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 INNLEDNING 

Det legges fram forslag til reguleringsplan for ny E39 på strekningen Lønset – Hjelset i Molde kommune. Planen 
omfatter selve vegen med tilhørende kryssområder og sideterreng. Planarbeidet er forankret i planprogram som er 
vedtatt i Molde kommune september 2014.  
 
Planen bygger på en tidligere hovedplan vedtatt i 1997, og følger i hovedsak denne traseen, men vegsystemet har 
gjennomgått vesentlig endringer knyttet til vegbredde, horisontal og vertikalkurvatur, kryssløsninger og gang- og 
sykkelløsninger.  
 
Som en innledende fase i arbeidet ble det foretatt en enkel alternativsvurdering for å legge premissene for det 
videre arbeidet med reguleringsplanen. Selv om premissene for arbeidet var gitt i vedtatt hovedplan fra 1997, var 
det nødvendig å gå gjennom trase og kryssløsninger på nytt. Resultatet av alternativsvurderingen var en trase 
som i store trekk følger hovedplantraseen fra 1997. 
 
Vegen er planlagt som 2/3-felts veg med midtrekkverk, men har lagt til grunn en kurvatur som er tilpasset en 
mulig framtidig utvidelse til fire felt. 
 
Oppstart av planarbeidet ble kunngjort august 2012, offentlige etater og naboer ble varslet med brev. Det har også 
vært avholdt orienteringsmøter med naboer, samt direkte kontakt med enkelte grunneiere. Informasjon om 
prosjektet legges på Statens vegvesen sine nettsider www.vegvesen.no og Molde kommune sine sider 
www.molde.kommune.no 
 
Reguleringsplanen består av: 

• Planbeskrivelse, datert 05.07.2016 
• Reguleringsbestemmelser 
• Reguleringsplankart 
 

I tillegg foreligger følgende underlagsmateriale: 
• Tegningshefte (tekniske tegninger) 

o Oversiktskart (B-tegninger) 
o Plan og profiltegninger (C-tegninger) 
o Plan- og profiltegninger for sekundærveger (D-tegninger) 
o Normalprofiler (F-tegninger) 
o Eksisterende vann og avløp (H-tegninger)  
o Eksisterende kabler (I-tegninger) 

• Forprosjekt konstruksjoner med tegninger 
• Støyrapport og støysonekart 
• Hydrologiske og hydrauliske beregninger 
• ROS-analyse 
• Rapport fra Hazid-analyse 
• Faseplan 
• Trafikknotat 
• Naturmiljørapport 
• Arkeologirapport 
• Geoteknisk rapport 
• Anslag-rapport (unntatt offentlighet?) 
• Fastsatt planprogram med innkomne merknader 
• Alternativsanalyse 

 

1.1 Merknadsbehandling etter høring og offentlig ettersyn 

Planen var ute til høring og offentlig ettersyn i perioden 13. desember 2016-31. januar 2017., jfr. sak. 68/16 i 
plan- og utviklingsutvalget i Molde kommune. 
 
Etter høringen ble det mottatt til sammen 43 merknader fra offentlige instanser, organisasjoner og grunneiere. 
Disse merknadene er oppsummert og behandlet i et eget merknadsdokument. I dette dokumentet er det redegjort 
for hvordan merknaden er fulgt opp gjennom endringer i konsekvensutredning, beskrivelse, plankart eller 
bestemmelser.  
 
Fylkesmannen fremmet innsigelse knyttet til naturmangfold, støy og samfunnssikkerhet. Innsigelsene er fulgt opp 
spesielt gjennom en prosess med Fylkesmannen. Som følge av i dette ble det sendt et brev til fylkesmannsembetet 
med nye opplysninger og mer utfyllende informasjon der det ble bedt om nye vurderinger. I sitt svarbrev ble alle 
innsigelser unntatt innsigelsen som gjelder naturmangfold, slåttemark, trukket. 
 
Den 2. mai 2017 ble det holdt et møte med Fylkesmannen i Møre og Romsdal der Molde kommune også var til 
stede der naturmangfoldinnsigelse, slåttemark ble diskutert. Premissene for å trekke innsigelsen har medført at 
planen justeres. Dette framgår av dokumentet.  
 
Justert plan ble vedtatt av Molde kommunestyre i møte 22. juni 2017 som kommunestyresak 49/17. Planvedtaket 
har blitt påklaget. Statens vegvesen har justert planen som følge av klagene.  
 
 
 
 
  

http://www.vegvesen.no/
http://www.molde.kommune.no/
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 PLANSTATUS 

2.1 Sentrale styringsdokumenter 

Planarbeidet er underlagt de premissene som er lagt i gjeldende Nasjonal Transportplan 
(NTP). Videre må reguleringsplanen utformes i tråd med følgende rikspolitiske retningslinjer: 
 
• Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging 
• Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn- og unges interesser i planleggingen. 
 
Gjeldende nasjonale forskrifter innenfor de forskjellige saksområdene vil også styre planarbeidet. 
Dette innebærer blant annet at reguleringsplanen skal framstilles i henhold til framstilling av arealplaner i Forskrift 
om kart, stedfestet informasjon, arealformål og kommunalt planregister av 26. juni 2009 (kart- og planforskriften). 
 
Konseptvalgutredningen (KVU) Ålesund– Bergsøya fra 2012 omhandler også strekninga Lønset – 
Hjelset. Konseptutredningen utreder hvilken måte man skal krysse Romsdalsfjorden på. På strekningen Molde - 
Bergsøya ble også to traseer utredet, en langs dagens E39 og en langs fv 64 gjennom Fræna og Eide. Regjeringen 
har lagt til grunn at dagens E39 skal ligge til grunn for videre planlegging etter plan og bygningsloven.  

2.2 Kommuneplanen for Molde 

Kommuneplanens arealdel for Molde kommune, K.sak. 77./09, vedtatt den 28.05 i 2009 viser at størsteparten av 
arealet langs vegen består av LNF-område, sone der det ikke blir tillatt med ny eller vesentlig utvidelse av spredt 
bolig-, nærings- eller fritidsbebyggelse. Forbudet gjelder ikke stedbunden næring. 

2.3 Reguleringsplaner 

Innenfor planområdet finnes følgende reguleringsplaner: 
• Reguleringsplan E39 Strande-Lønset, vedtatt15.06.2000 
• Reguleringsplan for Øverhagen, Hjelset, vedtatt 19.03.2009 
• Reguleringsplan for området Hjelset, vedtatt 05.10.1973 
• Reguleringsplan Hjelset, fortau langs E39, vedtatt18.06.2009 
• Omregulering Hjelset, vedtatt 20.02.1979 
• Mindre vesentlig reguleringsendring Vårbekkvegen, Hjelset, vedtatt 02.05.1978 
• Mindre vesentlig reguleringsendring Storteinge, Hjelset, vedtatt 02.11.1973 
• Mindre vesentlig reguleringsendring Hjelset småbåthavn, vedtatt 07.01.2010 
• Mindre reguleringsendring Frydenberg, vedtatt 18.01.2011 
• Mindre vesentlig endring Frydenberg, Hjelset, vedtatt 18.06.1991 
• Reguleringsplan Skjevika, vedtatt 07.06.1972 
• Detaljregulering gang/sykkelveg Skjevikåsen, vedtatt 17.06.2010 
 

2.4 Planprogrammet 

Forskrift om konsekvensutredninger av 26. juni 2009 krever at det skal utarbeides konsekvensutredning for 
planen. Planen kommer inn under forskriftens § 2 ”Planer og tiltak som alltid skal behandles etter forskriften”. Krav 
om konsekvensutredning innebærer at det må utarbeides planprogram. 
 
Formålet med forskriften er å sikre at hensynet til miljø og samfunn blir tatt i betraktning under forberedelsen av 
planen, og når det tas stilling til om, og eventuelt på hvilke vilkår planen skal gjennomføres.  
 
Planprogrammet med endringer fra høringsrundene ble vedtatt av Formannskapet i Molde kommune november 
2012. 

2.5 Planprosess og medvirkning 

• Planprogram med høring 
• Arbeidsmøter med grunneiere 
• Samrådsmøte med offentlige etater 
• Egne møter angående landbruksvegnettet 
• Egne møte med de som får eiendom innløst 

 

2.6 Innkomne uttalelser ved varsling av oppstart/planprogram 

Et foreløpig planprogram ble utarbeidet våren 2012 og ble sendt på høring høsten 2012. Planprogrammet ble 
vedtatt i plan- og utviklingsutvalget i sak. 36.13 i mars 2013. I tabellen under er merknadene fra høringen 
oppsummert kort med en forklaring på hvordan innspillet er ivaretatt i det videre planarbeidet. Det ble holdt åpne 
informasjonsmøter i forbindelse med planoppstarten 
 
 

Tabell 1 Innkomne høringsuttalelser 

Høringsuttalelser 
 

Tema Kommentar – behandling i plan 

Fylkesmannen i 
Møre og Romsdal 

Legger til grunn at området 
kartlegges for biologisk mangfold, 
da eksisterende kartlegging ikke er 
dekkende. I tillegg til 
driftsunderganger for landbruk må 
det legges til rett for at turgåere 
kan krysse E39 sommer som 
vinter.   
 
Fylkesmannen er skeptisk til 
midtdeler og 90 km/t fartsgrense 
da dette kan forsterke evt. 
problemer med viltpåkjørsler.  
 
Forutsetter at vegen blir lagt i 
utmark fra Lønset og østover til 
Hjelset. Område med viktig dyrka 
mark med særlig god 
produksjonsevne.  

Området er blitt kartlagt av biolog. 
Underganger er planlagt med jevne 
mellomrom langs vegen for å kunne 
sikre forbindelser nord-syd. Enkelte 
av disse vil også kunnes bruke som 
utfartsårer for turbruk.  
 
 
Vegen er planlagt etter de 
vegnormaler som er gjeldende for 
en veg med en slik trafikkmengde 
som denne.  
 
 
Det er forsøkt å ta minst mulig 
dyrkamark og der det er mulig 
ligger vegen i eiendomsgrensa for å 
unngå dårlig arrondering.  

Møre og Romsdal 
Fylkeskommune 
 

Arkeologiske undersøkelser må 
gjennomføres, og planen må 
komme i minst mulig konflikt merd 
kulturminner fra nyere tid.  
 
Det må det legges til rette for at 
turgåere kan krysse E39 sommer 
som vinter.  
 
Det kan være behov for å 
konsekvensutrede ulike alternativ 
særlig rundt Hjelset sentrum.  

Arkeologiske undersøkelser er 
gjennomført, og planen kommer i 
liten grad i konflikt med nyere tids 
kulturminner. 
 
Underganger er planlagt med jevne 
mellomrom langs vegen for å kunne 
sikre forbindelser nord-syd. Enkelte 
av disse vil også kunnes bruke som 
utfartsårer for turbruk. 
 
Det er gjennomført en 
alternativsanalyse for to traseer for 
en østre delen av parsellen.  
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NVE Fornøyd med planprogrammet. 
Fareområder må sikres i planen 
med hensynssoner og 
bestemmelser.  

Hensynssoner og bestemmelser er 
foreslått.  

Anne Grethe Hjelset 
Gnr/Bnr 45/1 

Påpeker at vegen vil dele gården i 
to og trenger undergang som er 
stor nok til traktor/ skogsmaskin 
Brønn for drikkevann ligger noen 
hundre meter nedenfor nyvegen. 
Ber om at det blir koblet til 
kommunalt vann hvis det viser seg 
at nyvegen vil forurense vannet 
eller grunnforholdene endres. 

Underganger er planlagt med jevne 
mellomrom langs vegen for å kunne 
sikre forbindelser nord-syd. 
Plassering og utforming av 
undergangene er gjennomført i nært 
samarbeid med kommunen og 
grunneierne.  
Det blir etablert traktorveg med 
forbindelse nord-syd ved bru over 
Øygardselva. 
I de tilfeller drikkevannsbrønner blir 
påvirket av ny veg vil det bli 
gjennomført avbøtende tiltak 
eventuelt ny drikkevannskilde. 

Astrid Bruset og 
Ingbjørn Bredeli 

Bekymret for trafikksikkerhet langs 
gamlevegen og ønsker at 
vegvesenet bygger gang- og 
sykkelveg langs dagens E39. 
Viktig at man planlegger 
stikkrenner og grøfter slik at man 
ikke leder mer overvann til bekken 
uten at man legger større rør 
gjennom dagens E39.  
 

Trafikkmengden langs eksisterende 
veg er beregnet å bli redusert fra 
over 5000 kjøretøy/døgn til ca. 500. 
Trafikksikkerheten vil derfor bli 
vesentlig bedre som følge av ny 
E39. Eventuell Gang- og sykkelveg 
langs eksisterende E39 må løses i 
en egen reguleringsplanprosess. 
 
Dimensjonering av overvannssystem 
gjøres i henhold til vegnormaler 
med utgangspunkt i hydrologisk 
analyse.  

Dagfinn Vestby Gnr/ 
Bnr 45/9 

Har en brønn som blir liggende 
midt i traseen og forventer at 
eiendommen blir påkoblet det 
kommunale vannverket 

I de tilfeller drikkevannsbrønner blir 
påvirket av ny veg vil det bli 
gjennomført avbøtende tiltak, 
eventuelt ny drikkevannskilde. 

Ekren gård Gnr / 
Bnr 41/1, 41/2, 
41/22 og 42/36 

Vegen vil gå tvers gjennom 
gårdsbruket overfor våningshus og 
fjøs.  
Ønsker påkobling til kommunalt 
vann siden brønnen blir liggende 
nær ny veg 
Krever undergang med tilkomst til 
skogsveg 
Ønsker ikke vegen nærmere enn 
avstanden til eksisterende veg 
Ønsker at det anlegges 
støyskjerming f.eks. i form av 
nedgravd veg eller voller 
Ber om at det blir tatt hensyn til 
hjortevilt og kveg 
 

 
Underganger er planlagt med jevne 
mellomrom langs vegen for å kunne 
sikre forbindelser nord-syd. 
Plassering og utforming av 
undergangene er gjennomført i nært 
samarbeid med kommunen og 
grunneierne. Det blir etablert 
undergang i forbindelse med bru 
over Sigersetelva. 

Friluftsrådet 
Nordmøre og 
Romsdal 

Ber om at det planlegges gang og 
sykkelveg langs gamlevegen 
Ber om at det blir anlagt 
underganger for friluftsinteressene 
 

Underganger er planlagt med jevne 
mellomrom langs vegen for å kunne 
sikre forbindelser nord-syd. 
Plassering og utforming av 
undergangene er gjennomført i nært 
samarbeid med kommunen og 
grunneierne. Eventuell gang- og 
sykkelveg langs eksisterende E39 
må løses i en egen 
reguleringsplanprosess. 
 
 
 

Gretha Målfrid Bye 
Gnr/bnr 42/8 

Ønsker å få vite hvor underganger 
kommer for å bøte på at 
eiendommen blir delt i to 
Spør hvordan det skal forhindres at 
vegen forurenser vannkilden 
Plantefelt med barskog blir 
forminsket og kan bli skadet av 
forurensing 
Ønsker at vegen blir lagt lengst 
mulig vekk fra eksisterende 
bebyggelse 
 

Underganger er planlagt med jevne 
mellomrom langs vegen for å kunne 
sikre forbindelser nord-syd. 
Plassering og utforming av 
undergangene er gjennomført i nært 
samarbeid med kommunen og 
grunneierne. Det blir etablert 
undergang i forbindelse med bru 
over Sigersetelva. 
 
I de tilfeller drikkevannsbrønner blir 
påvirket av ny veg vil det bli 
gjennomført avbøtende tiltak.  

Jan Petter Lønseth 
Gnr /Bnr 39/1 og 
Bjørn Bergset 
Gnr/bnr 39/3 

Foreslår en løsning med nedgravd 
rundkjøring ved Lønset. Ønsker 
undergang slik at gang- og 
sykkelvegen blir videreført 
Ønsker at utbyggingen ikke blir 
nærmere hus og hage enn strengt 
nødvendig.  
Ønsker tilkomst til dyrket mark på 
vestsiden av huset for Gnr/bnr 
39/1 
Ønskes en undergang på E39 

Rundkjøringen er senket under E39 
ved Lønset. Gang og 
sykkelvegsystemet er utformet med 
undergang slik at gang- og 
sykkelvegen blir videreført.  
 
Veglinjen er optimalisert for å være 
mest mulig skånsom i forhold til 
bebyggelse sammen med andre 
hensyn 
 
Underganger er planlagt med jevne 
mellomrom langs vegen for å kunne 
sikre forbindelser nord-syd. 
Plassering og utforming av 
undergangene er gjennomført i nært 
samarbeid med kommunen og 
grunneierne. Det etableres adkomst 
for skogsbilveg opp i lia ved 
Lønsetbakken 

Lage Hjelset 
Gnr/bnr 54/3 

Ønsker undergang under E39. 
Diverse innspill til planarbeidet 

Underganger er planlagt med jevne 
mellomrom langs vegen for å kunne 
sikre forbindelser nord-syd. 
Plassering og utforming av 
undergangene er gjennomført i nært 
samarbeid med kommunen og 
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grunneierne. Det er lagt opp til 
traktorveg under bru ved Hatlaelva. 

Per Arne Kolberg 
Gnr/bnr 43/2 

Ønsker undergang for adkomst til 
skogsveg 

Underganger er planlagt med jevne 
mellomrom langs vegen for å kunne 
sikre forbindelser nord-syd. 
Plassering og utforming av 
undergangene er gjennomført i nært 
samarbeid med kommunen og 
grunneierne. Det er lagt opp til 
traktorveg under bru ved Hatlaelva. 

Silje Dalheim 
Gnr/bnr 41/10/7 

Opptatt av å forhindre forurensing 
av brønn 

I de tilfeller drikkevannsbrønner blir 
påvirket av ny veg vil det bli 
gjennomført avbøtende tiltak, 
eventuelt ny drikkevannskilde. 

Steinar Vorpenes 
Gnr/Bnr 47/3 og 
47/4 

Foreslår at vegen skyves nordover 
i forhold til linjen fra 1997 ved 
Mjelve 

Merknaden er tatt følge. I 
planforslaget er linjen skjøvet 
nordover i tråd med forslaget 

Terje Brevik 
Gnr/bnr 48/1 

Foreslår deponering av 
overskuddsmasser på eiendommen 
dersom behovet skulle oppstå 

Det er foreløpig ikke forutsatt 
massedeponier utenfor selve 
veglinja. 

Øystein Solli 
Gnr/bnr 54/5 

Krever at det utredes tunnelløsning 
i østre del av traseen.  
Ber om at vegen i størst mulig 
grad legges i randsonen mellom 
dyrket mark og utmark. Traseen 
bør derfor justeres høyere i 
terrenget på Hjellset-Åsen-
Øverhagen og at strekningen fra 
Hagaelva til Hjelsetkrysset legges i 
tunnel.  
Det må utredes løsninger som 
ivaretar skogbrukets behov for 
uttransport av tømmer fra skog til 
veg,  

Det er lagt inn en miljøkulvert på ca. 
100 meters lengde ved Gujorda 
 
Det er forsøkt å ta minst mulig 
dyrkamark og der det er mulig 
ligger vegen i eiendomsgrensa for å 
unngå dårlig arrondering. 
 
Underganger er planlagt med jevne 
mellomrom langs vegen for å kunne 
sikre forbindelser nord-syd. 
Plassering og utforming av 
undergangene er gjennomført i nært 
samarbeid med kommunen og 
grunneierne. Gardvegen/ Geilvegen 
er lagt om noe for å redusere 
stigningsgraden da vegen ellers ville 
blitt svært bratt. 

 

 BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET 

3.1 Prosjektet E39 Lønset – Hjelset sett i en større sammenheng 

Strekningen E39 Lønset – Hjelset inngår i riksvegrute 4b som omfatter E39 mellom Ålesund og Trondheim. Det er 
utarbeidet konseptvalgutredning for strekningen Ålesund – Bergsøya som omfatter fjordkryssing over 
Romsdalsfjorden med tilstøtende vegstrekninger. Konklusjonen på dette arbeidet var at E39 skal følge 
eksisterende korridor på strekningen mellom Molde og Bergsøya. På denne strekningen jobbes det for tiden med 
planlegging og utbygging for andre delparseller. 
 
 

 

Figur 1 Strekningen Molde - Bergsøya 

E39 nord for Hjelset har vesentlig lavere trafikkmengde enn vest for Hjelset. Strekningen nord for Hjelset har 
brukbar standard men har på sikt behov for noe breddeøkning til 8,5 m bredde slik at den tilfredsstiller en riksveg 
etter dimensjoneringsklasse H2.  
 
På strekningen vest for Lønset foreligger det ikke planer, men denne strekningen må utbedres for at den ikke skal 
bli en flaskehals på sikt. Strekningen har tilfredsstillende kurvatur og gang og sykkelveg, men vegen er smal, har 
randbebyggelse og en rekke direkte avkjørsler.  Et forprosjekt i forbindelse med kommunedelplan for Julbøen – 
Molde har avdekt at det er ønskelig med ny vegtrase på strekningen Årø – Lønset.  
 

3.2 Dagens veg mellom Lønset og Hjelset 

Vegstrekningen langs dagens E39 er drøyt 10 km lang. Vegen er smal, har mye randbebyggelse og passerer 
tettstedet Hjelset. Det mangler tilfredsstillende tilbud til gående og syklende og det er lav fartsgrense. Strekningen 
har vesentlig høyere trafikkmengde enn det vegen er dimensjonert for.  
 
Figur 2 viser at fartsgrensen er nedsatt langs hele strekningen, og veksler mellom 50 og 70 km/t. 

 

Figur 2 Fartsgrense langs eksisterende veg 
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Figur 3 viser vegbreddene langs eksisterende veg. Vegen er vesentlig smalere enn det en riksveg med denne 
trafikken bør ha. Mesteparten av strekningen er smalere enn det som trengs for å merke opp gul midtstripe. Det 
mangler vegskulder flere steder og rekkverk holder ikke mål. Strekningen har dårlig sikt og det er ingen 
forbikjøringsmuligheter. 
 

 

Figur 3 Vegbredder langs eksisterende veg 

 

 

Figur 4 Dagens trafikkmengde langs eksisterende veg 

 
Figur 4 viser at dagens trafikkmengde langs strekningen er mellom 5500 og 6000 med en tungtrafikkandel på 13-
14 %. I løpet av planperioden, vil dette øke betraktelig både som følge av generell trafikkvekst og som følge av 
nytt sykehus på Hjelset. Se kapittel 8.1. 
 
 
Det er registrert til sammen 95 avkjørsler langs eksisterende veg. 
• Østgående retning Lønset-Hjelset: 26 avkjørsler fra Lønset fram til Hjelset sentrum. 7 avkjørsler i Hjelset 

sentrum. Sum avkjørsler: 33. 
• Vestgående retning: 18 avkjørsler i Hjelset sentrum. Rett vest for Hjelset sentrum fram til Lønset 44 

avkjørsler. Sum avkjørsler: 62. 
 
De fleste avkjørslene er utilfredsstillende utformet. Mange av dem er bratte og har dårlig sikt. I tillegg kommer 
noen landbruksavkjørsler som skal betjene dyrka mark/anna landbruksareal. 
 

Figur 5 viser trafikkulykker I perioden 2007 – 2014. Det har skjedd 17 politiregistrerte ulykker på disse 8 årene, 
med en alvorlig skadd og til sammen 15 lettere skadde. Den dominerende ulykkestypen har vært utforkjøring. 
 

 

Figur 5 Trafikkulykker i perioden 2007 – 2014  

3.3 Grunnforhold 

På strekningen er det stort sett faste løsmasser, morenematerialer, strandavsetninger og breelvavsetning Det er 
moderate dybder til berg. I kryssområdet ved Hjelset er det imidlertid et leirlag.  
 
Mesteparten av strekningen ligger under marin grense. Terrenget er for det mest skogkledt og er relativt slakt. 
 

3.4 Biologisk mangfold  

Området er sterkt landbrukspåvirket, og særlig i de øvre deler av tiltaksområdet er det rester av gammelt 
kulturlandskap med flere beiteområder som ennå holdes i hevd. Lenger ned mot bebyggelsen er 
landbruksområdene mer intensivt drevet med gjødslet dyrkamark. Imidlertid er det spor av slåttemarker også her, 
da spesielt i områder som er bratte og vanskeligere tilgjengelig for moderne landbruksmaskiner. Det ble registrert 
flere viktige naturtyper med B og C-verdi. Ekra som ligger langs Fannestranda ved Lønset er en slåttemark. 
Slåttemarka har status som utvalgt naturtype. Se kapittel 7.4 for videre beskrivelse av naturmiljø.  

3.5 Friluftsliv 

Det er få områder som brukes til friluftsliv/rekreasjon i dag selv om områdene i tilknytning til sjøen har verdi. 
Området mellom Lønset og Hjelset har bebyggelse først og fremst langs dagens E39 som ligger ved sjøen. Over 
dagens E39 er det en del gårdsbruk og dyrkamark med skogglenner som skiller eiendommene. Det går en del 
traktorveier/skogsveier oppover lia som senere går over til stier slik at man kan komme seg opp i fjellet. Maifjellet 
(808 moh). Måsvatnet, Mjelvadalen /Vasslivatnet og Skårsfjellet kan alle nås fra Fannefjordsiden. Det er nok ikke 
den mest brukte innfallsporten til fjellene i nærheten selv om vegen opp til vassanlegget til Molde kommune 
brukes som utgangspunkt for turer til Maifjellet. Langdalen/Skaret og Fursetfjellet er mere brukte utfartssteder. 
Langs sjøen hvor bebyggelsen ligger er det Hjelsetområdet og Gujorda som har de største boligområdene. Ved 
Oppdøl er det en småbåthavn og ellers er det naust langs hele strekningen. Se kapittel 7.1 for videre beskrivelse 
av friluftsliv.  

3.6 Kulturminner og kulturmiljø 

Møre og Romsdal fylke er rikt på kulturminner. Spesielt er det registrert et stort antall kulturminner i de ytterste 
kystkommunene. De aller fleste registreringene er automatisk fredede arkeologiske funn. Blant disse er det 
gravminner og boplasser som utgjør det store antallet. De fleste av disse ligger langs eller i kort avstand fra 
fjordenes strandlinjer. Marin grense i dette området ligger ca. 50 meter over dagens havflate. Ellers finnes også 
tekniske kulturminner og et antall fredede bygninger og anlegg. Bygninger som er oppført før år 1900 (SEFRAK-
registeret) finnes det også mange av.  
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Det er også blitt gjennomført arkeologiske registreringer av Møre Romsdal fylkeskommune. Metodisk er det blitt 
brukt visuell overflateregistrering, maskinell sjakting og manuell prøvestikking. I tillegg stilte medlemmer av Møre 
Detektorlaug, Svein Ove Myrbostad og Pål Andre Aure opp frivillig i fire dager til å hjelpe med metalldetektorer. 
Totalt ble det funne en automatisk freda kulturminnelokalitet innafor planområdet: 
• Bosetning- aktivitetsområde; Gujorda; ID 216343.  
 
Se kapittel 7.2 for videre beskrivelse av kulturminner og kulturmiljø 

3.7 Landbruk og skogbruk 

I følge AR5-registrene til Skog og landskap er det stort sett høgproduktiv skog i lia mellom Lønset og Hjelset. Der 
vegen ikke går i høgproduktiv skog, vil den i stor grad berøre dyrkamark.  
 
Nærmere 73,5% av strekningen går i særs høyproduktiv eller høyproduktiv skog. Dette gjelder strekninga fra 
Lønset til Mork. Som det kommer fram av tabellen nedenfor er vel 60% lauv- eller blandingsskog. Skogtypene 
fordeler seg slik: 
 
Verdien av dyrkamarka er viktig i en nasjonal sammenheng. I dette området er arealene sydvendte, dog i godt 
hellende terreng og delt i en rekke teiger. Situasjonen er typisk vestnorsk.  
Dyrkamark er det mest på strekningen fra Mork til Hjelset. Se kapittel 7.5 for videre beskrivelse av naturressurser. 

3.8 Landskap 

Planområdet er en sørvendt li som er preget av gårdstun med tilhørende dyrket mark som veksler med skogteiger 
på grunnlendte og brattere områder (koller og berglende). Foruten fulldyrkede områder fins også teiger med beite 
og gammel slåttemark. Disse områdene finnes i størst omfang øverst mot utmarka og skogen. Slike områder er 
delvis under gjengroing på grunn av at de ikke lenger er i drift. Skog dominerer i øverste del av planområdet. 
Innenfor planområdet finner vi også mange bekker og mindre elver som danner randsoner i landskapet, og bidrar 
til at landskapet blir inndelt i mindre landskapsrom og teiger. Samlet bidrar dette til at disse åpne områdene i dag 
framstår som et variert og mangfoldig kulturlandskap. 

Klassifisering av landskap – landskapsregioner og sårbarhet  

Institutt for Skog og Landskap har utarbeidet et nasjonalt klassifiseringssystem for landskap. Dette kan kort 
beskrives slik: Landet er inndelt i 45 landskapsregioner. Disse er igjen inndelt i 444 underregioner. Underregionene 
er så igjen inndelt i landskapsområder. I Møre og Romsdal fylke er både landskapsregioner og underregioner 
definert, men kun landskapsregionene er beskrevet. Underregionene er lokalgeografiske områder på 
kommunenivå.  
 
Landskapsregionene beskrives i forhold til følgende karakteristika: 

• Landskapets hovedform 
• Landskapets småformer 
• Hav og vassdrag 
• Vegetasjon 
• Jordbruksmark 
• Bebyggelse og tekniske anlegg 
• Landskapskarakter 

 
Den aktuelle veglinjen ligger i følgende landskapsregion: 

• 22 – Midtre bygder på Vestlandet:  
 
Underregion: Områdene langs Moldefjorden (Vestnes/Molde)  
 

Nedenfor følger relevante utdrag av karaktertrekk for landskapsregion 22 – beskrevet i Puschmann: Nasjonalt 
referansesystem for landskap – 2005 
 
Landskapsregion 22: Regionen strekker seg fra Gjesdal i Rogaland til Tingvoll på Nordmøre. 
I grove trekk kan den ses som et belte mellom fjordmunningene og indre bygdene. Her inngår også flere 
mellomstore fjellområder mellom fjordløpene. Både langs fjordløpene og oppe i regionens fjellområder er det 
generelt lite løsmasser. Her dominerer et tynt og usammenhengende jorddekke i kombinasjon med nakne 
fjellflater og fjellblotninger. I de lavereliggende områder er løsmassedekket likevel tykt nok til at vegetasjonen gir 
fjordløpene et betydelig frodig preg.  
 
I Romsdal og på Nordmøre har landskapet et mildere uttrykk enn på Sunnmøre, dvs. langt mer avrundet og med 
større løsmassedekker. Regionens sjøvendte landsider varierer fra milde, slake overganger til bratte og steile 
fjellsider. Flere steder binder lave eider fjordene sammen. Store fjordløp særpreger regionen, og de langstrakte 
vannflatene danner både gulv og ferdselsårer i mange dyptskårne landskapsrom. Vassdragene er korte og bratte, 
men med til dels stor vannføring som følge av store nedbørsmengder. Ved siden av store og små fjordsjøer, er 
rennende vann et gjennomgående karaktertrekk i regionens daler.  
 
Vegetasjon: Skogspreget er betydelig, og her er store områder med særlig lauv- og blandingsskoger. Mange steder 
dominerer lauvskog, særlig med bjørk. Fjellbjørkeskogen danner regionens øvre skoggrense. I bratte lier kan 
bjørkeskog også vokse helt ned til sjøen, særlig på lokaliteter med lite jordsmonn og stort snøfall. Et regionalt 
særpreg er et stort innslag av edellauvskog, særlig i bratte, solvendte fjord- og dalsider. Edellauvskogene varierer, 
men friske oseaniske utforminger med ask, alm og noe svartor er vanlig. Over hele regionen har skogreising med 
planting av gran hatt et stort omfang - ofte i smale felt oppetter bratte dalsider.  
 
Jordbruk: Tyngden av vestlandsjordbruket ligger i regionen. Her er mange bratte bruk, men jorda er dyp og 
fruktbar og vekstsesongen lang. Vel 6,5 % av total dyrka mark går under betegnelsen brattlendt, men slike areal 
utgjør ofte en vesentlig del av jordbruksområdenes landskapskarakter. Grasproduksjon dominerer og dekker 98 % 
av all hevdholdt dyrka jord. Resterende areal har gjerne frukt- eller bærproduksjon. Målt i antall beitedyr (sau, geit 
og storfe) er regionen Norges største husdyrregion. 
 
Byggeskikk: Eldre hus har tradisjonelt sperretak og liggende panel på planklaft eller reisverk. Bruk av store 
gråsteinsmurer under gårdsbebyggelse i hellende terreng er vanlig. Et markert unntak fra Vestlandets tradisjonelle 
stilarter er Nordmøres midtre fjordbygder, bl.a. med stående panel, lafta tømmerhus og trøndersk påvirkning med 
bl.a. trønderlån. Romsdal er her en overgangssone med både vestlandsk og trøndersk byggeskikk. Karakteristisk i 
innmarka er oppmurte terrasser, steingjerder, tufter etter sommerfjøs, røyser, mm. Bygningsmiljø tilknytta sjøen 
preger regionen, særlig naust og buer, men også store anlegg som skipsverft mm. Tettsteder ses ofte ytterst i 
dalmunninger, i møtet med fjorden. Mange har opphav i eldre strandsteder, og har da gjerne en liten kjerne av 
eldre hus omgitt av nyere næringsbygg og boligfelt. Mye nyere bebyggelse ligger på fyllinger. Mindre industristeder 
fins spredt over hele regionen. Veinettet er utstrakt, men følger både fjordløp og større daler. Tunneler binder 
stedvis fjorder/daler sammen. Fergene er fortsatt viktig for samferdselen. 
 
 
 



 
10 (44) PLANBESKRIVELSE MED KU 
 
 
 

 
Ramboll 

 

Figur 6 Landskapsregioner. Grå farge viser den aktuelle landskapsregion 22 – Midtre bygder på Vestlandet: Områdene langs 
Moldefjorden (Vestnes/Molde).  Nord for landskapsregion ligger landskapsregion 25 (grønn farge): Fjordbygdene på Møre 
og i Trøndelag. 

Se kapittel 7.2 for videre beskrivelse av landskap. 
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 ALTERNATIVSANALYSE 

Den vedtatte hovedplanen for strekningen Lønset – Hjelset er blitt over 15 år gammel og det har skjedd en del 
utvikling siden den tid. Hensikten med skisseprosjektet har vært å undersøke om det finnes andre og eventuelt 
bedre løsninger enn den vedtatte linjen som kan ivareta krav til ny veg på strekningen.  
 

4.1 Ulike linjeføringer mellom Mork og Hjelset 

I forbindelse med reguleringsplanen ble det i en skissefase jobbet med to ulike alternativ: 
• Alternativ 1 Nedre linje (I hovedsak som vedtatt hovedplan fra 1997)  
• Alternativ 2 Øvre linje (En linje som går høyere opp i lia mellom Mork og Hjelset) 
 

 

Figur 7Alternativsvurdering 

 
Det skal bare fremmes ett alternativ som reguleringsplan. Statens vegvesen har derfor silt ut ett av alternativene. 
Denne utsilingsprosessen ble basert på en foreløpig kostnads- og konsekvensanalyse.  I alternativanalysen ble det 
fokusert på følgende tema: 
 
• Kostnader 
• Reiselengder 
• Ikke prissatte konsekvenser (Friluftsliv, landskap, kulturminner/kulturmiljø, naturmiljø og naturressurser). 

Tabell 2 Oppsummering fra alternativsanalysen 

Tema Merknader 

Kostnader Det skiller svært lite mellom de to alternativene. Kostnadsforskjellen på 
mellom 1 og 2 % er vesentlig mindre enn usikkerheten på dette nivået.  

Reisetider For trafikk langs E39 og til/fra Fv 62 er forskjellene i reisetid så godt som 
neglisjerbare. For trafikk mellom Hjelset sentrum (herunder det nye 
sykehuset) og Molde vil alternativ 2 medføre en noe større omveg, med 
risiko for at noen flere vil benytte eksisterende veg framfor E39.  

Ikke prissatte 
konsekvenser 

Også her skiller det relativt lite mellom alternativene, men alternativ 2 gir 
gjennomgående litt bedre resultat enn alternativ 1. Nærmiljøkonsekvensene 
for bebyggelsen ved Gujorda vil bli merkbare ved alternativ 1. Alternativ 1 vil 
også gi større forbruk av dyrka mark og mer ugunstig oppdeling av teiger.  

Oppsummert vil de faglige vurderingene knyttet til konsekvenser for natur og miljø gi en liten favør av alternativ 2 
- Øvre linje. Dette er særlig begrunnet i konsekvenser for nærmiljø og landbruk. Likevel vil begge alternativene gi 
gode forbedringer i forhold til dagens situasjon og forskjellene er relativt små.   
 
Et moment som taler for alternativ 1 er at denne traseen har ligget som en premiss de siste 15 år, og er godkjent 
som utgangspunkt for reguleringsplan gjennom forhåndsvurdering hos Fylkesmannen i 2012. Andre momenter er 
at tilknytningen til Fv. 62 mot Sunndalsøra vil bli bedre med nedre linje og at tilknytningen til Hjelset sentrum gir 
noe bedre forutsetninger for at beboerne der vil velge å kjøre ny E39 til Molde.  
 
Det at Hjelset ble valgt som sykehustomt gir nedre linje (alternativ 1) en noe kortere tilknytning til 
hovedvegsystemet, og noe raskere forbindelse til Molde. Med bakgrunn i vurderingene over, anbefalte Statens 
vegvesen alternativ 1 - Nedre linje i tråd med hovedplanen. Løsningen vil også gjøre det lettere å få etablert en 
godt kollektivtilbud til det nye sykehuset på Hjelset med den effekten at man kan få flere til å benytte buss. 
 
 

4.2 Kryssløsninger ved Lønset 
Det var opprinnelig forutsatt et fullverdig planskilt kryss ved Lønset med tanke på at E39 videre inn mot Molde 
skulle fortsette i eksisterende trase. Underveis i planarbeidet ble det økt fokus på strekningen Årø – Lønset blant 
annet i sammenheng med at nytt sykehus vil medføre trafikkøkning. Utfordringene med å etablere en ny riksveg 
langs eksisterende veg fikk økt oppmerksomhet og et forprosjekt i forbindelse med kommunedelplan for Julbøen – 
Molde har avdekt at det er ønskelig med ny vegtrase på strekningen Årø – Lønset. Den sannsynlige videreføringen 
av E39 vestover vil da gå nord for eksisterende trase med en påkobling til ny veg nordøst for Lønset.  
 
På denne bakgrunn ble det gjennom en prosess besluttet at den vestre del av strekningen planlegges som en 
nedføring med en enklere kryssløsning, som sparer kostnader og inngrep.  
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 BESKRIVELSE AV TILTAKET 

5.1 Avgrensning av planområdet 

Planområdet som ble beskrevet i planprogrammet strekker seg fra øst for krysset E39/ fv 62 og fram til Lønset 
vest for det gamle nedlagte ferjeleiet over Fannefjorden.  
 
Den røde linja viser den vedtatte traseen fra hovedplanen i 1997, men planavgrensningen ble satt slik at man 
kunne utrede alternative traseer.  
 

 

Figur 8 Planområdet 

 
Ved Hjelset har planområdet fått en liten utvidelse for å omfatte ny adkomstveg til sykehuset.   
 

5.2 Vegstandard 

Ny veg planlegges som en H5-veg, bortsett fra de første 2000 m av vegen ved Lønset som planlegges etter H4-
standard da denne strekningen ikke er forutsatt å være en del av framtidig E39. Det samme gjelder de siste 750 
meterne (øst for Hjelsetkrysset) som vil få vesentlig lavere trafikk.  
 
Vegens linjeføring er gjennomgående lagt på en høyere standard enn minimum. Minste anvendte 
horisontalkurveradius er 700 m, og siktlengdene er over 255 m frem til Gujorda. Det gir et høyt sikkerhetsnivå når 
vegen er skiltet 90 km/t, og innebærer at veglinja frem til Gujorda vil være tilfredsstillende også for 110 km/t, 
dersom det i fremtiden blir breddeutvidet til 4-feltsveg.  
 
Breddeutvidelse mot rekkverk på bruer og mot fjellskjæring er lagt inn i planen der dette er nødvendig av hensyn 
til siktkrav for 110 km/t. Fra Gujorda og gjennom kryssområdet på Hjelset er siktkrav til 90 km/t tilfredsstilt, men 
vi vil tilråde skiltet hastighet 80 km/t i kryssområdet da dette er fartsgrensen videre østover mot Fursetfjellet. 
 
Sideterrenget er planlagt med slake fyllingssider 1:4 der det lar seg gjøre, og noen steder er det foreslått 1:4 i 
bredde tilsvarende sikkerhetssonen, deretter 1:2 for å begrense arealbeslaget. Dette er for å ha et tilgivende 
sideterreng uten krav til rekkverk. Siderekkverk bør anvendes kun ved farlige sidehindre som over kulverter og 
bruer, samt steder hvor terrenget faller for mye til at slake fyllingssider er mulig. Sideterreng i fjellskjæringer er 
anlagt med oppfylling 1:2 mot fjellet i høyde 1,6 m over kjørebanen, som forhindrer sammenstøt med 
fjellskjæringen. 
 
Midtrekkverket planlegges med åpninger for utrykningskjøretøy, drift og omregulering av trafikk i henhold til 
håndbok N101 Rekkverk og vegens sideområde. 

Tabell 3 Dimensjonering av ny veg 

 Dim.klasse H5 
Profil 2000 - 
8500 

Dim.klasse H4 
Profil 0-2000 
og 8500 - 9250 

Merknader 

Tillatte trafikkmengder 6000-12000 4000-6000  
Fartsgrense 90 km/t 80 km/t Vegen skiltes opp til 90 km/t fra 

profil 2000 til ca. profil 8000. 
Vegbredde 12,5 m 10 m  
Kjørefeltbredde 3,5 m 3,5 m (3,25) Tall i parentes gjelder ved 

midtrekkverk 
Bredde midtrekkverk/ 
skille 

2,5 m 1,0 m (1,5) Tall i parentes gjelder ved 
midtrekkverk 

Bredde veg med 
forbikjøringsfelt 

14,75 m 13,5 m  

Bredde veg med tosidig 
forbikjøringsfelt 

17 m -  

Tillatte krysstyper Planskilt ved 
ÅDT > 8000 

T-kryss, 
rundkjøring eller 
planskilt 

Begge kryssområdene utformes 
planskilte. Noe forenklet utforming 
på Lønset for å redusere 
arealinngrep. 

Minste horisontalradius 450 m 300 m  
Minste siktkrav 175 m 145 m  
Største stigning 6 % 6 %  
Avkjørselsfri veg Ja Ja  
Strekningsbelysning Ja Nei Belyser hele strekningen, selv om 

det ikke er krav mellom 
Lønsetkrysset og profil ca. 2000 (der 
H5-veg begynner). 

 

5.3 Tverrprofil 

Vegen er i hovedsak planlagt som en H5-veg med vegbredde 12,5 meter som vist i Figur 9. 
 
 

 

Figur 9 Tverrprofil for nasjonale hovedveger (H5) 

 
 
Over flere strekninger er det imidlertid ensidig eller tosidig forbikjøringsfelt.  
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Figur 10 Tverrprofil med ensidig forbikjøringsfelt (mål i meter). 

 
 

5.4 Fravik 

5.4.1 Små radier, slyng i kryssutformingen på Lønset 

Krysset på Lønset er utformet planskilt, men mest mulig kompakt og kostnadseffektivt med bakgrunn i at dette 
sannsynligvis ikke vil inngå i framtidig E39. Området er sidebratt, dette har resultert i at to av rampene har veldig 
små svingeradier. Svingebevegelsen fra gamle E39 og ut på østgående påkjøringsrampe har radius 15 m, og er 
utformet som slyng i henhold til håndbok V120. Dette innebærer en kjørefeltbredde på hele 8 m gjennom kurven.  
 
Dette er ikke et fravik fra vegnormalene, men kan fremstå som dramatisk og medfører svært lav kjørehastighet. 
Påkjøringsrampen går over i nytt kjørefelt etter feltaddisjon-prinsippet da stigningen østover krever 
forbikjøringsfelt. Derfor er lav startfart ut fra rampen ikke dramatisk, da kjøretøyene ikke behøver å flette med stor 
fartsdifferanse. 

5.4.2 Tverrprofil gjennom kryssområdet på Lønset 

Vegens tverrprofil gjennom kryssområdet er i henhold til H4-veg med vegbredde 10 m. Gjennom kryssområdet er 
forutsatt midtrekkverk, for å forhindre feil svingebevegelser. Tverrprofilet på strekning med midtdeler i 10 m 
vegbredde er ikke i henhold til noen dimensjoneringsklasse. 

5.4.3 Kryssutforming på Hjelset 

I det planskilte krysset på Hjelset er det valgt å anlegge en ellipseformet rundkjøring som samler de 4 rampene og 
sekundærvegene, i stedet for to plankryss etter standard ruterkryss-utforming. Rundkjøringer bør være 
sirkelformet i henhold til håndbok N100, slik at valg av ellipseform er et fravik. Rundkjøringen har store radier i 
kjørekurven og god sikt over sentraløya, slik at den vil være trafikksikker og oversiktlig å trafikkere. 
 

5.5 Beskrivelse av traseen og begrunnelse for valg av løsninger 

I dette kapitlet er det redegjort for hvorfor linja er plassert slik den gjør i plankartene mellom Lønset og Hjelset.  

5.5.1 Hovedprinsipper for valg av linjeføring 

Det er tilstrebet å plassere vegtraseen der den er mest skånsom og gir akseptable konsekvenser for de fleste tema 
(landskap, naturmiljø, nærmiljø og friluftsliv, kulturminner og naturressurser. Det er imidlertid ikke mulig å unngå 
inngrep ved framføring av en veg av denne typen.  
Som overordnet prinsipp er det tilstrebet å legge linja slik at det er landbruk på nedsiden, og bratt terreng på 
oppsiden av vegen. Dette gjør at vegen naturlig tar minst mulig dyrkamark og i liten grad berører gårdsbygninger. 

En slikt hovedprinsipp er også best med hensyn til nærmiljø og friluftsliv og potensial for funn av kulturminner. En 
utfordring med å ligge i randsonen er imidlertid at det ofte kan være naturtyper der.  
 
I tillegg til slike prinsipper for plassering, er en vesentlig faktor selve linjens geometriske forløp; den skal være god 
å kjøre, med stiv og oversiktlig veggeometri. Selv om vegen i utgangspunktet er dimensjonert for 90 km/t, er 
horisontal og vertikalgeometri tilrettelagt for 110 km/t, i tilfelle det en gang blir aktuelt med oppgradering til 
motorveg. Dette gjør traseen robust og fremtidssikker. 
 
Veglinjas egenskaper i form av kurvatur og stigning betyr mye for trafikksikkerhet og fremkommelighet. Det er 
behov for forbikjøringsfelt ved store stigninger, og stigninger får vi som følge av de store høydeforskjellene fra 
Lønset, via høydedrag på Mork, og frem til Hjelset. Det er tilstrebet å få et tydelig behov for forbikjøringsfelt over 
en lengre strekning enkelte steder, og en slak linje hvor selv tunge kjøretøy klarer å holde 80-90 km/t på 
strekningene mellom. 
 
Å få linja til å ligge med god balanse og lette fyllinger eller skjæringer der det lar seg gjøre er også viktig, estetisk 
og økonomisk.  
 
Siden veglinja har en såpass stiv geometri, vil det som regel medføre konsekvenser over lange strekninger dersom 
man skal justere linja ett sted.  
 

5.5.2 Lønset – Ellingsgarden (profil 0 – 1500) 

Kryssområdet på Lønset er lagt nedenfor boligfeltet. Boligfeltet skal bestå, og vil få atkomst fra krysset. Veglinja 
tar en venstrekurve (i retning fra Molde) og legger seg i stigning 4,8 %. Dette er bratt for tungtransporten, og 
medfører behov for forbikjøringsfelt. 
 
Det er lagt vekt på å holde linja mest mulig over dyrkamarka – i randsonen mot skogen. Flytter vi linja ned, går 
det mer dyrkamark. Det er også problematisk å legge linja særlig lenger opp enn dyrkamarka, da terrenget blir 
mer sidebratt. Det bratte terrenget er nok årsak til at landbruksområdene slutter der de slutter. Linja stiger til 
Ellingsgården, før den slaker av til 1,5 % stigning og lavere videre østover. 
 

 

Figur 11 Lønset – Ellingsgården (Profil 0 – 1500) 
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5.5.3 Ellingsgarden - Skjerslia (profil 1500 – 3500) 

Stigningen på linja er stort sett slak her. Linja er lagt i stor grad av hensyn til terrengets beskaffenhet. Også her er 
terrenget vesentlig brattere nord for dyrkamarka. Dersom linja flyttes lengre opp får man en negativ konsekvens i 
form av en høy og tydelig skjæring på innsida av vegen som kan sees på lang avstand. Vi ønsker heller ikke å ta ut 
mer masse enn nødvendig i skjæringer, da prosjektet fra før har store masseoverskudd. Estetisk blir linja bra slik 
den ligger, med fyllingssider mot landbruket som raskt revegeterer og blir grønne igjen. 
 

 

Figur 12 Ellingsgarden – Skjersli (profil 1500 – 3500) 

Ekra som ligger langs Fannestranda ved Lønset er en slåttemark som blir berørt (profil 2000). Slåttemarka har 
status som utvalgt naturtype og det er uheldig at vegen berører dette. For å unngå slåttemarka helt hadde 
alternativet enten vært å gå lengre ned eller lengre opp i lia. Hvis man legger linja lenger ned i lia mot sør blir 
både dyrkamarka og flere gårder berørt og framstår som den dårligste løsningen.  
 

 

Figur 13 Slåttemark ved profil 2000 

Ved å legge linja lengre opp i lia vil vegen bli liggende i svært bratt terreng og det vil bli vesentlig større 
terrenginngrep og skjæringshøyder opp mot 20 meter. For å opprettholde en kurvatur som tilfredsstiller 
vegnormalene, må vegen legges om i en lengde på 1600 meter øst og vest for slåttemarka.  
 
Figur 14 viser hvordan skjæringen vil framstå dersom man flytter linja nord for slåttemarka.   

 
 

 

Figur 14 Konsekvenser dersom linja flyttes nord for slåttemarka 

 
Det er i tillegg vurdert en løsning som flytter linja litt nordover men ikke så mye som i alternativ 1, Denne vil ta ca. 
1/3 av slåttemarka og gir noe mindre terrenginngrep. Statens vegvesen foreslår på bakgrunn av høringsuttalelsene 
å legge dette alternativet til grunn for endelig planvedtak. Se for øvrig kapittel 7.4. 
 

 

Figur 15 Alternativ omlegging som tar deler av slåttemarka 
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5.5.4 Skjerslia - Mjelveelva (profil 3500-4750) 

Også her er det sidebratt terreng på oversiden av vegen. Vi får to hauger over mellom Øygarden og Mjelve som 
«skyver» linja ut. Stigningen på linja slak, og vi har to felt uten forbikjøringsfelt. Det en fordel med smalere 
tverrprofil når vi går i et sidebratt terreng, og vegen kan ta noen svinger her for å gå utenfor haugene. 
 
Sett over lengre strekk har vi også en bestemt retning og stigning vi ønsker å angripe Mjelveelva på, av hensyn til 
bruas plassering og utforming, og av hensyn til videre forløp opp stigningen opp åsen over Hjellset gård. 
 

 

Figur 16 Skjerslia – Mjelveelva (profil 3500 – 4750) 

5.5.5 Mjelveelva – Hagaelva (profil 4750 – 6500) 

Dette området ligger høyt, veglinja blir liggende tungt i terrenget over en strekning på 1,5 km. Terrenget stiger 
opp til over 120 moh. Vegen kommer fra lavere terreng, og skal til lavere terreng. Kurvekrav til høybrekk 
(bakketopper på vegen) og stigningsgrad spiller inn, så linja blir liggende lavt i tosidig skjæring. Samtidig får vi et 
konsentrert steinuttak her, med egnet sted for mellomlagring lett tilgjengelig. Horisontalt slynger linja seg med to 
store kurver gjennom det laveste draget i terrenget, slik vann ville gjort. Av hensyn til grunnforholdene er veglinja 
lagt utenfor fjellformasjoner i terrenget over Morkagrova. 
 

 

Figur 17 Mjelveelva – Hagaelva (profil 4750 – 6500) 

5.5.6 Hagaelva – Langmyra (profil 6500 – 7500) 

Som nevnt lå linja høyt over Mork, og linja får konsekvensen i form av stigning og fylling over landbruket. Bru over 
Hagaelva blir høy. Samtidig er det fordel med høy linje over Gardvegen/ Geilvegen for å få en god kryssing under. 

Landbruk blir beslaglagt under linja og på grunn av fylling på nedsiden. Fylling nord for linja må gjøres skånsomt; 
fjerner matjord – legger fylling i dyrkbar helling i dialog med grunneier – legger tilbake matjord og reetablerer 
dyrkamark nært inntil veglinja. Det er også muligheter for å fylle daler og søkk i terrenget, og legge matjord for å 
etablere dyrkamark andre steder i nærområdet. 
 
Videre øst for Gardvegen går linja med 2 % fall mot øst, og har funnet sin naturlige delelinja mellom grunneiere på 
sørsiden og på nordsiden. Samtidig er dette naturlig beliggenhet i forhold til terrenget, i knekken mellom flate 
dyrkeområder og brattere områder nedenfor linja. Det går også traktorveg/driftsveg ca. midt under veglinja. 
Traktorveger reetableres. 
 

 

Figur 18 Hagaelva – Langmyra (profil 6500 – 7500) 

 
Gardvegen/ Geilvegen er lagt om i forhold til dagens trase. Årsaken til dette er at den ellers ville blitt svært bratt.  
 
 
 

Figur 19 Omlegging av Gardvegen 

 
Foreslått trase: 
Vegbredden utvides til 2 kjørefelt gjennom kulvert og på oversiden. Vegen er anlagt slakere enn dagens veg, med 
6 % fall. Det er mulig fordi E39 ligger høyere jo lenger vest man kommer, og kulvert kan legges høyere. Samtidig 
økes veilengden noe, og stignings-% kan reduseres. Med redusert fall er risiko for skrens på glatt føre vesentlig 
redusert, og med 2 kjørefelt gjennom kulvert er også risiko for påkjørsler og kollisjoner vesentlig redusert. 
 



 
16 (44) PLANBESKRIVELSE MED KU 
 
 
 

 
Ramboll 

 

Figur 20 Lengdeprofil Gardvegen/ Geilvegen slik den er planlagt 

 
Ev. løsning i dagens trase 
Høyden til E39 i krysningspunktet bestemmer kulvertens plassering i høyden. Løsning er konstruert med 6 % fall 
gjennom kulvert. Men på oppsiden av kulvert må veg umiddelbart gå over i brattere stigning 11,5 %, og legges 
1,5-2 m lavere enn dagens veghøyde frem til terrenghøyde nås igjen om lag ved avkjørselen til Trøen. 
Ved glatt føre og kjøring nedover mot kulvert, er risikoen større for skrens med 11,5 % stigning, og det er lite 
strekning med slakere fall å få kontroll  
 

 

Figur 21 Lengdeprofil dersom man skulle fulgt dagens trase 

 
Oppsummert  
Høyden til E39 er bestemt ut fra flere hensyn som inngrep/arealbeslag og nødvendig stigning vestover mot 
Hagaelva. Høyden E39 har over Gardvegen/ Geilvegen gjør at en kulvert i dagens trase blir liggende noe lavere 
enn eksisterende veghøyde. Gardvegen må senkes og får bratt fall på 11,5 % ned mot kulvert fra oversiden. Dette 
er anses som uakseptabelt i et nyanlegg der Statens vegvesen er byggherre, ut fra trafikksikkerhet og 
fremkommelighet. Løsning som er fremmet i reguleringsplanen ivaretar hensynene ved at veglinja kan gå slakere 
ned mot og gjennom kulvert. Trafikksikkerhet, miljø og forvaltningsseksjonen har vurdert de ulike forslaga og har 
kommet fram til at det opprinnelige forslaget ved offentlig ettersyn er den absolutt sikreste løsningen både med 
hensyn til stignings- og siktforhold. 
 
 

5.5.7 Langmyra – Hjelset (profil 7500 – 9250) 

Fra Langmyra og over Gujorda må linja svinge sørover og nedover (med fall 5 % ned) for å komme dypt under 
terreng i Øverbygda, hvor miljøkulvert etableres. Må også svinge nordover og heve linja igjen raskt etter kulvert, 
for å komme høyt nok til å etablere planskilt kryss med ramper under hovedvegen. Horisontalt holder vi oss like 
nedenfor åsrygg, men like over eks. vegnett som skal tilknyttes. Den trafikale løsningen som skal på plass er 
innpasset i et trangt område og geometrisk anvendes minimumsverdier for å få dette til. 
 

 

Figur 22 Langmyra – Hjelset (Profil 7500 – 9250) (Vegarmen mot Øverbygda i rundkjøringen ved Hjelset er fjernet etter 
offentlig ettersyn) 

 

5.5.8 Vurdering av forslag til tunnel Mork - Gujorda 

I høringsrunden kom innspill hvor tunnel fra Gujorda og vestover ble foreslått. Generelt er tunneler kostnadstunge 
elementer. En lengre tunnel krever i utgangspunktet omfattende tekniske undersøkelser, som vanligvis igangsettes 
i en tidligere planfase. 
Tunneler som element brukes i tilfeller hvor veg i dagen ikke lar seg gjennomføre med ønsket standard, 
fremkommelighet, sikkerhet eller generelt hvor fordelene er så store at de rettferdiggjør ulempene. Kostnad er en 
ulempe; tunneler har et vesentlig høyere kostnadsnivå enn veg i dagen. Dette gjelder både kostnader på 
investeringstidspunktet og til drift og vedlikehold (elektrisitet, belysning og ventilasjon, tunnelvask mm). Andre 
ulemper er dårligere trafikantopplevelse (ikke noe utsyn og nedsatt trygghetsfølelse hos en del trafikanter), 
miljøkonsekvenser i byggefasen mm. Tunneler har stort katastrofepotensiale ved brann, sammenlignet med veg i 
dagen. Tunneler med store stigninger har forhøyet risiko for alvorlige hendelser bl.a. på grunn av varmgang i 
bremser på tunge kjøretøy.  
 
Ved høye trafikkmengder som på E39 (opp mot 12000 ÅDT i år 2035) må tunnel anlegges med 2 løp av hensyn til 
rømningsveger, men også av hensyn til fremkommelighet og regularitet ved et stengt tunnelløp (hendelser som 
motorstopp eller gjenstander i kjørebanen skjer hyppig og fører som regel til midlertidig stengt løp). Med doble løp 
får man om lag dobbel kostnad pr løpemeter. 
Det skisseres i merknaden tunnel fra vest for Hagaelva til øst for Gujordselva. Dette blir en tunnelstrekning på ca. 
1,3-1,4 km.  
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Figur 23 Foreslått tunnel Mork – Gujorda (Vegarmen mot Øverbygda i rundkjøringen ved Hjelset er fjernet etter offentlig 
ettersyn) 

En utstrekning som dette er ikke realistisk. Siden terrenget stiger mye mot vest, vil man ikke «komme opp». 
Traseen må derfor legges vesentlig annerledes for å få dette til. Man kan forlenge tunnelen til Mjelve, men da blir 
tunnellengden 3-3,5 km.  
 
Alternativt kan en se for seg utløp som vender mer mot sør ved Øverhagen, men det legger føring om en vesentlig 
annen trase i lavereliggende høyder på framsida av åsen mot Hjellsetflata og gården Hjellset. Andre konsekvenser 
er ny runde med forundersøkelser og reguleringsplan, og dette sammen med kostnadsøkninger i størrelsesorden 
300 mill. kr gjør at prosjektet kommer i fare med hensyn til prioritet og bevilgninger. 
 

 

Figur 24 Alternativ trase for tunnel 

Statens vegvesen ser det derfor uaktuelt å vurdere tunnel videre på denne strekningen 
 
 

5.6 Konstruksjoner 

Konstruksjoner (bruer og kulverter) må bygges for å krysse bekker og elver, samt i forbindelse med de planskilte 
kryssene ved Lønset og Hjelset. Det er til sammen planlagt 8 bruer og 8 større og mindre kulverter. For disse er 
det utarbeidet forprosjekt, slik at utforming er fastsatt og kostnader kan bestemmes med rimelig nøyaktighetsnivå 
for reguleringsplan.  
 
For best mulig landskapstilpasning er det planlagt bruer og ikke kulverter for de fleste elvekryssingene. Det er 
også for de fleste bruene lagt til rette for at tømmerdriftsveger kan krysse under ved siden av elva.  
 
 

Tabell 4 Oversikt over bru og tunnelkonstruksjoner på strekningen Lønset - Hjelset 

Navn Lengd
e 

Bredd
e 

Merknad 

Bru Lønsetkrysset  47,5 
m 

17 m Element B1: Bru i 3 spenn over Lønset elv på ny 
E39.  

Bru Hjelsetkrysset  90 m 14,4 
m 

Element B2: Bru i 5 spenn. For planskilt kryss 
under ny E39 

Bru over Mjelveelva 58 m 20 m Element B3: Bru i 3 spenn over Mjelveelva. Med 
underliggende traktor og skogsbilveg på hver side 
av elva.  

Bru over 
Gujordselva 

15 m 18,5 
m 

Element B5: Bru i 1 spenn over Gujordselva.  

Bru over Hagaelva 44 m 14,8 
m 

Element B6: Bru i 3 spenn over Hagaelva. Med 
underliggende traktorveg på vestsiden av elva. 

Bru over 
Sigersetelva 

33 m 15,2 
m 

Element B7: Bru i 3 spenn over Sigersetelva. Med 
underliggende traktorveg på vestsiden av elva.  

Bru over 
Øygardselva 

16,5 
m 

12,5 
m 

Element B9: Bru i 1 spenn over Øygardselva. Med 
underliggende fekryssing på vestsiden av elven. 

Bru over Hatlaelva 19,5 
m 

14,8 
m 

Element B10: Bru i ett spenn over Hatlaelva. Med 
underliggende traktorveg på østsiden av elven.  

Miljøkulvert ved 
Gujorda 

100 m 20 m Plasstøpt betongkulvert med to adskilte løp for 
E39 

Kulvert Gardvegen/ 
Geilvegen 

24 m 9 m Plasstøpt betongkulvert for sideveg 

 
I tillegg er det planlagt frittliggende traktorkulverter og feunderganger. Disse er beskrevet i tabell 5. Det er også 
planlagt tre rør / større stikkrenner med vingemurer 
 
Figur 25 viser tverrsnitt for miljøkulverten ved Gujorda. Figur 26 og Figur 27 viser eksempel på tverrsnitt av to 
bruer med tilrettelagt skogsbilveg ved siden av elva.    

 

Figur 25 Tverrsnitt Miljøkulvert ved Gujorda 
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Figur 26 Tverrsnitt Bru over Mjelveelva med skogsbilveg på begge sider av elva.  

 
 
 

 

Figur 27 Tverrsnitt Bru over Sigersetelva med traktorveg 

5.7 Driftsveger for landbruket 

Det er lagt stor vekt på et sammenhengende driftsvegsystem som gjør det mulig å drive effektivt jord- og 
skogbruk etter anlegget er etablert. Systemet består av kryssinger på tvers og langsgående driftsveger både på 
sør og nordsiden av vegen, noe som gjør at alle eiendommer får tilgang til sine områder/parseller både sør og nord 
for den nye europavegen.  
 
E39 krysser gjennom en rekke eiendommer. Det er lagt stor vekt på å sørge for muligheter til å krysse vegen slik 
at nordsiden av eiendommene kan betjenes uten store driftsulemper. Der terrenget ligger til rette for det er det 
derfor sørget for underganger i tillegg til kryssing i forbindelse med bruene. I tabellen under er 
kryssingsmulighetene oppsummert. 
 

Tabell 5 Kryssingsmuligheter under E39 

Type kryssing Antall og beskrivelse 
Fe-underganger 2 stk (profil 780, 5820) 
Traktorkulverter 5 stk.  

Herunder 5 stk. standard kulvert + 1 stk. Gardvegen 
(Traktorkulvert profil 1400, 2580, 2875, 4050, 6930) 
(Gardvegen profil 7030) 

Kryssingsmuligheter 
ved bruer 

8 kryssinger av E39 ved 7 konstruksjoner 
• 1 ved bru Lønsetkrysset, profil 550 (deretter skogsbilveg fra 

Lønsetbakken) 
• 1 ved Sigersetelva bru ved profil 2230; traktorveg på 

vestsida 

Type kryssing Antall og beskrivelse 
• 1 ved Hatlaelva bru ved profil 3080, traktorveg på østsida 
• 1 ved Øygardselva bru ved profil 3840, traktorveg på 

vestsida 
• 2 ved Mjelveelva bru ved profil 4750, skogsbilveg begge 

sider 
• 1 ved Hagaelva bru ved profil 6770, skogsbilveg på vestsida 

1 over miljøkulvert Øverbygdsvegen ved profil 8100 
Kryssingsmuligheter for 
hogstmaskin 

6 kryssinger.  
• 1 ved bru Lønsetkrysset, profil 550 (deretter skogsbilveg fra 

Lønsetbakken) 
• 2 ved Mjelveelva bru ved profil 4750, skogsbilveg begge 

sider 
• 1 ved Hagaelva bru ved profil 6770, skogsbilveg på vestsida 
• 1 kryssing kulvert Gardvegen ved profil 7030 

1 over miljøkulvert Øverbygdsvegen ved profil 8100 
Totalt 13 kryssingspunkter med fremkommelighet for traktor, av disse har 

6 frihøyde for skogsmaskin + 2 fe-kryssinger. Dette på 9,2 km veg. 
 
 

5.8 Kollektivtrafikk 

Eksisterende veg trafikkeres av både lokalbusser og ekspressbusser. Det er forutsatt at lokalbusser fortsatt skal gå 
langs den gamle E39, mens ekspressbusser og fjernbusser skal bruke den nye E39.  
 
Det er lagt opp til kollektivløsninger i kryssene på Lønset og Hjelset. I Lønsetkrysset er det forutsatt 
bussholdeplasser for lokalbusser på eksisterende E39 øst for kryssområdet men ikke egne bussholdeplasser på ny 
E39. I Hjelsetkrysset er det forutsatt bussholdeplasser for ekspressbuss på de vestvendte rampene vest for 
rundkjøringen. Det er forutsatt at alle busser skal betjene det nye sykehuset. 
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 Figur 28 Kollektiv-, 
gang- og sykkelløsninger i Hjelsetkrysset 

Det er lagt stor vekt på å utforme kryssløsningene på Hjelset slik at adkomst til sykehuset skal bli effektiv og 
sikker for alle trafikantgrupper. Se for øvrig kapittel 9.7 for nærmere beskrivelse av konsekvenser for sykehuset.    

5.9 Anlegg for gående og syklende 

Den nye vegstrekningen er ikke tilrettelagt for gåing og sykling. Eksisterende veg vil få sterkt redusert trafikk og 
blir dermed en vesentlig bedre rute for sykkel og gange. I Lønsetkrysset og Hjelsetkrysset er det planlagt gang- og 
sykkelveger for å ivareta behovene gjennom kryssområdene og til kollektivløsningene i kryssområdene. 
 
I Hjelsetkrysset er det forutsatt forbindelser mellom det nye sykehuset, Hjelset sentrum, Roaldset og nye 
bussholdeplasser på rampene i krysset.  

5.10 Universell utforming 

Gang- og sykkelveger skal tilfredsstille krav til universell utforming blant annet når det gjelder stigning og tverrfall, 
maks 5%. Det skal utarbeides detaljert byggeplan som ivaretar kravet til universell utforming der for eksempel 
ledelinjer og snuplasser for rullestoler ved bussholdeplasser skal vurderes. 

5.11 Byggegrense 

Byggegrense langs europaveger er generelt 50 meter fra midtlinje veg på begge sider. I forbindelse med at vegen 
er klargjort for mulig utvidelse til fire felt i framtiden, er byggegrensen justert noe for å ta hensyn til dette. 
Byggegrensene er tegnet inn på reguleringsplankartene. 

5.12 Grunnerverv 

Vedtatt reguleringsplan er det juridiske grunnlaget for erverv av grunn og rettigheter som er nødvendig for å 
kunne gjennomføre prosjektet med midtdeler, gang-/sykkelveg og lokalveg. Områdene regulert til offentlig veg, 
gang-/sykkelveg og annen veggrunn erverves. Areal regulert til privat adkomstveg erverves ikke, men båndlegges 
og gir grunnlag for erstatning på samme måte som ved erverv.  
 

Nødvendig grunn erverves normalt med en avstand fra vegkant som tilsvarer vegens sikkerhetsavstand pluss 2 
meter. Der skjæring eller fylling slår lengre ut enn sikkerhetsavstand, erverves normalt 2 meter utenfor 
skjæringstopp/fyllingsfot. På dyrket mark kan det gjøres unntak fra erverv av sikkerhetssonen. 
 
Det er avsatt midlertidige anleggs- og riggområder langs hele vegene. Arealer regulert til midlertidig anleggs- og 
riggområde erverves ikke, men disponeres av Statens vegvesen i anleggsperioden. Midlertidige anleggs- og 
riggområder skal tilbakeføres til sin opprinnelige form etter endt anleggsperiode. 
 
Grunnerverv søkes løst ved minnelige overenskomster, eventuelt ved skjønn dersom dette ikke fører fram. Etter 
vedtatt reguleringsplan vil det bli utarbeidet grunnervervskart som viser hvilke arealer Statens vegvesen vil 
erverve. 
 
Tabell 6 gir en oversikt over bygninger på boligeiendommer som skal innløses/fjernes i henhold til reguleringsplan. 
Dette fordi bygningene enten kommer i direkte konflikt med ny veglinje, eller bygningene ligger i område regulert 
til annen veggrunn.  
 

Tabell 6 Oversikt over boligeiendommer som innløses som følge av veganlegget 

Gnr. Bnr. Bygninger som skal fjernes 
39 3 Enebolig, våningshus, driftsbygning 
39 8 To våningshus, driftsbygning, garasjeuthus 
40 5 Våningshus, garasje/anneks til bolig, uthus 
41 18 Enebolig, 4 mindre uthus/driftsbygninger 
54 72 Enebolig, garasje/anneks, tilbygg  
55 3 Våningshus, driftsbygning 
55 15 Bolighus 
55 9 Våningshus, 2 bygninger for dyr/lager 

 
Tabell 7 gir en oversikt over bygninger på fritidseiendommer som skal innløses/fjernes i henhold til 
reguleringsplan. Dette da bygningene enten kommer i direkte konflikt med ny veglinje, eller bygningene ligger i 
område regulert til annen veggrunn.  
 

Tabell 7 Fritidseiendommer som innløses som følge av veganlegget 

Gnr.  Bnr. Bygninger som skal fjernes 
41 11 Fritidsbolig 
41 9 Fritidsbolig, garasjeuthus/anneks 
44 1 Fritidsbolig, anneks 
54 84 og 5 Fritidsbolig, driftsbygning (grunneier er tilbudt innløsning om ønskelig) 
54 86 Fritidsbolig, tilbygg 

 
Tabell 8 gir en oversikt over mindre bygninger på boligeiendommer som skal innløses/fjernes i henhold til 
reguleringsplan. Dette da bygningene enten kommer i direkte konflikt med ny veglinje, eller bygningene ligger i 
område regulert til annen veggrunn.  

Tabell 8 Eiendommer hvor det innløses mindre bygninger i henhold til reguleringsplan 

Gnr.  Bnr.  Type bygning  
40 1 Uthus 
43 1 Garasje 
54 142 Garasje/anneks 
55 30 Garasje/uthus 
57 2 Garasje/anneks 
55 43 Garasje/anneks 
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Tabell 9 gir en oversikt over boligeiendommer og én fritidseiendom hvor Statens vegvesen har tilrådd grunneier 
innløsning, men hvor dette ikke er vist på plankartet. Oversikten omfatter eiendommer/bygg som ligger utenfor 
areal satt av til vegformål.  
Tilrådningene om innløsning er gitt ut fra ulike årsaker der ulempene er såpass store at vegvesenet mener at 
eierne/beboerne vil få det bedre ved å flytte. Begrunnelsene for å anbefale innløsing/fjerning av bygg er flere, men 
i hovedsak er dette knyttet til nærføring med alle de ulempene dette medfører, herunder: at bygningsmassen vil 
bli liggende i rød sone i forhold til støy der blant annet at støyskjerming blir vanskelig og der tiltaka vil gå på 
bekostning av gode boforhold. Andre årsaker er vanskeligheter med å skaffe gode tilkomstveger, og at 
europavegen kan virke visuelt skjemmende for grunneier.  

Tabell 9 Eiendommer hvor Statens vegvesen har tilrådd innløsning 

Gnr.  Bnr.  Type eiendom 
   
55 15 Boligeiendom  
40  10 Fritidseiendom 
39 1 Boligeiendom  
54 9 Boligeiendom  

 KONSEKVENSUTREDNING 

Metodikken for konsekvensutredninger er beskrevet i Statens vegvesens håndbok V712. Planprogrammet gir i 
tillegg føringer for hvilke temaer som skal utredes. KU-en er i stor grad ordnet i samme inndeling som i 
planprogrammet, men i noen tilfeller har det vært hensiktsmessig å fravike dette.  
 
I dette tilfellet er det gjennomført en optimaliseringsfase som har resultert i kun ett alternativ som 
konsekvensutredes. KU-en er derfor konsentrert om å beskrive dette tiltaket og sammenligne med 0-alternativet. 
KU-en inneholder derfor ingen rangeringsdiskusjon mellom ulike alternativer.  
 
Den samfunnsøkonomiske analysen består av prissatte og ikke-prissatte konsekvenser. Prissatte konsekvenser er 
de som har en allment anerkjent metode for verdsetting i kroner og øre. De ikke-prissatte konsekvensene er de 
som ikke kan verdsettes i kroner og øre.  
 
I tillegg inneholder planprogrammet et kapittel om andre konsekvenser. Dette er temaer som ikke inngår direkte i 
den samfunnsøkonomiske analysen, men som likevel bidrar som del av beslutningsgrunnlaget.   

6.1 Metode for ikke-prissatte konsekvenser 

Tre begreper står sentralt når det gjelder vurdering og analyse av ikke-prissatte konsekvenser; Verdi, omfang og 
konsekvens. Med verdi menes en vurdering av hvor verdifullt et område eller miljø er. Med omfang menes en 
vurdering av hvilke endringer tiltaket antas å medføre for de ulike miljøene eller områdene, og graden av denne 
endringen. Til sammen gir dette en konsekvens som er summen av verdien på det enkelte element og omfanget av 
inngrepet/tiltaket på det samme elementet. Både verdi, omfang og konsekvens bygger på en avveining mellom de 
fordeler og ulemper som tiltaket vil medføre. 

 

Figur 29 Sammenheng mellom verdi, omfang og konsekvens 

 

Figur 30 Bedømming av omfang 

 
Skalaen for vurderingene er gitt i en såkalt konsekvensvifte, definert i nevnte håndbok. I viften kommer det fram 
en konsekvensskala fra meget stor positiv til ubetydelig på begge sider av skalaen angitt med farger fra lilla til hvit 
og med koding (++++ via 0 til ––––). 
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Tabell 10 Skala for vurdering av ikke-prissatte konsekvenser 

Symbol Konsekvens Beskrivelse 

+ + + + 
Meget stor positiv 
konsekvens  

Meget store forbedringer i forhold til 
dagens situasjon. Kan i prinsippet ikke bli 
bedre.  

+ + + Stor positiv konsekvens  
Store forbedringer i forhold til dagens 
situasjon.  

+ + 
Middels positiv 
konsekvens  

Middels store forbedringer i forhold til 
dagens situasjon.  

+ Liten positiv konsekvens  
Små forbedringer i forhold til dagens 
situasjon.  

0 
Ubetydelig/ingen 
konsekvens  

Ingen eller uvesentlige endringer i forhold 
til dagens situasjon.  

–  Liten negativ konsekvens  
Noe forverring i forhold til dagens 
situasjon.  

– –  
Middels negativ 
konsekvens  

Middels forverring i forhold til dagens 
situasjon.  

– – –  Stor negativ konsekvens  
Store forverringer i forhold til dagens 
situasjon  

– – – –  
Meget stor negativ 
konsekvens  

Meget store forverringer i forhold til 
dagens situasjon. Kan i prinsippet ikke bli 
verre.  

 
 

6.2 Metode for prissatte konsekvenser 

For prissatte konsekvenser er programmet EFFEKT benyttet. EFFEKT beregner alternativenes Netto nytte og Netto 
nytte/Kostnad. Resultatet fra trafikkberegninger for de ulike alternativene leses inn i EFFEKT, og Netto nytte 
beregnes. Nytten som beregnes er summen av nytten som oppnås på hele vegnettet som beregnes i 
trafikkmodellen. Med grunnlag i kostnader fastsatt i ANSLAG beregnes Netto nytte/kostnad-forhold. 
Beregning av støy og lokal luftforurensning er gjort i programmet VSTØY/VLUFT versjon 4.6. 
 
De viktigste nyttekomponentene i en samfunnsøkonomisk beregning er  

• Trafikantnytte (Tids- og kostnadsgevinster for trafikanter) 
• Trafikksikkerhetsnytte (Reduserte antall ulykker) 
• Operatørnytte (Reduserte kostnader til fergedrift, f.eks.) 
• I tillegg inngår miljøkostnader, restverdi m.m.) 

Nyttekomponentene akkumuleres for hele beregningsperioden, sammenholdes med kostnadene og framstilles som 
såkalt Netto nytte (NN) og netto nytte pr. budsjettkrone (NNB) for sammenligning av alternativer.   

6.3 0-alternativet - Beskrivelse av dagens situasjon  

0-alternativet er sammenligningsgrunnlaget for tiltaket. Det skal beskrive dagens situasjon og en forventet 
utvikling i influensområdet som vil skje uavhengig av eventuelle tiltak. Alle vedtatte tiltak som skjer i planområdet 
i løpet av analyseperioden skal inngå som del av 0-alternativet. Det betyr blant annet at nytt sykehus på Hjelset 
forutsettes som en del av 0-alternativet.  
 
For prissatte konsekvenser vil blant annet befolkningsendringer og trafikkvekst være viktig. For de ikke prissatte 
konsekvensene vil en framskrivning av dagens situasjon uten de planlagte tiltak neppe bli særlig forandret fra i 
dag. Det er ingen reguleringsplaner eller andre tiltak som vil endre dagens forhold i området vesentlig i 
analyseperioden.  

 IKKE-PRISSATTE KONSEKVENSER 

De ikke prissatte konsekvensene omfatter i denne sammenheng konsekvenser for natur, miljø og naturressurser. 
Utredningen er delt på landskapsbilde, kulturminner, naturressurser, naturmiljø, og nærmiljø/friluftsliv i henhold til 
håndbok V712. Under naturmiljø og kulturminner er det et sammendrag da de har egne rapporter som er med som 
vedlegg. For vurderingene av landskap og skog/jordbruk er strekning delt inn i to delstrekninger da det er et 
naturlig skille rundt Mork.    

7.1 Nærmiljø og friluftsliv 

7.1.1 Metode  

Temaene nærmiljø og friluftsliv defineres her som opphold og fysisk aktivitet i friluft knyttet til bolignære 
uteområder og naturområdene som vegtraséene går gjennom. Helse og trivsel, sosialt liv og mulighet for fysisk 
aktivitet er viktige aspekter. Konsekvensene for bomiljøet som tiltaket gir skal utredes. Det skal også utredes 
hvordan nytt veganlegg gir endringer med hensyn til barrierevirkninger og konsekvensen av veganleggets 
arealbeslag i forhold til muligheten for å kunne utøve friluftsliv. Det er den permanente situasjonen som skal 
utredes. Men dersom det blir store inngrep og forstyrrelser i anleggsfasen med hensyn til driftsveger og deponier 
som skaper barrierer i forhold til tilgjengelighet til friluftsområder og rekreasjonsområder, anleggstrafikk og støy, 
skal dette også beskrives 

• DN-håndbok nr. 18-2001 «Friluftsliv konsekvensutredninger etter plan- og bygningsloven» skal ligge til 
grunn for utredningsarbeidet. 

• Nødvendig kartlegging og verdisetting av friluftsområder skal baseres på metode i DN-håndbok nr. 25-
2004. 

• For øvrig skal arbeidet utføres etter metode som er skissert i Håndbok V712. 
 

7.1.2 Verdi 

For friluftsliv er verdien relativ liten. Området mellom Lønset og Hjelset har bebyggelse først og fremst langs 
dagens E39 som ligger ved sjøen. Over dagens E39 er det en del gårdsbruk og dyrkamark med skogglenner som 
skiller eiendommene. Det går en del traktorveier/skogsveier oppover lia som senere går over til stier slik at man 
kan komme seg opp i fjellet. Maifjellet (808 moh), Måsvatnet, Mjelvadalen /Vasslivatnet og Skårsfjellet kan alle 
nås fra Fannefjordsiden. Vegen opp til vassanlegget til Molde kommune brukes som utgangspunkt for turer til 
Maifjellet. Det er nok ikke den mest brukte innfallsporten til fjellene i nærheten. Langdalen/Skaret og Fursetfjellet 
er mere brukte utfartssteder. Langs sjøen hvor bebyggelsen ligger er det Hjelsetområdet og Gujorda som har de 
største boligområdene. Ved Oppdøl er det en småbåthavn og ellers er det naust langs hele strekningen.  
 
Verdien for friluftsliv vurderes til liten. Det er få områder som brukes til friluftsliv/rekreasjon i dag selv om 
områdene i tilknytning til sjøen har verdi.     
 

Verdi: Liten Middels Stor 

     
 

7.1.3 Omfang 

Der ny veg går opp i lia ved Lønset vil det bli et stort kryss og veg tett på et par bolighus der som får forringet 
nærmiljøet sitt. Derfra og frem til Hjellset gård er ny veg for det meste i randsonen mellom dyrkamark og skogen. 
Fra Hjellset gård er ny veg lagt i skogen til den passerer grusuttak ved Øverhagen. Den går så inn på dyrkamark 
frem til den krysser Gujordselva på oversiden av et boligområde, før den går i en 100 meter lang kulvert gjennom 
boligområdet Gujorda. Her vil det bil negativt for nærmiljøet for de som kommer tettest på vegen. Selv om 
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kulverten vil bidra til at boligfeltet ikke blir direkte delt vil vegen her bli en barriere for beboerne. For å redusere 
barrierevirkningene vil det bli etablert driftsveger for skogbruk/jordbruk og kulverter som kan brukes for å komme 
seg til fjells. 
 
 

 

Figur 31 Miljøkulvert Gujorda  (Vegarmen opp mot Gujorda er fjernet etter høring og offentlig ettersyn) 

De positive sidene ved å få vegen lenger opp i lia oppveier de negative konsekvensene ved at det blir mindre 
trafikk i boligområder som i dag er utsatt for trafikk og støy. Det vil bli lettere tilgang til sjøen og forholdene for 
myke trafikanter og særlig syklister langs dagens veg vil bli vesentlig bedre. 
 
Omfanget vurderes til lite positivt.     

Omfang: Stort Middels Lite | Lite Middels Stort 
 negativt negativt negativt | positivt positivt positivt 

                 

7.1.4 Oppsummering nærmiljø og friluftsliv 

Tiltaket vurderes å gi flere positive enn negative konsekvenser. Området vurderes ikke til å ha særlig verdi for 
friluftsliv. Nærmiljøkonsekvensene er størst der vegen kommer tett på boligene i Gujorda, men miljøkulverten vil 
bidra til at de negative konsekvensene reduseres. For det helhetlige nærmiljøet vil boligene som i dag ligger langs 
vegen få et bedre nærmiljø med mindre trafikk, enklere tilgang til sjøen og mindre støy. Gang og sykkelforholdene 
vil bli vesentlig forbedret.  
 

Tabell 11 Sammenstilling nærmiljø og friluftsliv 

Verdi Omfang Konsekvens 

Liten Lite positivt  + 

 

7.1.5 Mulige avbøtende tiltak 

Mindre traséjusteringer og optimaliseringer er gjennomført i planarbeidet for å redusere konfliktpotensialet. Det 
anses vanskelig å justere traseen mer uten å komme i konflikt med vegnormalkrav.   

For å hindre at ny veg blir en barriere for de som skal komme seg opp i fjellet, bør de planlagte undergangene 
tilrettelegges slik at de kan brukes som turveger. Miljøkulvert ved Gujorda er en forutsetning for å ikke dele 
boligmiljøet i to. Dette inngår som en del av tiltaket. Miljøkulverten har en lengde på 100 meter. Hvis lengden 
reduseres vil dette bli negativt for nærmiljøet.  

I friluftsliv og nærmiljø er det å oppleve kulturminner, kulturlandskap og naturmiljø en viktig del av opplevelsen. 
Det anbefales å ta hensyn til de anbefalinger som er gjort for utredninger om kulturmiljø, landskap og naturmiljø. 
Det vil gi fortsatt verdi for de berørte områdene. 

7.2 Landskap 

7.2.1 Metode  

Med utgangspunkt i egne befaringer, fotos, ortofotos, bonitetskart, markslagskart og andre kartbaser er det 
utarbeidet en kortfattet beskrivelse av landskapsbildet i området som omfattes av reguleringsplan for ny E39 
Lønset – Hjelset (beskrevet i kapittel 7 ovenfor). På bakgrunn av denne beskrivelsen er området gitt en grov 
verdivurdering hvor Statens vegvesens standardmetodikk er blir benyttet for vurdering av temaet landskapsbilde 
(jfr. kapittel 10.2 med beskrivelse av metodikk).  

7.2.2 Influensområder 

Tiltakets influensområder vil være på flere nivåer: 

1. Nærmiljøene hvor de fysiske inngrepene av veganlegget skjer i landskapet. 

I dette tiltaket vil dette være vegens nærområder i lisonen nord for Romsdalsfjorden. 

2. Områder som visuelt påvirkes av veganlegget. 

Dette vil være områder hvor folk ferdes og bor. I denne sammenheng vil dette være fra dagens E39 og 
bebygde områder ved Hjelset og Lønset, og fjernvirkningen fra fjorden og øyene i sør. 

3. Kjøreopplevelse for de som bruker den nye vegen 

På grunn av et markant skille i landskapskarakteren øst for Mork, har vi i det følgende valgt å dele tiltaksområdet i 
to delområder og utrede disse hver for seg før de til slutt sammenstilles i en samlet konsekvenstabell. 
 
Delområde 1: Lønset – Mork 
Delområde 2: Mork - Hjelset 
 
 

7.2.3 Verdi 

Store deler av landskapsbildet i tiltaksområdet er et variert og mangfoldig kulturlandskap, mens andre deler består 
av skog og utmark. Det mest verdifulle landskapet i tiltaksområdet er det åpne og småskalige kulturlandskapet, 
med randsoner langs bekker og elver, og langs eiendomsgrenser og teiggrenser. Skogsområdene vurderes som 
mindre verdifulle.  
 
Når verdien av planområdet skal vurderes, vil en måtte ta hensyn til om de landskapstypene som er representert 
innenfor området er vanlige eller sjeldne sett i forhold til landskapsbildet i denne regionen - i dette tilfellet 
områdene langs Romsdalsfjorden/Moldefjorden.  
 
Lønset - Mork 
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På denne parsellen er vegen søkt lagt i landskapsskillet mellom innmark og skog. I den vestre delen av denne 
parsellen vil vegen likevel stedvis måtte legges over innmark eller beskjære utkanten av denne. Landskapsbildet 
for skogområdene nord for vegtraséen vurderes samlet å være vanlig i denne landskapsregionen. Vi vurderer 
derfor verdien til denne å være noe under middels. For de delstrekningene hvor vegen er lagt i utkanten av eller 
gjennom ulike typer av kulturlandskap vil vi vurdere landskapsverdien til å være godt over middels. Dette gjelder 
spesielt området ved Lønset og enkelte delområder som ligger i den vestre delen av parsellen. Bortsett fra det 
store steinbruddet ved Mork og det lille steinbruddet ved Øverhagen har landskapet langs denne delparsellen ingen 
vesentlige landskapsinngrep som forstyrrer natur- og kulturlandskapet i området.  
 
Vi vil sette landskapsverdien til middels for parsellen Lønset – Mork. 
 

Verdi:  Liten                  Middels                       Stor 

         
Mork - Hjelset 
Fra Trøa, som ligger ca. 400 meter øst for steinbruddet ved Mork, og fram til kryssområdet med dagens E39 ligger 
den planlagte vegtraséen i det åpne kulturlandskapet ved Hjelset. Det store landskapsrommet med den storslagne 
utsikten mot fjorden lukker seg gradvis i et mindre landskapsrom langs Oppdølselva med Langåsen i sør.  
Landskapsbildet er sammensatt, med ulike typer dyrket mark, randsoner i eiendomsgrenser, gårdstun og 
gårdsveger, elver med randvegetasjon (Hagaelva og Gujordselva), mindre boliggrupper og andre 
landskapselementer. Strukturen i kulturlandskapet lengst øst i lia nord for Oppdølselva er formet av 
eiendomsgrensene som forholder seg til den gamle hovedvegen gjennom området; Øverbygda. Landskapsbildet er 
preget av de klare romdannelsene som er nevnt ovenfor, og av den store kompleksiteten i kulturlandskapet.  
 
På bakgrunn av vurderingene ovenfor vil vi sette landskapsverdien til middels til stor for parsellen Mork - Hjelset. 
 

Verdi:  Liten                  Middels                       Stor 

                   
 
 

7.2.4 Omfang 

 
Lønset - Mork 
Ved Lønset vil det store kryssområdet og et bratt sideterreng gi et stort inngrep i dagens kulturlandskap.  I tillegg 
er terrenget sidebratt, noe som dels gir store skjæringer/fyllinger. Lønsetelva, som på dette stedet har en bred og 
frodig randsone og faller i flere løp nedover lisiden, vil også få et stort landskapsinngrep som følge av veganlegget.  
 

 

Figur 32 Lønsetkrysset 

 

 

Figur 33 Vegen i landskapet fra Sigersetelva og østover 

 
Fra Lønset og østover mot Mjelve er veglinjen foreslått lagt i skog eller randsonen mellom skog/utmark. Likevel vil 
det stedvis bli inngrep i dyrket mark, i hovedsak ekstensive jordbruksarealer (beitemark). Mellom Sigersetbø og 
Skjerslia vil vegen berøre øvre del av dyrkamarka og krysse Hatlaelva. Østover fra Skjerslia er vegen foreslått lagt 
i åpen kulturmark før den igjen går inn i skogsterreng fram til Øygardselva.  
 
Fra Mjelve og østover til Trøa vest for Mork er vegen i all hovedsak foreslått lagt i skogsmark/utmark. På største 
del av denne delstrekningen vil vegen bli liggende i skaret bak Markaåsen, og vil ikke eksponere seg mot 
fjordrommet omkring Moldefjorden.   
 
Omfanget av vegens inngrep i landskapsbildet mellom Lønset og Mork vurderes å være middels negativt:  
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Omfang: Stort Middels Lite | Lite Middels Stort 
 negativt negativt negativt | positivt positivt positivt 

        
 
Mork - Hjelset 
Etter Trøa ligger vegen i hovedsak over dyrket mark fram til den krysser Gujordselva ved boligområdet ved 
Gujorda. Her er vegen foreslått lagt i en miljøkulvert gjennom boligområdet. Videre østover ligger vegen i 
hovedsak over dyrket mark og lengst øst i en bratt skogkledd randsone fram til det planlagte krysset ved Hjelset.  
 

 

Figur 34 Hjelsetkrysset 

 
Planlagt veg har sterk stigning mellom kryssområdet ved Oppdølselva i øst og Mork i vest. Vegen skjærer skrått 
gjennom landskapets eksisterende strukturer i øst, mellom Gujordselva og kryssområdet. Lokaliseringen av 
kryssområdet og den bundne stigningen gjør at landskapsbildet ved Gujorda blir forringet på tross av 
miljøkulverten. 
 

 

Figur 35 Hjelsetkrysset og veglinjen oppover mot Mork (Vegarmen opp mot Øverbygda er fjernet etter høring og offentlig 
ettersyn) 

 
Omfanget av vegens inngrep i landskapsbildet ved Hjelset vurderes å være middels negativt:  
 

Omfang: Stort Middels Lite | Lite Middels Stort 
 negativt negativt negativt | positivt positivt positivt 

                        
I tiltaksområdet generelt vil omfanget av negative landskapsinngrep være størst der hvor vegtraséen berører eller 
ligger i det åpne kulturlandskapet. Dette vil oppleves sterkest i vegens nærområder hvor de visuelle og fysiske 
inngrepene vil være størst der hvor folk ferdes og bor. Veganlegget gjennom det åpne kulturlandskapet vil også 
forringe landskapsbildet der hvor det oppleves fra de bebygde områdene langs fjorden, fra fjorden og fra 
områdene lenger sør.  
 
Samlet sett vurderes omfanget av vegens inngrep i landskapsbildet mellom Lønset og Hjelset å være middels 
negativt:  
 

Omfang: Stort Middels Lite | Lite Middels Stort 
 negativt negativt negativt | positivt positivt positivt 

            



 
PLANBESKRIVELSE MED KU 25 
 
 
 

Ramboll 

 

Figur 36 Hjelset gård 

 

7.2.5 Konsekvenser for landskapsbildet oppsummert 

I forbindelse med vurderingene av omfang bør det nevnes at en fra starten arbeidet med to alternative vegføringer 
for E39 på denne strekningen; et nedre og et øvre alternativ. I forhold til vurderingene for landskapsbildet var øvre 
alternativ vurdert som det beste. Årsaken til dette var først og fremst fordi nedre alternativ gikk gjennom 
kulturlandskapet på størstedelen av strekningen, dvs. nedenfor Markaåsen ved Mork. Det øvre alternativet var 
nokså likt dagens vegtrasé vest for Mork, men øst for Mork hadde traséen en linjeføring nord for bebyggelsen ved 
Gujorda i øst, noe som ble vurdert som noe bedre for landskapsbildet. Sistnevnte linje medførte imidlertid at 
kryssområdet mellom ny og eksisterende E39 måtte trekkes lenger øst, noe som var lite ønskelig. Dagens 
alternativ er altså en samordning av de to alternativene, hvor ulike hensyn er forsøkt balansert mot hverandre. 

 
Tabell 12: Sammenstilling landskapsbilde 

Parsell Verdi     Omfang Konsekvens 

Lønset - Mork Middels       Middels negativt - 

Hjelset Middels til stor      Middels negativt --/--- 

Samlet Middels      Middels negativt  -  - 

 
 

7.2.6 Landskap og kjøreopplevelse på strekningen  

Ny E39 ligger godt i landskapet og følger naturlige overganger i terrenget. På grunn av god linjeføring og 
forankring i landskapet ligger det godt til rette for en god kjøreopplevelse. Og få løftet vegen opp i terrenget og 
rette ut vegen vil kjøremessig være et stort steg opp fra eksisterende veg.  
 

Fjernvirkningen av vegen er i dag i de fleste delområder liten og sees av få mennesker. Det er i hovedsak kun 
spredte gårdsbruk og enkelte boliger innenfor influensområdet, ved Hjelset/Gujorda og Lønset er boligtettheten 
noe høyere.  
Generelt er det å si at reiseopplevelsen på strekningen kan forbedres ved planlagt tynning i tett vegetasjon langs 
E39 slik at utsikten over Fannefjorden og fjellene i Romsdalen kommer enda bedre frem.  
 

 

Figur 37 Hagaelva 

 
Utsikt og reiseopplevelse må veies opp mot støyskjerming. Transparente skjermer og lokal skjerming av hus og 
hage er et alternativ. Omfang og utforming av støyskjermingstiltak er av vesentlig betydning med tanke på 
framtidig reiseopplevelse. 
 
Lesbare kryssområder og avkjørsler vil gi en forbedret situasjon for den kjørende; forutsigbarhet, lesbarhet og 
sikkerhet er viktig for en positiv opplevelse av vegstrekningen. Nye konstruksjoner i anlegget er tenkt med rene, 
enkle former som ikke blir for dominerende i landskapet det står i men tilpasser seg.  

7.2.7 Mulige avbøtende tiltak 

I kryssområdene og stedvis ellers langs vegen vil etablering av vegetasjonsskjermer langs vegen kunne skape nye 
«randsoner» som demper inntrykket av veganlegget i landskapsbildet. Slike beplantninger må ikke være 
gjennomgående, da dette kan bevirke at vegens trasé blir mer visuelt framtredende i landskapsbildet, noe som 
ikke er ønskelig. 
 
Ved kryssing av elver og bekker, er det som del av tiltaket lagt stor vekt på åpne brukonstruksjoner i stedet for 
kulverter. Dette er viktig både for å bevare landskapet mest mulig urørt i disse verdifulle områdene, men også for 
å bevare biologisk mangfold. Oppdølselva og dens randsoner og rom i landskapet bør så langt det er mulig søkes 
skjermet for større landskapsinngrep.  
 
Ved Lønset bør den planlagte vegfyllingen over Lønsetelva vies spesiell oppmerksomhet. Her er et viktig at 
fossefallet over svabergene ned mot kulpen like ved vegen blir holdt mest mulig urørt, og at vegfyllingen helst 
erstattes helt eller delvis med en åpen konstruksjon. Dersom dette ikke lar seg gjøre, bør en skjerpe 
fyllingsskråningen oppstrøms langs ny veg, slik at de vegfarende bedre får oppleve dette verdifulle 
landskapselementet. I tillegg bør en her vurdere å tynne i trevegetasjonen ved elva for visuelt å få frem elveløpene 
og landskapsrommet langs dette. 
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Støyskjermer langs vegen bør benyttes i minst mulig grad, fordi disse skaper uheldige vegger i de åpne 
landskapsrommene hvor støyskjerming er påkrevd. Støytiltakene bør i størst mulig grad løses ved lokale tiltak ved 
boligeiendommene (f. eks. skjermede uteplasser og lave voller). 
 

7.3 Kulturminner/Kulturmiljø 

7.3.1 Metode 

Metoden for beskrivelse av kulturminner og kulturmiljø kan beskrives slik: 
- Innhente opplysninger om kjente kulturminner i området som beskrives og kartfestes. 
- Kartlegge kulturminnenes evt. vernestatus (fredet, regulert til spesialområde bevaring etc.) 
- Beskrive kulturmiljøer og kulturminner etter hvilken helhet eller sammenheng disse inngår. Eks: Historisk 

utvikling, landskapets fysiske form, bygninger/andre elementer og dagens bruk.  
- På bakgrunn av ovenstående punkter vurderes hvilken verdi kulturminnene utgjør i forhold til de 

delstrekningene som utredes.   
- Beskrive omfang og konsekvens som tiltaket (i dette tilfelle veganlegget) får for kulturminner og 

kulturmiljøer, og hvordan disse berøres - både fysisk, visuelt og bruksmessig. Hvordan ivaretas hensynet 
til kulturminner og kulturmiljøer langs de ulike delstrekningene? 

7.3.2 Verdi  

Et kulturminne er et spor etter menneskelig liv og virke i vårt fysiske miljø, som for eksempel en bygning, en veg, 
et gravminne, en steinalderboplass, ei kokegrop eller et jernvinneanlegg. Det kan også være steder det knytter 
seg historiske hendelser, tro eller tradisjoner til. Kulturminnene representerer både uerstattelige kilder til kunnskap 
om fortidige samfunn, og en ressurs for oppleving og bruk – i dag og i framtida. 
 
Kulturminner fra forhistorisk tid og mellomalder (eldre enn 1537) er automatisk freda i kraft av sin høye alder, jf. 
Kulturminneloven § 4. Fra tiden før skriftlige kilder, er de materielle levningene de eneste kildene til å forstå 
menneskene og det samfunnet de levde i. 
Kulturminner fra nyere tid (yngre enn 1536) kan også ha høy verdi. Særlig verdifulle kulturminner kan bli 
vedtaksfreda, jf. Kulturminneloven §§ 15 og 19. Alle type kulturminner og kulturmiljø kan dessuten bli verna som 
hensynssoner, jf. Plan og bygningsloven § 11-8. 
 
Riksantikvarens database (Askeladden) inneholder en kartfesting av fredede kulturminnet her til lands. Se 
eksempel fra prosjektområdet nedenfor. I denne utredningen har vi tatt ut mer detaljerte utsnitt på steder hvor vi 
ser at det kan oppstå konflikter mellom vegprosjektet og de registrerte kulturminner. Det er viktig at en søker å 
unngå konflikter mellom veganlegg og kulturminner. Dette gjelder både uheldige nærføringer og ved direkte 
inngrep i selve kulturminnet.   
 
Det finnes ingen registrerte kulturmiljøer i tiltaksområdet for ny E39 på strekningen Lønset-Hjelset, kun 
enkeltobjekter. 
 
I Askeladden er i alt 10 automatisk fredede kulturminner vist i den aktuelle lisonen mellom Lønset og Hjelset. 
Ingen av disse vil bli berørt av de aktuelle vegtraséene i dette prosjektet.  
 
Videre er det i det som nevnt registrert mange bygninger fra før år 1900 i dette området (SEFRAK). Av disse er 37 
meldepliktige dersom de blir berørt av tiltak som medfører riving/ombygging m.m.  
 
Det vil være et potensiale for funn av kulturminner i dette området. Registrerte kulturminner i området viser at de 
sørvendte liene langs Moldefjorden hadde tidlig bosetting. Marin grense ligger ca. 50 meter over dagens havnivå, 
og parseller av traséen vil ligge i dette høgdelaget. 
Det er blitt gjennomført arkeologiske registreringer av Møre Romsdal fylkeskommune langs selve traseen. 
Undersøkelsene resulterte i funn av en automatisk freda kulturminnelokalitet. I tillegg ble det funnet fem 
kulturminner fra nyere tid. 

 
Oppsummert er det både automatiske fredede kulturminner og SEFRAK bygninger i lisonen mellom Lønset og 
Hjelset. Nye registreringer langs vegstrekningen har ikke resulter i mange funn. Verdien vurderes til mellom liten 
og middels.  

Verdi: Liten       Middels Stor 

        
 

 

Figur 38 Kulturminnekart for strekningen Lønset – Skjerslia 

 

 
Oversiktskart over registrerte kulturminner (R) og bygninger eldre enn år 1900 (trekanter). De røde trekantene 
medfører meldeplikt ved evt. inngrep /riving m.m. (SEFRAK). Ingen av disse blir berørt av vegtraséene. 
Kulturminnet øverst til høgre i bildet er en rydningsrøys av uvisst opphav. Denne ligger like sør for vegtraséen. 
Ellers ser vi at dagens E39 langs fjorden er registrert som en historisk vegtrasé. 
 

 

Figur 39: Kulturminnekart for strekningen mellom Skjerslia og Øverhagen steinbrudd 
Ingen av de registrerte kulturminnene blir berørt av de nye vegtraséene.   
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Figur 40: Kulturminnekart for strekningen mellom Øverhagen steinbrudd og Hjelset. 
Kulturminnet øverst på bildet er et arkeologisk funnsted (Langmyra) Dette stedet ligger ovenfor tiltaket gjennom dette 
området.  

 

7.3.3 Omfang og funn 

Som kartene ovenfor også viser vil ingen registrerte kulturminner bli berørt av dette tiltaket.  
 
Nye registeringer resulterte i funn av en automatisk freda kulturminnelokalitet. I tillegg ble det funnet fem 
kulturminner fra nyere tid. Det ble vurdert dit hen at bare en av disse lokalitetene (Gujorda) blir lagt inn i 
databasen Askeladden, som et automatisk freda kulturminne. Strukturene fra de to andre områdene, Hjelset og 
Lønset, ble datert til mer moderne tid. 
 
Rapporten sier følgende om funnet ved Gujorda: 
«På Gujorda (55/3) blei det registrert eit automatisk freda kulturminne. Denne strukturen blei funne i den nordre 
enden av sjakt 23, omlag 65 moh, med god utsikt over Fannefjorden i søraust. Strukturen var ei grunn 
grop/nedgraving som var fylt med eit trekolrikt materiale. Det moderne bustadhuset på garden ligg omlag 60 m 
aust, og Gujordselva ligg omlag 30 m vest for denne strukturen. Gropa ligg ved ein sti som går frå bustadhuset 
oppover mot ein vadestad over Gujordselva i nordvest. Gropa kan være frå mellomalderen, og kan representere 
ein bålstad e.l. Gropa blei fullstendig utgravd i denne undersøkinga, og det vil ikkje være behov for vidare 
undersøkingar her». 
 
Selv om ny veg ikke berører automatisk freda kulturminner vil det bli inngrep i kulturmiljøet/gårdsmiljøet på 
strekningen. Bygginga av den nye vegen vil føre med seg riving av minst 8 gamle gårdsbygninger på gårdene 
Lønset, Ellingsgarden og Ekren. Totalt er det fem SEFRAK-registrerte bygninger på Lønset som vil bli direkte berørt 
av utbygginga. Fem andre bygninger ligger like i utkanten av planområdegrensa (se figur 30 og 33 i vedlagt 
arkeologisk rapport). Omfanget vurderes til lite negativt.  
 

Omfang: Stort Middels Lite | Lite Middels Stort 
 negativt negativt negativt | positivt positivt positivt 

                                    

7.3.4 Oppsummering kulturminner 

Tabell 13 Sammenstilling kulturminner 

Verdi Omfang Konsekvens 

Liten/Middels  Lite negativt  - 

 

7.3.5 Mulige avbøtende tiltak 

Kulturminne funnet ved Gujorda kan markeres/gjerdes inn under anleggsperioden for å unngå skader på det.  

7.4 Naturmangfold 

Det er utarbeidet en egen delrapport for naturmangfold som gir mer detaljerte vurderinger 

7.4.1 Metode  

Det viktigste metodegrunnlaget for verdisetting av lokaliteter er gitt i håndbøkene om kartlegging av naturtyper, 
vilt og ferskvann fra Direktoratet for naturforvaltning. Det er lagt vekt på å avgrense og beskrive areal med 
spesiell naturverdi. Konsekvensvurderingen er gjort etter metode for ikke prissatte konsekvenser beskrevet i 
håndbok 140 fra Statens vegvesen. I tillegg er det foreslått tiltak som kan avbøte/redusere eventuelle negative 
konsekvenser av tiltaket. 
Viktigste metodebeskrivelser i dette prosjektet: 

• DN-håndbok nr. 13-2007 (delvis revidert i 2013). Kartlegging av biologisk mangfold. 
• DN-håndbok 11-2001. Viltkartlegging. 
• For øvrig skal arbeidet utføres etter metode som er skissert i Håndbok 140. 

 

7.4.2 Verdi 

Området er sterkt landbrukspåvirket, og særlig i de øvre deler av tiltaksområdet er det rester av gammelt 
kulturlandskap med flere beiteområder som ennå holdes i hevd. Lenger ned mot bebyggelsen er 
landbruksområdene mer intensivt drevet med gjødslet dyrkamark. Imidlertid er det spor av slåttemarker også her, 
da spesielt i områder som er bratte og vanskeligere tilgjengelig for moderne landbruksmaskiner. Det ble registrert 
flere viktige naturtyper med B og C-verdi. Beiteområdene er ikke undersøkt med hensyn til sopp, og verdisettingen 
av disse er derfor noe usikker. Det er også en slåttemark som nylig er endret til A-verdi i området. 
 
Verdien for naturmiljø vurderes til stor.  

Verdi: Liten Middels Stor 

                              

7.4.3 Omfang 

Fra Lønset til Hjellset gård vil en vegbygging slik linjen opprinnelig var planlagt føre til at en slåttemark mer eller 
mindre bygges ned. Slåttemarkens verdi er «Stor verdi» og har status utvalgt naturtype. Det er forsøkt å unngå 
denne slåttemarken i optimaliseringsfasen, men å legge linjen helt utenfor gir store utfordringer knyttet til 
veggeometri og terrenginngrep. Som følge av høringsuttalelser er det imidlertid foreslått en linje som ligger lenger 
nord og beslaglegger bare 1/3 av slåttemarka. Se kapittel 5.5.3 
 
Ved Gujorda vil tiltaket bygge ned nok en slåttemark (Langmyra). Denne er av middels eller stor verdi. 
Slåttemarken er ikke endelig verdisatt ennå. Ut over dette vil ikke tiltaket berøre flere viktige naturtyper. 
 
Omfanget vurderes til stort negativt.     
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Omfang: Stort Middels Lite | Lite Middels Stort 
 negativt negativt negativt | positivt positivt positivt 

         

7.4.4 Utfyllende beskrivelse av slåttemarklokalitetene 

Som beskrevet i kapittel 7.4.3 er det to utvalgte naturtyper på strekningen.  
• Ekra (Stor verdi) 
• Langmyra (Middels verdi) 
 
 

 

Figur 41Slåttemark ved Ekra – Opprinnelig trase og ny trase. Linja er flyttet ca 30 meter nordover etter høring.  

 

 

Figur 42 Slåttemark ved Langmyra 

 
Begge slåttemarkene blir sterkt påvirket av ny E39.  
 
Lokaliteten ved Langmyra ligger inneklemt i et intensivt drevet areal, men fordi lokaliteten er en skråning har den 
blitt skjøttet på annen måte. Den er tydelig nitrogenpåvirket, og med intensivt drevet dyrkamark på ovenfor 
lokaliteten, vil nok nitrogenpåvirkningen vedvare. Det forventes derfor ikke at denne vil utvikle seg til en mer 
verdifull lokalitet med tiden.  
 
For lokaliteten ved Ekra ligger forholdene til rette for at lokaliteten skal kunne beholde naturverdiene. Denne blir 
aktivt skjøttet av grunneier, og har fått utarbeidet skjøtselsplan. 
 
Slåttemarkene ligger i tilknytning til intensivt drevet landbruksarealer, men også i stor grad til beitemarker og 
delvis gjengrodde og mer ekstensivt utnyttede arealer. Lokalitetene må generelt kunne sies å ligge i et 
kjerneområde for verdifullt kulturlandskap i Molde. I alt er det registrert 10 slåttemarker med A eller B-verdi fra 
Eidssetra til Lønset. Ut fra flybilder virker det å være relativt lite gjengroing av tidligere kulturmark i dette 
området, og at det derfor først og fremst er moderne driftsformer med gjødsling og intensiv drift som har utgjort 
trusselen og tilbakegangen av verdifulle slåttemarker.  
 
Vi mener det er viktig å beholde slike kjerneområder da den relativt korte avstanden mellom slåttemarkene fører 
til at de gjensidig utveksler frø og kan bygge et relativt høyt biologisk mangfold. 
 
Det er gjort inngående vurderinger av muligheter for å justere linja slik at man unngår hele eller deler av 
slåttemarka på Ekra (se kapittel 5.5.3 under beskrivelse av tiltaket). Det viser seg at flytting av linja for å unngå 
slåttemarka helt gir svært store terrenginngrep med skjæringshøyder opp til 20 meter. Det er også vurdert en 
flytting av linja for å unngå deler av slåttemarka. Denne er litt mer ugunstig for vegkurvaturen og kan gi risiko for 
at slåttemarka blir påvirket på en måte som endrer dens karakter. Statens vegvesen foreslår likevel å flytte linja 
nordover slik at beslaget blir redusert.  
 
Et aktuelt avbøtende tiltak vil være å reetablere slåttemark i nærheten. Det ble ikke gjort spesielle søk etter 
erstatningsområder under feltarbeidet, men det var et helt klart inntrykk at flere områder kan egne seg for 
restaurering og på sikt å gjenskape verdifulle arealer. Det kan derfor være mulig med kompenserende tiltak og 
etablere nye arealer med slåttemarkskvaliteter. En bør derfor gjøre en kartlegging av området i vekstsesongen for 
å få en oversikt over arealer som kan egne seg, samt gjøre henvendelser til aktuelle grunneiere om de kan tenke 
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seg å få utarbeidet en skjøtselsplan og følge opp denne. I beste fall finner man tidligere slåttemark som er i 
gjengroingsfase. Slike områder vil kunne tilbakeføres til slåttemark ved riktig skjøtsel. I planbestemmelsene er det 
satt inn en bestemmelse som sikrer kompensasjon i forholdet 1:1 for det arealet av slåttemarka som blir 
beslaglagt. 
 
For den delen av slåttemarka ved Ekra som bevares intakt er det I tillegg satt inn bestemmelser om avbøtende 
tiltak. Se kap 7.4.6-  
I §53 i naturmangfoldsloven står: 
Ved vurderingen av om den utvalgte naturtypes utbredelse eller økologiske tilstand forringes, skal det legges vekt 
på forekomstens betydning for den samlede utbredelse og kvalitet av naturtypen og om en tilsvarende forekomst 
kan etableres eller utvikles på et annet sted. Tiltakshaveren kan pålegges å bære rimelige kostnader ved 
ivaretakelsen, opprettelsen eller utviklingen av en slik forekomst. 
 
I Norge er det registrert til sammen 2559 slåttemarker, men ikke alle har status som utvalgte naturtyper. Dette 
gjelder spesielt lokaliteter med verdi C-Lokalt viktig. 
Oppland er fylket med flest slåttemarker (327) som er registrert som utvalgte naturtyper, mens Møre og Romsdal 
kommer som nummer to med 274 slåttemarker registrert som utvalgt naturtype. En skal likevel være klar over at 
antallet ikke nødvendigvis gjenspeiler det reelle antall slåttemarker i et fylke. For eksempel har antallet registrerte 
slåttemarker i Møre og Romsdal økt med mer 100 siden 2007. Kartleggingsintensiteten i de forskjellige fylkene og 
kommunene vil derfor ha mye å si for antallet registrerte lokaliteter. 
 
Totalt er det i dag om lag en dobling av det registrerte antall slåttemarker i Naturbase i dag i forhold til i 2008 
(Yngve Svarte, 2009). Årsaken er trolig at det senere er lagt ned mye arbeid i registreringer av kulturlandskap, 
deriblant slåttemarker. En kjenner ikke kvaliteten på registreringene, men man vet fra kartleggingene før 2008 at 
det var mye feilregistreringer med både vegkanter, naturbeitemark og fulldyrka kulturenger registrert som 
slåttemark. 
 
Kommunene i Møre og Romsdal med flest slåttemarker registrert som utvalgt naturtype er Stranda (33), Rauma 
(33) Sunndal (29) og norddal (25). Molde har 13 slåttemarker registrert som utvalgt naturtype. Dette er en økning 
i antall registrerte slåttemarker siden Jordal (2007) publiserte en kunnskapsstatus for slåttemarker i Møre og 
Romsdal, da Molde bare hadde 2 registrerte slåttemarker. Økningen skyldes økt kartleggingsinnsats for kulturmark 
generelt. 
 
Trusselen mot slåttemarker er på lang sikt den samme som tidligere, dels med driftsintensivering av kulturmark, 
og dels som følge av opphør av drift og påfølgende gjengroing. Med andre ord, opphør av de tidligere driftsformene 
som ga grunnlag for denne naturtypen. I tillegg kommer nedbygging som følge av ulike årsaker som boligfelt, 
vegbygging m.v. Selv om slåttemarker nå har fått en viss form for beskyttelse gjennom forskrift om utvalgte 
naturtyper og økonomisk støtte til å få utarbeidet skjøtselsplaner og til skjøtsel av dem, så genereres ikke nye 
slåttemarker da driftsformen ikke lenger er aktuell i landbruket. 
 
Molde kommune er ikke det viktigste kulturmarksområdet vi har, verken på landsbasis eller regionalt. Det er ikke 
registrert rødlistearter i slåtteenga på Ekra, og ingen av de registrerte artene er regionalt sjeldne. Selve 
utformingen fattig fuktigeng er imidlertid sjelden i slåttemarker i Møre og Romsdal, men vanlig i naturbeitemark 
(Jordal 2007). Vi mener slåtteenga ikke inneholder elementer som vanskelig vil kunne la seg gjenskape ved riktig 
skjøtsel andre potensielle steder langs strekningen Hjelset-Lønset. Vi er av den oppfatning at et ev nytt område da 
må velges ut fra en faglig vurdering av områder langs denne strekningen, da det er flere potensielle steder som 
trolig har ulikt potensiale for restaurering som gir en tilsvarende kvalitet som Ekra. 
 
 

7.4.5 Oppsummering naturmiljø 

Ny veg vurderes til å gi negative effekter på naturmiljøet. De negative konsekvensene er størst fra Lønset til 
Hjellset gård der en vil bygge delvis ned en slåttemark med ganske god kvalitet.  
 
Når en utvalgt naturtype blir nedbygd gir dette stor negativ konsekvens. Pr i dag er metodikken slik at omfanget 
og konsekvensen blir den samme uavhengig av veglengde.  
 
Når det gjelder utvalgte naturtyper, kan de ha både A og B-verdi, og de behandles på samme måte som andre 
viktige naturtyper. Men inngrep i utvalgte naturtyper reguleres etter en forskrift som kommunen behandler. De må 
gi en uttalelse i forhold til denne før inngrep kan skje. 
 

Tabell 14 Sammenstilling naturmiljø 

Verdi Omfang Konsekvens 

Stor Stort negativt --- 

 
 

7.4.6 Mulige avbøtende tiltak 

Trasejusteringer og reetablering av slåtteenger kan redusere konflikten i forhold til nedbygging av 
naturtypelokalitetene.  

For den delen av slåttemarka som skal være intakt, er det satt inn følgende avbøtende tiltak i planbestemmelsene: 
• Egna lagring av jordlag og frøbank fra Ekra – Massene skal benyttes til ferdigstilling på stedet 
• Tiltak i anleggsperioden som hindrer skade på intakt slåttemark 
• Avskjæringsgrøft langs E39 for å unngå forurensing fra E39  
• Tiltak som skal hindre at forurensa snø/saltholdig snø eller salt som er oppløst i vatn kommer inn på 

slåttemarka. 
 

7.5 Naturressurser 

Det er et sentralt mål med bærekraftig forvaltning av naturressursene. Det er flere lovverk som gjelder for 
utnyttelse av naturressurser, og i denne sammenhengen er det særlig aktuelt å vise til det nasjonale målet for 
jordvern, omtalt i Stortingsmelding 9 (2011-2012). Der pekes det blant annet på at det særlig skal legges til rette 
for økt produksjon av jordbruksvarer. Det er videre satt et nasjonal mål om at nedbygging av dyrkamark ikke skal 
overstige 6000 dekar pr år. I de siste 5 årene har tallet ligget på det doble (jfr. SSB) 
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Tabell 15 Omdisponering av dyrka og dyrkbar jord etter jordloven og plan- og bygningsloven 

 
 
Møre og Romsdals andel svinger fra år til år. Det samme gjør det for Molde kommunes del, der omdisponeringen i 
2012 var 2 dekar, i 2013 135 dekar, i 2014 75 dekar og i 2015 26 dekar. 
 
Utredningstemaet omfatter blant annet jordbruk, skogbruk, reindrift, fiske, vann, berggrunn og løsmasser som 
ressurser. Vurderingene av ressursgrunnlaget omfatter både mengde og kvalitet og både de direkte og indirekte 
virkninger. Vurderingen omfatter imidlertid ikke den økonomiske utnyttelsen av ressursen. For temaene jord og 
skogbruk går det et skille ved Mork og vi har derfor valgt å dele strekningen inn i to parseller, Lønset-Mork og 
Mork-Hjelset.  
 
Avgrensning mot andre temaer: 

• Biologisk mangfold i kulturlandskap, skog og vann inngår i naturmiljø 
• Jakt og fiske inngår i nærmiljø og friluftsliv 
• Kulturminner knytta til landbruket inngår i kulturmiljø 
• Landbrukets kulturlandskap inngår i landskapsbilde 

7.5.1 Metode 

Utredningsmetodikken tar utgangspunkt i Statens vegvesens veileder V712. Den stiller krav om en innledende 
overordnet karakteristikkbeskrivelse av influensområdet i et regionalt/nasjonalt perspektiv. Det skal framgå om 
det finnes ressurser av tilsvarende kvalitet ellers i kommunen eller regionen. 
 
Registreringer av naturressurser bygger på følgende modell: 

Tabell 16 Registrering av naturressurser 

 
 
Nærmere om dyrka mark 
Analysen av landbruk skal belyse tiltakets virkning for dyrka jord. Temaet avgrenses til de fysiske omgivelsene, 
altså hvordan endringene svekker eller bedrer de fysiske forholdene for landbruket.  
 
Relevante forhold knyttet til landbruket skal dokumenters ut fra foreliggende bakgrunnsinformasjon fra offentlige 
etater, kontakt med landbruksnæringen samt samtaler med berørte næringsdrivere. Tap av dyrka 
areal/kompensert areal skal beregnes. Det skal gå fram hva slags verdi utbyggingsarealet har for 
landbrukseiendommen som blir omfatta av tiltaket. Verknader for den som driv jorda skal også gå fram av 
utredninga. Verknader for adkomstveg til dyrka mark/beiteareal skal utredes. Driftsmessige ulemper for jordbruket 
utredes knyttet lokal transport, tilgang til dyrka mark og driving av husdyr.  
Verdisettingen foretas på følgende måte: 
 

Tabell 17 Verdsetting av naturressurser 

 
 

Tabell 18 Verdivurderingstabell - skala 

Verdi Liten (4-8) Middels (9-15) Stor (16-20) 

Arealtilstand Overflatedyrket (1) Fulldyrket (5) 

Driftsforhold Tungbrukt (1) Mindre lettbrukt (3) Lettbrukt (5) 

Jordsmonnkvalitet Uegnet (1) Dårlig egnet (2) Egnet (3) Godt egnet (4) Svært godt egnet (5) 

Størrelse Små (1) Middels (3) Store (5) 

2010 2011 2012 2013 2014 2015
01 Østfold 970 555 671 666 625 219
02-03 Akershus og Oslo 681 878 820 636 602 808
04 Hedmark 1 362 939 2 693 698 1 006 723
05 Oppland 671 817 394 913 467 1 527
06 Buskerud 156 1 438 336 438 273 220
07 Vestfold 241 352 493 357 152 170
08 Telemark 712 172 299 259 228 357
09 Aust-Agder 116 122 133 95 236 74
10 Vest-Agder 321 356 199 187 128 280
11 Rogaland 1 986 1 572 796 897 2 051 3 776
12 Hordaland 889 661 780 804 555 364
14 Sogn og Fjordane 355 193 259 322 263 274
15 Møre og Romsdal 854 609 386 715 853 616
16 Sør-Trøndelag 1 286 1 118 1 097 1 347 1 080 1 848
17 Nord-Trøndelag 339 292 617 431 483 274
18 Nordland 924 428 689 543 341 228
19 Troms - Romsa 552 408 467 331 492 568
20 Finnmark - Finnmárku 492 75 78 587 404 452
Sum Landsbasis 12 907 10 985 11 207 10 226 10 239 12 778

Omdisponering av dyrka og dyrkbar jord etter jordloven og plan- og 
bygningsloven, etter region, tid og statistikkvariabel

Kategori Beskrivelse
Jordbruk Her registreres egenskaper om arealtilstand (fulldyrket/overflatedyrket/ 

innmarksbeite) fra FKB-AR5. Egenskaper om dyrkbar jord skal også 
registreres. Jordkvalitet registreres i områder der det er foretatt detaljert 
jordsmonnkartlegging. Teigstørrelse og klimasone er også relevant for 
dyrkingspotensial.

Utmarksbeite Som grunnlag for den prissettingen som er gjort i kapittel 5.4 gjøres en 
kartlegging av utmarksbeite fordelt på bruksklasser (antall sau/km2) og 
kvalitetsklasser ut fra vegetasjonsdekket.

Skogbruk Her registreres bonitet og hogstklasse (alder). To viktige faktorer som ikke er 
fanget opp andre steder er skogens evne til å binde CO2, og skogområders 
rolle i vannhusholdning og erosjonskontroll. Når det gjelder CO2-binding vil 
den øke med skogens produksjonsevne (bonitet).

Liten verdi Middels verdi Stor verdi 
Jordbruksområder Innmarksbeite som ikke er dyrkbar Overflatedyrket jord som ikke er 

dyrkbar
Fulldyrket jord, 
overflatedyrka jord som 
er dyrkbar, Innmarksbeite 
som er dyrkbar. Andre 
områder med dyrkbar 
jord. Se inndeling i Tabell 
6 19

Skogbruksområder Skogarealer med lav bonitet, 
Skogarealer med middels bonitet 
og vanskelige driftsforhold

Større skogarealer med middels bonitet 
og gode driftsforhold. Skogarealer med 
høy bonitet og vanlige driftsforhold

Større skogarealer med 
høy bonitet og gode drifts- 
forhold

Utmarksbeite Utmarksarealer med liten 
beitebruk (0-25 sau/km2) Flekkvis 
og skrinn vegetasjon

Utmarksarealer med middels beitebruk 
(26-75 sau/km2)

Utmarksarealer med mye 
beitebruk (>76 sau/km2), 
Frisk vegetasjon
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Nærmere om skog 
Analysen av landbruk skal belyse tiltakets virkninger for produktivt skogsareal. Temaet avgrenses til de fysiske 
omgivelsene, altså hvordan endringene svekker eller bedrer de fysiske forholdene for landbruket. Det kan bli 
aktuelt å dele opp utredningene i hensiktsmessige delstrekninger. 
For å vurdere skogområdenes verdi, kartlegges: 

• Skogens bonitet, dvs. skogmarkens produksjonsevne.  Jo høyere bonitet, jo bedre produksjonsevne har 
skogsmarka.  

• Driftsforholdene. 
 

 

Tabell 19 Verdivurderingstabell – jord og skogbruk - utdrag 

Verdi Liten verdi Middels verdi Stor verdi 

Jordbruksområder - Jordbruksarealer i 
kategorien  

4-8 poeng. 

- Jordbruksarealer i 
kategorien  

9-15 poeng 
 

- Jordbruksarealer i 
kategorien 

16-20 poeng 

Skogbruksområder - Skogarealer med lav 
bonitet 
- Skogarealer med 
middels bonitet og 
vanskelige driftsforhold 

- Større skogarealer med 
middels bonitet og gode 
driftsforhold 
- Skogarealer med høy 
bonitet og vanlige 
driftsforhold 

- Større skogarealer med 
høy bonitet og gode 
driftsforhold 

 
Omfang 
Gjennom omfangsvurderingen skal det vurderes i hvilken grad et tiltak vil påvirke et delområde. 
Det skal først vurderes om tiltaket vil være positivt eller negativt for det berørte delområdet. I noen tilfeller vil 
virkingen være av så liten grad at den kan karakteriseres som liten/intet. 
 
Omfang skal vurderes i forhold til den effekten tiltaket vil få når det gjelder arealbeslag, forurensning av jord og 
avlinger, oppsplitting av jordbruksareal som vanskeliggjør landbruksdrift, endrede vekstvilkår som følge av blant 
annet lokalklimatiske endringer, drenering, forurensning av elver, innsjøer, fjorder, grunnvann, drenering av 
grunnvann, endrede strømningsforhold og endrede næringsforhold. Arealbeslaget av de ulike 
registreringskategoriene skal oppgis. 
 
For fastsettelse av et tiltaks omfang må en vurdere i hvilken grad naturressursene endres som følge av tiltaket. 
Endringene kan omfatte at ressursen blir direkte nedbygd, at pågående eller framtidig utnyttelse blir vanskeliggjort 
på grunn av redusert tilgjengelighet, at kvaliteten blir påvirket av avrenning eller luftbåren forurensing fra 
vegtrafikken osv. For jordbruksområder bør det framgå om tiltaket vil påvirke større, sammenhengende 
jordbruksområder, eller mer isolerte enkeltteiger. Det må begrunnes på hvilken måte tiltaket vil medføre endring i 
omfang eller kvalitet. 
 

7.5.2 Karakteristika i influensområdet 

Eiendomsstrukturen langs nordsiden av Fannefjorden er langt på vei lik den tradisjonelle strukturen i 
vestlandslandbruket, der eiendommene går i relativt smale teiger fra sjø til fjell. Strekningen innover fjorden er 
sørvendt og topografien stiger fra sjø til høyfjell (250-300 meter) innenfor en avstand på ca. 1 km. 
Driftsforholdene er med andre ord jevnt over begrenset på grunn av bratt terreng.  
 
Dyrkamarka er konsentrert nederst i landskapet og er relativt mye oppdelt. Skogens lavereliggende områder har 
særs høy bonitet, mens det er lommer med skog av høy og midlere boniteter. Først opp mot høyfjellet blir skogen i 
større grad av lavere bonitet.  

 

 

Figur 43 Dyrka mark 

 
På grunn av bosettingsmønster og vegene i dette bratte terrenget deles teigene i skrå og små parseller. 
Driftsforholdene blir dermed mindre gunstige.  
 
Veganlegget legger beslag på ca. 620 dekar totalt. Dette fordeler seg på ulike arealer og vil ha ulike konsekvenser 
for det framtidige landbrukspotensialet i området. Mange av de små teiger som berøres av veganlegget vil bli 
stykket opp med restarealer som blir uhensiktsmessig å drive videre. 
 
Strekningen Lønset-Hjelset berører total 73 gårdseiendommer, med totalareal på ca. 35.600 dekar, hvor av nær 
2.400 dekar er fulldyrka eller dyrkbar og 180 dekar innmarksbeite. I følge SSBs statistikk for 2015 er 
gjennomsnittlig bruksstørrelse for Møre og Romsdal 200,7 dekar jordbruksareal pr enhet. På strekningen Lønset-
Hjelset er bruksstørrelsen i gjennomsnitt 57 dekar jordbruksjord på de eiendommene som har jordbruksjord, ca. 
28% av gjennomsnittet.  
 
18 av brukene er over konsesjonsgrensa på 25 dekar jordbruksjord.15 av de registrerte brukene har under 10 
dekar, 23 mellom 10 og 50 dekar, 5 mellom 50 og 100 dekar, mens 2 bruk ligger på ca. 100 dekar og kun en over 
dette, på 224 dekar jordbruksjord.  

7.5.2 Verdivurdering skogbruk 

Skogen som blir berørt er i stor grad av svært høy bonitet. Områdene av svært høy bonitet er store, selv om de 
brytes ned i mindre driftsenheter på grunn av eiendomsstrukturen. Området framstår som gunstig for skogsdrift.  

 

 

Figur 44 Bonitetskart skog 
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Tiltaket krever i alt 299 dekar av skogressursene med svært høy, høy og middels bonitet. Arealfordelingen med 
tanke på skogbonitet er slik: 
 

Tabell 20m Arealfordeling skogbonitet 

Type Areal % av boniteten 

Skog – særs høg bonitet – Lønset - Mork 209 dekar 5,7 

Skog – særs høg bonitet Mork-Hjelset 48 dekar 3,7 

Skog – høy og middels bonitet Lønset - Mork   20 dekar 0,7 

Skog – høy og middels bonitet Mork - Hjelset 22 2 

 
Nærmere 86 % av strekningen går i særs høyproduktiv eller høyproduktiv skog. Men det aller meste av beslaget er 
i blandingsskog og lauvskog. Det er kun 14 dekar av bortfallet som ligger i ren barskog. 
 
 

Lønset-Mork 

I følge AR5-registrene til Skog og landskap er det stort sett høgproduktiv skog i lia mellom Lønset og Mork. Etter 
Mork vil den i stor grad berøre dyrkamark.  
 
Verdien vurderes til middels for skogressursen mellom Lønset og Mork i området.  
 

Verdi: Liten Middels Stor 
                    

Mork-Hjelset 
For skogbruk er denne strekningen av mindre verdi. Det lille som er av skog her er mer fragmentert, mindre 
områder og ikke drivverdig på samme måte som frem til Mork. 
 
Verdien på denne strekningen vurderes til liten. 
 

Verdi: Liten Middels Stor 
      

7.5.3 Omfang skogbruksressurser 

 
Lønset-Mork 
Langs hele strekningen vil høgproduktiv skog falle bort. Betydningen i driftssammenheng vil være moderat, da 
innslaget av lauvskog er relativt høyt. Traséen vil i noen grad fragmentere teiger, men det ansees ikke som et 
markant problem. 
Det er lagt stor vekt på å identifisere viktige driftsveger for skogbruket og etablere underganger slik at 
driftsforholdene kan opprettholdes mest mulig effektivt. Omfanget ansees som middels negativ. 
 

Omfang: Stort Middels Lite/intet   Middels Stort 
 negativt negativt omfang  positivt positivt 

                                                 

 
Mork –Hjelset 
Fra Hjelset til Mork er det stort sett dyrkamark og lite skog vil bli berørt. Omfanget vurderes til lite/intet negativt.  

Omfang: Stort Middels Lite/intet   Middels Stort 
 negativt negativt omfang  positivt positivt 

                                                                   

7.5.4 Verdivurdering jordbruksressurser 

 

 

Figur 45 Jordbruksressurser 

 
Lønset-Mork 
Verdien av dyrkamarka er viktig i en nasjonal sammenheng. I dette området er arealene sydvendte og det er i 
begynnelsen av linja den verdifulle dyrkamarka ligger (Lønset). Vegen går mer i skog når man nærmer seg 
Mork/steinbruddet. Verdien er likevel stor, på grunn av antall daa med fylldyrka jord er over 15 daa.  
 

Verdi: Liten Middels Stor 
                                   

 

Mork-Hjelset 
Her Verdien av dyrkamarka er viktig i en nasjonal sammenheng. I dette området er arealene sydvendte og delt i 
en rekke teiger. Ved Hjelset er det mange gårdsbruk som er i daglig drift. Verdien vurderes til stor på grunn av 
antall daa med fylldyrka jord.  
 

Verdi: Liten Middels Stor 
                                   

 

7.5.5 Omfang jordbuksressurser 

Tiltaket vil samlet beslaglegge ca. 200 dekar med dyrka eller dyrkbar jord, inkludert innmarksbeite. Tiltaket vil 
berøre en rekke eiendommer, men for den enkelte er ikke belastningen nødvendigvis stor. Flere av brukene som er 
av noe størrelse kommer også i en situasjon der betydelig andel av drivverdig jord går tapt. Det vises til tabellene 
når det gjelder det enkelte bruk. 
 
Det er i hovedsak i vest og i øst, i kryssområdene at belastningen blir størst. Samlet ser tabellen slik ut: 
 

Tabell 21 Beslag av dyrka jord 

Type Areal 

Fulldyrka jord 176 dekar 
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Innmarksbeite 24 dekar 

Sum 200 dekar 

 
 
 
Lønset - Mork 
Tiltaket vil beslaglegge vel 78 dekar med dyrka eller dyrkbar jord. Dette utgjør 14% av dyrkamarka på berørte 
gårder i snitt. Belastningen er størst ved Lønset og Skjerslia. Tabellen viser også at noen av brukene får en 
betydelig andel av dyrkamarka beslaglagt. 
 

Tabell 22 Endring av fulldyrka jord pr eiendom – Lønset - Mork 

 
 
 
 
 
 
 

 

Figur 46 Ved Lønset 

Her vil dyrkamarkarealer gå med til kryss og skjæringer/fyllinger. Her er det kun 2-3 bruk som berøres. 
 

Figur 47 Ved 
Brattlia 

Her er belastningen mindre, da traséen ligger i overkant av dyrkamarka. Som figurene viser, vil det også oppstå 
restarealer/øyer som neppe blir drivverdige. 
 
 

Gnr/Bnr Eiendommens areal (kvm) Fulldyrka Før (kvm) Fulldyrka Etter (kvm) Tapt areal (kvm) Tapt i % Innmarksbeite 
Før (kvm)

Innmarksbeite 
Etter (kvm)

Tapt areal 
(kvm)

Tapt i %

39/35 2 180                                           177                                2                                        175                           98,6
39/1 1 108 404                                   24 436                          13 726                              10 710                     43,8
39/74 1 121                                           
Mangler 3 846                                           178                                -                                    178                           100,0
39/40 1 487                                           
39/3 1 092 303                                   30 508                          7 548                                22 961                     75,3 5 457                   3 176                   2 281         42                 
39/82 45 394                                         3 230                             1 653                                1 577                        48,8
39/8 1 414 761                                   41 480                          35 120                              6 360                        15,3
39/11 384 307                                       20 784                          20 432                              352                           1,7
39/14 106 496                                       10 018                          9 999                                19                             0,2
40/1 625 607                                       23 358                          21 798                              1 560                        6,7 66                        7                           59               89                 
40/5 8 716                                           #DIV/0! 1 343                   35                         1 308         97                 
40/2 380 599                                       
40/3 70 172                                         
41/1 786 847                                       26 393                          23 968                              2 425                        9,2 8 797                   6 143                   2 654         30                 
41/11 401                                               3                                     -                                    3                                100,0
41/12 1 000                                           #DIV/0! 35                        -                       35               100               
41/2 787 105                                       16 523                          15 102                              1 421                        8,6 5 914                   2 737                   3 177         54                 
41/18 3 355                                           #DIV/0! 172                      4                           168            98                 
42/9 50 143                                         5 131                             4 628                                503                           9,8
42/1 660 543                                       
42/2 155 771                                       
42/8 204 213                                       
42/4 229 090                                       30 480                          24 195                              6 285                        20,6
42/3 253 721                                       23 369                          18 752                              4 617                        19,8 1 875                   1 552                   323            17                 
43/1 273 278                                       21 809                          20 243                              1 565                        7,2 3 369                   2 872                   497            15                 
43/2 300 999                                       14 480                          13 382                              1 098                        7,6 1 958                   900                      1 058         54                 
43/3 597 292                                       
44/1 776 273                                       13 736                          7 429                                6 308                        45,9 11 471                8 810                   2 662         23                 
44/2 33 594                                         6 019                             3 669                                2 350                        39,0 844                      234                      610            72                 
45/1 496 066                                       
46/2 288 023                                       93 167                          89 201                              3 965                        4,3 11 128                10 032                 1 096         10                 
46/1 4 349 978                                   
46/3 2 378 563                                   40 737                          40 414                              323                           0,8
46/4 487 562                                       
47/3 817 249                                       66 841                          66 840                              1                                0,0
47/4 1 341 999                                   
50/1 810 114                                       
50/2 945 618                                       54 010                          50 880                              3 130                        5,8 14 656                13 430                 1 226         8                   
51/1 420 004                                       
53/1 87 586                                         
52/1 1 838 058                                   
Totalt 24 619 836                                 566 868                        488 982                           77 886                     13,7 67 086                49 931                 17 154       26                 
Dekar 24 620                                         567                                489                                   78                             13,7 67                        50                         17               26                 

Endring av fulldyrka jord - delstrekning Lønset - Mork (tom gnr 53)
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Figur 48 Ved Øygarden 

Her fragmenteres teigene og gir arronderingsmessige utfordringer. Det kan også føre til utfordringer med atkomst 
til teigene som ligger igjen på oversiden av traséen. Arealet som faller bort er imidlertid relativt begrenset. Det 
ligger i de bratteste partiene og har allerede driftsmessige utfordringer. 

Omfanget er relativt begrenset, men vil belaste enkeltbruk så mye at driftsgrunnlaget kan forsvinne. 
Det veier positivt at de etableres driftsveger slik at man kan nå begge sider av eiendommene. 
Omfanget vurderes på bakgrunn av dette til middels negativt.   

 

Omfang: Stort Middels Lite/intet   Middels Stort 
 negativt negativt omfang  positivt positivt 

                                                 

 
 
Mork-Hjelset 
Tiltaket vil beslaglegge vel 98 dekar med dyrka eller dyrkbar jord, ca 5,4% av dyrkamarka på berørte 
eiendommer. I tillegg kommer ca. 4% av innmarksbeitet. Tiltaket vil berøre eiendommene ulikt og belastningen 
kan derfor bli markant for aktive bruk. Det er i hovedsak i øst ved Geilvegen/Hjelset hvor belastningen er størst. 
 

Tabell 23 Endring av fulldyrka jord pr eiendom Mork - Hjelset 

 
 

Figur 49 Ved 
Hjelset 

I tillegg til ved Hjelset, så er det her det største omfanget av belastning kommer. Fulldyrka mark deles opp og 
bortfallet er markant for de eiendommene som blir berørt. 
 

Endring av fulldyrka jord - delstrekning Mork - Hjelset

Gnr/Bnr Eiendommens areal (kvm) Fulldyrka Før (kvm) Fulldyrka Etter (kvm) Tapt areal (kvm) Tapt i % Innmarksbeite 
Før (kvm)

Innmarksbeite 
Etter (kvm)

Tapt areal 
(kvm)

Tapt i %

54/11 1 209 185,90                             
54/3 1 898 475                                   62 428                          53 429                              8 999                        14,4 21 491                18 944                 2 546         12                 
54/5 951 789                                       87 691                          75 988                              11 704                     13,3 12 720                10 999                 1 721         14                 
54/8 903 922                                       58 774                          46 659                              12 116                     20,6
54/9 18 015                                         12 637                          10 001                              2 636                        20,9
54/1 1 113 317                                   35 378                          32 797                              2 580                        7,3
54/7 160 740                                       15 297                          13 855                              1 443                        9,4
54/16 37 606                                         12 682                          12 011                              671                           5,3
54/2 78 970                                         21 928                          20 687                              1 241                        5,7
54/28 77 073                                         10 805                          9 105                                1 700                        15,7
54/22 18 551                                         7 519                             4 324                                3 195                        42,5
54/86 1 833                                           3                                     -                                    3                                100,0
55/3 1 205 100                                   31 099                          23 903                              7 195                        23,1
55/10 4 940                                           
55/9 4 332                                           
55/21 2 368                                           
55/17 3 259                                           
55/4 68 161                                         
56/10 26 106                                         18 393                          13 929                              4 464                        24,3
56/23 1 234                                           1 040                             216                                   824                           79,3
60/22 22 475                                         -                            225                      89                         136            61                 
60/46 1 451                                           1 093                             808                                   286                           26,1
60/42 35 254                                         17 838                          1 426                                16 412                     92,0
60/43 16 830                                         2 374                             2 125                                249                           10,5
57/2 2 691 384                                   224 950                        203 033                           21 917                     9,7
56/26 1 122                                           
56/47 1 413                                           
56/7 346 245                                       41 536                          41 430                              106                           0,3 11 230                8 562                   2 668         24                 
60/23 25 093                                         
60/18 1 540                                           
60/39 86 069                                         
TOTALT 10 901 148                                 663 466                        565 727                           97 740                     14,7 45 666                38 594                 7 072         15                 
Dekar 10 901                                         663                                566                                   98                             14,7 46                        39                         7                 23                 
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Figur 50 Ved 
Hjelset Vegarmen opp mot Øverbygda er fjernet etter høring og offentlig ettersyn)  

Ved Hjelset vil vegen ligge tungt i terrenget og medføre store beslag på grunn av så vel vegen, som kryss og 
tilhørende skjæringer og fyllinger. 
 
Det er sammen med landbruksforvaltninga forsøkt å legge driftsveger og kulverter der det er hensiktsmessig for 
fremtidig drift. Løsningene tilpasses den enkeltes behov og skal sørge for atkomst til drivverdige teiger.  
 
Bortfallet er 102 dekar kombinert med visse driftsmessige ulemper gjør at det reelle omfanget kan bli større 
gjennom bortfall av rest-teiger og mulig nedlegging av bruk som allerede har marginalt driftsgrunnlag. Samlet vil 
bortfallet av dyrkamark og innmarksbeite ha et stort negativt omfang. 
 

Omfang: Stort Middels Lite/intet   Middels Stort 
 negativt negativt omfang  positivt positivt 

                                         

 
Samlet vurdering - landbruk 
 
Bortfallet av ca 200 dekar er 1/3 av Møre og Romsdals omdisponering i 2015. Nasjonalt nivå ligger på 50% av 
dette. Tiltaket vil således bety mye i forhold til å nå målet med hensyn til omdisponering av dyrkamark. 
Betydningen i forhold til skogressursene ansees som mer moderate. 
 

Tabell 24 Sammenstilling jordbruksressurser 

Verdi Omfang Konsekvens 

Stor  Stor negativt ---- 
 
 
 
 
 

7.5.6 Drikkevannskilder 

I følge Norges Geologiske Undersøkelse (NGU) et det et stort potensial for betydelige grunnvannsressurser på 
strekningen. Det er påvist betydelige ressurser på flere steder, markert mørke blå. 
 

Figur 51 
Drikkevannskilder (NGU) 

Det er videre registrert 2-3 grunnvannsbrønner i området, men ingen av dem synes å ligge i nærhet til tiltaket. 
 

7.5.7 Jakt, fiske og viktige viltområder 

 

Figur 52: 
Beiteområde for rådyr 

 
Området ovenfor, angitt som artsforekomstområde BA00051798 i Naturbasen er registrert som beiteområde for 
rådyr. Det er videre registrert noen enkeltarter, deriblant dvergspett, som yngler i området. Dette er et 
typeområde for kystområdene i Midt-Norge og synes ikke å ha noen helt spesielle verdier, ut over det som er 
normalt ellers i distriktet. Det synes ikke å være fiskeressurser i området. Hele strekningen vil føre til bortfall av 
jaktområde. Det er imidlertid ingen truete arter og utøvelsen av jakt kan trolig flyttes til andre terreng. Det kan 
være problematisk at E39 splitter ferdselen dyra gjør fra skogsområdene til dyrkamarka. Et bredt rydda område 
kombinert med viltgjerder på store deler av strekningen vil være viktig for å hindre påkjørsler av dyr, spesielt 
hjort, elg og rådyr. 
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7.5.8 Georessurser 

I følge Norges Geologiske Undersøkelse (NGU) er det en blanding av ulike løsmasser i traséområdet. Kartet 
nedenfor markerer blått for marine strandavsetninger, grønt for morene og rødt-brunt og lys brunt for 
skredmateriale, torv og bart fjell. 
 

Figur 53 
Løsmassekart (NGU) 
 
I hovedsak vil det være morene som kan være en drivverdig naturressurs. Denne ligger imidlertid sammen med 
dyrkamark-arealene. Det er tynnere morener i skogsarealene. Verdien av løsmassene i området er således 
begrenset.  
 
Det er ingen løsmasser som synes være relevante for drift i området, muligens med unntak av områder ved Mjelve 
og Trøa/Hjelset/Hagen, hvor det er breelvavsetninger.   
 

7.5.9 Oppsummert naturressurser 

Tabell 25 Sammenstilling naturressurser 

Parsell Skog/Landbruk Verdi    Omfang Konsekvens 

Lønset - Mork Skogbruk Middels      Middels negativt  - - 

Mork - Hjelset Skogbruk Liten      Lite negativt  - 

Lønset - Mork Landbruk Stor Liten/middels negativ - - 

Mork - Lønset Landbruk Stor Middels/Stor negativ - - - 

Samlet  Middels      Middels negativt  -  - 

 
 

 
 
 
 
 
 

7.5.10 Mulige avbøtende tiltak 

Avbøtende tiltak knytter seg til å minimere beslaget av dyrka- eller dyrkbar mark, herunder beitearealene. Det er 
særdeles viktig at teigstørrelser blir beholdt med god arrondering og størrelse.  
 
Det er flere løsninger som er aktuelle. Fyllingsskråninger på 1:2, tar minst plass, men det er potensial for å slake 
ut stedvis. For å reetablere dyrkamark er en fyllingshelling på 1:10 slakt og dyrkbart nesten inn mot vegskulder. 
Det er avsatt plass til utslaking i reguleringsplanen, men endelig valg av løsning bør avtales med grunneier. 
Avbøtende tiltak i form av lokalisering av potensielle områder for nydyrking er ikke vurdering i denne utredningen. 
 
Avgang kan også reduseres ved å lokalisere landbruksveger innenfor areal som er avsatt til annen veggrunn, 
spesielt inntil fyllingsfoten. Etablering av landbruksveger innenfor annen veggrunn på toppen av skjæringstopp bør 
unngås.   
 
For å minimere driftsulempene i forhold til jordbruk og skogbruk er det lagt stor vekt på å etablere 
kryssingsmuligheter under E39 slik at det er mulig å drive jord og skogbruk effektivt på begge sider av vegen. Det 
er til sammen lagt inn 14 kryssinger for traktor, hvorav 6 har fri høyde som tillater skogsmaskin. Se kapittel 5.7. 
 
 

7.6 Oppsummering av ikke prissatte konsekvenser 

For de ikke prissatte konsekvensene er det ikke veldig store negative konsekvenser. Når det gjelder nærmiljø og 
friluftsliv vurderer vi det slik at det vil bli positivt å få vegen bort fra boligmiljøene. Boligene som i dag ligger langs 
vegen få et bedre nærmiljø med mindre trafikk, enklere tilgang til sjøen og mindre støy. Nærmiljøkonsekvensene 
er størst i nærheten av Gujorda.  
 
Tiltaket berører både produktiv skog og dyrkamark. Større teiger bli delt og dermed bli mer urasjonelle. Tiltaket 
vurderes å ha negativ effekt på naturmiljøet og vil bygge delvis ned en slåttemark med ganske god kvalitet. 
 
For temaet Landskapsbilde er det mest verdifulle landskapet i tiltaksområdet er det åpne småskalige 
kulturlandskapet, med randsoner langs bekker og elver, samt i eiendomsgrenser og teiggrenser.  
 

Tabell 26 Oppsummering ikke prissatte konsekvenser 

Tema Verdi Omfang Konsekvens 

Landskapsbilde Middels Middels negativt 
 

-- 

Kulturminner Liten/Middels Lite negativt 
 

- 

Naturmiljø Stor Stor negativt 
 

--- 

Naturressurser Middels Middels negativt 
 

-- 

Nærmiljø/Friluftsliv Liten Liten positivt 
 

+ 
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 PRISSATTE KONSEKVENSER 

Prissatte konsekvenser er de virkningene og effektene av tiltaket som kan kvantifiseres med kroner og øre. 
Normalt gjøres dette i form av en samfunnsøkonomisk beregning, eller en nytte/kostnadsanalyse.  
 
De viktigste nyttekomponentene i en samfunnsøkonomisk beregning er  

• Trafikantnytte (Tids- og kostnadsgevinster for trafikanter) 
• Ulykkesnytte (Reduserte antall ulykker) 
• Operatørnytte (Reduserte kostnader til fergedrift, f.eks.) 
• I tillegg inngår miljøkostnader, restverdi m.m.) 

 
Nyttekomponentene akkumuleres for hele beregningsperioden, sammenholdes med kostnadene 
(investeringskostnader og driftskostnader) og framstilles som såkalt Netto nytte (NN) og netto nytte pr 
budsjettkrone (NNB) for sammenligning av alternativer.   

8.1 Trafikkanalyse 

Et viktig grunnlag for den samfunnsøkonomiske beregningen er trafikkmengden.  
 
Det er utarbeidet et eget trafikknotat som beskriver dagens situasjon, forventet utvikling i området, samt effekt av 
tiltaket. Det er usikkerhet knyttet til den framtidige trafikkmengden på strekningen. Dette skyldes blant annet 
effekten av etablering av nytt sykehus på Hjelset.  
 
Dagens trafikkmengde ved Lønset er ca. 5950 kjøretøy/døgn, og noe lavere lenger øst. Da det er begrenset 
trafikkgenerering langs eksisterende veg vil anslagsvis 90 % av trafikken være tjent med, og benytte ny veg 
mellom Lønset og Hjelset.  
 
Det forventes ikke trafikkøkning av betydning som følge av selve vegprosjektet, men trafikken vil øke betydelig i 
beregningsperioden, som følge av generell trafikkutvikling og nytt sykehus på Hjelset. Den langsiktige effekten av 
tiltaket kan imidlertid være noe forstørring av bo- og arbeidsmarkedet for Molde, og dermed økt transportarbeid på 
strekningen. 
 
Det nye sykehuset er estimert å gi en engangsøkning av trafikk på strekningen på ca. 2000 kjøretøy pr. døgn.    
 
Tabell 27 viser framtidig trafikkutvikling med ulike prognoser for trafikkvekst.  
 

Tabell 27 Forutsatt trafikkmengde på ny veg 

Årlig 
trafikkvekst 

Anslått trafikkmengde 
(ÅDT) ny veg (2015-
nivå) 

Trafikkmengde (ÅDT) i 
åpningsåret (2022) 
uten nytt sykehus 

Trafikkmengde (ÅDT) i 
åpningsåret (2022) 
med nytt sykehus 

Dimensjonerende 
trafikkmengde (2047) 
med nytt sykehus (ÅDT) 

Fylkesprognose 
(Ca. 1 %) 

5 500 5 780 7 780 9 980 

1,5 % 5 500 6 060 8 060 11 690 
2,0 % 5 500 6 320 8 320 13 650 

 
I den samfunnsøkonomiske analysen er det lagt til grunn den generelle fylkesprognosen for Møre og Romsdal.  
 
 

 

Figur 54 Forventede trafikkmengder (ÅDT) i Lønsetkrysset 2022 med nytt sykehus på Hjelset 

 

 

Figur 55 Forventede trafikkmengder (ÅDT) i Hjelsetkrysset 2022 med nytt sykehus på Hjelset 

 
Det er gjennomført en kapasitetsberegning med programmet SIDRA for rundkjøringssystemet i Hjelsetkrysset. Se 
kapittel 9.7 
 

8.2 Trafikksikkerhet 

Tiltaket vil ha god effekt på trafikksikkerheten da store trafikkmengder blir flyttet fra en vegstrekning med lav 
standard til en ny veg med god kurvatur og bredde, midtrekkverk og tilgivende sideterreng.  
I forbindelse med EFFEKT-beregninger for strekningen er det beregnet virkning på ulykker. 
 
Tabell 28 viser beregnet reduksjon i antall drepte, hardt skadde og lettere skadde i åpningsåret, mens Tabell 29 
viser endringer oppsummert for hele analyseperioden.   
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Tabell 28 Endring i antall involverte personer og antall personskadeulykker (2022) 
 Kategori Planlagt Alt 0 Endring 

Drepte 0,178 0,211 0,033 

Hardt skadde 0,526 0,643 0,117 

Lettere skadde 4,45 6,882 2,432 

Personskadeulykker 3,273 7,031 3,758 

Tabell 29 Endring i antall involverte personer og antall personskadeulykker (hele beregningsperioden) 

 Kategori Planlagt Alt 0 Endring 

Drepte 7,260 8,593 1,333 

Hardt skadde 21,011 25,707 4,696 

Lettere skadde 234,213 362,320 111,154 

Personskadeulykker 167,379 359,595 192,216 

 
Tabellen viser at tiltaket er beregnet å redusere antallet personskadeulykker med 192, antall drepte og hardt 
skadde med ca. 6 og antall lettere skadde med 111.  

8.3 Støy og lokal forurensing  

Retningslinjen for behandling av støy i arealplanlegging, T-1442, (2012) skal legges til grunn ved arealplanlegging 
og behandling av enkeltsaker etter plan- og bygningsloven i kommunene og i berørte statlige etater.  
 

 Gul sone Rød sone 

Støy-
kilde Utendørs støynivå 

Utendørs støynivå i 
nattperioden kl 23-07 

Utendørs støynivå 
Utendørs støynivå i 

nattperioden kl 23-07 

Veg 55 Lden 70 L5AF 65 Lden 85 L5AF 

 
Rød sone, nærmest støykilden, angir et område som ikke er egnet til støyfølsomme bruksformål, og etablering av 
ny støyfølsom bebyggelse skal unngås. Gul sone er en vurderingssone, hvor støyfølsom bebyggelse kan oppføres 
dersom avbøtende tiltak gir tilfredsstillende støyforhold. Eksisterende støyfølsom bebyggelse bør også ha tilgang 
på utearealer som tilfredsstiller kravene fra T-1442, dvs. utendørs rekreasjonsområder med støy på < 55 dBA.   
 
Det er utarbeidet en egen støyrapport. Det er gjennomført støyberegninger uten støytiltak. Det er deretter 
foreslått støytiltak i den grad det er mulig å få til effektive støyskjermingstiltak langs veg, og deretter kjørt nye 
beregninger. Det er planlagt til sammen fem støyskjermer og en støyvoll. Strekningen har noen utfordringer da en 
del bebyggelse ligger ovenfor vegen, og er svært vanskelig å skjerme ved hjelp av støyskjermer eller voller langs 
veg. Enkelte steder vil det være mer kostnadseffektivt med lokal skjerming og fasadetiltak. En rekke hus blir derfor 
liggende i gul sone også etter støytiltak. For disse husene blir det nødvendig å gjennomføre fasadetiltak og lokale 
skjermingstiltak. Disse er ikke planlagt i detalj på dette stadiet. Basert på beregningner 4 m over bakken etter 
støyskjerming, er det 49 boligbygninger som ligger i rød eller gul støysone. I tillegg er det 7 fritidsboliger som 
ligger i rød eller gul støysone. Det er særlig Lønsetområdet og i Hjelset/ Gujordaområdet det gjenstår boliger i gul 
sone. Se figurene.  
 

Det er satt inn en planbestemmelse om at bygninger som blir liggende i gul sone etter støytiltak skal gis tilbud om 
skjermingstiltak Dette kan være fasadetiltak og skjerming av oppholdsområder utendørs. Disse bygningene 
framgår av støysonekart. 

 

Figur 56 Utdrag fra støysonekart for Lønsetområdet. (Grønn strek illustrerer støyskjerm) 

 
 

Figur 57 Utdrag fra støysonekart for Hjelsetområdet. (Grønn strek illustrerer støyskjerm) 

Tiltaket som helhet vil gi vesentlige positive konsekvenser for støy, da trafikken vil bli sterkt redusert langs 
eksisterende veg. 
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8.4 Investeringskostnader 

Det er gjennomført kostnadsberegning ved hjelp av ANSLAG-metoden. Resultatet av dette er forventet kostnad på 
1156 mill 2015-kroner med et standardavvik på 98 mill.  
 
 

Tabell 30 Hovedposter i kostnadsoverslaget 

Hovedpost Kostnad Andel av total 
Veg i dagen 555 48 % 
Konstruksjoner 267 23 % 
Andre tiltak 18 1,5 % 
Byggherrekostnader 110 9,5 % 
Grunnerverv 100 8,7 % 
Usikkerhet 107 9,2 % 
Sum 1157 100 % 

 

8.5 Oppsummering prissatte konsekvenser 

Det er gjennomført beregning med EFFEKT versjon 6.60. Prosjektet er beregnet som prosjekttype 1, uten data fra 
trafikkmodell, da dette er et oversiktlig vegsystem, med få trafikale konsekvenser utenfor selve planområdet. Det 
er benyttet standard beregningsforutsetninger: 
 
• Kalkulasjonsrente 4 %,  
• Felles prisnivå: 2016 
• Mva for investeringer, drift og vedlikehold: 22 % 
• Åpningsår/ Sammenligningsår: 2022 
• Skattefaktor: 1,2 
• Analyseperiode: 40 år 
• Levetid: 40 år 
• Anleggsperiode: 3 år 
 

Tabell 31: Sammenstilling prissatte konsekvenser (avrundet til nærmeste mill. kr) 

Aktører Komponenter Endring (mill. 2016-kroner) 

Trafikanter og transportbrukere Kjøretøykostnader -322 

Direkteutgifter 0 

Tidskostnader 1 719 

Sum 1 398 

Operatører Kostnader 0 

Inntekter 0 

Overføringer 0 

Sum 0 

Det offentlige Investeringer -1 075 

Drift og vedlikehold -58 

Overføringer 0 

Skatte og avgiftsinntekter 113 

Sum -1 019 

Samfunnet forøvrig Ulykker 291 

Støy og luftforurensing -77 

Aktører Komponenter Endring (mill. 2016-kroner) 

Restverdi 0 

Skattekostnad -204 

Sum 10 

Netto nytte 389 

Netto nytte pr. budsjettkrone 0,38 

 
Tabellen viser at netto nytte er positiv, det vil si at prosjektet er samfunnsøkonomisk lønnsomt Den største 
bidragsyterne til den samfunnsøkonomiske nytten er reduserte tidskostnader på grunn av en reisetidsgevinst på 4-
5 minutter. En ny veg som dette med god kurvatur, høyere fartsgrense og gode forbikjøringsmuligheter kombinert 
med høy trafikkmengde gir normalt god samlet tidsgevinst.  
 
I tillegg gir prosjektet god trafikksikkerhetsgevinst, på grunn av at den flytter trafikken over på en veg med 
midtrekkverk, planskilte kryss og separerte anlegg for fotgjengere og syklister. 
 
De største negative bidragene er investeringskostnad, skattekostnad og drifts og vedlikeholdskostnader.  
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 ANDRE KONSEKVENSER 

Andre konsekvenser omfatter i henhold til planprogrammet temaene lokale og regionale virkninger, grunnforhold, 
konsekvenser i anleggsperioden og deponiområder. Da disse temaene er svært ulike i forhold til betydning og verdi 
som sammenligningsgrunnlag, er det gjort en ren verbal kortfattet vurdering av konsekvensene for disse temaene 
og en vurdering av hvilken betydning de har 

9.1 Geologi og grunnforhold 

Stort sett er det fast løsmasse og moderate dybder til berg, men ved krysset på Hjelset er det et leirlag som 
medfører stabiliserende tiltak ved uttak av skjæringer og bygging av ramper på nordsida av krysset.  
 
Grunnvannet gi anleggstekniske utfordringer mellom profil 5350 og 5500 der det blir over 10 m dyp bergskjæring 
med løsmasse og opptil 4 m myr på toppen. Det blir også over 10 m høy bergskjæring vest for steintaket på Mork 
(profil 6000 – 6250) og ved en kryssrampe på Lønset. 
 
Mesteparten av veglinja ligger lavere enn marin grense. Terrenget er for det mest skogkledt og er i 
skredsammenheng relativt slakt. Bergmassen på stedet består av gneis med lagdeling orientert parallelt de 
bratteste partiene med fallretning mot sør.  
 
Løsmassene består av morenematerialer, strandavsetninger og breelvavsetning.  
Ingen skred er kjent langs vegtraseen. Ingen skred er observert. Skredfaren langs planlagt strekning Lønset – 
Hjelset er lavere enn hva man kan akseptere. Ingen sikringstiltak er nødvendig.  
 
Det henvises til risiko og sårbarhetsanalysen. 
 

9.2 Konstruksjoner 

Konstruksjoner er definert som en konsekvens i planprogrammet. Vi har funnet det mer hensiktsmessig å beskrive 
konstruksjonene som en del av planbeskrivelsen. Se kapittel 5.8.  

9.3 Deponier 

Kommunene har flere mulig næringsarealer som har behov for fyllmasse. I tillegg kan man tenke seg å bruke deler 
av massene til bakkeplanering for å etablere nye områder for dyrking eller annen utvikling. 

9.4 Anleggsperioden 

Risikofaktorene i anleggsfasen er utilsiktede inngrep i omliggende naturområder og utslipp fra ulike 
anleggsoperasjoner (maskinvedlikehold, drivstoff-fylling, maskinuhell, erosjon) og trafikkuhell. Generelt må slike 
hendelser forebygges gjennom planlegging av anleggsvirksomheten, herunder trafikksikkerhetstiltak, 
tilrettelegging av og krav til riggområder, styring av entreprenørene gjennom kontrakt, og miljø- og 
sikkerhetskompetanse i vegvesenets utbyggingsorganisasjon. 
 

9.5 Flom- og skredfare 

Vegen krysser flere elver og bekker som være flomutsatt. Tabell 32 viser de største elvene. 
 

Tabell 32 Elvene med størst flomvannføring langs strekningen 

Elv  Beregnet flomverdi Q200 (m3/s) 
Mjelveelva 83 
Gujordselva 60 

Elv  Beregnet flomverdi Q200 (m3/s) 
Lønsetelva 44 
Hagaelva 40 
Øygardelva 30 
Sigersetelva 20 

 
Bruene er dimensjonert for 200-årsflom med et tillegg på 20 % for å ta høyde for framtidige klimaendringer. Det 
er utarbeidet en egen rapport med hydrologiske og hydrauliske beregninger for de berørte elvene.  
 
Det henvises til risiko og sårbarhetsanalysen.  

9.6 Lokal og Regional utvikling 

Tiltaket innebærer å flytte E39 lenger opp i lia. Dette flytter mesteparten av trafikken fra boligområdet i Hjelset. 
Det er ingen virksomheter langs eksisterende veg som henvender seg til trafikantene langs E39. Vi ser derfor ikke 
at tiltaket kan ha annet enn positive virkninger for lokal utvikling i Hjelset og langs eksisterende veg. 
 
Tiltaket vil føre til at reisetiden mellom Molde og Hjelset reduseres med 4-5 minutter og gir samtidig muligheten 
for en forutsigbar og sikrere transport på strekningen. Dette bidrar til at Hjelsetområdet oppleves nærmere Molde. 
Dette kan i sin tur medvirke til forstørring av bolig og arbeidsmarkedet for Molde og at det blir mer attraktivt å 
bosette seg og/eller etablere virksomhet i Hjelsetområdet, hvor tomtepriser er lavere enn i byen. Etablering av det 
nye sykehuset kan også medvirke til dette.  
 
Kommuneplanens arealdel vil være det viktigste styringsverktøyet for å styre arealutviklingen mellom Lønset og 
Hjelset. 
 
Regionalt vil også dette tiltaket i kombinasjon med andre tiltak bidra til å redusere reisetiden mellom Molde og 
Kristiansund og mellom Molde og Sunndalsøra noe som også bidrar til regionforstørring. 
 

9.7 Betjening av nytt sykehus på Oppdøl 

Ny E39 mellom Lønset og Hjelset vil gi en vesentlig mer effektiv forbindelse mellom det nye sykehuset og Molde 
med en tidsbesparelse på 4-5 minutter.  
 
Det er lagt vekt på å etablere en adkomst til det nye sykehuset på Oppdøl som er effektiv og sikker for alle 
trafikantgrupper, herunder utrykningskjøretøyer. Fra rundkjøringen er det valgt en direkte forkjørsveg ned mot 
sykehuset, mens eksisterende E39 mot Hjelset får vikepliktsregulert T-kryss. Dette er gjort for at det skal bli 
færrest mulig svingebevegelser for kollektivtransport, utrykningskjøretøy m.m på veg mellom E39 og sykehuset.  
 
De største svingebevegelsene vil bli for trafikk fra sykehuset til Molde, som først må 270˚ til vestre og deretter 
270˚ til venstre en gang til. Kapasiteten i kryssområdet er beregnet og det er god reservekapasitet (Se kapittel 
8.1). Det etableres gang- og sykkelvegforbindelser fra sykehuset mot Hjelset sentrum, Roaldset og til 
bussholdeplasser i rampene. Det er reservert areal til parkeringsplass for 200 biler i kryssområdet med adkomst 
fra eksisterende E39. Å henvise ansatte til denne parkeringsplassen, vil bidra til å redusere trafikktoppen til og fra 
sykehuset. 
 
Med bakgrunn i de kollektivandelene som er utredet for ansatte, pasienter og besøkende til det nye sykehuset vil 
det være i størrelsesorden 260 kollektivreisende pr. dag, økende til over 300 i 2030. Med en forutsetning at alle 
fjernbusser og lokalbusser skal innom sykehuset, og at rutetilbudet blir som i dag, blir det til sammen ca. 88 
adkomster til sykehuset på hverdager som vist i Tabell 33. Dette anses å være rikelig for å betjene den estimerte 
etterspørselen.  
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Siden alle busser må både fram og tilbake tilsier det en ÅDTbuss for begge retninger på 176 inn mot sykehuset. 
Figur 58 viser antall busser pr. hverdag i Hjelsetkrysset. De fleste bussrutene fordeler seg noenlunde jevnt over 
dagen og det forventes ingen stor opphopning av busser i enkelttimer.  
 

Tabell 33 Busstilbud 

Bussrute Antall avganger pr. døgn 
Fram ekspress Ålesund – Molde - Kristiansund 17 
Fram ekspress Kristiansund – Molde – Ålesund 17 
Nettbuss Ålesund – Molde – Trondheim 2 
Nettbuss Trondheim – Molde - Ålesund 3 
Lokal 714 Molde – Hjelset – Roaldset – Kleive – Ødegård 20 
Lokal 714 Ødegård - Kleive - Roaldset - Hjelset - Molde 21 
716 Molde - Hjelset - Angvik - Flemma 5 
716 Flemma - Angvik - Hjelset - Molde 3 
Sum 88 

 

 

Figur 58 Antall busser pr. døgn  

 
Det er gjennomført en kapasitetsberegning med programmet SIDRA for rundkjøringssystemet i Hjelsetkrysset. I 
beregningene er det forutsatt at makstimetrafikken utgjør 15 % av ÅDT, noe som anses å være pessimistisk i et 
område som dette. Beregningene viser god kapasitet i rundkjøringene. Gjennomsnittlig kø fører ikke til noen 
tilbakeblokkering mellom rundkjøringene. Maks-køen strekker seg noe lengre enn avstanden mellom kryssene. 
Dette betyr at det i perioder vil være tilbakeblokkering mellom rundkjøringene, noe som føre til økt forsinkelse. 
Denne situasjonen vil oppstå i 5 % av makstimen (dvs. totalt 3 min), og ansees ikke som et stort problem. 
Kapasitetsberegningen er dokumentert i et eget notat.  
 

9.8 Utdyping av kollektivtrafikk til og fra sykehuset 

Fylkeskommunen ber om at konsekvenser for avvikling av kollektivtrafikk på Hjelset, til/fra framtidig 
sjukehusområde, blir nærmere gjennomgått, og at forbedrende tiltak som regulering av eget kollektivfelt fra 
sjukehusområdet til Hjelsetkrysset blir vurdert. 

Som utgangspunkt kan det konstateres at selve vegen fra Hjelsetkrysset til sykehuset har rikelig med kapasitet til 
avvikling av trafikken. Det som eventuelt vil hindre fri avvikling for bussen i systemet er eventuelle forsinkelser i 
kryssene og rundkjøringene og eventuelt smidigheten ved innkjøring til sykehuset. Dersom disse elementene 
skaper avviklingsproblemer, vil det kunne bli stående kø på veger eller ramper.  
 
Vurdering av avvikling i T-kryss mot Hjelset sentrum 
Vegen til og fra Hjelset sentrum vil få svært lav trafikk. Det som eventuelt kan skape forsinkelser her er hvis 
bussen fra sykehuset blir hindret av biler som venter på å få svinge til venstre mot Hjelset sentrum. Her er det 
venstresvingefelt med plass til ca. 4 biler. Sannsynligheten for at det skal bli så mange ventende biler at de 
blokkerer vegen er svært usannsynlig. Da måtte motgående trafikk være så tett over lengre tid at det ikke finnes 
tidsluker. Buss mot sykehuset skal ikke oppleve risiko for forsinkelser i krysset da trafikken fra Hjelset har 
vikeplikt. Krysset har ingen fotgjengerstrømmer som hindrer buss.  
 
Kapasitetskontroll i Hjelsetkrysset 
Det er gjennomført en kapasitetskontroll for Hjelsetkrysset i forbindelse med planen som lå ute til høring. I 
oppsummeringsnotatet konkluderes med at forsinkelser i kryssystemet blir minimale. Det er imidlertid presisert at 
det er en viss usikkerhet i vurderingene. Det er usikkerhet knyttet til framtidig trafikkutvikling, sykehusets 
trafikkgenerering, herunder kollektivandel, og døgnvariasjon på trafikken. Døgnvariasjon er viktig, særlig fordi 
vegarmen til sykehuset vil være preget av én stor arbeidsplass og er således ganske avhengig av skiftordninger og 
arbeidstider.  
Beregningene er gjennomført med en dimensjonerende timetrafikk på 15 % av ÅDT. Dette er i utgangspunktet 
høyt og vil ta høyde for at maksimalsituasjonen kan være høyere enn normalt.  
Det er senere gjennomført følsomhetsberegninger, hvor trafikkmengden er økt med opptil 45 % over 
dimensjonerende trafikkmengde for å undersøke robustheten i trafikkavviklingen.  
Beregningene konkluderer med at trafikken flyter godt med opptil 25 % høyere trafikk. Ved 30 % økning er det 
fremdeles god avvikling men avrampen fra E39 vestfra begynner å nærme seg kapasitetsgrensen. Ved 40 % 
økning av trafikken vil denne rampen ha labil avvikling og ved 45 % økning viser beregningene at rampen vil ha 
tilbakeblokkering opp på E39. Trafikken fra sykehuset vil også kunne oppleve forsinkelser dersom rundkjøringene 
er blokkert 
 
Mulig avbøtende tiltak 
Det er i hovedsak den korte avstanden mellom de to rundkjøringene med ett kjørefelt i hver retning som begrenser 
kapasiteten i kryssområdet. 
Vi mener systemet er robust med de trafikkmengdene som er beregnet, men dersom man vil ta høyde for en 
betydelig trafikkvekst vil utvidelse til fire felt på de 25 metrene mellom rundkjøringene være et relativt rimelig 
tiltak. 
 
Oppsummering 
Som analysene viser er systemet robust med hensyn til avvikling, og kollektivfelt vil ikke gi noen nevneverdig 
nytte for kollektivtrafikken. Det tiltaket som gir mest nytte er utvidelse til fire felt mellom rundkjøringene. 
 
Vi vet ikke hvordan selve sykehusområdet blir organisert med bilparkering og busstopp. Dersom dette planlegges 
dårlig og bussen blir hindret av biler som venter på å komme inn på parkeringsplassen, kan det gi forsinkelser for 
busser som skal sørover inn på sykehusområdet. Dette forutsettes blir løst på tilfredsstillende måte. Heller ikke her 
antas kollektivfelt å kunne gi nevneverdig nytte. Det blir imidlertid lagt til et område med annen veggrunn langs 
vegen, for å ta høyde for en eventuell framtidig etablering av kollektiv felt.  
  



 
42 (44) PLANBESKRIVELSE MED KU 
 
 
 

 
Ramboll 

 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE 

Det er gjennomført en ROS-analyse som er vedlegg til dette dokumentet. Oppsummert er det knyttet størst risiko 
til anleggsfasen. Utilsiktede inngrep i omliggende naturområder og utslipp fra ulike anleggsoperasjoner 
(maskinvedlikehold, drivstoff-fylling, maskinuhell, erosjon) og trafikkuhell. Det vurderes at det er størst risiko for 
slike hendelser i tilknytning til elver og bekker men også dyrkamark og områder med naturverdier. 
 
Ny veg er planlagt trafikksikker og mindre trafikk på dagens veg øker sikkerheten også der. Det er ikke identifisert 
punkter eller strekninger med særlig ulykkesrisiko. Planskilte kryss har generelt bedre trafikksikkerhet enn kryss i 
plan, og det at kjøretøyene har samme fartsretning i konfliktpunktene (ved fletting i påkjøringsfelt, og 
nedbremsing i avkjøringsfelt), fører til at skadepotensialet ved ulykkene er lavt. Begge kryssene på E39 Lønset-
Hjelset er planskilte, og det har vært fokus på gode GS-forbindelser gjennom kryssene som forhindrer 
«villkryssing». 
 
Følgende forhold er implementert i reguleringsbestemmelsene: 
 
- Reguleringsbestemmelse sikrer at Ytre miljø skal være tema på byggemøter og vernerunder og at det 

gjennomføres egne kontrollrunder/stikkprøvekontroller for det som har med ytre miljø på anleggsområdet å 
gjøre. 

- Støyskjermer etableres som vist i vedlagt støyrapport og støykart. Dette sikres med en bestemmelse.  
- Dersom det i forbindelse med tiltak i anleggsperioden treffes på ikke-påviste, fredete kulturminner, skal 

kulturminnemyndigheten i Møre og Romsdal fylkeskommune kontaktes så fort som mulig, i henhold til 
Kulturminnelovens § 8. 

 
Det ble gjennomført et eget HAZID-seminar våren 2016 av eksternt firma. De viktigste konkusjonene fra rapporten 
er: 
 
• Risikovurderingen viser at 0-alternativet vil ha et høyt risikonivå sammenlignet med bygging av ny veg. 
• For eksisterende veg er det identifisert 14 uønskede hendelser. 2 av hendelsene er plassert i rødt område i 

matrisen, 7 hendelser er plassert i oransje område og 5 hendelser er plassert i gult område. 
• I risikovurdering av ny E39 er det identifisert 12 uønskede hendelser. 1 av hendelsene er plassert i rødt 

område i risikomatrisen, 2 hendelser er plassert i oransje område, 6 hendelser havner i gult område og 3 
hendelser i grønt område. De største utfordringene vil være knyttet til framkommelighet for sykehustransport 
ved Hjelsetkrysset, påkjøring av fotgjenger i plankryss i rampe og utrykning til ulykke fra motgående kjørefelt. 

• Flere av de uønskede hendelsene identifisert for eksisterende E39-veg vil ivaretas ved at ny E39 bygges. 
• For anleggsfasen er det på Hjelset identifisert 11 uønskede hendelser. Ingen av disse er plassert i rødt område 

i risikomatrisen. Det er registrert 1 hendelse i oransje område, 6 i gult og 3 i grønt. Flere av de 
risikoreduserende tiltakene vil gjelde for mer enn én anleggsfase. Den oransje hendelsen er knyttet til 
påkjøring av myke trafikanter (fase 0) som krysser anleggsområdet for å komme til bussholdeplass sør for 
området. 

• Effekten av begrensede utbedringersmuligheter på eks. E39 er slik at eks. veg ikke vil ha et høyt nok 
sikkerhetsnivå ved forventet trafikkvolum etter etablering av sykehuset. 

 
Høringsuttalelsen fra Fylkesmannen etterlyser en bedre beskrivelse av ustabil grunn og skredfare. ROS-analysen er 
oppdatert på disse punktene.  
 
   
 
Ustabil grunn 
Vurdering av eventuelle stabilitetsproblem er omtalt i de geotekniske rapportene: E39 Lønset – Hjelset 
Reguleringsplan (27.10.2014), E39 Lønset – Hjelset. Forenkla kryss på Lønset (24.08.2016) og E39 Lønset – 
Hjelset. Toplanskryss på Hjelset (22.01.2017). 

 
Fare for utglidning er vurdert ut fra tilgjengelig kartlegging av kvartærgeologi, synfaring og utført grunnboring, 
som omfatter totalsondering i 91 punkt og prøvetaking i 18 av punkta. Grunnboringa er lagt opp med tanke på å 
dekke faste konstruksjoner, bergnivå, lausmassetype og stabilitetsforhold i større skjæringer, og stabilitetsforhold 
for større fyllinger. I hovedsak er det fast lausmasse og grunt til berg, men ved planlagt toplanskryss på Hjelset, er 
det registrert et opp til 2,5 m tjukt leirlag i terrassen nord for kryssområdet. Leira er middels fast og middels 
sensitiv. Etter gjeldende kriteria skal det ikke være fare for progressiv skredutvikling (som en kan ha ved 
kvikkleire/sprøbruddmateriale).  
 
Ved uttak av skjæringer og bygging av ramper på nordsida av krysset, er det det behov for stabiliserende tiltak for 
å få tilfredsstillende materialkoeffisient for skråningsstabiliteten. Aktuelle tiltak er omtalt i geoteknisk rapport. 
Prosjektering av tiltak må gjøres på byggeplanstadiet. 
 
Omfanget av grunnboring på Hjelset er så omfattende at vi etter vår oppfatning kan se bort fra kvikkleire-
/sprøbruddproblematikk. 
 
I noen fyllingsområder må en skifte ut en god del organisk materiale. På Lønset vil det bli opp til 2 m utskifting og 
på Hjelset opp til 3 m. 
 
Skredfare 
Skredfarevurderingen ble for denne planen utført i 2013 (E39 Lønset-Hjelset skredfarevurdering Sveisnr: 
2012078254‐50). Aktsomhetskartene for jord- og flomskred ble publisert i 2014 og var derfor ikke tilgjengelige når 
skredfarevurderingen ble utført.  
 
Akseptkritereier for skred på veg var under utarbeidelse i 2013 (NA-rundskriv 2014/08). Gjeldende akseptkriterier 
er vist i figuren nedenfor. TEK10 inkluderer ikke skred på/mot veg. Trafikkmengden på strekningen er estimert til 
ca 8000 kjøretøyer pr døgn og kommer i høyeste trafikkmengdeklasse og krever at det ikke går skred oftere enn 
hvert 1000 år på veg.  
 
Skredfaren ble vurdert ut fra to mulige veglinjer. Reguleringsplanen omfatter kun en veglinje og dermed færre 
områder som potensielt kan utgjøre en skredfare. 
I merknaden fra Fylkesmannen etterlyses bedre begrunnelse for at det ikke er snøskredfare i området. Langs 
regulert veglinje er det tre aktsomhetsområder for snøskred som kommer i kontakt med reguleringsområdet. Alle 
områdene, inklusiv løsneområdene ligger i skogkledt terreng, hvor det dermed er lite vindtransport av snø og at 
løsneområdet er forankret i skogen. Selv om skogen skulle hugges vil det være lite vindtransport og eventuelle 
snøskred vil være små og ikke nå ut i vegbanen. 
 
Jord- og flomskredsonene opptrer langs søkk i terrenget. Dette er soner som følger bekker/elver i området. Skred i 
disse områdene vil følge vannvegene og passere vegen under broene som skal bygges. Broene bygges for å 
håndtere 200-årsflom hensyntatt klimaendringer. Broene er dimensjonert slik jord- og flomskred skal kunne 
passere under.  
 
For arealkategorien boligareal henvises til TEK10, §7-3. Boligområdene som er satt av i planen er vurdert, med 
hensyn til skredfare og det konkluderes med at boligene ikke utsatt for skred.  
 
 
En parkeringsplass til 200 biler ved sykehuset på Hjelset inngår i planen. Parkeringsplasser er ikke spesifikt nevnt i 
veiledningen til TEK10 §7-3. Det er likevel naturlig å relatere personoppholdet i området til sikkerhetsklassene i 
§7-3, andre ledd. Her klassifiseres parkeringshus i sikkerhetsklasse 2 (S2) (1/1000). En parkeringsplass vil ha 
tilsvarende personopphold, men mindre økonomiske konsekvenser. I utgangspunktet vil dermed parkeringsplassen 
plasseres i S2, men mulig det kan argumenteres med lavere krav til sikkerhet, S1 (1/100). 
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Aktuelle farer for skred og mulige sekundærvirkninger av skred er faren for fjellskred fra Oppstadhornet med 
påfølgende flodbølge. Ingen aktsomhetssoner for skred kommer i kontakt med parkeringsplassen. Sannsynligheten 
for stort skred fra Oppstadhornet er vurdert til en årlig nominell sannsynlighet mellom 1/5000 og 1/10000 med 
påfølgende oppskyllingshøyde på ca 4,2 m ved Hjelset.  
 
En flodbølge vil ikke nå opp til parkeringsplassen og sannsynligheten er også lavere enn hva man kan akseptere for 
skred mot parkeringsplassen. 
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 OPPSUMMERING OG SAMMENSTILLING 

Tiltaket er et viktig ledd i å oppnå en funksjonell og trafikksikker veg på E39 øst for Molde. Tiltaket er viktig både 
lokalt i Moldeområdet, regionalt i Møre og Romsdal og nasjonalt som en del av en sammenhengende kystriksveg. 
Vegen vil ha stor betydning for byene innad i Møre og Romsdal, mellom Møre og Romsdal og Trøndelag og en mer 
effektiv forbindelse mellom Molde og det nye sykehuset på Hjelset.  
 
Trafikkmengden er høy og etablering av nytt sykehus på Hjelset vil bidra til en vesentlig økning av trafikken. 
Dagens veg har langt fra den vegstandard som en europaveg med så stor trafikk krever.  
 
Prosjektet er beregnet å a positiv netto nytte, det vil si at det er samfunnsøkonomisk lønnsomt. De ikke-prissatte 
konsekvensene er hovedsakelig negative, særlig i forhold til naturmangfold. Likevel må konsekvensene for natur, 
miljø og naturressurser sies å være moderate.  
 
Tiltaket anbefales derfor gjennomført, som beskrevet i tilhørende plankart.    
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Dato for siste revisjon: 07.05.2018 

Dato for kommunestyrets vedtak: 22.06.2017 

§ 1 GENERELT

1.1 Formål 

Detaljreguleringen skal legge til rette for utbedring av E39 på strekningen Lønset - Hjelset i Molde kommune, 

og sikre framtidig arealdisponering innenfor planområdet. 

1.2 Planavgrensning 

Det regulerte området er vist med plangrense på plankart i målestokk 1:2000 datert 01.10.2016. Planen 

består av i alt 7 plankart. Detaljreguleringen vil erstatte hele eller deler av andre reguleringsplaner. 

1.3 Planområdets arealformål 

Eierform: o_ = offentlig formål 

Eierform: f_ = felles formål 

Området reguleres til følgende formål, jf. Plan og bygningslovens § 12-5, 12-6 og 12-7: 

§12-5.  Nr. 1 – Bebyggelse og anlegg

- Boligbebyggelse- frittliggende småhusbebyggelse (B1-10)

- Naust (BUN)

§12-5.  Nr. 2 - Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur

- Kjøreveg (o_SKV01- o_SKV08) (f_SKV1 - f_SKV4)

- Gang-/sykkelveg (o_SGS1- o_SGS7)

- Annen veggrunn - tekniske anlegg (o_SVT1 – o_SVT54)

- Leskur (o_SP1 og o_SP2)

- Kollektivholdeplass (o_SKH1 og o_SKH2)

- Parkering (o_SPP1- o_SPP3)

- Kjørbar gang-/sykkelveg (o_SKF1 og o_SKF2)

§12-5. Nr. 5 – landbruks-, natur og friluftsområder samt reindrift

LNFR-areal for nødvendig tiltak for landbruk og reindrift og gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert på

gårdens premisser (L)

§12-5. Nr. 6 - Bruk og vern av sjø og vassdrag

Naturområde i sjø og vassdrag (VNV)

§ 12-6

Sikringssoner

- Restriksjonsområde tunnel (H190_1)

Faresoner 

- Ras- og skredfare (H310_1 – H310_12)

- Høyspenningsanlegg (H370_1 - H370_4)

Sone for særlig angitte hensyn 

- Naturmiljø (H560_1 og H560_2)

§ 2 FELLESBESTEMMELSER

2.1 Byggegrense 

Byggegrensen settes som vist i plankart. 

2.2 Naturmiljø og biologiske forhold 

a) Under anleggsarbeid eller annen virksomhet i planområdet skal det vises aktsomhet for å unngå mulig

skade på arter, naturtyper og økosystemer, jf. Lov om forvaltning av naturens mangfold.

b) Det skal ikke innføres eller spres fremmede og skadelige arter ved opparbeiding av anlegget og ved

massehåndtering. Masser med planterester og frø av svartelista arter skal behandles slik at man unngår

spredning av artene.

c) Det skal forhindres uønska partikkelavrenning til vassdrag i anleggsfasen. Ved arbeid i og ved

vannstrengene skal en unngå store utslipp av slam og partikulært materiale, da dette kan slamme ned rogn og

gjemmesteder for yngel. Sprengmasser må ikke brukes slik at partikler går ut i vannmassene, da disse er

skarpe og kan føre til akutt dødelighet hos fisk.



d) Det skal settes opp viltgjerder på begge sider av E39 der det er hensiktsmessig for å beskytte hjortevilt og 

trafikantene. Nærmere plassering av viltgjerder avklares i byggeplanfasen i samråd med biologisk 

kompetanse.   

 

e) Ved beslag av utvalgt naturtype slåttemark, skal dette kompenseres ved reetablering av tilsvarende 

slåttemark i forholdet 1:1 på egnet sted. Tiltakshaver er økonomisk ansvarlig for utvikling av slik forekomst. 

Detaljering av egnet sted for reetablering vil bli gjennomført i byggeplanfasen. Se §8 rekkefølgebestemmelser.  

 

For den delen av slåttemarka ved Ekra som bevares intakt skal det gjennomføres avbøtende tiltak  

• Egna lagring av jordlag og frøbank fra Ekra og Langmyra – Massene som ikke benyttes til reetablering av 

slåttemark utenfor planområdet skal benyttes til ferdigstilling på stedet. 

• Tiltak i anleggsperioden som hindrer skade på intakt slåttemark skal utarbeides i byggeplanfasen. 

• Avskjæringsgrøft langs E39 for å unngå forurensing fra E39 

• Tiltak som skal hindre at forurensa snø/saltholdig snø eller salt som er oppløst i vatn kommer inn på 

slåttemarka skal utarbeides i byggeplanfasen. 

 

2.3 Kulturminner (Plan- og bygningslovens § 12-7 nr. 2) 

a) Tiltak i tråd med planen er tillatt. Kulturminnet ID 216343 er allerede undersøkt, og det er ikke stilt 

ytterligere vilkår i samband med tillatelsen  

 

b) Dersom det under anleggsarbeidet oppdages gjenstander eller andre spor som viser eldre aktivitet i 

området, skal arbeidet stanses omgående og beskjed gis til Møre og Romsdal fylkeskommune, jf. 

kulturminneloven § 8 andre ledd. 

 

2.4 Terrengbehandling og revegetering 

a) Alle inngrep som blir gjort i forbindelse med veganlegget, inkludert midlertidig rigg- og anleggsbelte 

innenfor alle områder skal utføres med nødvendig forsiktighet og omtanke for omliggende terreng. 

Eksisterende vegetasjon skal i størst mulig grad bevares. Vegetasjonsbeltet opp- og nedstrøms bruene skal i 

størst mulig grad bevares. 

 

b) Etter avsluttet anleggsperiode og senest innen påfølgende sommersesong, skal alle berørte sidearealer 

revegeteres, istandsettes og tilbakeføres til det formålet som er vist på reguleringsplanen 

 

c) Byggeplaner og videre arbeid i anleggsfasen skal utføres slik at veganlegget blir tilpasset terreng og 

omkringliggende landskap på best mulig måte. Skjæringer og fyllinger skal avsluttes inn mot eksisterende 

terreng slik at sidearealene får en estetisk god utforming med en mest mulig naturlig overgang. Skjæringer 

skal i størst mulig grad dempes  

 

d) All toppmasse og undergrunnsjord/torvjord i ny veglinje, sidearealer og anleggsområder skal tas av, 

mellomlagres hver for seg på bestemte områder og gjenbrukes i området. Tiltak skal settes inn slik at 

massene ikke risikerer å bli infisert av ugras eller forurensa masser. Toppmasser og undergrunnsjord skal 

lagres adskilt.  

 

e) Alle berørte sidearealer skal istandsettes og der det er hensiktsmessig revegeteres med mest mulig bruk av 

mellomlagrede vekstmasser uten synlige røtter og plantemateriale. 

 

f) Overskytende matjord skal brukes til jordbruksformål i umiddelbar nærhet. Matjord skal ikke lagres i høyere 

ranker en maksimalt 2 meter. Overskytende masse som egner seg til landbruksformål, nydyrking, bedre 

arrondering etc. skal brukes til dette formålet. 

 

g) Der elveløp berøres i anleggsfasen skal elveløp og elvebunn istandsettes mest mulig lik dagens situasjon 

når anleggsarbeidet er ferdig. Kantsone/randvegetasjon på begge sider skal istandsettes basert på stedegen 

vegetasjon og med en størst mulig bredde.  

 

2.5 Rigg og marksikringsplan  

Det skal utarbeides en rigg og marksikringsplan for utbyggingen før oppstart av anleggsarbeidet. 

 

2.6 Plan for miljøoppfølging (plan og bygningsloven § 12-7 nr. 3 og 13) 

Det skal utarbeides plan for ytre miljø slik at krav blir ivaretatt på en systematisk måte i den videre detaljering 

og prosjektering. Den ytre miljøplanen skal bl.a. omfatte: 

• Rammer for vurdering og håndtering av støv, støy og eventuelt andre ulemper som bygge- og 

anleggsvirksomheten kan påføre naboer. Jf. Pbl § 12-7, punkt 3. 

• Fastsettelse av rekkefølgebestemmelser som prioriterer infrastruktur for myke trafikanter og 

støyskjermingstiltak for boliger i gul sone. Jf. Pbl § 12-7, punkt 10. 

• Støyskjermingstiltak bør gjennomføres så tidlig som praktisk mulig for å fungere allerede i 

anleggsperioden. 

 

2.7 Formingsveileder 

Det skal utarbeides en formingsveileder i forbindelse med byggeplanarbeidet. 

  

2.8 Støy - støyskjerming 

a) Miljødepartementets retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging (T1442) skal legges til grunn for 

dimensjonering av støytiltak i reguleringsplanen.  

 

b) Bygninger som blir liggende i gul sone etter støytiltak skal gis tilbud om skjermingstiltak Dette kan være 

fasadetiltak og skjerming av oppholdsområder utendørs. Disse bygningene framgår av støysonekart. Dette 

gjelder følgende gårds og bruksnummer:  

 

39/1 39/15 39/40 39/42 39/43 39/44 39/45 

39/46 39/47 39/48 39/49 39/51 39/53 39/54 

39/55 39/57 39/61 39/62 39/68 39/70 39/74 

39/78 44/7 54/142 55/13 55/30 55/32 55/43 

56/10 56/13 56/15 56/26 56/27 56/32 56/33 

56/47 56/72      

 



c) Lokale støytiltak for den enkelte bolig som berøres av planen fastsettes i byggeplanen. Nødvendige

støytiltak gjennomføres samtidig med investeringstiltaket.

d) I anleggsperioden skal støy begrenses, særlig søndag og helligdager, og natt. Det vises til retningslinje

T1442, kapittel 4.

2.9 Byggerestriksjoner for flynavigasjonsanlegg  

Deler av veganlegget ligger innenfor områder med byggerestriksjoner for flynavigasjonsanleggene ved Molde 

lufthavn, jf. § 6 i Forskrift om kommunikasjons-, navigasjons- og overvåkingstjeneste, BSL G 6-1 av 

27.06.2011. Disse byggerestriksjonene skal hensyntas.  

2.10 Offentlig og privat vannforsyning 

a) Alle som er tilknyttet offentlig vannforsyning skal sikres vanntilførsel gjennom hele anleggsperioden.

b) Eier av private brønner som blir påvirket av veganlegget under anleggs- eller driftsfasen skal sikres

påkobling på offentlig vannforsyning.

2.11 Ustabil grunn 

Ved uttak av skjæringer og etablering av fyllinger skal det gjennomføres nødvendige stabiliserende tiltak som 

beskrevet i geoteknisk rapport 

§ 3. SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR (Plan- og bygningslovens § 12-5 nr. 2)

3.1. Generelt 

Formålet omfatter alle arealer til bygging av bru og veg, sikring, drift og vedlikehold av bru og veg, grøft-/ 

fyllings- og skjæringsareal, parkeringsplasser, stopplommer, avkjørsler, rekkverk og andre anlegg som naturlig 

tilhører vegen. I anleggsperioden tillates området benyttet til all virksomhet som er nødvendig for 

gjennomføring av veganlegget, herunder midlertidig trafikkavvikling, midlertidige bygninger og anlegg, lagring 

med mer.  

Vegene skal opparbeides med bredde som vist på plankartet. 

3.2 Kjøreveg (o_SKV) jfr. Pbl. 12-7, 1. ledd nr. 2 

Følgende kjøreveger skal anlegges som offentlige veger: 

- o_SKV01 - er hovedveg

- o_SKV02 - er samleveg

- o_SKV03 – skal fungere som driftsveg under anleggsperioden, etter dette skal den benyttes for

adkomst til skogsområder ved f_SKV2

- o_SKV04 – skal fungere som driftsveg under anleggsperioden og fjernes etter at anlegget er åpnet.

- o_SKV05 - rundkjøring under bru i hovedveg

- o_SKV06 – benyttes som adkomst til boligområdene ved Gujorda

- o_SKV07 – knytter ny veg til eksisterende adkomst til nytt sykehus

- o_SKV08 – knytter parkeringsplassene til eksisterende veg

- o_SKV09-o_SKV17 og o_SKV19 – adkomst til skogsområder 

3.3 Kjøreveg (f_SKV) jfr. Pbl. 12-7, 1. ledd nr. 2 

Følgende kjøreveger skal anlegges som felles veger: 

- f_SKV1 – adkomst til naust områder

- f_SKV2 – adkomst til skogsområder

- f_SKV3, o_SKV18 – legges under hovedvegen og skal fungere som adkomstveg til nærliggende                       
      boliger 

3.4 Gang- og sykkelveg (o_SGS1-7) 

Gang– og sykkelveg skal oppfylle kravene etter gjeldende norm og ferdigstilles i samme tid som offentlig 

vegareal (o_SKV01). 

3.5 Annen veggrunn – tekniske anlegg (o_SVT og f_SVT) 

Områdene markert med o_SVT og f_SVT kan benyttes til skjæringer, fyllinger, støy-voller/skjermer, rekkverk, 

murer, grøfter og annet nødvendig areal i forbindelse med offentlig og felles kjøreveg.  

Områdene kan benyttes til rigg- og anleggsområde dersom det er hensiktsmessig og mulig. Områdene 

o_SVT50 og o_SVT51 er sikringssoner for miljøkulverten. Kulvertene merket o_SVT46 og o_SVT47 er 

feunderganger. 

Der det ikke er til hinder for veganlegget, kan driftsveg etableres på areal avsatt til annen veggrunn, etter 

avtale med Statens vegvesen. Driftsveg skal ikke etableres på kanten av veganleggets skjæringstopp. 

3.6 Parkeringsplasser (O_SPP1- o_SPP3) 

Område avsatt til parkering tillates opparbeidet og brukt til offentlig parkering. Områdene o_SPP2 og o_SPP3 

er reservert park & ride. 

3.7 Kjørbar gang- og sykkelveg (o_SKF) 

Den kjørbare gang- og sykkelvegen o_SKF1 fungerer som adkomst til gnr. 39/1. 

Den kjørbare gang- og sykkelvegen o_SKF2 fungerer som adkomst til gnr. 56/39. 

§ 4 NATUROMRÅDER I SJØ OG VASSDRAG (VNV) (PBL §§ 12-5 nr. 6)

Generelt gjelder at inngrep i forbindelse med bygging av konstruksjoner og fyllingsarbeider i alle større og

mindre vannstrenger og tilhørende kantskogsbelte, skal begrenses.

§ 5. LANDBRUKS-, NATUR- OG FRILUFTSOMRÅDER SAMT REINDRIFT (L) (PBL § 12-5 nr. 5)

Områdene gjelder eksisterende LNFR-areal i kommuneplanens arealdel. Områdene skal benyttes etter

gjeldende bestemmelser i kommuneplanens arealdel.

L-områdene med bestemmelsesområde (#1) kan benyttes til rigg- og anleggsområde i anleggsperioden.



 

§ 6. HENSYNSSONER (PBL § 12-6) 

Innenfor områder avsatt som hensynssoner gjelder følgende: 

 

6.1 Sikringssone 

Restriksjonsområde miljøtunnel (H190_) 

Det tillates ikke utført graving, boring, peleramming eller andre arbeider som kan skade konstruksjonen eller 

innredningen til miljøtunnelen. Før et arbeid kan utføres må tillatelse fra Statens vegvesen innhentes. Dette 

gjelder også private tiltak på toppen av miljøkonstruksjonen. 

 

6.2 Faresone 

Ras- og skredfare (H310_) 

Ingen skred er observert. Skredfaren langs planlagt strekning Lønset – Hjelset er vurdert til ubetydelig.  

 

Høyspenningsanlegg (H370_) 

Området omfatter eksisterende høyspentlinje. Innenfor angitte fareområde høyspenningsanlegg tillates ikke 

noen form for tiltak før avklaring er gjort i forhold til å legge anlegget i bakken.  

 

6.3 Sone for særlig angitte hensyn 

Naturmiljø (H560_) 

Innenfor arealformål annen veggrunn skal en fysisk beslaglegge minst mulig av slåttemarka. Ved 

gjennomføring skal en unngå å kjøre tunge maskiner på areal som skal være grønt etter avsluttet anlegg. For 

arealformål LNFR skal det ikke kjøres anleggsmaskiner eller lagres masser eller utstyr. 

 

§ 7. OMRÅDE MED BESTEMMELSER (KARTFORSKRIFTEN) (PBL§ 12-7 nr.1) 

 

7.1 Anleggs- og riggområde (#)  

a) Formålet «midlertidig anleggs- og riggområde» er vist på plankartet med skravur og nummerert med #1, 

2 og 3. «Midlertidig anleggsbelte og riggområde» opphører når kommunen har fått skriftlig melding om at 

anlegget eller deler av det er ferdigstilt. Kommunen kan deretter gjøre vedtak om opphør av 

midlertidigheten, jf. Pbl. § 12-7, 1 ledd nr. 10 

 

b) Midlertidige anleggs- og riggområder kan benyttes til all virksomhet som er nødvendig for gjennomføring 

av tiltaket som f.eks. lagerplass, midlertidige bygninger(brakker), mellomlagring og permanent lagring av 

masser i forbindelse med fyllinger og skjæringer, parkering av anleggsmaskiner og terrengtilpasning av 

sideterreng.   

 

c) I alle områder med dyrket mark som er berørt av anleggsdrift, skal det tilstrebes en istandsetting som gir 

samme kvalitet som før inngrepene.  

 

d) Innen deponiområde #2 og #3 skal de masser som lagres ha en helning som ikke overstige 1:2 og det 

skal kunne dokumenteres at det kun fylles rene masser. 

 

 

§8 REKKEFØLGEBESTEMMELSER  

a) Der private adkomster blir fjernet som følge av anlegget, skal ny adkomst etableres slik at den 

opprettholdes til enhver tid, også under anleggsperioden 

 

b) Bussholdeplassen ved Lønset, vest for planområdet skal tilrettelegges med leskur og sykkelparkering 

før veganlegget tas i bruk. 

 

c) Det skal legges til rette for reetablering av slåttemarka på Ekra og Langmyra på egna sted. I forkant 

av tiltaket skal det gjøres biologiske vurderinger av egnede områder for reetablering og 

framgangsmåte for restaurering eller nylage slåttemark på disse. Arbeidet med kompensasjonstiltaket 

skal utarbeides i samarbeid med Fylkesmannen i Møre og Romsdal. Ferdig istandsetting senest året 

etter åpning av vegen. 
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