
E136 Veblungsnes - Samanstilling av alternativ for miljøtunnel, veg i dagen, utbedring eksisterende veg og fjelltunneler 
 Alternativ 1 - Miljøtunnel 110 m Alternativ 2 - Miljøtunnel 270 m Alternativ 3A - Veg i dagen 

Undergang vest for T-kryss ved kirka 
Alternativ 3B - Veg i dagen 
Undergang øst for T-kryss ved kirka 

Innleiing Alternativ 1 samsvarer med vedtatt 
kommunedelplan fra 2006. Østre 
tunnelåpning ligger 5 m under dagens 
bakkenivå om lag ved hjørnet av 
kirkegårdsmuren. Tilkomst til 
Onsumgata i Setneskrysset og videre 
over tunnel-lokket. Statens vegvesen 
foreslår å stenge kyss i Djupdalen. 
Svært vanskelig alternativ i forhold til 
kvikkleire, spunting, grunnvanns-
senking, setningsskader, samt 
trafikkavvikling og omkjøringsveg i 
anleggsperioden. 
 

Alternativ 2 samsvarer med alternativ 
1, men betongtunnelen er forlenga til 
270 m for å gi betre støyforhold i 
Tuen uten at kostnadene øker i 
vesentlig grad. Ellers er 
problemstillingene med kvikkleire mv. 
de samme.  

Alternativ 3A med veg i dagen er “nytt” 
alternativ i nåværende regulerings-
prosess. Alternativet samsvarer med 
tidligere alternativ med veg i dagen før 
kommunedelplanprosessen i 2006. 
Undergang for gang- og sykkeltrafikk 
vest for krysset for Onsumgata. 
Undergangsproblematisk med tanke på 
kvikkeiresona. Om lag halve kostnaden 
av betongtunnelalternativa. 

Alternativ 3B tilsvarer 3A, men 
undergang flytta øst for krysset til 
Veblungsnes/Onsumgata. Mindre i 
konflikt med kvikkleiresona. 

Tunnellengde (Grytten 
kirke-Tuen) 

110 m 270 m 0 0 

Vegfaglig vurdering 
(horisontal- og 
vertikalkurvatur, 
sikttrekanter, 
kryssplassering, 
busslommer, avvik, 
mv.) 

− Kurvatur og sikt langs E136 er i 
samsvar med krav. 

− Krysset med Setnesvegen har et lite 
avvik ifht. kurvatur- og siktkrav, 
men ny situasjon er bedre enn 
dagens. 

− Plassering av busslommer på 
Veblungsnes er tilfredsstillende i 
forhold til krysset, men 
gangtilkomsten til busslommen på 
nordsiden kan for noen være en 
omveg med fare for villkryssing av 
E136. 

− Det må sikres med rekkverk i 
endene for miljøtunnelen. I vest 
skjer dette fra enden av 
traukonstruksjonen. 

− Kurvatur og sikt langs E136 er i 
samsvar med krav. 

− Plassering av busslommer på 
Veblungsnes er tilfredsstillende i 
forhold til krysset, men 
gangtilkomsten til busslommen på 
nordsiden kan for noen være en 
omveg med fare for villkryssing av 
E136. 

− Det må sikres med rekkverk i 
endene for miljøtunnelen. 

 

− Kurvatur og sikt langs E136 er i 
samsvar med krav. 

− Plassering av busslommer på 
Veblungsnes er tilfredsstillende i 
forhold til kryssene, men det bør 
vurderes om busslommen i sør bør 
ligge mellom kryssene for å få ned 
avstanden til bebyggelsen og 
undergangen. 

− Gangveger med undergang har 
tilfredsstillende kurvatur. 

− Plassering av undergangen er noe 
gunstigere enn alt. 3B i forhold til 
busslommen i nord. Fare for 
villkryssing av E136 er liten. 

− Det må sikres med rekkverk mot 
undergangen, vegfyllingen øst for 
kirka og eventuelle støyskjermer. 

 

− Kurvatur og sikt langs E136 er i 
samsvar med krav. 

− Plassering av busslommer på 
Veblungsnes er tilfredsstillende i 
forhold til kryssene, men det bør 
vurderes om busslommen i sør 
bør ligge mellom kryssene for å få 
ned avstanden til bebyggelsen og 
undergangen 

− Gangveger med undergang har 
tilfredsstillende kurvatur 

− Plassering av undergangen er noe 
dårligere enn alt. 3A i forhold til 
busslommen i nord. Fare for 
villkryssing av E136 er liten 

− Det må sikres med rekkverk mot 
undergangen, vegfyllingen øst for 
kirka og eventuelle støyskjermer. 

 
Framtidig fartsgrense Kriterier for fartsgrensesetting er gitt i 

NA-rundskriv 2018/10. Fartsgrense 
for hvert enkelt alternativ er vurdert. 
Framtidig fartsgrense for alle vurderte 
alternativ med unntak at alternativ 5 
(eksisterende veg) blir 80 km/t. 

80 km/t 80 km/t 80 km/t 



Fartsgrensa på 50 km/t som starter på 
Rauma bru vil nok måtte flyttes lenger 
vestover og starte før krysset til 
Grytten. 
 

Kostnadsvurderinger Ca. 390 mill. kroner. Kostnaden er 
nesten det doble av rammen i HP 
2018-2023. 
 

Ca. 410 mill. kroner. Ca. 200 mill. kroner. 
Innenfor rammen i HP 2018-2023 
 

Samme som for alternativ 3A. 

Grunnerverv Risiko for skader på hus og eiendom i 
anleggsperioden medfører at det 
anbefales innløsing av de tidligere 
omtalte eiendommene i Nukengata. 

Samme som for kort miljøtunnel. Uansett kryssløsning vil husene i 
Nukengata bli liggende så nær 
veglinjen at det i ettertid er fare for at 
det oppstår en “forslumming”, med 
påfølgende verdisenking. Innløsing 
anbefales for å ivareta huseiernes 
interesser på sikt. 
 

Samme som for alternativ 3A. 

Geoteknikk  
 

Geoteknikk er relativt likt for begge 
tunnelalternativ:  
Byggegrop med spunt er teknisk 
krevende i kvikkleire, spesielt ved 
skrått terreng. Spunten vil “sveve” dels 
i kvikkleire, da det er langt til fjell, og 
løsmassestag i leire krever mye 
oppfølging. Løsmassestag vil også 
kunne gi betydelig grunnvannsenking, 
det er dermed vurdert til at spunt må 
etableres som indre avstivet spunt.    
Mangelfull prosjektering eller utførelse 
vil kunne medføre kollaps av spunt, 
som igjen vil påvirke hus negativt og i 
ytterste konsekvens medføre et 
omfattende kvikkleireskred. 
Oppfølging av utførelse og omfattende 
måleprogram for deformasjoner og 
poretrykk er viktig.  
Det er derfor er vurdert til at spunt må 
etableres som en dyptsvevende, tett, 
indre avstivet spunt, med kalksement 
stabilisering mellom spuntnålene i 
tillegg til kalksementstabilisering på 
oppsiden av spunten på hele 
strekningen. Kalksementstabilisering 
er nødvendig for å hindre 

Geoteknikk er relativt likt for begge 
tunnelalternativ:  
Byggegrop med spunt er teknisk 
krevende i kvikkleire, spesielt ved 
skrått terreng. Spunten vil “sveve” dels 
i kvikkleire, da det er langt til fjell, og 
løsmassestag i leire krever mye 
oppfølging. Løsmassestag vil også 
kunne gi betydelig grunnvannsenking, 
det er dermed vurdert til at spunt må 
etableres som indre avstivet spunt. 
Mangelfull prosjektering eller 
utførelse vil kunne medføre kollaps av 
spunt, som igjen vil påvirke hus 
negativt og i ytterste konsekvens 
medføre et omfattende 
kvikkleireskred. Oppfølging av 
utførelse og omfattende måleprogram 
for deformasjoner og poretrykk er 
viktig.  
Det er derfor er vurdert til at spunt 
må etableres som en dyptsvevende, 
tett, indre avstivet spunt, med 
kalksement stabilisering mellom 
spuntnålene i tillegg til 
kalksementstabilisering på oppsiden 
av spunten på hele strekningen. 
Kalksementstabilisering er nødvendig 

Undergangen er nå flyttet noe, i forhold 
til tidligere alternativ. Alternativet er 
ikke detaljprosjektert, men baserer seg 
på beregninger gjort før siste endring:  
Kulvert under E136 vil medføre lokal 
grunnvannssenking, men ventes kun å 
påvirke vegen, da det er god avstand til 
boliger. Drenering ut av området er 
nødvendig i byggefase og permanent.  
Under bygging av undergangen vil 
områdestabiliteten bli lav på grunn av 
underliggende kvikkleire. Graving i 
kvikkleire unngås mest sannsynlig, men 
området må antagelig stabiliseres med 
kalksementpeler. For å sikre 
områdestabilitet i henhold til krav, kan 
terrengheving i nedkant av ny E136 
være nødvendig med 0-2 meter. 
Endringer kan være nødvendig relativt 
tett inn mot nærmeste eiendom. Dette 
må detaljeres.  
Det kan bli behov for 
kalksementstabilisering av skjæringer 
for hovedvegen, men i mindre omfang. 
Det blir behov for spunt for å kunne 
etablere undergangen.   
 
 

Dette alternativet gir noe enklere 
forhold for utgraving/bygging av 
kulvert. Det er god avstand ned til 
leire/kvikkleire, men basert på 
innledende beregninger vil det kunne 
oppstå bunnoppressing og 
stabilitet/sikkerhet mot dyperegående 
utglidning er noe for lav.  
Områdestabiliteten vil dermed kunne 
påvirkes og det forventes dermed 
behov for kalksemenstabilisering for å 
kunne etablere også denne 
undergangen. I øst er det god avstand 
ned til leire, mens det på vestsiden er 
mindre – men det ser ut til at man 
unngår graving i leire. Det forventes 
likevel behov for KS stabilisering. 
Drenering ut av området er nødvendig i 
byggefase og permanent og vil kunne 
medføre setninger at terrenget lokalt 
ved undergang og nærliggende 
bebyggelse.  
Det blir behov for spunt for å kunne 
etablere undergangen.   



bunnoppressing i byggegropa og for å 
ivareta områdestabiliteten.  
Kalksementpeleing medfører støy. 
Kalksemenstabilisert jord har også 
høyere vanngjennomstrømningsvene 
enn leire og vil dermed kunne drenere 
og medføre noe grunnvannsenking. 
 
Etablering av miljøtunnelen medfører 
dermed behov for svært 
kostnadsdrivende tiltak som indre 
avstivet spunt på hele strekningen, 
kalk sementstabilisering mellom 
spuntnålene og på oppsiden av 
spuntkonstruksjonene, samt 
betongtunnel med veggtykkelse for å 
ta opp hviletrykk fra svært dårlige 
løsmasser. I tillegg vil 
grunnvannstanden kunne påvirkes og 
vil dermed kunne medføre setninger 
for omkringliggende bebyggelse. 
 
Høy grunnvannstand i området gir 
også restrisiko for setningsskader på 
hus på grunn av grunnvannssenking 
under bygging, evt. vibrasjoner fra 
nedsetting av spunt.  
For alternativet med kortere 
betongtunnel blir behovet for 
kalksementstabilisering omfattende 
mellom utgangen av miljøtunnelen og 
grustaket som følge av dyp utgraving 
av kvikkleire. Dette for å sikre lokal og 
områdestabiliteten.  Tiltaket medfører 
støy og mulig permanent 
grunnvannssenking. 
 

for å hindre bunnoppressing i 
byggegropa og for å ivareta 
områdestabiliteten.  
Kalksementpeleing medfører støy. 
Kalksemenstabilisert jord har også 
høyere vanngjennomstrømningsvene 
enn leire og vil dermed kunne drenere 
og medføre noe grunnvannsenking. 
 
Etablering av miljøtunnelen medfører 
dermed behov for svært 
kostnadsdrivende tiltak som indre 
avstivet spunt på hele strekningen, 
kalk sementstabilisering mellom 
spuntnålene og på oppsiden av 
spuntkonstruksjonene, samt 
betongtunnel med veggtykkelse for å 
ta opp hviletrykk fra svært dårlige 
løsmasser. I tillegg vil 
grunnvannstanden kunne påvirkes og 
vil dermed kunne medføre setninger 
for omkringliggende bebyggelse. 
 
Høy grunnvannstand i området gir 
også restrisiko for setningsskader på 
hus på grunn av grunnvannssenking 
under bygging, evt. vibrasjoner fra 
nedsetting av spunt 

Ingeniørgeologi Fjellskjæringen blir likt for alle 
alternativer. Berget virker massivt, men 
sprekker i kombinasjon med ulik 
orientering kan gi blokker som må 
sikres. Så langt ble det ikke oppdaget 
utfordringer utover det man normalt 
forventer. 
 

Samme vurdering som for alternativ 1. Samme vurdering som for alternativ 1. Samme vurdering som for alternativ 1. 



Anleggsteknikk Byggegrop for miljøtunnel med bunn 
som vil ligge så vidt over havnivå. 
Omfattende tiltak for sikring av 
byggegrop, med stabilitetssikring av 
vegger. Også sikring mot 
vanninntrengning både fra grunnvann 
og sjø, samt bortledning av 
overflatevann. Ekstra krevende å unngå 
setningsskader på bebyggelse i 
anleggsfasen. Vil kreve mye spunting 
for stabilitetssikring og stort 
pumpebehov for å fjerne vann fra 
byggegropen. 
  
Krever omfattende og 
kostnadskrevende tiltak for 
stabilisering av kvikkleiresoner. 
 
Byggegrop vil ligge midt i eksisterende 
vegtrase for E136. Krevende, 
omfattende og kostbart å etablere 
omkjøringstrase for E136 i 
anleggsfasen. Usikkert om det er mulig 
å få etablert en tilfredsstillende 
omkjøringstrase, uten urimelig høye 
kostnader og følgekonsekvenser for 
trafikanter, miljø og beboere. 
 

Som for alternativ 1, men enda større 
omfang for sikring av byggegrop med 
til dels enda høyere sidevegger. 
Dermed også større kapasitetsbehov 
for fjerning av vann fra byggegrop. 
  
  
  
  
 
Krever omfattende og 
kostnadskrevende tiltak for 
stabilisering av kvikkleiresoner. 
  
Omkjøringstrase - utfordringer som 
alt. 1. 

Trase etableres i større grad i nivå med 
eksisterende terreng. Unngår dermed 
kostnadskrevende byggegrop. Kun 
forholdsvis lave skjæringer og/eller 
fyllinger i områdene nærmest 
bebyggelse. Medfører ordinær 
vegbygging uten ekstra 
kostnadskrevende tiltak, med unntak av 
noe ekstra fokus på grunnforholdene. 
  
  
 Noe stabilisering av kvikkleiresoner, 
men mye mindre eksponering og 
omfang enn alt. 1 og 2. 
  
Eksisterende E136 kan benyttes i hele 
anleggsperioden, med kun små 
omkjøringsløsninger underveis. Enkle 
løsninger som medfører lave kostnader 
og lite følgekonsekvenser. 

Trase etableres i større grad i nivå med 
eksisterende terreng. Unngår dermed 
kostnadskrevende byggegrop. Kun 
forholdsvis lave skjæringer og/eller 
fyllinger i områdene nærmest 
bebyggelse. Medfører ordinær 
vegbygging uten ekstra 
kostnadskrevende tiltak, med unntak av 
noe ekstra fokus på grunnforholdene. 
   
  
Noe stabilisering av kvikkleiresoner, 
men mye mindre eksponering og 
omfang enn alt. 1 og 2. 
  
Eksisterende E136 kan benyttes i hele 
anleggsperioden, med kun små 
omkjøringsløsninger underveis. Enkle 
løsninger som medfører lave kostnader 
og lite følgekonsekvenser.  
 
Plassering av undergangen øst for T-
krysset kan medføre litt større 
utfordringer med trafikkavvikling på 
E136. 
 

Landskap  
 
 

-Kort betongtunnel vurderes som et 
bedre alternativ enn veg i dagen for 
landskapsbildet.  
-Det vil bli lite behov for støytiltak over 
bakkenivå og vegelement i 
kulturmiljøet rundt kirka. 
-På vestsiden av tunnelen vil vegen 
ligge i en sjakt lavt i terrenget og bryte 
med terrengformene i området. 
Støytiltak over bakkenivå langsmed 
sørlig vegkant vil kunne bli en visuell 
barriere. 
-Tunnelportalen mot øst vil med lange 
vingemurer bli noe framtredende, men 
vil i liten grad ses av beboerne på 
Veblungsnes. 

-Lang betongtunnel vurderes som det 
beste alternativet for landskapsbildet.  
-Det vil bli lite behov for støytiltak 
over bakkenivå og vegelement i 
kulturmiljøet rundt kirka. 
-Tunnelportalen mot øst vil med 
lange vingemurer bli noe 
framtredende, men de vil i liten grad 
ses av beboerne på Veblungsnes. 
-Skjæringene gjennom sandryggen 
mot sandtaket vil bli høyere enn alt. 
Med veg i dagen, men det vurderes at 
dette utgjør en mindre forskjell. 

-I forhold til tunnelalternativene er det 
større usikkerhet til alternativene med 
veg i dagen på dette plannivået, med 
tanke på høyde på E136 i forhold til 
kirkegårdsmuren og behov for 
støytiltak mot spesielt kirken.  
-I forhold til undergang øst for krysset 
er dette et bedre alternativ. 
Undergangen plasseres i en naturlig 
forsenkning og vil framheve den 
naturlige høyden kirka ligger på. 
 
 

-I forhold til tunnelalternativene er det 
større usikkerhet til alternativene med 
veg i dagen på dette plannivået, med 
tanke på høyde på E136 i forhold til 
kirkegårdsmuren og behov for 
støytiltak mot spesielt kirken. 
-I forhold til undergang vest for krysset 
er dette et dårligere alternativ. 
Plassering av undergangen vil komme 
nær kulturmiljøet rundt kirka og 
framheve vegen med en tosidig 
forsenkning. 



-Skjæringen gjennom sandryggen mot 
sandtaket vil bli høyere enn veg i 
dagen, men det vurderes at dette 
utgjør en mindre forskjell. 
 

Trafikkavvikling Det er nødvendig med bygging av 
omkjøringsveg nord for Grytten kirke i 
anleggsperioden. Vegen blir fjerna 
etter vegåpning og terrenget blir 
tilbakeført til førsituasjonen så godt 
det lar seg gjøre. For dette alternativet 
vil trafikkavvikling ha en svært høy 
kostnad. Fylkesmannen har varslet 
mulig innsigelse til denne 
omkjøringsvegen på grunn av konflikt 
med ulike naturtyper. 
 

Samme vurderingen som for alternativ 
1. 

Ikke nødvendig med bygging av 
omkjøringsveg nord for Grytten kirke i 
dette alternativet. 

Samme vurderingen som for alternativ 
3A. 

Kabler og ledninger 700 m omlegging av VA, nytt 
pumpeanlegg spillvatn og mellombels 
omlegging via omkjøringsvegen nord 
for kirka i anleggsfasen 
 

Samme vurderingen som for alternativ 
1.  

400 m omlegging av VA 
 

400 m omlegging av VA 
 

Landbruk 
 

Liten konsekvens for landbruket. 
Omkjøringsvegen fører til at noe 
landbruksareal blir båndlagt i 
anleggsperioden.  
 

Samme vurderingen som for alternativ 
1. 

Liten konsekvens for landbruket. Litt 
gunstigere enn alt. 1 og 2 fordi det ikke 
er nødvendig med omkjøringsveg i 
dette alternativet. 

Samme vurderingen som for alternativ 
3A. 

Naturmangfold 
 

Omkjøringsvegen nord for Grytten 
kirke fører til konflikt med 
Raumadeltaet og registrerte naturtyper 
som strandsump og strandeng. Litt 
innvirkning på Setnesbekken. 
 

Samme vurderingen som for alternativ 
1. 

Liten innvirkning på naturmiljø, mest i 
Setnesbekken. Ingen omkjøringsveg 
nødvendig i dette alternativet og som 
medfører inngrep i Raumadeltaet. 
 

Samme vurderingen som for alternativ 
3A. 

Kulturmiljø 
 

Grytten kirke er en listeført kirke og er 
derfor definert som verneverdig med 
nasjonal verdi. Grytten kirke har også 
nasjonal vekting i Møre og Romsdal 
fylkeskommunes regionale delplan for 
kulturminner. Grytten kirke har hatt en 
sentral og fremtredende plassering i 
kulturlandskapet på Veblungsnes. 
-direkte konflikt med flere automatisk 
fredete kulturminner (likt for alt. 1, 2, 
3A og 3B, 4, 6 og 7). 

Grytten kirke er en listeført kirke og 
er derfor definert som verneverdig 
med nasjonal verdi. Grytten kirke har 
også nasjonal vekting i Møre og 
Romsdal fylkeskommunes regionale 
delplan for kulturminner. Grytten 
kirke har hatt en sentral og 
fremtredende plassering i 
kulturlandskapet på Veblungsnes. 
-direkte konflikt med flere automatisk 
fredete kulturminner (likt for alt. 1, 2, 
3A og 3B, 4, 6 og 7). 

Grytten kirke er en listeført kirke og er 
derfor definert som verneverdig med 
nasjonal verdi. Grytten kirke har også 
nasjonal vekting i Møre og Romsdal 
fylkeskommunes regionale delplan for 
kulturminner. Grytten kirke har hatt en 
sentral og fremtredende plassering i 
kulturlandskapet på Veblungsnes. 
-direkte konflikt med flere automatisk 
fredete kulturminner (likt for alt. 1, 2, 
3A og 3B, 4, 6 og 7). 

Grytten kirke er en listeført kirke og er 
derfor definert som verneverdig med 
nasjonal verdi. Grytten kirke har også 
nasjonal vekting i Møre og Romsdal 
fylkeskommunes regionale delplan for 
kulturminner. Grytten kirke har hatt en 
sentral og fremtredende plassering i 
kulturlandskapet på Veblungsnes. 
-direkte konflikt med flere automatisk 
fredete kulturminner (likt for alt. 1, 2, 
3A og 3B, 4, 6 og 7). 



-åpner for bedre støyskjerming av 
Grytten kirke og kulturmiljøet rundt. 
Støyskjermingen må være mest mulig 
tilpasset stedet.  
Begge tunnelalternativene vil best 
ivareta kulturmiljøet rundt kirka 
sammenlignet med veg i dagen, 
støytiltak over bakkenivå reduseres og 
kulturmiljøet får stå mer upåvirket av 
vegelementet som rekkverk. 

-åpner for bedre støyskjerming av 
Grytten kirke og kulturmiljøet rundt. 
Støyskjermingen må være mest mulig 
tilpasset stedet.  
Begge tunnelalternativene vil best 
ivareta kulturmiljøet rundt kirka 
sammenlignet med dagen, støytiltak 
over bakkenivå reduseres og 
kulturmiljøet får stå mer upåvirket av 
vegelementet som rekkverk. 
 

I forhold til undergang øst for krysset 
er dette et bedre alternativ, plassering 
av undergangen vil underbygge den 
naturlige høgden kirka ligger på. 
 

I forhold til undergang vest for krysset 
er dette et dårligere alternativ. 
Plassering av undergangen vil komme 
nær kulturmiljøet og framheve vegen 
med en tosidig forsenkning. 
 

Nærmiljø (støy) 
 

-Innbyggerne i Åndalsnes sokner til 
Grytten kirke, den er aktivt i bruk i 
dag. 
-I forhold til lang tunnel vil E136 bli en 
noe større barriere for beboere i 
området ved dette alternativet. 
Hovedferdselslinjer vil være lik lang 
tunnel, men muligheten for snarveger 
vil være redusert i den vestlige delen 
av Veblungsnes.  
-Støy i området vil bli noe redusert i 
forhold til dagens situasjon (uten 
supplerende støytiltak over bakkenivå).  
-I forhold til veg i dagen får 
busstoppene en mindre gunstig 
plassering øst for kirka, et godt stykke 
fra konsentrasjonen av bebyggelsen 
vest på Veblungsnes. 
 

-Innbyggerne i Åndalsnes sokner til 
Grytten kirke, den er aktivt i bruk i 
dag. 
-Alternativet vil gi stor fleksibilitet i 
ferdselslinjer/snarveger for beboerne 
og binde sammen Veblungsnes.  
-Støy i området vil bli sterkt redusert i 
forhold til dagens situasjon (uten 
supplerende støytiltak over 
bakkenivå).  
-I forhold til veg i dagen får 
busstoppene en mindre gunstig 
plassering øst for kirka, et godt 
stykke fra konsentrasjonen av 
bebyggelsen vest på Veblungsnes. 

-Innbyggerne i Åndalsnes sokner til 
Grytten kirke, den er aktivt i bruk i dag.  
-I forhold til tunnelalternativene vil 
E136 virke som en større barriere for 
beboerne på Veblungsnes ved dette 
alternativet. Dette vil forsterkes av 
langsgående støytiltak over bakkenivå. 
Undergangen er derimot sentralt 
plassert ved kirken og trolig i nærheten 
til bussholdeplasser.  
-Det er små/ubetydelige forskjeller på 
de to undergangsalternativene på dette 
plannivået. 
 
 

-Innbyggerne i Åndalsnes sokner til 
Grytten kirke, den er aktivt i bruk i dag.  
-I forhold til tunnelalternativene vil 
E136 virke som en større barriere for 
beboerne på Veblungsnes ved dette 
alternativet. Dette vil forsterkes av 
langsgående støytiltak over bakkenivå. 
Undergangen er derimot sentralt 
plassert ved kirken og trolig i nærheten 
til bussholdeplasser. 
-Det er små/ubetydelige forskjeller på 
de to undergangsalternativene på dette 
plannivået. 

Skredsikring 
 

Det er lite skredutfordringer på 
stekningen og de er de samme uansett 
hvor mye av strekningen som legges i 
miljøtunnel. 
 

Samme vurdering som for alternativ 1. Samme vurdering som for alternativ 1. Samme vurdering som for alternativ 1. 

 

 Alternativ 4 Kjørbar undergang 
v/Setnesgrova 

Alternativ 5 – Utbedring eksiterende 
vegtrasé rundt Veblungen 

Alternativ 6 - Bergtunnel lågt 
linjepålegg (Alt. 2A) 

Alternativ 7 – Bergtunnel - høgt 
linjepålegg (Alt. 2B) 

Innleiing Nytt alternativ april 2020 med veg i 
dagen som noenlunde tilsvarer 
alternativ 1, 2 og 3A/B i trasevalg. 
Kryss med Setnesvegen og undergang 
for Onsumgata i området ved 

Nytt alternativ april 2020 som følger 
eksisterende E136 langs Onsumgata 
fra Djupdalen til Setnesjordet. Mellom 
Veblungen og Grytten kirke er E136 
utforma som gate med bredde 7,0 m 

Omtalt som alternativ 2A eller også 
som “Øvre linje med lågt linjepålegg” i 
prosessen med kommunedelplan i 
2006. Forkasta alternativ blant annet 
pga. høge kostnader og nedbygging av 
dyrka mark. 

Omtalt som alternativ 2B eller også 
som “Øvre linje med høgt linjepålegg” 
i prosessen med kommunedelplan i 
2006. Forkasta alternativ blant annet 
pga. høge kostnader og nedbygging 
av dyrka mark. 



Setnesgrova der det er mer sandige 
masser å bygge i.  
 

og kantstein på begge sider. 
Tilrettelagt for modulvogntog. 

Tunnellengde (Grytten 
kirke-Tuen) 

0 m 0 m Bergtunnel ca. 500 m + portaler Bergtunnel ca. 500 m + portaler 

Vegfaglig vurdering 
(horisontal- og 
vertikalkurvatur, 
sikttrekanter, 
kryssplassering, 
busslommer, avvik, 
mv.) 
 

− Kurvatur og sikt langs E136 er i 
samsvar med krav. 

− Krysset med Setnesvegen har et lite 
avvik ifht. kurvatur- og siktkrav, 
men ny situasjon er bedre enn 
dagens. 

− Plassering av busslommer på 
Veblungsnes er tilfredsstillende i 
forhold til krysset og siktkrav for 
bussen, men gangtilkomsten til 
busslommen på nordsiden kan for 
noen være en omveg med fare for 
villkryssing av E136. 

− Sideveger er tilpasset lokale 
forhold og har tilfredsstillende 
utforming. 

− Gangveger har tilfredsstillende 
kurvatur med unntak av fortauet i 
undergangen (vertikalkurvatur med 
8 % stigning). 

− Vegen blir om lag 500 meter 
lengre enn omlagte vegtraseer 
etter alternativ 1-4. 

− Kurvatur og sikt langs E136 er 
tilfredsstillende i forhold til valgte 
dimensjoneringsklasser. 

− Det er krav om at miljøgate ikke 
skal brukes på nasjonal hovedveg. 
Det må derfor avklares om dagens 
veg mellom Veblungen og kirka 
kan utformes som gate. 

− Krysset med Setnesvegen 
tilfredsstiller ikke kurvatur- og 
siktkrav (dagens situasjon). 

− Øvrige kryss med lokalveger langs 
“gatestrekninga” må utbedres og 
kobles vinkelrett innpå E136. 

− Behov og plassering av 
bussholdeplasser bør vurderes. 

− Behov og utforming av gangveger 
og kryssing av E136 bør vurderes. 

 

− Vegen blir om lag 100 meter lengre 
enn omlagte vegtraseer etter 
alternativ 1-4. 

− Kurvatur og sikt langs E136 er 
tilfredsstillende. Tunnelen må 
utvides for sikt i innerkurvene. 

− Krysset med eksisterende veg i 
Djupdalen tilfredsstiller ikke 
kurvatur- og siktkrav, og er uheldig 
mellom to tunneler. 

− Plassering av busslommer ved 
Setnesjordet er tilfredsstillende i 
forhold til krysset og siktkrav. 

− Gangveger med undergang har 
tilfredsstillende kurvatur. 

Samme vurdering som for alternativ 6 
 

Framtidig fartsgrense Kriterier for fartsgrensesetting er gitt i 
NA-rundskriv 2018/10. Fartsgrense 
for hvert enkelt alternativ er vurdert. 
Framtidig fartsgrense for alle vurderte 
alternativ med unntak at alternativ 5 
(eksisterende veg) blir 80 km/t. 
Fartsgrensa på 50 km/t som starter på 
Rauma bru vil nok måtte flyttes lenger 
vestover og starte før krysset til 
Grytten. 
 

Som i dag, dvs. 50 km/t og 60 km/t 80 km/t 80 km/t 

Kostnadsvurderinger Det er ikke regnet kostnader på dette 
alternativet med kostnadsgruppe. Det 
er samme antall konstruksjoner som 
for alt. 3 og 4, og kostnadene blir 
vurdert til same størrelsesorden - kr 
210-250 mill. 

Det er ikke regnet kostnader på dette 
alternativet med kostnadsgruppe. Det 
er ikke konstruksjoner som alt. 3 og 
4. Lengre strekning og mer 
trafikkavvikling medfører om lag 
samme kostnad som for alt. 3 4. 
 

Det er ikke regnet kostnader på dette 
alternativet med kostnadsgruppe. Det 
er ca. 500 m fjelltunnel, samt 3 
betongkonstruksjoner (GS-veg, 
Setnesvegen og Tuenvegen). 
Erfaringsmessig veit vi at 500 m 
fjelltunnel gir høg kostnad. 

Det er ikke regnet kostnader på dette 
alternativet med kostnadsgruppe. Det 
er ca. 500 m fjelltunnel, samt 2 
betongkonstruksjoner (GS-veg og 
Setnesvegen). Erfaringsmessig veit vi 
at 500 m fjelltunnel gir høg kostnad. 
 



 
Grunnerverv 
 

Prosjektet må gjøre en vurdering av 
innløsing av boligeiendommer også for 
de eiendommene der eventuell 
fremtidig verdi vil bli særlig redusert 
som følge av nærføring til ny e136, 
samtidig med at disse eiendommene 
vil gi utfordringer i byggetiden, samt 
støyutfordringer i ettertid. Dette 
gjelder eiendommene i Nukengata 
2,4,6,8,10 og muligens også 12. Ved 
innløsing av disse eiendommene kan 
eventuelt vegen justeres noe mot sør 
som gjør avstanden til kirka større. 
Muligens gjelder dette også for 
Tuenvegen 1. For eiendommene 
Svingen 3 og 5 ser forholdene noe 
enklere ut. 
 

Ingen innløsing av boligeiendommer 
dersom støytiltakene kan 
gjennomføres på tilfredsstillende 
måte.  

Alternativet har særlig ulemper til 
dyrkamark i god hevd. Minimalt behov 
for innløsning av boligeiendommer. 

Samme som alternativ 6. 

Geoteknikk 
 

Alternativ 4 er tilpasset kryssing av 
område med svært utfordrende 
grunnforhold (kvikkleire i skrått 
terreng) på deler av strekningen. 
Alternativet 4 er tilpasset slik at det vil 
redusere behovet for kostnadsdrivende 
geotekniske tiltak betydelig. 
Undergangen ved Setnesgrova vil 
kunne etableres uten omfattende 
geotekniske tiltak da utgraving vil 
utføres i sand og grove siltmasser, 
godt utenfor kritisk kvikkleireområde. 
Utgravingen vil også utføres over 
grunnvannstanden og vil ikke medføre 
grunnvannsenking og fare for 
betydelige setninger i terrenget. 
Utgraving kan utføres uten behov for 
spunt. 
På strekningen der vegen krysser 
området med svært krevende kvikkleire 
er vegen tilpasset slik at den 
stabiliserer området der vegen ligger 
på fylling. Det forventes innledningsvis 
at terrengtilpasning med 
motfylling/utslaking av 
fyllingsskråninger er tilstrekkelig for å 

Det er ikke foretatt 
grunnundersøkelser for alternativet. 
Tiltaket medfører minimalt inngrep 
med skjæring og fylling og vil dermed 
trolig kunne legges i tiltakskategori 
K1 etter NVE kvikkleireveileder. Dette 
betyr at dersom tiltaket ikke medfører 
terrengendringer som skjæring og 
fylling som påvirker stabiliteten i 
området langs vegen negativt blir det 
høyst sannsynlig ikke behov for 
kostnadsdrivende geotekniske tiltak.   

Tiltaket ligger i utløpssonen for 
kvikkleiresonen 2376 Setnesgrova, se 
NVE faresonekart. Dette medfører at 
det blir behov for stabilisering av 
kvikkleiresonen ovenfor fremtidig E136 
for å unngå at fremtidig E136 blir 
truffet av mulige fremtidige 
kvkkleireskred fra kvikkleiresone 
Setnesgrova. Rapport utarbeidet av 
Norconsult AS dokumenter at 
stabiliteten mot bekkeløpet 
Setnesgrova er for lav i kvikkleiresonen 
Setnesgrova.  
Tiltak med denne plasseringen av 
veglinja vil dermed medfører 
kalksementstabilisering eller mer 
sannsynlig terrengtilpasning i 
kvikkleiresona Setnesgrova 
(nedplanering av terrasser/terreng og 
fylling for å heve terrenget i 
Setnesgrova).   
For selve tiltaket: Alternativet er ikke 
detaljprosjektert, men baserer seg på 
beregninger gjort før siste endring:  
Under bygging av vegen vil 
områdestabiliteten bli lav på grunn av 

Tiltaket ligger i utløpssonen for 
kvikkleiresonen 2376 Setnesgrova, se 
NVE faresonekart. Dette medfører at 
det blir behov for stabilisering av 
kvikkleiresonen ovenfor fremtidig E136 
for å unngå at fremtidig E136 blir 
truffet av mulige fremtidige 
kvkkleireskred fra kvikkleiresone 
Setnesgrova. Rapport utarbeidet av 
Norconsult AS dokumenter at 
stabiliteten mot bekkeløpet 
Setnesgrova er for lav i kvikkleiresonen 
Setnesgrova.  
Tiltak med denne plasseringen av 
veglinja vil dermed medfører 
kalksementstabilisering eller mer 
sannsynlig terrengtilpasning i 
kvikkleiresona Setnesgrova 
(nedplanering av terrasser/terreng og 
fylling for å heve terrenget i 
Setnesgrova).   
Dette alternativet gir enklere forhold 
for kulvert. Det er god avstand ned til 
leire/kvikkleire.  
I øst er det god avstand ned til leire, 
mens det på vestsiden er mindre – men 



oppnå krav til sikkerhetsfaktor for 
områdestabilitet. Der vegen blir 
liggende i skjæring gjennom øvre del 
av kvikkleireområdet må grunnen 
stabiliseres med kalksementpeler, men 
i et begrenset omfang som følge av at 
skjæringen ligger høyere i terrenget.  
Oppsummert er tiltaket utarbeidet for i 
størst mulig grad å unngå 
kostnadsdrivende geotekniske tiltak. 
Det forventes dermed at tiltaket kan 
bygges til ca. halvparten av summen av 
alternativene med betongtunnel. 
 

underliggende kvikkleire. Dyp graving i 
kvikkleire unngås mest sannsynlig, men 
forskjæring må antagelig stabiliseres 
med kalksementpeler. For å sikre 
områdestabilitet i henhold til krav, 
forventes det også behov for 
terrengheving/motfylling/slake 
skråninger i nedkant av ny E136. 
Endringer kan være nødvendig relativt 
tett inn mot nærmeste eiendom. Dette 
må detaljeres.  
Det må etableres motfyllinger/slake 
fyllinger. Det må forventes lang 
byggetid 
(forbelastningstid/konsolideringstid) da 
beregnede setninger for fyllingen vil 
være betydelig større enn krav gitt i 
SVV håndbok N200.  
Vesentlig kostnadsdrivende 
geotekniske tiltak må utføres langs 
Setnesgrova for å unngå at mulig 
fremtidige kvikkleireskred treffer ny 
E136. 
 

det ser ut til at man unngår graving i 
leire. For å sikre områdestabilitet i 
henhold til krav, forventes det også 
behov for 
terrengheving/motfylling/slake 
skråninger i nedkant av ny E136. 
For dette forventes det ikke behov for 
grunnforsterkning med kalksement, 
men betydelig behov for slake fyllinger 
og motfyllinger.  Det må forventes lang 
byggetid 
(forbelastningstid/konsolideringstid) da 
beregnede setninger for fyllingen vil 
være betydelig større enn krav gitt i 
SVV håndbok N200.    
Vesentlig kostnadsdrivende 
geotekniske tiltak må utføres langs 
Setnesgrova for å unngå at mulig 
fremtidige kvikkleireskred treffer ny 
E136. 
 

Ingeniørgeologi 
 
 

Samme vurdering som for alternativ 1.  
“Berget virker massivt, men sprekker i 
kombinasjon med ulik orientering kan 
gi blokker som må sikres. Så langt ble 
det ikke oppdaget utfordringer utover 
det man normalt forventer. 
 

Ingen bergskjæringer langs 
eksisterende veg. 

Det er ikke utført ingeniørgeologiske 
undersøkelser for 
bergtunnelalternativene.  

Samme vurdering som for alternativ 6. 

Anleggsteknikk 
 

Trase etableres i større grad i nivå med 
eksisterende terreng. Unngår dermed 
kostnadskrevende byggegrop. Kun 
forholdsvis lave skjæringer og/eller 
fyllinger i områdene nærmest 
bebyggelse. Medfører ordinær 
vegbygging uten ekstra 
kostnadskrevende tiltak, med unntak 
av noe ekstra fokus på 
grunnforholdene. 
Undergang er tilpasset både terreng- 
og grunnforhold, som gir mindre 
krevende bygging. 

Arbeidet må pågå i og langs 
eksisterende E136, med stor 
hensyntagende til trafikkavviklingen. 
Minimalt med handlingsrom i 
sideterreng for trafikkomlegging, og 
ingen omkjøringsalternativer. 
Medfører svært redusert framdrift, og 
kostnadskrevende bygging. 
 

Krevende grunnforhold i dagsone øst, 
nærmest tunnelpåhugg. Fører til 
omfattende tiltak og hensyn til 
kvikkleiresoner. Noe uklart vedrørende 
påhuggsområder, samt bergforhold. 
 
Eksisterende E136 kan benyttes i hele 
anleggsperioden, med kun små 
omkjøringsløsninger underveis. Enkle 
løsninger som medfører lave kostnader 
og lite følgekonsekvenser. 

Krevende grunnforhold i dagsone øst, 
nærmest tunnelpåhugg. Fører til 
omfattende tiltak og hensyn til 
kvikkleiresoner. Noe uklart vedrørende 
påhuggsområder, samt bergforhold. 
 
Eksisterende E136 kan benyttes i hele 
anleggsperioden, med kun små 
omkjøringsløsninger underveis. Enkle 
løsninger som medfører lave kostnader 
og lite følgekonsekvenser.  
 
 



Vegbyggingen berører og eksponerer 
kvikkleiresoner i mye mindre omfang 
enn alt. 1 og 2. Og også vesentlig 
mindre enn alternativ 3a/3b. Gjør 
vegbyggingen enklere, sikrere og 
rimeligere. 
Eksisterende E136 kan benyttes i hele 
anleggsperioden, med kun små 
omkjøringsløsninger underveis. Enkle 
løsninger som medfører lave kostnader 
og lite følgekonsekvenser. 
Noe omlegging og hensyntagende av 
eksisterende E136, under etablering av 
undergang. Men handlingsrom og 
mulighet for omlegging på stedet 
anses gode. 

Landskap  
 

-I forhold til betongtunnelalternativene 
er det større usikkerhet til 
alternativene med veg i dagen på dette 
plannivået, da med tanke på grad av 
støytiltak mot kirken og tilliggende 
bebyggelse. 
-Det er ønskelig med fortrinnsvis 
stedstilpassede skjermingstiltak som 
terrengvoller og eventuelt 
natursteinsmurer. Men disse krever 
henholdsvis bredt areal eller gir 
begrenset skjerming. 
-I forhold til alternativ 3B (undergang 
øst for T-kryss ved kirka) er dette et 
bedre alternativ. Undergangen 
plasseres i en naturlig forsenkning og 
vil framheve den naturlige høyden 
kirka ligger på. 
-I forhold til alternativ 3A (undergang 
vest for T-kryss ved kirka), kommer 
dette alternativet dårligere ut. Tre 
tette, parallelle veglinjer forbi 
kirkemuren og undergang for veg med 
fortau, vil gi en betydelig større skala 
på vegtiltaket. 
  

-Alternativet vil nesten tilsvare 
dagens situasjon, 0-alternativet. Men 
det antas at utbedringen vil medføre 
utbedringstiltak mot støytiltak og for 
myke trafikanter. 
-På dette overordnede nivået 
sammenstilles alternativet med alt. 3A 
og 4. 
-Tilpasning av støytiltak vil avhenge 
av antall hus som innløses. Ved få 
innløste hus vil det måtte benyttes 
mye støyskjermer (minst 
plasskrevende), som vil dominere 
landskapsbildet og gi visuelle 
barrierer. 
-På tross av dette vurderes det at 
alternativet kommer best ut på et 
overordnet landskapsnivå, ved at 
sandryggen mellom bebyggelsen og 
sandtaket kan bevares. 

Situasjonen forbi Grytten kirke blir som 
i dag, men forholdsvis omfattende 
terrenginngrep i ravinelandskap. 

Samme som for alternativ 6. 



Trafikkavvikling 
 

Samme som for alternativ 3A/3B. 
Gir gode muligheter for trafikkflyt og 
tilfredsstillende avvikling, uten 
omfattende og kostnadskrevende 
omlegginger og tiltak. 

Medfører behov for stengeperioder og 
svært redusert trafikkflyt. 

Samme som for alternativ 3a/3b. 
Gir gode muligheter for trafikkflyt og 
tilfredsstillende avvikling, uten 
omfattende og kostnadskrevende 
omlegginger og tiltak. 
 

Samme som for alternativ 3a/3b. 
Gir gode muligheter for trafikkflyt og 
tilfredsstillende avvikling, uten 
omfattende og kostnadskrevende 
omlegginger og tiltak. 
 

Kabler og ledninger 
 

400 m omlegging av VA. Noe omlegging av VA blir det i 
forbindelse med utbedring av 
eksisterende veg. 
 

300 m omlegging av VA. 
 

300 m omlegging av VA. 
 

Landbruk 
 

Samme vurderingen som for alternativ 
3A/3B. 

Svært liten konsekvens for landbruket 
ved å følge eksiterende E136. 

Dette alternativet har negativ 
konsekvens for landbruket fordi det vil 
dele opp jordbruksareal på 
Setnesjordet. 
 

Samme vurderingen som for alternativ 
6. 

Naturmangfold 
 

Setnesbekken og naturtypen knyttet til 
bekken bli påvirket i nedre del. 
Påvirkningen er noe større enn for de 
foregående alternativene da kryss og 
undergang ved Setnesgrova tar mer 
areal rundt bekken. 

En utvidelse av dagens veg er det 
alternativet som får minst påvirkning 
på naturmangfold. 

I dette området krysses Setnesbekken 
lengre oppstrøms enn i de andre 
alternativene. Bekken og naturtypen 
knyttet til bekken er mindre påvirket 
her enn nede ved dagens veg. En 
kryssing her vil derfor ha en større 
negativ påvirkning enn en krysning i 
nærheten av dagens veg. 
 

Samme vurderingen som for alternativ 
6. 

Kulturmiljø 
 

-Grytten kirke er en listeført kirke og 
er derfor definert som verneverdig med 
nasjonal verdi. Grytten kirke har også 
nasjonal vekting i Møre og Romsdal 
fylkeskommunes regionale delplan for 
kulturminner. Grytten kirke har hatt en 
sentral og fremtredende plassering i 
kulturlandskapet på Veblungsnes. 
-Direkte konflikt med flere automatisk 
fredete kulturminner (likt for alt. 1, 2, 
3A og 3B, 4, 6 og 7) 
-Åpner for bedre støyskjerming av 
Grytten kirke og kulturmiljøet rundt. 
Støyskjermingen må være best mulig 
tilpasset stedet («feil» tiltak kan virke 
mot sin hensikt og bli visuelt 
skjemmende for kulturmiljøet).  

-Skjæringen i svingen rundt 
Veblungen er i direkte konflikt med en 
krigsminnelokalitet (ID 240999) – 
betongbunker og kanonstilling. Denne 
er ikke fredet. 
-Trehusmiljøet langs Onsumgata på 
Veblungsnes representerer et eldre 
tettsted/handelssted. Dette har 
regional vekting i Møre og Romsdal 
fylkeskommunes regionale delplan for 
kulturminner. 
-Minst tap av automatisk fredete 
kulturminner 
-Grytten kirke er en listeført kirke og 
er derfor definert som verneverdig 
med nasjonal verdi. Grytten kirke har 
også nasjonal vekting i Møre og 
Romsdal fylkeskommunes regionale 
delplan for kulturminner. Grytten 
kirke har hatt en sentral og 

-Grytten kirke er en listeført kirke og er 
derfor definert som verneverdig med 
nasjonal verdi. Grytten kirke har også 
nasjonal vekting i Møre og Romsdal 
fylkeskommunes regionale delplan for 
kulturminner. Grytten kirke har hatt en 
sentral og fremtredende plassering i 
kulturlandskapet på Veblungsnes. 
-Et bedret støybilde for Grytten kirke 
og kulturmiljøet rundt. 
-Direkte konflikt med flere automatisk 
fredete kulturminner (likt for alt. 1, 2, 
3AogB, 4, 6 og 7). 
 

-Grytten kirke er en listeført kirke og er 
derfor definert som verneverdig med 
nasjonal verdi. Grytten kirke har også 
nasjonal vekting i Møre og Romsdal 
fylkeskommunes regionale delplan for 
kulturminner. Grytten kirke har hatt en 
sentral og fremtredende plassering i 
kulturlandskapet på Veblungsnes. 
-Et bedret støybilde for Grytten kirke 
og kulturmiljøet rundt. 
-Direkte konflikt med flere automatisk 
fredete kulturminner (likt for alt. 1, 2, 
3AogB, 4, 6 og 7). 
 



fremtredende plassering i 
kulturlandskapet på Veblungsnes. 
-Mindre mulighet for betre 
støyskjerming av Grytten kirke og 
kulturmiljøet rundt denne. 

Nærmiljø 
 

-Innbyggerne i Åndalsnes sokner til 
Grytten kirke, den er vanlig i bruk i 
dag. 
-I forhold til betongtunnelalternativene 
vil E136 virke som en større barriere 
for beboerne på Veblungsnes ved dette 
alternativet. Dette vil forsterkes av 
langsgående støytiltak over bakkenivå. 
-I forhold til alternativene 3A og 3B 
kommer dette alternativet dårligere ut. 
Busstoppene får en mindre gunstig 
plassering øst for kirka, et godt stykke 
fra konsentrasjonen av bebyggelsen 
vest på Veblungsnes. Undergangen, 
som plasseres øst for kirka, vil gi en 
lang veg mellom boligområdene Tuen 
og Veblungsnes. 

-Innbyggerne i Åndalsnes sokner til 
Grytten kirke, den er vanlig i bruk i 
dag. 
-I forhold til dagens situasjon antas 
det at alternativet vil medføre 
utbedringstiltak for å dempe støy og 
bedre trafikksikkerheten for myke 
trafikanter, tilsvarende alternativene 
3A/B og 4. 
-Langsgående støytiltak over 
bakkenivå vil gi barriereeffekter eller 
omfattende fasadetiltak, men 
trafikksikkerhetstiltakene kan bedre 
hovedferdselsårene for myke 
trafikanter. 
-Dette alternativet kommer dårligst ut 
ved at vegen fortsatt vil gå gjennom 
den vestlige delen av Veblungsnes 
/rundt neset, med de 
trafikksikkerhets- og støymessige og 
ulempene dette medfører. 
 

Støyforholdene på Veblungsnes og i 
Tuen vil bli betydelig forbedret. Nye 
områder må støyskjermes med voll, 
skjerm og fasadetiltak. 

Samme vurdering som for alternativ 6. 

Skredsikring Det er lite skredutfordringer på 
stekningen. 
 

Samme vurdering som for alternativ 4. Portallengdene ikke vurdert, men må tåle 
nedfall av stein. Skredvoll langs hele 
strekninga mellom Innfjordtunnelen og 
“Nukentunnelen”. 

Samme vurdering som for alternativ 6. 

 


