
Overordnede politiske rammer (KVU/ NTP) 

Planlegging etter plan og bygningsloven (PBL) 

Planleggingsprosess

Planprogram

- Hvilke alternativ    
som skal 
utredes

- Behov for 
utredninger

Kommunedelplan

- Valg av trasé/ korridor 

Reguleringsplan

-Detaljering av 
valgt trasé

Grunnerverv
Prosjektering

Gjennomføring



Alternativer i planprogrammet  



Endrede forutsetninger/ avklaringer

• Videreføring av E39 på strekningen Bolsønesområdet-
Legrovik/Årø skal gå i dagen etter dagens trasé ( Molde 
kommunestyre sak 68/17- 2017)

• Rekkefølgebestemmelse i vedtatt reguleringsplan for 
strekningen Vik- Julbøen 2016 (Julbøen- Molde skal være klar 
for å sette på trafikk senest ved åpning av fjordkryssingen) 

• Arm til Reknes er tatt ut. (Vegdirektoratet aksepterer ikke kryss 
i tunnel av trafikksikkerhetsmessige årsaker) 



Endrede forutsetninger/ avklaringer

• Endepunktet for kommunedelplanen i øst er flyttet 
fra området ved Felleskjøpet til Fuglset

• Kommunedelplanen avgrenses 
med tunnepåhugg på Fuglset

• Dagsone skal inngå i 
reguleringsplan Bolsønes-
Kviltorp



Mulig endring av kryss- Julbøen

Heving av E39 i 
kryssområdet ca. 11 m

Fv 662 føres under E39 

Oppnår stigning på under 
3 % gjennom Julaksla

(unngår krav om 
forbikjøringsfelt i tunnel)



Alternative veglinjer i KDP 

1

2

3



Veg og tunnelstandard

• I planprogrammet ble det lagt til grunn at ny E39 skulle 
planlegges som 4 felts veg i tråd med statlige mål for 
utbygging av E39 mellom Ålesund og Molde 

Tverrprofil H3 vegbredde 23 m 110 km/t (N100 2019)

Smal 4 felts veg  vegbredde 20 m 110 km/t (på høring) 



Trinnvis utbygging

• Aktuelt med trinnvis utbygging, hvor man i første 
trinn bygger ut enkle tunnelløp og senere bygger på 
med et nytt tunnelløp 



Tunnel- og veglengder

• Julakslatunnelen: 3 % stigning
• Kringstadtunnelen: 2 % stigning 

• Av en total vegstrekning på 11,2 km er det ca. 2 km som går i dagsone (rosa og blå 
veglinje)  



Flerfunksjonelle underganger i dagsone 
(rosa og blå veglinje)

Ved Mordalselva og Haukabøelva

• Kryssing av elv
• Kryssing av turstier/ driftsveger
• Viltpassasje



Turveger 



Alle veglinjer samlet 



Detalj ved kryssing av Haukabøelva

ROSA

BLÅ

Haukebøelva



Detalj ved Mordalselva

ROSA

BLÅ

Mordalselva



Trafikkberegninger 

Stedsangivelse Referanse VM1
80km/t
2-felt
2050 

VM2
110 km/t

4- felt
2050

VM1- B
80 km/t
2030

VM2- B
110 km/t 

2030 

Romsdalsfjorden 6700 6900 7000 4000 4100

Julsundet 8000 8300 8500 4800 4800

E39 Julbøen- Molde 
_ 

6800 8300 4800 5700

Dagens veg Julbøen- Molde  
Fv 662

9700 3700 3500 2500 2300



Trinnvis utbygging 

Beregnede trafikkmengder på strekningen Julbøen- Molde er 
ikke større enn at to- felts veg og enkle tunnelløp er tilstrekkelig 
i hele bompengeperioden og fram mot 2050

Det ligger derfor til rette for trinnvis utbygging hvor trinn to 
utvidelse til 4 felt og doble tunnelløp først kommer til utførelse 
når trafikkmengdene krever det. 

Ved trafikkmengder over 8000 kjt/d vil det pga. tunnelsikkerhet 
være krav til nødutganger/ rømningsveger (kan løses ved doble 
løp og tverrforbindelse mellom tunnelene)

Det er kun rosa og blå veglinje som er aktuell for trinnvis 
utbygging

Vegnormalene stiller krav til doble løp ved tunneler med lengde 
over 10 km – grønn veglinje



Reisetid

• Vestfra vil fv. 662 være raskeste veg til de vestre deler av Molde 
• Ny E39 vil være raskest til de østre delene av byen 
• «Vannskille» går ved Moldeelva i sentrum. 
• Til Moldeelva tar det 11 min med begge vegvalgene (forutsatt fri flyt 

gjennom sentrum)
• Hvis man skal passere Molde sparer man ca. 8-9 min på ny E39 
• Med 80 km/t blir besparelsen omtrent  2 min mindre



Prissatte virkninger

Investeringskostnader

Investeringskostnader Grønn 110 km/t Rosa/ Blå 110 
km/t

Rosa/ Blå 80 
km/t

Kostnadsoverslag (P50) 4 480 4 210 2 610

Investeringskostander i mill 2020 kr inkl. mva

• Grønn veglinje koster 270 mill mer enn rosa og blå veglinje (4 felt-110 km)

• Grønn veglinje koster 1 870 mill mer enn rosa og blå veglinje (2 felt -80 km/t



Nytte- kostnadsberegning
Nytte-komponent
Nåverdi mill 2020 kr

Kostnader i 
perioden 

Endring 

Referanse-
alternativ

Grønn 110 Rosa/Blå 110 Rosa/Blå 80 

Trafikant- og 
transportbrukere

Trafikantnytte 940 940 730
Helsevirkninger for 
GS- trafikk

17 220 -10 -10 -10

Sum 17 220 930 930 720
Operatører Sum 43 010 0 0 0

Det offentlige (B) 

Investeringer -2 990 -2810 -1740
Drift- og vedlikehold -14 940 -1 310 -1 200 -570
Overføringer -22 150 -5 -5 -5
Skatte- og avgifts-
inntekter

8 180 30 30 10

Sum -28 640 -4 280 -3 990 -2 300

Samfunnet for 
øvrig 

Ulykker -17 060 120 120 30
Luftforurensning -18 020 -30 -30 -10
Restverdi -130 -90 50
Skatte kostnad -5 730 -960 -800 -460
Sum -40 800 -900 -800 -390

Netto nytte (NN)
-4 240 -3 850 -1 970

Budsjettvirkninger (B)
-4 280 -3 980 -1 970

Netto nytte per budsjettkrone (NNB) 
-0,99 -0,97 -0,85

Rangering 3 2 1

Analyseperioden for de samfunns-
økonomiske virkningene av prissatte 
virkninger er 40 år regnet fra åpningsår 
(2030) 



Ikke- prissatte konsekvenser 

• Landskapsbilde
• Nærmiljø og friluftsliv
• Naturmangfold
• Kulturminner og kulturmangfold 
• Naturressurser

4- felts veg 110 km/t er lagt til grunn for vurdering av ikke-
prissatte konsekvenser

Området på Julbøen er vurdert i forhold til endringene for 
kryssområdet som skissert i KDP
(Vurderingene er gjennomført av Sweco AS)



Landskapsbilde

Dagsone Julbøen:
• De foreslåtte endringene vil påvirke landskapsbilde marginalt 
Dagsone Mordalen: 
• Vegen vil funksjonelt og visuelt danne en barriere i dalen som deles i to
• Bruene over Haukabøelva og Mordalselva gir likevel mulighet til å bevege seg 

på tvers av veganlegget
• Vegen er et nytt element i et område som bare i begrenset grad er preget av 

menneskelig virksomhet fra før
• Kringstadsetra ligger sentralt i landskapsrommet og er styrkende for verdien av 

området
• Rosa og blå veglinje veksler mellom å ligge over og under eksisterende terreng. 

På det høyeste ca. 10 m over eksisterende terreng. 
• Veglinjene ligger over store deler godt forankret i terrenget
Reiseopplevelse
• (Grønn veglinje (lang tunnel) er mest negativt



Samlet vurdering- Landskapsbilde

Landskapsbilde Rosa linje Blå linje Grønn linje
Vurdering Middels negativ 

konsekvens
Middels negativ 
konsekvens Ubetydelig konsekvens

Rangering 3 2 1
Strider mot nasjonale mål Nei Nei Nei

• Blå veglinje følger hovedretningen på dalrommet noe bedre enn rosa veglinje



Nærmiljø og friluftsliv

Dagsone Julbøen
• Ingen nevneverdig påvirkning 

Dagsone Mordal
• Turområdet deles i to- barriere for dem som benytter området til jakt, 

bærplukking og turformål og påvirke opplevelsesverdien negativt

• Det forutsettes at de to krysningspunktene vil gi like god 
fremkommelighet som i dag langs turstiene

• Støybelastning vil endre opplevelsen av forholdsvis urørt natur og 
forringe forholdene for friluftslivet 

• Støy- og luftforurensning langs dagens fv. 662 reduseres  sammen med 
trafikksikkerheten og fremkommeligheten for gående og syklende



Samlet vurdering- Nærmiljø og friluftsliv

Nærmiljø og friluftsliv Rosa linje Blå linje Grønn linje

Vurdering konsekvens Middels til stor 
negativ konsekvens 

Middels til stor 
negativ konsekvens 

Ubetydelig 
konsekvens

Rangering 2 2 1
Strider mot nasjonale 
mål

Nei Nei Nei



• Planområdet består hovedsakelig av skog og myr 
• Myrområder og vannforekomster kan potensielt bli påvirket av uttørking 

som følge av innlekkasje ved tunnel. Ved fastsettelse av strenge 
innlekkasjekrav antas at de overliggende naturtypene ikke vil få varige 
skader 

• Elvene har ingen vesentlig verdi for fisk, men må behandles som 
fiskeførende ved omlegging. Ved skånsom omlegging vil vegen i liten 
grad påvirke akvatisk miljø

• I Haukabøelva ble det satt ut elvemusling (rødlisteart) i 1991. Dagens 
status er ukjent

• Barlind vernet som naturminne i 1933 kan komme til å berøres ved 
etablering av tunnelpåhugg i Mordalslia

• Hønsehauk fins i området, men hekkelokaliteten vil ikke direkte bli 
berørt av inngrep. Det forventes heller ikke at støy vil påvirke hekking i 
driftsfasen

• Beiteområde for vilt fragmenteres- trekk på tvers av vegen 
vanskeliggjøres. Viltpassasje under bruene vil virke avbøtende

Naturmangfold



Samlet vurdering- Naturmangfold

Naturmangfold Rosa linje Blå linje Grønn linje
Vurdering konsekvens

Middels negativ 
konsekvens

Middels negativ 
konsekvens Ubetydelig

Rangering 3 2 1
Strider mot nasjonale mål

Ja* Ja* Nei

• Rosa veglinje er vurdert litt mer negativt pga større beslag av 
myrområder enn blå veglinje 

• Blå veglinje kommer noe lenger unna hekkelokaliteten for hønsehauk

Sweco gjennomførte nærmere undersøkelser av Haukebøelva i juli 2020 
- Ikke funn av elvemusling i aktuelt område
- Verna barlind vil ikke komme i berøring med veganlegget 



Dagsone Julbøen
• Konteksten mellom Julbøen og tilhørende stølsområde brytes
• Helleren på Julbøen blir ikke fysisk berørt, men berøres visuelt
• Kryssløsningen vil sannsynligvis berøre et automatisk fredet kulturminne

(gårdsmiljø, bosettings- og aktivitetsområde på Julbøen)
Dagsone Mordalen
• Ny veg vil være et fysisk inngrep 

i kulturlandskapet
• Sammenhengen mellom Mordalen

og Mordalssetra brytes

Kulturminne og kulturmiljø

Samlet vurdering
Kulturmiljø Rosa linje Blå linje Grønn linje
Vurdering Middels negativ 

konsekvens
Middels negativ 

konsekvens
Liten negativ 
konsekvens

Rangering 2 2 1
Strider mot nasjonale mål

Nei Nei Nei



Naturressurser

Dagsone Julbøen
• Antatt noe mer arealbeslag

Dagsone Mordalen
• Blå veglinje vil medføre større inngrep av dyrkbare områder enn rosa 

veglinje 
• Blå veglinje går gjennom et område med dyrket mark på Røssbakken

• Forutsettes at adkomsten til jord- og skogbruksområder i området 
opprettholdes 

• Viktig jaktområde for storvilt
Samlet vurdering- Naturresurser

Naturressurser Rosa linje Blå linje Grønn linje
Vurdering

Liten-middels negativ 
konsekvens

Middels negativ 
konsekvens

Ubetydelig 
konsekvens

Rangering 2 3 1
Strider mot nasjonale mål*

Nei Ja Nei



Sammenstilling av ikke- prissatte konsekvenser

Ikke-prissatte temaer
Rosa Blå Grønn

Landskapsbilde Middels negativ 
konsekvens

Middels negativ 
konsekvens Ubetydelig konsekvens

Nærmiljø og friluftsliv Middels – stor negativ 
konsekvens

Middels – stor negativ 
konsekvens Ubetydelig konsekvens

Naturmangfold Middels negativ 
konsekvens

Middels negativ 
konsekvens Ubetydelig konsekvens

Kulturmiljø Middels negativ 
konsekvens

Middels negativ 
konsekvens Liten negativ konsekvens

Naturressurser

Liten til middels negativ 
konsekvens

Middels negativ 
konsekvens

Ubetydelig konsekvens

Samlet vurdering
Middels negativ 
konsekvens

Middels negativ 
konsekvens Ubetydelig konsekvens

Samlet rangering av 
alternativ 2 2 1

Samlet sett er rosa og blå veglinje vurdert å ha middels negativ 
konsekvens 



Støy i rekreasjonsområder- Rosa veglinje 2050 

Grønn: Lydnivå under 40 dB (stilleområde) Målt 1,5 m over bakken 
Hvit: Lydnivå mellom 40 og 55 dB
Gul: Lydnivå mellom 55 og 65 dB
Rød: Lydnivå over 65 dB 



Støy i rekreasjonsområder – Blå veglinje (2050)

Grønn: Lydnivå under 40 dB (stilleområde) Målt 1,5 m over bakken 
Hvit: Lydnivå mellom 40 og 55 dB
Gul: Lydnivå mellom 55 og 65 dB
Rød: Lydnivå over 65 dB 



Støy- og luftforurensning
Støyutsatte boliger (2050)
Støysituasjon 0- Referanse VM1 (80 km/t) VM2 (110 km/t 
Boliger mellom 
55 og 65 dB 330

Blå
Rosa
Grønn

328
(- 2)

Blå
Rosa
Grønn

323
(-7)

Boliger over 
65 dB 170

Blå
Rosa
Grønn

99
(-71)

Blå
Rosa
Grønn

98
(-72)

Totalt over 55 dB
500 

Blå
Rosa
Grønn

427
(-73)

Blå
Rosa
Grønn

421
(-79)

• Antall støyutsatte boliger er likt for de tre veglinjene. 
• Ny E39 Julbøen- Molde vil føre til betydelig reduksjon i antall støyutsatte boliger 

langs fv. 662
• Reduksjonen er størst for de med høyest støybelastning
• Størst reduksjon vil være i området fra Kringstad til Bjørset

Luftforurensning
• Antall boliger i rød og gul luftforurensningssone reduseres med ny E39 

luftforurensningssone reduseres. Reduksjonen er størst for de i rød sone



Sammenstilling av samfunnsøkonomisk analyse

Rosa 110 km Blå 110 km Grønn 110 
km

Investeringskostnad 4 210 4 210 4 480

Nettonytte Nettonytte (NN) -3 850 -3 850 -4 240

Nettonytte pr. budsjettkrone (NNB) -0,97 -0,97 -0,99

Rangering prissatte konsekvenser 1 1 2

Ikke-
prissatte

Samlet vurdering ikke-prissatte Middels 
negativ 

konsekvens

Middels 
negativ 

konsekven
s

Ubetydelig 
negativ 

konsekvens

Rangering av ikke- prissatte 
konsekvenser 

2 2 1

Samlet samfunnsøkonomisk 
rangering

1 1 2



Andre virkninger

Lokale og regionale virkninger: 
• Redusert reisetid vil påvirke næringsliv, arbeidsliv og arbeidsmarked 
• Gi økt pendling 
• Etablering av ny E399 Julbøen- Molde vil sannsynligvis forsterke 

utviklingen med senterdannelse øst for opprinnelig sentrum 

Risiko og sårbarhet: 
• Doble tunnelløp er sikrere enn enkelt løp ved uønsket hendelse i tunnel
• Doble tunnelløp gir større fleksibilitet med tenke på adkomst og 

evakuering
• Ved en trinnvis utbygging kan det være aktuelt å etablere 

beredskapsveg til ny E39 i Mordalen
• Doble tunnelløp gir sikrere veg- reduserer faren for møteulykker



Samlet vurdering og anbefaling  

• Kun rosa/ blå veglinje som kan gjennomføres ved trinnvis utbygging 
• Differansen i netto nytte mellom mellom to felts veg (rosa/ blå) og fire felts 

veg (grønn) er ca 2 mrd

• Trafikkberegninger viser at tunneler med enkle løp vil være tilstrekkelig i 
perioden med planlagt bominnkreving og fram mot 2050

• En utbygging i to etapper vil kunne utsette investeringskostnaden og redusere 
kostnader til drift- og vedlikehold inntil byggetrinn to er ferdig. 

• Grønn veglinje har 390 mill dårligere nettonytte enn rosa/blå

• For ikke prissatte tema kommer grønn veglinje klart best ut. Samlet sett er 
konsekvensene for ikke- prissatte tema vurdert til middels negativ

• Verdien av unngåtte middels negative konsekvenser for ikke- prissatte 
konsekvenser kan etter vår oppfatning ikke veie opp for kostnadsforskjellen 
mellom alternativene



Samlet vurdering og anbefaling 

I valget mellom rosa og blå veglinje anbefaler 
vegvesenet rosa veglinje

• Rosa veglinje- bedre ut mht støy i Mordalen enn 
blå

• Rosa veglinje- beslaglegger mindre dyrket/ dyrkbar 
mark enn blå 

Statens vegvesen anbefaler rosa veglinje



• Kontordager hos Svv i Fylkeshuset 2 og 3 sept

• Påmelding til Lise Berre tlf 92499631

• Påmeldingsfrist innen 31. august 
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