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1. SAMMENDRAG
1.1

Sammendrag for ikke prissatte konsekvenser

Tabell:

Ikke-prissatte konsekvenser – forenklet oppsummering.
K2

K3

K4

K5

KA

KB

Landskapsbilde

--

---

--(-)

--/---

--

- - (-)

Kulturminner og
kulturmiljø

--

--

-/--

-/--

0/-

-

Naturressurser
(jord- og skogbruk)

-

-

-/--

-/--

-/--

--

Naturmiljø

-

---

-/--

-

0/-

-

Friluftsliv og nærmiljø

-

---

--

-

-

-/--

Samlet vurdering

-

--/---

--

-/--

-

--

2. METODE
De ulike konseptene beskrives i to deler. Første del er fra Ålesund til Julsundet og andre del fra
Julsundet til Bergsøya.
Statens vegvesens standardmetodikk i ny Håndbok 140 (Statens vegvesen, 2006) er lagt til
grunn for utredningene. Tre begreper står sentralt når det gjelder vurdering og analyse av ikkeprissatte konsekvenser; Verdi, omfang og konsekvens. Med verdi menes en vurdering av hvor
verdifullt et område eller miljø er. Med omfang (eller effekt) menes en vurdering av hvilke
endringer tiltaket antas å medføre for de ulike miljøene eller områdene, og graden av denne
endringen. Til sammen gir dette en konsekvens som er summen av verdien på det enkelte
element og omfanget av inngrepet/tiltaket på det samme elementet. Både verdi, omfang og
konsekvens bygger på en avveining mellom de fordeler og ulemper som tiltaket vil medføre.
På kommunedelsplan- og reguleringsplannivå benyttes en såkalt konsekvensvifte som er definert
i nevnte håndbok. En konseptvalgutredning vil være mye grovere enn ovennevnte, fordi det
geografiske området som berøres av veganleggene er mye større, og fordi veganleggene på
dette plannivå kun er linjer i terrenget og ikke ferdig prosjektert veger med skjæringer, fyllinger,
kryssområder, sekundærveger m.m. Vi har derfor valgt å beskrive konsekvensene skriftlig, da
vurderinger ved bruk av konsekvensvifte fort kan bli oppfattet som mer presis enn vurderingene
kan være på dette plannivået.
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3. DE ULIKE KONSEPTENE
Det henvises til nedenstående kart med de ulike alternativer.

Figur som viser traséer for de ulike konseptene for delstrekningen Ålesund – Julsund.

Figur som viser traséer for de ulike konseptene for delstrekningen Julsund-Bergsøya.
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4. LANDSKAPSBILDE
4.1

Innledning

Denne fagrapporten er utarbeidet av Rambøll Norge AS og behandler temaet landskapsbilde.
Hovedformålet med rapporten er å belyse de konsekvensene som de foreslåtte traséene for ny
E39 vil medføre for landskapet i analyseområdet.
Den Europeiske landskapskonvensjonen gir følgende definisjon av landskap:
”Landskap betyr et område hvis særpreg er et resultat av påvirkningen fra og samspillet mellom
naturlige og menneskelige faktorer. Kulturlandskap er et landskap som er påvirket eller
omformet av menneskers aktivitet gjennom tidene. Landskapet favner både kultur og natur. Det
er personlig og inkluderende fordi vi alle skaper vår egen opplevelse av landskapet på grunnlag
av bruk, minner, assosiasjoner og kunnskap. Det er disse personlige erfaringene som gir
landskapet dets kulturelle og sosiale verdier, i tillegg til de miljømessige og økonomiske”.
Nye veger innebærer i vår tid omfattende inngrep i landskapet. Konsekvenser av inngrepene er
at opplevelsen og bruken av landskapet forandres. I hvilken retning er til en viss grad
personavhengig og hva slags holdninger den enkelte har til landskapsinngrep generelt, og hvilke
personlige forhold man har til landskapet det blir foretatt inngrep i.
I denne konseptvalgutredningen har vi valgt å beskrive og diskutere landskapskonsekvensene for
de ulike traseene K2, K3, K4 og K5 vurdert opp mot dagens E39 på samme strekning.
Det vises her til oversiktskartene ovenfor med de ulike trasealternativene inntegnet.

4.2

Sammenstilling av landskapskonsekvenser

Strekningen Ålesund-Julsund
Vi har vurdert konseptene K2, K3, K4 og K5 og kommet fram til følgende rangering:

Konsept

Landskapsverdi

Landskapskonsekvens

Rangering

K2 (K1)

Middels

Middels negativ

1

K3

Middels til stor

Middels til stor negativ

4

K4

Middels +

Middels negativ -

2

K5

Middels til stor

Middels til stor negativ

3
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Strekningen Julsund – Bergsøya
Vi har vurdert konseptene KA og KB og kommet fram til følgende rangering:
Konsept

Landskapsverdi

Landskapskonsekvens

Rangering

KA

Middels

Middels negativ

1

KB

Middels +

Middels negativ -

2

For hele strekningen sett under ett vurderes derved kombinasjonen K2 + KA å ha minst
negative landskapskonsekvenser.

4.3

Metode for landskapsvurderinger

Med utgangspunkt i ortofoto, bonitetskart, markslagskart og andre kartbaser er det laget en
kortfattet beskrivelse av landskapet langs de ulike traséene. På bakgrunn av denne beskrivelsen
er området så gitt en grov verdivurdering hvor Statens vegvesens standardmetodikk er blir
benyttet for vurdering av tema landskap (jfr. kapitlet med beskrivelse av metodikk over).
Landskapet er betont som en visuell og opplevelsesmessig ressurs, og blitt karakterisert etter
begrepene helhet/kontinuitet, mangfold/variasjon og inntrykksstyrke/intensitet.
Det er viktig å være klar over at de samlede konsekvensvurderinger skal dekke alle ”normale”
utbyggingssituasjoner. Konsekvenser vurdert til å ha lite eller middels omfang kan derfor skjule
store konsekvenser for nærmeste naboer, grunneiere eller andre. Det forutsettes derfor at den
enkelte detaljsak håndteres i direkte prosesser mellom tiltakshaver/kommune og den enkelte
berørte part når en kommer på kommunedelplan/reguleringsnivå.

4.4

Influensområder

Tiltakets influensområder vil være på to nivåer:
1. Nærmiljøene hvor de fysiske inngrepene av veganleggene i landskapet skjer.
2. Områder som visuelt påvirkes av veganleggene.
Da vegtraséene ennå ikke er konstruert, vil nivå 2 være vanskelig å definere der veganlegget er
foreslått plassert i slakt og flatt terreng. I bratte lisider vil en imidlertid generelt kunne si noe
mer om inngrepenes antatte fjernvirkninger.

4.5

Klassifisering av landskap – landskapsregioner og sårbarhet

Institutt for Skog og Landskap har utarbeidet et nasjonalt klassifiseringssystem for landskap.
Dette kan kort beskrives slik: Landet er inndelt i 45 landskapsregioner. Disse er igjen inndelt i
444 underregioner. Underregionene er så igjen inndelt i landskapsområder. I Møre og Romsdal
fylke er både landskapsregioner og underregioner definert, men kun landskapsregionene er
beskrevet. Underregionene er lokalgeografiske områder på kommunenivå.
Landskapsregionene beskrives i forhold til følgende karakteristika:
Landskapets hovedform
Landskapets småformer
Hav og vassdrag
Vegetasjon
Jordbruksmark
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Bebyggelse og tekniske anlegg
Landskapskarakter

De aktuelle veglinjene går gjennom følgende landskapsregioner:

Region 20: Kystbygdene på Vestlandet. Traséalternativ K4 vil gå gjennom underregion
20.8: Ålesund og Nordøyane i kommunene Haram og Midsund.

Region 21: Ytre fjordbygder på Vestlandet. Traséene K2, K3 og K4 vil gå gjennom
underregion 21.9: Nordre Sunnmøre, hovedsakelig i Skodje kommune.

Region 22: Midtre bygder på Vestlandet. Her vil traséene K2 og K3 (Vestnes) og KA
(Molde) gå gjennom underregion 22.25: Romsdalsfjorden.

Region 25: Fjordbygdene på Nordmøre og i Trøndelag. Traséene KA og KB vil gå gjennom
underregion 25.1: ytre Nordmørsfjordane i kommunene Fræna, Eide og Gjemnes.
Det vil ikke være hensiktsmessig å gi detaljerte karakteristika av de ulike landskapsregionene i
forbindelse med dette prosjektet, men følgende forhold er viktige i forhold til landskapsinngrep
av veger:








Region 20 strekker seg helt fra Boknafjorden i sør og består av den ytterste kyststripa
med nakne øyer som nesten mangler trevegetasjon, selv om det nå stedvis skjer en viss
gjengroing på grunn av mindre beitepress fra husdyr. Bosettingene ligger langs sjøen, og
stedvis finner vi strandflater med dyrket mark. Vi finner en blanding av kollete og bratte
landskapsformer. På grunn av sin åpenhet er dette landskapet generelt sårbart for
landskapsinngrep.
Region 21 ligger i et belte innenfor region 20. Her er klimaet mer gunstig og vi finner
mer overordnet trevegetasjon. Bosettinger med jordbruksnæring på løsavsetninger langs
fjordene. I denne landskapsregionen vil sårbarheten i forhold til landskapsinngrep
variere fra moderat til høg.
Region 22 er de midtre bygdene som strekker seg fra Gjesdal i Rogaland til Tingvoll på
Nordmøre. Fjordlandskap med bebyggelse i fjordbotnene og på løsmasser langs
fjordene. Frodig trevegetasjon og gunstig lokalklima i lesonene. Store variasjoner fra sør
til nord. Landskapet i denne regionen er generelt mindre sårbar for inngrep fordi
vegetasjonen vil absorbere inngrepene lettere og revegetering etter inngrep vil generelt
være enklere, selv om variasjonene også her er store.
Region 25 har også store variasjoner. Her finner vi de storskalige fjordlandskapene. I
denne regionen finner vi også større jordbruksbygder langs fjordsystemene. Frodige
skogkledde lier og åser dominerer lavereliggende områder, men vi finner også større
områder over skoggrensa. Aktiv skogbruksnæring fins i områder med middels og høg
produksjonsevne i utmarka. Landskapet har varierende sårbarhet mot inngrep, men
gjennomgående mindre sårbart enn i de ovennevnte landskapsregionene.
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Figur som viser de ulike landskapsregionene i Møre og Romsdal fylke

4.6

Alternativ 0: Beskrivelse av dagens landskap og verdivurdering.

Beskrivelse
Dagens E39 mellom Ålesund og Bergsøya består dels av gamle vegtraséer som er blitt opprustet
suksessivt gjennom årenes løp, og delvis av nybygde parseller fra senere år. Vegen mellom
nullpunktet for prosjektet ved Moa øst for Ålesund og Apalvika i Skodje er fornyet i de senere år
ved at det er bygget en ny veg nord for og parallelt med den gamle riksvegen som ligger
gjennom bebyggelsen langs fjorden. Denne vegen er en landskapsmessig barriere mellom de
bebygde områdene langs sjøen og marka, men inngrepene i landskapet er likevel moderate.
Mellom Skodje og Ørskog følger vegen den opprinnelige vegtraseen, men er opprustet. Over
Ørskogfjellet følger vegen "Den Trondhjemske Postvei" som kom i gang i 1786. Den første vegen
gikk over Hausetra, men vegen ble omlagt til nordsida av Nysæternakken i 1847, hvor dagens
vegtrasé fortsatt ligger. Nordover gjennom Skorgedalen er E39 lagt på nordsiden av elva ned
mot Tresfjorden ved Skorgeneset. Herfra følger vegen fjorden til Vestnes og videre ut til
fergeleiet ved Furneset. Denne strekningen har også en veg av nyere dato som er bygget lenger
oppe i lia i forhold til bebyggelsen langs fjorden. Gjennom Vestnes er vegen opprustet med ny
trasé i nyere tid.
Fra Molde går vegen i dag gjennom næringsområdene øst for byen før den fortsetter langs den
opprinnelige vegtraséen langs fjorden østover til Hjelset. På denne strekningen er det
randbebyggelse langs størstedelen av strekningen. Fra Hjelset går vegen nordøstover over høgda
til Batnfjorddalen. Her er det i hovedsak naturlandskap til vegen kommer ned i
jordbruksområdene ned mot Batnfjorden. Gjennom Batnfjordsøra ble E39 opparbeidet til
miljøgate i 1993. Videre mot Bergsøya følger dagens E39 den opprinnelige bygdevegen langs
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nordsiden av Batnfjorden fram til brua ved Gjemnes. Her ligger vegen i et vakkert kulturlandskap
med aktiv jordbruksdrift. Fra Gjemnesneset fram til brua over Gjemnessundet ligger dagens veg i
et interessant historisk landskap, med tinghaugen, kirken og monumentale gårdsanlegg.
Verdivurdering
Når en skal vurdere landskapsverdien av omgivelsene langs en så lang vegstrekning, vil en måtte
gjøre en grov gjennomsnittlig vurdering. Strekningen går gjennom naturskjønne
naturlandskaper mellom Brusdalsvatnet og Svorta, over Ørskogfjellet og mellom Hjelset og
Batnfjorddalen. Ellers ligger vegen i hovedsak i oppdyrkede og bebygde områder langs
fjordsystemene i landskapsregionene 22 og 25. Selv om landskapsverdiene i denne regionen er
høyere enn landsgjennomsnittet, vil vi vurdere verdien til samlet å være nært et gjennomsnitt av
de landskapskvalitetene som en finner i denne regionen. Landskapsverdien i alternativ 0 vurderes
derfor som middels.
Verdi:

Liten

Middels

Stor


4.7

Landskapsvurdering av de ulike vegkonseptene

4.7.1 Konsept K2 (K1)

Beskrivelse
Moa - Dragsundet
Dette alternativet og alternativene K3 og K4 har felles trasé med dagens E39 fra Moa og østover
til kryss ved Svartavatnet, hvor alternativ K4 dreier nordover langs Fv. 661. Videre er det felles
trasé med K3 østover til Dragsundet. På hele denne strekningen vil ny E39 være en opprustet
utgave av dagens veg.
Dragsundet - Landedalen
Mens dagens E39 følger fjorden østover til Sjøholt, foreslås alternativ K2 lagt gjennom
Solnørdalen, langs nordsiden av Solnørelva, Engjavatnet og Dekkjavatnet. Så krysser K2
Dalselva og følger Fv.104 fram til Braute. Øst for Braute går K2 i tunnel under Verahornet og
kommer igjen inn på dagens E39 i Landedalen nord for Sjøholt.
Denne nye parsellen gjennom Solnørdalen går gjennom et sårbart naturlandskap hvor Solnørelva
er viktigste element. Denne går dels i stryk og dels meandrerer i stille partier gjennom et
landskap preget av myrer og blandingsskog. I den østre delen ved Braute er det et variert
kulturlandskap med aktivt jordbruk, med frodige randsoner mellom teiger og langs bekker.
Ørskogfjellet
Alternativ K2 følgeri hovedsak dagens veg over Ørskogfjellet fram til Fremstedalen, hvor ny trase
dreier inn i tunnel gjennom Trolltinden nordover til Tomrefjorden.
Parsellen medfører få og små nye inngrep i landskapet sammenlignet med dagens veg.
Tomrefjorden
K2 kommer ut av tunnelen i lia på østsiden av bebyggelsen ved Tomra, følger ny trasé i utmarka
til den krysser Fv. 661 ved Bruheim. Fram tilplanlagt tunnel under Moldefjorden er vegen lagt i
myrlendt skog med unntak av kryssing av en mindre teig dyrket mark.
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På denne parsellen vil vegen ikke gjøre inngrep i landskaper av høg verdi. De visuelle inngrepene
av vegen i den bratte skogslia langs Tomrefjorden vil imidlertid medføre skjæringer og fyllinger
som vil eksponere seg mot omgivelsene i fjordrommet.
Julsundet
Tunnelen under Moldefjorden med konseptene K2 og K3 munner ut ved Nautneset på vestsiden
av Julsundet. Herfra er det planlagt bru over Julsundet til Julbøneset. Denne brua vil forbinde
kommunene Midsund og Molde. Videre nordover gjennom Molde og Fræna er det to alternativer:
KA og KB. Konseptene K2 og K3forutsetter imidlertid også at det bygges en vegforbindelse fra
Nautneset og nordover langs vestsiden av Julsundet til Storhaugneset, og videre som
vegfyllinger/bruer over holmene Bollholmen, Forholmen, Flatholmen og Kjerringholmen til
Aukratangen på sørspissen av Aukra.
Brukryssingen av Julsundet vil være utfordrende i forhold til landskapsbildet. Type
brukonstruksjon og tunnelpåhugg/kryssområder må gjøres bevisst for å minske de visuelle
virkningene. Vegforbindelsen fra Storhaugneset i Midsund og over holmene til Aukra vil være
enda mer utfordrende. Her er landskapet åpent og tilnærmet uberørt, og veganleggene vil
eksponere seg sterkt mot omgivelsene.
Omfang
Konseptet K2 vil i stor grad følge eksisterende E39 eller gå i nye tunneler. På disse parsellene vil
omfang av negative landskapsinngrep være små. Stort negativt omfang for landskapsbildet vil en
få i Solnørdalen. Spesielt er inngrepet i kulturlandskapet Solnørdalen-Brautene negativt. Videre
vil den nye vegen oppe i lisiden øst for bebyggelsen i Tomra være et landskapsinngrep som vil
eksponere seg sterkt, spesielt sett fra vestsiden av Tomrefjorden. Til slutt vil forbindelsen til
Aukra gi store inngrep i et åpent og sårbart natur- og kulturlandskap. Samlet omfang for
landskapsinngrep vurderes å være middels negativt.
Konsekvenser
Ut fra en landskapsverdi og omfang som er middels, vurderes samlet landskapskonsekvens for
konseptet K2 å være middels negativ.

4.7.2 Konsept K3

Beskrivelse
I forhold til K2 er forskjellen at K3 forutsetter en helt ny trasé mellom Dragsundet i Skodje og
Tomra. Videre forutsetter alternativet at det bygges en ny forbindelse fra krysset ved Bruheim til
Vestnes.
Parsellen mellom Dragsundet og Tomra krysser fylkesveg 104 øst for Skodje sentrum, går rett
nordover inn i tunnel ved Vassberget og kommer ut i dagen vest for Stortjørna før den kommer
inn i dalføret langs Fyllingselva like øst for Fylling. Videre østover er vegen lagt oppe i lia langs
nordsiden av dalføret. Den blir liggende på nordsiden av Svartløkvatnet/Tomrevatnet og stiger
opp gjennom setrene ved Tomreosen til Tomresetra/ Furneset. Herfra går vegen i tunnel under
det høgste partiet ved Reset før den munner ut i Trolldalen ved Brekka. Etter en kort daglinje i lia
langs dagens lokalveg går den inn i tunnelen og knyttes til K2.
Omfang
I forhold til konseptet K2 er denne parsellen mer konfliktfylt i forhold til landskapsbildet. En ny
veg av høg standard vil måtte gjøre store inngrep i det sårbare landskapet i dalføret langs
Svartløkvatnet. Dette området er i dag uberørt av nyere inngrep. De eksisterende vegene i
området er av lav standard og utgjør små inngrep i landskapet. Variasjonen i området er stor,
med myrer, større vann, tjern, setergrender, vassdrag og variert vegetasjon. Den østlige delen
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av området er kartfestet som et kulturlandskap av regional betydning, og ellers vil vegen krysse
gjennom flere områder med naturtyper av nasjonal/regional verdi. Det vises her til kartet
nedenfor.
Vi vurderer at denne delparsellen av K3 har middels til høg landskapsverdi og at vegen vil
innebære et inngrep som er middels til stort negativt.

Kart som viser områder med nasjonalt og regionalt viktige naturtyper
(grønt) og regionalt viktig kulturlandskap (skravert med gult) Kilde:
Direktoratet for naturforvaltning - naturbase.

Den skisserte nye vegforbindelsen fra Bruheim til Vestnes er mindre konfliktfylt i forhold til
landskapsbildet, men har klart negative konsekvenser. Den forutsettes lagt på sørsiden av
Flatevågen, og vil vekselvis gå gjennom myrområder og dyrket mark langs det meste av
parsellen. Den østligste delen går i tunnel under Ramberget fram til dagens E39. Vegen vil stykke
opp kulturlandskapet uheldig visuelt, og forringe den helheten som området har i dag. Ellers vil
nok de mest negative konsekvensene være for temaene landbruk og nærmiljø.
Totalt omfang av inngrep i landskapsbildet for konsept K3 vurderes til middels til stort negativt
Konsekvenser
Når vi vurderer konseptet K3 samlet fra Moa til Julsundet, vil landskapsverdi og omfang tilsi at
konsekvensen bli middels til stort negativ for tema landskapsbilde. Hovedårsaken er den høge
landskapsverdien i området omkring Svartløkvatnet og det store negative omfang som en ny E39
vil få her, samt forbindelsen over til Aukra (jfr. Konsept K2).

4.7.3 Konsept K4

Beskrivelse
Dette alternativet tar av fra dagens E39 ved Svartavatnet i Skodje, og følger fylkesveg 661 over
Straumen fram til Eidsvik i Haram kommune. Herfra følger vegtraséen fylkesveg 659 langs
nordsiden av Grytafjorden til Fredheim, går gjennom Remefjelltunnelen over til Reme, og følger
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så fylkesveg 145 langs østsiden av Samfjorden fram til like før bebyggelsen ved Ringstad. Her
dukker vegen ned i tunnel under Midfjorden.
I Midsund kommune dukker vegen opp ved Midttun på Midøya. Her går vegen en kort parsell
gjennom et jordbruksområde før den går inn i ny tunnel under fjellet Litlekulten. Vegen munner
ut ved Leirvika i kommunesenteret Midsund, krysser sundet i ny bru sør for dagens bru og går
inn i ny tunnel under Midsundhornet og Akslahornet før den kommer ut i dagen igjen sør for
Krabbevika lenger nord. Fra dette tunnelpåhugget følger traséen dagens fylkesveg 668 helt
østover til båthavna ved Bendset. Her går vegen inn i tunnel under Julsundet til Julneset på
Moldesiden.
Omfang
Dagstrekningene i dette konseptet går i stor grad gjennom bebygde områder langs fjordene i
Skodje, Haram og Midsund. Dette er åpne kulturlandskap som er sårbare for landskapsinngrep.
Selv om traséen i stor grad følger eksisterende veger, vil utbredding og kurveutrettinger gjøre at
terrenginngrepene stedvis vil bli relativt store. Dette gjelder spesielt områdene ved Straumen og
Leitakjosen i Skodje, ved Bjørlykke i Haram og ved Midttun og langs nordsiden av Otrøya i
Midsund. I tillegg vil E39 på grunn av plassering og utforming bli et byplanmessig
fremmedelement og en visuell barriere gjennom tettstedene Eidsvik og Midsund.

Fot 01: Alternativ K4 vil krysse Midsundet og komme på land på nordsiden av
sundet i forgrunnen av dette bildet. Videre vil vegen gå rett nordover mot fjellet
Midsundhornet i bakgrunnen. Vegen kommer tett inntil bebyggelsen med røde
tak til høgre i bakgrunnen. Foto: Øyavis

Konsekvenser
Kulturlandskapet på strandflaten i Midsund og det småskalige og åpne fjordlandskapet ved
Straumen, Leitakjosen og Grytafjorden vurderes å ha en verdi som ligger over middels i denne
regionen. Dette sammenholdt med det negative omfanget av vegen på de delstrekningen som er
nevnt ovenfor gjør at vi vurderer alternativ K4 til å bli noe dårligere enn middels negative
landskapskonsekvenser.
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4.7.4 Konsept K5

Beskrivelse
Dette er alternativ for ny E39 som også vil utløse vegforbindelse til øya Sekken i
Romsdalsfjorden.
Traséen starter på østsiden av vedtatt bruforbindelse over Tresfjorden til Vike, følger dagens
E139 gjennom Vikebukt og Gjermundnes og tar av nordover på planlagt flytebru over til Sekken.
Brua ender ved Vestastranda, som er endepunkt i vest for fylkesveg 413 og bebyggelsen langs
sørsiden av Sekken. Fra dette stedet er vegen foreslått videre gjennom undersjøisk tunnel under
Karlsøyfjorden. Tunnelen kommer opp i dagen øst for Molde sentrum.
Omfang
Landskapskonsekvensene for dette konseptet knytter seg til flytebrua over til Sekken, og
knutepunktet mellom bru, tunnel og fylkesveg ved Vestastranda. Sørsiden av Sekken er et
kulturlandskap av høg verdi, med jordbruksteiger, gårdstun, randsoner av varmekjær skog, og
en strandsone som er uberørt av stedsfremmede landskapselementer. Ei flytebru med
seilingshøyde over fjorden her i kombinasjon med et trafikknutepunkt i strandsonen vil gi store
uønskede følger for landskapsbildet her. Flytebruer er generelt vanskelige å tilpasse landskapet
fordi de er elementer som ikke oppleves som frie og åpne, men visuelt hefter seg til
sjøoverflaten.
Konsekvenser
En høg landskapsverdi i kombinasjon med et landskapsinngrep av stort negativt omfang gir en
stor negativ landskapskonsekvens for fjordlandskapet på sørsiden av Sekken. Når en utligner
dette for de resterende delstrekninger i K5 hvor omfanget av landskapskapsinngrepene er
tilnærmet null, vurderes landskapsverdien å være middels til stor og landskapskonsekvensen
samlet å være mellom middels og stor negativ.

4.7.5 Konsept KA

Beskrivelse
Dette konseptet er det søndre alternativet for videreføringen av E39 nordøstover fra Julsundet.
Alternativet følger fylkesveg 662 langs nordsiden av Moldefjorden til Molde by, går så i tunnel
gjennom fjellet bak byen fram til Årø lufthavn og fortsetter så fram til Bergsøya, i hovedsak i
korridoren for alternativ 0 (jfr. beskrivelse side 7). Avvikende traséer i forhold til 0-alternativet er
strekningen Lønset-Roaldset, hvor vegen er foreslått lagt noe lenger opp i lia, i Batnfjorddalen,
hvor vegen krysser over elva til nordsiden av dalen vest for Bjerkeset og fortsetter langs
nordsiden av dalen fram til Astad. Fra Astad til Bergsøya er nye vegplaner allerede vedtatt, slik at
denne delstrekningen ikke er med i dette prosjektet, men tilhører 0-alternativet.
Omfang
Landskapsverdien på denne strekningen er middels (jfr. 0-alternativet). Det negative omfang av
konsept KA er særlig knyttet til ny vegtrasé gjennom naturmarka i lisonen ovenfor
kulturlandskapet langs Moldefjorden. I tillegg er linjeføringen gjennom jordbrukslandskapet i
dalen vest for Batnfjordsøra spesielt uheldig. Linjen gjør at kulturlandskapet i dalbunnen vil bli
splittet i to over en lengre strekning. Positiv effekt for landskapsbildet vil tunnelen bak Molde by
gi. Ellers vi alternativet gi små negative landskapsvirkninger over lange strekninger.
Konsekvenser
Landskapsverdien langs strekningen vurderes å være av middels verdi og omfanget av
landskapsinngrepene vurderes å være middels negative. Dette gir en landskapskonsekvens som
er middels negativ.
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4.7.6 Konsept KB

Beskrivelse
Dette konseptet er det nordlige alternativet mellom Julsundet og Gjemnessundet. Alternativet
følger i all hovedsak eksisterende vegtraséer for fylkesvegene 215 og 64 gjennom kommunene
Molde, Fræna og fram til Nåsavatnet ved Eide. Herfra og videre mot Gjemnessundet er
vegtraséen noe avvikende fra dagens fylkesveg 279. På den strekningen er vegen lagt oppe i lia
ovenfor kulturlandskapet og bebyggelsen, slik alternativ KA er foreslått på langs sørsiden av
Gjemneshalvøya. Mellom Herskedalen og Bjørnadalen er vegen foreslått lagt i tunnel under fjellet
Nosa. Ellers inneholder også konseptet en variant med tunnel mellom Herskedalen og
Batnfjordsøra, slik at den vestligste parsellen fram til Gjemnessundet vil følge linjen i konseptet
KA. På kortere parseller foreslås vegen omlagt for å bedre kurvatur og sanere avkjørsler. Blant
annet foreslås dette ved Aureosen, Sommarsnes og Svanvika i Eide.

Omfang
I forhold til landskapsbildet i denne fjordregionen vurderes landskapet langs parsellene i
konseptet KB å ha litt over middels verdi. Landskapsinngrepene vil i all hovedsak være moderate
der den følger dagens vegtraséer. På kortere delstrekninger med vegomlegginger vil en imidlertid
få større inngrep. Dette gjelder de ovennevnte stedene, hvor spesielt Svanvika er sårbar. Her er
det i dag fredede myrreservater som gjør at en evt. framtidig linjeføring for E39 må justeres for å
unngå de fredede arealene. De foreslåtte daglinjene fram til de to alternative tunnelpåhuggene i
Herskedalen er også store lokale landskapsinngrep. Videre får vi de negative inngrep i lisonene
mellom Herskedalen (evt. Batnfjordøra) og Gjemnessundet som vil være som i alternativ KA.
Konsekvenser
Landskapsverdien langs strekningen vurderes å være av litt over middels verdi og omfanget av
landskapsinngrepene vurderes å være middels negative. Dette gir en landskapskonsekvens som
er middels negativ -. Dette er samlet sett litt mer negativt enn for alternativ KA.

5. KULTURMILJØ OG KULTURMINNER

5.1

Hva som skal utredes

Temaet omfatter automatisk fredete kulturminner (kulturminner eldre enn fra år 1537), nyere
tids kulturminner og kulturmiljøer (innen planområdet).
Kulturminner er definert som alle spor etter menneskelig virksomhet i vårt fysiske miljø herunder
lokaliteter det knytter seg historiske hendelser, tro eller tradisjon til. Begrepet kulturmiljø er
definert som et område hvor kulturminner inngår som en del av en større enhet eller
sammenheng. Kulturlandskap er landskap som er preget av menneskelig bruk og virksomhet.
Temaet kulturmiljø tar utgangspunkt i den kulturhistoriske verdien av berørte områder, og
vurderer om tiltaket vil redusere eller styrke verdien av disse.
Arbeidsmetode
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Beskrive kulturminnenes evt. vernestatus (fredet, regulert til spesialområde
bevaring etc.)



Beskrive kulturmiljøer med kjente kulturminner og etter hvilken helhet eller
sammenheng disse inngår. Eks: Historisk utvikling, landskapets fysiske form,
bygninger/andre elementer og dagens bruk



Beskrive omfang og konsekvenser av tiltak for kulturminner/kulturmiljø.
Beskrive hvordan tiltaket berører kulturminner/kulturmiljøer (fysisk, visuelt,
bruksmessig). Hvordan ivaretar tiltaket hensynet til kulturminner/kulturmiljø

Alternativ 0: Beskrivelse av dagens situasjon og verdivurdering av
kulturmiljø/kulturminner.

Beskrivelse
Møre og Romsdal fylke er rikt på kulturminner. Spesielt er det registrert et stort antall
kulturminner i de ytterste kystkommunene. Bare i kommunene Midsund og Fræna er det
registrert over 400 kulturminner. De aller fleste registreringene er automatisk fredede
arkeologiske funn. Blant disse er det gravminner og boplasser som utgjør det store antallet. De
fleste av disse ligger naturlig nok langs strandlinjene. Ellers er det også bl.a. registrert
jernvinneanlegg, tekniske kulturminner og et antall fredede bygninger og anlegg.
Vi har kartfestet de kulturminnene som ligger langs de aktuelle vegtraséene, og utarbeidet
oversiktskart over disse (se nedenfor). I tillegg har vi laget mer detaljerte utsnitt der hvor vi ser
at det vil oppstå konflikter på grunn av nærføringer. I de fleste av disse tilfellene vil en justering
av veglinjen redusere konfliktene, men enkelte steder kan dette bli vanskelig. Disse tilfellene må
tas opp som enkeltsaker å få avklart med kulturmyndighetene når en har valgt konsept og skal
gjennomføre full KU av de aktuelle vegtraséene.
Det er ikke registrerte kulturmiljøer langs de aktuelle konseptene, kun enkeltobjekter..
Verdivurdering og konsekvens
Det store antallet kulturminner i dette området gjør at vi velger å sette en generell verdi for dette
temaet til noe over middels for alle konseptene.
Verdi:

Liten

Middels

Stor


I forhold til temaet kulturmiljø/kulturminner har vi funnet det mest hensiktsmessig å la
konsekvensene for de ulike konseptene blir vurdert hver for seg ut fra antall konfliktpunkter,
graden av konfliktnivå og om konfliktene er av vanskelig karakter.
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5.3

Vurdering av kulturmiljøer/kulturminner i forhold til konseptene

Oversiktskart over registrerte kulturminner langs de foreslåtte vegkonseptene mellom
Ålesund og Julsundet.

Oversiktskart over registrerte kulturminner langs de foreslåtte vegkonseptene mellom
Julsundet og Bergsøya.

5.3.1 Konsept K2 (K1)

Langs dette konseptet har vi funnet følgende mulige konfliktpunkter i forhold til tema
kulturmiljø/kulturminner. Av disse er alle registrerte bosettinger og gravminner automatisk
fredet:
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Gravminner ved Skodje sentrum
Skodje vegstasjon (forskriftsfredet)
To jernvinneanlegg i Landedalen
Gravrøysfelter på Julbøneset
Gravfelter på Aukratangen

Ellers vil en opprusting av dagens veg ut til Vestnes (K1) kunne berøre bosetninger ved Grova
samt gravminner Vestnesstraumen. Det er også en pågående fredningssak av brua over
Vestnesstraumen (teknisk kulturminne).

Detaljkart som viser veglinjen og gravminnene på Aukratangen. Vi ser at en
vegframføring her vil være vanskelig uten å komme i konflikt med kulturminnene.

Julbøneset gravfelt med linjen for vegen/brua. Dette er også et vanskelig
konfliktpunkt mellom tiltak og kulturminner/kulturmiljø.
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På grunn av de to konfliktpunktene som er illustrert ovenfor vil vi vurdere konsekvensene for
kulturminner/kulturmiljø som middels stort for konsept K2

5.3.2 Konsept K3

Langs dette konseptet får vi de samme konfliktpunkter i forhold til tema kulturmiljø/kulturminner
som konsept K2 med unntak av jernvinneanleggene i Landedalen som vil utgå. Vi får imidlertid
konflikt med setermiljøet i dalen ved Svartløkvatnet. Dette er ikke registrert som verneverdig
kulturmiljø, men verdiene er udiskutable, og vegens uheldige følger likeså.
På grunn av ovennevnte forhold vil vi vurdere konsekvensene for kulturminner/kulturmiljø som
noe større enn for konsept K2, dvs. middels stort (pluss).

5.3.3 Konsept K4

Langs dette konseptet har vi funnet følgende mulige konfliktpunkter i forhold til tema
kulturmiljø/kulturminner. Av disse er alle registrerte bosettinger og gravminner automatisk
fredet:

Skodjebruene (fredningssak pågår)

Gravminner ved Fredheim

Kryssing av Midsundet som gir konflikt med følgende kulturminner: Dyrkingsspor fra
jernaldere, et bosetnings- og aktivitetsområde og et gravfelt.
Både forholdet til Skodjebruene og spesielt brukryssingen av Midsundet gjør at vi velger å
vurdere konseptet som lite til middels negativt for dette temaet.

5.3.4 Konsept K5

Langs dette konseptet har vi funnet følgende mulige konfliktpunkter i forhold til tema
kulturmiljø/kulturminner. Av disse er alle registrerte bosettinger og gravminner automatisk
fredet:

Gravminner ved Skodje sentrum

Skodje vegstasjon (forskriftsfredet)

To jernvinneanlegg i Landedalen

Gravminner ved ilandføringssted for flytebru til Sekken.
Den sistnevnte konflikten gjør at vi vurderer konsept K5 til å gi lite til middels konsekvens for
temaet kulturminner/kulturmiljø
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Gravminner ved ilandføringssted for flytebru til Sekken.

5.3.5 Konsept KA

Langs dette konseptet har vi konflikter/nærføring til følgende kulturminner:

Rydningsrøyser i Skjerslia øst for Molde

Funnsteder ved Mjelve og Hjelset (Langmyra) øst for Molde
Vi vurderer disse konfliktene som så begrensede at vi setter konsekvensen til mellom 0 og lite
negativt for konsept KA.

Veglinjen med rydningsrøyser ved Mjelve og funnsted ved Hjelset (t.v.)
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5.3.6 Konsept KB

Langs dette konseptet har vi konflikter/nærføring til følgende kulturminner:

Bosettings og aktivitetsområde ved Akslahelleren (Midsund)

Kirkested ved Otrøy (Midsund)

Røysfelt ved Malme (Fræna)

Gårdsanlegget Einneset ved Gjemnessundet
Vi vurderer disse konfliktene som så begrensede at vi setter konsekvensen til lite negativt for
konsept KA.

6.
6.1

NATURRESSURSER
Generelt

Temaet omfatter jordbruk, skogbruk, fiske, havbruk, reindrift, vann (grunnvann og overflatevann
som brukes til vannforsyning, energiproduksjon med mer), berggrunn og løsmasser som
ressurser. Vurderingene av ressursgrunnlaget omfatter både mengde og kvalitet. Vurderingen
omfatter imidlertid ikke den økonomiske utnyttelsen av ressursen.
Arbeidsmetode

6.2

Beskrive omfang og konsekvenser for naturressurser. Beskrive tiltakets
påvirkning på mengde og kvalitet av de ulike naturressursene. Det gjøres en
vurdering av effekten som tiltaket vil få med hensyn til arealbeslag,
forurensning av jord og avlinger, endrede vekstvilkår som følge av bl.a.
lokalklimatiske endringer, drenering og lignende, forurensning av elver,
innsjøer, fjorder, grunnvann, drenering av grunnvann, endrede
strømningsforhold og endrede næringsforhold



Beskrive evt. behov for nærmere undersøkelser før gjennomføring av tiltaket,
og evt. etterundersøkelser med sikte på å overvåke og klargjøre de faktiske
virkninger av tiltaket

Influensområdet
–
–
–
–
–
–
–

6.3



Gjelder alle naturressurser i vegalternativene
De landbruksmiljøene som blir direkte påvirket av inngrep
Den skogen som blir direkte berørt og skogsressurser som påvirkes av endret
tilgjengelighet pga. tiltaket
Kommersielt fiske som blir direkte berørt
Oppdrettslokaliteter (matfisk og smolt) som blir direkte berørt
Vannressurser nedstrøms for inngrepene
Georessurser som blir direkte berørt og georessurser som påvirkes av endret
tilgjengelighet pga. tiltaket

0-alternativet: Beskrivelse av dagens situasjon – verdivurdering

6.3.1 Generelt

I dette prosjektet er det ikke kjent at områder for kommersielt fiske, oppdrettsanlegg, vann- eller
georessurser blir berørt av tiltaket. Dette betyr at de ulike alternativene vil bli diskutert i forhold
til de tradisjonelle primærnæringene jord- og skogbruk. Av disse vil naturlig nok verdien av
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dyrket og dyrkbar mark bli vurdert vesentlig høyere enn verdien av produktiv skogsmark. Da
inngrepene i ovennevnte arealkategorier ved dette tiltaket totalt sett er meget små, vil
verdivurderingene også bli deretter.

6.4

Vurdering av naturressursene i forhold til de ulike konseptene.

6.4.1 Strekningen Ålesund- Julsund: Konseptene K2 (K1), K3, K4 og K5.

For denne strekningen har vi for valgt å vurdere konsekvensene for jord- og skogbruk ved å
utarbeide en grov beregning av tap av dyrket mark og skog langs de ulike traséene K2 (K1), K3,
K4 og K5. Beregningen tar utgangspunkt i en gjennomsnittlig vegbredde på 20 meter langs den
beregnede linjen. Så er markslagsdata lagt inn i denne korridoren, og parsellene med
eksisterende veg og annet areal fratrukket. Vi kommer da fram til følgende grove tabell (K1 er
enn opprustet dagens linje fram til Moldefjorden ved Vestnes):

Dyrket mark

K2 (K1)

K3

K4

K5

75 daa.

68 daa.

136 daa.

102 daa.

609 daa.

389 daa.

502 daa.

-

-/--

-/--

(39 daa.)
Skog

Samlet vurdering

460 daa.
(510 daa.
)
-

Som det framgår av tabellen og vurderingene mener vi at de negative konsekvenser for jord- og
skogbruk er totalt sett begrensede i forhold til vegstrekningenes lengde. Dette gjør at våre
vurderinger for omfang og konsekvenser ligger i øvre del av den negative siden av skalaen.
På denne strekningen har vi valgt å sammenligne de to strekningene innbyrdes uten å beregne
tapte skog- og jordbruksarealer konkret, men heller se mer helhetlig på alternativene med
vektlegging av arrondering og tilgjengelighet i tillegg til en grovere vurdering av arealtapene.

6.4.2 Strekningen Julsund – Bergsøya: Konseptene KA og KB.

Konsept KA
Verdi naturressurser
Langs denne parsellen, som i praksis slutter ved Astad ved Batnfjordsøra, vurderes ressursene av
jordbruk/skogbruk å være noe under middels. Vest for Molde har vi noe jordbruk i Mordal og ved
Haukabøen, ellers må vi helt øst til Kviltorp/Årø før vi igjen kommer inn i aktive
jordbruksområder. Videre innover langs nordsiden av Moldefjorden er det en stripe av
sammenhengende jordbruksarealer til Oppdøl, samt oppover dalen til Eidssetra. Lengst øst har vi
jordbruksbygda i Batnfjorddalen.
Verdi naturressurser:
Liten

Middels

Stor


Omfang
Den foreslåtte veglinjen for alternativ KA gjør inngrep i jordbruksarealene på følgende steder:
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-

Ved Mordal og Haukabøen (sistnevnte i beskjeden grad)
Langs strekningen Årø – Strande
Mellom Hjelset og Furulund
Strekningen Furset-Astad, hvor inngrepene er store og førere til forverret arrondering av
brukene.

For skogarealene finner vi de største inngrepene i lisonene mellom Strande og Hjelset, hvor
vegen foreslås lagt opp i skogbeltet (dog med noe tap av dyrket jord også her), samt mellom
Furulund og Furset. Sistnevnte skogstrekning er av lavere bonitet.
Når konseptet sees under ett vurderer vi omfanget av virkninger for naturressurser å være noe
under middels negativt.
Konsekvenser
Med en verdifastsetting noe under middels og tilsvarende for omfanget vil konsekvensen bli liten
til middels negativ ( - / - -)

6.4.3 Konsept KB

Verdi naturressurser
Store deler av dette konseptet for ny E39 går gjennom viktige jordbruksbygder i Fræna, Eide og
Gjemnes langs nordsiden av Romsdalshalvøya. Skogarealene er av mindre betydning, men
jordbruksarealene er så viktig i disse bygdene at vi mener at det er riktig å fastsette verdien av
naturressursene til litt over middels når en ser regionen under ett.
Verdi naturressurser:
Liten

Middels

Stor


Omfang
For dette alternativet vil arealtap og forverret arrondering av dyrket jord være størst på følgende
steder:
Strekningen Vallhaugen – Aureosen (stor negativ)
Ved Sandsbukta og Malme ved Malmefjorden
Ved vegkryss Moen
Strekningen Svanvika –Reialia i Eide
I Herskedalen (tunellinnslag)
Ved Øverland i Sevika
Mellom disse delstrekningene følger vegen i hovedsak dagens vegtraséer. Her er det imidlertid
usikkerhet i forhold til hva nye kryssområder og omlegging av sekundære veger vil forårsake av
inngrep.
For skogarealene vil den nye traséen mellom Øverland og Hogset ved Gjemnessundet gi størst
arealtap fordi vegen er lagt oppe i skogbeltet på denne strekningen.
En samlet vurdering av omfanget for jordbruk/skogbruk for alternativ KB foreslås til middels
negativt.
Konsekvenser
Med en verdi på noe over middels og et omfang på middels negativt vil samlede konsekvenser for
jordbruk/skogbruk langs denne parsellen være middels negativt (- -)
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7. NATURMILJØ
7.1

Avgrensninger naturmiljø
Utredningen tar utgangspunkt i prioriterte naturtyper, verneområder og viktige artsforekomster
registrert i Direktoratet for naturforvaltning sitt datasettet naturbase.
Det er lokalisert beiteområder for hjort og rådyr i hele området som blir berørt på alle
alternativer. Alle trasevalgene berører også trekkruter for hjort og rådyr. Bare enkelte områder
blir omtalt og særlig viktige trekkruter. K1 er en variant av K2 men med ferge Molde-Vestnes.
Den vil bare kort bli kommentert i oppsummeringskapittelet.
Prioriterte naturtyper
Datasettet viser forekomster av naturtyper som er vurdert som svært viktige (A), viktige (B) og
lokalt viktige (C) for biologisk mangfold. Disse lokalitetene befinner seg både innenfor og utenfor
områder som er vernet etter naturmangfoldloven/naturvernloven. Utenom verneområdene må
disse verdiene ivaretas primært gjennom den kommunale arealplanleggingen, og det er derfor
viktig å ha kunnskap om dem.
Verneområder
Naturvernområder opprettes først og fremst for å bevare naturverdier av nasjonal betydning.
Dette er verdier vi skal ta vare på for all overskuelig framtid, også med tanke på naturopplevelse
og kunnskap om naturen. Verneområdene på norsk fastland forvaltes av fylkesmannen eller
kommunen.
Når det gjelder artsforekomster er det de som er i tilknytning til berørte naturtyper og
verneområder som er registrert. Artsforekomst (punkt, enkeltlokaliteter) er ikke registrert her.
Ved neste utredningsnivå vil vegtraséen kunne legges om der den skulle komme i konflikt med
viktige rødlistearter som enkeltlokalitet.
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Felles trase
Område/registrering: Skinstadstredet og Ørnakken (Nasjonalt viktig naturreservat)
Felles for alle trasealternativene er at de ved østenden av Brusdalsvatnet på begge sider av E 39
krysser Brusdalen, Skinstadstredet naturreservat og Uksenøya, Ørnakken naturreservat.
Skinstadstredet er verdsatt til A (svært viktig) på grunn av god bestand av barlind. Ørnakken er
også verdsatt til A (svært viktig) har gammel barskog og kystfuruskog som er svært artsrik på
rødlistearter og kravfulle arter tilknyttet gammel skog.

Figur 1: Skinstadstredet og Ørnakken naturreservat

Konsekvenser:
Traseen går ved dagens E39 og en eventuell utvidelse vil kunne gjøres sørover og dermed ikke
berøre verneområdene. Det antas å ha marginal påvirkning men hensyn må vises mht støy,
utslipp og fysisk avgrensning.
Totalvurdering: Liten betydning ved forsiktighet.
Område /registering : Svorta/Svortavikbekken
Rett etter passering Svartavatnet skiller alternativ k2, k3 og k4 lag og i dette området er det et
viktig område som blir verdsatt til A (svært viktig). Viktig bekkedrag som har
øyenstikkerforekomster, særlig den rødlista kongeøyenstikkeren. Det er også bestand av et fåtall
levende elvemuslinger so står i høyeste rødlistekategori (V) og er fredet.
konsekvens
Brukes eksisterende vei er det ingen konsekvenser ved utbedring bør dette gjøres særlig
skånsomt. Bekken må tas vare på helt opp til Svortavatnet og det må unngås tiltak i vassdraget
som skaper grums i vannet.
Totalvurdring: Liten betydning ved forsiktighet (Avhenger av at dagens vei ikke utvides her)
Ved utbedring av vei kan tiltaket ha negativ konsekvens.
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Figur 2: Viktig naturforekomst Svortavikbekken

7.4

Konsept K2
Konseptet K2 går delvis i dagens linje over Ørskogfjellet og der vil ikke utvidelser være
nødvendig, og situasjonen som i dag. Første del av strekket fra Solnør/Solnørdalen til
Ørskogfjellet er delvis ny linje eller utvidelse av eksisterende vei og går på mange måter i et
sårbart område.
Område/registrering: Solnørdalen, Solnørelva, Engjavatnet (Nasjonalt viktig)
Dette er en av de mest velutvikla meandrerende elvestrekningene i lavlandet i Møre og Romsdal,
mesteparten ligg i Ørskog kommune. Leveområde for flere trua arter.
Mest interessant i området er forekomst av rødlisteartene kongeøyenstikker og elvemusling.
Området vert verdsett til A (svært viktig) på grunn av at lokaliteten er velutvikla meandrerende
elveparti og våtmark (en regionalt sjelden naturtype) og huser bestander av krevende
rødlistearter med få og sårbare forekomster i fylket. Lokaliteten har og viltfunksjon (hjort og
hjortetrekk).
Konsekvens
Ny vei vil i liten grad komme i direkte konflikt med vassdraget men vil krysse det øverst i
Solnørdalen. En bør unngå fysiske inngrep og forurensing, særlig er den freda elvemuslingen
sårbar for forurensa vann. Myrområda inntil Engjavatnet bør ikke grøftes eller drenerast, her bør
det heller ikke anlegges veg eller. Veien bør kunne etableres slik at Engjavatnet ikke berøres, vei
som krysser øverst i Solnørdalen vil kunne medføre fare for forurensning og drenering til
vassdraget og dette må gjøres svært skånsomt.
Totalvurdering: Tiltaket kan ha negativ konsekvens.
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Figur 3: Solnørelva, nasjonalt viktig vassdrag

Områderegistrering: Bolungneset
Tunell fra Bolungneset og over Moldefjorden får påhugg i et større beiteområde for elg, hjort og
rådyr. Det er naturlig å tro at det fortsatt blir et mye brukt beiteområde selv om hovedtyngden
av dyr nok trekker noe østover.
Totalvurdering: Liten betydning ved forsiktighet.

Figur 4: Beiteområde for elg, hjort og rådyr
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Konsept K3
Ny vei er foreslått gjennom et viktig dalføre både når det gjelder naturmiljø, kulturmiljø og
friluftsaktiviteter.
Område /registrering: Svartløkvatnet
Svartløkvatnet utgjør en del av et større våtmarkssystem som dels ligg i Ørskog, dels i Skodje.
Vatnet er nokså næringsfattig. Lokaliteten er et stort myr, sump- og gruntvannsområde i
sørvestenden av Svartløkvatnet. Området har viltfunksjon og botanisk verdi. Store bakkemyrer
og flatmyrer dominerer landskapet i tillegg til bjørkeskog og furusumpskog. Området er viktig
som hekkeplass og næringsområde for mange våtmarksfugler, deriblant flere som er regionalt
sjeldne.
Verdsetting: Området har både botaniske verdier og viltfunksjon. Området blir verdsett til A
(svært viktig) på grunn av det er et større myrområde med velutvikla rikmyr og regionalt sjeldne
plantearter. I tillegg har lokaliteten viltfunksjon for dels rødlista arter. Samletema biologisk
mangfold får da også uten tvil verdi A. Lokaliteten utgjør en sentral del av et av de største og
viktigste høyreliggende myr og våtmarksområda på Sunnmøre.
På nordsiden av Svartløkvatnet er det en lokalitet som består av ei skogkledd liside med løv- og
furuskog. I tillegg veks det her spredde klynger med gamle barlinder, og området utgjør en av de
nordligste forekomstene i landet av arten. Området blir verdsett til B (viktig) på grunn av at det
er in barlindlokalitet som ikke er av de mest individrike i kommunen. Skodje er et kjerneområde
for arten. Svartløkvatnet er yngleområde for andefugler og viktig trekkrute for hjort.
Totalvurdring/ Konsekvens:
Opparbeidelse av en helt ny E39 i dette dalføret med foreslått linjeføring vil ha negativ/svært
negativ konsekvens for dette sårbare området.

Figur 5: Svartløkvatnet
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Konsept K4
Område/registrering: Uglvika, Råkvågen og Kjerringvika
Leirfjære (Uglvika)
Området blir verdsett til B (viktig) på grunn av en viss variasjon i vegetasjonstyper og
artsmangfold, og funksjon for våtmarksfugl. En bør unngå fysiske inngrep i strandområda.
Olivinknaus (Øst for sør Aukra kirke)
Området blir verdsett til A (svært viktig), særlig på grunn av forekomstene av brunburkne, som
er en internasjonalt truet art knyttet til olivin. Elles forekommer mange andre arter typiske for
olivin som blankburkne, grønburkne og knopparve. Det er viktig å unngå fysiske inngrep i
olivinfelta
Brakkvannspoll (Råkvågen)
Undervassenger med ålegras. Artsmangfoldet under vann er dårlig undersøkt. Fingertare, rugl,
mye fastsittende hardbotnsorganismer i strømmen. Pollen er vinterbeiteområde for sangsvane og
ender. Området blir verdsatt til B (viktig) på grunn av at det er en brakkvasspoll med et relativt
ordinært artsutvalg ut frå det som er kjent til nå. En bør unngå fysiske inngrep som fylling og
graving i pollen.

Kjerringvatnet (Naturreservat).
Lita frodig tjønn omkransa av dyrkamark og noe kratt/skog. Hekkeplass for kravfulle og sjeldne
våtmarksfugler. 1 art av nasjonal interesse og fere av regional interesse, men total kartlegging
mangler. Mest interessant som hekkeplass for sothøne, og som mulig hekkeplass for arter som
stjertand, knekkand og skjeand.
Konsekvens: Utvida og delvis ny vei blir her liggende tett på de aktuelle lokaliteter.
Brakvannspoll i Råkvågen blir sannsynelig vis påvirket, det samme kan lokaliteter i Uglvika bli.
Naturreservatet Kjærringvatnet vil ikke bli berørt ved forsiktighet.
Totalvurdering: Negativ konsekvens.

Otrøya: Sundsbø: Nakken

Lokaliteten ligg i ei nordvendt gryte på øversida av riksvegen sør for Sundsbøen. Her er det
nordvendte berghamrer, lynghei og lauvskog. Mest interessant i denne sammenheng er et utvalg
mose- og plantearter knyttet til stabilt fuktig og vintermildt kystklima (oseaniske og
suboseaniske moser). Naturtypen er skildra av Gaarder m. fl. (2001), men ikke med i DN
(1999a). Verdsetting: Området blir verdsett til A (svært viktig) på grunn av godt utvikla
nordvendte kystberg med rike forekomster av oseaniske og suboseaniske moser, hinnebregne,
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kystmaigull, raggtelg og andre planter. En bør unngå fysiske inngrep som vesentlig endrer
fukttilhøva og berører voksestedene for de kravfulle artene. Det beste er om en ikke hogger ved
inntil berget.
Totalvurdering: Ny veg bør kunne gå på nedsiden av alle forekomster i lia nedenfor Holten og
nakken (Se oversiktskart) Liten konsekvens ved forsiktighet.

Figur 6: Lokalitet ved Nakken

7.7

Konsept K5 over Sekken og tunnel til Molde
Område /registrering: Skålhamnholmen og Vestadholmane

Konseptet går i bru fra Skålhamna over til Sekken. Fra sekken er det på hugg og tunell over til
Molde. Både ved Skålhavna og utenfor Sekken er det holmer med fugleliv av betydning (Tjeld,
Fiskemåke, Makrellterne, Sildemåke og Svartbak). Sekken har også en særlig stor hjortestamme.
Broen bør kunne gå klar av fiskeholmene og ved forsiktighet i anleggsfasen bør konsekvensene
være små. Tunell under hele øya gjør at påvirkningen på hjorten og hjortetrekk blir liten.
Totalvurdering: Liten betydning ved forsiktighet.
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Figur 7: Skålhamnholmen og Vestadholmane

7.8

Julsundet – Bergsøya
Her er det bare to konsept som utredes Konsept A og Konsept B. KA går stort sett der dagens vei
er mens KB går ytre linje via Fræna og Eide. Felles for begge konseptene er at de berører
beiteområder/leveområder og trekkveier for hjort og rådyr. Konsept A følger i stor grad dagens E
39 fra Molde til Bergsøya og berører i liten grad naturlokaliteter ut over dagens situasjon.
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KA
Område/ registrering: Roaldsetelva
Her blir veien lagt litt nord for dagens trase noe som gjør at den kommer i kontakt med en
lokalitet som ligger langs Roaldsetelva (svakt utformet ravine). Gråor er vanligste treslag. I
tillegg litt småvokst hegg. I skråningene også en del selje og rogn, samt spredt med bjørk. I
tillegg sparsomt med osp både på flata og i kanten i øvre deler, samt ei og anna furu.
Lungenever ble funnet på ei grov, nedfallen selje i nedre deler. På læger ble bare vanlige arter
som sagtvebladmose og larvemose sett. Platanlønn opptrer med enkelte mindre trær, samt at
spansk kjørvel vokser i åkerkanten på østsiden.
Verdibegrunnelse: Siden lokaliteten virker rimelig intakt mht flompåvirkning og har hatt noe
kontinuitet i tresjiktet, får den en noe svak verdi som viktig - B. Den er tross alt ikke spesielt
velutviklet og er hittil uten funn av spesielt kravfulle eller rødlistede arter. Det beste for
naturverdiene er å la skogen få ligge urørt for ikke minst alle former for skogsdrift. Unntaket er
fjerning av all platanlønn og spansk kjørvel i og inntil lokaliteten.

Totalvurdering: Tiltaket kan ha negativ konsekvens, men veilinje bør kunne justeres. Ikke av
de viktigste lokalitetene, men lokalt viktig.

Område/ registrering: Fursetfjellet nord
Lokaliteten er et mindre myrområde av typen kystmyr som ligg på vestsida av riksvegen
nordvest for Fursetsetra. Av planter kan nevnes blærerot-art, breiull, bukkeblad, kornstarr,
kvitsymre, kystmyrklegg, særbustorr og trådstorr. Området er gitt verdi C (lokalt viktig) på
grunn av at det er ei kystmyr over sørboreal vegetasjonssone i et område som kanskje ikke kan
kallast pressområde. Det beste for naturverdiene er at området får ligge i fred uten inngrep av
noe slag. Ny veglinje krysser deler av myrområdet. Dette bør kunne justeres.
Totalvurdering: Tiltaket kan ha negativ konsekvens men veilinje bør kunne justeres. Lokalt
viktig men ikke høy verdi.
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Figur 8: Myrområde Fursetfjellet

7.10 KB
Område/registrering: Ramfloget
Vestvendt li med varmekjær løvskog. Jordal & Gaarder (1995) undersøkte et større område enn
det som ble omtalt av Bugge (1993), det artsrike området strekker seg sørover til Julaksla
ovenfor Gauset, ca 400 m i nord-sør retning og 200 m i øst-vest retning. Grenser i nord til
edelløvskogslokalitet i Aukra kommune ”Geitastauo”, (jfr. Jordal 2002). Hassel dominerer, med
innslag av alm, hegg og grupper av svartor. Stor og kraftig hassel i nedre deler. Ellers selje,
gråor, bjørk og rogn, og noen planta graner. Kraftig oppslag av platanlønn.
Verdisetting: Området blir verdisatt til A (svært viktig) på grunn av at det er en velutviklet
edelløvskog med flere varmekjære arter, og mange arter med krav til fuktig, vintermildt klima.
Lokaliteten er ved siden av Horsgårdkollen (lok.10067) en av de mest verdifulle edelløvskogene i
Molde, men skiller seg ut ved å ha et mer kystpreg. Utvidelse av veg på denne strekningen vil
komme til å berøre edelløvskogen.
Totalvurdering: Tiltaket kan ha negativ konsekvens
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Figur 9: Edelløvskog Ramnfloget

Område/registrering: Svanvikmyra naturreservat Eide
Svanvikmyra er verna som reservat, og avgrensinga er identisk med reservatgrensene.
Lokaliteten ligg sør for Einsetvågen, og skråner ned mot Vasskordsvatnet og Litlvatnet.
Stort myrkompleks som veksler mellom planmyr, flatmyr og tuebakkemyr. Planmyra er kraftig
erodert. Det fins overgangstyper mot terrengdekkende myr. Variert vegetasjon og flora.
Dominerende vegetasjon er bla røsslyng, torvull og gråmose. I nord- vest i finnes ekstremrik
vegetasjon med svarttopp, blåsprett, breiull, bjønnbrodd, og den svært sjeldne og krevende
sivarten brunskjene. Myra grenser i sør mot det verna våtmarksområdet Vassgårdsvatnet, og
utgjør det siste intakte myrområdet i dette landskapet. Området blir brukt i friluftssamenheng.
Svanvikmyra er verna som myrreservat Området blir verdsett til B (viktig) på grunn av at det er
et velutvikla og variert myrkompleks med innslag av intakt lavlandsmyr, terrengdekkende myr og
rikmyr. Ny veg går delvis gjennom naturreservatet. Ved valg av dette alternativet må vei legges
om.
Totalvurdering: Negativ konsekvens

Figur 10: Svanvikmyran naturreservat
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7.11 Oppsummering Naturmiljø
Alternativ
K2 (k1)

Konsekvens
Konseptet berører i liten grad viktige naturverdier og følger dagens trasee
over Ørskogfjellet. Den berører hjortetrekk og beiteområder for hjort /rådyr

Rangering
1
(-)

på samme måte som alle konsepter. Det mest kritiske området er ved
Solnørdalen. Solnørelva og Engjavatnet er en av de mest velutvikla
meandrerende elvestrekningene i lavlandet i Møre og Romsdal,
mesteparten ligg i Ørskog kommune og er leveområde for flere trua arter.
Ny vei vil i liten grad komme i direkte konflikt med vassdraget men vil
krysse det øverst i Solnørdalen. vei som krysser øverst i Solnørdalen vil
kunne medføre fare for forurensning og drenering til vassdraget og dette
må gjøres svært skånsomt.
Tiltaket kan ha negativ konsekvens, men bør kunne løses ved forsiktighet i
prosjekteringsfasen.
(K1 anses å ha de samme negative konsekvenser som k2 vedrørende
Solnørdalen for naturmiljø og ellers ha få negativ konsekvenser for
naturmiljø da dagens E39 følges).

K3

Konseptet baserer seg på ny vei gjennom et viktig dalføre både når det gjelder
naturmiljø, kulturmiljø og friluftsaktiviteter. Området har både botaniske verdier

4
(---)

og viltfunksjon. Området blir verdsett til A (svært viktig) på grunn av det er
et større myrområde med velutvikla rikmyr og regionalt sjeldne
plantearter. I tillegg har lokaliteten viltfunksjon for dels rødlista arter.
Samletema biologisk mangfold får da også uten tvil verdi A. Lokaliteten
utgjør en sentral del av et av de største og viktigste høyreliggende myr og
våtmarksområda på Sunnmøre.
Opparbeidelse av en helt ny E39 i dette dalføret med foreslått linjeføring vil ha
negativ/svært negativ konsekvens for dette sårbare området.

K4

Konseptet går i sårbart kystmiljø men deler av strekningen er lagt i terreng
og berører ikke i veldig stor grad registrerte lokaliteter. Beiteområde for

3
(-/--)

hjort/rådyr og trekkruter berøres ved Ringstad før tunnelpåhugg. Det er på
Otrøya det kan være konflikter.
Uglvika, Råkvågen og Kjerringvika er tettliggende naturmiljølokaliteter på
Otrøya. Utvida og delvis ny vei blir her liggende tett på de aktuelle
lokaliteter. Brakvannspoll i Råkvågen blir sannsynelig vis påvirket, det
samme kan lokaliteter i Uglvika bli. Naturreservatet Kjærringvatnet vil ikke
bli berørt ved forsiktighet. Totalvurderingen er at det kan gi negativ
konsekvens.

K5

Konseptet følger samme linje som K2 men avslutter med bru over
Tresfjorden og bru til Sekken og tunell til Molde.
Bru går fra Skålhamna over til Sekken. Fra sekken er det påhugg og tunell
over til Molde. Både ved Skålhavna og utenfor Sekken er det holmer med
fugleliv av betydning (Tjeld, Fiskemåke, Makrellterne, Sildemåke og
Svartbak). Sekken har også en særlig stor hjortestamme. Broen bør kunne
gå klar av fiskeholmene og ved forsiktighet i anleggsfasen bør
konsekvensene være små. Tunell under hele øya gjør at påvirkningen på
hjorten og hjortetrekk blir liten.
Totalvurdering: Liten betydning ved forsiktighet.
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Hovedårsaken til at K3 kommer dårligst ut er at den bryter inn i et område som i har store
naturverdier og en ny vei vil få store konsekvenser. Det ytre alternativet går i et sårbart
kystmiljø og vil gi negative konsekvenser på kystmiljøet selv om det ikke berører så mange
registrerte lokaliteter. K2 vurderes å være det beste alternativet ved forsiktighet rundt løsninger
rundt Solnørvassdraget.

Alternativ

Konsekvens

Rangering

KA

Konsept A følger i stor grad dagens E 39 fra Molde til Bergsøya og berører i

1
(0/-)

liten grad naturlokaliteter ut over dagens situasjon.
Skogsområde ved Roaldsetelva og myrområde ved Fursetfjellet er områder
omlegging av veien kommer i konflikt med. De har begge verdi C (lokal
viktig). Omlegging av vei her bør være enkelt slik at områdene ikke
berøres. Felles for begge konseptene er at de berører
beiteområder/leveområder og trekkveier for hjort og rådyr.
Totalvurdering: Liten konsekvens ved forsiktighet.

KB

Konsept B går ytre linje via Fræna og Eide. Ved Julsundet (Ramnfloget)
berøres et område som blir verdisatt til A (svært viktig) på grunn av at det

2
(--)

er en velutviklet edelløvskog med flere varmekjære arter, og mange arter
med krav til fuktig, vintermildt klima. Lokaliteten er ved siden av
Horsgårdkollen (lok.10067) en av de mest verdifulle edelløvskogene i
Molde, men skiller seg ut ved å ha et mer kystpreg. Utvidelse av veg på
denne strekningen vil komme til å berøre edelløvskogen.
Konseptet kommer også i konflikt med Svanvikmyra myrreservat. Det er
verna som reservat, og avgrensinga er identisk med reservatgrensene.
Lokaliteten ligg sør for Einsetvågen. Svanvikmyra er verna som
myrreservat Området blir verdsett til B (viktig) på grunn av at det er eit
velutvikla og variert myrkompleks med innslag av intakt lavlandsmyr,
terrengdekkende myr og rikmyr. Ny veg går delvis gjennom
naturreservatet. Ved valg av dette alternativet må vei legges om.
Totalvurdering: Negativ konsekvens

Konsept A følger i stor grad dagens E 39 fra Molde til Bergsøya og berører i liten grad
naturlokaliteter ut over dagens situasjon og er klart å foretrekke i forhold til naturmiljø. Konsept
B som går ytre linje berører flere lokaliteter og her er det mer usikkerhet knyttet til
konseptvalget i forhold til naturmiljø.

8.
8.1

FRILUFTSLIV OG NÆRMILJØ

Friluftsliv og nærmiljø, definisjoner og hva som blir utredet
Nærmiljø og friluftsliv ses som oftest på sammen. Nærmiljø defineres som menneskers daglige
livsmiljø. Friluftsliv defineres som opphold og fysisk aktivitet i fritiden med sikte på
miljøforandring og naturopplevelse. Analysen skal berøre virkningen for beboerne og brukerne av
det berørte området. De fleste konseptene følger eksiterende vei som i konseptene ofte krever
utbedring eller litt endret linje. Dette betyr at det er mer nærmiljøet som blir påvirket av
konseptene enn friluftsområder men der det er ny veg vil friluftsområder bli sett på om de blir
berørt. Inngripen i boligområder, hytter og gårdsbruk er viktige nærmiljøfaktorer. Enkelthus og
gårdsbruk som kommer i konflikt med konseptene vurderes ikke her, da fokus på dette
utredningsstadiet er på større nærmiljøer og friluftsområder som blir berørt.
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Gang og sykkelveier er ikke omhandlet og vurdert for konseptene men et sykkel/gangveinett vil
utvilsomt ha positiv konsekvens for mange av konseptene.

8.2

Friluftsliv/nærmiljø og kulturminner, kulturmiljø og naturmiljø
I friluftsliv og nærmiljø er det å oppleve kulturminner, kulturlandskap og naturmiljø en viktig del
av opplevelsen. Det anbefales å ta hensyn til de anbefalinger som er gjort for utredninger o
kulturmiljø, landskap og naturmiljø. Det vil gi fortsatt verdi for de berørte områder.

8.3

Konsept K2
Konseptet berører i liten grad friluftsliv og nærmiljøforhold (følger dagens E39) og følger delvis
dagens trase over Ørskogfjellet. Unntaket er en snarvei fra Solnør til Brautene før den går i tunell
til Ørskogfjellet. I tilegg vil bro over til Julsundet fra Otrøya føre til nærmiljøkonsekvenser i
negativ retning for de enkelte lokaliteter (gårdsbruk) avhengig av utforming og eksakt
lokalisering av bro.
Område/registrering: Solnør – Solnørdalen (Se kart naturmiljø)
Variasjonen i landskap og naturtyper gjør området særlig velegnet som tur- og utfartsområde
hele året. Det er fine forhold for turer til fots og på ski, jakt og sportsfiske, bær- og soppsanking.
De nederste 4,5 km av Solnørelva er laks- og sjøaureførende. Det er organisert fiskekortsalg for
denne strekningen, og Solnørelva er en attraktiv smålakseelv med god avkastning. Det er lite
hyttebebyggelse i området. Ny veg vil når den tar av fra Solnør gå langs Solnørelva til den når
eksisterende veg og det er på dette stykket inngrepet vil være størst. Når den når eksisterende
vei med kraftledning på nordsiden vil den i mindre grad berøre natur og friluftsområder.
Totalvurdering: Negativ konsekvens

8.4

Konsept K3
Konseptet berører i liten grad friluft og nærmiljøforhold (følger dagens E39) før den går i inn i
dalføret fra Skodje og avslutter innerst i Tomrefjorden. I tilegg vil bro over til Julsundet fra
Otrøya føre til nærmiljøkonsekvenser i negativ retning for de enkelte lokaliteter (gårdsbruk)
avhengig av utforming og eksakt lokalisering av bro.
Område/registrering: Dalføret Skodje, Svartløkvatnet, Tomrefjorden
Dalføret har som vist i kapittel 7, viktige naturmiljø registreringer. Området er også et mye brukt
turterreng sommer som vinter. Det er skiløyper der, det foregår jakt og fiske. Svartløkvatnet,
Mevatnet og Akslevollvatnet regnes som relativt gode fiskevann.
og det drives en del med garnfiske blant hytteeierne (Miljøverndepartementet 1984). På østsiden
av Svartløkvatnet er det hyttebebyggelse og flere seterbebyggelse. Det er et stort antall private
hytter og disse ligger stort sett ned til Svartløkvatnet, Mevatnet eller Akslevollvatnet.
Området er et viktig rekreasjonsområde for både innbyggerne i Skodje kommune og Ålesund
med omland som er i kort kjøreavstand.
Ny vei i dette dalføret vil ha negative konsekvenser for friluftslivet og vil bli en vesentlig barriere i
landskapet. Støy og økt trafikk vil kunne føre til at området sin funksjon som rekreasjonsområde
mister mye av sin verdi.
Totalvurdering: Stor negativ konsekvens
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Figur 11: Ny veg i dalføret ved Svartløkvatnet

Figur 12: Svartløkvatnet med hytte og seterbebyggelse

8.5

Konsept K4
Konseptet følger ytre alternativ med tunell fra Ringstad på fastlandet til Midøya og Otrya. Det er
små veier der og ny vei krever markant utvidelse og omlegging flere steder. Noe som gjør at den
kommer i konflikt med flere tettsteder, boliger og dyrkamark. I tilegg til Eidsvik og Midsund som
kartfestes her vil det nok også bli konflikter for nærmiljøet ved Råkvåg.
Område/registrering: Eidsvik
Ny veg vil gå fra Langhaugane og berører boligområde til den når vei ved Eidsvik. Den vil videre
kreve utvidelse og tap av dyrkamark i samme område. En endring av foreslått veg til ikke berøre
boligområdet bør være mulig.
Totalvurdering: Negativ konsekvens slik det er foreslått men revidert trase bør kunne unngå
konflikt med boligområdet.
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Figur 13: Eidsvik

Figur 14: Eidsvik med foreslått konsept

Område/registrering: Midsund
På Midøya vil det kunne bli konflikt med dyrkamark på Midttun før det blir tunell under Høgfjellet.
Ny bro og vei over Midsund vil komme i konflikt med eksisterende bebyggelse og nærmiljø.
Midsund barnehage ligger blant annet i dette området.
Totalvurdering: Negativ konsekvens.
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Figur 15: Midsund

Figur 16: Midsund med foreslått konsept

8.6

Konsept K5 over Sekken og tunnel til Molde
Konseptet har de samme negative konsekvenser som K1 og K2 til Ørskogfjellet men følger E39
og E136 til den når Skålhamna og går i bro over til Sekken og tunell til Molde.
Det er særlig nærmiljøet ved Skålhamna som blir berørt men også dyrkmark og nærmiljø ved
tunnelpåhugg på Skåla.
Totalvurdering: Negativ konsekvens men konseptet sett under ett berører i liten grad nærmiljø
og friluftslokaliteter.
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Figur
KA 17: Bro og tunellpåhugg fra Skåla

Konsept A følger i stor grad dagens E 39 fra Molde til Bergsøya og berører i liten grad friluftsliv
og nærmiljøs ut over dagens situasjon. Unntaket er strekningen fra Lønset til Oppdøl og ved
innkjøringen til Batnfjordsøra hvor veien er lagt i en litt annen trase enn dagens E39.
Område/registrering: Lønset – Oppdøl
Ny veg vil kunne bli en barriere for å bruke eksisterende stinett og skogsveier inn på fjellet.
Mjelvedalen og Maifjellet for eksempel. Problemet blir mest sannsynelig av mindre betydning og
ny vei griper ikke direkte inn i turterrenget. Det vil også bli oppstykking av en del dyrkamark
men berører ikke bolighus eller driftshus. Mindre trafikk på dagens E39 vil ha positiv betydning
for nærmiljøet til husene som ligger nærmest dagens vei ved at de får mindre trafikk og støy.
Totalvurdering: Liten betydning ved forsiktighet. Tap av dyrkamark diskuteres under
naturresurser.

Figur 18: Konsept Lønset – Oppdøl
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Område/registrering: Furset – Aastad (Batnfjordsøra)
Fra Furset til Aastad er nytt konsept foreslått å krysse Batnfjordelva for å gå på nordsiden av
Batnfjordsøra og dagens E39. Foreslått trase vil krysse dyrkamarka til flere gårdsbruke noe som
kan gjøre drifta vanskeligere og være negativt for nærmiljøet ved å få støy tettere på ute og
oppholdsarealer. Batnfjordsøra og boliger/gårdsbruk som i dag ligger langs dagens E39 på denne
strekningen vil få mindre gjennomkjøringstrafikk sikrere trafikkforhold og mindre støy.
Totalvurdering: Negativt for de aktuelle gårdsbruk som blir berørt. Positivt for Batnfjordsøra
som får mindre gjennomkjøringstrafikk.

8.8

KB
Fra Julsundet følger konseptet dagens vei i ytre linje via Frena og Eide. Dagens veistandard er
dårlig og vil kreve en kraftig utvidelse. Dett vil nok berøre enkelthus og gårdsbruk flere steder og
tettstedene Aure, Sande og Malme vil nok bli berørt. I hvor stor grad er foreløpig vanskelig å si
sikkert og det er i dette området gode muligheter til å endre traseene. I Eide går foreslått
konsept over deler av Svanvikmyran naturreservat. Dette brukes også som friluftsområde. Her er
det et boligfelt (Svanvika) med barnehage som får veien tett på om den skal unngå
naturreservatet som er vernet etter lov.
Totalvurdering: Negativ konsekvens selv om det er en del usikkerhet forbundet med omfanget.

Figur 19: Eide og Svanvika med foreslått vei

8.9

Oppsummering nærmiljø og friluftsliv

Alternativ
K2 (K1)

Konsekvens
Konseptet berører i liten grad friluft og nærmiljøforhold (følger dagens E39)
men vil før den går i dagens trase over Ørskogfjellet (E39) ta en snarvei fra

Rangering
1
(-)

Solnør til Brautene før den går i tunell til Ørskogfjellet. I tilegg vil bro over
til Julsundet fra Otrøya føre til nærmiljøkonsekvenser i negativ retning for
de enkelte lokaliteter (gårdsbruk) avhengig av utforming og eksakt
lokalisering av bro.
Solnørdalen er et viktig område med variasjonen i landskap og naturtyper
gjør området særlig velegnet som tur- og utfartsområde hele året. Det er
fine forhold for turer til fots og på ski, jakt og sportsfiske, bær- og
soppsanking. De nederste 4,5 km av Solnørelva er laks- og sjøaureførende.
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Totalvurdering: Konseptet vil være negativt for Solnørdalen men med
forsiktighet vil konsekvensene være akseptable (må utredes videre).
(K1 anses å ha de samme negative konsekvenser som k2 vedrørende
Solnørdalen og ellers ha få negativ konsekvenser for nærmiljø og friluftsliv
da dagens E39 følges)

K3

Konseptet berører i liten grad friluft og nærmiljøforhold (følger dagens E39)
før den går i inn i dalføret fra Skodje og avslutter innerst i Tomrefjorden. I

4
(---)

tilegg vil bro over til Julsundet fra Otrøya føre til nærmiljøkonsekvenser i
negativ retning for de enkelte lokaliteter (gårdsbruk) avhengig av
utforming og eksakt lokalisering av bro. Dalføret Skodje, Svartløkvatnet,
Tomrefjorden er et mye brukt turterreng sommer som vinter. Det er
skiløyper der, det foregår jakt og fiske. Det er et stort antall private hytter
og disse ligger stort sett ned til Svartløkvatnet, Mevatnet eller
Akslevollvatnet.
Området er et viktig rekreasjonsområde for både innbyggerne i Skodje
kommune og Ålesund med omland som er i kort kjøreavstand.
Ny vei i dette dalføret vil ha negative konsekvenser for friluftslivet og vil bli
en vesentlig barriere i landskapet. Støy og økt trafikk vil kunne føre til at
området sin funksjon som rekreasjonsområde mister mye av sin verdi.
Totalvurdering: Stor negativ konsekvens

K4

Konseptet følger ytre alternativ med tunell fra Ringstad på fastlandet til
Midøya og Otrya. Det er små veier der og ny vei krever markant utvidelse

3
(--)

og omlegging flere steder. Noe som gjør at den kommer i konflikt med flere
tettsteder, boliger og dyrkamark. Ny veg vil gå fra Langhaugane og
berører boligområde til den når vei ved Eidsvik. Den vil videre kreve
utvidelse og tap av dyrkamark i samme område. En endring av foreslått
veg til ikke berøre boligområdet bør være mulig.
På Midøya vil det kunne bli konflikt med dyrkamark på Midttun før det blir
tunell under Høgfjellet. Ny bro og vei over Midsund vil komme i konflikt
med eksisterende bebyggelse og nærmiljø. Midsund barnehage ligger blant
annet i dette området.
Totalvurdering: Negativ konsekvens.

K5

Konseptet har de samme negative konsekvenser som K1 og K2 til
Ørskogfjellet men følger E39 og E136 til den når Skålhamna og går i bro

2
(-)

over til Sekken og tunell til Molde.
Det er særlig nærmiljøet ved Skålhamna som blir berørt men også
dyrkamark og nærmiljø ved tunnelpåhugg på Skåla.
Totalvurdering: Negativ konsekvens men konseptet sett under ett berører
i liten grad nærmiljø og friluftslokaliteter

Alternativ
KA

Konsekvens
Konsept A følger i stor grad dagens E 39 fra Molde til Bergsøya og berører i
liten grad friluftsliv og nærmiljøs ut over dagens situasjon. Unntaket er
strekningen fra Lønset til Oppdøl og ved innkjøringen til Batnfjordsøra hvor
veien er lagt i en litt annen trase enn dagens E39.
Lønset – Oppdøl: Oppstykking av en del dyrkamark men berører ikke
bolighus eller driftshus. Mindre trafikk på dagens E39 vil ha positiv
betydning for nærmiljøet til husene som ligger nærmest dagens vei ved at
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de får mindre trafikk og støy.
Furset – Aastad: Foreslått trase vil krysse dyrkamarka til flere gårdsbruke
noe som kan gjøre drifta vanskeligere og være negativt for nærmiljøet ved
å få støy tettere på ute og oppholdsarealer. Batnfjordsøra og
boliger/gårdsbruk som i dag ligger langs dagens E39 på denne strekningen
vil få mindre gjennomkjøringstrafikk sikrere trafikkforhold og mindre støy.
Totalvurdering: Negativt for de aktuelle gårdsbruk som blir berørt.
Positivt for Batnfjordsøra og boliger tett på dagens E39 som får mindre
gjennomkjøringstrafikk og mindre støy.

KB

Fra Julsundet følger konseptet dagens vei i ytre linje via Fræna og Eide.
Dagens veistandard er dårlig og vil kreve en kraftig utvidelse. Dett vil nok

2
(-/--)

berøre enkelthus og gårdsbruk flere steder og tettstedene Aure, Sande og
Malme vil nok bli berørt. I hvor stor grad er foreløpig vanskelig å si sikkert
og det er i dette området gode muligheter til å endre traseene. I Eide går
foreslått konsept over deler av Svanvikmyran naturreservat. Dette brukes
også som friluftsområde. Her er det et boligfelt (Svanvika) med barnehage
som får veien tett på om den skal unngå naturreservatet som er vernet
etter lov.
Totalvurdering: Negativ konsekvens selv om det er en del usikkerhet
forbundet med omfanget.
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