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Forord
Statens vegvesen utarbeider i samarbeid med Heim kommune reguleringsplan for E39‐strekningen Stormyra‐
Barhals, med vegtrase som går sør for Vinjeøra og eksisterende E39. Det er tidligere vedtatt reguleringsplan for
deler av samme strekning, men der ny veg går gjennom Vinjeøra fra Stormyrkrysset. Omlegging og endring av
planstrekninga har blitt utført i samarbeid med kommunen som planmyndighet. Statens vegvesen er
tiltakshaver og forslagstiller for reguleringsplanen.

Reguleringsplanen omfatter:




Plankart i målestokk 1:1000, Blad 1‐10, 6.12.2021
Planbestemmelser
Planbeskrivelse

I tillegg kommer følgende kart og tegninger i tegningsheftet:

Planforslag
Den formelle planbehandlingen for reguleringsplanen skjer med hjemmel i plan‐ og bygningsloven.
Kunngjøring om oppstart av planarbeidet ble gjort 4. mai 2021. På grunn av Korona‐pandemien ble det besluttet
å ikke holde et åpent fysisk informasjonsmøte. I stedet ble det i forbindelse med planoppstarten holdt et digitalt
folkemøte den 27. mai 2021. Opplegget rundt planoppstarten ble fastlagt i samråd med Heim kommune og
etter råd som ble gitt av de lokale helsemyndighetene.
I forbindelse med planlegging av strekningen Stormyra‐Staurset har det kommet frem ønske om å utrede en ny
veglinje utenom bebyggelsen på Vinjeøra. Begrunnelsen for dette er å finne ut om ny E39 på strekningen kan
bygges både billigere og med mindre negative følger for lokalsamfunnet og miljøet. Det ble derfor oppstart av
en ny planprosess med konsekvensutredning for strekningen Stormyra ‐ Barhals.
Siden den nye veglinja, alternativ 2, avviker fra dagens E39 mellom Barhals og Stormyra har man valgt å ikke
oversende planstrekninga Vinjeøra‐Barhals til Heim kommune for politisk behandling. Det er kun en forkortet
planstrekning mellom Barhals og Staurset som ble sendt over til Heim kommune for administrativ og politisk
behandling i kommunestyret med sikte på et planvedtak.
For å få godt nok grunnlag for valg av de 2 alternativene mellom Barhals og Stormyra, utbedring av eksisterende
E39 (alternativ 1) eller ny linje fra Barhals til Stormyra (alternativ 2) er det valgt å gjennomføre
konsekvensanalyse etter håndbok V712. Konsekvensanalysen skal danne et grunnlag for valg av løsning ved at
man tydeliggjør vegprosjektets relevante konsekvenser og vurderer de ulike løsningsalternativene opp mot
hverandre. Etter en samlet vurdering av kosenveksensene er det valgt å utarbeide planforslag for alternativ 2,
som går utenfor bebyggelsen på Vinjeøra.
Aktuelle merknader kan sendes til:
Heim kommune
Trondheimsveien 1
7200 Kyrksæterøra
post@heim.kommune.no
Kontaktinformasjon:
Statens vegvesen v/prosjekteringsleder Ivar‐Ole Mittet
Tlf. 71274772 mob. 414799996
e‐post: ivar‐ole.mittet@vegvesen.no
Heim kommune v/ arealplanlegger Daniel Lossius
Tlf. 93404776
e‐post: daniel.lossius@heim.kommune.no







Oversiktskart, B‐tegninger, målestokk 1:5000, datert 14.01.2022
Plan‐ og lengdeprofiltegninger for ny E39: C‐tegninger, målestokk 1:1000, 1:200
datert 14.01.2022
Plan‐ og lengeprofiltegninger for lokalveger: D‐tegninger, målestokk 1:1000, 1:200
datert 14.01.2022
Normalprofil: F‐tegninger, målestokk 1:100/1:10, datert 14.01.2022
Grunneierliste

Vedlegg til planen:
Vedlegg 1: Oppsummering av mottatte merknader til varsel om oppstart av planarbeidet
Vedlegg 2: Mottatte merknader til varsel om oppstart av planarbeidet
Vedlegg 3: Risiko og sårbarhetsanalyse for E39 Stormyra – Barhals, Sweco Norge AS, 14.01.2022
Vedlegg 4: Fagrapport ingeniørgeologi bergskjæringer og skred for E39 Stormyra – Barhals. Statens vegvesen,
24.02.2022
Vedlegg 5: Fagrapport geoteknikk for E39 Stormyra – Barhals. Statens vegvesen, 8.02.2022
Vedlegg 6: Fagnotat VA for E39 Stormyra – Barhals, Sweco Norge AS, 19.01.2022
Vedlegg 7: Fagrapport VA for E39 Stormyra – Barhals, Sweco Norge AS, 19.01.2022
Vedlegg 8: Fagrapport flom og vannlinjeberegninger for E39 Stormyra – Barhals, Sweco Norge AS, 14.10.2021
Vedlegg 9: Fagrapport støy for E39 Stormyra – Barhals, Sweco Norge AS, 01.02.2022. Inkludert 10 støysonekart
Vedlegg 10: Fagrapport klima for E39 Stormyra – Barhals, Sweco Norge AS, 21.01.2022
Vedlegg 11: Reguleringsplan E39 Stormyra – Barhals: Konsekvensutredning for prissatte konsekvenser, Sweco
Norge AS, 14.01.2022
Vedlegg 12: Reguleringsplan E39 Stormyra – Barhals: Konsekvensutredning friluftsliv og bygdeliv, Sweco Norge
AS, 14.01.2022
Vedlegg 13: Reguleringsplan E39 Stormyra – Barhals: Konsekvensutredning kulturarv, Sweco Norge AS,
14.01.2022
Vedlegg 14: Reguleringsplan E39 Stormyra – Barhals: Konsekvensutredning landskapsbilde, Sweco Norge AS,
14.01.2022
Vedlegg 15: Reguleringsplan E39 Stormyra – Barhals: Konsekvensutredning naturmangfold, Sweco Norge AS,
14.01.2022
Vedlegg 16: Reguleringsplan E39 Stormyra – Barhals: Konsekvensutredning naturressurser, Sweco Norge AS,
14.01.2022
Vedlegg 17: Trafikksikkerhetsrevisjon trinn 1, E39 Stormyra – Barhals alt. 2, Sweco Norge AS, 8.12.21
Vedlegg 18: Matjordplan. E39 Stormyra – Barhals. Sweco Norge AS, 04.03.2022
Vedlegg 19: Rapport fra arkeologisk registrering – Reguleringsplan for E39 Stormyra – Barhals. Trøndelag fylkes‐
kommune. 13.12.2021
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1. Innledning

1.2. Formålet med planen

1.1. Bakgrunn

Planen bidrar til det nasjonale målet om en langsiktig utbedring av E39 slik at den kan binde kystbyene
sammen mellom Kristiansand og Trondheim. Totalt ser man for seg en besparelse i reisetid på ca. 8 timer fra
dagens 23 timer på hele strekningen når Fergefri E39‐prosjektet er ferdigstilt.

Planlegging av delparsell 3 E39 Stormyra‐Staurset er del av arbeidet med å fornye Kyststamvegen E39 fra
Kristiansand til Trondheim. Dette inkluderer statlig finansiering av strekningen Stormyra‐Betna. Det blir årlig
bevilget midler over statsbudsjettet. Kostnadsrammen for hele prosjektet E39 Betna‐Stormyra som omfatter
både delparsell 1 Betna‐Hestnes, delparsell 2 Leirvika‐Renndalen og delparsell 3 Stormyra‐Staurset er på
2,405 mrd. Denne reguleringsplanen er en del av delparsell 3 Stormyra‐Staurset.

Målet med planarbeidet er å få avklart om E39 på strekningen skal bygges etter alternativ 1 eller 2. Planen
skal ellers legge til rette for planlegging og bygging av ny E39 for å få en helhetlig vegstandard. Bedre
trafikksikkerhet og økt fremkommelighet er derfor viktige målsetninger med planlagte vegtiltak. Regulering
av strekningen sikrer et helhetlig perspektiv der man får sammenlignet alternativene opp mot hverandre. I
dette ligger ikke bare planløsningene, men også det som går på tilhørende anleggsarbeid.

Eksistrerende E39 på strekninga Vinjeøra‐Staurset er ikke egnet som fremtidig europaveg. Eksisterende veg
har dårlig kurvatur og vegen har en bredde på bare 6,5 ‐7,5 meter. Fartsgrensen varier mellom 50, 60 og 80
km/t. Det er flere direkteavkjørsler og sidevegsavkjørsler på strekningen som ikke har tilfredsstillende stan‐
dard.

Mer konkrete målsettinger er å ta hånd om framtidig vegtrafikk på E39 og ivareta miljø og
landskap langs strekningen på best mulig måte. Dette omfatter:
 God trafikkflyt på framtidig E39.
 God forutsigbarhet og framkommelighet, særlig for langdistansetransporter.
 Framtidsrettet og sikker trafikkløsning.
 Redusere miljøulempene.
 Lav barriereeffekt.
 Ta mest mulig hensyn til: Rekreasjon og friluftsliv, naturmangfold, landskapsverdier, kulturminner og
naturressurser (jordbruk og skogbruksressurser).

Det ble gjennomført et planarbeid i perioden 2013‐2015 for å danne et juridisk grunnlag bygging av ny E39.
Det har senere vist seg at reguleringsplanene som ble utarbeidet ikke var av god nok kvalitet med henblikk
på E39 sin funksjon. Mange av avvikene, merknadene og kommentarene i ettertid tilsier at det bør lages en
ny reguleringsplan. Det er spesielt vegens rolle som E39 og del av TEN‐T vegnettet (de transeuropeiske
transportnettverk) som ikke synes å ha hatt stor nok betydning i planarbeidet. Det er tatt store hensyn til
innspill fra lokale ønsker, uten å se til andre løsninger for å ivareta en tilfredsstillende standard for ny E39.
Statens vegvesen har derfor i samarbeid med Heim kommune satt i gang et planarbeid for strekningen E39
Vinjeøra‐Staurset. Formålet er å skaffe et formelt plangrunnlag for ny E39 fra Stormyra fram til Barhals.
Planstrekninga grenser opp til reguleringsplan E39 Barhals‐Staurset som ble vedtatt i desember 2021. Denne
planen tar utgangspunkt i de vedtatte reguleringsplanene E39 Vinjeøra‐Haukvika vest og E39 Haukvika vest‐
Staurset som ble vedtatt i henholdsvis i 2010 og 2013. I forbindelse med planarbeidet i 2010 og 2013 ble det
ikke gjennomført pålagt trafikksikkerhetsrevisjon (TS) for strekninga Vinjeøra‐Staurset. Ved TS‐revisjonen av
den aktuelle planstrekningen foretatt i februar 2019 i forbindelse med prosjektstart E39 Betna‐Stormyra ble
det konkludert med manglende sanering av avkjørsler, feilplasserte og underdimensjonerte busslommer, og
for smalt anleggsbelte for anleggsgjennomføring samt manglende areal til sikker trafikkavvikling i
anleggsperioden. Det er E39 sin rolle som europaveg som ikke er godt nok ivaretatt. Svingete kurvatur i
planen som i stor grad følger eksisterende trasé sammen med for mange avkjørsler ivaretar ikke kravet om
80 km/t. Alt dette tilsier at det må gjennomføres en ny planprosess der anleggsbeltet utvides, avkjørsler
saneres og der kurvaturen rettes ut slik at fartsgrensen kan settes til 80 km/t på hele strekningen.

Regionale mål
Regionale mål er å redusere reisetiden mellom Møre og Romsdal og Trøndelag, med vektlegging av
sambandet mellom Molde, Kristiansund og Trondheim. Viktige moment er:
 Et mer forutsigbart samband med redusert reisetid særlig for langdistansetransport.
 Redusert antall ulykker og ulykkeskostnad totalt på trafikk på gjennomfartsåren i Heim kommune.
 Økt fremkommelighet og redusert reisetid på strekninga Betna‐Stormyra med ca. 7 minutter.
Lokale mål
 Avklare arealbruk, og redusere miljøulempene for naboer til E39.
 Minimalisere konflikten mellom ny E39 og hjorteviltet. Komme med avbøtende tiltak som skal redusere
ulykker og påkjørsel av hjortevilt. Eksempel på tiltak her er utvida vegskulder på deler av strekningen.

1.3. Planområdet

Reguleringsplanen E39 Stormyra‐Vinjeøra fra 2015 er bedre med henblikk på TS enn strekningen fra
Vinjeøra fram til Staurset, men når man nå likevel velger å fremme en plan med en helt ny veglinje forbi
Vinjeøra er dette begrunnet ut fra at gjeldende planer ikke gir god nok framkommelighet pga. mange
kryss/avkjørsler og til dels stor stigning opp forbi Fjelna, samt at veglinja påfører negative konsekvenser for
Vinjeøra.

Planområdet ligger innerst i Vinjefjorden i Heim kommune sør i Trøndelag fylke. I planområdet ligger
tettstedet Vinjeøra, som ligger omtrent midt mellom byene Kristiansund og Trondheim.
Ved oppstart omfattet planområdet et større område, som omfattet både alternativ 1 og alterantiv 2, se
figur 2‐1. Planområdet er nå innskrenket til å gjelde valgt alternativ, som er alternativ 2 fra Barhals til Søo
bru. Planområdet er ca. 910 daa.

Hovedfokuset under reguleringsplanarbeidet har vært å sørge for en trafikksikker E39, ivareta
fremkommeligheten på ny veg, ivareta miljø‐ og boforholda for de som bor langs europavegen og unngå å
dele opp gårdsbruk i drift ved å spare dyrkamark av høy kvalitet.
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Figur 1‐3: Planområdet vist med rødt. Kilde: Statens vegvesen.

1.4. Krav om konsekvensutredning

Figur 1‐1: Oversiktskart over Nordmøre og søndre del av Trøndelag. Plassering av planområdet markert med rødt. Kilde:
Statens vegvesen.

For reguleringsplaner som kan medføre vesentlige virkninger for miljø og samfunn, skal det gjennomføres
en særskilt vurdering og beskrivelse (konsekvensutredning) av planens virkninger (jf. plan og bygningsloven
§ 4‐2). Gjeldende planforslag er omfattet av forskrift om konsekvensutredninger (KU‐forskriften). Formålet
med forskriften er å sikre at hensynet til miljø og samfunn blir tatt i betraktning under forberedelsen av
planer og tiltak, og når det tas stilling til om, og på hvilke vilkår, planer eller tiltak kan gjennomføres. Tiltaket
vurderes å komme inn under § 8 i forskrift om konsekvensutredninger, Planer og tiltak som skal
konsekvensutredes hvis de kan få vesentlige virkninger for miljø eller samfunn. I forskriftens vedlegg II:
Planer etter plan‐ og bygningsloven og tiltak etter annet lovverk som skal vurderes nærmere, omfatter punkt
10 e) i. bygging av veger, og dermed utløses krav om kosenvekvensutredning for tiltaket.
Tiltak som konsekvensutredes etter forskriftens § 8 utløser ikke direkte krav om planprogram, men siden
tiltaket kan ha vesentlige virkninger for miljø og samfunn, besluttet SVV å utarbeide planprogram for å gjøre
rede for formålet med planarbeidet, planprosessen med frister og deltakere, opplegget for medvirkning,
hvilke alternativer som vil bli vurdert og behovet for utredninger.
Utredningstema for ikke‐prissatte konsekvenser er: landskapsbilde, nærmiljø og friluftsliv, naturmangfold,
kulturminner og kulturmiljø, naturressurser.
Utredningstema for prissatte konsekvenser er: trafikant og transportbrukernytte, operatørnytte, budsjett
for det offentlige, ulykker, støy, lokal luftforurensing og klimagassutslipp.
Alternativ som utredes i konsekvensutredningen:
 Alternativ 1: Ny veg fra Barhals til Stormyra om Vinjeøra. Dette alternativet er utredet tidligere, disse
utredningene legges til grunn for arbeidet.
 Alternativ 2: Ny veg fra Barhals til Stormyra videre til Søo bru, sør for Vinjeøra.
 0‐alternativet er at det ikke bygges ny E39 på strekningen og eksisterende veg beholdes.

Figur 1‐2: Oversiktskart som viser veglinjen mellom Barhals og Søo bru (alternativ 2). Kilde: Statens vegvesen.

Sammenstilling av konsekvensutredningen er i kapittel 6 i dette dokumentet, fagrapportene er vedlagt.
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2. Planprosess
2.1. Oppstart og offentlig ettersyn

3. Planstatus og rammebetingelser

Varsel om oppstart av planarbeidet og høring av planprogram ble kunngjort 3.5.2021 med høringsfrist
21.6.2021. Det ble mottatt 14 innspill, disse er oppsummert og kommentert i vedlegg 1, og ligger i sin helhet
i vedlegg 2. Planprogrammet for E39 Stormyra – Barhals ble vedtatt av Heim kommune, 31. august 2021.
Offentlig ettersyn planlegges gjennomført i mars/april 2022.

3.1. Kommuneplanens arealdel
Heim kommune ble etablert etter sammenslåing av kommunene Hemne, Halsa og en del av Snillfjord,
1.1.2020. Fram til Heim kommune utarbveider ny kommuneplan vil kommuneplanene i de tidligere
kommunene gjelde. Reguleringsplanen er i sin helhet innenfor kommuneplanens arealdel for Hemne
kommune 2015‐2026. Gjeldende kommuneplan viser at nesten alt areal i planområdet er landbruk‐, natur‐
og friluftsområde.

Figur 2‐1: Varslet plangrense vist med svart, stiplet linje. Alternativ 1 er vist med rød linje og alternativ 2 med grønn
linje. Kilde: Statens vegvesen.

2.2.Medvirkning

Figur 3‐1: Utsnitt av plankartet til kommuneplanens arealdel for Heim kommune. Kilde: Heim kommune.no, 19.8.2021.

Plan‐ og bygningsloven stiller klare krav til medvirkning i planarbeidet. For denne planen gjelder dette i
hovedsak berørte naboer, kommunen, fylkeskommunen, samt regionale statlige etater. Ved varsel om
oppstart ble alle berørte grunneiere for både alternativ 1 og 2 og øvrige parter tilskrevne pr. brev. Hver
enkelt fikk da anledning til å komme med skriftlige innspill til planarbeidet. Det har i løpet av planprosessen
vært holdt nær kontakt med Heim kommune. I tillegg ble det gjennomført et digitalt oppstartsmøte 27. mai
2021, der grunneiere og aktuelle særinteresser ble invitert. Hensikten med møtet var å informere og
utveksle informasjon som igjen vil legge et grunnlag for optimalisering av tiltaket, og for å få bygd ny E39 på
en god måte med minst mulig negative konsekvenser.

3.2. Gjeldende reguleringsplaner i området
3.2.1.
Reguleringsplan E39 Stormyra‐Vinjeøra
Reguleringsplanen ble vedtatt av Hemne kommune i 2015. Planen ble utarbeidet for å danne et juridisk
grunnlag for bygging av ny E39 gjennom Vinjeøra (Alternativ 1 i konsekvensutredningen lenger ned i
dokumentet).

De som ba om fysiske møter har fått det, men pandemien har gjort at det ikke har blitt holdt større
sammenkomster. De som har fått boliger og fritidseiendommer innløst har enten fått fysiske møter eller
digitale møter. Alternativ 2 berører langt færre grunneiere, boligeiere og fritidshuseiere enn alternativ 1.
Dersom det er bedre kontroll over sykdomsforløpene av pandemien som følge av vaksineringsgraden tar
man sikte på å holde et åpent fysisk informasjonsmøte ved offentlig ettersyn.
Plan‐ og bygningsloven sine krav til medvirkning blir sikret gjennom:




Varsel om oppstart og høring av planprogram med anledning til å komme med skriftlig uttalelse
Høring av reguleringsplan med anledning til å komme med skriftlig uttalelse
God informasjon om klageadgangen som følge av planvedtaket
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Figur 4‐1: Oversikt over arealtyper (AR5) i området. Kilde: kilden.nibio.no
Figur 3‐2: Reguleringsplan E39 Stormyra‐Vinjeøra. Kilde: Heim kommune.no, 21.10.2021.

3.2.2.
Reguleringsplan E39 Vinjeøra‐Haukvika vest
Reguleringsplanen ble vedtatt i Hemne kommune i 2013. Formålet med reguleringsplanen var å legge til
rette for utbedring av E39 mellom Vinjeøra og Haukvika.

4.2. Trafikkforhold
Eksisterende veg går langs Vinjefjorden, gjennom Vinjeøra og videre østover gjennom dalen. Ved Stormyra
møter E39 fv.680 som går til Kyrksæterøra. På grunn av høyere ÅDT på fv.680 enn på E39 har trafikken på
E39 fra Vinjeøra vikeplikt for trafikken på fv.680/E39 fra øst. Eksisterende veg har ikke en standard som
tilfredsstiller dagens krav i forhold til trafikkmengde. Vegbredden (asfaltert bredde) varierer fra 5,4 til 6,5
meter. Det er en rekke kryss og avkjørsler på vegstrekningen. Det er ikke tilrettelagt for myke trafikanter
langs vegen, mindre veger i området benyttes.
E39 gjennom Vinjeøra til krysset ved Stormyra hadde i 2020 en ÅDT på 1318 med andel lange kjøretøy på
18%. E39 fra krysset ved Stormyra og videre østover hadde i 2020 en ÅDT på 2100 med andel lange kjøretøy
på 19%. Fv.680 nordover fra Stormyra hadde i 2020 en ÅDT på 1487 med andel lange kjøretøy på 15%.
(Kilde: vegkart.no, Statens vegvesen, 25.8.2021).

Figur 3‐3: Reguleringsplan E39 Vinjeøra‐Haukvika vest som bli oppheve (nedfotografert). Kilde: SVV/ Heim kommune,
Reguleringsplan E39 S9D1 Barhals‐Staurset, vedtatt 16.12.2021 (K‐sak 108/21).

Forbi Barhals fram til svingen før småbåthavna har vegen fartsgrense på 80 km/t, forbi småbåthavna er det
en strekning med 60 km/t, før det blir 50 km/t gjennom Vinjeøra. Forbi Vinje kirke er det en strekning med
60 km/t, før det blir 80 km/t gjennom krysset ved Stormyra og videre østover på E39 og nordover på fv.680.

4. Planområdet, eksisterende forhold
For tema som er omfattet av konsekvensutredningen er eksisterende forhold beskrevet i kapittel 6.

4.1. Dagens arealbruk
Planområdet ligger innerst i Vinjefjorden, i et dallandskap. Planområdet består for det meste av skog, myr
og landbruksareal. Etter NIJOS sitt nasjonale referansesystem for landskap, er planområdet definert som
landskapsregion 25.2; Fjordbygdene på Møre og i Trøndelag.
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Figur 4‐2: Kart som viser fartsgrenser. Kilde: Vegkart.no.

På eksisterende E39 innenfor varslingsområdet er det registrert 19 ulykker fra 1988 og fram til i dag. Det
har vært få ulykker med alvorlig skadegrad. I kryssområdet ved Stormyra er det registrert fem ulykker.

Figur 5‐1: Plankartet. Kilde: Statens vegvesen.

5.1.1.
Arealtabell
Nedenfor er arealtabeller for de tre vertikalnivåene i planakartet.

4.2.1.
Kollektivtrafikk
Det går busser til Orkanger, Kyrksæterøra, Aure og Bjørknes. Det er også en bussrute som går mellom
Ålesund og Trondheim via Molde som passerer Vinjeøra. Det er holdeplasser ved Stormyra, Vinje kirke og
på Vinjeøra.

Vertikalnivå 1:
Arealformål
Areal (daa)
§ 12‐5. Nr. 2 – Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur
2011 – Kjøreveg
0,2
Totalt alle kategorier
0,2

4.3. Barn og unge
I nærheten av Vinjeøra er det flere friluftsområder, herunder turløyper, lysløype, fiske‐ og badeplasser og
flere tilretteleagte utfartsområder for skolen og barnehagen. Vinjeøra barneskole har ca. 40 elever fra 1. til
7. klasse. Vinje barnehage ligger i lia nordøst for kirka, barnehagen har i barhehageåret 2021/22 13 barn.
Både barnehagen og skolen har utfartsområder i nærheten, men de bruker også områder på sørsiden av
dagens E39, og må krysse vegen for å nå disse områdene.

Vertikalnivå 2:
Arealformål
§ 12‐5. Nr 1 – Bebyggelse og anlegg
1110 – Boligbebyggelse
1120 – Fritidsbebyggelse
1340 – Industri
1510 – Energianlegg
Sum

5. Beskrivelse av planen
5.1. Planforslaget

Areal (daa)
1,1
0,9
72,2
0,4
74,6

Planforslaget består av plankart og bestemmelser i tillegg til planbeskrivelsen, plandokumentene er samlet i
et planhefte.
Plankartet har tre vertikalnivå; Vertikalnivå 1 som omfatter regulerte tiltak under grunnen, vertikalnivå 2
som omfatter regulerte tiltak på grunnen og vertikalnivå 3 som omfatter regulerte tiltak over grunnen.

Arealformål
Areal (daa)
§ 12‐5. Nr. 2 – Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur
2011 – Kjøreveg
91,1
2016 – Gangveg/gangareal/gågate
0,4
2019 – Annen veggrunn ‐ grøntareal
226,4
2026 – Leskur/plattformtak
0,0
2071 – Kollektivanlegg
16,9
2073 – Kollektivholdeplass
0,3
Sum
335,0
9

5.3. Dimensjoneringsgrunnlag (vegstandard)

§ 12‐5. Nr. 5 – Landbruks‐, natur‐ og friluftsformål samt reindrift
487,9
5100 – LNFR areal for nødvendige tiltak for land‐
bruk og reindrift og gårdstilknyttet næringsvirksom‐
het basert på gårdens ressursgrunnlag
Sum
487,9
§ 12‐5. Nr. 6 – Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone
6001 – Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhø‐
10,8
rende strandsone
Sum
10,8
Totalt alle kategorier
908,2

Statens vegvesenets håndbøker N100 «Veg og gateutforming», N101 «Rekkverk og vegens sideområder» og
N200 «Vegbygging» er lagt til grunn for utforming av veg og sideterreng. Vegen er planlagt som H1 veg med
horisontal‐ og vertikalkurvatur dimensjonert for 90 km/t.

Vertikalnivå 3:
Arealformål
Areal (daa)
§ 12‐5. Nr. 2 – Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur
2011 – Kjøreveg
0,9
Totalt alle kategorier
0,9

Figur 5‐2: Viser tverrprofil H1, 9 meter vegbredde. Kilde: Håndbok N100 Veg‐ og gateutforming, Statens vegvesen.

5.4. Beskrivelse av vegsystemet

5.2. Tiltaket

5.4.1.
Veglinja
Ny E39 Søo‐Barhals har en lengde på 6475 meter (profil ‐2075‐4400). En strekning på 5,8 km planlegges for
90 km/t, mens resten får 80 km/t. Bratteste stigning på parsellen er 3,28%.

Strekningen er på 6,5 km og går i hovedsak i urørt terreng. Dimensjonerende ÅDT (årsdøgntrafikk) er
estimert til 1318 kjøretøy/døgn for 2020. Fremskriving av trafikkmengder for år 2050 viser en ÅDT på 2000
med 19 % andel lange kjøretøy vest for nytt kryss ved Stormyra og en ÅDT på 3200 med 20 % andel lange
kjøretøy øst for krysset. Vegen planlegges med fartsgrense 80 km/t fram til litt etter krysset ved Barhals, og
90 km/t videre østover.

Tverrprofilet er i hovedsak utformet for åpen drenering, det vil si indre grøfteskråning med bredde 3,7
meter og helning 1:4 og flat bunn på 0,5 meter. Fjellskjæringer har avstand 7,3 meter fra hvitstripe med
oppfylling mot fjell.

I vest starter planen ved Barhals. Ved Barhals er det et kryss som kobler seg på eksisterende E39, som nå blir
lokalveg til Vinjeøra. Barhalsbekken som i dag går i rør under E39 blir lagt i en kulvert. Det er i dag en tosidig
busslomme som videreføres. Øst for Barhals går vegen oppover i lia på oversiden av eksisterende E39, her
blir det skjæringer inn i terrenget på sørsiden av vegen. Det blir terrasserte skjæringer som på det meste får
en høyde på 20 meter. Videre østover går vegen høyt i lia, i hovedsak for å unngå dyrkamark i størst mulig
grad. Fyllingene er slak med tanke på muligheten for å se hjortevilt før de kommer opp på vegen, maks
helning på fyllingene i dette området er 1:10. Videre østover ligger vegen på et platå ovenfor elva Fjelna.
Skardbekken krysses med en bru. Nord for Ørstadholtan går Vinjefjordsvegen i kulvert under ny veg.
Ørstadbekken legges i kulvert under ny veg. Elva Fjelna krysses med en bru.

Det er gjennomført trafikksikkerhetsrevisjon av veglinja, se rapport fra revisjonen i vedlegg 17.

Kårøydalsvegen er regulert på nordsiden av ny veg til krysset ved Vinjefjordsvegen og et stykke sør for ny
veg, den krysser ny veg i undergang. Kårøydalsvegen vil utbedres i forbindelse med prosjektet.
Videre østover er det en lang rettstrekning med forbikjøringsmulighet. Ved Stormyra/Vollan blir det et kryss
til Kyrksæterøra. I tilknytning til krysset legges det til rette for kollektivholdeplass og et industriområde,
ormådene vil få adkomst nord for krysset, fra fv.680. Videre østover fra krysset til Søo bru følges i hovedsak
eksiterende vegtrase, med justeringer for å få optimal kurvatur.
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5.5. Konstruksjoner
Veg profilnr.
4145
2125‐2165
1642
1478‐1563
1070

Konstruksjon
Barhalsbekken kulvert
Skardbekken bru
Ørstadbekken kulvert
Fjelnabrua
Kårøydalsvegen kulvert

Tabell 5‐1: Oversikt over konstruksjoner i reguleringsplanen.

5.5.1.
Barhalsbekken kulvert
Kulvert over Barhalsbekken er planlagt som en plasstøpt betongkulvert med lengde på 38 meter, bredde på
2,2 m og høyde på 2,4 m. Kulverten fundamenteres på berg.
Figur 5‐3: Prinsippskisse av tverrprofil med fjellskjæring. Kilde: Statens vegvesen.

Figur 5‐5: Illustrasjon av Barhalsbekken kulvert. Kilde: Statens vegvesen.

5.5.2.
Skardbekken bru
Brua over Skardbekken er planlagt som en ettspenns spennarmert platebru i plasstøpt betong. Total lengde
er 40 meter, inkludert vingemurer, spennvidde er 25 meter. Føringsbredde er 10,8 meter, med
breddeutvidelse på 1,8 meter for sikt. Brua fundamenteres på berg eller på sprengstein med utskiftede
masser ned til berg.

Figur 5‐4: Prinsippskisse av tverrprofil med fylling. Kilde: Statens vegvesen.

5.4.2.
Adkomstløsninger
På strekningen er det 2 kryss og 7 avkjørsler. Innenfor strekningen som vil bli skiltet 90 km/t (ca. 5,5 km) er
det en gårdsavkjørsel og 3 driftsavkjørsler.
Kryss med fv 680 mot Kyrksæterøra (profil ‐150) er fullkanalisert og med høyre avsvingsfelt. Kryss med
gamle E39 fra Barhals mot Vinjeøra (profil 4120) har ikke kanalisering i hovedveg.
Avkjørsler ved profil ‐1880 og ‐970 er dimensjonert som gårdsavkjørsler. Avkjørsler ved profil ‐970 og ‐600
er utformet som ordinere driftsavkjørsler. Avkjørsler ved profil 2860, 4170 og 4340 er dimenasjonert for
tømmerbil.

Figur 5‐6: Illustrasjon av Skardbekken bru. Kilde: Statens vegvesen.

5.4.3.
Byggegrenser
Det er ikke regulert byggegrenser i planen, veglovens bestemmelser er derfor gjeldende.

5.5.3.
Ørstadbekken kulvert
Kulverten over Ørstadbekken er planlagt som en plasstøpt betongkulvert med lengde på 10,5 meter,
bredde på 4 meter og høyde på 5,7 meter. Kulverten fundamenteres på masseutskiftet sprengstein.
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Figur 5‐10: Illustrasjon av Fjelnabrua. Kilde: Statens vegvesen.
Figur 5‐7: Illustrasjon av Ørstadbekken kulvert. Kilde: Statens vegvesen.

5.5.5.
Kårøydalsvegen kulvert
Kulverten over Kårøydalsvegen er planlagt som en plasstøpt betongkulvert med lengde på 10,5 meter,
bredde på 7 meter og høyde på 5,1 meter. Kulverten fundamenteres på masseutskiftet sprengstein.

5.5.4.
Fjelnabrua
Brua over elva Fjelna er planlagt som en trespenns spennarmert platebru i plasstøpt betong. Total lengde
er 85 meter inkludert vingemurer, spennviddene er 20 meter + 35 meter + 20 meter. Føringsbredde er 9
meter. Brua fundamenteres på berg eller på sprengstein med utskiftede masser ned til berg.

Figur 5‐11: Illustrasjon av Kårøydalsvegen kulvert. Kilde: Statens vegvesen.

5.6. Terrengbehandling og landskapstilpasninger
Figur 5‐8: Tverrprofil av Fjelnabrua. Kilde: Statens vegvesen.

5.6.1.
Terrengbehandling og behandling av vegens sidearealer
Intensjonen for formgivning av sidearealer, fyllinger og skjæringer, er at når vegen med sine elementer er
bygd, og sidearealene gror til, vil det se ut som om vegen hører mest mulig hjemme i landskapet.
Ved å slake ut sideterrenget blir overskuddsmasse i prosjektet brukt på en god måte. Det skal legges egnet
masse i jordskjæringene slik at vekstforholda blir gode. Høyden på fjellskjæringer i anlegget kan være opp
til 30 meter. Der blir fjellskjæringen terrasert. Om det er behov for fjellhylle, skal den utformes som en
grønn skråning med helning på 1:2 der det ligger til rette for det.
I områder der det blir søkk mellom ny og eksisterende veg skal søkket fylles igjen og det skal slakes ut. Alle
overganger mellom nytt og eksisterende terreng skal være slake og avrunda. Ved bedre tilpasning av
terrenget blir også trafikksikkerheten forbedret. De myke overgangene vil også bidra til at
kjøreopplevelsen, sikten og lesbarheten blir bedre for bilisten.

Figur 5‐9: Plantegning av Fjelnabrua. Kilde: Statens vegvesen.
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Figur 5‐12: Planprinsipp for avslutning av fjellskjæringer mot terrenget. Kilde: Statens vegvesen.
Figur 5‐14: Eksempel på utslaking av fjellskjæring. Der det ligger til rette for det skal fjellskæring slakes ut på den ene
siden med helning på 1:2. Skråning avrundes mot eksisternde terreng og veggrøft. Kilde: Statens vegvesen.

Fjellskjæring skal avsluttes i forhold til fjellets kurvatur og ikke som en parallell linje langs vegen.
Fjellskjæringen skal ha en retningsendring fra vegen i overgangen mellom fjell og terreng. Pilene viser
retningsendring i fjellskjæringen.

Figur 5‐13: Viser hvilke prinsipper som tilstrebes for bearbeiding av sideterreng for å redusere visuel høyde på
fjellskjeringer. Kilde: Statens vegvesen.

Figur 5‐15 – til venstre: Prinsippsnitt for ensidig fjellskjæring under 10 meter som reduserer den visuelle høyden: grønn
skråning legges opp mot skjæringsfot og toppen avrundes. Figur 5‐15 – til høyre: Skissen viser hvordan fjellskjæringen
kan avsluttes mot terrenget og avrundes i høyde og dybde for en mest mulig naturlig overgang. Kilde: Statens
vegvesen.

5.6.2.
Vegetasjonsbehandling og revegetering
Toppmassene som fjernes i anleggsdasen legges tilbake i et 30 cm tykt lag. Vekstmasser i anlegget skal
gjenbrukes, på denne måten vil man kunne benytte den naturlige frøbanken som finnes i jorda. I tillegg skal
det tilsås med gressblanding som er naturlig for stedet slik at man raskt får etablert vegetasjonsdekke. På
sikt vil arter fra vekstmassene vokse til og man vil få variert vegetasjon på strekningen med både trær og
gress. I skjæringene/fyllingene må det legges masser fra stedet/tilstøtende områder slik at det på sikt
kommer naturlig vegetasjon. Skjæringene/fyllingene må tilsås raskt slik at man unngår erosjon og sikrer at
massene blir liggende i skråningen. I terraserte fjellskjæringer vil man, der forholdene ligger til rette for det,
13

Område 2, profil 1750‐2050, vest for Ørstadbekken: Mellom profil 1750‐2050 skal vegen etableres i
løsmasseskjæring. Prøver viser stor variasjon i grunnforholdene og det er påtruffet tynne lag (opptil 4 meter
mektighet) med bløt leire. Leirmateriale i enkelte av prøveseriene består av sprøbruddmateriale. Dette
medfører at skjæringene delvis skal etableres i bløt leire med lav skjærfasthet. Stabilitetsberegninger viser
at maksimal helning på løsmasseskjæringen skal være 1:3 for deler av skjæringene for å oppnå krav til
stabilitet. Grunnundersøkelser i terrenget ovenfor tiltaket viser at det ikke er fare for kvikkleireskred eller
behov for utredning av områdestabilitet.

legge på plass masser, men der må det være friksjonsmasser som gjør at løsmassen blir liggende. Dette blir
vurdert ut i fra de stedlige forhold etter at sprengning er utført.

5.7. Midlertidig bygge‐ og anleggsområde
Langs veglinja er det avsatt et midlertidig bygge‐ og anleggsområde med varierende bredde. Bygge‐ og
anleggsområdet skal brukes til anleggsområde og område for midlertidig lagring av toppjord som skal legges
tilbake ved istandsetting av sidearealene til ny veg. Når det midlertidige bygge‐ og anleggsområdet skal
avvikles og lagrede masser er fjernet fra området, skal terrenget tilbakeføres til opprinnelig formål.
Terrenget skal jevnes ut og tilrettelegges, og midlertidig lagrede toppmasser skal tilbakeføres for
revegetering av området.

Område 3, profil 2180‐2240, vest for Skardbekken: I dette området er det påtruffet et tynt lag (<1,5 meter
mektighet) med bløt leire i fyllingsfot. Labundersøkelser viser antydning til sprøbruddmateriale. Det er kun
påtruffet 3,5 meter løsmasser over berg og løsmassene masseutskiftes ned til berg. Grunnundersøkelser i
terrenget ovenfor tiltaket viser at det ikke er fare for kvikkleireskred eller behov for utredning av
områdestabilitet, med forutsetning av tiltak med masseutskiftning under fyllingen utføres.

Der det er behov for å mellomlagre masser på dyrket mark skal det gjennomføres tiltak for å beskytte den
dyrkede marken mot at stein trenger ned i jordsmonnet og mot skredning av ugress og plantesykdommer.

Område 4, profil 2800‐2910, ved Vollabekken: Her er det varierende grunnforhold, det er påtruffet bløt
silt/leireog sprøruddmateriale. Det er ikke funnet et gjennomgående lag med sprøbruddmateriale, det er
derfor ikke farefor kvikkleireskred eller behov for nærmere utredning av områdestabiliteten.

5.8. Geologiske forhold
Som grunnlag for reguleringsplanen er det utført grunnundersøkelser, det foreligger to rapporter om de
geologiske forholdene, fagrapport geoteknikk, vedlegg 5 og fagrapport ingeniørgeologi, vedlegg 4.
Hovedtrekk fra rapportene er tatt inn i kapittel 5.8.1 og 5.8.2 nedenfor.

5.8.2.
Ingeniørgeologi
Bergskjæringer i prosjektet er planlagt med helning 10:1 og 8,2 meter grøftebredde. Der bergskjæringen
overstiger 12 meter er det planlagt 8 meter bred permanent hylle.

5.8.1.
Geoteknikk
NGU løsmassekart viser at grunnforholdene på strekningen Søo bru Barhals hovedsakelig består av
elveavsetning, morene og myr. Grunnundersøkelsene på strekningen viser likevel meget stor variasjon i
grunnforholdene og det er påtruffet tynne lag (1‐5 meter mektighet) med bløt leire. Leirmateriale er påvist
som dels sprøbruddmateriale/kvikkleire i fire områder. Det er derfor utført et høyt antall borepunkt for
kartlegging av myrmektighet, bløt leire og sprøbruddmateriale/kvikkleire. Grunnundersøkelsene viser likevel
at det hovedsakelig er gode grunn og fundamenteringsforhold på store deler av strekningen. Geoteknisk
rapport, 40188‐GEOT‐R04, for reguleringsplan er under utarbeidelse og ferdigstilles i starten av 2022, i
denne rapporten vil detaljert informasjon om grunnforholdene, stabilitet, vurdering av områdestabilitet,
samt geotekniske tiltak og vurderinger bli presentert.
Deler av vegstrekningen skal etableres i myrområder og det er en forutsetning at løsmassene av torv og
organisk jord masseutskiftes. Det er hovedsakelig påtruffet liten gjennomsnittlig mektighet av torv/myr i
myrområdene på strekningen. Gjennomsnittlig myrmektighet er ca. 1,2m. Dybdene varierer i de ulike
områdene og største registrerte mektighet er ca. 4,5m.
Følgende fire områder er vurdert spesielt mht. geotekniske forhold:
Område 1, profil 150‐450, vest for nytt kryss ved Stormyra: I dette området er det påtruffet et øvre lag av
torv over sand og bløt leire. På strekningen skal vegen etableres på en høy fylling. Leirmaterialet har lav
skjærfasthet og det er i enkelte prøver påvist kvikkleire/sprøbruddmateriale. For å oppnå krav til stabilitet av
fyllingen medfører dette behov for slake fyllingsskråninger og etappevis oppbygging av vegfyllingen og de
slake fyllingsskråningene. Alternative geotekniske tiltak som f.eks masseutskiftning ned til fast grunn og bruk
av lette fyllmasser vil bli vurdert i byggeplanfasen. Grunnundersøkelser i tilstøtende terreng viser at det ikke
er fare for kvikkleireskred eller behov for utredning av områdestabilitet.

Figur 5‐16: Utsnitt fra modellen som viser bergskjæringene på strekningen. Kilde: Statens vegvesen.

Bergskjæring 1. Profil 2250 – 2490 er planlagt med maksimal høyde 12 meter i slakt stigende terreng.
Bergskjæring 2. Profil 2620 – 2750 er planlagt med maksimal høyde 19 meter i slakt stigende terreng.
Bergskjæring 3. Profil 2900 – 3250 er planlagt med maksimal høyde 30 meter. Bergskjæringen er utformet
med to permanente hyller der den nedre hylla er 12 meter bred, og skal fungere som en adkomstveg for
bebyggelse på sørsiden av vegen. Terrenget stiger med ca. 20‐25° over skjæringstopp.
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Bergskjæring 4. Profil 3250 – 4000 er planlagt med maksimal høyde 23 meter. Bergskjæringen er utformet
med 8 meter bred permanent hylle fra profil 3510 til 3780. Terrenget stiger med ca. 20‐30° over
skjæringstopp.

5.9. Massehåndtering
5.9.1.
Massebalanse
Modellering basert på utførte grunnundersøkelser og geotekniske notat gir følgende tall for massebalansen i
planområdet:
 Matjord: Det tas ut ca. 9 500 m³.
 Jord: det tas ut ca. 117 000 m³ sand/grus/silt/leire (fordeling er usikker).
 Vegetasjon og utskiftingsmasse: det tas ut ca. 141 000 m³ vegetasjon/myr/utskifting (fordelingen
er usikker).
 Fjell: det tas ut ca. 368 000 m³.
Overskudd av løsmasser er på ca. 122 000 m³.
Overskudd av fjellmasser er på ca. 50 000 m³.
Det tas ut mye fjellmasse i forbindelse med fjellskjæringene på strekningen, samtidig brukes med mye
fjellmasse til overbygning, samt for å bygge opp vegkroppen under overbygningen med sprengt stein. Når
massebalansen for fjellmasser ses sammen med naboparsellen Barhals – Staurset blir det ca. balanse for de
to strekningene samlet sett.
Deler av vegstrekningen skal etableres i myrområder og det er en forutsetning at løsmassene av torv og
organisk jord masseutskiftes. Gjennomsnittlig myrmektighet er ca. 1,2 meter, og største registrerte
mektighet er ca. 4,5 meter.

Figur 5‐17: Utsnitt av plankartet som viser deponiområde 1. Kilde: Statens vegvesen.

#Deponi2 ligger på nordsiden av ny veg, vest for Kårøydalsveien og har et areal på ca. 22 dekar. Dette
området skal tilrettelegges til landbruksareal/innmarksbeite etter ferdigstillelse.

5.9.2.
Permanente masselager
Det er regulert fire områder for permanent masselager /deponi, hvor det kan lagres rene
overskuddsmasser fra tiltaket. Områdene er regulert til LNF med bestemmelsesområde vilkår for bruk av
arealer, bygninger og anlegg. Områdene skal arronderes og tilpasses omkringliggende terreng etter
ferdigstillelse.

#Deponi3 ligger på sørsiden av ny veg, vest for Kårøydalsveien og har et areal på ca. 18 dekar. Dette
området skal tilrettelegges til skogbruk etter ferdigstillelse.

#Deponi1 er lengst øst av de fire deponiområdene. Området ligger på nordsiden av ny veg, nordøst for
industriområdet ved Kårøydalsvegen. Området har et areal på ca. 13 dekar. Området skal tilrettelegges til
skogsbruk etter ferdigstillelse.
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Figur 5‐18: Utsnitt av plankartet som vider deponiområde 2 og 3. Kilde: Statens vegvesen.

#Deponi4 ligger sør for ny veg, vest for Fjelna som har et areal på ca. 42 dekar. Området skal tilrettelegges
til dyrket mark etter ferdigstillelse, og må ha en helning som gjør området egnet til formålet.

Figur 5‐19: Utsnitt av plankartet som vider deponiområde 4. Kilde: Statens vegvesen.

5.10.

Forurensning

Det kan bare lagres rene masser i planområdet. Massene vil komme fra veglinja og innenfor det midlertidige
anleggsbeltet. Det er ikke foretatt miljøtekniske undersøkelser av grunnen innenfor planområdet, men det
har ikke foregått kjent, forurensende virksomhet i området. Det forutsettes derfor at massene er rene og
ikke vil bli forurenset som følge av anleggsarbeidet. Dersom det skulle skje uhell med drivstoff eller olje skal
massene håndteres i henhold til gjeldende regleverk. Håndtering som følge av uheldige hendelser vil bli
ivaretatt i ytre miljø‐plan for tiltaket.
Forurensningsutslipp i overvann fra veg er utredet i rapporten Fagrapport VA i vedlegg 7. Utredningene viser
at utslipp ikke vil forverre dagens situasjon i berørte vannforekomster. Hovedsakelig på grunn av lave
trafikkmengder og at store deler av overvannet vil renses naturlig via infiltrasjon i grøfter og eventuelle
forurensningsutslipp til resipient vil i stor grad fortynnes.
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5.11.

Overvannshåndtering

Konsekvensutredningene for fagene følger som vedlegg til planbeskrivelsen. Temaene er utredet i henhold
til metodikken i Statens vegvesens håndbok V712 rev. 2018, og opp mot prinsippene i de ulike lovene som
gjelder for temaene. Det er gjennomført befaringer i forbindelse med de ulike konsekvensutredningene. Tre
alternativer er vurdert; Dagens situasjon (0‐alternativet), alternativ 1 og alternativ 2. I forhold til arbeidet
med prissatte konsekvenser er det benyttet gjeldende EFFEKT versjon 6.80. EFFEKT er Statens vegvesens
hovedverktøy for å utføre nytte‐kostnadsanalyser i forbindelse med veg‐ og transportprosjekter.

Det er i hovedsak planlagt åpen drenering av vegarealene. Åpen drenering betyr at overvannet håndteres
ved hjelp av åpne grøfter. Det antas at deler av overvannet infiltreres i grunnen siden deler av planormådet
består av masser som er godt egnet for infiltrasjon. Infiltrasjon av overvann i grunnen vil også bidra til å
redusere mengden forurensing tilført omkringlinggende resipienter. Deler av planområdet består av
torv/myr, som har dårlig infiltrasjonskapasitet. I disse områdene er det planlagt lukket dreneringssystem. I
Tjønnan på Stormyra er det kartlagt ørret, det er derfor planlagt å ha lukket drenering ved ca. vegprofil 315,
se figuren nedenfor. Lukket drenering til i større grad kunne rense partikler i overvannet før utslipp til
nedbørsfeltet. I tillegg vil lukket drenering i området redusere utslipp av partikler og forurensing til
myrområdene ved Tjønnan. På denne måten sikres det at myrområdene i minst mulig grad påvirkes av
vegutbyggingen oppstrøms. Se fagrapport VA for ytterligere informasjon, vedlegg 7.

Referansealternativet (0‐alternativet)
Referansealternativet (0‐alternativet) er sammenligningsgrunnlaget for de utredede alternativene. Det betyr
at referansesituasjonen per definisjon har konsekvensen 0. Konsekvensene av de andre
utredningsalternativene illustrerer dermed hvor mye disse avviker fra referansesituasjonen.
Referansealternativet representerer dagens situasjon i planområdet, inkludert vedtatte planer. I tillegg
medregnes den utvikling som forventes å inntreffe i hele analyseperioden uten at det gjennomføres tiltak. I
dette planarbeidet omfatter referansealternativet eksisterende E39 med nødvendig vedlikehold i
sammenligningsperioden.
Alternativ 1
Ny veg fra Barhals til Stormyra om Vinjeøra. Dette alternativet er utredet og regulert tidligere, disse
utredningene legges til grunn for arbeidet. Alternativ 1 planlegger en 2‐felts veg med 9 meter bredde (H1‐
standard) og fartsgrense på 80 km/t.
Alternativ 2
Ny veg fra Barhals til Stormyra videre til Søo bru, sør for Vinjeøra. Alternativ 2 planlegger en 2‐felts veg med
9 meter vegbredde (H1‐standard) og fartsgrenser på 80 km/t og 90 km/t.

Figur 5‐20: Kart over området ved Holbekken med behov for lukket drenering. Kilde: Sweco Norge AS.

5.12.

Universell utforming

Gangveg/gangarealer og kollektivholdeplasser utformes i samsvar med Statens vegvesen håndbok V129 Uni‐
versell forming av veger og gater.
Figur 6‐1: Alternativ 1 er vist med rød linje og alternativ 2 med grønn linje. Varslet plangrense vist med svart, stiplet linje. Kilde:
Statens vegvesen

6. Konsekvensanalyse etter håndbok V712
6.1.

Bakgrunn for konsekvensutredning

Gjennom planprogrammet er det fastsatt at følgende tema skal konsekvensutredes iht. anerkjent metodikk:
Prissatte: trafikant og transportbrukernytte, operatørnytte, budsjettvirkning for det offentlige, ulykker, støy
og klimagassutslipp.
Ikke‐prissatte: landskapsbilde, friluftsliv/by og bygdeliv, naturmangfold, naturressurser og kulturarv.
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6.2.
6.2.1.

Prissatte konsekvenser

6.2.5.

Trafikant og transportbrukernytte

Luftoverført støy fra vegtrafikk er beregnet etter gjeldende beregningsmetode for vegtrafikkstøy og
beregner støynivåer på bygninger og terreng som følge av tiltaket.

Trafikant‐ og transportbrukernytte er endringer i kjøretid og kjørt distanse for de ulike trafikantgruppene.

Støy

Støynivå ved fasade og på uteareal vil for både alternativ 1 og 2, i større eller mindre grad avvike fra
støykrav i T‐1442. For å illustrere konsekvenser av de ulike alternativene og samtidig kunne sette de opp
mot hverandre er det valgt ut noen parametere. Det er valgt å bruke antall boliger over visse støynivå på
fasade. Støynivåene det er valgt å sammenligne med er Lden 55 dB, 58 dB og 65 dB. Boliger med støynivå på
fasade over Lden 55 dB tilsvarer de boligene som får støynivå over nedre grenseverdi for det som tilsvarer
gul støysone og må utredes nærmere med tanke på lokale tiltak. Boliger med støynivå på fasade over Lden
58 dB tilsvarer de boligene der det er sannsynlig at lokale avbøtende tiltak på fasade må utføres for å ivareta
innendørs støynivå. Boliger med støynivå på fasade over Lden 65 dB tilsvarer de boligene som får støynivå
over nedre grenseverdi for det som tilsvarer rød støysone og høyst trolig vil få støynivå innendørs over
grenseverdi.

Beregningene viser at alternativ 2 har i sum en nytte for trafikanter og transportbrukere på 158 millioner
kroner, mens alternativ 1 har i sum en nytte på 152 millioner kroner. Det vil si at alternativ 2 er litt bedre
enn alternativ 1 for nytte for trafikanter og transportbrukere.
Nytten følger i hovedsak av endringer i reisetid for reisestrømmene som blir berørt. Alternativ 2 er best for
tidsbruk som følge av at strekningen har en fartsgrense på 90 km/t i for hovedstrømmen av
gjennomkjøringstrafikk på E39.
For trafikken som går på E39 forbi Barhals til Kyrksæterøra er det imidlertid alternativ 1 som er best. Dette
ser vi spesielt for kjøretøykostnader i alternativ 2 der denne er negativ for persontransport som følge av
lengre kjøreveg mellom Barhals og Kyrksæterøra.

I tillegg er det for alternativ 1 og 2 beskrevet det antallet boliger som vil få et økt støynivå, og antall boliger
som vil få et redusert støynivå relativ til dagens situasjon (alternativ 0).

Godstransporten står for omtrent en tredjedel av trafikantnytten.

Disse parameterne og deres verdier er oppsummert i figuren under:
6.2.2.

Operatørnytte

Posten «operatørnytte» omhandler inntekter og utgifter for kollektivselskapene og bomselskaper, samt
overføringer fra staten for kollektiv og bomselskaper. Prosjektet beregnes uten bompengefinansiering.
Det er noen busser som blir berørt. Det er imidlertid usikkert om disse uansett vil betjene Vinjeøra. For
busser som skal betjene Vinjeøra vil alternativ 1 være marginalt bedre. For ekspressbusser på E39 som ikke
er innom Vinjeøra vil alternativ 2 være best. Det vil uansett være snakk om liten endring i nytte og dermed
er det sett bort fra busstrafikk i beregningene og nytten for operatører er satt til null.
6.2.3.

Budsjettvirkning for det offentlige

Budsjettvirkninger for det offentlige er budsjettkostnader for etablering av anlegget (investeringskostnader),
drift av anlegget og endrede skatte‐ og avgiftsinntekter.
I sum for budsjettvirkning for det offentlige er alternativ 1 rimeligst med ‐524 millioner kroner, mens
alternativ 2 har i sum for budsjettvirkninger for det offentlige på ‐542 millioner kroner. Det vil si en forskjell
på 18 millioner kroner. Samlet sett er alternativ 2 litt dyrere å bygge og har litt høyere drifts‐ og
vedlikeholdskostnader.
6.2.4.

Ulykker
Figur 6‐2: Sammenstilling av vegalternativer. Kilde: Sweco Norge AS.

Fagtema ulykker vurderer trafikksikkerhetsmessig konsekvensanalyser.

Beregninger og figuren over viser at alternativ 2 vil berøre minst antall bygg med støyfølsom bruk. De viser
også at det er flere som får redusert støynivå enn antallet som får økt støynivå for begge alternativene. For
alternativ 1 er det totalt 31 bygg som får støynivå på fasade over grenseverdi, mens det for alternativ 2 er
det 2 bygg. Årsaken til dette er i hovedsak at vegtraséen for alternativ 1 går forbi et tettere bebygd strøk
enn hva alternativ 2 gjør. Dette er også vist i figuren under der støysoner beregnet i 4 meters høyde for
begge alternativene plassert i samme figur.

Alternativ 2 vurderes som bedre trafikksikkerhetsmessig sammenlignet med alternativ 1. Dette begrunnes i
at nærføringen til Vinjeøra blir borte i alternativ 2 og det er færre kryss med konflikter mellom
gjennomkjøringstrafikk og lokaltrafikk i alternativ 2.
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Figur 6‐5: Klimagassutslipp som følge av arealbruksendring for alternativ 1 og 2, og alternativ 2 der drenert myr er hensyntatt. Kilde:
Sweco Norge AS.

Figur 6‐3: Støysonekart for alternativ 1 og alternativ 2 for sammenlikning. Beregnet i 4 meters høyde med indikator Lden. Kilde: Sweco
Norge AS.

I sammenligningen mellom de to alternativene kommer alternativ 1 bedre ut med et samlet utslipp på 25
929 tonn C02‐ekv, sammenlignet med 37 003 tonn C02‐ekv for alternativ 2. Arealbeslag står for henholdsvis
50 % og 52 % av de totale utslippene.

6.2.6.

6.2.7.

Klimagassutslipp

Klimagassbudsjettet måler utslipp av klimagasser målt i CO2‐ekvivalenter for utbygningen inkludert
materialer, arealbeslag og anleggsdrift. Drift og vedlikehold er også inkludert. Denne sammenligningen viser
forskjellene på de to alternativene når det kommer til klimagassutslipp, og drøfter usikkerheter knyttet til
beregningene. Det er spesielt usikkerhet knyttet til utslipp fra arealbeslag.

Luftforurensing

Fagtema luftforurensning vurderer utslipp av klimagasser fra veitrafikk og i anleggsperioden. Alternativ 2
medfører størst utslipp av CO2 ekvivalenter. Under bygging er alternativene relativt like, men det bygges
noe mer veg og konstruksjoner i alternativ 2 som gjør at utslippene er noe høyere. Grunnen til at alternativ
2 medfører størst utslipp av CO2 ekvivalenter under drift og vedlikehold er blant annet at eksisterende E39
som blir omgjort til lokalveg skal vedlikeholdes i alternativ 2. De største forskjellene mellom alternativene
ligger i arealbruksendring. Her er det utslipp fra myr som slår mest ut og som står for den største
enkeltkomponenten. I sum for bygging, arealbeslag, drift og vedlikehold medfører alternativ 1 ca. 26 000 til
27 000 tonn CO2 ekvivalenter, mens alternativ 2 medfører ca. 38 000 tonn CO2 ekvivalenter. Utslipp fra myr
står for ca. 35 % av utslippene.

Figuren under viser at asfalt, særlig bærelag, står for de største deler av klimagassutslippene dersom man
ser bort fra arealbruksendring. Videre bidrar anleggsmaskiner og massetransport med store deler av
klimagassutslippene.

For trafikken som skal bruke vegen etter at den er ferdig medfører alternativ 1 en besparelse i utslipp.
Alternativ 1 medfører en liten reduksjon i kjørelengde. Høyere hastighet i alternativ 2 (90 km/t), samt lengre
kjørevei til Kyrksæterøra, medfører at alternativ 2 medfører en liten økning i utslipp.

Figur 6‐4: Utslipp per innsatsfaktor for alternativ 1 og 2. Kilde: Sweco Norge AS.
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6.2.8.

Samlet vurdering av prissatte konsekvenser
Tema

Trafikant‐ og transportbruker‐nytte
Operatørnytte
Budsjettkonsekvens for det offentlige
Investeringskostnad (2020‐kroner
inkludert mva)

Alternativ 1

Alternativ 2

152,4

158,2

0

0

‐549,6

‐564,5

743,0

749,1

13,8

24,3

Støy og luftforurensing inkl.
klimagassutslipp

‐24,1

‐36,2

Restverdi

62,1

64,0

Skattekostnad

‐109,9

‐112,9

SUM Samfunnet for øvrig

‐58,1

‐60,9

Netto nytte

‐455,3

‐467,3

Netto nytte pr. budsjettkrone (NNB)

‐0,83

‐0,83

Ikke‐prissatte konsekvenser

6.3.1.

Landskapsbilde

Fagtema landskapsbilde handler om de estetiske verdiene i landskapsrommet. Hvordan landskapsbildets
fysiske form, romlige og estetiske egenskaper, påvirker menneskers visuelle opplevelse av omgivelsene.
Dagens situasjon
Landskapsbildets særpreg for dette landskapsrom er de topografiske former den vide dalen og fjorden som
åpner seg mot himmel med avrundete og myke fjelltopper.
Landskapskomponentene er skogbevokste fjellsider, fjorden, kultivert terrassert terreng med mosaikk
mønster og store myrflater.
Landskapselementer som vegen og elvene er elementene som går igjen igjennom hele landskapsrommet.
Landskapsøkologi gir seg til kjenne med tydelige grenser mellom landskapskomponenter som skaper linjer.
Elementer som veg eller elv kan oppleves som en barriere. Landbruket danner mosaikkmønster.
Vegetasjonen er noe variert, Edelløvskog, blandet skog, dyrket mark, myr og furutrær er det som gir størst
inntrykk i området.
Vann i form av elv, fjord og myr spiller en stor rolle i landskapsbildet og påvirker alle aspekter i den visuelle
opplevelsen.
Infrastrukturen i området består av E39, strømlinjer og bygdedannelse.
Siktlinjer som gir horisontal utsikt fra delområdet i retning øst‐vest, i alle delområdene, delområde C ligger i
knutepunktet av dalstrøkene, der fra er det åpnere og horisontale siktlinjer mot NØ mot Kyrksæterøra og
øst inn Søvassdal. Inn Kårøydal i sør og fjorden mot vest. Kirken ligger i siktlinjen fra øst til vest.
Utsikt fra områdene er hovedsakelig den vide fjell horisonten og himmel fra dalbunnen, fra fjelltoppene og
liene i landskapsrommet er utsikten omfattende og dekker største delen av landskapsbildet som blir berørt
av tiltaket I tillegg til en utvidet fjordutsikt over ett større område fra fjelltoppene.

Samfunnet for øvrig
Ulykker

6.3.

Sammendrag
Reiseopplevelsen vil høyst sannsynlig bli bedret, tiltakene har en helhetlig arkitektur og myk kurvatur. Begge
alternativene flytter trafikken fra Vinjeøra og vil skjerme bygda for gjennomgående trafikk og tungtransport.
Alternativ 1 ligger nærmere linjeføring på eksisterende veg og skaper derfor ikke like stor visuell støy,
sammenlignet med alternativ 2 som skjærer seg igjennom naturlige terrengformer. Alternativ 2 bærer lite
preg av at det er tatt hensyn til terrengformens premisser og skaper dermed en kunstig linje i de ellers
naturpregede omgivelsene. Dette alternativet deler opp og fragmenterer landskapets komponenter, som i
dagens situasjon fremstår som av enhetlige karakter.

Tabell 6‐1: Sammenstilling av prissatte konsekvenser, millioner kroner diskontert. Alle tall forholder seg til analyseperioden på 40 år.
Kilde: Sweco Norge AS.

Alternativ 1 har en netto nytte på ‐455,3 millioner kroner og en netto nytte per budsjettkrone på –0,83,
mens alternativ 2 har en netto nytte på ‐467,3 millioner kroner og lik netto nytte per budsjettkrone på ‐0,83.
Alternativ 1 har en netto nytte som er ca. 12 millioner bedre enn alternativ 2. Begge alternativene medfører
negativ nytte for samfunnet.
Komponentene som slår ut i betydelig positiv grad i regnestykket er trafikantnytten, restverdi og ulykker,
mens investeringskostnaden (inkl. skattekostnad) og klimagasser slår ut på den negative siden. Alternativ 1
er best for klimagasser og er litt rimeligere å bygge og vedlikeholde. Alternativ 2 er best på trafikantnytte og
ulykker. I sum blir dette at alternativene kommer så å si likt ut.
Det er en viss usikkerhet som ligger i resultatene blant annet for kostnader og trafikkstrømmer.
Usikkerheten er betydelig større enn forskjellene mellom alternativene. For prissatte konsekvenser
rangeres alternativene som likeverdige.
Utredningen i sin helhet finnes i vedlegg 11.
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Figur 6‐7: Konsekvens for delområder i alternativ 1. Kilde: Sweco Norge AS.

Figur 6‐6: Verdikart. Kilde: Sweco Norge AS.

Tabell 6‐3: Fastsettelse av konsekvens i alternativ 1. Kilde: Sweco Norge AS.

Tabell 6‐2: Oversikt over delområder for landskapsbilde og deres verdier. Kilde: Sweco Norge AS.

Det er mindre forskjell mellom 0‐alternativet og alternativ 1 enn det er forskjell mellom 0‐alternativet og
alternativ 2. Alternativ 1 forsterker 0‐alternativet sine terrenginngrep og gir vegen større vekt enn den har i
dagens situasjon. Forskjellen på alternativ 1 og 2 er hovedsakelig at alternativ 1 fortsetter med de samme
skadene tiltaket i 0‐alternativet forårsaker mens alternativ 2 lager helt nye skader uten å kompensere for
skadene det første tiltaket i 0‐alternativet medførte. Det betyr at med alternativ 2 vil summen av nye tiltak
bli flere steder og okkupere større områder enn dagens situasjon.
Konklusjon
Den samlede virkningen av alternativene er at alternativ 1 har noe negativ konsekvens, mens alternativ 2
har middels negativ konsekvens for landskapsbilde, sammenlignet med 0‐alternativet.
Utredningen i sin helhet finnes i vedlegg 14.
Figur 6‐8: Konsekvens for delområder i alternativ 2. Kilde: Sweco Norge AS.

Tabell 6‐4: Fastsettelse av konsekvens i alternativ 2. Kilde: Sweco Norge AS.
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6.3.2.

Friluftsliv og bygdeliv

Sentralt for temaet friluftsliv og bygdeliv er folks bruk og opplevelse av det naturlige og menneskepåvirkede
landskapet inklusive byer og tettsteder.
Dagens situasjon
Fra plangrensen i øst (Søo) og frem til Vinje kirke er landskapet forholdsvis lite kupert, med skog og flate
myrområder. Terrenget blir mer variert vest for platået med Vinje kirke/Kårøydalsveien. Her renner elva
Fjelna. Rundt elvas utløp i fjorden er terrenget forholdsvis flatt. Videre vestover, langs Vinjefjorden er
terrenget bratt og skogkledt. Planområdet er ellers preget av spredt bebyggelse. Variasjonen i området
innbyr til ulike friluftslivsaktiviteter for flere brukergrupper. Heim kommune har gjort en grundig kartlegging
av friluftslivsområder på sine arealer, og kartleggingen er derfor brukt som grunnlag. De fleste, og mest
brukte friluftslivsområdene, ligger i gangavstand til Vinjeøra. Her er det bl.a. turløyper, lysløype og fiske‐ og
badeplasser. Det er også flere tilrettelagte utfartsområder for barneskolen og barnehagen på begge sider av
eksisterende E39. Vinjeøra er også inngangsport til større friluftslivsområder i høyereliggende områder
sør/sørøst for planområdet. Her er det gode forhold for både småviltjakt og fiske, samt fot‐ og skiturer i
fjellet. En del av Kristiansund og Nordmøres turistforenings (KNT) stinett går dessuten via Vinjeøra. Stinettet
henger sammen med turistforeningsstiene i Trollheimen.

Figur 6‐10: Verdikart for friluftsliv og bygdeliv. Kilde: Sweco Norge AS.

Sammendrag
For alternativ 1 er det i all hovedsak friluftslivsområdene som ligger nærmest Vinjeøra som blir berørt.
Omlegging av traseen i forhold til eksisterende E39 vil medføre noe negative konsekvenser for enkelte
friluftslivsområder, hovedsakelig grunnet økt støybelastning. For ett friluftslivsområde vil veien ha
nærføring, men for de fleste områdene er det imidlertid snakk om en marginal forverring eller forbedring
(ett delområde) i forhold til dagens situasjon.
Alternativ 2 følger eksisterende trase de første ca. 2 km, mens den vest for Stormyra fortsetter i ny trase, et
stykke sør for eksisterende E39. For dette utbyggingsalternativet vil et større antall friluftslivsområder bli
berørt. Dette både pga. at traseen er lengre, og fordi den går gjennom et område som er mindre berørt av
infrastruktur og bebyggelse, og som derfor er naturlig å benytte i friluftslivssammenheng. Dette vil redusere
opplevelseskvalitetene i noen av de kartlagte friluftslivsområdene. Dette skyldes hovedsakelig økt støy, men
også reduserte visuelle kvaliteter. I og med at veitraseen flyttes opp til 800 m sør for eksisterende E39, vil
støynivået ved selve Vinjeøra vil bli betraktelig redusert. For flere av de sentrumsnære friluftslivsområdene
vil støysituasjonen bli forbedret i forhold til i dag.
Figur 6‐9: Kartlagte friluftslivsområder i planområdet. Traséalternativ 1 er tegnet med brun linje, mens alternativ er tegnet med brun
linje, mens alternativ er tegnet med grønn linje. De kartlagte friluftslivsområdene (F1‐17) omtales nærmere i konsekvensutredningen.
Kilde: Sweco Norge AS.

Uansett alternativ vil alle lokalveier legges under ny E39, noe som innebærer også bedre trafikksikkerhet.
Dette er spesielt positivt for myke trafikanter, slik som barn på veg til og fra skole og fritidsaktiviteter. I
anleggsperioden kan tilgjengeligheten til områder som benyttes til friluftsliv bli dårligere. Støy og
luftforurensning/støv som følge av arbeidet og transport kan dessuten føre til at enkelte områder blir
mindre attraktive å bruke.
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Konklusjon
Den samlede virkningen av alternativene er at alternativ 1 har noe negativ konsekvens, mens alternativ 2
har middels negativ konsekvens for friluftsliv/by og bygdeliv, sammenlignet med 0‐alternativet.

samt si hvilke framgangsmåter som skal benyttes i byggetiden og hvordan sluttresultatet skal være.
Metodene som benyttes skal omtales i YM‐planen i forbindelse med byggeplanen. Statens vegvesen er
ansvarlig for at dette blir gjennomført. Kravene i Nml. § 12 blir ivaretatt gjennom denne prosessen.

Utredningen i sin helhet finnes i vedlegg 12.

Dagens situasjon
Strekningen består overordnet av skog, myr, dyrka mark og bebyggelse. Områdene har en variert
sammensetning av løsmasser og berggrunn, som stedvis gir rikere vekstgrunnlag. Variasjonen i
naturforholdene gir også grunnlag for noe spenn i artsinventar og funksjonsområder for vegetasjon og dyr.

6.3.3.

Naturmangfold

Naturmangfold omhandler «det økologiske landskapet» og defineres i henhold til naturmangfoldloven som
biologisk mangfold, landskapsmessig mangfold og geologisk mangfold som ikke i det alt vesentlige er et
resultat av menneskers påvirkning.

Naturtyper/vegetasjon
Det er registrert 22 naturtyper i området som ble gjennomsøkt for naturtyper ‐ 20 etter NIN 2.0 metodikk og
Miljødirektoratets instruks, 1 etter NIN 2.0 metodikk og 1 etter DN‐håndbok 13.

Vurdering av naturmangfoldloven (nml.) §§ 8‐12
§ 8 Kunnskapsgrunnlaget
I denne saken er informasjon om naturmangfold innhentet gjennom feltarbeid, intervju med offentlige
myndigheter og lokale ressurspersoner, samt nettbaserte innsynsløsninger og databaser.
Kunnskapsgrunnlaget er vurdert til å være svært godt.

Den vestligste naturtypen ble kartlagt ved stranda nord for Fjelnsetneset. Dette er en strandeng med
moderat kvalitet. Ved Kleivdalen ligger det noe rikere løsmasser som gir opphav til naturtypen kalk‐ og
lågurtfuruskog med høy kvalitet. Langs elva Fjelna ligger det flere flombetingede naturtyper med varierende
grad av vegetasjon. Syv av disse er av typen åpen flomfastmark ‐ alle med moderat lokalitetskvalitet. Disse
naturtypene ligger spredt mellom østsiden av Fjelnsetøyan og Skeisbakkan. Det ble kartlagt to
flomskogsmarker der den vestligste ved Fjelnsetøyan fikk svært lav kvalitet og den østligste ved Skeisbakkan
fikk svært høy kvalitet. I en skråning tilgrensende elva ved Skeisbakkan ligger det også en gammel
høgstaudegråorskog med høy kvalitet. Lenger øst for denne, ved Fosshaugen, ligger det en sørlig
nedbørsmyr med moderat kvalitet. Sørvest for denne ligger Ørstadmyran som også huser naturtypen sørlig
nedbørsmyr. Denne har lav kvalitet. På Stormyra‐området ble det funnet flere naturtyper tilknyttet myr. De
to vestligste av disse er rik, åpen sørlig jordvannsmyr der den vestligste er av høy kvalitet og den østligste er
av moderat kvalitet. På en myr nord for eksisterende E39 ligger det en øyblandingsmyr med moderat
kvalitet. Samme naturtype ligger også rett øst for Stormyra‐komplekset. Denne har høy kvalitet. Naturtypen
flomskogsmark ligger sør for Stormyra i forbindelse med bekken Holbekk‐krokan. Denne har svært høy
lokalitetskvalitet. Den østligste naturtypen ligger rett ved Søo, nord for Litlbakkmyran. Dette er en
flomskogsmark med lav lokalitetskvalitet. Det ble også kartlagt en landform ved Kleivdalen. Dette er en
leirravine med A‐verdi.

§ 9 Føre‐var‐prinsippet
Det vurderes ikke at det er potensial for at tiltaket kan medføre omfattende, utforutsatte
miljøkonsekvenser utover det som er vurdert i denne rapporten.
§ 10 Økosystemtilnærming og samlet belastning
Alternativ 1: Veien vil føre til noe arealbeslag i utkanten av Stormyra. Myrområder er i dag under stort press
grunnet oppdyrking og tiltak som veibygging der myr bygges ned. Selv om arealet som blir berørt er relativt
lite, vil tiltaket bidra til å øke den samlede belastningen på myr. Da veilinjen i hovedsak vil følge eksisterende
E39, vil ikke veianlegget danne nye barrierer for vilt. Alternativet vil derfor i liten grad bidra til å øke den
samlede belastningen på vilt. Veilinjen vil beslaglegge jordbruk‐, vann‐ og myrområder med verdi for flere
rødlistede arter. Dette er arter som er under press som følge av arealbeslag og forstyrrelser pr. i dag, og
tiltaket vil derfor i noen grad bidra til å øke den samlede belastningen.
Alternativ 2: E39‐traseen flyttes på store deler av strekningen lenger sør enn eksisterende veg. Dette vil føre
til arealbeslag i naturtyper som for eksempel rødlistede myrtyper. Tiltaket vil derfor medføre at den samlede
belastningen på myr øker (i større grad enn ved alternativ 1). Veilinjen vil beslaglegge myrområder med
verdi for flere rødlistede fuglearter. Dette er arter som er under press som følge av arealbeslag og
forstyrrelser pr. i dag, og tiltaket vil derfor bidra til å øke den samlede belastningen. Bygging av ny E39 på
strekningen vil i større grad danne en barriere og fragmentere leveområder for hjortedyr og annet vilt enn
det som er tilfellet i dag. Dette vil øke den samlede belastningen noe. Forutsatte skadereduserende tiltak
som siktrydding og utslaking av veikanter vil derfor være positivt. Det vurderes ikke som sannsynlig at den
økte barriereeffekten vil få konsekvenser for vilt på bestandsnivå.

Samlet sett anses det å være noe spenn i naturtyper der flere har høy verdi for naturmangfold.
Fugl
Det er registrert flere større funksjonsområder for fugl i plan‐ og influensområdet med stor verdi.
Fjelnadeltaet er utløpet av Fjelna og består av gruntområder. Delområdet er tildelt stor verdi på grunnlag av
høy forekomst av rødlista fuglearter, blant annet hettemåke (NT) og storspove (NT). Det er registrert et stort
antall fuglearter i Fjelnadeltaet, blant annet innen artsgruppene vadere, måker og ender. Stormyra består av
et større sammenhengende myrområde med innslag av skog og større vannspeil. Variasjonene gir grunnlag
for en rik fuglefauna. Trane og sangsvane er registrert hekkende på myra. Storspove (VU) er registrert ved
flere anledninger og kan hekke på Stormyra. Sivspurv (NT) hekker trolig i forbindelse med takrørskog som
fins spredt på myra. Det fins flere områder med dyrka mark i plan‐ og influensområdet, Og det fins spredte
registreringer av kulturmarksarter som storspove (VU), taksvale (NT), gulspurv (NT), stær (NT), buskskvett og
låvesvale. Det er også en registrering av sanglerke (VU). Det er usikkert hvilke jordbruksområder som er
viktigst for disse artene. Vinjefjorden er figurert ut som et eget funksjonsområde for fugl, da det er registrert
en rekke fuglearter i forbindelse med fjorden. Dette er arter som alke (EN), lunde (VU), svartand (NT),

§ 11 Kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver
Kostnadene ved gjennomføring av avbøtende tiltak og bruk av miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder
skal dekkes av SVV.
§ 12 Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder
Flere skadereduserende tiltak skal gjennomføres for å begrense skadene på naturmangfold. Det vil bli
utarbeidet rigg‐ og marksikringsplaner som skal beskrive hvilke arealer som må skjermes i anleggsperioden,
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Fjelna vil også bli påvirket lokalt ved at brokryssingen forutsetter bruk av to bropilarer i elva. De andre
vannforekomstene vil kun påvirkes i mindre grad. Klokkarbekken vil få forbedret tilstand av tiltaket.
Av de påvirkede delområdene (12 stk) dominerer konsekvensgrad noe miljøskade (6 stk). Tre delområder får
betydelig miljøskade og én får mest alvorlige miljøskade. Samtidig medfører tiltaket miljøgevinst for to
delområder.

gulnebblom (NT), hettemåke (VU), fiskemåke (NT). Registreringene er sett i sammenheng med registreringer
gjort i Fjelnadeltaet, da en kan forvente at flere arter benytter begge områdene.
Pattedyr
Influensområdet har variasjon i naturutforming som utgjør gode beite‐ og leveområder for bestander av
hjort, elg og rådyr. I tillegg foregår det betydelig døgn‐ og sesongtrekk. Spesielt er det områdene tilknyttet
Stormyra som fremstår med størst verdi for disse artene. Det er ellers vanlig artsinventar av pattedyr for
regionen på strekningene.

Alternativ 2 strekker seg gjennom områder som er mindre påvirket av eksisterende E39, bebyggelse og
menneskelig tilstedeværelse enn alternativ 1. Alternativ 2 vil beslaglegge naturtyper av stor verdi tilknyttet
Stormyra (Holbekk‐Krokan), og leirravinen Kleivdalen, og vil gi den mest alvorlige miljøskade for disse
naturtypene. Alternativ 2 bryter i større grad med dagens ubrutte funksjonsområder for trekkende og
rastende vilt, spesielt tilknyttet Stormyra, men også resten av tiltaksområdet, noe som vil gi økt påvirkning
på deltemaet. Fjelna vil påvirkes i ubetydelig grad ettersom brokryssing gjennomføres uten påvirkning på
elva i driftsfasen. Av de påvirkede delområdene (12 stk) fordeles de fleste konsekvensgradene mellom noe
miljøskade (4 stk), betydelig miljøskade (3 stk), og alvorlig miljøskade (2 stk). To delområder får mest
alvorlige miljøskade, mens én får miljøgevinst.

Akvatisk
Influensområdet har to elver av middels størrelse; Søo og Fjelna. Fjelna fører anadrom fisk forbi
tiltaksområdet. I tillegg inngår en rekke mindre bekker som er sidebekker til Søo og Fjelna, eller bekker med
utløp i Vinjefjorden. To av sidebekkene til Fjelna, Ørstadbekken og Skardbekken, har verdi for anadrom ørret
nedstrøms tiltaksområdet for utbyggingsalternativ 2. Vollabekken med utløp i Vinjefjorden har potensielt
verdi for sjøørret, tross liten vannføring. Det er ellers et ordinært artsinventar av bunndyr for området og
det er ikke registrert forekomst av elvemusling. Vannforekomstene er vurdert til å ha god økologisk tilstand,
foruten om Fjelna som har svært dårlig tilstand og Søo med moderat økologisk potensial.

Konklusjon
Den samlede virkningen av alternativene er at alternativ 1 har middels negativ konsekvens, mens alternativ
2 har stor negativ konsekvens for naturmangfold, sammenlignet med 0‐alternativet.
Utredningen i sin helhet finnes i vedlegg 15.
6.3.4.

Naturressurser

Naturressurser ser på samfunnets interesser og behov for å ha ressursgrunnlaget tilgjengelig for framtida.
Det gjelder både som grunnlag for sysselsetting og verdiskaping og av hensyn til samfunnssikkerhet.
Vurderingen omfatter både mengde og kvalitet av ressursen. De næringsmessige og foretaksøkonomiske
virkningene er lagt til de prissatte konsekvensene.
Dagens situasjon
Jordbruk
Det er i dag jordbruksområder som dyrka jord og innmarksbeite tilknyttet bebyggelsen rundt Vinjeøra, ved
Berhalsen, samt de østre 1,4 kilometerne rundt E39 mot Søo bro. Dette er i hovedsak fulldyrka jord der
enkelte områder er del av større sammenhengende jordbruksarealer. Slik fulldyrka jord har stor verdi for
landbruket. Det er betydelige arealer som vurderes som dyrkbar jord, der hovedarealene er lokalisert i ikke‐
oppdyrkede områder rundt Fjelna og østover mot Stormyra og langs eksisterende E39.
Jakt og ferskvannsfiske
Innenfor utredningsområdet foregår det jakt på i hovedsak storvilt, og i mindre grad småvilt. For storvilt er
dette i hovedsak tilknyttet områder med åpne flater og avstand til bebyggelse i øvre deler av
utredningsområdet. Det selges fiskekort for laksefiske i Fjelna. Det foregår også noe fiske i Søo på
strekningen langs E39. Det er ingen fiskevann i utredningsområdet. Deltemaet vurderes å ha en viss
næringsmessig betydning.

Figur 6‐11: Verdikart for naturmangfold i influensområdet. Kilde: Sweco Norge AS.

Sammendrag
Traseen for alternativ 1 avviker noe fra eksisterende E39‐trase. Traseen er ca. 2 km kortere enn alternativ 2.
Alternativ 1 vil i hovedsak påvirke naturverdier tilknyttet nordre deler av Stormyra, dyrket mark med
verdifulle områder for fugl, og flombetingede naturtyper tilknyttet Fjelna. For sistnevnte medfører det
alvorlig‐ og betydelig miljøskade på disse naturtypene. Økt hastighet med påfølgende økt støy kan også
påvirke fuglers bruk av Fjelnadeltaet og Vinjeøra, samt hjorteviltets bruk av områdene. Dyrket mark med
verdi for fugl og hjortevilt blir også beslaglagt. Alternativ 1 vil medføre betydelig arealbeslag i Holbekken.

Mineralressurser, grus og pukk
Av registrerte forekomster i og nær utredningsområdet er det registrerte sand‐ og grusressurser tilknyttet
Fjelnset, Tårnmyrholtan, Vinje og ved Skeisgrusuttaket. Dette er breavsetninger av lokal verdi.
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Det blir laget matjordplan for valgt alternativ.

Vannforsyning
Det er enkelte spredte grunnvannsbrønner i tiltaksområdet tilknyttet gårdsbruk, enkelthusstander og
fritidsbebyggelse. Det er kommunalt vann‐nett tilknyttet bebyggelse. Østre del av planområdet drenerer til
Rovatnet som er tilknyttet Eide kommunale vannverk, uten at dette vurderes å inngå i influensområdet til
tiltaket.

6.3.5.

Kulturarv

Fagtema kulturarv er definert i håndboken som materielle og immaterielle spor etter menneskelig aktivitet.
Temaet omfatter kulturminne, kulturmiljø og kulturhistoriske landskap inkludert bylandskap.
Dagens situasjon
Plan‐ og influensområdet til E39 Stormyra‐Barhals er delt inn i 15 kulturmiljøer (KM) og ett kulturhistorisk
landskap (KHL) mellom gården Berhalsen i vest og gårdene Stølen og Sødalen i Søvassdalen.

Figur 6‐12: Verdikart for naturressurser. Kilde: Sweco Norge AS.

Sammendrag
Alternativ 1 medfører permanent arealbeslag av flere områder med fulldyrket jord av stor verdi, og tiltaket
medfører blant annet alvorlig miljøskade på fire delområder tilknyttet jordbruksområder rundt bebyggelsen
i Vinjeøra. Alternativ 1 bidrar også med noe miljøskade på flere arealer som blir direkte berørt, registrert
som innmarksbeite. Det vurderes ellers ingen/ubetydelige konsekvenser på andre deltema i utredningen.
Figur 6‐13: Oversiktskart som viser kulturmiljøverdiene i hele planområdet. Kilde: Sweco Norge AS.

Alternativ 2 medfører betydelig permanent arealbeslag på enkelte jordbruksområder. Blant annet medfører
tiltaket alvorlig miljøskade på ett delområde ved Fjelnset, samt betydelig miljøskade på områder med
innmarksbeite og dyrkbar jord. Det legges opp til etablering av betydelige arealer med fulldyrket jord og
jordbruksarealer som kompenserer for tap av jordbruksområder. Det vurderes kun mindre konsekvenser på
andre deltema i utredningen.

Sammendrag
Alternativ 1 gir størst negativ konsekvens for delområde KM 7 Skeiet, som får alvorlig miljøskade av tiltaket.
Alternativet medfører betydelig miljøskade for delområdene KM 4 Fjelnset, KM 6 Vinje med Vinjeøra og KHL
16 Vinjeøra.

Konklusjon
Hvis en ikke tar kompenserende tiltak i betraktning, vurderes alternativ 2 å ha middels negativ konsekvens
på temaet, men kompenserende tiltak vil medføre reduksjon i denne konsekvensen, og alternativ 2 vurderes
å ha liten negativ konsekvens på temaet.
Den samlede virkningen av alternativene er at alternativ 1 har stor negativ konsekvens, mens alternativ 2
har noe negativ konsekvens for naturressurser, sammenlignet med 0‐alternativet.
Utredningen i sin helhet finnes i vedlegg 16.

Begge alternativene vil gi noe miljøskade for KM 1 Berhalsen og KM 3 Fjelnsetbukta, men medføre
ubetydelig miljøskade (0) for delområdene KM 2 Fjelnsetås, KM 5 Sagholmen‐Ørstadmyran, KM 9
Skeishaugen og Skeisbakkan, KM 12 Vinnstormyra, KM 14 Stølen og KM 15 Sødalen.
Alternativ 2 vil i tillegg føre til noe miljøskade for delområdene KM 8 Gamle Kårøydalsveien, KM 10
Kvernhusfossen, KM 11 Gamle Stølsveien og KM 13 Vollan‐Skeisgrustaket. Disse inneholder hovedsakelig
lokale kulturmiljøelementer og er vurdert til å ha noe verdi.
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Alternativ 1 får negative konsekvenser for delområder med større verdi, mens alternativ 2 berører flere
delområder med mindre verdi. Selv om alternativ 2 har flere konflikter med de definerte delområdene, er
konsekvenser av disse betraktelig mindre alvorlige enn for alternativ 1.
Konklusjon
Den samlede virkningen av alternativene er at alternativ 1 har stor negativ konsekvens, mens alternativ 2
har middels negativ konsekvens for kulturmiljø, sammenlignet med 0‐alternativet.
Utredningen i sin helhet finnes i vedlegg 13.
6.3.6.

Konfliktkart

Under vises konfliktkart for alternativ 1 og alternativ 2 som er et samlet verdikart for alle de ikke‐prissatte
temaene. Konfliktkartet (og Verdikartene) utgjør et underlag for å se hvor verdifulle områder er og hvilken
grad av sårbarhet de mest konfliktfylte områdene har.

Figur 6‐15: Konfliktkart for alternativ 2

Skala
Stort negativt kon‐
fliktnivå
Middels negativt
konfliktnivå
Lavt konfliktnivå

Forklaring
Delområder med stor/svært stor verdi med stor grad av sårbar‐
het
Delområder med stor verdi og middels grad av sårbarhet.
Delomårder med middels verdi og middels grad av sårbarhet.
Delområder med stor/middels verdi og liten grad av sårbarhet

Tabell 6‐5: Vurdering av konfliktnivå og bruk av kartskravur for figur 6‐14 og 6‐15.

Fagtema
Landskapsbilde
Friluftsliv og bygdeliv
Naturmangfold
Kulturarv
Naturressurser

Figur 6‐14: Konfliktkart for alternativ 1

Kartsymbol
0 grader
36 grader
72 grader
100 grader
144 grader

Tabell 6‐6: kartsymbol for ulike utredningstema har ulik vinkel på skravuren for figur 6‐14 og 6‐15.
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Kartsymbol
Tykk rød skravur
Tynn rød skravur
Ingen markering

6.4.

Sammenstilling av prissatte og ikke‐prissatte konsekvenser

I det følgende sammenstilles konsekvensen for alternativene innenfor hvert enkelt fagtema. I den samlete
vurderingen skal summen av de ikke‐prissatte temaene vurderes som en helhet. Kriteriene for den samlete
vurderingen gjøres i henhold til tabell 6‐7 i Statens vegvesens håndbok V712, gjengitt i tabellen under
(Kriterier for samlet vurdering av ikke‐prissatte temaer). Konsekvensutredningene for dette planforslaget
har lagt til grunn to alternativer som skal vurderes, i tillegg til 0‐alternativet som er dagens situasjon;
gjeldende planer for området (alternativ 1), og utbyggingsalternativet (alternativ 2).
KU tema

Referansealternativ/
0‐alternativet
Prissatte konsekvenser
Trafikk/kost‐ og
0
nytte

Rangering
1
Ikke‐prissatte konsekvenser
Landskapsbilde
0

Alternativ 1

Alternativ 2

Netto nytte
‐455,3
Netto nytte pr.
budsjettkrone (NNB)
‐0,83
2

Netto nytte
‐467,3
Netto nytte pr.
budsjettkrone (NNB)
‐0,83
2

Noe negativ konsekvens

Middels negativ
konsekvens
Middels negativ
konsekvens
Stor negativ konsekvens

Friluftsliv/ by og
bygdeliv
Naturmangfold

0

Noe negativ konsekvens

0

Kulturarv

0

Middels negativ
konsekvens
Stor negativ konsekvens

Naturressurser
Rangering
Forklaring til
rangering

Tabell 6‐7: Kriterier for samlet vurdering av ikke‐prissatte temaer Kilde: Statens vegvesen håndbok V712 2018.

For prissatte konsekvenser er nettoverdien lik for alternativ 1 og 2. For ikke‐prissatte konsekvenser er
vurderingene av de ulike fagtemaene ulike. For landskapsbilde og friluftsliv/ by og bygdeliv er alternativ 1
bedre enn alternativ 2. For alternativ 1 vil disse ha noe negativ konsekvens, mens i alternativ 2 vil de ha
middels negativ konsekvens. Naturmangfold vil ha middels negativ konsekvens i alternativ 1 og stor negativ
konsekvens i alternativ2. Kulturarv og naturressurser vil i alternativ 1 ha stor negativ konsekvens, mens i
alternativ 2 vil kulturarv ha middels negativ konsekvens og naturressurser ha noe negativ konsekvens.

Middels negativ
konsekvens
0
Stor negativ konsekvens
Noe negativ konsekvens
1
2
2
Alternativ 1 og 2 er vesentlig dårligere enn 0‐alternativet dersom det
utelukkende sees på konsekvenser av valgte utredningstemaer. En samla
vurdering viser at alternativ 1 og 2 får middels negativ konsekvens og lik netto
nytte pr. budsjettkrone på ‐0,83. Alternativ 1 har en netto nytte som er ca. 12
millioner bedre enn alternativ 2. I sum blir dette at alternativene kommer så å si
likt ut og de får derfor samme rangering. Det er noe variasjon i fagtema for ikke‐
prissatte konsekvenser. Alternativ 1 vil ha noe negativ konsekvens for tema
landskapsbilde og friluftsliv/ by og bygdeliv, mens alternativ 2 vil ha middels
negativ konsekvens for de samme temaene. Alternativ 1 vil også ha middels
negativ konsekvens for tema naturmangfold. Mens alternativ 2 vil ha stor negativ
konsekvens. For de resterende to temaene kulturarv og naturressurser vil
alternativ 1 ha stor negativ konsekvens, mens alternativ 2 vil ha middels negativ
og noe negativ konsekvens. Summen av konsekvens for de to alternativene viser
at de vil ha lik rangering.

Summen av ulemper for samfunnet er større enn summen av fordeler for samfunnet jf. tabellen over. 0‐
alternativet får rangering 1 og alternativ 1 og 2 får rangering 2. 0‐alternativet kommer altså vesentlig bedre
ut enn alternativ 1 og 2, målt kun på utredningstemaene. Figuren under viser at tiltaket ikke er
samfunnsøkonomisk lønnsomt.

Summering av prissatte og ikke‐prissatte konsekvenser for alternativ 1 og 2 viser
at summen av konsekvenser for begge alternativene er lik. Det er lik konsekvens
for prissatte og ikke‐prissatte konsekvenser. Den eneste forskjellen mellom de to
alternativene er at konsekvensene for de ikke‐prissatte er ulik for hvert tema.
Men den totale summen av alternativene viser at de stiller likt og derfor kan en
av de to alternativene foretrekkes på bekostning av den andre. De rangeres
derfor likt.
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maks stigning kun på noe over 3% noe som er gunstigere for tunge kjøretøy som utgjør ca. 19% av
trafikken.
Ulykkeskostnadene kommer bedre ut. Alternativ 2 har færre kryss og avkjørsler med av‐ og påkjøringer
enn alternativ 1 der man reduserer blandingen av lokaltrafikk og gjennomgangstrafikk. Noe som
reduserer ulykkesrisikoen. Det er nullvisjonen og risikoen for antall drepte og økt
trafikantnytte/framkommelighet som gjør at alternativ 2 velges.

6.5.2.

Skadereduserende tiltak for valgt alternativ

I tabellen nedenfor er alle foreslåtte skadereduserende tiltak for alternativ 2 fra hvert tema presentert, og
gitt forslagsstillers kommentar til hvordan de enkelte tiltakene er hensyntatt i planforslaget. Samtlige tiltak
vurderes ivaretatt gjennom utforming av plankart og bestemmelser.
Prissatte konsekvenser
Forslagsstillers kommentarer

Skadereduserende tiltak
Støy
Lokale tiltak ved boligene skal utredes for det alternativet
som velges.

Alt. 1 og
alt. 2

Klimagasser
Det bør være særlig fokus på å minimere arealbeslag på
myr og andre arealer som medfører utslipp relatert til fri‐
gjøring av klimagass, anleggsarbeider samt bortkjøring av
masser.
Det anbefales et riggområde som i så stor grad som mulig
unngår myrområdene, da det er usikkert hvor mye disse
områdene vil bli påvirket på lang sikt og hvilke utslipp dette
kan medføre. Det er ikke regnet med potensielle utslipp fra
dette arealet i beregningene. Dette bør vurderes grundi‐
gere i senere faser av prosjektet om dette skal inkluderes.
Det bør legges fokus på reduserte materialmengder for det
alternativet som blir valgt. For asfalt bør det vurderes kli‐
mavennlige alternativer og leverandører som reduserer
transportutslippene relatert til materialet. Dette gjelder
også for materialer som betong og stål, ved for eksempel
bruk av lavkarbonbetong og norsk armeringsjern med til‐
nærmet 100% resirkuleringsgrad. Utslippsbesparende tiltak
bør undersøkes videre og vurderes der mulig i neste fase.
Klimagassbudsjettet bør følges opp videre i de neste pro‐
sjektfasene.
Ulykker og trafikkanalyse
Det bør gjennomføres trafikksikkerhetstiltak eller ombyg‐
ging av eksisterende kryss mellom eksisterende E39 og fv.
680. Det har skjedd flere ulykker der de siste 10 årene og
krysset fremstår som utflytende uten klare vikepliktsfor‐
hold.

Figur 6‐16: Sammenstilling av alternativenes samlede prissatte og ikke‐prissatte konsekvenser.

6.5.

Forslagsstillers valg og skadereduserende tiltak

6.5.1.

Valg av alternativ

Ikke prissatte fag
Ved samlet oppsummering av alle ikke‐prissatte fagtemaene så kommer alternativene noenlunde likt ut.
Statens vegvesen kan ikke og vil ikke vektlegge enkelte fagtema mer enn andre slik at noen fagtema er
viktigere enn andre for å gjøre det slik at et alternativ kommer mer fordelaktig ut. Ved at man har en helt
nøytral tilnærming til de ulike fagtemaene som har vært utredet bør man ikke foreta et valg som følge av de
ikke‐prissatte konsekvensene når alternativene ikke kan skilles godt nok fra hverandre.
Prissatte fag
For de prissatte konsekvensene som har vært utredet så som trafikant‐ og transportbruker‐nytte,
ulykkeskostnader, og støy ser man visse ulikheter mellom alternativene selv om forskjellene ikke er store.
Men etter en samlet vurdering Statens vegvesen velger alternativ 2 forbi Vinjeøra. Dette begrunnes av
følgende forhold som er avdekt i KU‐utredningen:



Meterprisen er billigere fordi en får bygd mer veg oppover mot Søo bru for samme beløpet.
En får økt framkommelighet pga. flatere veg med 5 km med 90‐sone. Alternativ 1 har enn maks stigning
på noe over 6% noe som gjør at tyngre kjøretøy ikke klarer fartsgrensen på 80 km/t. Alternativ 2 har en
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Krav til støy er ivaretatt gjennom be‐
stemmelsene i 2.2.
Dette er ivaretatt i plankartet gjennom
midlertidig bygge‐ og anleggsområde.

Riggområdet omgår myrområdene i
størst mulig grad.

Se om SVV har noe på det eller ytremil‐
jøplan.

Ved eksisterende kryss mellom dagens
E39 og fv. 680 har trafikken på E39 fra
Vinjeøra vikeplikt for trafikken på
fv.680/E39 fra øst. Ved bygging av ny
E39 vil det bli betydelig mindre trafikk
på vegen fra Vinjeøra, dette antas å føre
til færre ulykker. Oppstramming og

Anleggsbeltet ved de registrerte naturtypene og vann‐
forekomstene bør minimeres for å redusere risikoen for
negativ påvirkning på lokaliteter med verdi for naturmang‐
fold.
Ved arbeider nær vannforekomster og naturtyper bør det
tilstrebes å begrense påvirkning på kantvegetasjon mot
vassdrag og viktige naturtyper så godt det lar seg gjennom‐
føre. Dette reduserer påvirkning på disse områdene.
Alle midlertidig berørt områder skal revegeteres etter prin‐
sipper for naturlig revegetering.
Det utarbeides en egen rapport (tiltaksplan) for fremmede
arter, for hele prosjektet, før byggestart. Denne inneholder
en risikovurdering av funnene og videre foreslås det tiltak
for å minimere risiko for spredning av fremmede arter i
prosjektet. Forekomster som skal hensyntas eller håndte‐
res vil legges inn i maskinstyring til anleggsarbeider.
Kulvert under eksisterende E39 vil utbedres for fiskevand‐
ring, og det vil etableres gyteområder, oppvekstområder
og gi bekkene mer naturlig utforming.
Eksisterende kulvert under jordbruksvei skal senkes slik at
denne ivaretar fiskevandring på en bedre måte enn i dag.
Kulturarv
Utarbeiding rigg‐ og marksikringsplaner og sikre kulturmin‐
ner og kulturlandskap i disse.

bedre skilting i eksiterende kryss vil vur‐
deres, men er ikke en del av denne re‐
guleringsplanen.
Tas til orientering.

Det er mulig å skilte ned farten i Vinjeøra på den eksite‐
rende veien for å bedre trafikksikkerheten.
Ikke‐prissatte konsekvenser
Skadereduserende tiltak
Forslagsstillers kommentarer
Landskapsbilde
Jordkledning av fjellskjæringer. Erfaringer fra vegprosjekter Dette er ivaretatt gjennom bestemmel‐
i nærområdet viser at det løsner blokker. Ved å ta ned fjell‐ sene 2.6 D.
skjæringer og jordkle terrenget opp til overgang til eksiste‐
rende terreng, vil man dempe den visuelle opplevelsen av
vegens sideområder.
Naturlig revegetering av sideterreng med stedegen jord.
Dette er ivaretatt gjennom bestemmel‐
sene 2.6 D.
Dette er ivaretatt gjennom bestemmel‐
Revegetering av skjæringer og fyllinger undervegs i an‐
sene 2.6 D.
leggsperioden. Dette vil gi en rask og naturlig tilgroing av
stedegen vegetasjon og tiltaket vil lage mindre sår i land‐
skapet.
Lengder på konstruksjoner som bruer, murer og kulverter
Dette er ivaretatt gjennom planforsla‐
optimaliseres i forhold til god terrengtilpasning.
get.
Friluftsliv/by og bygdeliv
Utbyggingsalternativet vil danne en barriere i eksisterende Dette er ivaretatt gjennom planforsla‐
lysløype. Det er derfor forutsatt at det etableres en kulvert get.
under E39 slik at forbindelsen mellom nordre og søndre del
av løypa opprettholdes.
Dette er ivaretatt gjennom plankartet.
Alle kryssinger av ny E39 for myke trafikanter vil skje gjen‐
nom kulverter/bruer under den nye veien (begge alterna‐
tiv). Dette øker sikkerheten i forhold til dagens situasjon,
hvor all kryssing av E39 foregår i plan.
Det bør utarbeides en ytre miljø‐plan (YM‐plan) som besk‐ Dette ivaretas gjennom planbestem‐
river miljømål, miljøkrav, miljørisiko og forebyggende og
melse 2.6.F
avbøtende tiltak til anleggsperioden.
Trafikksikkerhet og framkommelighet forutsettes ivaretatt i Dette er ivaretatt gjennom bestemmel‐
detaljplanfasen. Framkommelighet for gående og syklende sene 2.6 C.
på merkede stier bør ivaretas i hele anleggsperioden i den
grad det er sikkerhetsmessig forsvarlig. Om nødvendig må
det skiltes og tilrettelegges for alternativ framkommelig‐
het.
Naturmangfold
Slakere veikanter ved høye fyllinger for å redusere barrie‐
Dette er ivaretatt i plankartet.
revirkningen for hjortevilt og annet vilt.
Dette er ivaretatt i bestemmelse 2.7 A.
Alternativene inkluderer kryssing av vannforekomster der
disse legges i rør/kulvert. Disse skal legges slik at det ivare‐
tar hensynet til akvatisk fauna og hydromorfologi der dette
er gjennomførbart med tanke på helning. Disse tiltakene
inkluderer gjennomgående bunnsjikt i røret med jevne
overganger mellom rør og elvebunn, liten helning på rør og
store rørdimensjoner. Dette følger prinsippene i Statens
Vegvesens rapport 459 «Frie fiskeveger».

Fokus på kulturminner og kulturmiljøer samt informering
av entreprenører underveis om verdier som skal sikres.
Vurdering av plassering og utforming av midlertidige an‐
legg og anleggsveier med tanke på kulturminneverdier.
Vurdering av plassering og utforming av midlertidige depo‐
nier for ulike typer masser.
Sikring av kulturminner, som ligger nær anlegget, med
merkeband eller gjerde, slik at de blir synlige og ikke blir
skadet i anleggsgjennomføringen.
KM 4 Fjelnset – sikring av gårdstunet på Fjelnset mot ska‐
der i anleggstiden.

KM 10 Kvernhusfossen – sikring av kvernhusruin mot ska‐
der i anleggstiden.

Reismilene fra nyere tid innenfor delområde KM 13 Vollan‐
Skeisgrustaket er i direkte konflikt med alternativ 2. Ved å
flytte tiltaket vekk fra disse vil alle eller noen av kulturmin‐
nene kunne bevares, og den negative konsekvensen for
kulturmiljøet kunne reduseres betraktelig.
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Dette er ivaretatt i plankartet.

Dette er ivaretatt gjennom bestemmel‐
sene 3.4.1 C.

Dette er ivaretatt gjennom rekkefølge‐
bestemmelsene 2.3 D., 2.6 D., 6.3 A.
Dette er ivaretatt gjennom bestemmel‐
sene 6.1 E.

Dette er ivaretatt gjennom bestemmel‐
sene i 2.7 A og 3.4.1 C.
Dette er ivaretatt gjennom bestemmel‐
sene i 2.7 A og 3.4.1 C.
Dette er ivaretatt gjennom bestemmel‐
sene i 2.4. A.
Dette er ivaretatt gjennom bestemmel‐
sene i 2.4. A.
Dette er ivaretatt gjennom bestemmel‐
sene i 2.4. A og 6.1 C.
Dette er ivaretatt i planforslaget/ plan‐
kart i form av bestemmelsesområder
midlertidig bygge‐ og anleggsområde.
Tas til orientering. Det er ingen kultur‐
minner i planområdet, kun generell be‐
stemmelse som sikrer tidligere ikke
kjente kulturminner.
Tiltaket er ikke i konflikt med bygnings‐
miljøet på Fjelnser. Ingen behov for be‐
stemmelse eller hensynssone i plankar‐
tet.
Tiltaket er ikke i konflikt med bygnings‐
miljøet Kvernhusfossen. Ingen behov
for bestemmelse eller hensynssone i
plankartet.
Dette er ikke ivaretatt i planforslaget.
Alternativet skal krysse kulturmiljøet i
nord og gå delvis i trase til eksisterende
E39. Bygging av den nye E39 i den eksis‐
terende traseen vil komme i konflikt
med reismilene fra nyere tid.

Den gamle Kårøydalsveien (KM 8 Gamle Kårøydalsveien)
blir delt i to av den nye veien. Her bør det vurderes tiltak
som gjør det mulig å fremdeles bruke kulturminnet som en
turvei.
Naturressurser
Deponiet ved Fjelna ‐ vest skal tettes og fylles med vekst‐
jord slik at dette kan benyttes som fulldyrket jordbruks‐
areal. Metodikk for dette skal gjennomføres i samråd med
personer med jordbruksfaglig kompetanse. Totalt er area‐
let avsatt til dette på 42 daa. Gitt en utnyttelsesgrad på 80
% vil nydyrket område utgjøre ca. 34 daa.
Deponi ved Kårøydalsveien skal istandsettes og tilretteleg‐
ges for landbruksdrift. Dette kan inkludere innmarksbeite
eller overflatedyrket jord. Totalt er arealet avsatt til dette
på 22 daa. Gitt en utnyttelsesgrad på 80 % vil kompensert
område utgjøre ca. 18 daa.
God tilgang til jordbruksområdene og masseuttakene er
nødvendig for å optimalisere driftsforhold. Det forutsettes
at tilgang til disse områdene ikke reduseres slik at dette får
betydelig forringelse av driftsforhold.
Det er forutsatt at all matjord i anlegget skal ivaretas. Mat‐
jordlaget skal da tas av, lagres og tilbakeføres på en slik
måte at en ivaretar kvalitet og struktur, og i henhold til
beste‐praksis‐metodikk. Det blir laget matjordplan.
Det forutsettes at tiltaket ikke skal medføre forringelse av
vannforsyning til husstander, gårdsbruk eller fritidsboliger.
Dette vil gjøres gjennom avbøtende eller kompenserende
tiltak som beskrives og inkluderes i YM‐plan/prosjekte‐
ringsfase.
Deponering av masser tett inntil Fjelna kan medføre avren‐
ning som kan ha negativ effekt på elva i anleggsfasen, og et
visst tidsrom etter dette. Det forutsettes derfor skaderedu‐
serende tiltak som reduserer denne avrenningen, men
dette detaljeres i YM‐plan. Dette kan inkludere avskjæ‐
rende grøfter, sedimentfang og kontinuerlig logging av
vannkvalitet nedstrøms tiltaket. Det må søkes om depone‐
ring av masser og utslippstillatelse i forkant av anleggsgjen‐
nomføringen. Dette må godkjennes av Statsforvalteren.
Tiltaket er i store deler planlagt med veifyllinger med hel‐
ning 1:2. Ved å øke denne helningen til 1:7 vil en kunne be‐
nytte seg av disse arealene til dyra mark helt opp til veien.

Dette er ikke ivaretatt i planforslaget.
Alternativet vil krysse den gamle veien
på Skeiet. Veien her er brukt som en
tursti og er fremdeles leselig i landska‐
pet. Bygging av en ny vei her vil svekke
lesbarheten av kulturmiljøet.

7. Forslag til avbøtende tiltak
7.1.

Friluftsliv og bygdeliv

1. I det følgende omtales skadereduserende (avbøtende) tiltak for både anleggs‐ og driftsfasen. Ved vurde‐
ring av påvirkning er de forutsatte tiltakene tatt med i betraktning. Dette gjelder derimot ikke for de ikke
forutsatte tiltakene.

Dette er ivaretatt gjennom bestem‐
melse 2.5 B.

2. Alle kryssinger av ny E39 for myke trafikanter vil skje gjennom kulverter/bruer under den nye veien. Dette
øker sikkerheten i forhold til dagens situasjon, hvor all kryssing av E39 foregår i plan.
3. Det bør utarbeides en ytre miljø‐plan (YM‐plan) som beskriver miljømål, miljøkrav, miljørisiko og forebyg‐
gende og avbøtende tiltak til anleggsperioden. Trafikksikkerhet og framkommelighet forutsettes ivaretatt
i detaljplanfasen.

Dette er ivaretatt gjennom bestem‐
melse 2.5 B.

4. Framkommelighet for gående og syklende på merkede stier bør ivaretas i hele anleggsperioden i den grad
det er sikkerhetsmessig forsvarlig. Om nødvendig må det skiltes og tilrettelegges for alternativ framkom‐
melighet.
5. Utbyggingsalternativ vil danne en barriere i eksisterende lysløype. Det er derfor forutsatt at det etableres
en kulvert under E39 slik at forbindelsen mellom nordre og søndre del av løypa opprettholdes.

Dette er ivaretatt gjennom plankartet.

7.2.Klima
Dette er ivaretatt gjennom bestem‐
melse 2.3 C.

Revegetering og rehabilitering av påvirkete områder

Dette er ivaretatt gjennom bestemmel‐
sene 2.6 E. og 2.6 F.

Utslippene knyttet til endret arealbruk for skog og myr kan på sikt reduseres noe hvis deler av arealbeslaget
blir revegetert med skog og gress/busker. Denne effekten er spesielt viktig for areal der det kan vokse ny
skog, som kan stå uberørt over lang tid. Arealet som kan revegeteres med skog er likevel antatt å være
begrenset på grunn av andre forhold som ivaretakelse av siktlinjer og at det ofte er vanskelig i oppnå gode
vekstforhold for skog i sprengsteinsfyllinger.
Minimering av inngrep i myr og mulighet for å unngå masseutskiftning

Dette er ivaretatt gjennom bestemmel‐
sene 2.6 E. og 2.6 F.

Det anbefales at det velges riggområde som i så stor grad som mulig unngår myrområdene, da det er
usikkert hvor mye disse områdene vil bli påvirket på lang sikt og hvilke utslipp dette kan medføre.

7.3.Kulturarv
Negativ påvirkning for kulturminner og kulturmiljøer knyttet til anleggsarbeid og trafikk, samt midlertidige
riggområder, anleggsveier og masselagring bør reduseres, og det må unngås konflikt med kulturminnever‐
dier ved plassering av midlertidige anlegg.
Skadereduserende tiltak i anleggsfasen
Listen over skadereduserende tiltak i anleggsfasen er ikke uttømmende, og eventuelle andre skadereduser‐
ende tiltak må vurderes underveis i arbeidet.
1. Utarbeiding rigg‐ og marksikringsplaner og sikre kulturminner og kulturlandskap i disse.
2. Fokus på kulturminner og kulturmiljøer samt informering av entreprenører underveis om verdier som
skal sikres.
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3. Begrense fotavtrykk i balanse med type vegetasjonsdekket
Fyllinger og skåninger bør ha så lite fotavtrykk som mulig, samtidig som muligheten for at vegetasjon
skal kunne etablere seg skal ivaretas. Dette må balanserer og avveies for hver fylling fordi situasjonene
kan være forskjellige og behovet for ulike typer vegetasjonsdekket kan være forskjellig. Som eksempel
kan det nevnes at dyrket mark bør ha en gunstig nok helning for at jordbruksmaskiner kan komme til og
operere mens skog kan stå i brattere terreng.

3. Vurdering av plassering og utforming av midlertidige anlegg og anleggsveier med tanke på kulturminne‐
verdier.
4. Vurdering av plassering og utforming av midlertidige deponier for ulike typer masser.
5. Sikring av kulturminner som ligger nær anlegget med merkeband eller gjerde, slik at de blir synlige og
ikke blir skadet i anleggsgjennomføringen.

4. Høye fjellskjøringer brytes opp med hylle
Fjellskjæringer bør bygges opp trinnvis når høyden er overdimensjonert i forhold til overkroppens an‐
legg øvrig. Trinende bør være dype nok til at vegetasjon kan etablere seg på den. Plassering av trinende i
skjæringen er viktig for at de skal fungere til sin hensikt må de bryte den store flaten skjæringen ellers
ville ha dannet. Hyllen danner en linje i skjæringen, for å oppnå naturlig utseende bør linje gjenspeile
terrengformer i omgivelsene. Lengere strekninger med hyller i rett linje tvers over skjæring bør unngås.

6. KM 4 Fjelnset – sikring av gårdstunet på Fjelnset mot skader i anleggstiden.
7. En kvernhusruin fra nyere tid (KM 10 Kvernhusfossen) bør sikres mot skader i anleggstiden.
Skadereduserende tiltak i permanent situasjon
1. For to av de berørte kulturmiljøene vil negativ konsekvens kunne reduseres eller fullstendig elimineres
ved å flytte tiltaket vekk fra disse. Tilpasning av terrenginngrepene for å mest mulig redusert skjemming
er også et aktuelt tiltak for de fleste berørte kulturmiljøene. Følgende skadereduserende tiltak vektleg‐
ges til den permanente situasjonen.

5. Jordkledning av fjellskjæringer
Erfaringer fra vegprosjekter i nærområdet viser at det løsner blokker. Ved å ta ned fjellskjæringer og
jordkle terrenget opp til overgang til eksisterende terreng, vil man dempe den visuelle opplevelsen av
vegens sideområder.

2. Reismilene fra nyere tid innenfor delområde KM 13 Vollan‐Skeisgrustaket er i direkte konflikt med alter‐
nativ 2. Ved å flytte tiltaket vekk fra disse vil alle eller noen av kulturminnene kunne bevares, og den ne‐
gative konsekvensen for kulturmiljøet kunne reduseres betraktelig.

6. Lengder på konstruksjoner som bruer, murer og kulverter optimaliseres i forhold til god terrengtilpas‐
ning. Konstruksjoner tar hensyn til terrengformer der terreng har skånende form bør det tilstrebes
konstruksjonen har tilsvarende from så den ikke stikke ut unødvendig.

3. Den gamle Kårøydalsveien (KM 8 Gamle Kårøydalsveien) blir delt i to av den nye veien. Her bør det vur‐
deres tiltak som gjør det mulig å fremdeles bruke kulturminnet som en turvei.

7.6.Naturressurser
Jordbruksområder på deponi

7.4. Hydrologi



Deponiet ved Fjelna ‐ vest skal tettes og fylles med vekstjord slik at dette kan benyttes som fulldyrket
jordbruksareal. Metodikk for dette skal gjennomføres i samråd med personer med jordbruksfaglig
kompetanse. Totalt er arealet avsatt til dette på 42 daa. Gitt en utnyttelsesgrad på 80 % vil nydyrket
område utgjøre ca. 34 daa.



Deponi ved Kårøydalsveien skal istandsettes og tilrettelegges for landbruksdrift. Dette kan inkludere
innmarksbeite eller overflatedyrket jord. Totalt er arealet avsatt til dette på 22 daa. Gitt en utnyttel‐
sesgrad på 80 % vil kompensert område utgjøre ca. 18 daa.

1. Det bør gjøres en Kost‐nytte‐analyse som sammenligner alternativene og tar hensyn til antall elv/bekk
kryssinger.
2. På grunn av fare for isgang må det brukes et påslag på minst 0,5 m (dvs dimensjonerende flomnivå + 0,5
m (klaring)+ 0,5 m (påslag for is). Det vurderes at det er nok klaring på Fjelnaelv bru. Alle strukturer som
bygges i elva må dimensjoneres for islast, ellers inngrep i elva bør unngås.
3. Opprettholde den naturlige vannbalansen i myrområder ved at flere rør plasseres under vegen der vegen
skal bygges i myr. Det er anbefalt å bruke rørkulvert under ny E39 for å sikre at vannet renner uhindret.

Avrenning fra deponi Fjelna
Deponering av masser tett inntil Fjelna kan medføre avrenning som kan ha negativ effekt på elva i anleggsfa‐
sen, og et visst tidsrom etter dette. Det forutsettes derfor skadereduserende tiltak som reduserer denne
avrenningen, men dette detaljeres i plan for ytre miljø (YM‐plan). Dette kan inkludere avskjærende grøfter,
sedimentfang og kontinuerlig logging av vannkvalitet nedstrøms tiltaket. Det må søkes om deponering av
masser og utslippstillatelse i forkant av anleggsgjennomføringen. Dette må godkjennes av Statsforvalteren.

4. Bruene skal bygges i sesonger med lav vannstand i elveløpet/lav flomfare.
5. Tilstrekkelig flomavledningskapasitet i byggetiden og planlegging av avbøtende og restaurerende tiltak
for rigg‐ og deponiområdet.
6. Restaurering av vassdraget ved inngrep i elva i byggefasen (inkluder erosjonssikring i byggefase).

7.7.Naturmiljø

7.5.Landskapsbilde

Forutsatte tiltak – inkludert i konsekvensvurderingene
Gjennom arbeidet med reguleringsplanen(e) har det kommet opp tiltak som skal bidra til å redusere den
negative påvirkningen på naturmangfold. Da dette er planlagte tiltak, er de forutsatt i vurderingene over.
Tiltakene innarbeides i tiltakets plan for ytre miljø (YM‐plan) for å sikre at de blir fulgt opp og gjennomført
gjennom anleggsfasen.

1. Naturlig revegetering av sideterreng med stedegen jord
Langs vegen hvor det har dannet seg sår i vegetasjonsdekket under anleggsperioden bør det brukes re‐
vegeterings metoder som fremskynder prosessen for at stedegen vegetasjon kan reetablere seg. Så
lenge overflater har åpent jorddekke kan r‐selekterte arter gjør seg nytte av ubrukte eller tomme habi‐
tater og miljøer.

Hjortevilt: Slake veikanter
Ved høye veifyllinger vil kantene slakes ut for å redusere barrierevirkningen for hjortevilt og annet vilt.

2. Revegetering av skjæringer og fyllinger undervegs i anleggsperioden. Dette vil gi en rask og naturlig til‐
groing av stedegen vegetasjon og tiltaket vil lage mindre sår i landskapet.
31

Slake veiskråninger vil dessuten gi bilistene bedre sikt ut til sidene. Det vil derfor være lettere å oppdage vilt
som oppholder seg langs veien, og faren for sammenstøt mellom kjøretøy og vilt reduseres.

at skjerming langs veg ikke vil ha god nok effekt. Lokale tiltak ved boliger med støynivå på fasade eller ute‐
areal over Lden 55 dB må utredes.

Naturlig revegetering
Alle midlertidig berørt områder skal revegeteres etter prinsipper for naturlig revegetering.

Gjennomføring av lokale tiltak
Ved gjennomføring av lokale tiltak skal kvalitetskriterier i T‐1442:2021 legges til grunn. Utforming av støytil‐
tak må inkludere vurdering av andre støykilder/sekundærveier. Der støynivå utenfor vindu er over Lden 55
dB, må tilfredsstillende ventilasjon kunne oppnås med lukket vindu og ventiler/mekanisk ventilasjon. På
uteplass skal støynivået ikke overskride Lden 55 dB.

Tiltaksplan for fremmede arter
Det forutsettes at det gjennomføres en kartlegging av fremmede arter, og utarbeides en tiltaksplan for
fremmede arter like før byggestart. Denne skal bestå av en risikovurdering og beskrivelse av tiltak for å mi‐
nimere risiko for spredning av fremmede arter i prosjektet. Det utarbeides kart som viser forekomstene.
Digitale kartfiler skal gjøres tilgjengelig for entreprenør, som legger disse inn i sitt maskinstyringssystem.

7.9.Vann og avløp
Ifølge N200 er det som nevnt tidligere ikke behov for rensetiltak dersom den årlige trafikkmengden ikke
overskrider 3000. Det er derfor gjort en vurdering på at det ikke er behov for avbøtende tiltak utover
løsningen for overvannshåndteringen som allerede er planlagt.

Vannforekomster: Fiskepassasje og naturlik utforming
Ved kryssing av bekker skal rør/kulverter legges slik at det ivaretar hensynet til akvatisk fauna (og hydro‐
morfologi). Tiltakene inkluderer gjennomgående bunnsjikt i røret med jevne overganger mellom rør og el‐
vebunn, liten helning på rør og store rørdimensjoner. Dette følger prinsippene i Statens Vegvesens rapport
459 «Frie fiskeveger». Andre tiltak kan for eksempel være etablering av terskler. Endelig løsning for hver
vannforekomst detaljeres i prosjekteringsfasen.

7.10. Veg
Alternativ 2 bør suppleres med trafikksikkerhetsforbredende tiltak eller ombygging av eksisterende
kryss mellom E39 x fv. 680. Det har skjedd flere ulykker i dette krysset og geometrien fremstår som
uheldig. Alternativ 2 gir også muligheter for å skilte ned farten gjennom Vinjeøra, noe som kan gi en po‐
sitiv effekt lokalt.

Før gjennomføring av fysiske tiltak i vassdrag må saken forelegges Statsforvalteren (anadrome strekninger)
eller Trøndelag fylkeskommune for å avgjøre om tiltaket krever tillatelse etter vannressursloven.
Forurensning vannforekomster
Uhellsutslipp i anleggsfasen kan potensielt medføre negativ påvirkning på vannforekomster. Dette kan vi‐
dere få konsekvenser for biologisk mangfold, men også rekreasjon og evt. drikkevannsressurser tilknyttet
vannforekomsten. Det legges derfor opp til tiltak som reduserer sannsynlighet for slike utslipp. Dette kan
innebærer å sikre oppbevarings‐ og fyllingsplasser for drivstoff og andre skadelige stoffer, begrense avren‐
ning fra riggområder, tilgang til oljeabsorberende stoffer og mer. Tiltakene beskrives i detalj i plan for ytre
miljø (YM‐plan).

8. Andre konsekvenser av planforslaget
8.1. Barn og unge
Flere friluftsområder blir berørt av ny vegtrase, enkelte av disse er i bruk av barn og unge, både i forbindelse
med skole og barnehage, og på fritiden. Det etableres kulverter som vil være positivit for myke trafikanter,
inkludert barn og unge. Flytting av E39 bort fra bebyggelsen innebærer bedre trafikksikkerhet, som er spesi‐
elt positivt for barn og unge på vei til og fra skole og fritidsaktiviteter. For mer detaljert informasjon om
hvilke områder som er brukt av barn og unge og som berøres av utbyggingen se kapittel 6.3.2 friluftsliv/ by‐
og bygdeliv, samt konsekvensutredning for friluftsliv og bygdeliv, vedlegg 12.

Tilrettelegging for fisk i Vollabekken
Kulvert under dagens E39 vil utbedres for fiskevandring, og det vil etableres gyte‐ og oppvekstområder.
Samtidig vil bekken gis en mer naturlig utforming.
Tilrettelegging for fisk i Klevbekken
Kulvert under dagens E39 vil utbedres for fiskevandring, og det vil etableres gyte‐ og oppvekstområder.
Samtidig vil bekkene gis en mer naturlig utforming.
Tilrettelegging for fisk i Ørstadbekken
Dagens kulvert under jordbruksvei skal senkes slik at denne ivaretar fiskevandring på en bedre måte enn i
dag.

8.2. Risiko og sårbarhetsanalyse
I forbindelse med planarbeidet er det utarbeidet en risiko‐ og sårbarhetsanalyse (ROS‐analyse). Analysen i
sin helhet er vedlagt i vedlegg 3. Analysen omfatter både alternativ 1 og alternativ 2. Et kort sammendrag av
den delen av ROS‐ analysen som omfatter alternativ 2 følger her.

Avrenning fra deponi Fjelna
Deponering av masser tett inntil Fjelna kan medføre avrenning av sedimenter som kan gi en negativ effekt
på elva. Det forutsettes derfor at det gjennomføres skadereduserende tiltak som reduserer denne avren‐
ningen. Tiltakene detaljeres i plan for ytre miljø (YM‐plan). Dette kan inkludere avskjærende grøfter, sedi‐
mentfang og kontinuerlig logging av vannkvalitet nedstrøms tiltaket. Før etablering av massedeponi for
rene masser må det innhentes tillatelse fra Statsforvalteren i Trøndelag.

Formålet med ROS‐analysen er å kartlegge risiko i anleggs‐ og driftsfasen av prosjektet med hensyn til
samfunnsverdiene liv og helse, fremkommelighet og miljø. Analysen er utført iht. Norsk standard 5814,
Statens vegvesens veileder «ROS‐analyser i vegplanlegging» og Direktoratet for samfunnssikkerhet og
beredskap (DSB) sin veileder «Samfunnssikkerhet i kommunens arealplanlegging».

7.8. Støy

Resultatene fra ROS‐analysen konkluderer med at på nåværende tidspunkt anbefales alternativ 2, med
bakgrunn at anbefalte tiltak implementeres. Det påpekes at det er en stor usikkehet rundt konfilkt med vilt,
det er derfor behov for mer kunnskapsgrunnlag for å kunne ta en endelig rangering for alternativenes
konflikt med vilt.

Det er et beregnet at 3 boliger vil ha støynivå på fasade over Lden 55 dB. Av disse har 2 boliger støynivå
over Lden 58 dB og ingen boliger over Lden 65 dB. Det er vurdert at skjerming langs veg vil ha for høy kost‐
nad i forhold til effekt. Årsaken til dette er både grunnet spredning i bebyggelse, men også terreng som gjør
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8.3. Drikkevann
Deler av planområdet ligger innenfor nedbørsfeltet til Rovatnet. Rovatnet er av Heim kommune valgt som
hovedvannkilde til Eide kommunale vannverk. Dagens hovedkilde for drikkevann, Eidsneset
grunnvannsanlegg, skal videreføres som reservedrikkevannskilde for Eide kommunale vannverk, også dette
har tilrenning fra nedbørsfeltet til Rovatnet.
I fagrapport VA (vedlegg 7) er det gjort vurderinger på forurensingsutslipp i overvann fra vegarealene.
Basert på at ÅDT er under 3000 er det lav sannsynlighet for biologiske effekter i vannforekomsten, som
betyr at er drikkevannsforsyningen i kommunen i svært liten grad påvirkes av tiltakene innenfor
planområdet. I tillegg er det innenfor nedbørsfeltet planlagt lukket drenering langs vegen, for å redusere
partikkelutslipp.

8.4. Skredfare
Figur 8‐1: Flomsone for 200‐års flom + 20 % + 10 % vist med blått. 10‐års flom + 20 % + 10 % vist med rødt. Kilde: Sweco
Norge AS.

Skredfaren for ny veg vurderes å være liten med hensyn til snø‐ og sørpeskred, jord‐ og flomskred. Det er
ikke registrert skrenter/sideterreng med potensiale for steinsprang som kan nå vegen. Skredfaren for den
nye vegen vurderes å være innenfor akseptkriteriet på 1 skred pr. 50 år pr. kilometer veg. Skredfaren er
vurdert i fagrapport ingeniørgeologi, vedlegg 4.

8.6. Grunnerverv og innløsning av bygninger

8.5. Flom
Det er gjennomført beregninger av 200‐års flom i henhold til Håndbok N200 (Statens vegvesen, 2018) og
NVE (2015). Flommen har årlig nominell sannsynlighet 1/200 og sannsynligheten gjelder flom som utgjør
skader på bygg og infrastruktur.
Det er flere bekker og en elv som krysser ny vegtrase. Bekkene har små nedbørfeltareal og liten vannføring,
mens elva Fjelna har stort nedbørsfelt. Det er derfor utført en mer omfattende flomvurdering for Fjelna.

Gnr. / bnr.
120/12
135/42

Type
Bolig
Fritidshus

Profil
‐1930
3135

136/6

Fritidshus

4325

Tabell 8‐1: Viser hvilke bygninger som blir innløst.

Basert på klimaprofil for Trøndelag anbefales kulminasjonsflomverdi for 200‐årsflom med 20% klimapåslag
og 10% usikkerhetspåslag benyttes som dimenasjonerende flomverdi for vannlinjeberegning. Basert på
dette bør underkant av ny bru over Fjelna ligge på minst 44,5 moh.
For 10‐årsflom er beregnet vannstand ved ny bru over Fjelna på 43,9 moh. Det betyr at underkant av ny bru
må ligge på minst 44,4 moh. Forskjellen mellom vannstand med 200‐årsflom og 10‐årsflom er 0,10 meter. I
bestemmelsene til planen er det sikret at Fjelna bru må etableres høyere enn kotehøyde C +44,4.
Se vedlagt fagrapport for flom og vannlinjeberegninger for mer informasjon, vedlegg 8.
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Merknad
Bolig med uthus
Hytte + 2
anneks/uthus
Er innløst

9.2. Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) og ytre miljø (YM) i byggefasen

Areal som må erverves i forbindelse med utbygging av ny E39:

Midlertidig erverv (m2)
Gnr/Bnr Annet Skog

Byggherren skal utarbeide ytre miljø‐plan (YM‐plan) og Sikkerhet, Helse og Arbeidsmiljø‐plan (SHA‐plan) før
det utarbeides konkurransegrunnlag for byggefasen. Tilsvarende krav gjelder for drift og vedlikehold.

Permanent erverv (m2)

Tomt Dyrket Sum

Annet Skog

Tomt Dyrket Sum

118/1
118/3

9842 10934
13215 15423

20776
28638

40333
8835

2355
1007

42688
9842

119/1

35397 14993

50390

9781

5672

15453

43624
21211

2391
2428
112
756

7862
1514

8678 18931
3942
112
756

4421 110837
11075
198
2490
361 11781
930
13728
82
2076

9742 48988
723 8702
692
6437

913 60688
9425
692
6480 12917

21688

21688

15907
12239

74 12206
381 16148

12280
1745 18274

120/1,2
120/3
120/11
120/12

4028 14115
7935 12873

135/1
135/2
135/5,14
135/10
135/11
135/12
135/34
135/42

37952 68084
1027 10048
2292
11420
930
13728
82
109
188

136/1
136/4

25481
403

549

1380 13875
1308 5276

549
380

1779
652

506

Følgende arbeidsoperasjoner må det tas ekstra hensyn til under anleggsarbeidet:
 Arbeid på/ved trafikkert veg (trafikale forhold)
 Sprengningsarbeider
 Arbeid med kulverter/rør og hensyn til livet i vassdragene
 Arbeid i områder med potensiale for funn av kulturminner

Tabell 8‐2: Viser erverv av arealet i henhold AR5 (Arealressurskart) fordelt på gnr og bnr.

9. Anleggsgjennomføring
9.1. Drift av anlegget
Ved bygging av ny veg er det en målsetting at trafikken langs E39 ikke skal hindres mer enn nødvendig. Det
må etableres trafikale løsninger som sikrer framkommelighet for trafikken, og adkomster til boligene langs
vegen. Kortere stans må påregnes av sikkerhetsmessige hensyn. Anleggsvirksomheten skal i utgangspunktet
foregå på dagtid (kl. 07 – 20), men det kan i korte perioder også bli nødvendig med virksomhet om kvelden
(kl. 20 – 23). Det forutsettes at det ikke skjer støyende arbeid mellom kl. 23 – 07.
Det skal utarbeides en plan for hvordan anleggsarbeidene skal utføres. Planens skal beskrive trafikkavvikling
og måten oppdraget gjennomføres på. Gjennomføringssplanen skal godkjennes før anleggsdriften
igangsettes. Dette er det stilt krav om i reguleringsbestemmelsene.
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Heim kommune

Vedtatt dato:
Dato for siste mindre endring:

Reguleringsplan for E39 Stormyra ‐ Barhals
Reguleringsbestemmelser
Detaljregulering
PlanID 50112019003
Saksnummer <xxxxxx>

.

1. Planens hensikt
Hensikten med planarbeidet er å planlegge for bygging av ny E39 mellom Stormyra og Barhals forbi Vinjeøra, for å
oppnå bedre trafikksikkerhet og økt fremkommelighet.

2. Fellesbestemmelser for hele planområdet
2.1 Universell utforming

2.3 Terrengbehandling
A. Nytt veganlegg skal utføres slik at det best mulig blir tilpasset terreng og omkringliggende landskap. Skjæringer
og fyllinger skal avsluttes inn mot terreng slik at sidearealene får en estetisk god utforming, og slik at
overgangen mot eksisterende terreng blir så naturlig som mulig.
B. All toppmasse og undergrunnsjord/torvjord i ny veglinje, sidearealer og anleggsområder skal tas av,
mellomlagres og gjenbrukes i området. Toppmasser og undergrunnsjord skal lagres adskilt. Flytting av
jordmasser skal gjøres på en måte som hindrer spredning av fremmede, uønskede arter.
C. Matjord skal brukes til jordbruksformål i nærområdet. Matjordlaget skal da tas av, lagres og tilbakeføres på
en slik måte at en ivaretar kvalitet og struktur, og i henhold til beste‐praksis‐metodikk. Metode for dette
beskrives nærmere i matjordplanen / YM‐planen.
D. Alle berørte sidearealer skal istandsettes og revegeteres med mest mulig bruk av mellomlagrede vekstmasser.
E. Ved tilkjøring av masser, skal det påses og kontrolleres at disse ikke er infisert av fremmede arter.
F. Der elveløp berøres i anleggsfasen skal elveløp og elvebunn istandsettes tilsvarende dagens situasjon når
anleggsarbeidet er ferdig.
G. Tilslamming av vassdrag skal begrenses.
H. Anleggsområdet ved vassdrag skal være så smalt som mulig slik at vegetasjonsbeltet opp‐ og nedstrøms
krysningspunkta bevares i størst mulig grad.
I. Stedegne topplag til områder der vegetasjon fjernes fra elvekantene skal bevares og gjenbrukes.
J. Miljødirektoratets håndbok 22‐2002 «Slipp fisken fram» skal legges til grunn for gjennomføring av inngrep og
tiltak i vassdrag.

2.4 Kulturminner

Gangveg/gangarealer og kollektivholdeplasser skal utformes i samsvar med Statens vegvesen håndbok v129 Universell
utforming av veger og gater.

2.2 Krav til støytiltak
2.2.1 Retningslinje for støy

A. Grenseverdiene i Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging T‐1442:2021 tabell 2 skal legges til
grunn for gjennomføring av tiltak mot luftoverført støy fra ny veg. Det samme gjelder dersom støynivået ved
bygninger med støyfølsomt bruksformål er over grenseverdi, og støynivået øker med 3 dB eller mer der
utbyggingen endrer eksisterende veg.
2.2.2 Fasadetiltak og lokale skjermer
A. Bygninger med støyfølsomt bruksformål, som får et støynivå som strider med grenseverdier i T‐1442:2021
tabell 2, skal vurderes for lokale avbøtende tiltak for å sikre tilfredsstillende støynivå på uteareal og
innendørs. Dette gjelder også dersom bygninger med støyfølsomt bruksformål har støynivå over grenseverdi
og støynivået øker mer 3 dB eller mer ved endring av eksisterende veg.
B. Bygninger som skal vurderes for lokale avbøtende tiltak skal sikres minst ett uteoppholdsareal med støynivå
lik, eller under grenseverdi i T‐1442:2021 tabell 2. Innglassing, utestue eller lignende kan benyttes der dette er
nødvendig for å få tilfredsstillende støynivå. Målet for tiltak på uteoppholdsareal er å oppnå 10‐15 m2
uteareal med tilfredsstillende støynivå.
C. Bygg med støyfølsomt bruksformål skal sikres innendørs støynivå i oppholds‐ og soverom lik eller under
grenseverdi gitt i NS8175:2012 lydklasse C, eventuelt klasse D der kost‐nytte‐forhold gjør det urimelig å
oppfylle klasse C. Ved gjennomføring av fasadetiltak, skal det være tilfredsstillende ventilasjon innendørs etter
at tiltaket er gjennomført.

A. Dersom det i forbindelse med utbyggingen oppdages automatisk fredete kulturminner som tidligere ikke er
kjent, skal kulturminnemyndigheten i Trøndelag kontaktes umiddelbart, jfr. Lov om kulturminner § 8, annet
ledd. Eventuelle tiltak må godkjennes av rette antikvariske myndighet ved Trøndelag fylkeskommune. Det skal
settes opp et sikringsgjerde rundt hensynssonen under anleggsfasen.

2.5 Massebehandling
A. Asfalt regnes som forurenset masse og må deponeres på godkjent deponi. Forurenset masse skal håndteres i
tråd med forurensingsforskriften.
B. Før det startes deponering av masser utenfor planområdet skal det foreligge en skriftlig tillatelse fra
forurensningsmyndigheten (kommunen) som angir hvor og hvordan massene skal deponeres.

2.6 Vilkår i bygge‐ og anleggs‐ og driftsfasen
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.

2.2.3 Støy i anleggsperioden
A. For støy i anleggsperioden skal T‐1442:2021, kapittel 6 Bygge og Anleggsstøy legges til grunn. Det skal
utarbeides støyprognoser inkludert forslag til avbøtende tiltak før anleggsstart.

Det må påvises at området er stabilt under anleggsfasen og i etter‐situasjonen.
E39 skal i størst mulig grad være åpen for trafikk i anleggsperioden. Det er tillatt med kortere perioder med
stenging av Europavegen. Det må sikres at dette ikke fører til fare for liv og helse.
Det skal sikres midlertidig løsninger for gående og syklende langs ferdselsårer i anleggsperioden.
Det skal legges til rette for revegetering av skjæringer og fyllinger undervegs i anleggsperioden.
Utslipp av skadelige stoffer og avrenning fra anleggsarbeidet til vassdrag skal til enhver tid unngås.
Avbøtende tiltak for å hindre at driften medfører alvorlige konsekvenser på omgivelsene skal planlegges og
gjennomføres som en del av vegtiltaket.
Forurensende utslipp i anleggsfasen kan potensielt medføre negativ påvirkning på vannforekomster. Det skal
derfor legges opp til tiltak som reduserer sannsynlighet for slike utslipp. Dette kan innebærer sikre
oppbevarings‐ og fyllingsplasser for drivstoff og andre skadelige stoffer, begrense avrenning fra riggområder,
tilgang til oljeabsorberende stoffer blant annet. Tiltakene skal planlegges og beskrives i detalj i Plan for ytre
miljø (YM‐plan).

2.7 Naturmangfold
A.

Der elver og bekker legges i rør skal det tas hensyn til akvatisk fauna og hydromorfologi. Dette skal følge
prinsippene i Statens Vegvesens rapport 459 «Frie fiskeveger».
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3. Bestemmelser til arealformål

4. Bestemmelser til hensynssoner (§§ 12‐6, 12‐7 og 11‐8)

3.1 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (§ 12‐5 nr. 2)

4.1 Faresone

3.1.1 Fellesbestemmelser for samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur
A. Offentlige trafikkområder skal opparbeides i tråd med gjeldende normer og håndbøker.
B. Nye avkjøringer til E39 utover det som fremgår av reguleringsplanen og bestemmelsene gitt her, tillattes ikke.
C. Ingen eksisterende adkomstveger kan stenges før ny adkomst til eiendommen er ferdigstilt og kan tas i bruk.
Midlertidige løsninger kan tillates.
D. Fjelnabru må ligge på eller høyere enn kotehøyde C +44,4.
E. Vegbelysning skal etableres på en måte som minimerer lysforurensingen fra lysanlegget.
3.1.2 Kjøreveg (SKV)
A. Området merket med o_SKV skal benyttes til offentlig veg.
B. Følgende veger regulert til kjøreveg er felles: f_SKV2, f_SKV4, f_SKV5, f_SKV8, f_SKV9, f_SKV10, f_SKV11 og
f_SKV13.
C. Følgende veger er privat: SKV3 og SKV4.

4.1.1 Høyspenningsanlegg (inkl. høyspentkabler) (H370)
A. Det er ikke tillatt med ny bebyggelse innenfor hensynssonen. Alt anleggsarbeid og alle tiltak i terrenget
innenfor hensynssonen skal på forhånd avklares med ledningseier.

4.2 Dimensjonering av anlegg for flom og overvann
A. Permanente og midlertidige tiltak skal sikres mot flom etter Statens vegvesen håndbok N200
Vegbygging, inkludert klimapåslag og påslag sikkerhetsfaktor ved hydrologiske beregninger iht.
Fagrapport Flom og vannlinjeberegninger for E39 Stormyra ‐ Barhals, datert 07.12.2021
B. Det skal sikres at tredjepart ikke påføres økt flomfare som følge av vegtiltaket.
C. Vegtiltaket skal utformes slik at naturlige flomveger ivaretas. Overvann skal håndteres innenfor
planområdet, og fortrinnsvis infiltreres og ledes kontrollert til vassdrag/resipient.

5. Bestemmelser til bestemmelsesområder

3.1.3 Gangveg (SGG)
A. Alle områder regulert til gangveg har offentlig eierform.

5.1 Bestemmelsesområde

3.1.4 Annen veggrunn ‐ grøntareal (AVG)
A. Alle områder regulert til annen veggrunn ‐ grøntareal har offentlig eierform.
B. Arealer regulert som annen veggrunn grøntareal kan benyttes som arealer for støyskjerm, skrånings‐
/skjæringsutslag, riggområde, og midlertidig masselager i tilknytning til etablering av nytt veganlegg. Det
tillattes etablert rekkverk, tekniske installasjoner og andre innretninger for bygging og drift av
samferdselsanlegget. Vegetasjonen skal tilpasse de tilgrensende arealene sin karakter.
3.1.5 Leskur/plattformtak (BP)
A. Alle områder regulert til leskur/plattformtak har offentlig eierform.
B. Områder merket med o_BP skal benyttes til leskur.

5.1.1 Vilkår for bruk av arealer, bygninger og anlegg (#Deponi)
A. #Deponi1 ‐ #Deponi4 skal være permanente masselager (deponi), hvor det kan lagres rene overskuddsmasser
fra tiltaket. #Deponi1 og #Deponi3 skal tilrettelegges til skogbruk. #Deponi2 skal tilrettelegges for
landbruksareal, innmarksbeite. #Deponi4 skal tilrettelegges for dyrka mark.
B. Områdene skal arronderes og tilpasses formål og omkringliggende terreng etter ferdigstillelse.

5.1.2 Midlertidig bygge‐ og anleggsområde (#)
A. Områder regulert til midlertidig bygge‐ og anleggsområde kan brukes til midlertidig anleggsområde og
masselager i tilknytning til etablering av nytt veganlegg. Det midlertidige anleggsbeltet fjernes/opphører når
veganlegget med alt sideareal er ferdig.
B. Terrenginngrepet skal gjøres så skånsomt som mulig.

3.1.6 Kollektivanlegg (SKA)
A. Området merket o_SKA skal benyttes til å etablere kollektivanlegg.

5.1.3 Arkeologiske utgravninger km1 bygge‐ og anleggsområde (#km_1)
A. Før iverksettingen av tiltak i medhold av planen skal det foretas arkeologisk utgravning av det berørte
automatisk fredete kulturminnet id. 283696 markert som bestemmelsesområde #km_1 i plankartet.

3.1.7 Kollektivholdeplass (SKH)
A. Områder merket med o_SKH skal benyttes til kollektivholdeplass.

Det skal tas kontakt med Trøndelag fylkeskommune i god tid før tiltaket skal gjennomføres slik at omfanget av
den arkeologiske granskingen kan fastsettes.»

3.2 Landbruks‐, natur‐ og friluftsformål samt reindrift (§ 12‐5 nr. 5)
3.2.1 Fellesbestemmelser for landbruks‐, natur‐ og friluftsområder samt reindrift (felt L)
A. For områdene merket med L gjelder bestemmelsene i gjeldende kommuneplan.

6. Rekkefølgebestemmelser
3.3 Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone (§ 12‐5 nr. 6)
3.3.1 Bruk og vern av sjø og vassdrag (V)
A. Områder merket med V er naturområde i sjø og vassdrag.
B. Kantvegetasjon langs bekker og vassdrag skal bevares så langt som mulig.
C. For bekker som berøres av tiltaket skal det, med hjemmel i Forskrift om fysiske tiltak i vassdrag, utarbeides en
plan for vannføring, inkludert prinsipper for fiskeføring. Planen skal være godkjent av ansvarlig myndighet iht.
forskriftens § 1 før igangsetting av anleggsarbeidet.

6.1 Før igangsettingstillatelse
A. Før anleggsstart skal det utarbeides komplette modellbaserte byggeplaner for hele veganlegget med
sidearealer. Planen skal beskrive de enkelte elementer som f.eks. vegdekke, planting, murer, rekkverk, kabler,
ledninger, belysning, fyllinger, skjæringer og sideterreng.
B. Før anleggsstart skal det utarbeides en gjennomføringsplan. Planens skal beskrive trafikkavvikling og hvordan
oppdraget gjennomføres på. Gjennomføringsplanen skal godkjennes av Statens vegvesen.
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C. Før anleggsstart skal det utarbeides en «Ytre miljø»‐ plan, etter krav angitt i Statens vegvesen håndbok R760.
Tema som skal inngå er støy, vibrasjoner, forurensing av jord, vann og luft, landskap, naturmiljø inkl. sjø,
kulturmiljø, miljøhensyn, dyrkamark, energiforbruk, materialvalg og avfallshåndtering.
D. Før anleggsstart skal området kartlegges for fremmede arter. Fremmede arter skal fjernes på forsvarlig vis før
anleggsarbeider settes i gang. Før anleggsstart skal det utarbeides en tiltaksplan for fremmede arter.
E. Rigg‐ og marksikringsplan for anleggsfasen skal foreligge før anleggsstart.

6.2 Før anlegg tas i bruk
A. Nødvendige sikringsgjerder og sikringstiltak i tilknytning til vegen skal være oppført senest samtidig med at
vegen åpnes for normal trafikk.

6.3 Rekkefølge i tid
A. Etter avsluttet anleggsperiode og senest innen påfølgende sommersesong, skal berørte sidearealer revegeteres,
istandsettes og tilbakeføres til det formål som er vist på reguleringsplan.
B. Lokale støyskjermingstiltak skal være ferdigstilt senest 1 år etter øvrige vegtiltak i planområdet.
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