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1 Sammendrag
I forbindelse med Statens vegvesens arbeid med ny reguleringsplan for E39 på strekningen Barhals-Søo i
Heim kommune, Trøndelag, er det utarbeidet en konsekvensutredning for prissatte og ikke-prissatte
konsekvenser. Denne fagrapporten gjør rede for verdier og konsekvenser for friluftsliv og bygdeliv i forbindelse
med planene. Fagrapporten er utarbeidet etter metodikk for ikke-prissatte konsekvenser i Statens vegvesens
håndbok V712, konsekvensanalyser.
Friluftsliv er i håndbok V712 definert som opphold og fysisk aktivitet i friluft i fritiden med sikte på miljøforandring
og naturopplevelse. Begrepet by- og bygdeliv defineres som opphold og fysisk aktivitet i byer og tettsteder.
I rapporten sammenlignes to utbyggingsalternativer. Alternativ 1 (Barhals-Stormyra) er regulert tidligere.
Traseen ligger nært opp til, og delvis i dagens E39-trase. Traseen er dessuten ca. 2 km kortere enn alternativ
2. Alternativ 2 (Barhals – Søo) legges opp til 800 m lenger sør enn dagens vei mellom Barhals og Stormyra.
Den nye traseen går hovedsakelig gjennom natur- og landbruksområder.
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 dagens 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.
Påvirkning og konsekvenser
For alternativ 1 er det i all hovedsak friluftslivsområdene som ligger nærmest Vinjeøra som blir berørt.
Omlegging av traseen i forhold til dagens 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 dagens trase de første ca. 2 km, mens den vest for Stormyra fortsetter i ny trase, et stykke
sør for dagens E 39. 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 dagens 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.
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Uansett alternativ vil det etableres underganger og bruer i tilknytning til gang- og sykkelveier, slik at kryssing
av veien kan skje på en trygg måte. Dette er spesielt positivt for myke trafikanter, slik som barn på vei til og fra
skole og fritidsaktiviteter.
Mens alternativ 1 vil beslaglegge areal i ett av planområdets registrerte friluftslivsområder, vil alternativ 2
beslaglegge deler av, eller påvirke mulighet til bruk av flere områder. Støybelastningen på friluftslivsområder
blir dessuten størst ved alternativ 2. Påvirkningen på friluftsliv og bygdeliv vil samlet bli minst for alternativ 1.
Dette alternativet er derfor mest fordelaktig med hensyn til fagtemaet.
I anleggsperioden kan tilgjengeligheten til områder som benyttes til friluftsliv blir dårligere. Støy og
luftforurensning/støv som følge av arbeidet og transport kan dessuten føre til at enkelte områder blir mindre
attraktive å bruke.
Tabellen under gir en oversikt over hvert enkelt delområdes verdi, samt påvirkning og konsekvensgrad av de
to utbyggingsalternativene.

Nr.

Delområde

Verdi

F1

Badeplass ved
E39

F2

Badeplass Stølen

Middels verdi
(nedre sjikt)

F3

Gamle Stølsveg

Middels verdi
(nedre sjikt)

Noe verdi

Stor verdi (øvre
sjikt)
Stor verdi (øvre
sjikt)
Stor verdi (øvre
sjikt)

F4

Kårøydalen

F5

Lysløype Vinjeøra

F6

Kløvberghølen

F7

Kvennafossen

Noe verdi

F8

Rundt
Skeisshaugen

F9

Gammelveien

Middels verdi
(øvre sjikt)
Middels verdi
(øvre sjikt)

F10

Ørstad

Noe verdi

F11

Fjelna

Stor verdi (øvre
sjikt)

F12

Brona

Noe verdi

F13

Fjelnsetholmen

Noe verdi

F14

Mellom bruene

Middels verdi
(øvre sjikt)

FossdalenKnippelfjelletAnderslifjelletStorlisetra

Stor verdi (øvre
sjikt)

F15

Påvirkning

Konsekvensgrad
Ubetydelig miljøskade (0)
Betydelig miljøskade (--)

Alt. 1:

*
Ubetydelig endring
*
Ødelagt/sterkt forringet
Ubetydelig endring

Alt. 2:
Alt. 1:
Alt. 2:
Alt. 1:
Alt. 2:
Alt. 1:
Alt. 2:
Alt. 1:
Alt. 2:
Alt. 1:
Alt. 2:
Alt. 1:
Alt. 2:
Alt. 1:
Alt. 2:
Alt. 1:
Alt. 2:
Alt. 1:
Alt. 2:
Alt. 1:
Alt. 2:
Alt. 1:
Alt. 2:

Forringet
Ubetydelig endring
Ubetydelig endring
Ubetydelig endring
Forringet
Ubetydelig endring
Ubetydelig endring
Ubetydelig endring
Ubetydelig endring
Ubetydelig endring
Ubetydelig endring
Ubetydelig endring
Ubetydelig endring
Noe forringet
Noe forringet
Noe forringet
Forringet
Noe forringet
Ubetydelig endring
Forringet
Forbedret
Ubetydelig endring
Forbedret

Noe miljøskade (-)
Ubetydelig miljøskade (0)
Ubetydelig miljøskade (0)
Ubetydelig miljøskade (0)
Betydelig miljøskade (--)
Ubetydelig miljøskade (0)
Ubetydelig miljøskade (0)
Ubetydelig miljøskade (0)
Ubetydelig miljøskade (0)
Ubetydelig miljøskade (0)
Ubetydelig miljøskade (0)
Ubetydelig miljøskade (0)
Ubetydelig miljøskade (0)
Noe miljøskade (-)
Noe miljøskade (-)
Noe miljøskade (-)
Betydelig miljøskade (--)
Noe miljøskade (-)
Ubetydelig miljøskade (0)
Noe miljøskade (-)
Betydelig miljøforbedring (++)
Ubetydelig miljøskade (0)
Betydelig miljøforbedring (++)

Alt. 1:

Forbedret

Noe forbedring (+)

Alt. 2:

Noe forringet

Noe miljøskade (-)

Alt. 1:
Alt. 2:
Alt. 1:
Alt. 2:

Ubetydelig miljøskade (0)

Alt. 1:
Ubetydelig endring
Ubetydelig miljøskade (0)
Stor verdi (øvre
sjikt)
Alt. 2:
Forbedret
Noe forbedring (+)
Alt. 1:
Ubetydelig endring
Ubetydelig miljøskade (0)
Middels verdi
F17 Vinjefjorden
(øvre sjikt)
Alt. 2:
Ubetydelig endring
Ubetydelig miljøskade (0)
Samlet vurdering av konsekvens for Alt. 1:
Noe negativ konsekvens
friluftsliv og bygdeliv Alt. 2:
Middels negativ konsekvens
*Utenfor influensområdet –ikke relevant å vurdere påvirkning.
F16

Ekserplassen
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Forutsatte skadereduserende tiltak
•

Da utbyggingsalternativ 2 vil danne en barriere i eksisterende lysløype, er det forutsatt at det skal
etableres en kulvert under E39 slik at forbindelsen mellom nordre og søndre del av løypa
opprettholdes.

•

Alle kryssinger av ny E39 for myke trafikanter vil skje gjennom kulverter/bruer under den nye veien
(begge alternativ). Dette øker sikkerheten i forhold til dagens situasjon, hvor all kryssing av E39 foregår
i plan.

•

Det utarbeides en ytre miljø-plan (YM-plan) som beskriver miljømål, miljøkrav, miljørisiko og
forebyggende og avbøtende tiltak til anleggsperioden.

Ikke forutsatte skadereduserende tiltak
•

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
framkommelighet.

RAPPORT

SIDE 6 AV 27

2 Innledning
2.1 Bakgrunn
Det er besluttet å bygge ny E39 mellom Stormyra og Barhals, for å oppnå bedre trafikksikkerhet og økt
fremkommelighet. Strekningen ligger i Heim kommune, Trøndelag. Planarbeidet vil avklare linjevalget og
skaffe et formelt grunnlag for å bygge ny E39, med tilhørende kryssløsninger og kollektivknutepunkt.
E39 Stormyra – Barhals er en delstrekning av prosjektet E39 Betna – Stormyra, langs Vinjefjorden. Prosjektet
er en del av arbeidet med å utbedre E39 mellom Kristiansand og Trondheim, slik at dårlige vegstrekninger får
europavegstandard.
Eksisterende E39 forbi Vinjeøra er ikke egnet som fremtidig europaveg. Eksisterende veg har dårlig kurvatur
og vegen har en bredde på bare 6,5 – 7,5 meter. Fartsgrensen varierer mellom 50, 60 og 80 km/t. Det er flere
direkte avkjørsler og sidevegsavkjørsler på strekningen som ikke har tilfredsstillende standard.

2.2 Beskrivelse av tiltaket
Målet med arbeidet er å få avklart om det skal bygges ny E39 etter alternativ 1 eller 2.
Alternativ 1: Ny veg fra Barhals til Stormyra om Vinjeøra. Dette alternativet er utredet og regulert tidligere,
disse utredningene legges til grunn for arbeidet. I alternativ 1 er det planlagt for en 2-felts veg med 9 meters
bredde (H2-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 2felts veg med 9 meter vegbredde (H1-standard) og fartsgrenser på 80 km/t og 90 km/t.

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

2.3 Referansealternativet (0-alternativet)
Referansealternativet (0-alternativet) er sammenligningsgrunnlaget for de utredede alternativene. Det betyr at
referansesituasjonen per definisjon har konsekvensen 0. Referansealternativet representerer dagens
situasjon i planområdet, inkludert nødvendig vedlikehold. I tillegg medregnes den utvikling som forventes å
inntreffe i hele analyseperioden uten at det gjennomføres tiltak. Det bemerkes at referansealternativet ikke er
et reelt alternativ, da det er besluttet at det skal bygges ny vei. Referansealternativet brukes kun som et verktøy
for å kunne skille de to framlagte alternativene jf. KU-metodikken (Statens vegvesen 2018, oppdatert 2021).
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2.4 Krav til konsekvensutredning
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 § 42 og forskrift om konsekvensutredninger § 10).
Formålet med konsekvensutredningen er i forskrift om konsekvensutredninger for planer etter plan- og
bygningsloven: «å sikre at hensynet til miljø og samfunn blir tatt i betraktning under forberedelsen av planer,
og når det tas stilling til om, og på hvilke vilkår, planer skal gjennomføres». Utredningen skal gi
planmyndigheten grunnlag for å behandle og vedta arealplanene og eventuelt fastsette vilkår for å
gjennomføre tiltaket.
Hva som skal utredes for det enkelte fagtema er angitt i reguleringsplanens planprogram. Planprogrammet for
E39 Stormyra-Barhals ble vedtatt av Heim kommune, 25. juni 2021. I planprogrammet står følgende om
fagtema friluftsliv og bygdeliv (her kalt nærmiljø og friluftsliv):
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3

Metode

Denne fagrapporten vurderer tiltakets konsekvenser for fagtema friluftsliv og bygdeliv. Formålet med
utredningen er å frambringe kunnskap om temaets verdier i plan- og influensområdet, og belyse hvordan de
ulike utredningsalternativene vil kunne påvirke disse verdiene.
Konsekvensutredningen er utarbeidet i henhold til metodikk i Statens vegvesens håndbok V712
Konsekvensanalyser (Statens vegvesen, 2018, oppdatert 2021). De ikke-prissatt fagtemaene vurderes i fire
trinn som vist i figur 3-1.

Figur 3-1 Figuren viser hoved trinnene av konsekvensvurdering av ikke-prissatte fagtema. Kilde: Statens vegvesen
håndbok V712 (2018, oppdatert 2021).
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3.1 Influensområde
Influensområdet inkluderer planområdet og tilstøtende arealer som direkte eller indirekte kan påvirkes av
tiltaket, for eksempel i forhold til støy, luftforurensing, barrierevirkninger og visuell forringelse.

3.2 Kunnskapsgrunnlag
Informasjon om utredningsområdet er innhentet ved bruk av offentlig tilgjengelig innsynsløsninger, nettsteder
og kontakt med Heim kommune. Kildene som er brukt i rapporten er oppramset i kap. 0.
Det ble gjennomført befaring i utredningsområdet 18. og 19. august 2021. Kunnskapsgrunnlaget vurderes å
være tilfredsstillende.

3.3 Metode for vurdering av friluftsliv og bygdeliv
I det følgende omtales definisjonen av fagtemaet, samt den fagtemaspesifikke metoden for vurdering
verdisetting og påvirkning.

Definisjon av fagtema
I håndbok V712 defineres friluftsliv slik:
«Friluftsliv er definert som opphold og fysisk aktivitet i friluft i fritiden med sikte på miljøforandring og
naturopplevelse. Begrepet by- og bygdeliv defineres som opphold og fysisk aktivitet i byer og tettsteder.
Sentralt for temaet friluftsliv / by- og bygdeliv er folks bruk og opplevelse av det naturlige og
menneskepåvirkede landskapet inklusive byer og tettsteder.
Temaet omfatter følgende deltemaer:
•

Friluftslivsområder

•

Utearealer i byer og tettsteder som er allment tilgjengelige (i hele eller deler av døgnet).

•

Forbindelseslinjer for myke trafikanter

•

Nett for tursykling

•

Sykling på offentlig vegnett inngår i vurderingene dersom temaet ikke er behandlet i prissatte
konsekvenser

I tema friluftsliv / by- og bygdeliv utredes hvilken påvirkning støy har på menneskers bruk og opplevelse av byog friluftslivsområder. Temaet omfatter ikke motorisert ferdsel, næringsvirksomhet eller innendørs aktiviteter.»
Når det gjelder støy i bolig og på privat uteplass, er dette utredet under prissatte utredningstema under fagtema
støy.
Registreringskategorier for temaet framgår av tabell 3-1. Da utredningsområdet i denne saken ikke omfatter
byområder, er bare begrepet bygdeliv benyttet.
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Tabell 3-1 Registreringskategorier for friluftsliv og bygdeliv. Kilde: Statens vegvesen håndbok V712 (2018, oppdatert
2021).

Vurdering av verdi
Registrerte delområder verdivurderes etter verdikriterier gitt i håndbok V712, som vist i tabell 3-2.
Tabell 3-2 Verdikriterier for fagtema friluftsliv og bygdeliv. Kilde: Statens vegvesen håndbok V712 (2018, oppdatert
2021).
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Vurdering av påvirkning
Vurdering av påvirkning på registrerte delområder er gjort i henhold til håndbok V712 (tabell 3-3).
Tabell 3-3 Vurdering av påvirkning av friluftsliv og bygdeliv. Kilde: Statens vegvesens håndbok V712 (2018, oppdatert
2021).

Vurdering av konsekvenser
Vurdering av konsekvenser gjøres i henhold til metodikken beskrevet i håndbok V712. Dette gjøres trinnvis:
•
•

Trinn 1: Konsekvens pr. delområde fastslås ved å sammenstille resultatene av verdi- og
påvirkningsvurderingene.
Trinn 2: Konsekvensen for hvert alternativ fastslås ved å vurdere den samlede virkningen av alle
delområdene.

Alternativene skal deretter rangeres, basert på de samlede konsekvensene for fagtemaet.
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4 Dagens status for friluftsliv og bygdeliv
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,
som stedvis danner en forholdsvis dyp elvedal. Rundt elvas utløp i fjorden er terrenget forholdsvis flatt. Videre
vestover, langs Vinjefjorden er terrenget bratt og skogkledt. Bebyggelsen er tettest på selve Vinjeøra og i lia
nord for kirka. Planområdet er ellers preget av spredt bebyggelse. I tillegg til E39, som går nord i planområdet,
er det et nettverk av bygde-, skogsbil- og traktorveier.
Variasjonen i området innbyr til ulike friluftslivsaktiviteter for flere brukergrupper. Heim kommune har kartlagt
friluftslivsområder på sine arealer jf. Miljødirektoratets veileder M98-2013. Faktaopplysninger om, og
geografisk avgrensning av de kartlagte områdene er tilgjengelig via Miljødirektoratets kartinnsynsløsning
Naturbase. Avgrensningen av de kartlagte friluftslivsområdene som er relevante for denne utredninger er vist
i figur 4-1. Kartet finnes i større format i vedlegg 1. Områdene omtales nærmere i kap. 5.1.

Figur 4-1 Kartlagte friluftslivsområder i planområdet. Traséalternativ 1 er tegnet med brun linje, mens alternativ er tegnet
med grønn linje. De kartlagte friluftslivsområdene (F1-17) omtales nærmere i kap. 5.1. Kart: Sweco.

De fleste, og mest brukte friluftslivsområdene, ligger i gangavstand til tettstedet. Her er det bl.a. turløyper,
lysløype, fiske- og badeplasser og flere tilrettelagte utfartsområder for skolen og barnehagen. Vinjeøra skole
er en barneskole med ca. 40 elever fra 1.-7. klasse. Skolen ligger nord for elva Fjelna og E39 på selve Vinjeøra.
Vinje Barnehage ligger i lia nordøst for kirka, like ved boligfeltet på nordsiden av E39. Barnehagen har
barnehageåret 2021/22 13 barn. Både barnehage og skole har utfartsområder i nærheten, men de bruker også
områder på sørsiden av dagens E39. Dette betyr at skole- og barnehagebarn må krysse dagens E39 for å nå
disse områdene. Fartsgrensen gjennom Vinjeøra er i dag 50, mens det på høyden øst for Vinjeøra er 60-sone.
På vinteren kjøres det opp skispor i lysløypa. Skisporene fortsetter videre sørover, opp i mer høyereliggende
områder, sør for planområdet. Ingen av friluftslivsområdene er statlig sikra.

RAPPORT

SIDE 14 AV 27

Vinjeøra er 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. Kårøydalsveien er innfallsport til
Kårøydalen. Kårøydalen er en frodig dal med gammelt kulturlandskap med en rekke bevaringsverdige
bygninger. Veiatkomsten gjør dalen til et godt utgangspunkt for turer i fjellet.
En del av Kristiansund og Nordmøres turistforenings (KNT) stinett går via Vinjeøra (Figur 4-2). Denne delen
av stinettet hører inn under Fjordruta. Fjordruta er en over 15 mil lang, T-merket sti/rute som går fra
Kristiansund på Nordmøre i vest, via Aure kommune, før den kommer ned til Vinjeøra. Vinjeøra er det østligste
punktet på ruta. Ca. 3 km sør for Vinjeøra, ligger KNT-hytta Storlisetra. Dette er én av 12 hytter kælåkvå+
Fjordruta. Adkomst fra Vinjeøra går på skogsbil-/traktorveien som går fra E39 ved Fjelnsetøyan. Fra Storlisetra
kan en gå Fjordruta videre til Halsanausta, helt vest i Heim kommune.
Stinettet henger sammen med turistforeningsstiene i Trollheimen. Oversikt over Fjordruta og andre deler av
KNTs T-merkede stinett er vist i Figur 4-2. Et mer detaljert kart over KNT-stiene rundt Vinjeøra er vist i Figur
4-3.

Figur 4-2 Kristiansund og Nordmøre Turistforenings stinett Fjordruta går gjennom planområdet. Turistforeningens stinett
er inntegnet med rødt. Blå sirkel markerer hvor stien går gjennom plan-/influensområdet. Kartkilde: Naturbase.

Figur 4-3 Kristiansund og Nordmøre Turistforenings stinett i tilknytning til Vinjeøra. Kartkilde: Naturbase.
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5 Konsekvensvurdering
5.1 Vurdering av verdi pr. delområde
I det følgende gis en beskrivelse av de kartlagte friluftslivsområdene i tiltaket plan- og influensområde (tabell
5-1). Beskrivelsen er i all hovedsak hentet fra faktaarkene fra kommunens friluftslivskartlegging. Tekst i kursiv
angir «områdeverdi» satt av kommunen. Områdeverdien er benyttet som utgangspunkt ved fastsetting av verdi
etter håndbok V712 (tabell 3-2).
Avgrensing og geografisk plassering av delområdene er vist på kart i figur 4-1 og
vedlegg 1. Verdikart er vist i vedlegg 2.
Tabell 5-1 Oversikt over delområder i og ved planområdet. Inndeling i delområder og verdisetting er basert på Heim
kommunes friluftlivskartlegging.
Nr.

F1

F2

Delområde/
registreringskategori
Badeplass ved
E39/Strandsone
med tilhørende
sjø og vassdrag
Badeplass
Stølen/Strandsone med tilhørende sjø og
vassdrag

F3

Gamle Stølsveg/
Nærturterreng

F4

Kårøydalen/
Utfartsområde

F5

Lysløype
Vinjeøra/
Nærturterreng

F6

Kløvberghølen/L
eke- og
rekreasjonsområde

F7

Kvennafossen/N
ærturterreng
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Verdivurdering
Badeplass like nedstrøms E39-brua over Søo. Brukes i noen grad av
lokalbefolkningen, men er lite attraktiv pga. beliggenhet like ved vei. Ingen
tilrettelegging.
Ikke verdisatt friluftslivsområde
Badeplass ved Steinøra, nord for E39. Høyere brukerfrekvens blant
lokalbefolkningen enn F1. Skyldes sannsynligvis større avstand fra veien, og
større, tilgjengelig område for bading. Ingen tilrettelegging, men mulighet for
parkering sør for E39, like ved badeplassen.
Registrert friluftslivsområde (C-verdi)
Gammel kjerrevei fra Kårøydalsvegen til Stormyra/E39. Rundtur på markert
sti over Stormyra mulig. Adkomstmuligheter fra to punkter på E39 (nordøst
og nordvest) og fra Kårøydalsveien. Ganske stor brukerfrekvens blant
lokalbefolkningen. Ganske godt tilrettelagt.
Registrert friluftslivsområde (C-verdi)
Innfartsvei til Kårøydalen. Regionalt viktig utfartsområde med høy
bruksfrekvens.
Kårøydalen strekker seg sørover fra Vinjeøra til kommunegrensa mot Rindal.
Kårøyan Fjellgård helt sør i dalen er utgangspunkt for blant annet toppturer til
Ruten. NTNUI har studenthytte ved Kårvatnet. Hemne jeger- og fiskeforening
har stasjonær lavvo, åpen for allmennheten nord for denne innsjøen. Den
nordligste delen av Kårøydalsveien brukes mye til tur- og treningsturer.
"Storrunden" betegner trase Vinjeøra-Storlisetra-sti over hengebru Fjelna til
Kårøydalsveien- Vinjeøra. Turbok på Ulvestuhaugen og ved bom Brekka.
Svært viktig friluftslivsområde (A-verdi)
Lysløype med ganske høy brukerfrekvens. Brukes til turgåing sommerstid,
mens det i vinterhalvåret kjøres opp skispor. Brukes i størst grad av
lokalbefolkningen. Lysløypa er lett tilgjengelighet fra Kårøydalsvegen. Løypa
kan brukes også som utgangspunkt for oppkjørt skitrase til Oppsalvatnet og
Storlivatnet i sørvest.
Svært viktig friluftslivsområde (A-verdi)
Badeplass i Fjelna med ganske stor bruksfrekvens. Mange kulper, stryk og
svaberg. Mulig å hoppe/stupe fra stor høyde. Redusert vannføring på grunn
av småkraftverk i elva. Tilgjengelig på sti fra Kårøydalsveien eller Fjelnset.
Ellers ingen tilrettelegging. Turmål for skole. Hovedsakelig brukt av
lokalbefolkningen. Ingen tilrettelegging.
Svært viktig friluftslivsområde (A-verdi)
Noe tilrettelagt turområde ved Fjelna, som i hovedsak brukes ved
historieformidling og lek av den lokale barnehagen. Bruksfrekvensen
betegnes som middels.
Registrert friluftslivsområde (C-verdi)

Verdi

Noe verdi

Middels
verdi
(nedre
sjikt)
Middels
verdi
(nedre
sjikt)

Stor verdi
(øvre sjikt)

Stor verdi
(øvre sjikt)

Stor verdi
(øvre sjikt)

Noe verdi
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F8

Rundt
Skeisshaugen/
Grønnkorridor

F9

Gammelveien/G
rønnkorridor

F10

Ørstad/
Nærturterreng

F11

Fjelna/
Særlig kvalitetsområde

F12

Brona/
Nærturterreng

F13

Fjelnset-holmen/
Nærturterreng

F14

Mellom
bruene/Andre
friluftslivsområder

F15

F16

F17

FossdalenKnippelfjelletAnderslifjelletStorlisetra/ Stort
tur-område med
tilrettelegging

Ekserplassen/
Leke- og
rekreasjonsområde
Vinjefjorden/
Strandsone med
tilhørende sjø og
vassdrag
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Grønnkorridor langs eksisterende vei. Det er begrenset trafikk langs turveien,
og den brukes av lokalbefolkningen året rundt. Henger sammen med
gammelveien (F9), som fortsetter på motsatt side av E39. Ganske stor
brukerfrekvens.
Viktig friluftslivsområde (B-verdi).
Gammelveien til Vinjeøra over Leitet. Rundtur fra Grindbakkan boligfelt.
Også rundtur via Gammelveien og Fv680 og E39, men disse er mye
trafikkert. Minnesmerke for russiske soldater i krigsfangegrav ved
kirkegården på Vinjeøra. Turområde for barnehage og skole. Middels
brukerfrekvens og med liten grad av tilrettelegging.
Viktig friluftslivsområde (B-verdi)
Turområde ved Fjelna som brukes av småskolen. Brukerfrekvensen er angitt
å være middels, og området har noe tilrettelegging.
Registrert friluftslivsområde (C-verdi)
Anadromt (lakse- og sjøørretførende) vassdrag med fiskemuligheter
(kortsalg). Litt over 2 km anadrom strekning. Flere naturverdier tilknyttet
vassdraget som utviklet deltaområde ved fjorden og jettegryter.
Brukerfrekvensen er ganske stor. Brukes av både lokale og regionale
brukere.
Svært viktig friluftslivsområde (A-verdi)
Turområde for småskolen med gapahuk. Middels bruksfrekvens, litt
tilrettelagt.
Registrert friluftslivsområde (C-verdi)
Øy i Fjelna som brukes som turområde for småskolen. Dagens E39 må
krysses for å komme til området. Middels bruksfrekvens, litt tilrettelagt.
Registrert friluftslivsområde (C-verdi)
Grill- og samlingsplass ved Fjelna på Vinjeøra. Tilrettelagt med benker og
bålplass. Ganske stor bruksfrekvens lokalt.
Viktig friluftslivsområde (B-verdi)
Adkomstvei til et viktig og forholdsvis inngrepsfritt fjellområde med jakt-,
fiske- og turmuligheter både sommer og vinter. Sti som inngår i "Fjordruta",
en del av Kristiansund og Nordmøre Turistforenings løypenett, går fra
Fjelnset/Vinjeøra og opp til turistforeningshytta Storlisetra. Muligheter for
fiske og småviltjakt i de høyereliggende delene av området.
Veiene i Fjelnsethaugan, nærmest Vinjeøra, brukes av lokale til tur- og
trimgåing. Traséen Vinjeøra-Storlisetra-sti via hengebrua over Fjelna til
Kårøydalsveien- Vinjeøra betegnes som «Storrunden».
Det kjøres opp skiløyper fra Vinjeøra til flere vatn i høyereliggendeområder
områder sør for tettstedet. Åpen bu med soveplass og gapahuk ved
Storlivatnet.
Området er vurdert til å ha middels brukerfrekvens. Turistforeningsstien
brukes av både lokale, regionale, nasjonale og internasjonale brukere, men
veiene lengst i nord i størst grad brukes av lokalbefolkningen.
Svært viktig friluftslivsområde (A-verdi)
Ekserplassen ligger i strandsonen like ved utløpet av Fjelna. Brukes ukentlig
av skolen og som turmål for barnehage. Opparbeidet bålplass og grillplass,
bord og benk, lavvo, og 3 åpne bunkerser.
Svært viktig friluftslivsområde (A-verdi)
God fiskefjord. Båthavner bl.a. på Vinjeøra og ved Staurset, vest for
planområdet. Bademuligheter på Vinjeøra og Hofsetnesset.
Viktig friluftslivsområde (B-verdi)

Middels
verdi (øvre
sjikt)

Middels
verdi (øvre
sjikt)

Noe verdi

Stor verdi
(øvre sjikt)

Noe verdi

Noe verdi
Middels
verdi (øvre
sjikt)

Stor verdi
(øvre sjikt)

Stor verdi
(øvre sjikt)
Middels
verdi (øvre
sjikt)
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5.2 Påvirkning
I det følgene er det gjort en vurdering av de to ulike alternativenes påvirkning på de ulike delområdene (tabell
5-2). Påvirkningen er vurdert i forhold til 0-alternativet.
Tabell 5-2: Vurdering av påvirkning på de ulike delområdene for friluftsliv i influensområdet.
Beskrivelse av påvirkning
Alt.1
Alt. 2
Alt.1
Alt. 2

Alt.1
Alt. 2

Alt.1
Alt. 2

Alt.1

Alt. 2

Alt.1
Alt. 2

Alt.1

Alt. 2

Alt.1

Alt. 2
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F1 Badeplass ved E39
Utenfor influensområdet til alternativet
Berøres ikke direkte. Tiltaket vil ikke påvirke badeplassen i nevneverdig grad.
F2 Badeplass Stølen
Utenfor influensområdet til alternativet
Ikke direkte arealbeslag, men med mangel på avkjørings-/parkeringsmuligheter vil ikke
område lenger bli tilgjengelig fra sørsiden av Søo.
F3 Gamle Stølsveg
Ingen påvirkning. Etablering av parkeringsplass i nordvestenden av stien kan bidra til å
gjøre området mer tilgjengelig/attraktivt.
Veitraseen beslaglegger ca. 300 m av stien (nordre del) over Stormyra. Ny E39 vil
utgjøre en barriere mellom østre og vestre del av stien. Det vil derfor ikke være mulig å
gå rundtur via Stormyra etter utbygging. Den østligste traseen av turveien mellom E39
v/Skeisgrustaket og Kårøydalveien forblir uendret etter utbygging. Nærheten til veien
og økt støy i området vil imidlertid kunne redusere opplevelseskvalitetene.
F4 Kårøydalen
Avkjørsel til Kårøydalsveien fra E39 opprettholdes på samme sted som i dag. Medfører
ingen endring for friluftslivsområdet inne i Kårøydalen
Ny trase flyttes ca. 500 m lenger sør enn i dag. Avkjørsel fra E39 opprettholdes på
samme sted, og Kårøydalsveien krysser under ny E39 i kulvert. Kryssing av E39 for
fotgjengere vil bli tryggere enn det som er tilfellet i dag. Medfører ingen endring for
friluftslivsområdet i Kårøydalen.
F5 Lysløype Vinjeøra
Veitraseen legges noe lenger sør enn dagens E39, men vil ikke berøre lysløypa direkte.
Støynivået vil øke marginalt. Det er imidlertid ikke grunn til å tro at tiltaket påvirker
opplevelseskvalitetene eller bruken av løypa.
Veitraseen vil krysse lysløypa. Forbindelsen vil imidlertid bli opprettholdt ved etablering
av en kulvert. Nærheten til veien vil gi støy i store deler av området, som i dag er lite
påvirket av veistøy.
F6 Kløvberghølen
Avstanden til ny E39-trase blir rundt 1 km i luftlinje. Turområdet ligger skjermet til, og
området vil trolig ikke bli påvirket av tiltaket.
Veien vil krysse Fjelna ca. 400 m nordvest for Kløvberghølen. Det vil ikke bli innsyn til
veien fra delområdet da kantvegetasjonen er tett, og elva gjør en tilnærmet 90 graders
sving like nedstrøms hølen. Det kan bli noe veistøy, men ved middels til høye
vannføringer vil denne sannsynligvis overdøves av fossestøyen.
F7 Kvennafossen
Berøres ikke direkte. Veien vil komme nærmere lokaliteten enn i dag, men lokaliteten
vil ikke påvirkes grunnet topografi. Støy fra elva vil dessuten overdøve ev. veistøy.
Adkomst fra skole og barnehage vil bli tryggere da E39 krysses i kulvert.
Veien vil gå vel 100 m sør for området, og en vil derfor kunne høre noe veistøy. Støy
fra elva vil imidlertid kunne overdøve veistøy, spesielt i perioder med middels til høy
vannføring. Adkomsten til området forblir uendret.
F8 Rundt Skeisshaugen
Nordre del av lokalveien (ca. 350 m) blir beslaglagt av ny veitrase, og er derfor planlagt
omlagt. Den nye lokalveien vil fungere som en god erstatning. Økt fartsgrense og
nærhet til ny E39 vil imidlertid føre til noe økt støynivå. Adkomst fra bebyggelsen og
Gammelvegen (F9) på nordsiden av E39 blir forbedret da lokalveien krysser E39 i
kulvert.
Økt støynivå i søndre del. Tiltaket vil ikke påvirke adkomst til området.

Påvirkning
Ubetydelig
endring
Ødelagt/sterkt
forringet
Ubetydelig
endring

Forringet

Ubetydelig
endring
Ubetydelig
endring

Ubetydelig
endring
Forringet

Ubetydelig
endring
Ubetydelig
endring

Ubetydelig
endring
Ubetydelig
endring

Ubetydelig
endring
Ubetydelig
endring
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Beskrivelse av påvirkning
Alt.1
Alt. 2

Alt.1

Alt. 2

Alt.1
Alt. 2

Alt.1

Alt. 2

Alt.1
Alt. 2

Alt.1
Alt. 2

Alt.1

Alt. 2

Alt.1

Alt. 2
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F9 Gammelveien
Marginal forverring av støynivå. Forbedret trafikksikkerhet fra bebyggelsen på sørsiden
av E39.
Utenfor influensområdet til alternativet
F10 Ørstad
Ny E39 legges på en høyde nord for, og nærmere friluftslivsområdet enn det som er
tilfelle i dag. Veien blir godt synlig fra området, og i tillegg vil støybelastningen øke. Støy
fra elva vil imidlertid overdøve noe veistøy. Adkomst uten kryssing av E39.
Ny E39 legges på en høyde sør for friluftslivsområdet. Veien blir godt synlig fra området,
og i tillegg vil støybelastningen øke i forhold til dagens situasjon. Adkomst uten kryssing
av E39.
F11 Fjelna
Fjelna krysses med bru, og mulighetene for bruk av elva til friluftslivsformål blir dermed
ikke endret. Støybelastningen vil imidlertid øke grunnet høyere fartsgrense.
Fjelna krysses med bru, og mulighetene for bruk av elva til friluftslivsformål blir dermed
ikke endret. Elvestrekningen der veien skal krysse elva er imidlertid relativt uberørt pr.
i dag. Inngrepet vil derfor kunne redusere opplevelseskvalitetene. Det vil også bli
veistøy i et område som i dag kun er påvirket av støy i fra elva.
F12 Brona
E39 legges nærmere turområdet enn i dagens situasjon. Med en avstand på rundt 100
m, vil støynivået øke. Dette kan bidra til å redusere opplevelseskvalitetene. Adkomsten
blir via landbruksveien under den nye E39-brua over Fjelna.
Avstanden til ny E39-trase blir vel 400 m i luftlinje. Turområdet ligger skjermet til, og
påvirkningen vil trolig kun bli marginal.
F13 Fjelnsetholmen
Veien vil krysse sørenden av turområdet. Økt fartsgrense vil gi økt støynivå og
reduserte opplevelsesverdier. Området nås uten kryssing av E39.
Avstanden til ny E39 blir ca. 500 m. Med kun lokaltrafikk på eksisterende E39 vil
støysituasjonen og dermed opplevelsesverdien bli betydelig forbedret.
F14 Mellom bruene
Friluftsområdet ligger langs Fjelna mellom dagens bilbru på E39 og gangbru. Tiltaket
medfører en marginal, men neppe merkbar forbedring i forhold til dagens støybilde.
Traseen blir gående lengre sør enn i dagens situasjon. Støynivået blir derfor betraktelig
redusert. Dette kan gjøre området mer attraktivt i fremtiden.
F15 Fossdalen-Knippelfjellet-Anderslifjellet-Storlisetra
Det vil bli en svak økning i støybelastningen i nedre del av det avgrensede
friluftslivsområdet da veien flyttes noe lenger sør, og fartsgrensen øker.
Biltrafikk langs Fjordruta gjennom Vinjeøra vil bli betraktelig redusert når eksisterende
E39 blir omgjort til lokalvei. Lokalveien vil etter utbygging gå under E39. Dette medfører
at turen gjennom Vinjeøra blir betydelig tryggere, og til en forbedring for blant annet
fotturister som går Fjordruta.
Ny E39 flyttes ca. 0,5 km lenger sør enn dagens vei. Dette medfører økt støy og inngrep
i et område som i dag er forholdsvis stille og naturnært. Dette vil være negativt for de
som bruker området til friluftsliv (f.eks. «Storrunden» og jakt). Biltrafikk langs Fjordruta
gjennom Vinjeøra vil bli betraktelig redusert når eksisterende E39 blir omgjort til
lokalvei. Lokalveien som Fjordruta går langs inn til de høyereliggende delene av
friluftslivsområdet, skal legges i kulvert under ny E39. Dette vil bli en betydelig
forbedring i forhold til dagens situasjon. De høyereliggende områdene av
friluftslivsområdet vil ikke bli påvirket av at E39 flyttes sørover.
F16 Ekserplassen
Økt fartsgrense vil gi noe mer støy for delområdet enn ved dagens situasjon, men
endringen blir trolig marginal. Adkomsten til området fra motsatt side av ny E39 blir
tryggere enn i dagens situasjon, da alle lokalveier enten krysser under bru eller i
kulverter.
Da dagens E39 blir omgjort til lokalvei, og trafikkmengden minker, vil området få
redusert støy. Atkomsten til området vil skje via lokalveien, og dermed bli mer
trafikksikker også for myke trafikanter.

Påvirkning
Ubetydelig
endring
Ubetydelig
endring

Noe forringet

Noe forringet

Noe forringet

Forringet

Noe forringet
Ubetydelig
endring
Forringet
Forbedret
Ubetydelig
endring
Forbedret

Forbedret

Noe forringet

Ubetydelig
endring

Forbedret
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Beskrivelse av påvirkning

Påvirkning

F17 Vinjefjorden
Støynivået i indre del av Vinjefjorden blir marginalt endret. Avkjørsel til småbåthavna
blir via lokalvei, og ikke direkte fra E39 som i dag. Dette gir en tryggere atkomst.
Veien trekkes noe lenger sørover opp i lia sør for fjorden. Støybildet blir derfor noe
bedre for det indre fjordområdet enn i dag. Avkjørsel til småbåthavna blir via lokalvei,
og ikke direkte fra E39 som i dag. Dette gir en tryggere atkomst for myke trafikanter.

Alt.1
Alt. 2

Ubetydelig
endring
Ubetydelig
endring

5.3 Konsekvens for utbyggingsalternativ 1 og 2
Konsekvensgraden fastslås ved å sammenstille verdi og påvirkning (jf. håndbok V712). I Tabell 5-3 vises
konsekvensgrad for de enkelte delområdene pr. alternativ. Avslutningsvis er det gjort en samlet
konsekvensvurdering av de to alternativene.
Tabell 5-3: Oppsummering av verdi, påvirkning og konsekvensgrad for de ulike delområdene.
Nr.

Delområde

Verdi

F1

Badeplass ved
E39

F2

Badeplass Stølen

Middels verdi
(nedre sjikt)

F3

Gamle Stølsveg

Middels verdi
(nedre sjikt)

Noe verdi

Stor verdi (øvre
sjikt)
Stor verdi (øvre
sjikt)
Stor verdi (øvre
sjikt)

F4

Kårøydalen

F5

Lysløype Vinjeøra

F6

Kløvberghølen

F7

Kvennafossen

Noe verdi

F8

Rundt
Skeisshaugen

F9

Gammelveien

Middels verdi
(øvre sjikt)
Middels verdi
(øvre sjikt)

F10

Ørstad

Noe verdi

F11

Fjelna

Stor verdi (øvre
sjikt)

F12

Brona

Noe verdi

F13

Fjelnsetholmen

Noe verdi

F14

Mellom bruene

Middels verdi
(øvre sjikt)

FossdalenKnippelfjelletAnderslifjelletStorlisetra

Stor verdi (øvre
sjikt)

F15
F16
F17

Ekserplassen
Vinjefjorden

Stor verdi (øvre
sjikt)
Middels verdi
(øvre sjikt)

Samlet vurdering av konsekvens for
friluftsliv og bygdeliv

Påvirkning

Konsekvensgrad
Ubetydelig miljøskade (0)
Betydelig miljøskade (--)

Alt. 1:

*
Ubetydelig endring
*
Ødelagt/sterkt forringet
Ubetydelig endring

Alt. 2:
Alt. 1:
Alt. 2:
Alt. 1:
Alt. 2:
Alt. 1:
Alt. 2:
Alt. 1:
Alt. 2:
Alt. 1:
Alt. 2:
Alt. 1:
Alt. 2:
Alt. 1:
Alt. 2:
Alt. 1:
Alt. 2:
Alt. 1:
Alt. 2:
Alt. 1:
Alt. 2:
Alt. 1:
Alt. 2:

Forringet
Ubetydelig endring
Ubetydelig endring
Ubetydelig endring
Forringet
Ubetydelig endring
Ubetydelig endring
Ubetydelig endring
Ubetydelig endring
Ubetydelig endring
Ubetydelig endring
Ubetydelig endring
Ubetydelig endring
Noe forringet
Noe forringet
Noe forringet
Forringet
Noe forringet
Ubetydelig endring
Forringet
Forbedret
Ubetydelig endring
Forbedret

Noe miljøskade (-)
Ubetydelig miljøskade (0)
Ubetydelig miljøskade (0)
Ubetydelig miljøskade (0)
Betydelig miljøskade (--)
Ubetydelig miljøskade (0)
Ubetydelig miljøskade (0)
Ubetydelig miljøskade (0)
Ubetydelig miljøskade (0)
Ubetydelig miljøskade (0)
Ubetydelig miljøskade (0)
Ubetydelig miljøskade (0)
Ubetydelig miljøskade (0)
Noe miljøskade (-)
Noe miljøskade (-)
Noe miljøskade (-)
Betydelig miljøskade (--)
Noe miljøskade (-)
Ubetydelig miljøskade (0)
Noe miljøskade (-)
Betydelig miljøforbedring (++)
Ubetydelig miljøskade (0)
Betydelig miljøforbedring (++)

Alt. 1:

Forbedret

Noe forbedring (+)

Alt. 2:

Noe forringet

Noe miljøskade (-)

Alt. 1:
Alt. 2:
Alt. 1:
Alt. 2:
Alt. 1:

Ubetydelig endring
Forbedret
Ubetydelig endring
Ubetydelig endring

Ubetydelig miljøskade (0)
Noe forbedring (+)
Ubetydelig miljøskade (0)
Ubetydelig miljøskade (0)

Alt. 1:
Alt. 2:
Alt. 1:
Alt. 2:

Alt. 2:

Ubetydelig miljøskade (0)

Noe negativ konsekvens
Middels negativ konsekvens

*Utenfor influensområdet –ikke relevant å vurdere påvirkning.
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Samlet vurdering utbyggingsalternativ 1
Traseen for alternativ 1 avviker lite fra dagens E39-trase. Traseen er dessuten ca. 2 km kortere enn alternativ
2. For dette utbyggingsalternativet er det i all hovedsak friluftslivsområdene som ligger nærmest Vinjeøra som
blir berørt.
Omlegging av traseen i forhold til dagens E39 vil medføre noe negative konsekvenser for enkelte
friluftslivsområder, hovedsakelig grunnet økt støybelastning. For ett friluftslivsområde vil veien ha nærføring
og gi et lite arealbeslag (Fjelnsetholmen friluftslivsområde. For de fleste områdene er det imidlertid snakk om
en marginal forverring i forhold til dagens situasjon.
Kulvert i tilknytning til gang- og sykkelvei ved småbåthavna og overgangsbru ved Vinje kirke vil gi en betraktelig
bedring av trafikksikkerheten for myke trafikanter, som barn på vei til og fra skole og fritidsaktiviteter. For
Fjordruta vil det også bli en betydelig forbedring i forhold til sikkerhet, da dagens E39 blir omgjort til lokalvei,
og kryssing av E39 vil foregå gjennom kulvert under veien.
Samlet vurderes konsekvensen for friluftsliv og bygdeliv å bli noe negativ dersom utbyggingsalternativ 1
velges.

Samlet vurdering utbyggingsalternativ 2
Alternativ 2 følger dagens trase de første ca. 2 km, mens den etter Stormyra fortsetter i ny trase, et stykke sør
for dagens E 39. For dette utbyggingsalternativet vil friluftslivsområder langs lengre deler av strekningen enn
i alternativ 1 bli påvirket.
Breddeutvidelse av veien vil føre til at badeplassen ved Stølen trolig vil miste sin funksjon. Den nye traseen
sør for myrområdet Stormyra vil dessuten beslaglegge deler av en gammel vei som i dag brukes til turgåing.
Ved å legge traseen lengre sør enn i dag fra Stormyra og vestover, vil en berøre friluftslivsområder som i dag
ligger i områder som er lite påvirket av tekniske inngrep. 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 dagens 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. Flytting av E39 bort fra bebyggelsen innebærer også en stor bedring i trafikksikkerheten for myke
trafikanter. Dette vil være svært positivt for barn på vei til og fra skole og fritidsaktiviteter.
For Fjordruta vil det også bli en betydelig forbedring i forhold til sikkerhet, da dagens E39 blir omgjort til lokalvei,
og kryssing av E39 vil foregå gjennom kulvert under veien.
Samlet vurderes konsekvensen for friluftsliv og bygdeliv å bli middels negativ dersom utbyggingsalternativ 2
velges.

Rangering av utbyggingsalternativene
Mens alternativ 1 vil beslaglegge areal i ett av planområdets registrerte friluftslivsområder, vil alternativ 2
beslaglegge deler av, eller påvirke mulighet til bruk av flere områder. Støybelastningen på friluftslivsområder
blir dessuten størst ved alternativ 2.
Begge alternativene vil bedre forholdene for myke trafikanter, slik som barn og unge på vei til og fra skole og
fritidsaktiviteter.
Påvirkningen på friluftsliv og bygdeliv vil samlet bli minst for alternativ 1. Dette alternativet er derfor mest
fordelaktig med hensyn til fagtemaet.
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5.4 Konsekvenser i anleggsperioden
I anleggsperioden kan tilgjengeligheten til områder som benyttes til friluftsliv blir dårligere. Støy og
luftforurensning/støv som følge av arbeidet og transport kan dessuten føre til at enkelte områder blir mindre
attraktive å bruke.

5.5 Skadereduserende tiltak
I det følgende omtales skadereduserende (avbøtende) tiltak for både anleggs- og driftsfasen. Ved vurdering
av påvirkning er de forutsatte tiltakene tatt med i betraktning. Dette gjelder derimot ikke for de ikke forutsatte
tiltakene.

Skadereduserende tiltak – begge alternativer
Forutsatte tiltak – inkludert i konsekvensvurderingene
Alle kryssinger av ny E39 for myke trafikanter vil skje gjennom kulverter/bruer under den nye veien (begge
alternativ). Dette øker sikkerheten i forhold til dagens situasjon, hvor all kryssing av E39 foregår i plan.

Foreslåtte tiltak – ikke inkludert i konsekvensvurderingene
Det bør utarbeides en ytre miljø-plan (YM-plan) som beskriver miljømål, miljøkrav, miljørisiko og forebyggende
og avbøtende tiltak til anleggsperioden. Trafikksikkerhet og framkommelighet forutsettes ivaretatt i
detaljplanfasen.
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 framkommelighet.

Skadereduserende tiltak – utbyggingsalternativ 2
Forutsatte tiltak – inkludert i konsekvensvurderingene
Utbyggingsalternativ 2 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.
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6 Kilder
Lovdata. Forskrift om konsekvensutredninger.
Lovdata. Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven)
Heim kommune 2021. E39 Betna-Stormyra. Planprogram - reguleringsplan m/konsekvensutredning.
Heim kommune 2020. Heim kommune. Plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2020-2023.
Hemne kommune 2015. Reguleringsplan for E39 Stormyra-Vinjeøra.
Hemne kommune 2015. Reguleringsplan for E39 Stormyra-Vinjeøra. Tegningshefte.
Statens vegvesen 2018 (oppdatert 2021). Håndbok V712. Konsekvensanalyser
Sweco 2021. Støyrapport. E39 Stormyra-Barhals. Dokumentnr. RIAKU01.

Den Norske Turistforening/UT.no:
•

https://fjordruta.dnt.no/om-fjordruta/

•

https://ut.no/rutebeskrivelse/136159/fra-storlisetra-til-vinjera

Heim kommune:
•

https://www.heim.kommune.no/vinje-barnehage.504576.no.html

•

https://www.heim.kommune.no/vinjeoera-skole.6241825-500384.html

Miljødirektoratet:
•

Naturbase - Naturbase kart og faktaark - friluftsliv.
https://geocortex01.miljodirektoratet.no/Html5Viewer/?viewer=naturbase

•

Hjorteviltregistret - https://www.hjorteviltregisteret.no/Meny/Fallvilt
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7 Vedlegg

Vedlegg 1– Oversikt over kartlagte friluftslivsområder
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Vedlegg 2 – Verdikart for friluftsliv og bygdeliv
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