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SAMMENDRAG
Rambøll Norge AS har i oppdrag å utarbeide konseptvalgutredninger for strekningene Ålesund –
Bergsøya og Bergsøya – Liabø. Oppdraget er for Statens vegvesen, region midt. Som en del av
konseptvalgutredning av strekningen Ålesund – Bergsøya, gjennomføres en grovmasket og overordnet
risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) for de aktuelle konseptene på strekningen.
Hensikten med risiko- og sårbarhetsanalysen har vært å få fram:
Sentrale og lokale forhold ved hvert konsept på strekningen som kan innebære en risiko.
Forhold som gjør at et konsept kan tenkes å ha uakseptabel risiko.
Forhold som bidrar til å kunne sammenligne og skille konseptene fra hverandre.
Forhold som bør ha høyt fokus i neste planfase dersom et konsept blir anbefalt.
Resultatene fra ROS-analysen skal gi grunnlag for et bevisst valg av risiko, og være en del av
beslutningsgrunnlaget for det videre utbedringsarbeidet med E39 på strekningen.
Følgende konsepter er vurdert i risiko- og sårbarhetsanalysen:
K0 – ”Nullkonseptet” dagens E39 Ålesund – Bergsøya
K1 – ”Ferjekonseptet” dagens E39
K2 – ”Tautrakonseptet over Ørskogfjellet”
K3 – ”Tautrakonseptet gjennom Solnørdalen”
K4 – ”Drynakonseptet”
K5 – ”Sekkenkonseptet”
KA – ” Østre korridor”
KB – ”Vestre korridor”
I ROS-analysen er hvert konsept vurdert med hensyn til:
Risiko for liv & helse – trafikkantsikkerhet inkludert tilgjengelig beredskap
Sårbarhet i forhold til stengt veg
Resultater
Resultatet fra analysen viser et noe varierende risiko- og sårbarhetsnivå for de ulike konseptene.
Dagens E39 har kun korte strekninger med veg av fullgod standard. Vegen går gjennom tettbygde strøk
med utfordringer i forhold til bebyggelse og handelsvirksomhet plassert på begge sider av vegen. Lange
strekninger er ulykkesbelastet.
Alle aktuelle konsepter for ny E39 inkluderer utbedringer og ny veg til vegnormalstandard. Dette
vurderes å bedre trafikksikkerheten. Fortsatt veg gjennom bebyggelse, ny veg gjennom ras-områder,
undersjøiske tunneler med ett løp og kryssløsninger i tunnel vil være risikoøkende forhold. Mange
brannvesen har ikke tunnelkompetanse i forhold til beredskap.
En oppsummert vurdering av konseptene er presentert i kapittel 4.3. Detaljert vurdering av hvert
konsept, inkludert dagens veg, er gitt i vedlegg 1-8.
På bakgrunn av vurderingene, er konseptene sammenlignet ved å benytte en skala som beskrevet i
kapittel 1.7. Dagens E39 utgjør konsept K0 ”Nullkonseptet” og er sammenligningsgrunnlaget for alle
konseptene. Konseptet K0 gjelder for hele strekningen mellom Ålesund (Moa-krysset) og Bergsøya.
En sammenligning av konseptene er presentert i tabellen nedenfor. Sammenligningen er nærmere
beskrevet i kapittel 5.
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Tabell 1 Sammenligning av konsepter, risiko og sårbarhet

Konsept

Kravoppnåelse
(i forhold til 0alt)

Merknader

K1

+

Utbedringer til vegnormalstandard, samt bygging av g/s-veger. Vegen
vil fortsatt gå gjennom tettstedet Sjøholt, med bebyggelse og
handelsvirksomhet plassert på begge sider av vegen. Økt ferjefrekvens
antas å bidra til færre fartsovertredelser for å rekke ferjene.

K2

++

Utbedringer og ny veg til vegnormalstandard. Vegen legges utenom
tettbebyggelse som Sjøholt. Undersjøisk tunnel med to løp og mulighet
for rømning via parallelt løp. Noe komplisert trafikkbilde ved overgang
fra undersjøisk Tautratunnel til hengebru over Julsundet og tilknytning
til veg mot Gossen.
Fortsatt betydelig trafikk på dagens E39/E136 fra Ørskogfjellet mot
Vestnes. Omkjøring via dagens E39.

K3

+

K4

÷÷

Utbedringer og ny veg til vegnormalstandard. Friluftsområde og vernet
vassdrag er ikke funnet å ha innvirkning på trafikksikkerheten i
Solnørdalen. Fortsatt betydelig andel trafikk på dagens E39/E136 fra
Dragsundet til Vestnes. Omkjøring via dagens E39.
Utbedringer og ny veg til vegnormalstandard. To lange undersjøiske
tunneler med ett løp og krabbefelt i stigningene. Rømning ved ulykke ut
av tunnelmunningene. Lang innsatstiden for beredskap fra Molde og
Ålesund. Fortsatt betydelig trafikk på dagens E39/E136 mot Vestnes.
Ferje Vestnes – Molde opprettholdes. Omkjøring via dagens E39.

K5

++(+)

KA

+++

KB

+

Utbedringer og ny veg til vegnormalstandard. Undersjøisk tunnel med
to løp og mulighet for rømning via parallelt løp. Ingen kryssløsninger i
tunnel. Flytebru over Romsdalsfjorden i vær/vindutsatt område.
Gjennomgangstrafikk utenom Molde sentrum til dagens E39 øst for
Molde. Ingen omkjøring på dagens E39. Mindre utredet enn de andre
konseptene, konseptet kan ha ukjente, usikre forhold.
Utbedringer og ny veg til vegnormalstandard. Ny tunnel gjennom
Molde. Omkjøring via dagens E39 mellom Lønset og Hjelset.
Utbedringer og ny veg til vegnormalstandard. Fortsatt betydelig trafikk
på dagens E39 gjennom Molde til Bergsøya.

Konklusjon
Risiko- og sårbarhetsanalysen viser at alle konsepter, med unntak av ett konsept, vil ha positiv effekt
for trafikksikkerheten sammenlignet med K0 dagens E39. Unntaket er konsept K4 mellom Ålesund og
Julsundet via undersjøisk tunnel under Dryna og undersjøisk tunnel under Julsundet med planskilt kryss
for tunnelarm opp til Gossen på Aukra.
For strekningen mellom Ålesund (Moa-krysset) og Molde er de beste konseptene funnet å være:
K2 – ”Tautrakonseptet over Ørskogfjellet”, og
K5 – ”Sekkenkonseptet”
Begge konseptene inkluderer undersjøiske tunneler, men med to løp slik at rømning vil være mulig via
parallelt tunnelløp. Konsept K5 unngår komplisert trafikkbilde med overgang rett fra tunnel til hengebru
og kryssløsninger i tunnelen, mens det med K2 vil være mulig med noe omkjøringsmulighet via dagens
E39.
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Per mars 2011 er konseptet K5 funnet å være litt bedre enn K2. Konsept K5 er derimot mindre utredet
enn de andre konseptene, og det kan være ukjente og usikre forhold ved dette konseptet som evt. kan
påvirke risiko og sårbarhetsbildet.
For strekningen mellom Molde og Bergsøya er det beste alternativet ut i fra et risiko- og
sårbarhetsperspektiv, funnet å være:
KA – ” Østre korridor”
Både konsept KA og KB inkluderer utbedringer og ny veg til vegnormalstandard, men med konsept KB
vil en betydelig andel av trafikken fortsatt benytte dagens veg gjennom Molde og E39 til Bergsøya.
Ulykkesbelastede strekninger på dagens veg vil derfor fortsatt få betydelig trafikk.
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1.

INNLEDNING
1.1

Bakgrunn og mål
Rambøll Norge AS har i oppdrag å utarbeide konseptvalgutredninger for strekningene Ålesund –
Bergsøya og Bergsøya – Liabø. Oppdraget er for Statens vegvesen, region midt. Som en del av
konseptvalgutredning av strekningen Ålesund – Bergsøya gjennomføres en grovmasket og overordnet
risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) for de aktuelle konseptene på strekningen.
Hensikten med risiko- og sårbarhetsanalysen har vært å få fram:
Sentrale og lokale forhold ved hvert konsept på strekningen som kan innebære en risiko.
Forhold som gjør at et konsept kan tenkes å ha uakseptabel risiko.
Forhold som bidrar til å kunne sammenligne og skille konseptene fra hverandre.
Forhold som bør ha høyt fokus i neste planfase dersom et konsept blir anbefalt.
Resultatene fra ROS-analysen skal gi grunnlag for et bevisst valg av risiko, og være en del av
beslutningsgrunnlaget for det videre utbedringsarbeidet med E39 på strekningen.
Følgende alternative konsepter inngår i risikovurderingen:
K0 – ”Nullkonseptet” dagens E39 Ålesund – Bergsøya
K1 – ”Ferjekonseptet” dagens E39
K2 – ”Tautrakonseptet over Ørskogfjellet”
K3 – ”Tautrakonseptet gjennom Solnørdalen”
K4 – ”Drynakonseptet”
K5 – ”Sekkenkonseptet”
KA – ” Østre korridor”
KB – ”Vestre koorridor”
De ulike alternativene er nærmere beskrevet i kapittel 2.

1.2

Organisering av arbeidet
Risiko- og sårbarhetsanalysen er ledet og dokumentert av Rambøll Norge AS, Risk Management. Det er
avholdt et arbeidsmøte (HAZID-samling) med Statens vegvesen og andre aktuelle aktører torsdag
10.3.2011 hos Statens vegvesen i Molde. Arbeidsmøtet var felles for strekningen Ålesund – Bergsøya og
strekningen Bergsøya – Liabø. Følgende personer deltok på arbeidsmøtet:
Tabell 2 Deltakere HAZID-samling 10.3.2011

Navn
Halgeir Dahle
Jon Børge Horneland
Trygve Linnavik
Torkild Åndal
Bjørn Andersen
André Moltebakk
Arnfinn Løvik
Odd Arne Rød
Ivar-Ole Mittet
Grete Kirkeberg Mørk
Marianne Ask

Rambøll

Firma, rolle/stilling
Fylkesmannen, Geolog
Molde brann og redning, Leder forebyggende
Molde brann og redning, Leder beredskap
Statens vegvesen, Region midt, Ingeniørgeolog
Statens vegvesen, Region midt, Trafikksikkerhet
Statens vegvesen, Strategisk seksjon, Prosjektleder Bergsøya - Liabø
Statens vegvesen, Driftsseksjonen, Brannvernleder
Statens vegvesen, Region midt, Sikkerhet vegtunneler
Statens vegvesen, Region midt, Prosjektleder Ålesund - Bergsøya
Rambøll Norge AS, Risk Management; prosessleder og fagansvarlig ROSanalyse
Rambøll Norge AS, Risk Management; medarbeider ROS-analyse
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Analyse og rapport er utarbeidet av Risk Management, Rambøll Norge AS.

1.3

Omfang og avgrensninger
Følgende omfang og avgrensninger er lagt til grunn for analysen:
ROS-analysen omfatter en vurdering av dagens E39 (K0) og alternativene K1, K2, K3, K4, K5,
KA og KB. De ulike konseptene er beskrevet i kapittel 2.
ROS-analysen omfatter en vurdering av konseptene i normal drift etter ferdigstilt konsept.
Anleggsfase for etablering av et konsept er ikke vurdert, men eventuelle konseptspesielle
forhold ved en anleggsfase er inkludert i analysen.
ROS-analysen omfatter ikke en analyse av fergeforbindelser som er en del av dagens E39. En
identifikasjon og vurdering av evt. uønskede hendelser som kan inntreffe om bord på fergene,
er ikke inkludert i analysen.
ROS-analysen er grovmasket og av overordnet karakter.

1.4

Antakelser og forutsetninger
ROS-analysen tar utgangpunkt i informasjon om de ulike konseptene på strekningen, slik denne forelå
per mars 2011.
Arbeidet forutsetter at de opplysningene som har innhentet fra gitte kilder er korrekte.

1.5

Fremgangsmåte og metode
Det finnes ingen veileder eller kjent framgangsmåte for ROS-analyse av et samferdselsprosjekt i en så
tidlig planfase som konseptvalgutredning. Statens vegvesen Hb 271 Risikovurderinger i vegtrafikken
beskriver en enkel og generell modell for å vurdere risiko for trafikkulykker i forbindelse med blant
annet veg- og arealplaner, og eksisterende veger og gater. Denne modellen er i samsvar med NS 5814
og DSB retningslinjer. De fem trinnene som er angitt i denne modellen, er også benyttet i denne ROSanalysen. For vurdering av risiko og sårbarhet, er dette beskrevet rent verbalt.
Plan- og bygningsloven krever risiko- og sårbarhetsanalyse når det utarbeides planer for utbygging, jf. §
4-3. ROS-analyser iht. Plan- og bygningsloven er beskrevet i en veileder utgitt av Direktoratet for
Samfunnssikkerhet og Beredskap (DSB, 2010) Samfunnssikkerhet i arealplanlegging – kartlegging av
risiko og sårbarhet, ref /2/. Denne er rettet mot arealplanlegging og ikke transportplanlegging, men
noen av farene er felles og er også brukt i denne analysen.
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Figur 1 – De fem trinnene i en risikovurdering, ref Hb271

1.6

Vurdering av konsekvens
I ROS-analysen vurderes først og fremst:
Konsekvenser for liv og helse, trafikkantsikkerhet
Beredskap ved ulykker
Sårbarhet i forhold til stengt veg
For hvert konsept, er det i tillegg identifisert følgende forhold:
Drikkevannskilder
Naturområder/ vernede områder
Virksomheter med eksplosjonsfare
Utover dette vurderes det ikke miljømessige eller økonomiske konsekvenser for de ulike konseptene i
ROS-analysen. Som del av KVU E39 Ålesund – Bergsøya, gjøres det egne vurderinger av naturmiljø,
nærmiljø, kulturmiljø, landskap og naturressurser.

1.7

Kriterier for sammenligning av konseptene
De ulike konseptene vil bli sammenlignet i forhold til sammenligningskriteriene formulert som hhv.
effektmål og krav. For denne ROS-analysen er effektmål og krav ensbetydende med risiko for liv & helse
– trafikkantsikkerhet inkludert tilgjengelig beredskap, og sårbarhet i forhold til stengt veg. I vurderingen
av mål- og kravoppnåelse er det benyttet en skala som beskrevet i tabellen nedenfor.
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Tabell 3 Forklaring til verdsetting

Verdsetting
+++
++

Forklaring
Bidrar i svært høy grad til oppfyllelse av mål eller krav
Bidrar i høy grad til oppfyllelse av mål eller krav

+
0
÷
÷÷

Bidrar i noen grad til oppfyllelse av mål eller krav
Nøytralt - Bidrar verken positivt eller negativt
Bidrar i noen grad til å motvirke mål eller krav
Bidrar i høy grad til å motvirke mål eller krav

÷÷÷

Bidrar i svært høy grad til å motvirke mål eller krav

1.8

Forkortelser
DSB
Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap
HAZID
HAZard IDentification, identifikasjon av potensielle farer
NS
Norsk Standard
ROS
Risiko- Og Sårbarhetsanalyse
SVV
Statens vegvesen
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2.

BESKRIVELSE AV ALTERNATIVE KONSEPTER
E39 er en europavei som går mellom Ålborg i Danmark og Trondheim i Norge. Strekningen mellom
Ålesund (Moa krysset) og Bergsøya er en del av kyststamveien E39 i Norge.
De alternative konseptene som inngår i ROS-analysen er kort presentert nedenfor. For ytterligere
presentasjon av konseptene henvises til /7/.
Dagens E39 utgjør K0 ”Nullkonseptet” og er sammenligningsgrunnlaget for alle konseptene. Konseptet
K0 gjelder for hele strekningen mellom Ålesund (Moa krysset) og Bergsøya. Utover dette er KVU
strekningen delt i to, med fem konsepter for strekningen Ålesund – Julsundet (vest for Molde) og to
konsepter mellom Julsundet og Bergsøya. Ny innfartsveg med bytunnel i Molde inngår som en del av de
aktuelle konseptene.

2.1

K0 ”Nullkonseptet” dagens E39 Ålesund – Bergsøya
Konseptet er identisk med dagens E39. Det omfatter ingen investeringer/ utbedringer utover de som er
allerede vedtatte vegprosjekter. Strekningen Batnfjordsøra – Høgset er under utbedring og inngår som
en del av K0 konseptet. Det samme gjelder Tresfjordbrua mellom Vestnes og Vikebukt, selv om denne
brua er lokalisert på E136 og ikke på E39.
Dagens ferjesamband opprettholdes med uendret frekvens. Økt trafikk møtes med noe større ferjer.

Figur 2 En av ferjene som trafikkerer E39 Molde – Vestnes i 2011
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2.2

Konsepter mellom Ålesund og Julsundet
En oversikt over de aktuelle konseptene mellom Ålesund og Julsundet er vist i figuren nedenfor;
K1
K2
K3
K4
K5

–
–
–
–
–

”Ferjekonseptet” dagens E39
”Tautrakonseptet over Ørskogfjellet”
”Tautrakonseptet gjennom Solnørdalen”
”Drynakonseptet”
”Sekkenkonseptet”

Figur 3 Konsepter mellom Ålesund og Julsundet

K1 ”Ferjekonseptet” dagens E39
K1 ”ferjekonseptet” omfatter en utvikling av dagens E39 mellom Ålesund (Moa krysset) og Molde (øst) i
henhold til dagens vegnormalstandard. Det er planlagt økt ferjefrekvens på sambandet Molde –
Vestnes. Konseptet omfatter to alternativer for ferjeleiet i Molde; K1 alternativ A med opprettholdelse av
dagens ferjeleie og K1 alternativ B med ferjeinnkorting ved å flytte ferjeleiet i Molde til vest for byen.
Mellom Moa og Digernesskiftet planlegges det å skille trafikken i retning vest og retning øst i to ulike
traseer. Trafikken i retning vest mot Ålesund planlegges i tunnel, mens trafikken i retning østover vil
følge dagens veg (K0).

2.2.1

Det planlegges utbygging av g/s-veger i tettbygde strøk.
K2 ”Tautrakonseptet over Ørskogfjellet”
Tautrakonseptet vil i hovedsak følge dagens trasekorridor (K0) fra Ålesund (Moa krysset) til Solnør Gård
og Dragsundet. Unntaket er mellom Moa og Digernesskiftet, der det som for K1 planlegges å skille
2.2.2

Rambøll
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trafikken i retning vest og retning øst i to ulike traseer. Trafikken i retning vest mot Ålesund planlegges i
tunnel, mens trafikken i retning østover vil følge dagens veg (K0). Videre er det lagt til grunn en ønsket
fartsgrense på 80 km/t på mesteparten av strekningen.
Fra Dragsundet planlegges ny veg over Ørskogfjellet med tunnel mot Tomrefjorden. Videre planlegges
undersjøisk tunnel fra Nerås under Tautra (Tautratunnelen) til Otterøya, og fra tunnelmunningen rett ut
på hengebru over Julsundet. Den undersjøiske Tautratunnelen planlegges med 2 løp, hvert løp med to
kjørefelt.
Ved tunnelmunningen på Otrøya vil vegen tilnærmet gå rett ut på hengebru over Julsundet, avstand
tunnelportal – bru vil være ca 300 m. Det planlegges avkjøring til/påkjøring fra lokalt vegnett på Otrøya
rett innenfor tunnelmunning. Likeledes planlegges ramper for avkjørsel /påkjørsel mellom lokalt vegnett
og brua. Rundkjøring henholdsvis nord og sør for konseptet knytter avkjørsler og påkjørsler til det lokale
vegnettet. Konseptet inkluderer veg videre til Gossen, Aukra. Dette inkluderer veg i dagen og 3 bruer.
Ormen Lange virksomheten er lokalisert på Aukra. Figuren nedenfor viser en skisse over forslag til løsning.

Figur 4 Prinsippskisse for E39 tilknytning til lokalt vegnett Otrøya konsept K2 og K3

Konseptet K2 inkluderer utbedring av eksisterende veg og bygging av ny veg i henhold til vegnormalstandard.
I dette konseptet legges følgende fergesamband ned:
Molde – Vestnes
Solholmen – Mordalsvågen
Aukra – Hollingsholmen
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K3 ”Tautrakonseptet gjennom Solnørdalen”
Konsept K3 vil være likt som K1 og K2 fram til Solnør Gård ved utløpet for Solnør vassdraget. Herfra vil
traseen gå gjennom Solnørdalen fram til Tomrefjorden. Traseen gjennom Solnørdalen omfatter blant
annet tre tunneler. Fra Tomrefjorden følger konseptet samme trase som K2 til Julsundet, ref kapittel
2.2.2.

2.2.3

I konseptet inngår veg mellom Tomra og Tresfjordbrua, Vestnes. Denne strekningen inkluderer en
tunnel med østre tunnelmunning i kort avstand fra Tresfjordbrua.
Følgende fergesamband legges ned:
Molde – Vestnes
Solholmen – Mordalsvågen
Aukra – Hollingsholmen
K4 ”Drynakonseptet”
Konsept K4 vil være likt som K1, K2 og K3 mellom Ålesund (Moa krysset) og Digernes. Fra Digernes tar
traseen av nordover mot Haram. Traseen vil stort sett følge veg 661, 659 og Fv145 til Ringstad, med
utbedring av dagens veg i henhold til vegnormalstandard. En ny tunnel, Remetunnelen, vil erstatte to
eksisterende tunneler på veg 659.

2.2.4

Konseptet vil videre omfatte ny, undersjøisk tunnel til Dryna, veg i dagen og tunnel over Midøya, bru
over Midsundet, tunnel og veg over Otterøya, samt undersjøisk tunnel under Julsundet med planskilt
kryssløsning for tunnelarm opp til Gossen på Aukra.
De undersjøiske tunnelene vil ha ett løp med møtende trafikk og krabbefelt i stigningene.
Følgende ferjesamband legges ned:
Dryna – Brattvåg
Solholmen – Mordalsvågen
Aukra – Hollingsholmen
Fergesambandet Molde – Vestnes opprettholdes.
K5 ”Sekkenkonseptet”
Konsept K5 vil være likt med konsept K2 fra Ålesund og fram til Skorgedalen. Fra Skorgedalen vil konseptet følge dagens E39 fram til Tresfjordbrua, kryssing av Tresfjordbrua, veg i dagen fra Vikebukt i
samme trase som dagens E136, en kombinasjon av flytebru og høybru over Romsdalsfjorden til Sekken,
og undersjøisk 2-løps tunnel fra Sekken til Molde øst.

2.2.5

I konseptet ligger utbedring av dagens veg til vegnormalstandard.
Følgende ferjesamband legges ned:
Molde – Vestnes
Molde – Sekken
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2.3

Konsepter mellom Julsundet og Bergsøya
En oversikt over de to aktuelle konseptene mellom Julsundet og Bergsøya er vist i figuren nedenfor; KA
”Østre korridor” og KB ”Vestre korridor”.

Figur 5 Konsepter mellom Julsundet og Bergsøya

KA ”Østre korridor”
Konseptet starter opp ved Julsundet øst for Molde og følger stort sett dagens E39 fra Molde og frem til
Høgset og Gjemnessundbrua. Mellom Julsundet og Molde vil konseptet innebære delvis etablering av ny
veg og delvis utbedring av dagens veg. Strekningen har to nyere tunneler (to år gamle).

2.3.1

Gjennom Molde planlegges ny veg/tunnel. Lengden på tunnel gjennom Molde vil blant annet være
avhengig av hvilket konsept som velges for strekningen Ålesund – Molde. En skisse over mulige
løsninger gjennom Molde er vist i Figur 6 nedenfor.
Mellom Lønset og Hjelset planlegges ny veg litt lenger oppe i lia enn dagens E39. Konseptet vil omfatte
både ny veg og utbedring av dagens veg til vegnormalstandard. Strekningen Batnfjordsøra – Høgset er
under utbedring og inngår som en del av K0 konseptet – dagens situasjon. Konsept KA innebærer ingen
endringer i forhold K0 på denne strekningen.
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Figur 6 Overblikk over mulige løsninger E39 gjennom Molde

KB ”Vestre korridor”
Konsept KB omfatter trase nordover fra Julsundet, med veg i dagen via Fræna og Eide, og til Strand. I
traseen inngår delvis utbedring av dagens veg til vegnormalstandard og delvis omlegging til ny veg. Det
forutsettes at ny veg bygges i henhold til dagens vegnormalstandard.
2.3.2

Fra Strand deler konseptet seg i to alternative traseer. KB alternativ 1 Strand – Høgset vil hovedsakelig
følge Fv279 i en nordlig trasé, med veg i dagen og to tunneler. KB alternativ 2 vil medføre ny veg i
tunnel gjennom Harstadfjellet til Batnfjordsøra, for så å følge konsept KA fram til Høgset.
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3.

IDENTIFIKASJON AV USIKRE FORHOLD
I arbeidet med å avdekke usikre forhold, er det benyttet sjekkliste som presentert i Tabell 4. Sjekklisten
er utarbeidet på bakgrunn av blant annet Hb 271 Risikovurderinger i vegtrafikken (ref /1/), Veileder for
risikoanalyser av vegtunneler (ref /4/), samt ”Sjekkliste for vurdering av risiko og sårbarheit i
samfunnsplanlegginga” (ref /3/).
Tabell 4 Sjekkliste for vurdering av konsepter

Tema

Beskrivelse / kommentar

Trafikkulykker

Trafikkulykker generelt

Ulykkespunkter

Overgang tunnel – bru
Andre
Undersjøiske tunneler
Lengde
Antall løp
Stigning
Kryss i tunnel
Farlig gods i tunnel, spesielt i undersjøiske tunneler
Beredskap
Flytebru
Hengebru
Seilingshøyde
Ras
Skred
Flom, stormflo
Vind

Tunneler

Bruer

Naturfenomener

Terrengformasjoner

Skrenter, stup, sideterreng

Farlig gods
Anleggsfase

Spesielle forhold i anleggsfasen, massetransport

Redningstjeneste

Beredskap og innsatstid

Virksomheter i området

Skole, idrettsanlegg
Virksomheter med eksplosjonsfare

Natur og nærmiljø

Drikkevannskilder
Naturvernområder
Vernende områder
Friluftsliv
Hytteområder

Stengt veg

Sårbarhet i forhold til stegninger
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4.

VURDERING AV KONSEPTER
For vurdering av konseptene, er hvert konsept delt inn i følgene delelementer/delstrekninger.
Veg i dagen
Tunnel
Bru
Ferge
Deretter er det gjort en systematisk gjennomgang av hvert delelement/delstrekning med fokus på å
identifisere:
Sentrale og lokale forhold som kan innebære en risiko
Forhold som kan tenkes å ha uakseptabel risiko
Forhold som bør ha høyt fokus i det videre planarbeidet dersom konseptet blir valgt
En oppsummert vurdering av hvert konsept er presentert i kapittel 4.3. Detaljert analyseinformasjon fra
vurdering av hvert konsept er presentert i vedlegg 1 – 8.

4.1

Farlig gods
Det transporteres en del farlig gods på dagens E39. All uttransport av drivstoff skjer østover fra Ålesund
til faste forbrukere. Transporten omfatter også en del transport av gass, blant annet til gassdrevne
ferjer. Transport av farlig gods vil være likt for alle konseptene.

4.2

Ferjer
Konsept K0 og K1 inkluderer ferje mellom Vestnes og Molde. Ferjene som trafikkerer sambandet er
gassdrevne. Sjøfartsdirektoratet har strenge krav til gjennomføring av risikoanalyser for ferjesamband
innenriks i Norge og det gjennomføres regelmessig risikoberegninger for innenriks ferjetrafikk. For
ferjesambandene kreves det et beregnet risikotall <5. Risikoberegning av innenriks ferjetrafikk 2009,
ref /6/ viser et beregnet risikotall for sambandet Molde – Vestnes på 2,7. Det er derfor ikke vurdert å
være noen spesiell risiko knyttet til ferjesambandet Molde - Vestnes.

4.3

Oppsummert vurdering av konseptene

Tabell 5 Oppsummert vurdering av konsept K0

Konsept

Oppsummert vurdering av risiko og sårbarhet

K0

Konseptet er dagens E39 fra Moa-krysset øst for Ålesund til Bergsøya, samt Tresfjordbrua.
Det er ingen tunneler på strekningen, men konseptet inkluderer bygging av ny tunnel ved
Høgset, Bergsøya. På strekningen inngår ett ferjesamband mellom Molde og Vestnes.
Trafikksikkerhet.
Vegen består hovedsakelig av vegstrekninger som betraktes enten som av ikke
brukbar standard eller av brukbar standard. Kun en kort strekninger ved Vestnes
betraktes som av fullgod standard.
Med pågående utbedring mellom Batnfjordsøra og Høgset antas denne
strekningen også å bli av fullgod standard.
Det er stedvis kupert skarpe kurvaturer.
Ulykkesstatistikk viser at det har vært mange ulykker med både dødsfall og hardt
skadde, og deler av vegen vurderes å være ulykkesbelastet.
Vegen går blant annet gjennom sentrum i tettbygde strøk som Sjøholt og Hjelset
med bebyggelse og handelsvirksomhet plassert på begge sider av vegen og
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Konsept

Oppsummert vurdering av risiko og sårbarhet
kryssingsmulighetene for myke trafikanter er få.
Det er registrert store hastigheter på enkelte strekninger inn mot ferjeleier.
Trafikanter kjører fortere enn tillatt for å rekke ferjene.
Stigningen opp til fjellovergangene på Ørskogfjellet (330 moh) og på nordsiden av
Fursetfjellet (230 moh) gir noe fremkommelighetsproblem deler av vinteren.
Vegen ligger i et noe rasutsatte område i Skorgedalen i forhold til snøras. Snøras
kan forekomme fra begge sider av vegen.
Risikoberegninger for innenriks ferjetrafikk 2009, ref /6/ viser et beregnet risikotall for
sambandet Molde – Vestnes på 2,7. Dette tilfredsstiller krav til risikotall lavere enn 5.
Det er derfor ikke vurdert å være noen spesiell risiko knyttet til dette ferjesambandet.
Brusdalsvatnet drikkevannskilde ligger rett sør for E39 mellom Moa og Digernesskiftet.
Vegen går i et sårbart område ved Søndre Gård og utløpet for Solnør vassdraget.
Detaljert analyseinformasjon er presentert i vedlegg 1.

Tabell 6 Oppsummert vurdering av konsept K1

Konsept

Oppsummert vurdering av risiko og sårbarhet

K1

Konseptet går i samme trasé som dagens E39 fra Moa til Molde, inkludert ferje mellom
Vestnes og Molde med økt ferjefrekvens. Konseptet omfatter to alternativer for ferjeleiet i
Molde; alt. A med opprettholdelse av dagens ferjeleie og alt. B med ferjeinnkorting ved å
flytte ferjeleiet til vest for byen.
Trafikksikkerhet:
Konseptet består av utbedring av dagens E39 og bygging av ny veg til
vegnormalstandard. Det skal bygges g/s-veg i tettbygde strøk. Dette vil forbedre
trafikksikkerheten.
Adskilte traseer for trafikk i retning øst (veg i dagen) og vest (tunnel) mellom Moa
og Digernesskiftet vurderes å gi bedre trafikksikkerhet.
Vegen vil fortsatt gå gjennom sentrum i tettbygde strøk som Sjøholt, med
bebyggelse og handelsvirksomhet plassert på begge sider av vegen.
Veg vil fortsatt gå gjennom Skorgedalen, et noe rasutsatte område i forhold til
snøras som kan forekomme fra begge sider av vegen.
Økt ferjefrekvens antas å bidra til mindre høy fart og færre fartsovertredelser for å
rekke ferjene.
Det er ikke vurdert å være noen spesiell risiko knyttet til ferjesambandet Vestnes
– Molde, selv med økt ferjefrekvens og evt. flytting av ferjeleiet til vest for byen.
Beredskap:
Tunnelen mellom Digernes og Moa vil ha beredskap fra begge sider, hhv. Ålesund
og Skodje, men brannvesenet i Skodje er ikke dimensjonert for tunnelhendelser.
Omkjøring ved stengt veg:
Ved stengt veg/tunnel mellom Moa og Digernesskiftet, kan trafikken omdirrigeres
til toveis trafikk på enten tunnelen eller veg i dagen.
Detaljert analyseinformasjon er presentert i vedlegg 2.
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Tabell 7 Oppsummert vurdering av konsept K2

Konsept

Oppsummert vurdering av risiko og sårbarhet

K2

Konseptet er likt som K1 fram til Solnør Gård. Herfra planlegges ny veg over Ørskogfjellet
med tunnel mot Tomrefjorden, undersjøisk 2-løps tunnel under Tautra (Tautratunnelen) til
Otrøya, og hengebru over Julsundet. Konseptet inkluderer veg til Gossen, Aukra.
Trafikksikkerhet:
Konseptet består delvis av utbedring av eksisterende veg til vegnormalstandard
og delvis av ny veg i henhold til vegnormalstandard. Dette vil forbedre
trafikksikkerheten.
Adskilte traseer for trafikk i retning øst (veg i dagen) og vest (tunnel) mellom Moa
og Digernesskiftet vurderes å gi bedre trafikksikkerhet.
Ny veg legges utenom Sjøholt og vil eliminere risiko tilknyttet veg gjennom
bebyggelse og handelsvirksomhet. En betydelig andel trafikken vil fortsatt kjøre
på dagens E39/E136 fra Ørskogfjellet mot Vestnes.
Konseptet inkluderer ikke ferje mellom Vestnes og Molde, slik at omfang av
fartsovertredelser for å rekke ferjene antas eliminert.
Stigningene opp til fjellovergangen på Ørskogfjellet (330 m o h) vil fortsatt gi
noen fremkommelighetsproblemer deler av vinteren.
Området ved Tomra er rasutsatt, noe som vil være risikoøkende forhold. Et tiltak
kan være å forlenge tunnelen fra Ørskogfjellet forbi rasområdet.
Tunnelene forutsettes bygget med tunnelklasse i henhold til Hb021, inkludert krav
til sikkerhetsutstyr. Det vurderes dermed at trafikksikkerheten er tilfredsstillende.
Den undersjøiske tunnelen under Tautra planlegges med to parallelle løp med
tverrslag, og mulighet for rømning via parallelt tunnelløp.
Overgangen mellom østre tunnelportal på Tautratunnel og hengebru over
Julsundet, og avkjørsel til /påkjørsel fra lokalt vegnett på Otrøya og veg videre til
Gossen, vil ha et sammensatt trafikkbilde. Det er derimot eksempler på lignende
forhold andre steder, og forholdene på konsept K2 er ikke funnet å være mer
spesielle. Trafikksikkerheten kan ivaretas med iverksettelse av risikoreduserende
tiltak.
Strekningen ut til Gossen, Aukra vil få veg i henhold til vegnormalstandard og
dermed bedre trafikksikkerhet på strekningen, men bratt sideterreng og værhard
sidevind er risikoøkende forhold.
Beredskap:
Tunnelene vil ha tilgjengelig beredskap fra begge sider.
Ikke alle brannvesen har tunnelkompetanse.
For den undersjøiske tunnelen Tautra, vil det være tilfredsstillende beredskap fra
Molde og Vestnes hovedbrannstasjoner.
Omkjøring ved stengt veg:
Omkjøring via dagens E39 blant annet gjennom Sjøholt og Vestnes.
Ved stengt veg/tunnel mellom Moa og Digernesskiftet, kan trafikken omdirrigeres
til toveis trafikk på enten tunnelen eller veg i dagen.
Ved hendelse/ vedlikehold i ett av de undersjøiske tunnelløpene under Tautra, kan
motsatt løp benyttes med toveis trafikk.
Detaljert analyseinformasjon er presentert i vedlegg 3.
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Tabell 8 Oppsummert vurdering av konsept K3

Konsept

Oppsummert vurdering av risiko og sårbarhet

K3

Konseptet vil være likt med K1 og K2 fram til Solnør Gård. Herfra planlegges traseen å gå
gjennom Solnørdalen, inkludert tre tunneler, fram til Tomrefjorden. Fra Tomrefjorden
følger konseptet samme trase som K2 til Julsundet. I konseptet inngår veg mellom Tomra
og Tresfjordbrua, Vestnes.
Trafikksikkerhet:
Konseptet består delvis av utbedring av eksisterende veg til vegnormalstandard
og delvis av ny veg i henhold til vegnormalstandard. Dette vil forbedre
trafikksikkerheten.
Adskilte traseer for trafikk i retning øst (veg i dagen) og vest (tunnel) mellom Moa
og Digernesskiftet vurderes å gi bedre trafikksikkerhet.
En betydelig andel av trafikken vil fortsatt kjøre på dagens E39 gjennom Sjøholt
mot Vestnes. Ulykkesbelastede strekninger på dagens veg vil derfor fortsatt få
betydelig trafikk.
Solnørdalen er et friluftsområde og Tomrevatnet er et vernet vassdrag, men dette
er funnet ikke å ha noen innvirkning på trafikksikkerheten.
Tomra er et rasutsatte område, med sidebratt terreng og fare for ras og
steinsprang.
Konseptet inkluderer ikke ferje mellom Vestnes og Molde, slik at omfang av
fartsovertredelser for å rekke ferjene antas eliminert.
Overgangen mellom østre tunnelportal på Tautratunnel og hengebru over
Julsundet, og avkjørsel til /påkjørsel fra lokalt vegnett på Otrøya og veg videre til
Gossen, vil ha et sammensatt trafikkbilde. Det er derimot eksempler på lignende
forhold andre steder, og forholdene på konsept K2 er ikke funnet å være mer
spesielle. Trafikksikkerheten kan ivaretas med iverksettelse av risikoreduserende
tiltak.
Strekningen ut til Gossen, Aukra vil få veg i henhold til vegnormalstandard og
dermed bedre trafikksikkerhet på strekningen, men bratt sideterreng og værhard
sidevind er risikoøkende forhold.
Strekningen Tomra – Vestnes inkluderer en tunnel som ved østre tunnelportal vil
munne rett ut i en kryssløsning i Vestnes. Området er trangt.
Beredskap:
Tunnelene vil ha tilgjengelig beredskap fra begge sider.
Få brannvesen har tunnelkompetanse.
For den undersjøiske tunnelen Tautra, vil det være tilfredsstillende beredskap fra
Molde og Vestnes hovedbrannstasjoner.
Omkjøring ved stengt veg:
Ved stengt veg/tunnel mellom Moa og Digernesskiftet, kan trafikken omdirrigeres
til toveis trafikk på enten tunnelen eller veg i dagen.
Ved stengt veg, kan trafikken ledes inn på dagens E39 som opprettholdes via
Sjøholt og Skorgedalen til Vestnes.
Detaljert analyseinformasjon er presentert i vedlegg 4.
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Tabell 9 Oppsummert vurdering av konsept K4

Konsept

Oppsummert vurdering av risiko og sårbarhet

K4

Konsept K4 vil være likt som K1, K2 og K3 mellom Ålesund (Moa krysset) og Digernes. Fra
Digernes tar traseen av nordover mot Dryna. Konseptet omfatter blant annet to
undersjøiske tunneler, Drynatunnelen og tunnel under Julsundet med arm opp til Gossen
på Aukra.
Trafikksikkerhet:
Konseptet består delvis av utbedring av eksisterende veg til vegnormalstandard
og delvis av ny veg i henhold til vegnormalstandard. Dette vil forbedre
trafikksikkerheten.
Adskilte traseer for trafikk i retning øst (veg i dagen) og vest (tunnel) mellom Moa
og Digernesskiftet vurderes å gi bedre trafikksikkerhet.
Konseptet har seks tunneler, derav to undersjøiske.
De to undersjøiske tunnelene vil være lange, ha ett løp med møtende trafikk og
krabbefelt i stigningene. Rømning ved ulykke vil være vanskelig og må skje ut av
tunnelmunningene.
Ny veg på Otrøya kommer nærmere rasfarlig område.
Den undersjøiske tunnelen under Julsundet er forutsatt å ha et planskilt kryss med
tunnelarm opp til Gossen. Kryssløsninger og rundkjøringer i undersjøiske tunneler
er ikke i henhold til tunnelnormalen. Det setter utfordringer til eksempelvis
røykventilering ved brann.
En betydelig andel av trafikken vil fortsatt kjøre på dagens E39 mot Vestnes.
Ulykkesbelastede strekninger på dagens veg vil derfor fortsatt få betydelig trafikk.
Beredskap:
Tunnelene vil ha beredskap fra begge sider.
Innsatstiden for beredskap vil være lang, og tilfredsstillende beredskap må
komme fra Molde og Ålesund.
Det er flere aktuelle brannvesen på strekningen, med de fleste er små
deltidsstasjoner og har ikke tunnelkompetanse.
Omkjøring ved stengt veg:
Ved stengt veg/tunnel mellom Moa og Digernesskiftet, kan trafikken omdirrigeres
til toveis trafikk på enten tunnelen eller veg i dagen.
Ved stengt veg mellom Dignernesskiftet og Julsundet via Drynatunnelen, kan
trafikken omdirrigeres til dagens E39 mellom Moa og Vestnes og ferje Vestnes –
Molde.
Ferje Vestnes - Molde opprettholdes.
Detaljert analyseinformasjon er presentert i vedlegg 5.
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Tabell 10 Oppsummert vurdering av konsept K5

Konsept

Oppsummert vurdering av risiko og sårbarhet

K5

Konsept K5 vil være likt med konsept K1 og K2 fra Ålesund (Moa-krysset) til Skorgedalen.
Fra Skorgedalen følger konseptet dagens E39 fram til Tresfjordbrua, krysser Tresfjordbrua, følger dagens E136 til bru over Romsdalsfjorden og Sekken, og undersjøisk 2-løps
tunnel fra Sekken til Molde øst.
Trafikksikkerhet:
Konseptet består delvis av utbedring av eksisterende veg til vegnormalstandard
og delvis av ny veg i henhold til vegnormalstandard. Dette vil forbedre
trafikksikkerheten.
Adskilte traseer for trafikk i retning øst (veg i dagen) og vest (tunnel) mellom Moa
og Digernesskiftet vurderes å gi bedre trafikksikkerhet.
Ny veg legges utenom Sjøholt og vil forbedre risikoen tilknyttet veg gjennom
bebyggelse og handelsvirksomhet.
Konseptet inkluderer ikke ferje mellom Vestnes og Molde, slik at omfang av
fartsovertredelser for å rekke ferjene antas eliminert.
Stigningene opp til fjellovergangen på Ørskogfjellet (330 m o h) vil fortsatt gi
noen fremkommelighetsproblemer deler av vinteren.
Skorgedalen er et noe rasutsatte område i forhold til snøras som kan forekomme
fra begge sider av vegen.
Det planlegges flytebru over Romsdalsfjorden. Brua vil ligge i et værutsatt
område.
Den undersjøiske tunnelen vil være lang med stigning 7 %, men vil ha to parallelle
løp og mulighet for rømning via tverrforbindelser til parallelt løp.
Gjennomgangstrafikken legges utenom Molde sentrum til dagens E39 øst for
Molde.
Beredskap:
Den undersjøiske tunnelen vil ha beredskap fra Molde og Vestnes brannvesen,
begge med tunnelkompetanse.
Andre tunneler i konseptet vil ha mulig beredskap fra begge sider. Tilfredsstillende
beredskap vil kreve opprustning av Ørskog og Skodje brannvesen.
Omkjøring ved stengt veg:
Ved stengt veg/tunnel mellom Moa og Digernesskiftet, kan trafikken omdirrigeres
til toveis trafikk på enten tunnelen eller veg i dagen.
Omkjøringsmulighetene vil hovedsakelig være lange ved stengt veg. Omkjøring er
mulig via dagens E39 blant annet gjennom Sjøholt.
Ved hendelse/ vedlikehold i ett løp av Sekken-tunnelen, kan motsatt løp benyttes
med toveis trafikk.
Konseptet K5 er mindre utredet enn de andre konseptene. Det kan derfor være ukjente
usikre forhold ved dette konseptet.
Detaljert analyseinformasjon er presentert i vedlegg 6.
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Tabell 11 Oppsummert vurdering av konsept KA

Konsept

Oppsummert vurdering av risiko og sårbarhet

KA

Konseptet omfatter strekningen mellom Julsundet, Molde og Bergsøya, over Fursetfjellet.
Trafikksikkerhet:
Konseptet består delvis av utbedring av eksisterende veg til vegnormalstandard
og delvis av ny veg i henhold til vegnormalstandard. Dette vil forbedre
trafikksikkerheten.
Det er dårlige grunnforhold i området i nærheten av Julsundet (Mordal) som kan
medføre utglidninger og ras, først og fremst i en anleggsfase.
Gjennom Molde er det planlagt ny tunnel. Lengden på denne tunnelen må utredes
videre og vil avhenge av blant annet hvilket konsept som velges. Det forutsettes
at en eventuell tunnel bygges med tunnelklasse i henhold til Hb021, inkludert krav
til sikkerhetsutstyr. Det vurderes dermed at trafikksikkerheten er tilfredsstillende.
Stigningen opp til fjellovergangene på nordsiden av Fursetfjellet (230 m), gir noe
fremkommelighetsproblem deler av vinteren.
Beredskap:
Tunnelen i Molde antas å få mulig beredskap fra begge sider av tunnelen.
Brannvesenet i Molde er en hovedstasjon med tilfredsstillende beredskap.
Omkjøring ved stengt veg:
Ved stengt veg mellom Lønset og Gjelset, kan trafikken omdirrigeres til dagens
E39.
Ved stengt veg mellom Molde og Bergsøya vil det også være mulig med omkjøring
via Malme, Eide og Strand.
Ved stengt veg mellom Julsundet og Molde vil det være mulig med omkjøring
nordover fra Julsundet, via Aureosen til Malme og Molde.
Detaljert analyseinformasjon er presentert i vedlegg 7.

Tabell 12 Oppsummert vurdering av konsept KB

Konsept

Oppsummert vurdering av risiko og sårbarhet

KB

Konsept KB omfatter trase nordover fra Julsundet, med veg i dagen via Fræna og Eide, og
til Strand. Fra Strand deler konseptet seg i to alternative traseer. KB alternativ 1 Strand –
Høgset vil hovedsakelig følge Fv279 i en nordlig trasé, mens KB alternativ 2 vil medføre ny
veg i tunnel gjennom Harstadfjellet til Batnfjordsøra, for så å følge konsept KA fram til
Høgset.
Trafikksikkerhet:
Konseptet består delvis av utbedring av eksisterende veg til vegnormalstandard
og delvis av ny veg i henhold til vegnormalstandard. Dette vil forbedre
trafikksikkerheten.
Nord for Julsundet er det et bratt fjellparti med mulig rasfase.
Området ved Setra – Grøndalen er vindutsatt.
En betydelig andel av trafikken vil fortsatt kjøre på dagens E39 gjennom Molde til
Bergsøya. Ulykkesbelastede strekninger på dagens veg vil derfor fortsatt få
betydelig trafikk.
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Konsept

Oppsummert vurdering av risiko og sårbarhet
Beredskap:
Tunnelene i konseptet vil ha mulighet for beredskap fra begge sider. Ikke alle
brannvesen har tunnelkompetanse.
Omkjøring ved stengt veg:
Ved stengt veg, kan trafikken omdirrigeres til dagens E39 Molde – Bergsøya over
Fursetfjellet.
Det vil også være mulighet for omkjøring via vei 64 til Malme.
Detaljert analyseinformasjon er presentert i vedlegg 8.
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5.

OPPSUMMERING OG KONKLUSJON
5.1

Sammenligning av konseptene
På bakgrunn av den gjennomførte vurdering av hvert konsept, er de ulike konseptene sammenlignet i
forhold til sammenligningskriteriene formulert som hhv. effektmål og krav. For denne ROS-analysen er
effektmål og krav ensbetydende med;
Risiko for liv & helse – trafikkantsikkerhet inkludert tilgjengelig beredskap, og
Sårbarhet i forhold til stengt veg
I sammenligningen er det benyttet en skala som beskrevet i kapittel 1.7.
Dagens E39 utgjør konsept K0 ”Nullkonseptet” og er sammenligningsgrunnlaget for alle konseptene.
Konseptet K0 gjelder for hele strekningen mellom Ålesund (Moa krysset) og Bergsøya.
Sammenligning av alle konseptene med hensyn til risiko og sårbarhet er presentert i Tabell 13 nedenfor.
Tabell 13 Sammenligning av konseptene Ålesund – Bergsøya, risiko og sårbarhet

Konsept

Kravoppnåelse
(i forhold til 0alt)

Merknader

K1

+

K1 omfatter utbedringer til vegnormalstandard, samt bygging av g/sveger. Vegen vil fortsatt gå gjennom tettstedet Sjøholt, med
bebyggelse og handelsvirksomhet plassert på begge sider av vegen. Økt
ferjefrekvens antas å bidra til færre fartsovertredelser for å rekke
ferjene, og dermed bedring av trafikksikkerheten.

K2

++

K2 omfatter utbedringer og ny veg til vegnormalstandard. Vegen legges
utenom tettbebyggelse som Sjøholt. Den undersjøiske tunnelen vil ha to
løp med mulighet for rømning via parallelt løp. Noe komplisert
trafikkbilde ved overgang fra Tautratunnelen til hengebru over
Julsundet og med tilknytning til veg mot Gossen.
En betydelig andel trafikk vil fortsatt kjøre på dagens E39/E136 fra
Ørskogfjellet mot Vestnes. Strekningen er i dag ulykkesbelastet, men
Ferjen Molde – Vestnes legges ned slik at omfang av fartsovertredelser
for å rekke ferjene antas eliminert.

K3

+

K3 er likt K2, men med en annen trasé mellom Solnør Gård og Tomra
og i tillegg veg fra Tomra til Vestnes. Solnørdalen er et friluftsområde
og Tomrevatnet er et vernet vassdrag, men dette er funnet ikke å ha
noen innvirkning på trafikksikkerheten for en veg gjennom området.
Ved stengt veg kan trafikken omdirrigeres via dagens E39 til Vestnes.
En betydelig andel av trafikken vil fortsatt kjøre på dagens E39/E136 fra
Dragsundet, gjennom Sjøholt mot Vestnes. Ulykkesbelastede
strekninger på dagens veg vil derfor fortsatt få betydelig trafikk.
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Konsept

K4

Kravoppnåelse
(i forhold til 0alt)

÷÷

Merknader

K4 omfatter to lange undersjøiske tunneler, som begge planlegges med
ett løp og krabbefelt i stigningene. Rømning ved ulykke vil være
vanskelig og må skje ut av tunnelmunningene. Innsatstiden for
beredskap vil være lang, og tilfredsstillende beredskap må komme fra
Molde og Ålesund.
En betydelig andel av trafikken vil fortsatt kjøre på dagens E39/E136
mot Vestnes. Ulykkesbelastede strekninger på dagens veg vil derfor
fortsatt få betydelig trafikk.

K5

++(+)

K5 er likt K2 fram til Ørskogfjellet, videre som K1 til Tresfjordbrua, og
derfra nye trasé til Molde. K5 omfatter utbedringer og ny veg til
vegnormalstandard. Den undersjøiske tunnelen fra Sekken til Molde vil
ha to løp med mulighet for rømning via parallelt løp. Brua over
Romsdalsfjorden vil ligge i et vær/vindutsatt område.
Gjennomgangstrafikken legges utenom Molde sentrum til dagens E39
øst for Molde. Konseptet vil ikke ha noen omkjøringsmuligheter via
dagens E39.
Konseptet unngår komplisert trafikkbilde med overgang tunnel – bru og
kryssløsninger i tunnel.
K5 er mindre utredet enn de andre konseptene. Det kan derfor være
ukjente usikre forhold ved dette konseptet.

KA

+++

KA omfatter utbedringer og ny veg til vegnormalstandard, inkludert ny
tunnel gjennom Molde. Ved stengt veg mellom Lønset og Hjelset, kan
trafikken omdirrigeres til dagens E39.

KB

+

KB omfatter utbedringer og ny veg til vegnormalstandard. En betydelig
andel av trafikken vil fortsatt kjøre på dagens veg gjennom Molde og
E39 til Bergsøya. Ulykkesbelastede strekninger på dagens veg vil derfor
fortsatt få betydelig trafikk.

5.2

Konklusjon
Risiko- og sårbarhetsanalysen viser at alle konsepter, med unntak av ett konsept, vil ha positiv effekt
for trafikksikkerheten sammenlignet med K0 dagens E39. Unntaket er konsept K4 mellom Ålesund og
Julsundet via undersjøisk tunnel under Dryna og undersjøisk tunnel under Julsundet med planskilt kryss
for tunnelarm opp til Gossen på Aukra.
For strekningen mellom Ålesund (Moa-krysset) og Molde er de beste konseptene funnet å være:
K2 – ”Tautrakonseptet over Ørskogfjellet”, og
K5 – ”Sekkenkonseptet”
Begge konseptene inkluderer undersjøiske tunneler, men med to løp slik at rømning vil være mulig via
parallelt tunnelløp. Konsept K5 unngår komplisert trafikkbilde med overgang rett fra tunnel til hengebru
og kryssløsninger i tunnelen, mens det med K2 vil være mulig med noe omkjøringsmulighet via dagens
E39.
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Per mars 2011 er konseptet K5 funnet å være litt bedre enn K2. Konsept K5 er derimot mindre utredet
enn de andre konseptene, og det kan være ukjente og usikre forhold ved dette konseptet som evt. kan
påvirke risiko og sårbarhetsbildet.
For strekningen mellom Molde og Bergsøya er det beste alternativet ut i fra et risiko- og
sårbarhetsperspektiv, funnet å være:
KA – ” Østre korridor”
Både konsept KA og KB inkluderer utbedringer og ny veg til vegnormalstandard, men med konsept KB
vil en betydelig andel av trafikken fortsatt benytte dagens veg gjennom Molde og E39 til Bergsøya.
Ulykkesbelastede strekninger på dagens veg vil derfor fortsatt få betydelig trafikk.
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VEDLEGG 1 K0 – DETALJERT ANALYSEINFORMASJON
Tabell 14 Detaljert analyseinformasjon konsept K0 – risiko og sårbarhet

Type delstrekning

Lokalisering

Beskrivelse/ kommentar

Vurdering

Veg i dagen

Fra Moa-krysset,
langs Brusdalsvatnet
til Digernesskiftet.

Vegen beskrives som ikke av brukbar standard. Skiltet
hastighet
80 km/t. Vegen har en bredde på 8,0 – 10,0
m. ÅDT ca 9000.
Ulykkesstatistikk for perioden 1997 – 2004 viser at det har
skjedd flere trafikkulykker på strekningen, både med
dødsfall og hardt skadde personer.
Det er lokalisert større industriområder i områdene
Digernes og Valle.
Brusdalsvatnet langs E39 er drikkevannskilde. Det er ikke
lov å salte på strekningen.

Trafikksikkerhet: Strekningen er
ulykkesbelastet. Ålesund har stor
befolkningsvekst og det forventes en økning i
ÅDT på strekningen.

Vegen beskrives som ikke av brukbar standard.
Strekningen er noe kupert med skarpe kurvaturer.
Skiltet hastighet 80 km/t, med 70 km/t nærmest Solnør
Gård. Vegen har en bredde på 7,0 – 8,0 m. ÅDT ca 8000.
Ulykkesstatistikk for perioden 1997 – 2004 viser at det har
skjedd flere trafikkulykker på strekningen, både med
dødsfall og hardt skadde personer.
Noe sårbart område ved Dragsundet, utløp for Solnør
vassdraget.
Vegen beskrives som ikke av brukbar standard.
Strekningen har noen skarpe kurvaturer. Skiltet hastighet
er 70 km/t, med 50 km/t gjennom Sjøholt. Vegen har en
bredde på 7,0 – 8,0 m. ÅDT ca 5000.

Trafikksikkerhet: Strekningen er
ulykkesbelastet.

Felles trasé med
E136.

Veg i dagen

Digernesskiftet –
Solnør Gård, med bru
over Dragsundet.
Felles trasé med
E136.

Veg i dagen

Solnør Gård – Sjøholt.
Felles trasé med
E136.

Ulykkesstatistikk for perioden 1997 – 2004 viser at det har
skjedd flere trafikkulykker med hardt skadde personer på
strekningen.
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Ytre miljø: Brusdalsvatnet drikkevannskilde må
sikres i forhold til sigevannsproblematikk fra
vegen.

Trafikksikkerhet: Strekningen er noe
ulykkesbelastet. E39 går i dag tvers gjennom
sentrum av Sjøholt. Bebyggelse og
handelsvirksomhet er plassert på begge sider
av vegen og kryssingsmulighetene for myke
trafikanter er få.
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Type delstrekning

Lokalisering

Beskrivelse/ kommentar

Vurdering

Veg i dagen

Sjøholt – Kjelbotn.

Vegen går over Ørskogfjellet og beskrives som av brukbar
standard.
Skiltet hastighet er
80 km/t. Vegen har en bredde på 7,0
– 8,0 m. ÅDT er 3000-4000.
Stigningene opp til fjellovergangen på Ørskogfjellet (330 m
o h) gir noe fremkommelighetsproblem deler av vinteren.
Ørskogfjellet har normalt store snømengder og store
lastebiler kjører seg ofte fast vinterstid. Det har hendt at
veien blir stengt vinterstid pga snøfokk.
Ulykkesstatistikk for perioden 1997 – 2004 viser at det har
skjedd trafikkulykker med dødsfall og hardt skadde på
strekningen.
Det er registrert snøras i Skorgedalen, sist i 2010 der
snøras gikk over vegen og førte til stengt veg.
Ørskogfjellet er et friluftsområde. Dette medfører
hastighetsforskjeller på gjennomgangstrafikken og
trafikken tilknyttet friluftsområdet.
Vegen går fra gjennom Vestnes til ferjeleiet på Furneset for
ferje over til Molde.
Vegen beskrives som av fullgod standard fram til Vestnes,
vegbredde 8,0 – 10,0 m, og av brukbar standard fra
Vestnes til Furneset, vegbredde 7,0 – 8,0 m.
Skiltet hastighet er 80 km/t. ÅDT er ca 3000-4000 fram
til Vestnes og ca 2000 videre fra til ferjeleiet på Furneset.

Trafikksikkerhet: Det er registrert en del
fartsovertredelser og stor hastighet, og diverse
ulykker på strekningen. Det antas at dette har
sammenheng med ferjeavganger fra Vestnes
til Molde. Trafikanter kjører fortere enn tillatt
for å rekke ferjene. Større ferjer på sambandet
Vestnes – Molde vurderes ikke å bedre disse
forholdene.

Felles trasé med
E136.

Veg i dagen

Kjelbotn – Vestnes –
Furneset.

Ulykkesstatistikk for perioden 1997 – 2004 viser at det har
skjedd flere trafikkulykker med dødsfall og hardt skadde på
strekningen.
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Vegen ligger i et noe rasutsatte område i
Skorgedalen i forhold til snøras. Snøras kan
forekomme fra begge sider av vegen.

Trafikksikkerhet: Strekningen er
ulykkesbelastet. Det er registrert en del
fartsovertredelser og ulykker på strekningen.
Det antas at dette blant annet har
sammenheng med ferjeavganger til Molde.
Trafikanter kjører fortere enn tillatt for å rekke
ferjene. Større ferjer på sambandet Vestnes –
Molde vurderes ikke å bedre disse forholdene.
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Type delstrekning

Lokalisering

Beskrivelse/ kommentar

Vurdering

Ferje

Ferje Furneset,
Vestnes – Molde

Dagens ferjesamband skal opprettholdes med uendret
frekvens. Økt trafikk planlegges å møtes med større ferjer.
Det går ferjer drevet av gass på strekningen i dag.
Det antas og forutsettes at det er gjennomført egen
risikoanalyse av selve ferjeframføringen. Dette inkluderer
også gass som drivstoff for ferjene. Sjøfartsdirektoratet har
strenge krav til gjennomføring av risikoanalyser for
ferjesamband innenriks i Norge.

Trafikksikkerhet: Risikoberegninger for
innenriks ferjetrafikk 2009, ref /6/ viser et
beregnet risikotall for sambandet Molde –
Vestnes på 2,7. Dette tilfredsstiller krav til
risikotall lavere enn 5.
Det er derfor ikke vurdert å være noen spesiell
risiko knyttet til dette ferjesambandet.

Veg i dagen

Molde – Bergsøya

Vegen går østover fra Molde til Årø og Molde lufthavn,
videre til Lønset, Hjelset, Bjerkeset, Batnfjordsøra, Høgset
og Gjemnessundbrua over til Bergsøya.
Vegen beskrives som delvis av ikke brukbar standard og
delvis av brukbar standard på strekningen. Det pågår
utbedring av vegen på strekningen Batnfjordsøra – Høgset
til vegnormalstandard. Denne utbedringen inngår i
konseptet.
Vegbredden er 8,0 – 10,0 m rett øst for Molde, og varierer
ellers mellom bredde 6,0 – 7,0 m og bredde 7,0 – 8,0 m.
Skiltet hastighet på strekningen er 60 km/t og 70 km/t i
forbindelse med tettbebyggelse, og eller 80 km/t. ÅDT er
ca 15 000 rett ved Molde, ellers ca 5000. Noe avtagende
ÅDT nærmere Bergsøya.
Det er ingen rasfare på strekningen. Stigningen opp til
fjellovergangene på nordsiden av Fursetfjellet (230 m), gir
noen problemer i forhold til fremkommelighet i deler av
vinteren.

Trafikksikkerhet: Det har skjedd en del
trafikkulykker på strekningen. Vegen er smal
og ikke i henhold til vegnormalstandard fram
til Batnfjordsøra, med stedvis skarpe
kurvaturer i området ved Bjerkeset.
Vegen vurderes derfor som noe
ulykkesbelastet.

Ulykkesstatistikk for perioden 1997 – 2004 viser at det har
skjedd flere alvorlige trafikkulykker på strekningen, en
ulykke med dødsfall og ellers med hardt skadde personer.
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Tabell 15 Detaljert analyseinformasjon konsept K0 – Tresfjordbrua – risiko og sårbarhet

Type delstrekning

Lokalisering

Beskrivelse/ kommentar

Vurdering

Bru

Tresfjordbrua

Brua er en del av K0 dagens E39.

Trafikksikkerhet: Brua er under prosjektering/
bygging. Det forutsettes at trafikksikkerheten på
brua er ivaretatt som en del av planlegging og
prosjektering av brua.
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VEDLEGG 2 K1 – DETALJERT ANALYSEINFORMASJON
Tabell 16 Detaljert analyseinformasjon konsept K1 – risiko og sårbarhet

Type delstrekning

Lokalisering

Beskrivelse/ kommentar

Vurdering

Veg i dagen

Fra Ålesund til
Digernesskiftet,
trafikk retning østover
fra Ålesund

Veg i dagen i trasé som for dagens E39, med
utbedring til vegnormalstandard. Dagens E39 går langs
Brusdalsvatnet, som er en drikkevannskilde.

Trafikksikkerhet: Utbedring av vegen og adskilte
traseer for trafikk retning øst og vest, vurderes å
forbedre trafikksikkerheten på strekningen.
Omkjøringsmuligheter: Ved stengt veg, kan
trafikken omdirrigeres til toveis trafikk i tunnelen
for vestgående trafikk mot Ålesund.

Tunnel

Digernesskiftet –
Ålseund, trafikk
retning vestover mot
Ålesund

Tunnelen planlegges som en ett-løps tunnel med to
felt for en-veis trafikk og med en lengde på ca. 10 km.
Det er ikke planlagt kryss i tunnelen.

Trafikksikkerhet: Adskilte traseer for trafikk retning
øst og vest vurderes å forbedre trafikksikkerheten
på strekningen.

Beredskap ved ulykke i tunnelen vil kunne ha innsats
både fra Ålesund og fra Skodje brannvesen.

Beredskap: Kort innsatstid til tunnelen fra begge
sider, men brannvesenet i Skodje er ikke
dimensjonert for tunnelhendelser.
Omkjøringsmuligheter: Ved stengt tunnel, kan
trafikken omdirrigeres til toveis trafikk på veg i
dagen for østgående trafikk fra Ålesund.

Veg i dagen

Rambøll

Digernesskiftet –
Solnør Gård, med bru
over Dragsundet.
Felles trasé med
E136.

Eksisterende veg skal utbedres til vegnormalstandard.

Anleggsfase: Drikkevannskilden må sikres i forhold
til sigevannsproblematikk ved bygging og drift av
tunnelen. Det er byggeforbud i området i dag.
Vanskelige byggeforhold lenger nord for traseen.
Trafikksikkerhet: Utbedring av vegen til
vegnormalstandard antas å forbedre
trafikksikkerheten på strekningen.
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Type delstrekning

Lokalisering

Beskrivelse/ kommentar

Vurdering

Veg i dagen

Solnør Gård – Sjøholt.

Eksisterende veg skal utbedres til vegnormalstandard.

Trafikksikkerhet: E39 vil fortsatt gå tvers gjennom
sentrum av Sjøholt. Bebyggelse og
handelsvirksomhet er plassert på begge sider av
vegen og kryssingsmulighetene for myke
trafikanter er få. Selv med utbedring av dagens
veg, vil dette bidra til redusert trafikksikkerhet.

Eksisterende veg skal utbedres til vegnormalstandard
(breddeutvidelse).
Stigningene opp til fjellovergangen på Ørskogfjellet
(330 m o h) gir noen fremkommelighetsproblemer
deler av vinteren.
Det er registrert snøras i Skorgedalen, sist i 2010 der
snøras gikk over vegen og førte til stengt veg.

Trafikksikkerhet: Utbedring av vegen til
vegnormalstandard antas å forbedre
trafikksikkerheten på strekningen. Økt
ferjefrekvens antas å bidra til mindre
fartsovertredelser for å rekke ferjene.

Felles trasé med
E136.

Veg i dagen

Sjøholt – Kjelbotn.
Felles trasé med
E136.

Veg i dagen

Kjelbotn – Vestnes –
Furneset.

Eksisterende veg skal utbedres til vegnormalstandard
der det ikke er fullgod standard.

Ferje

Ferje Furneset,
Vestnes – Molde

Dagens ferjesamband skal opprettholdes, men med
økt ferjefrekvens.
Det går ferjer drevet av gass på strekningen i dag.
Det antas og forutsettes at det er gjennomført egen
risikoanalyse av selve ferjeframføringen. Dette
inkluderer også gass som drivstoff for ferjene.
Sjøfartsdirektoratet har strenge krav til gjennomføring
av risikoanalyser for ferjesamband innenriks i Norge.

Ferjeleie

Molde, alternativ K1a

Ferjeleie som for dagens E39.

Rambøll

Vegen ligger i et noe rasutsatt område i
Skorgedalen i forhold til snøras. Snøras kan
forekomme fra begge sider av vegen.
Trafikksikkerhet: Utbedring av vegen til
vegnormalstandard antas å forbedre
trafikksikkerheten på strekningen. Økt
ferjefrekvens antas å bidra til mindre
fartsovertredelser for å rekke ferjene.
Trafikksikkerhet: Risikoberegninger for innenriks
ferjetrafikk 2009, ref /6/ viser et beregnet risikotall
for sambandet Molde – Vestnes på 2,7. Dette
tilfredsstiller krav til risikotall lavere enn 5. Økt
ferjefrekvens antas ikke å påvirke dette risikotallet.
Det er derfor ikke vurdert å være noen spesiell
risiko knyttet til dette ferjesambandet.
Trafikksikkerhet: Ingen endringer i forhold til
dagens situasjon. Trafikksikkerheten på ferjeleiet
antas ivaretatt som en del av risikobildet av
ferjesambandet. Det er ikke funnet å være noen
spesiell risiko knyttet til dette ferjesambandet.
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Type delstrekning

Lokalisering

Beskrivelse/ kommentar

Vurdering

Ferjeleie

Molde, alternativ K1b

Nytt ferjeleie vest for byen.

Trafikksikkerhet: Selv om ferjeleiet flyttes vest for
byen, er dette ikke funnet å medføre endringer i
trafikksikkerheten. Ingen endringer i forhold til
dagens situasjon. Trafikksikkerheten på ferjeleiet
antas ivaretatt som en del av risikobildet av
ferjesambandet. Det er ikke funnet å være noen
spesiell risiko knyttet til dette ferjesambandet.

Rambøll
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VEDLEGG 3 K2 – DETALJERT ANALYSEINFORMASJON
Tabell 17 Detaljert analyseinformasjon konsept K2 – risiko og sårbarhet

Type delstrekning

Lokalisering

Beskrivelse/ kommentar

Vurdering

Veg i dagen

Fra Ålesund til
Digernesskiftet, trafikk
retning østover fra
Ålesund

Veg i dagen i trasé som for dagens E39, med
utbedring til vegnormalstandard. Dagens E39 går
langs Brusdalsvatnet, som er en drikkevannskilde.

Trafikksikkerhet: Utbedring av vegen og adskilte
traseer for trafikk retning øst og vest, vurderes å
forbedre trafikksikkerheten på strekningen.
Omkjøringsmuligheter: Ved stengt veg, kan
trafikken omdirrigeres til toveis trafikk i tunnelen
for vestgående trafikk mot Ålesund.

Tunnel

Digernesskiftet –
Ålseund, trafikk retning
vestover mot Ålesund

Tunnelen planlegges som en 1-løps tunnel med to
felt for enveis trafikk og med en lengde på ca. 10
km. Det er ikke planlagt kryss i tunnelen.

Trafikksikkerhet: Adskilt traseer for trafikk retning
øst og vest vurderes å forbedre trafikksikkerheten
på strekningen.

Beredskap ved ulykke i tunnelen vil kunne ha
innsats både fra Ålesund og fra Skodje brannvesen.

Beredskap: Kort innsatstid til tunnelen fra begge
sider, men brannvesenet i Skodje er ikke
dimensjonert for tunnelhendelser.
Omkjøringsmuligheter: Ved stengt tunnel, kan
trafikken omdirrigeres til toveis trafikk på veg i
dagen for østgående trafikk fra Ålesund.

Veg i dagen

Rambøll

Digernesskiftet – Solnør
Gård / Dragsundet

Utbedring av dagens E39 til vegnormalstandard.
Det ligger store industriområder ved Digernes og
Håhjem, Valle.

Anleggsfase: Drikkevannskilden må sikres i forhold
til sigevannsproblematikk ved bygging og drift av
tunnelen. Det er byggeforbud i området i dag.
Vanskelige byggeforhold lenger nord for traseen.
Trafikksikkerhet: Utbedring av vegen til
vegnormalstandard antas å forbedre
trafikksikkerheten på strekningen. Det er ingen
endring i forhold til dagens situasjon vedrørende
industriområdene i nærheten av vegen.
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Type delstrekning

Lokalisering

Beskrivelse/ kommentar

Vurdering
Ytre miljø: Solnør Gård er en vernet gård.
Dragsundet er et mulig sårbart naturområde.

Veg i dagen

Tunnel

Solnør Gård /
Dragsundet – østover
mot Ørskogfjellet

Solnørdalen –
Ørskogfjellet

Ny trasé med veg i henhold til vegnormalstandard.
I forhold til rasfare, er det ingen store høyder og
bratt sideterreng i området.

Tunnelen vil ha en lengde på ca 3400 m. Det
planlegges ett-løps tunnel med møtende trafikk.
Stigning i tunnelen vil være mindre enn 5 %.
Beredskap ved ulykke vil kunne ha innsats fra
Ørskog i øst og Skodje i vest. Ørskog brannvesen
har andre tunneler i sitt område.

Trafikksikkerhet: Ny veg legges utenom Sjøholt og
vil eliminere risiko tilknyttet dagens veg med dårlig
standard gjennom bebyggelse og
handelsvirksomhet.
Ny veg i henhold vegnormalstandard antas å gi
tilfredsstillende trafikksikkerheten på strekningen.
Omkjøringsmuligheter: Ved stengt veg, kan
trafikken omdirrigeres til dagens E39 gjennom
Sjøholt.
Trafikksikkerhet: Ny veg legges utenom Sjøholt og
vil eliminere risiko tilknyttet dagens veg med dårlig
standard gjennom bebyggelse og
handelsvirksomhet.
Det forutsettes at tunnelen bygges med
tunnelklasse i henhold til Hb021, inkludert krav til
sikkerhetsutstyr. Det vurderes dermed at
trafikksikkerheten er tilfredsstillende.
Omkjøringsmuligheter: Ved stengt tunnel, kan
trafikken omdirrigeres til dagens E39 gjennom
Sjøholt.
Beredskap: Kort innsatstid fra begge sider av
tunnelen. Tilfredsstillende beredskap vil kreve
opprustning av Ørskog og Skodje brannvesen.

Veg i dagen

Rambøll

Ørskogfjellet 330 moh

Eksisterende veg skal utbedres til
vegnormalstandard (breddeutvidelse).
Stigningene opp til fjellovergangen på Ørskogfjellet
(330 m o h) gir noen fremkommelighetsproblemer

Trafikksikkerhet: Utbedring av vegen til
vegnormalstandard antas å forbedre
trafikksikkerheten på strekningen. Konseptet
inkluderer ikke ferje mellom Vestnes og Molde, slik
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Type delstrekning

Tunnel

Lokalisering

Ørskogfjellet – Tomra

Veg i dagen

Tomra – Nerås

Undersjøisk Tunnel

Tautratunnelen fra Nerås
til Otrøya

Rambøll

Beskrivelse/ kommentar

Vurdering

deler av vinteren.
Ørskogfjellet er et friluftsområde.

at omfang av fartsovertredelser for å rekke ferjene,
antas eliminert.

Tunnelen vil ha en lengde på ca 4400 m. og
stigning 5 %. Det planlegges en ett-løps tunnel
med møtende trafikk.
Beredskap ved ulykke vil kunne komme fra Tomra
og fra Vestnes brannvesen. Tomra brannvesen er
en deltidsstasjon, mens Vestnes er en hovedstasjon
og har røykdykkere.

Ny veg i henhold til vegnormalstandard fra
tunnelportal med nedstigning ned åsside langs
Tomrefjorden.
Tomra er et rasutsatte område. Rassikring i
området ligger inne i reguleringsplanarbeid.
Det er mye hjort i området mellom Tomra og
Nerås.
Den undersjøiske tunnelen vil ha en lengde på ca
13 600 m. og stigning opp mot 7 %. Stigningen vil
være stabil i retning Molde, og mer varierende mot
Tomra. Det planlegges to-løps tunnel med en-veis
trafikk per løp. Tunnelprofil T9,5 per løp.
Tunnelløpene vil være parallell med regelmessige
tverrforbindelser mellom hvert løp. ÅDT ca. 5000.

Utbeding av vegen til vegnormalstandard antas å
gjøre området mer kontrollert i forhold til
gjennomgangstrafikken og trafikken tilknyttet
friluftslivet i området.
Trafikksikkerhet: Det forutsettes at tunnelen
bygges med tunnelklasse i henhold til Hb021,
inkludert krav til sikkerhetsutstyr. Det vurderes
dermed at trafikksikkerheten er tilfredsstillende.
Beredskap: Kort innsatstid fra begge sider av
tunnelen. Tilfredsstillende beredskap fra Vestnes
brannvesen.
Omkjøringsmuligheter: Ved stengt tunnel, kan
trafikken omdirrigeres til dagens E39 og via
Vestnes.
Trafikksikkerhet: Ny veg i henhold
vegnormalstandard antas å gi tilfredsstillende
trafikksikkerheten i forhold til selve vegen. Området
er rasutsatte og må sikres deretter. Et tiltak kan
være å forlenge tunnelen fra Ørskogfjellet forbi
rasområdet.
Trafikksikkerhet: Det forutsettes at tunnelen
bygges med tunnelklasse i henhold til Hb021,
inkludert krav til sikkerhetsutstyr. Tunnelprofil per
løp kan evt. økes til T10,5.
Ved ulykke kan parallelt løp benyttes som
rømningsvei.
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Type delstrekning

Lokalisering

Beskrivelse/ kommentar

Vurdering

Tunnelen vil ha beredskap fra Molde og Midsund på
den ene siden og fra Vestnes på den andre siden.

Omkjøringsmuligheter: Ved hendelse/ vedlikehold i
ett løp, kan motsatt løp benyttes med to-veis
trafikk.
Beredskap: Innsats fra begge sider av tunnelen.
Tilfredsstillende beredskap fra både fra Molde og fra
Vestnes brannvesen.

Overgang tunnel bru

Hengebru

Rambøll

Tunnelmunning på
Otrøya – Julsundet med
avkjørsel / påkjørsel til
lokalt vegnett på Otrøya

Julsundet

Ved tunnelmunningen på Otrøya vil vegen
tilnærmet gå rett ut på hengebru over Julsundet,
avstand tunnelportal – bru vil være ca 300 m. Det
planlegges avkjøring/påkjøring rett innenfor
tunnelmunning for avkjørsel til /påkjørsel fra lokalt
vegnett på Otrøya og veg videre til Gossen, Aukra.
Likeledes planlegges ramper for avkjørsel
/påkjørsel mellom lokalt vegnett og brua.
Det er rasfare i området ved tunnelmunningen.
ÅDT anslås til ca 7200 over hengebrua, ca 5100 i
tunnel og ca 2100 tilknyttet lokalveger på Otrøya
og videre til Aukra.

Brua vil ha en lengde på ca 2000 m. med mye bue
for seilingshøyde for store skip.
Brua vil ikke være utsatt for den verste/ hardeste
vindretningen. Det forekommer havtåke i området.
ÅDT ca 7200.

Anleggsfase: Tunnelen vil gi mye overskuddsmasse
som må fraktes bort.
Trafikksikkerhet: Det samme eksemplet på veg i
tunnel og rett ut på bru er å finne på Rv7/Rv13
Hardangerbrua som er under bygging. En
risikoanalyse av tunneler og tilførselsveger til
Hardangerbrua, ref /8/ viser at det er viktig å
unngå konflikt med saktegående kjøretøy på brua,
eksempelvis at turistbusser stopper eller kjører
sakte for å se på utsikten, saktegående
tungtransport. Andre faktorer er at førere blir
blendet av sol/motlys i portalen.
Vedrørende avkjørsel/påkjørsel inne i tunnelen er
det flere lignende eksempler på dette i Norge,
eksempelvis i Oslo-området med høy mye høyere
ÅDT. For å ivareta trafikksikkerheten er det viktig
med oversiktlig trafikkbilde og god belysning.
Trafikksikkerhet: Det vurderes ikke å være spesielle
forhold tilknyttet trafikksikkerhet ved selve brua.
Brua vil være skjermet for den verste vindretning,
fra nordvest. Hengebrua blir lang, men det er først
og fremst overgangen mellom tunnelmunning og
hengebrua som må ivaretas i forhold til
trafikksikkerhet.
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Type delstrekning

Lokalisering

Beskrivelse/ kommentar

Vurdering

Veg i dagen

Fra hengebru over
Julsundet til eksisterende
vegnett øst for Julsundet

Ny veg i henhold til vegnormalstandard, for
tilkobling til eksisterende vegnett.

Veg i dagen / bru

Julsundet – Gossen

Fra avkjøring/kryss inne i Tautratunnelen på Otrøya
planlegges avkjørsel til lokalt vegnett på Otrøya og
vei videre til Gossen, Aukra.
Ormen Lange anlegget er lokalisert på Gossen.
Dette vil påvirke både type trafikk (farlig gods) og
trafikkmengden på strekningen.
Vegen vil bli liggende i et sidebratt terreng, med
skarpe kurver og til tider værhard sidevind.
Veg utbedres til vegnormalstandard.

Trafikksikkerhet: Ny veg i henhold
vegnormalstandard antas å gi tilfredsstillende
trafikksikkerheten på strekningen. Ingen spesielle
risikoøkende forhold.
Trafikksikkerhet: Utbedret veg til
vegnormalstandard antas å gi bedre
trafikksikkerhet på strekningen. Bratt sideterreng,
skarpe kurver og værhard sidevind er risikoøkende
forhold.

Rambøll
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VEDLEGG 4 K3 – DETALJERT ANALYSEINFORMASJON
Tabell 18 Detaljert analyseinformasjon konsept K3 – risiko og sårbarhet

Type delstrekning

Lokalisering

Beskrivelse/ kommentar

Vurdering

Veg i dagen

Fra Ålesund til
Digernesskiftet, trafikk
retning østover fra
Ålesund

Veg i dagen i trasé som for dagens E39, med
utbedring til vegnormalstandard. Dagens E39 går
langs Brusdalsvatnet, som er en drikkevannskilde.

Trafikksikkerhet: Utbedring av vegen og adskilte
traseer for trafikk retning øst og vest, vurderes å
forbedre trafikksikkerheten på strekningen.
Omkjøringsmuligheter: Ved stengt veg, kan
trafikken omdirrigeres til toveis trafikk i tunnelen
for vestgående trafikk mot Ålesund.

Tunnel

Digernesskiftet –
Ålseund, trafikk retning
vestover mot Ålesund

Tunnelen planlegges som en 1-løps tunnel med to
felt for enveis trafikk og med en lengde på ca. 10
km. Det er ikke planlagt kryss i tunnelen.

Trafikksikkerhet: Adskilt traseer for trafikk retning
øst og vest vurderes å forbedre trafikksikkerheten
på strekningen.

Beredskap ved ulykke i tunnelen vil kunne ha
innsats både fra Ålesund og fra Skodje brannvesen.

Beredskap: Kort innsatstid til tunnelen fra begge
sider, men brannvesenet i Skodje er ikke
dimensjonert for tunnelhendelser.
Omkjøringsmuligheter: Ved stengt tunnel, kan
trafikken omdirrigeres til toveis trafikk på veg i
dagen for østgående trafikk fra Ålesund.

Veg i dagen

Rambøll

Digernesskiftet – Solnør
Gård / Dragsundet

Utbedring av dagens E39 til vegnormalstandard.
Det ligger store industriområder ved Digernes og
Håhjem, Valle.

Anleggsfase: Drikkevannskilden må sikres i forhold
til sigevannsproblematikk ved bygging og drift av
tunnelen. Det er byggeforbud i området i dag.
Vanskelige byggeforhold lenger nord for traseen.
Trafikksikkerhet: Utbedring av vegen til
vegnormalstandard antas å forbedre
trafikksikkerheten på strekningen. Det er ingen
endring i forhold til dagens situasjon, vedrørende
industriområdene i nærheten av vegen.
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Type delstrekning

Veg i dagen

Lokalisering

Solnør Gård/ Dragsundet
– øst for Skodje

Beskrivelse/ kommentar

Ny veg i henhold til vegnormalstandard, lengde ca
1800 m.

Vurdering
Ytre miljø: Solnør Gård er en vernet gård.
Dragsundet er et mulig sårbart naturområde.
Trafikksikkerhet: Ny veg i henhold
vegnormalstandard antas å gi tilfredsstillende
trafikksikkerheten på strekningen. Det er ingen
spesielle forhold på strekningen som medfører
dårligere trafikksikkerhet.
Omkjøringsmuligheter: Ved stengt veg mellom
Solnør Gård og Tomrefjorden, kan trafikken ledes
inn på dagens E39 via Sjøholt, Skorgedalen og til
Vestnes.

Tunnel

I fjell øst for Skodje

Tunnelen vil ha en lengde på ca 2000 m.
Tilgjengelig beredskap vil være fra Skodje og fra
Tomra brannvesen.

Trafikksikkerhet: Det forutsettes at tunnelen
bygges med tunnelklasse i henhold til Hb021,
inkludert krav til sikkerhetsutstyr. Det vurderes
dermed at trafikksikkerheten er tilfredsstillende.
Beredskap: Kort innsatstid til tunnelen fra Skodje.
Verken brannvesenet i Skodje eller Tomra er
dimensjonert for tunnelhendelser.

Veg i dagen

Solnørdalen

Ny veg i henhold til vegnormalstandard.
Solnørdalen benyttes til hytte- og friluftsliv for
Ålesund, Tomra og Vestnes.
Tomrevatnet er et vernet vassdrag.

Rambøll

Omkjøringsmuligheter: Ved stengt veg mellom
Solnør Gård og Tomrefjorden, kan trafikken ledes
inn på dagens E39 via Sjøholt, Skorgedalen og til
Vestnes.
Trafikksikkerhet: Ny veg i henhold
vegnormalstandard antas å gi tilfredsstillende
trafikksikkerhet på strekningen.
Ytre miljø: Traseen vil gå gjennom et viktig
hytteområde og friluftsområde for Ålesund, Tomra
og Vestnes, med vernet vassdrag.
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Type delstrekning

Tunnel

Lokalisering

I fjell nordøst for
Solnørdalen

Beskrivelse/ kommentar

Vurdering

Tunnelen planlegges som en ett-løps tunnel med
toveis trafikk, og vil ha en lengde på ca 1500 m.
Tilgjengelig beredskap vil være fra Skodje og fra
Tomra brannvesen.

Omkjøringsmuligheter: Ved stengt veg mellom
Solnør Gård og Tomrefjorden, kan trafikken ledes
inn på dagens E39 via Sjøholt, Skorgedalen og til
Vestnes.
Trafikksikkerhet: Det forutsettes at tunnelen
bygges med tunnelklasse i henhold til Hb021,
inkludert krav til sikkerhetsutstyr. Det vurderes
dermed at trafikksikkerheten er tilfredsstillende.
Beredskap: Kort innsatstid til tunnelen fra begge
sider. Verken brannvesenet i Skodje eller Tomra er
dimensjonert for tunnelhendelser.
Omkjøringsmuligheter: Ved stengt veg mellom
Solnør Gård og Tomrefjorden, kan trafikken ledes
inn på dagens E39 som opprettholdes via Sjøholt,
Skorgedalen og til Vestnes.

Veg i dagen

Mellom tunnel nordøst
for Solnørdaølen og
tunnel mot Tomra

Ny veg i henhold til vegnormalstandard.
Vegen vil gå i et sidebratt terreng med fare for ras
og steinsprang.

Trafikksikkerhet: Ny veg i henhold
vegnormalstandard antas å gi tilfredsstillende
trafikksikkerhet på strekningen. Området er
sidebratt og rasutsatte med fare for ras og
steinsprang. Et tiltak kan være å bygge en lang
tunnel i stedet for to kortere tunneler med dagsone
mellom.
Omkjøringsmuligheter: Ved stengt veg mellom
Solnør Gård og Tomrefjorden, kan trafikken ledes
inn på dagens E39 som opprettholdes via Sjøholt,
Skorgedalen og til Vestnes.

Tunnel

Rambøll

I fjell mot Tomra

Tunnelen planlegges som en 1-løps tunnel med
toveis trafikk, og vil ha en lengde på ca 1800 m.
Tilgjengelig beredskap vil være fra Skodje og fra

Trafikksikkerhet: Det forutsettes at tunnelen
bygges med tunnelklasse i henhold til Hb021,
inkludert krav til sikkerhetsutstyr. Det vurderes
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Type delstrekning

Lokalisering

Beskrivelse/ kommentar

Vurdering

Tomra brannvesen.

dermed at trafikksikkerheten er tilfredsstillende.
Beredskap: Forholdsvis kort innsatstid til tunnelen
fra begge sider. Verken brannvesenet i Skodje eller
Tomra er dimensjonert for tunnelhendelser.

Veg i dagen

Undersjøisk Tunnel

Tomra – Nerås

Tautratunnelen fra Nerås
til Otrøya

Ny veg i henhold til vegnormalstandard fra
tunnelportal med nedstigning ned åsside langs
Tomrefjorden.
Tomra er et rasutsatte område. Rassikring i
området ligger inne i reguleringsplanarbeid.
Det er mye hjort i området mellom Tomra og
Nerås.

Den undersjøiske tunnelen vil ha en lengde på ca
13 600 m. og stigning opp mot 7 %. Stigningen vil
være stabil i retning Molde, og mer varierende mot
Tomra. Det planlegges 2-løps tunnel med enveis
trafikk per løp. Tunnelprofil T9,5 per løp.
Tunnelløpene vil være parallell med regelmessige
tverrforbindelser mellom hvert løp. ÅDT ca. 5000.
Tunnelen vil ha beredskap fra Molde og Midsund på
den ene siden og fra Vestnes på den andre siden.

Omkjøringsmuligheter: Ved stengt veg mellom
Solnør Gård og Tomrefjorden, kan trafikken ledes
inn på dagens E39 som opprettholdes via Sjøholt,
Skorgedalen og til Vestnes.
Trafikksikkerhet: Ny veg i henhold
vegnormalstandard antas å gi tilfredsstillende
trafikksikkerheten på strekningen. Området er
rasutsatte og må sikres deretter. Et tiltak kan være
å forlenge tunnelen fra Ørskogfjellet forbi
rasområdet.
Omkjøringsmuligheter: Ved stengt veg mellom
Solnør Gård og Tomrefjorden, kan trafikken ledes
inn på dagens E39 som opprettholdes via Sjøholt,
Skorgedalen og til Vestnes.
Trafikksikkerhet: Det forutsettes at tunnelen
bygges med tunnelklasse i henhold til Hb021,
inkludert krav til sikkerhetsutstyr. Tunnelprofil per
løp kan evt. økes til T10,5.
Ved ulykke kan parallelt løp benyttes som
rømningsvei.
Omkjøringsmuligheter: Ved hendelse/ vedlikehold i
ett løp, kan motsatt løp benyttes med toveis
trafikk.
Beredskap: Innsats fra begge sider av tunnelen.

Rambøll
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Type delstrekning

Lokalisering

Beskrivelse/ kommentar

Vurdering
Tilfredsstillende beredskap fra både fra Molde og fra
Vestnes brannvesen.

Overgang tunnel bru

Tunnelmunning på
Otrøya – Julsundet med
avkjørsel / påkjørsel til
lokalt vegnett på Otrøya

Ved tunnelmunningen på Otrøya vil vegen
tilnærmet gå rett ut på hengebru over Julsundet,
avstand tunnelportal – bru vil være ca 300 m. Det
planlegges avkjøring/påkjøring rett innenfor
tunnelmunning for avkjørsel til /påkjørsel fra lokalt
vegnett på Otrøya og veg videre til Gossen, Aukra.
Likeledes planlegges ramper for avkjørsel
/påkjørsel mellom lokalt vegnett og brua.
Det er rasfare i området ved tunnelmunningen.
ÅDT anslås til ca 7200 over hengebrua, 5100 i
tunnel og 2100 tilknyttet lokalveger på Otrøya og
videre til Aukra.

Hengebru

Julsundet

Brua vil ha en lengde på ca 2000 m. med mye bue
for seilingshøyde for store skip.
Brua vil ikke være utsatt for den verste/ hardeste
vindretningen. Det forekommer havtåke i området.
ÅDT ca 7200.

Veg i dagen

Fra hengebru over
Julsundet til eksisterende
vegnett øst for Julsundet

Ny veg i henhold til vegnormalstandard, for
tilkobling til eksisterende vegnett.

Veg i dagen / bru

Julsundet – Gossen

Fra avkjøring/kryss inne i Tautratunnelen på Otrøya
planlegges avkjørsel til lokalt vegnett på Otrøya og

Rambøll

Anleggsfase: Tunnelen vil gi mye overskuddsmasse
som må fraktes bort.
Trafikksikkerhet: Det samme eksemplet på veg i
tunnel og rett ut på bru er å finne på Rv7/Rv13
Hardangerbrua som er under bygging. En
risikoanalyse av tunneler og tilførselsveger til
Hardangerbrua, ref /8/ viser at det er viktig å
unngå generelt saktegående kjøretøy på brua,
eksempelvis at turistbusser stopper eller kjører
sakte, rett etter tunnelmunningen. Andre faktorer
er at førere blir blendet av sol/motlys i portalen.
Vedrørende avkjørsel/påkjørsel inne i tunnelen er
det flere lignende eksempler på dette i Norge,
eksempelvis i Oslo-området med høy mye høyere
ÅDT. For å ivareta trafikksikkerheten er det viktig
med oversiktlig trafikkbilde og god belysning.
Trafikksikkerhet: Det vurderes ikke å være spesielle
forhold tilknyttet trafikksikkerhet ved selve brua.
Brua vil ikke være utsatt for den verste/ hardeste
vindretningen. Hengebrua blir lang, men det er
først og fremst overgangen mellom tunnelmunning
og hengebrua som må ivaretas i forhold til
trafikksikkerhet.
Trafikksikkerhet: Ny veg i henhold
vegnormalstandard antas å gi tilfredsstillende
trafikksikkerheten på strekningen. Ingen spesielle
risikoøkende forhold.
Trafikksikkerhet: Utbedret veg til
vegnormalstandard antas å gi bedre
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Type delstrekning

Lokalisering

Beskrivelse/ kommentar

Vurdering

vei videre til Gossen, Aukra.
Ormen Lange er lokalisert på Gossen. Dette vil
påvirke både type trafikk (farlig gods) og
trafikkmengden på strekningen.
Vegen vil bli liggende i et sidebratt terreng, med
skarpe kurver og til tider værhard sidevind.
Veg utbedres til vegnormalstandard.

trafikksikkerhet på strekningen. Bratt sideterreng
og værhard sidevind er risikoøkende forhold.

Tabell 19 Detaljert analyseinformasjon konsept K3 Arm til Tresfjordbrua - risiko og sårbarhet

Type delstrekning

Lokalisering

Beskrivelse/ kommentar

Vurdering

Veg i dagen

Vik – Langeneset

Ny veg i henhold til vegnormalstandard.

Tunnel

Langeneset – Vestnes

Tunnelen planlegges som en 1-løps tunnel med
toveis trafikk, og vil ha en lengde på ca 2200 m.
Tunnelen vil munne rett ut i kryssløsning i
Vestnes. Området er trangt.

Trafikksikkerhet: Ny veg i henhold
vegnormalstandard antas å gi tilfredsstillende
trafikksikkerheten på strekningen. Ingen spesielle
risikoøkende forhold.
Trafikksikkerhet: Det forutsettes at tunnelen
bygges med tunnelklasse i henhold til Hb021,
inkludert krav til sikkerhetsutstyr. Tunnelportal som
munner rett ut i kryssløsning i Vestnes må utredes
nærmere.

Tilgjengelig beredskap vil være fra Vestnes og fra
Tomra brannvesen.

Beredskap: Kort innsatstid til tunnelen fra Vestnes.
Vestnes er en hovedstasjon med røykdykkere.

Rambøll
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VEDLEGG 5 K4 – DETALJERT ANALYSEINFORMASJON
Tabell 20 Detaljert analyseinformasjon konsept K4 – risiko og sårbarhet

Type delstrekning

Lokalisering

Beskrivelse/ kommentar

Vurdering

Veg i dagen

Fra Ålesund til
Digernesskiftet, trafikk
retning østover fra
Ålesund

Veg i dagen i trasé som for dagens E39, med
utbedring til vegnormalstandard. Dagens E39 går
langs Brusdalsvatnet, som er en drikkevannskilde.

Trafikksikkerhet: Utbedring av vegen og adskilte
traseer for trafikk retning øst og vest, vurderes å
forbedre trafikksikkerheten på strekningen.

Tunnelen planlegges som en 1-løps tunnel med to
felt for enveis trafikk og med en lengde på ca. 10
km. Det er ikke planlagt kryss i tunnelen.

Omkjøringsmuligheter: Ved stengt veg, kan
trafikken omdirrigeres til toveis trafikk i tunnelen
for vestgående trafikk mot Ålesund.
Trafikksikkerhet: Adskilt traseer for trafikk retning
øst og vest vurderes å forbedre trafikksikkerheten
på strekningen.

Tunnel

Digernesskiftet –
Ålesund, trafikk retning
vestover mot Ålesund

Beredskap ved ulykke i tunnelen vil kunne ha innsats
både fra Ålesund og fra Skodje brannvesen.

Beredskap: Kort innsatstid til tunnelen fra begge
sider, men brannvesenet i Skodje er ikke
dimensjonert for tunnelhendelser.
Omkjøringsmuligheter: Ved stengt tunnel, kan
trafikken omdirrigeres til toveis trafikk på veg i
dagen for østgående trafikk fra Ålesund.

Veg i dagen

Digernes – Stette

Utbedring av eksisterende veg til vegnormalstandard.
Eksisterende veg beskrives som av brukbar standard.
Bru over til Straumen er bygget.

Anleggsfase: Drikkevannskilden må sikres i forhold
til sigevannsproblematikk ved bygging og drift av
tunnelen. Det er byggeforbud i området i dag.
Vanskelige byggeforhold lenger nord for traseen.
Trafikksikkerhet: Utbedring av vegen til
vegnormalstandard antas å forbedre
trafikksikkerheten på strekningen. Ingen
risikoøkende forhold.
Omkjøringsmuligheter: Ved stengt veg, kan

Rambøll
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Type delstrekning

Veg i dagen

Lokalisering

Stette – Remetunnelen

Beskrivelse/ kommentar

Utbedring av eksisterende veg til vegnormalstandard.
Noe bratt sideterreng.

Vurdering
trafikken omdirrigeres til dagens E39 mellom Moa
og Vestnes og ferje Vestnes – Molde. Ferje Vestnes
- Molde opprettholdes.
Trafikksikkerhet: Utbedring av vegen til
vegnormalstandard antas å forbedre
trafikksikkerheten på strekningen. Ingen
risikoøkende forhold.
Omkjøringsmuligheter: Ved stengt veg, kan
trafikken omdirrigeres til dagens E39 mellom Moa
og Vestnes og ferje Vestnes – Molde. Ferje Vestnes
- Molde opprettholdes.

Tunnel

Remetunnelen

Tunnelen vil ha en lengde på ca 1700 m. Det
planlegges 1-løps tunnel med møtende trafikk. Ingen
spesiell stigning i tunnelen.
Tunnelen vil ha beredskap fra Vatne og Brattvåg
brannvesen. Innsatstid 15-20 min.

Veg i dagen

Remetunnelen –
Ringstad

Delvis oppgradering og utbedring av eksisterende
veg til vegnomalstandard og delvis etablering av ny
veg i henhold til vegnormalstandard.

Trafikksikkerhet: Det forutsettes at tunnelen
bygges med tunnelklasse i henhold til Hb021,
inkludert krav til sikkerhetsutstyr. Det vurderes
dermed at trafikksikkerheten er tilfredsstillende.
Beredskap: Vatne og Brattvåg brannvesen er små
deltidsstasjoner og har ikke tunnelkompetanse.
Omkjøringsmuligheter: Ved stengt tunnel, kan
trafikken omdirrigeres til dagens E39 mellom Moa
og Vestnes og ferje Vestnes – Molde. Ferje Vestnes
- Molde opprettholdes.
Trafikksikkerhet: Utbedring av vegen til
vegnormalstandard antas å forbedre
trafikksikkerheten på strekningen. Det er ukjent om
det er rasfare i området.
Omkjøringsmuligheter: Ved stengt veg, kan
trafikken omdirrigeres til dagens E39 mellom Moa
og Vestnes og ferje Vestnes – Molde. Ferje Vestnes
- Molde opprettholdes.

Rambøll
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Type delstrekning

Lokalisering

Beskrivelse/ kommentar

Vurdering

Undersjøisk tunnel

Drynatunnelen Ringstad
– Midøya

Den undersjøiske tunnelen vil ha en lengde på ca 12
000 m. og stigning opp mot 7 %. Det planlegges 1løps tunnel med toveis trafikk og krabbefelt i
stigningene. Tunnelprofil T9,5 per løp. ÅDT ca. 5000.

Trafikksikkerhet: Det forutsettes at tunnelen
bygges med tunnelklasse i henhold til Hb021,
inkludert krav til sikkerhetsutstyr. Tunnelen vil ikke
ha egne rømningsveier, rømning skjer via
tunnelmunningene.

Tunnelen vil kunne ha beredskap fra Molde/ Aukra og
Midsund på den ene siden av tunnelen og fra
Brattvåg/Vatne og Ålesund på den andre siden.

Omkjøringsmuligheter: Ved stengt tunnel, kan
trafikken omdirrigeres til dagens E39 mellom Moa
og Vestnes og ferje Vestnes – Molde. Ferje Vestnes
- Molde opprettholdes.
Beredskap: Innsats fra begge sider av tunnelen.
Redningsforholdene vil være vanskelige i og med
rømning må skje via tunnelmunningene.

Veg i dagen

Midøya

Ny veg i henhold til vegnormalstandard (lite nytte av
eksisterende veg).
Ingen spesiell rasfare.

Tunnel

Midøya

Tunnelen vil ha en lengde på ca 1700 m. Det
planlegges ett-løps tunnel med møtende trafikk.
Ingen spesiell stigning i tunnelen.
Tunnelen vil ha beredskap fra Brattvåg/Vatne og fra
Misund/Molde/Aukra brannvesen.

Veg i dagen

Rambøll

Misund – Otrøya

Veg i dagen på hver side av bru over Midsundet,
henholdsvis på Midsund og Otrøya.
Ny veg i henhold til vegnormalstandard.
Rasfare i området på Otrøya, spesielt for

Anleggsfase: Tunnelen vil gi mye overskuddsmasse
som må fraktes bort.
Trafikksikkerhet: Utbedring av vegen til
vegnormalstandard antas å forbedre
trafikksikkerheten på strekningen. Ingen
risikoøkende forhold.
Trafikksikkerhet: Det forutsettes at tunnelen
bygges med tunnelklasse i henhold til Hb021,
inkludert krav til sikkerhetsutstyr. Det vurderes
dermed at trafikksikkerheten er tilfredsstillende.
Beredskap: Vatne, Brattvåg og Midsund brannvesen
er små deltidsstasjoner og har ikke
tunnelkompetanse.
Trafikksikkerhet: Utbedring av vegen til
vegnormalstandard antas å forbedre
trafikksikkerheten i forhold til selve vegen. Ny veg
kommer derimot nærmere rasfarlig område, noe
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Type delstrekning

Tunnel

Lokalisering

Beskrivelse/ kommentar

Vurdering
som vil gi forverret trafikksikkerhet.

Otrøya

boligområdet. Det er begrensninger på bygging av
boliger i området.
Tunnelen vil ha en lengde på ca 2000 m. Det
planlegges 1-løps tunnel med møtende trafikk. Ingen
spesiell stigning i tunnelen.
Tunnelen vil ha beredskap fra Brattvåg/Vatne og fra
Misund/Molde/Aukra brannvesen.

Veg i dagen

Otrøya

Utbedring av eksisterende veg i henhold til
vegnormalstandard. Ingen spesiell rasfare.

Undersjøisk tunnel

Otrøya – vest for Molde

Tunnelen vil gå under Julsundet, med avkjøring til
Gossen, Aukra. Dette krever kryssløsning eller
avkjørselløsninger i tunnelen. Tunnelen er forutsatt å
ha et planskilt kryss med tunnelarm opp til Gossen.
Den undersjøiske tunnelen vil ha en lengde på ca 13
800 m. og stigning opp mot 7 %. Det planlegges 1løps tunnel med toveis trafikk og krabbefelt i
stigningene.
Tunnelen vil kunne ha beredskap fra Molde/ Aukra og
fra Misund.

Trafikksikkerhet: Det forutsettes at tunnelen
bygges med tunnelklasse i henhold til Hb021,
inkludert krav til sikkerhetsutstyr. Det vurderes
dermed at trafikksikkerheten er tilfredsstillende.
Beredskap: Flere aktuelle brannvesen er små
deltidsstasjoner og har ikke tunnelkompetanse.
Lang innsatstid.
Trafikksikkerhet: Utbedring av vegen til
vegnormalstandard antas å forbedre
trafikksikkerheten på strekningen. Ingen
risikoøkende forhold.
Trafikksikkerhet: Det forutsettes at tunnelen
bygges med tunnelklasse i henhold til Hb021,
inkludert krav til sikkerhetsutstyr. Tunnelen vil ikke
ha egne rømningsveier, rømning skjer via
tunnelmunningene. Dette vurderes som
risikoøkende forhold.
Tunnelen er forutsatt å ha et planskilt kryss med
tunnelarm opp til Gossen. Kryssløsninger og
rundkjøringer i undersjøiske tunneler er ikke i
henhold til tunnelnormalen. Det setter utfordringer
til eksempelvis røykventilering ved brann.
Omkjøringsmuligheter: Ved stengt tunnel, kan
trafikken omdirrigeres til dagens E39 mellom Moa
og Vestnes og ferje Vestnes – Molde. Ferje Vestnes
- Molde opprettholdes.
Beredskap: Innsats fra begge sider av tunnelen,
men lang innsatstid. Redningsforholdene vil være

Rambøll
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Type delstrekning

Lokalisering

Beskrivelse/ kommentar

Vurdering
vanskelige i og med rømning må skje via
tunnelmunningene.
Anleggsfase: Tunnelen vil gi mye overskuddsmasse
som må fraktes bort.

Rambøll
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VEDLEGG 6 K5 – DETALJERT ANALYSEINFORMASJON
Tabell 21 Detaljert analyseinformasjon konsept K5 – risiko og sårbarhet

Type delstrekning

Lokalisering

Beskrivelse/ kommentar

Vurdering

Veg i dagen

Fra Ålesund til
Digernesskiftet, trafikk
retning østover fra
Ålesund

Veg i dagen i trasé som for dagens E39, med
utbedring til vegnormalstandard. Dagens E39 går
langs Brusdalsvatnet, som er en drikkevannskilde.

Trafikksikkerhet: Utbedring av vegen og adskilte
traseer for trafikk retning øst og vest, vurderes å
forbedre trafikksikkerheten på strekningen.
Omkjøringsmuligheter: Ved stengt veg, kan trafikken
omdirrigeres til toveis trafikk i tunnelen for
vestgående trafikk mot Ålesund.

Tunnel

Digernesskiftet –
Ålesund, trafikk retning
vestover mot Ålesund

Tunnelen planlegges som en 1-løps tunnel med to
felt for enveis trafikk og med en lengde på ca. 10
km. Det er ikke planlagt kryss i tunnelen.

Trafikksikkerhet: Adskilt traseer for trafikk retning
øst og vest vurderes å forbedre trafikksikkerheten på
strekningen.

Beredskap ved ulykke i tunnelen vil kunne ha
innsats både fra Ålesund og fra Skodje
brannvesen.

Beredskap: Kort innsatstid til tunnelen fra begge
sider, men brannvesenet i Skodje er ikke
dimensjonert for tunnelhendelser.
Omkjøringsmuligheter: Ved stengt tunnel, kan
trafikken omdirrigeres til toveis trafikk på veg i
dagen for østgående trafikk fra Ålesund.

Veg i dagen

Rambøll

Digernesskiftet – Solnør
Gård / Dragsundet

Utbedring av dagens E39 til vegnormalstandard.
Det ligger store industriområder ved Digernes og
Håhjem, Valle.

Anleggsfase: Drikkevannskilden må sikres i forhold til
sigevannsproblematikk ved bygging og drift av
tunnelen. Det er byggeforbud i området i dag.
Vanskelige byggeforhold lenger nord for traseen.
Trafikksikkerhet: Utbedring av vegen til
vegnormalstandard antas å forbedre
trafikksikkerheten på strekningen. Det er ingen
endring i forhold til dagens situasjon vedrørende
industriområdene i nærheten av vegen.
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Type delstrekning

Veg i dagen

Lokalisering

Solnør Gård /
Dragsundet – østover
mot Ørskogfjellet

Beskrivelse/ kommentar

Ny trasé med veg i henhold til
vegnormalstandard.
I forhold til rasfare, er det ingen store høyder og
bratt sideterreng i området.

Tunnel

Solnørdalen –
Ørskogfjellet

Tunnelen vil ha en lengde på ca 3400 m. Det
planlegges 1-løps tunnel med møtende trafikk.
Stigning i tunnelen vil være mindre enn 5 %.
Beredskap ved ulykke vil kunne ha innsats fra
Ørskog i øst og Skodje i vest. Ørskog brannvesen
har andre tunneler i sitt område.

Veg i dagen

Ørskogfjellet 330 moh til
Skorgedalen

Eksisterende veg skal utbedres til
vegnormalstandard (breddeutvidelse).
Stigningene opp til fjellovergangen på
Ørskogfjellet (330 m o h) gir noen
fremkommelighetsproblemer deler av vinteren.
Ørskogfjellet er et friluftsområde.

Vurdering
Ytre miljø: Solnør Gård er en vernet gård.
Dragsundet er et mulig sårbart naturområde.
Trafikksikkerhet: Ny veg legges utenom Sjøholt og vil
eliminere risiko tilknyttet dagens veg med dårlig
standard gjennom bebyggelse og handelsvirksomhet.
Ny veg i henhold vegnormalstandard antas å gi
tilfredsstillende trafikksikkerhet på strekningen.
Omkjøringsmuligheter: Ved stengt veg, kan trafikken
omdirrigeres til dagens E39 gjennom Sjøholt.
Trafikksikkerhet: Det forutsettes at tunnelen bygges
med tunnelklasse i henhold til Hb021, inkludert krav
til sikkerhetsutstyr. Det vurderes dermed at
trafikksikkerheten er tilfredsstillende.
Omkjøringsmuligheter: Ved stengt tunnel, kan
trafikken omdirrigeres til dagens E39 gjennom
Sjøholt.
Beredskap: Kort innsatstid fra begge sider av
tunnelen. Tilfredsstillende beredskap vil kreve
opprustning av Ørskog og Skodje brannvesen.
Trafikksikkerhet: Utbedring av vegen til
vegnormalstandard antas å forbedre
trafikksikkerheten på strekningen. Konseptet
inkluderer ikke ferje mellom Vestnes og Molde, slik at
omfang av fartsovertredelser for å rekke ferjene,
antas eliminert.
Utbeding av vegen til vegnormalstandard antas å
gjøre området mer kontrollert i forhold til
gjennomgangstrafikken og trafikken tilknyttet
friluftslivet i området.

Rambøll
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Type delstrekning

Lokalisering

Beskrivelse/ kommentar

Vurdering

Veg i dagen

Skorgedalen – Kjelbotn.

Eksisterende veg skal utbedres til
vegnormalstandard (breddeutvidelse).
Det er registrert snøras i Skorgedalen, sist i 2010
der snøras gikk over vegen og førte til stengt veg.

Trafikksikkerhet: Utbedring av vegen til
vegnormalstandard antas å forbedre
trafikksikkerheten på strekningen. Konseptet
inkluderer ikke ferje mellom Vestnes og Molde, slik at
omfang av fartsovertredelser for å rekke ferjene,
antas eliminert.

Felles trasé med E136.

Veg i dagen

Kjelbotn – Vestnes,
Tresfjordbrua.

Eksisterende veg beskrives som av fullgod
standard. Eventuell utbedring til
vegnormalstandard.

Bru

Tresfjordbrua

Brua er en del av K0 dagens E39.

Veg i dagen

Vikebukt – Juvika

Utbedring av dagens E136 til vegnormalstandard.

Bru

Over Romsdalsfjorden

Undersjøisk tunnel

Sekken – Molde øst

Det planlegges flytebru over Romsdalsfjorden til
holme sør for øya Sekken (Vestadsholmen).
Deretter bru med seilingshøyde videre til Sekken.
Uvisst hva seilingshøyden må være. Dette må
avklares med Kystverket.
Den undersjøiske tunnelen vil ha en lengde på ca
13 000 m. og stigning opp mot 7 %. Det
planlegges 2-løps tunnel med enveis trafikk i

Rambøll

Vegen ligger i et noe rasutsatte område i
Skorgedalen i forhold til snøras. Snøras kan
forekomme fra begge sider av vegen.
Trafikksikkerhet: Konseptet inkluderer ikke ferje
mellom Vestnes og Molde, slik at omfang av
fartsovertredelser og høy fart for å rekke ferjene,
antas eliminert.
Trafikksikkerheten på strekningen vurderes som
tilfredsstillende dersom vegen er i henhold til
vegnormalstandard.
Trafikksikkerhet: Brua er under prosjektering/
bygging. Det forutsettes at trafikksikkerheten er
ivaretatt.
Trafikksikkerhet: Utbedring av eksisterende veg i
henhold vegnormalstandard antas å gi
tilfredsstillende trafikksikkerheten på strekningen.
Ingen spesielle risikoøkende forhold.
Trafikksikkerhet: Det er noen få flytebruer i Norge.
Ingen er derimot så lange som denne aktuelle brua
over Romsdalsfjorden. Værpåvirkningen på
strekingen kan være tøff.
Trafikksikkerhet: Det forutsettes at tunnelen bygges
med tunnelklasse i henhold til Hb021, inkludert krav
til sikkerhetsutstyr. Tunnelprofil per løp kan evt. økes
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Type delstrekning

Lokalisering

Beskrivelse/ kommentar

Vurdering

hvert løp. Tunnelprofil T9,5 per løp. Tunnelløpene
vil være parallell med regelmessige
tverrforbindelser mellom hvert løp. ÅDT ca. 5500.

til T10,5.
Ved ulykke kan parallelt løp benyttes som
rømningsvei.

Tunnelen vil ha beredskap fra Molde og Vestnes
brannvesen.

Omkjøringsmuligheter: Ved hendelse/ vedlikehold i
ett løp, kan motsatt løp benyttes med toveis trafikk.
Beredskap: Innsats fra begge sider av tunnelen.
Tilfredsstillende beredskap fra både fra Molde og fra
Vestnes brannvesen.
Anleggsfase: Tunnelen vil gi mye overskuddsmasse
som må fraktes bort.

Rambøll
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VEDLEGG 7 KA – DETALJERT ANALYSEINFORMASJON
Tabell 22 Detaljert analyseinformasjon konsept KA – risiko og sårbarhet

Type delstrekning

Lokalisering

Beskrivelse/ kommentar

Vurdering

Veg i dagen / tunnel

Julsundet, Mordal Molde

Strekningen Julsundet – Molde vil medføre delvis ny
veg i henhold til vegnormalstandard og delvis
utbedring av eksisterende veg 662. Strekningen har
to tunneler av nyere dato som etter hvert vil være
underdimensjonert i forhold til forventet økning i
trafikkmengde.

Trafikksikkerhet: Utbedring og ny veg til
vegnormalstandard antas å gi tilfredsstillende
trafikksikkerhet på strekningen. Tunnelen er av
nyere dato og forutsettes bygget i henhold til
Hb021. Dårlige grunnforhold og fare for
utglidninger, er risikoøkende forhold.

Det er dårlige grunnforhold i området ved Mordal.
Ras har forekommet.

Anleggsfase: Det er dårlige grunnforhold i området
som kan medføre utglidninger, først og fremst i en
anleggsfase vedrørende utbedringer av
eksisterende veg.
Trafikksikkerhet: Det forutsettes at tunnelen
bygges med tunnelklasse i henhold til Hb021,
inkludert krav til sikkerhetsutstyr. Det vurderes
dermed at trafikksikkerheten er tilfredsstillende.
Trafikksikkerhet: Utbedring av vegen til
vegnormalstandard antas å forbedre
trafikksikkerheten på strekningen. Ingen
risikoøkende forhold.
Trafikksikkerhet: Ny veg i henhold
vegnormalstandard antas å gi tilfredsstillende
trafikksikkerhet på strekningen. Ingen risikoøkende
forhold.

Veg i dagen / tunnel

Molde

Veg i dagen

Molde – Lønset

Veg i dagen

Lønset – Hjelset

Gjennom Molde er det planlagt ny tunnel. Lengden
på denne tunnelen må utredes videre og vil avhenge
av blant annet hvilket konsept som velges mellom
Ålesund og Julsundet/Molde.
Eksisterende veg skal utbedres til
vegnormalstandard, med 4-felt veg til Årø og
midtdeler til Lønset.
Det er ingen kjent rasfare i området.
Ny veg planlegges i ny trasé litt lenger opp i lia i
forhold til dagens veg (konsept K0).
Ny veg bygges i henhold til dagens
vegnormalstandard.
Det er ingen kjent rasfare i området.

Veg i dagen

Rambøll

Hjelset – Batnfjordsøra

Eksisterende veg skal utbedres til
vegnormalstandard.

Omkjøringsmuligheter: Ved stengt veg kan
trafikken omdirrigeres til dagens E39.
Trafikksikkerhet: Utbedring av vegen til
vegnormalstandard antas å forbedre
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Type delstrekning

Veg i dagen

Rambøll

Lokalisering

Beskrivelse/ kommentar

Vurdering
trafikksikkerheten på strekningen. Ingen
risikoøkende forhold.

Batnfjordsøra –
Bergsøya

Stigningen opp til fjellovergangene på nordsiden av
Fursetfjellet (230 moh), gir noe
fremkommelighetsproblem deler av vinteren. Det er
ingen kjent rasfare i området.
Det pågår utbedring av vegen mellom Batnfjordsøra
og Høgset. Strekningen blir som for konsept K0.

Trafikksikkerhet: Pågående utbedring vil forbedre
trafikksikkerheten. Ingen risikoøkende forhold.
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VEDLEGG 8 KB – DETALJERT ANALYSEINFORMASJON
Tabell 23 Detaljert analyseinformasjon konsept KB – risiko og sårbarhet

Type delstrekning

Lokalisering

Beskrivelse/ kommentar

Vurdering

Veg i dagen

Julsundet – Moen – Eide
– Strand

Delvis ny veg og delvis utbedring av eksisterende
veg i henhold til vegnormalstandard.

Trafikksikkerhet: Utbedring av vegen til
vegnormalstandard antas å forbedre
trafikksikkerheten på strekningen. Eventuelle
rasutsatte områder må sikres.

Nord for Julsundet er det et bratt fjellparti og
området er vindutsatt.

Omkjøringsmuligheter: Ved stengt veg, kan
trafikken omdirrigeres til dagens E39 Molde –
Bergsøya over Fursetfjellet.
KB1: Tunneler

Øst for Strand

Tunnelene vil ha en lengde på henholdsvis ca 2300
m og 500 m. Det planlegges 1-løps tunneler med
møtende trafikk. Ingen spesiell stigning.

Trafikksikkerhet: Det forutsettes at tunnelene
bygges med tunnelklasse i henhold til Hb021,
inkludert krav til sikkerhetsutstyr. Det vurderes
dermed at trafikksikkerheten er tilfredsstillende.

Beredskap ved ulykke fra Eide.
Omkjøringsmuligheter: Ved stengt veg, kan
trafikken omdirrigeres til dagens E39 Molde –
Bergsøya over Fursetfjellet.

KB1: Veg i dagen

Tunneler øst for Strand –
Høgset, Bergsøya

Delvis ny veg og delvis utbedring av eksisterende
veg i henhold til vegnormalstandard.
Vegen vil ligge i overgang innmark / utmark med
sterk randbebyggelse.

KB2: Tunnel

Strand – Batnfjordsøra

Tunnelen vil ha en lengde på ca 5000 m. Det

Rambøll

Beredskap: Kort innsatstid fra Eide. Eide
brannvesen har ikke tunnelkompetanse.
Trafikksikkerhet: Utbedring av vegen til
vegnormalstandard antas å forbedre
trafikksikkerheten på strekningen. Ingen
risikoøkende forhold.
Omkjøringsmuligheter: Ved stengt veg, kan
trafikken omdirrigeres til dagens E39 Molde –
Bergsøya over Fursetfjellet.
Trafikksikkerhet: Det forutsettes at tunnelen

61

ROS-ANALYSE

Type delstrekning

Lokalisering

Beskrivelse/ kommentar

Vurdering

planlegges 1-løps tunneler med møtende trafikk.
Ingen spesiell stigning. Rasfare utenfor tunnelen.

bygges med tunnelklasse i henhold til Hb021,
inkludert krav til sikkerhetsutstyr. Det vurderes
dermed at trafikksikkerheten er tilfredsstillende.
Rasfare på utsiden av tunnelen.

Beredskap ved ulykke fra Eide og Batnfjordsøra.

Omkjøringsmuligheter: Ved stengt veg, kan
trafikken omdirrigeres til dagens E39 Molde –
Bergsøya over Fursetfjellet.
Beredskap: Kort innsatstid fra Eide og
Batnfjordsøra. Eide brannvesen har ikke
tunnelkompetanse.
KB2: Veg i dagen

Rambøll

Batnfjordsøra – Høgset,
Bergsøya

Det pågår utbedring av vegen mellom Batnfjordsøra
og Høgset. Strekningen blir som for konsept K0.

Trafikksikkerhet: Pågående utbedring vil forbedre
trafikksikkerheten. Ingen risikoøkende forhold.

ROS-ANALYSE

VEDLEGG 9 AKTSOMHETSKART SNØSKRED

Rambøll
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Rambøll
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Rambøll
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ROS-ANALYSE

Rambøll
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Rambøll
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VEDLEGG 10 AKTSOMHETSKART STEINSPRANG

Rambøll
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Rambøll
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Rambøll
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Rambøll
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Rambøll
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Rambøll
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