og den 

tidligere gamle alleen. 

 
Figur 5-34 Fannestrandalleen (1820) var landskjent og markerte innfarten til Molde by. Kilde: Allebok 
Østfold 2009 (unit.no) Magne Bruun 
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Figur 5-35 Ett asketre er igjen i delområdet som et landemerke over den historiske Fannestrandalleen 

 

Tabell 5-10 Vurdering av landskapskarakter for delområde 5 – Gamle Bolsønes 

Registreringskategorier Vurdering av delområdet L-5 Gamle 
Bolsønes 

Betydning for 
landskapsbildets karakter 

Topografiske 
hovedformer 

Deler av delområdet ligger på opprinnelig 
flatt terreng, med Bolsønes verft, gamle 
Bolsønes sentrum og Fannestranvegen. 
Resterende areal ut mot fjorden ligger på 
fylling.  

Mindre viktig  

Romlige egenskaper Fannestrandallen og den eldre bebyggelsen 
langs Fannestrandvegen danner 
retningsgivende strukturer i gateløpet og 
skaper avgresninger i gaterommet. 
Steinfyllingen langs fjorden skaper en 
visuell struktur mot fjorden, som avgrenses 
mot Bolsønes Verft 

Viktig 

Naturskapte visuelle 
egenskaper 

Det er ingen naturskapte visuelle 
egneskaper i delområdet  

Mindre viktig 

Naturskapte 
nøkkelelementer 

Fannestrandvegen fungere som 
landemerke.  
Et enkeltstående tre, ask, som er det eneste 
treet fra den tidligere Fannestrandsaleen er 
et landemerke i delområdet.    

Svært viktig  

Vegetasjon Strukturdannende trerekker langs 
Fannestandvegen markerer den tidligere 
Trondhjemske postvei.  

Svært viktig 

Arealbruk E39, Fannestrandvegen, er eneste hovedveg 
i delområet. Delområdet har tildels spredt 
næringsbebyggelse med asfaltflater og 
parkeringsareal.     

Viktig  

Byform og arkitektur Delområdet har lite bystruktur.  Svært viktig 
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E39, Fannestrandvegen, bygningsfasadene 
langsmed vegen og trerekkene danner 
bystrukturen i delområdet. Arkitekturen 
med de kulturhistoriske næringsbyggene i 
fbm Bolsønes verft, sammen med 
bygningene fra gamle Bolsønes sentrum, 
skaper et akitektonisk særpreg i 
delområdet.     

Menneskskapte visuelle 
egenskaper 

Trerekken langs E39 danner en visuell 
sammenheng og viktig siktlinje fra øst til 
vest og markerer hovedvegen inn til Molde 
sentrum.  

Viktig  

Menneskeskapte 
nøkkelelementer 

Næringsbyggene ifbm Bolsønes verft er 
nøkkelelemeneter i delområdet av 
betydning. Trerekken langs E39 er av 
arkitektonisk betydning. Fuglsetbekken, 
lagt i rør , er et nøkkelelement  

Viktig 

Fastsatt karakter for landskapsbildet 
Det er hovedsaklig Bolsønes Verft, med kulturhistoriske visuelle kvaliteter i bygningsmassen og den 
strukturdannende trerekken langs E39 , som er sentrale komponenter i delområdet. Trerekken langs 
Fannestrandsvegen skaper en viktig visuell sammenheng mellom øst og vest og markerer Den gamle 
Trondshjemske postvej som innfartsveg inn mot Molde sentrum. Gamle bolsønes sentrum er en del 
av den visuelle strukturen langs gateløpet, E39. Steinfyllingen langs fjorden skaper en visuell 
sammenheng, og har visuelle kvaliteter med videre utsyn mot Moldefjorden og Romsdalsalpene. 

 

 
Figur 5-36 Kartet viser plangrense, markert med rødt, og nytt tiltak 

 

 

 

Tabell 5-11: Vurdering av verdi, påvirkning og konsekvens delområde L 5 – Gamle Bolsønes 
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Verdivurdering: Delområde L-5 Gamle Bolsønes 

Uten betydning Noe verdi Middels verdi Stor verdi Svært stor verdi 

                                                                                                ▲ 

Verdibegrunnelse: 
Deler av delområdet er sårbart for inngrep da det innehar visuelle kvaliteter av lokal og 
kulturhistorisk betydning.  Spesielt næringsbyggene ved Bolsønes verft skaper et visuelt særpreg for 
delområdet. Bygningene, som er siste rest av det gamle Bolsønes sentrum, er en del av det 
sammenhengende visuelle historiske miljøet på Bolsønes og er med på å forsterke gatestrukturen 
langs E 39. Den historiske Fannestrandalleen langs E39 er et viktig retningsgivende element som en 
del av bystrukturen. Andre deler av delområdet med få visuelle kvaliteter, næringsbygg, 
parkeringsareal og lagringsområder, har større tåleevne da arealet har høy bruksintensitet. Tiltak i 
området vil endre gatestrukturen og gamle Bolsønes sentrum. Andre deler av området vil det være 
mulig med terrengtilpasninger og forbedring av tidligere områder med lite visuelt særpreg.    
 
Verdien vurderes derfor til middels verdi 
Tiltakets påvirkning 

Utbygging
s-

alternativ 

Forbedret Ubetydelig endring Noe forringet Forringet Sterkt forringet 

1                                                                                        ▲ 

Begrunnelse: 
Tiltaket langs E39, med 4-felt, ny parallell lokalveg i sør og ny sykkelveg med fortau, 
medfører stor endring i landskapsbildets karakter og bystruktur. Bygningene fra gamle 
Bolsønes sentrum innløses og rives, noe som resulterer i at avgresningene i gaterommet 
forsvinner og den retningsgivende bystrukturen langs E39 fjernes.   
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Figur 5-37 Utvidelse av 4 felt, ny sykkkelveg med fortau og ny veg, Verftsgata, sør for 
E39 medfører en bredt og visuelt utflytende vegbilde 

 
I tillegg til ny E39 vil ny parallell veg i sør, adskilt med grønn rabatt, medfører et visuelt 
bredere, mer utflytende vegbilde. 
Det brede veg-tiltaket dominerer landskapets og byens skala. Ny E39 med 
breddeutvidelse følger dagens veglinje og retning, mens ny veg i sør er preget av 
uheldige knekk, spesielt ned mot Verftsgata. Sykkelveg med fortau følger linjeføringen til 
E39 adskilt med bredere grønn rabatt enn eksistrende. Tiltaket fører til at dagens 
trerekke fjernes, men bredere grøntrabatter på begge sider av E39 resulterer i bedre plass 
til treplanting på begge sider av gata. Dette vil forbedre og forsterke Fannestrandalleen.  
Ny allée vil fungere som et avbøtende tiltak ved å avgrense gaterommet og forsterke 
bystrukturen  
 

 
Figur 5-38 Trerekkene langs Fannestrandvegen understreker den gamle Trondheijmske 
postvvei og den tidligere gamle alléen. 
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Figur 5-39 Ny planting av allé, trerekker på begge sider av E39, er mulig på deler av 
strekningen da grøntrabattene på begge sider blir bredere. Fannestrandalleén blir 
gjenopprettet og forbedret.  
 
Tiltaket med åpning av Fuglsetbekken og tilbakeføring av sidearealer medfører 
istandsetting av et ødelagt landskap.  
 

Figur 5-40 Istandsetting og åpning av Fuglsetbekken vil gi en visuell kvalitet til 
delområdet 

 

  
Tiltakets konsekvens 

Utbyggin
gs-

alternativ 

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

1                                                                                              ▲ 

Etter konsekvensvifta tabell6-6i V712, gir middels verdi og noe forringet, noe miljøskade 
for området (-) 
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5.7. Delområde L-6 Boligområdet Fuglsetbakken/Nerlandsvegen 
Delområdet er avgrenset av E39 i sør, næringsbygg som Ax tech i vest , Nerlandsvegen i 
nord og Naustvegen i øst. 

Delområdet representerer et område for den indre delen av kystslettelandskapet med høy 
arealbruksintensitet og bygningstetthet.  

Delområdet er en del av et større boligområde som strekker seg videre nordvest for E39. 
Boligene er omgitt av grøntarealer med hager og utearealer ut mot E39. De grønne 
støyvollene langsmed E39 skaper et fysisk skille mot trafikken.    

 
Figur 5-41 Boligområdene omgitt av store grøntarealer gir en god visuell kvalitet til området.   

 

 
Figur 5-42 Støyvoller langsmed E39 skaper et fysisk skille mellom boligområdet og E39. 

 

Fuglsetbakken og snarvegene nord/sør mellom husene i området er viktige siktlinjer, som 
skaper visuell kontakt med landskapet ut mot Moldefjorden og videre til Romsdalsalpene.  
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Figur 5-43 Siktlinjene i Fuglsetbakken (til v) og snarvegen ellers i boligfeltet er viktige siktlinjer i 

delområdet. 

 

Tabell 5-12 Vurdering av landskapskarakter for delområde 6 – Boligområdet Fuglsetbakken / 
Nerlandsvegen 

Registreringskategorier Vurdering av delområdet L-6 Boligområdet 
Fuglsetbakken/Nerlandsvegen 

Betydning for 
landskapsbildets karakter 

Topografiske 
hovedformer 

Delområdet stiger jevnt opp fra E39 til 
Nerlandsvegen 

Viktig  

Romlige egenskaper Støyvollene langs E39 avgrenser 
delområdet mot sør og skaper private rom i 
bakkant mot boligene. Nerlandsvegen 
avgrenser området i nord. Fuglsetbakken 
og gang- og sykkelveger/snarveger skaper 
tverrgående strukturer og er viktige 
siktlinjer ut mot Moldefjorden. Snarvegen 
fra Fuglset bakken mot Rema 1000 skaper 
en siktlinje mot vest. 

Svært viktig 

Naturskapte visuelle 
egenskaper 

Den stigende topografien gjør at området 
har gode visuelle siktlinjer fra boliger,  
utearealer og langs veg/snarveger 

Viktig 

Naturskapte 
nøkkelelementer 

Grøntområdene som dominerer delområdet 
er en del av et sammenhengende 
grøntdragfra vest til øst på oversiden av 
E39 

Viktig 

Vegetasjon De grønne støyvollene og hekken langs 
Naustvegen skaper langsgående strukturer 
i delområdet 

Viktig 

Arealbruk Delområdet har består hovedsaklig av 
boliger med grøntarealer med enekelte 
tverrgående mindre veger/gang- og 
sykkelveger 

Viktig 

Byform og arkitektur Delområdet har bystruktur med tydelig 
inndeling i kvartaler. Nerlandsvegen danner 
hovedstrukturen mens Furusetbakken  og 

Viktig 
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Naustvegen , med gang- og sykkelvegen 
danner tverrgående inndelinger.  

Menneskskapte visuelle 
egenskaper 

Nerlandsvegen , med de andre tverrgående 
vegstrukturene danner visuelle 
sammenhenger i landskapet.   

Viktig  

Menneskeskapte 
nøkkelelementer 

Enen gård er en fremtrredende bygning 
midt i boigområdet med tilhørende hage 

Viktig 

Fastsatt karakter for landskapsbildet 
Delområdet betsår hovedsaklig av boliger omgitt av grøntarealer. De vegeterte støyvollene blir en 
forlengelse av grøntarealene og fungere som et fysisk skille mot E39. Siktlinjene fra tverrgående 
veger og boliger er viktige kvaliteter for området.  

 

Tabell 5-13: Vurdering av verdi, påvirkning og konsekvens delområde 6 – Boligområdet Fuglsetbakken 
/ Nerlandsvegen 

Verdivurdering: Delområde L- 6 – Boligområdet Fuglsetbakken / Nerlandsvegen 

Uten betydning Noe verdi Middels verdi Stor verdi Svært stor verdi 

                                                                                                               ▲ 

Verdibegrunnelse: 
Delområdet med sine grønne arealer og tydelige siktlinjer har gode visuelle kvaliteter. Delområdet 
har god balanse mellom helhet og variasjon. Inndelingen av vegsystemet og kvartalstruktur gir 
området god bystruktur. Bebyggelsen er tilpasset byens skala og området danner gode, lesbare 
omgivelser.  
Tiltakets påvirkning 

Utbyggings
-alternativ 

Forbedret Ubetydelig endring Noe forringet Forringet Sterkt forringet 

1                                                                   ▲ 

Begrunnelse:  
Støytiltak langs E39 bryter i liten grad med landskapsbildets karakter. Det er i dag 
støyvoller langs E39 fra Naustvegen til gang- og sykkelvegen øst for Fuglsetbakken. Ny 
støyvoll vil ta mer areal av hagene og vil være høyere (se snitt). Tiltaket er tilpasset 
skalaen i landskapet.  
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Figur 5-44 Ny støyvoll langs E39 vil ha samme utstrekning som dagen, men vil ta noe 
mer areal av hagene og øke i høyde. Nytt bilde fra modell! 

 
Figur 5-45 Snittet viser E39 med ny støyvoll ved Enen gård 

 

Fra gang- og sykkelvegen til Fuglsetbakken er det for lite areal til støyvoll. Støytiltaket 
her er en kombinasjon med voll pluss skjerm noe som medfører mindre skjemmende 
inngrep. Avbøtende tiltak med en kombinasjon av mur og grønn voll med innplanting av 
trær og skjerm vil redusere skjermhøyden og underordne seg landskapets karakter med 
grøntarealer/hager og områdets skala.  
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Figur 5-46 Et eksempel på kombinasjon med mur, støyvoll og skjerm (eks Lillehammer). 

Kilde: Lillehammer, Innlandet - Google Maps 

Tiltaket vil medføre at siktlinjene reduseres noe. I Fuglsetbakken vil støyskjermen hindre 
noe utsyn i nedre del av bakken. Avbøtede tiltak her er bruk av glass-skjerm. For gang- 
og sykkelvegen vil utsynet fra eksisterende voll til ny voll endres noe i nedre del av 
vegen pga noe høyere voll.    

       
Figur 5-47 Siktlinjene fra Furusetbakken og gang-sykkelvegen øst for Fuglsetbakken, vil 

bli endret noe i nedre del ev vegen 

Det tilrettelegges for ny innkjøring til bolig og gang- og sykkelveg fra Fuglsetbakken og 
vestover mot Enenvegen. Tiltaket vil redusere noe på hagenarealet mot nord og 
tydeliggjøre siktlinjen mot vest. Tiltaket medfører ikke skjemmende inngrep og bryter 
ikke med landskapsbildet.  
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Figur 5-48 Ny innkjøring til tomt med tilrettelegging for gang- og sykkelveg fra 

Furusetbakken medfører ikke skjemmende inngrep i landskapsbildet. 

Tiltakets konsekvens 

Utbyggings
-alternativ 

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

1                                                                            ▲ 

Etter konsekvensvifta tabell 6-6 i V712, gir middels verdi og ubetydelig endring, 
ubetydelig miljøskade for delområdet (0) 

5.8. Delområde L-7 Boligområdet Nedre Fuglset 
Delområdet er avgrenset av Tostenbakken og Fuglsetvegen i sør, Enenvegen i øst, Rypevegen 
og tverrgående lokale gater i borettslaget ovenfor Tostenvegen i nord. 

Delområdet representerer et område for den indre delen av kystslettelandskapet med høy 
arealbruksintensitet og bygningstetthet.  

Boligområdet er en del av et større sammenhengende grøntdrag med boliger nord og 
nord/vest for Enenvegen. Boligene ligger nord for Fuglsetvegen og Tostenbakken med hager 
ut mot vegen. Et grøntdrag nord for krysset Fuglsetvegen/Tostenbakken, regulert til 
grøntareal i kommuneplanen, er en fortsettelse og henger sammen med grøndraget i sør, 
regulert til samme formål. Herfra er det godt utsyn mot Moldefjorden og Romsdalsalpene.  
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Figur 5-49 Utsyn fra Tostenbakken ut mot Moldefjorden. 

 

 
Figur 5-50 Boligene ligger på nordsiden av Fuglsetvegen med hager inntil vegen. 
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Figur 5-51 Grøntdraget i delområdet forsterker områdets visuelle kvaliteter. 

 

Tabell 5-14 Vurdering av landskapskarakter for delområde 7 – Boligområdet Nedre Fuglset 

Registreringskategorier Vurdering av delområdet L-7 Boligområdet 
Nedre Fuglset 

Betydning for 
landskapsbildets karakter 

Topografiske 
hovedformer 

Delområdet stiger jevnt nordover fra 
Fuglsetvegen og Tostenbakken 

Viktig  

Romlige egenskaper Delområdet bli avgrenset av Rypevegen, 
Jacop Bjørnåsveg i nord og Fuglsetvegen og 
Tostenvegen i sør.  

Mindre viktig  

Naturskapte visuelle 
egenskaper 

Grøndraget i delområet skaper en ubrutt 
sammenheng fra grøntdraget i sør og 
videre nordover.  

Viktig 

Naturskapte 
nøkkelelementer 

Det er ingen naturskapte nøkkelelementer i 
delområdet 

Mindre viktig  

Vegetasjon Vegetasjonen i delområdet er preget av 
bolighager. Grøntdraget i delområdet 
består hovedsaklig av krattskog med 
enkelte større løvtrær. 

Svært viktig 

Arealbruk Delområdet består i hovedsak av 
boligområder med mindre gater 

Viktig 

Byform og arkitektur Boilgene følger de langsgående vegene pga 
stigende terreng 

Mindre viktig 

Menneskskapte visuelle 
egenskaper 

Det stisystemet i grøndraget skaper en 
sammenheng med grøndraget i sør og 
stisysteemt videre nordover. Tostenvegen 
og Fugelsetvegen skper brudd i landskapet.  

Viktig  

Menneskeskapte 
nøkkelelementer 

Høyden på Fuglsetvegen og Tostenbakken 
gjør at utsynet mot Moldefjorden skaper en 
visuell sammenheng mellom delområdet og 
sørover mot Bolsønes Verft og 
Moldefjorden.  

Viktig 

Fastsatt karakter for landskapsbildet 
Delområdet består av boligområder med hager. Grøndraget i området skaper både en visuell 
sammenheng med grøntarealet i sør og binder sammen stistystemet fra sør til nord. Tostenvegen og 
Fuglsetvegen fungerer som utsynspunkter ut mot Bolsnes og Moldefjorden.   
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Tabell 5-15: Vurdering av verdi, påvirkning og konsekvens delområde 7 – Boligområdet Nedre Fuglset 

Verdivurdering: Delområde L- 7 – Boligområdet nedre Fuglset 

Uten betydning Noe verdi Middels verdi Stor verdi Svært stor verdi 

                                                                                                  ▲ 

Verdibegrunnelse: 
Delområdet har gode visuelle kvaliteter med sammenhengende boligarealer med hager og et større 
grøntdrag, noe som er et særpreg for området. Infrastrukturen med veger og mindre tilførslesveger  
i bratt terreng definerer plasseringen av bebyggelsesstrukturen i delområdet. Dette skaper gode og 
lesbare omgivelser og er tilpasset byens skala. Siktlinjer og utsyn fra hovedvegene og boliger er et 
særpreg for området.      
Tiltakets påvirkning 

Utbyggings-
alternativ 

Forbedret Ubetydelig endring Noe forringet Forringet Sterkt forringet 

1                                                   ▲ 

Begrunnelse: 
Tiltaket vil i liten grad medføre fragmentering og bryter i liten grad med landskapets 
karakter. Inngrepet vil i anleggsfasen medføre inngrep i grønndraget. Avbøtende tiltak 
vil være tilbakeføring av stedlige masser med naturlig revegetering og tilrettelegging for 
stisystem.  
 

 
Figur 5-52 Tiltaket vil ikke dominere landskapets skala og medfører ikke skjemmende 

inngrep, da området tilbakeføres etter anleggsfase til opprinnelig 
tilstand.  

 
Plassering av teknisk bygg til tunell i grøndraget inntil Tostenbakken, medfører i liten 
grad skjemmende inngrep. Avbøtende tiltak som plassering av bygget inn i terrenget, 
skrått tak som terreng og materialvalg etter omgivelser vil redusere synligheten av 
bygget.   
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Figur 5-53 Teknisk bygg plasseres i grøndraget langs Tostenvegen. Plassering av 

bygget inn i skrånende terrenget vil redusere synligheten. 

  
Tiltakets konsekvens 

Utbyggings-
alternativ 

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

1                                                               ▲ 

Etter konsekvensvifta tabell6-6i V712, gir middels verdi og ubetydelig endring , 
ubetydelig  miljøskade for delområdet (0) 
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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 6-1Feil! Fant ikke referansekilden. 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 Avveining og rangering av samlede konsekvenser for tema landskapsbilde etter tabell 6-4 i 
håndbok V712. 

Fagtema LANDSKAPSBILDE Alt. 0 Alt. 1 

L – 1 Industriområdet Bolsønes 0 Ubetydelig miljøskade ( 0 ) 
L – 2 Kryss Enenvegen/Circle K 0 Noe miljøskade ( - ) 
L – 3 Rema 1000/ Enenvegen 0 Betydelig miljøskade ( - - ) 

 L - 4 Sør for Fuglsetvegen 0 Miljøgevinst ( + ) 
 L – 5 Gamle Bolsønes 0 Noe miljøskade ( - ) 
 L – 6 Boligområdet 
Fuglsetbakken/Nerlandsvegen 

0 Ubetydelig miljøskade ( 0 ) 

 L – 7 Boligområdet Nedre Fuglset 0 Ubetydelig miljøskade ( 0 ) 
Avveining 

 

I sum vil alternativet hovedsakelig gi en forverring 
av tema landskapsbilde med 2 delområder med 
betydelig eller noe miljøskade, mens 3 av 
delområdene har   
lav konsekvensgrad og ett delområde forbedres 
med miljøgevinst. Dette resulterer totalt med 
lavere konsekvensgraden for nytt anlegg. 
 

Samlet vurdering 0 
Middels negativ  

konsekvens 

Rangering 1 2 
Forklaring til rangering  Tiltaket med rundkjøring, 4 felt langs 

Fannestrandvegen og tunellportal med 4 felt 
bryter med landskapets og byens skala, og skaper 
større visuell barrierevirkning. Dette veies opp 
mot forbedring av flere delområder med høy 
arealbruksintiensitet. 

 
 



E39 Bolsønes - Konsekvensutredning – temarapport Landskapsbilde 

Side 81 
 

Noen av effektmålene til reguleringsplan E39 Bolsønes er å minimere barrierevirkningene og 
ulemper knyttet til visuelle forhold i områdene langs E3 og i tillegg legge vekt på en attraktiv 
utforming. Tiltakets skala medfører stor endring i landskapet og i bystrukturen og forsterker 
barrierevirkningen visuelt. Avbøtende tiltak som terrengtilpasning til eksisterende terreng, 
tilbakeføring og videreføring av grøntarealer bidrar til å forankre og tilpasse tiltaket til 
omgivelsene, som i dag har høy arealbruksintensitet.       

For alle effektmålene skal planen gjennomgående ha god arkitektonisk kvalitet og tilpasning 
til omkringliggende bymiljø og landskap. Prinsipper for å sikre valg av helhetlige løsninger 
på bla. vegutstyr, terrengforming og materialbruk beskrives i formingsveilederen for 
planområdet.  

Tiltaket vurderes samlet å gi middels negativ konsekvens, da tiltaket vil forbedre enkelte 
delområder og gjenoppretter grønnstruktur med visuelle sammenhenger.  

 

6.2. Konsekvenser i anleggsperioden 
Anleggsvirksomheten vil medføre inngrep i dagens landskap, og kan påvirke det visuelle 
miljøet negativt. For å redusere nær- og fjernvirkning av anlegget og få en rask tilbakeføring 
av landskapet bør det iverksettes tiltak. Etter at anleggsarbeidet er ferdig skal terrenget 
tilbakeføres og sår som anlegget har medført skal repareres og istandsettes. Alle 
midlertidige anlegg skal fjernes og istandsettes med tilbakeføring av frøbankjord der det er 
mulig eller stedlige masser med konvensjonell frøsåing. 
Mål for det ferdige anlegget 

 Inngrepene for å gjennomføre anlegget skal gi best mulig tilpasning til eksisterende 
terreng og endringer i omgivelsene 

 Inngrepet bør begrenses slik at opplevelsen av landskapet ikke reduseres 
 Områder som blir berørt av anlegget skal tilbakeføres og repareres slik at det 

fremstår som en naturlig del av landskapet 
Mål for anleggsperioden 

 Byggeplass og riggområder skal fremstå som ryddige og være minst mulig 
sjenerende for omgivelsene 

 Midlertidige inngrep skal begrenses i areal og tid og gjøres så skånsomt som mulig 
 Områdene med massedeponi skal være minst mulig sjenerende for omgivelsene 
 Tilbakelegging av frøbankjord skal utføres så langt det er mulig (gjelder eksisterende 

grøntdrag) 
 

6.3. Vurdering av permanente masselager 
Det er ikke planlagt permanente masselager i planområdet.  
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6.4. Usikkerhet 
Det må skilles mellom usikkerhet knyttet til datagrunnlaget og usikkerhet knyttet til tiltaket.  

Usikkerhet knyttet til tiltaket  

Det er usikkerhet rundt tiltak i tilgrensende områder. Den nyere og godkjente 
reguleringsplanen i sør E39 Bolsønes – Kviltorp inneholder en forlengelse av Verftsgata mot 
øst med utfylte næringsområder i sør. Planen kobler seg på den regulerte Verftsgata i et 
kryss, men videre østover er de to planene mindre forenelig. Det er også usikkerhet rundt 
framtidige planer til oppgradering av E39 østover. 

Det er usikkerhet tilknyttet massehåndtering i anleggsfasen gjennom området. Massene fra 
tunneldriften skal brukes i områder utenfor dette planområdet og planområdet til E39 
Julbøen – Molde. Det vil bli egne reguleringsplaner for disse masselagrene.  

Usikkerhet knyttet til datagrunnlaget 

Det kan være usikkerhet til gyldighet på data fra databaser, og om det er innhentet 
tilstrekkelig informasjon for bruken innenfor influensområdet. 
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7. Miljøoppfølging  
Anleggsvirksomheten vil medføre inngrep i dagens landskap, og kan påvirke det visuelle 
miljøet negativt. For å redusere nær- og fjernvirkning av anlegget og få en rask tilbakeføring 
av landskapet bør det iverksettes tiltak. Etter at anleggsarbeidet er ferdig skal terrenget 
tilbakeføres og sår som anlegget har medført skal repareres og istandsettes. Alle 
imidlertidige anlegg skal fjernes og istandsettes med tilbakeføring av frøbankjord der det er 
mulig eller stedlige masser med konvensjonell frøsåing.  

Forslag til avbøtende /skadereduserende tiltak: 

o Inngrepene for å gjennomføre anlegget skal gi best mulig tilpasning til 
eksisterende terreng og endringer i omgivelsene 

o Inngrepet bør begrenses slik at opplevelsen av landskapet ikke reduseres 
o Områder som blir berørt av anlegget skal tilbakeføres og repareres slik at det 

fremstår som en naturlig del av landskapet 
o Utarbeide rigg- og   marksikringsplan - Planen vil redegjøre for bl.a. 

massehåndtering, områder som skal sikres (vegetasjon, hensynssoner) mot 
inngrep, og visualisere YM-tiltak 
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