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1 INNLEDNING  
 

Statens vegvesen har startet arbeidet med å utarbeide en kommunedelplan for E39 på 
strekningen Vegsund - Breivika. Formålet med planarbeidet er å løse de viktigste behovene for 
fremkommelighet, trafikksikkerhet, kollektivtrafikk samt gang- og sykkeltrafikk. 

Kommunedelplanen vil bli utarbeidet av Statens vegvesen i samarbeid med Ålesund kommune, i 
samsvar med § 3-7 i Plan- og bygningsloven. Statens vegvesen er tiltakshaver og kommunen er 
ansvarlig planmyndighet. Planarbeidet omfattes av forskrift om konsekvensutredning.  

Det foreslås utredet to hovedalternativer som skal konsekvensutredes. Gjennom arbeidet med 
planprogram er det i tillegg vurdert to andre alternativer som det ikke er ønskelig å utrede 
nærmere. Det er i planprogrammet begrunnet hvorfor disse er forkastet.  

Forslag til planprogram lå ut til offentlig ettersyn, samtidig som det ble varsel om oppstart av 
planarbeidet, i perioden 4.oktober til 22.november 2017. Varsel om oppstart av planarbeid og 
offentlig ettersyn av planprogram ble lagt ut på Statens vegvesens nettside: 

http://www.vegvesen.no/Europaveg/e39vegsundbreivika 

Oppstart av planarbeid ble i tillegg varslet i Sunnmørsposten og Nytt i Uka. Det ble også 
arrangert åpent møte 31.oktober 2017 og åpen kontordag 2.november 2017.  
 
Kontaktpersoner: 
Ålesund kommune Tom Rian 70162618 tom.rian@alesund.kommune.no 
Statens vegvesen Jøran Mentzoni Eilertsen 95904295 joreil@vegvesen.no  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.vegvesen.no/Europaveg/e39vegsundbreivika
mailto:tom.rian@alesund.kommune.no
mailto:joreil@vegvesen.no
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2 HVA ER ET PLANPROGRAM 
Et planprogram er egentlig en plan for prosessen og planleggingen. 

Planprogrammet utgjør første steg i arbeidet med kommunedelplan for E39 Vegsund - Breivika. 

Planprogrammet skal klargjøre formålet med planarbeidet og avklare rammer og premisser for 
den videre prosessen. I dette høringsutkastet til planprogram foreslås det hvilke tema og 
problemstillinger som bør løses i planarbeidet, opplegg for informasjon og medvirkning, og 
hvilke utredninger som anses nødvendige for å gi et godt beslutningsgrunnlag. 

Dersom berørte regionale og statlige myndigheter på grunnlag av forslag til planprogram 
vurderer at planen kan komme i konflikt med nasjonale eller viktige regionale hensyn, skal 
dette framgå av uttalelsen til forslaget til planprogram. Regionale og statlige myndigheter skal 
så langt det er mulig ta stilling til om planforslag bør fremmes, hva som i tilfelle bør utredes og 
hvilke avbøtende tiltak som bør vurderes (jf. lovkommentaren til §4.1 i plan – og 
bygningsloven). 

 

 

 

Figur 2.1.1 viser en illustrasjon av planprosess i kommunedelplan. 
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3 BESKRIVELSE AV PROSJEKTET 

3.1 Planområdet  
Planområdet omfatter sentrale deler av indre Ålesund kommune og strekker seg gjennom deler 
av de to bydelene Indre Borgund og Spjelkavik. Breivika og Moa bærer preg av næring-, kontor-
og handelsvirksomheter, og landets tredje største kjøpesenter i omsetning, Amfi-Moa, er 
etabler her. På Blindheim og Myrland er det også etablert noe næringsvirksomhet. For øvrig 
består store deler av planområdet av varierte sammensatte boligområdet med tilliggende 
offentlige funksjoner. Det har vært stor vekst de siste årene innen både bolig og handel, og det 
forventes en videre sterk vekst her de neste årene. 

Europavegene E136 og E39 møtes nord i planområdet. På Blindheim møtes fergetrafikken fra 
fylkesveg 60 (Magerholm – Aursneset). 2,5km sør for planområdet møtes fergetrafikken fra E39 
(Solavågen – Festøya) og fylkesveg 657 (Sulesund – Hareid). Dette skaper mye trafikk gjennom 
planområdet. 

Kommunedelplanen avsluttes i sør på Vegsundbrua i kommunegrensen mellom Ålesund og 
Sula. Uavhengig av alternative trasévalg vil en fremtidig 4-felts veg måtte krysse broen på 
samme plass her.  

Det vil i planarbeidet bli vurdert to ulike alternative traseer for fremtidig E39 mellom Breivika og 
Vegsund, en vegstrekning på om lag fem kilometer. I tillegg 4 felt langs dagens trase, skal det 
vurderes en alternativ tunneltrasé i 4 felt fra Blindheim til Breivika, med en mulighet for i 
fremtiden å tilknytte seg direkte til/fra Brusdalen.  
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Figur 3.1.1 viser planområdet for kommunedelplanen med de to alternativer som skal utredes i planarbeidet. 

 

3.2 Bakgrunn for planarbeidet  
Ferjefri E39 startet i 2010 som et utredningsprosjekt. Målet var å undersøke potensialet for en 
ferjefri E39 mellom Kristiansand og Trondheim for næringsliv og tilhørende bo- og 
arbeidsregioner. Prosjektet har også sett på teknologiske løsninger for fjordkryssinger, og 
vurdert hvordan tekniske anlegg for fjordkryssingene kan brukes for å utvinne kraft fra strøm, 
bølger og vind. Et delprosjekt har videre vært å vurdere hvilken type gjennomføringsstrategi og 
kontraktsformer som er best egnet for et prosjekt av et så stort omfang. 

I Nasjonal transportplan for 2014-2023 vedtok regjeringen ambisjoner om realisering av 
ferjefri E39 i løpet av 20 år. Ferjefri E39 gikk derfor over fra et mulighetsstudie til å være 
Statens vegvesens prosjekt for å samle forskning og utvikling, samt bidra med ny kunnskap inn 
i byggeprosjekt langs E39. 

Planlegging og bygging av prosjektene langs E39 blir styrt av regionene. Kommedelplan med 
konsekvensutredning for E39 Vegsund – Breivika er et av disse prosjektene. 

Les mer om ovennevnte på: http://www.vegvesen.no/Vegprosjekter/ferjefriE39    

Spjelkavika 

Vegsundet 

 

Moa 

Breivika 

Blindheim 

http://www.vegvesen.no/Vegprosjekter/ferjefriE39
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KVU E39 Skei – Ålesund og E39 Ålesund – Bergsøya  
Regjeringen vedtok i 2014 KVU for E39 Skei – Ålesund og E39 Ålesund – Bergsøya.  

Sør for Ålesund har regjeringen besluttet at Hafast, det vil si vegsamband Hareid – Sula, skal 
legges til grunn for framtidig trasé for E39. I første omgang skal det arbeides videre med økt 
ferjefrekvens over Storfjorden (ferjesambandet Festøy – Solevåg). Prioritering av tiltak på 
strekningen blir nærmere vurdert i arbeidet med Nasjonal transportplan 2018-2027.  

Nord(øst) for Ålesund har alle konsept den samme løsningen fra Breivika til Digerneset. På 
strekningen Moa – Digernesskiftet ved Skodje vil trafikkvekst føre til behov for firefelts veg. 
Utvidelse med to kjørefelt på denne strekningen inngår derfor i alle konseptene.  

For strekningen gjennom Ålesund skal E39 følge samme hovedtrasé som i dag. For øvrig tar de 
strekningsvise KVU’ene for Skei – Ålesund og Ålesund – Bergsøya i liten grad stilling til 
utfordringene i de tettbygde strøkene.  

KVU for transportsystemet i Ålesund  
Samferdselsdepartementet besluttet i 2016 at et nedskalert konsept 4 skulle legges til grunn 
for videre planlegging av arbeidet med transportsystemet i Ålesund.  

«Konseptet som skal planlegges videre tilsvarer tiltakene i den lokalt vedtatte bypakka, som 
igjen bygger på KVUens K4, men hvor bl.a. en del tiltak på gang- og sykkelveg utgår.»  

I konsept 4 er ny Blindheimstunnel medtatt med begrunnelse for at trafikkmengden er så høy 
på strekningen at tunnelforskriften vil utløse krav om å bygge en toløps tunnel på strekningen. 
Videre er det beskrevet i KVU at en i forbindelse med planlegging av nytt tunnelløp må vurdere 
tiltak på hele vegstrekningen mellom E39/fv.  60 på Blindheim og krysset E39/E136 i Breivika. 
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Figur 3.2.1 gir oversikt over konsept K4. 
 

Nasjonal transportplan  
Nasjonal transportplan (NTP) presenterer hovedtrekkene i Regjeringens transportpolitikk og er 
den viktigste overordna planen for utvikling av transportsystemet. NTP revideres hvert fjerde år 
og i juni 2017 vedtok stortinget en ny NTP som går fra 2018 – 2029. 

Nasjonal transportplan 2014-2023  
I Stortingets tidligere vedtatte NTP, som beskrev tiltak fra 2014-2023, ble nytt løp i 
Blindheimstunnelen prioritert som del av siste seksårsperioden, dvs. fra 2018-2023. Prosjektet 
het den gang E39 Blindheimstunnelen og følgende tekst beskrev prosjektet: 

«Pga. tunnelsikkerhetsforskriftens bestemmelser om tunneler med høy trafikk, prioriteres det 
statlige midler til å bygge ekstra tunnelløp i Blindheimstunnelen på E39 i Møre og Romsdal. Det 
er foreløpig lagt til grunn at utbyggingen av Blindheimstunnelen delfinansieres med bompenger 
i forbindelse med en bypakke for Ålesund.» 

Nasjonal transportplan 2018-2029 vedtatt juni 2017 i Stortinget 
Nasjonal transportplan 2018-2029 er en plan for hvordan man de neste tolv årene skal arbeide 
i retning av det overordnede og langsiktige målet i transportpolitikken, som er: 
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 «Et transportsystem som er sikkert, fremmer verdiskaping og bidrar til omstilling til 
lavutslippssamfunnet». 

Samfunnsøkonomisk lønnsomhet, samt samfunnssikkerhet og sammenhengende utbygging har 
vært avgjørende for investeringsporteføljene. 

I Møre og Romsdal anbefales firefelts motorveg med 100km/t mellom de største boområdene, 
og tofelts med 80 km/t i de nordligste områdene. Det står lite om hvilken fartsgrense som 
anbefales innenfor de største boområdene. 

NTP beskriver følgende om klimavirkning: 
«En utbedret og ferjefri E39 vil gi høyere trafikk enn i dag, men bedre vegstandard vil samtidig 
gi mindre energibruk for hvert kjøretøy. Bruk av fly kan bli redusert og ferjer fjernes. Stortinget 
har bedt om at det raskt innføres ferjer med ny teknologi, slik at utslippene fra ferjene uansett 
vil gå ned. I sum over 40 år regner vi med i underkant av 10 prosent økning av utslipp av CO2, 
sammenlignet med om ingenting gjøres med E39. Det er da ikke tatt hensyn til eventuell 
tilsvarende rask innføring av kjøretøy med lave utslipp. Gjennom trasévalg og god utforming av 
veganlegg og konstruksjoner vil vi søke å redusere konflikter knyttet til landskapsinngrep. Den 
økte trafikken på E39 inn mot byene gir en målkonflikt, som må løses i byene gjennom for 
eksempel bymiljøavtaler.» 

Vegsund – Breivika 
I NTP 2018 – 2029 blir begrepet Vegsund – Breivika benyttet. Det er beregnet 2,8 milliarder kr 
til gjennomføring av tiltaket, der 1 milliard er statlige bevilgninger og 1,8 milliarder er 
brukerfinansierte midler. Det står videre at det må gjøres ytterligere vurderinger av løsning, og 
trafikkveksten på strekningen tilsier nye tunnelløp innen kort tid.  

Prinsipper for bypakker i mindre byområder 
NTP omtaler i eget kapittel hvordan bypakker i mindre byområder skal vurderes. Ålesund blir 
regnet som «et mindre byområde», og kommer ikke inn under ordning som gjelder for de ni 
største byområdene i landet. Dette innebærer at Ålesund foreløpig ikke kommer inn under 
bymiljøavtalene, byvekstavtalene og belønningsordningene som er avgrenset til de ni største 
byområdene. Regjeringen vil derfor rette størst oppmerksomhet mot nullvekstmålet mot de 
største byene i landet. «Regjeringen legger ikke nå opp til å utvide disse ordningene og 
nullvekstmålet til å gjelde flere byområder». Det står videre i NTP at Regjeringen likevel er 
positiv til initiativer fra lokale myndigheter på bypakker som planlegges ut fra et nullvekstmål 
for personbiltrafikk i mindre byområder. «…og mener det kan bidra til en miljøvennlig og 
fremtidsrettet utvikling av transportsystemet i mindre byområder». 

NTP beskriver også følgende krav: «For at bompengeinnkreving skal kunne vurderes i mindre 
byområder må bypakkene inneholde tiltak som øker fremkommeligheten og/eller 
trafikksikkerheten i vegnettet.» 
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3.3 Dagens utfordringer 
Regjeringen har mål om å korte ned reisetiden mellom Bergen og Trondheim, og redusere 
avstandskostnadene langs E39. Vegsund – Breivika ansees i rushtiden som en av de største 
flaskehals på strekningen, der både bilister, kollektiv- og næringstrafikk står i samme kø.  

Trafikkmengden på strekningen har vært sterkt økende de siste 10 årene, og alle prognoser 
peker i retning av videre økt byutviklingen og fortetting i indre Ålesund. Ålesund kommune har 
likevel gjennom sin kommuneplan vedtatt en fortettingsstrategi, der målet er at hoveddelen av 
bolig- og arbeidsplassvekst skal komme i fortettingssonene rundt knutepunktene og 
kollektivaksen bysentrum – Moa. Målet med dette er å bidra til mindre vekst i biltrafikken, og 
legge til rette for at veksten i persontransporten kan skje med sykkel, gange og kollektivtrafikk.  
Det vil likevel skje boligbygging utenfor fortettingssonene, det er for eksempel mye ledig areal 
til bolig på Flisnes, Emblem og Blindheim i tillegg til nye boligområder på Sula som vil bidra til 
økt trafikk på strekningen. Blindheimstunnelen har i dag 21.000kjt i årlig døgntrafikk (ÅDT) i 
tillegg er det 7.000kjt i Blindheimsbreivika som passerer samme snittet. Totalt 28.000 kjøretøy 
i døgnet.  

Strekningen er ulykkesutsatt og det er daglige forsinkelser og fremkommelighetsproblemer 
som har stor sårbarhet i forhold til små uhell som gir lange køer og ringvirkninger langt utenfor 
planområdet.  

Lokalvegene Blindheimsbreivika og Spjelkavikvegen benyttes som avlastningsveg for 
Blindheimstunnelen i rushtiden og medfører unødvendig gjennomgangstrafikk gjennom 
boligområdene. Lokalvegen over tunnelen er videre en viktige kollektivtrase og 
hovedsykkelvegnettet for Ålesund ligger her.  

Kollektivknutepunktet på Moa er den terminalen i Møre og Romsdals med flest avganger og 
ankomster - med om lag 585 avganger i døgnet og 56 i makstimen. I dag står bussene i 
samme kø som bilene. I tillegg til bedre kapasitet på europavegen, er det er sterkt økende 
behov for å få en bedre trafikkavvikling for kollektivtrafikken i knutepunktet på Moa. 

Gang- og sykkelvegnettet langs E39 bærer preg av stykkevis og usammenhengende nettverk 
med en kombinasjon av mange ulike sykkelløsninger. Sykkelvegnettet er ikke skiltet innenfor 
planområdet, noe som for øvrig gjelder hele Ålesund kommune. 

Dagens E39 har ikke tilfredsstillende utforming i henhold til gjeldende vegnormaler på 
strekninga Vegsund – Breivika. Vegnormalen tilsier 4-felts veg når trafikkmengden er større 
enn 12.000kjt i årligdøgntrafikk. Videre sier Tunnelsikkerhetsforskriften at dersom det ikke blir 
gjort tiltak som medfører at trafikkmengden blir lavere enn 10.000 kjt i hvert kjørefelt i døgnet 
for eksisterende vegsystemer, skal det innen 2019 være en plan for to løp for 
Blindheimstunnelen. 
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E39 går gjennom tettbygd strøk med de miljøulempen det medføre særlig mht støy- og 
luftforurensing. 

 

3.4 Målsetting for planarbeidet  

Hovedmål  
Kommunedelplanen for E39 Vegsund – Breivika skal på strekningen løse de viktigste behov for 
fremkommelighet, trafikksikkerhet, kollektivtrafikk samt gang- og sykkeltrafikk.  

Delmål 

Fremkommelighet 
• Reisetid mellom Vegsund-Breivika skal være maks 4 minutter. 
• Mindre kjørekostander og redusert kjøretid for gods- og varetransport til/fra viktige 

logistikk-knutepunkt. 
• Pålitelig og tilgjengelig E39 med driftssikker veg uten stengninger og forsinkelser. 

Trafikksikkerhet 
• Trafikksikker hovedveg med reduksjon av antall ulykker. 
• Gode og fotutsigbare krysningspunkt for myke trafikanter. 

Kollektivtrafikk 
• Legge til rette for økt fremkommelighet og prioritering av kollektivtrafikk på 

strekningen. 

Gang- og sykkel 
• Sammenhengende tovegs sykkelveg med fortau adskilt fra kjørebanen langs 

strekningen. 
• Færrest mulig avkjørsler langs gang- og sykkelvegen. 
• Skilting av sykkelvegnettet. 
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Målkonflikt 
Det er en målkonflikt mellom de ulike målene i KVU for transportsystemet i Ålesund, samt 
mellom KVU for transportsystemet i Ålesund og KVU for E39. For KVU for transportsystemet i 
Ålesund er det langsiktige målet at halvparten av alle reiser skal foregå med miljøvennlige 
transportformer med bl.a. 15% kollektivandel og 8% syklende på den ene siden, samtidig som 
personbiltrafikken ikke skal få redusert framkommelighet på vegene i Ålesund. Stort sett alle 
erfaringer og forskningsutredninger innenfor dette området tilsier at det ikke er mulig å nå 
begge disse overordnede målene. Løses alle hindringer for biltrafikken er det ingen 
transportformer som pr dags dato kan konkurrere med bilen som transportmiddel.  

I Samfunnsdelen til kommuneplanen for Ålesund kommune er målet om å øke miljøvennlige 
transportformer i kommunen til 15% for kollektiv og 8% for sykkel ytterligere forankret.  

Prosjektet E39 Vegsund – Breivika har som et av fire hovedmål å prioritere fremkommelighet for 
kollektivtrafikk på strekningen. Det er også et hovedmål i prosjektet å prioritere 
fremkommeligheten for bil- og godstrafikk på strekningen. Slik Statens vegvesen ser det, vil 
det være mulig å øke fremkommeligheten for både bil-, kollektiv- samt gang- og sykkeltrafikk 
på strekningen gjennom alternativene som foreslås. En satsing på mer miljøvennlige 
transportformer i Ålesund krever ytterligere restriksjoner for biltrafikken som avgift for 
parkering, rushtidsavgifter eller generelle bompenger samtidig som det må skje en økt satsing 
på bedre tilrettelegging og forenkling av kollektivtrafikken samt gang- og sykkelvegnettet. 
Prosjektet E39 Vegsund – Breivika vil kun berøre deler av disse virkemidlene som i tillegg må 
skje gjennom de ordinære politiske prosessen i Ålesund kommune.  

Det skal likevel gjennom det videre planarbeidet utarbeides en delutredning for hvordan 
kollektivtrafikk kan prioriteres gjennom de ulike to alternativene som skal utredes. 0-
alternativet skal også være en del av utredningen. Utredningen skal inneholde en analyse for 
hvordan konkurranseevnen for kollektiv kan økes på strekningen. Måloppnåelse, i forhold til 

Mål i konseptvalgutredningene(KVU) for 
strekningen E39 Vegsund - Breivika 
Mål om kortere reisetid mellom Bergen og Trondheim 
og reduserte avstandskostnader langs E39. Reisetid 
mellom Vegsund-Breivika bør være maks 4 minutter. 
Bedre fremkommelighet på E39 og mindre 
kjørekostnader for transportsektoren. 
Pålitelig og tilgjengelig E39 med driftssikker veg uten 
stengninger og forsinkelser. 
Regional utvikling, felles bo- og arbeidsregioner. 
Bedre samhandling innenfor arbeidsmarkedet, 
bostedsområde, næring, kultur og skole. 

 

Mål i konseptvalgutredningen(KVU) for 
Transportsystemet i Ålesund 
Mer enn halvparten av alle reiser skal i 2045 foregå 
med miljøvennlige transportformer. Det innebærer 15% 
kollektiv, 8% sykling og 30% øvrig (gange, 
bilpassasjer). 
Mulighet for sikker sykling på sammenhengende 
sykkelvegnett i fart opp til 25-30 km/t på strekninga 
Hessa-Magerholm. 
Reisetid for kollektiv inkludert ventetid skal reduseres 
med 20 % på viktige ruter, på strekninga Hessa- 
Magerholm. 
Gjennomsnittlig kjøretid for gods- og varetransport 
til/fra viktige logistikk-knutepunkt på hovedvegnettet 
skal reduseres med 20 %. 
Personbiltrafikken skal ikke få redusert 
framkommelighet på vegene i Ålesund. 
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nullvekstmålet på den ene siden og mål om økt fremkommelighet for bil på den andre siden, 
skal drøftes i rapporten. Den skal videre sammenligne de fire hovedmålene i prosjektet opp 
mot de to ulike vegalternativene med hensyn til måloppnåelse. Se kap.6.1 for mer informasjon 
om delutredningen. 

 

3.5 Valg av vegstandard 
 
Valg av vegstandard danner grunnlaget for beregninger og analyser som gjøres i planen. 

Vegstandard – veg i dagen  
Vegen skal dimensjoneres etter håndbok N100 med dimensjoneringsklasse H7. Dette er en 4-
felts veg med midtdeler og fartsgrense 80 km/t. Dimensjoneringsklasse H7 skal benyttes for 
nasjonale hovedveger og øvrige hovedveger hvor arealdisponering og aktivitet inntil vegen gjør 
at fartsgrensen ikke kan settes til mer enn 80 km/t. Det kan være innfartsveg til en by, lenke i 
et ringvegsystem eller forbindelsesveg mellom byer.  

Vegen skal bygges som 4-feltsveg med 3,5 m brede kjørefelt og 1,5 m brede ytre skuldre. 
Viktige parameter for konstruksjon av H7-veg er gitt i tabell og figuren under.  

 
Fartsgrense 80km/t 
Stoppsikt (flat veg) 145m 
Tverrprofil (vegbredde) 20m 
Min. horisontalkurveradius 300m 
Min. vertikalkurveradius (høy) 4400m 
Min. vertikalkurveradius (lav)  2100m 
Min. avstand mellom kryss  1000m 

 

 
Figur 3.5.1 Tverrprofil for vegklasse H7 i håndbok N100. 

Vegstandard – Veg i tunnel 
Ut fra Håndbok N500 skal tunnelklasse E med tverrsnitt 2xT9,5 legges til grunn. Fartsgrensen 
skal være 80km/t. Figuren under viser tunneltversnittet av tunnelene. 
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Figur 3.5.2 Tverrprofil for tunneltverrsnitt T9,5 x2. 

 

3.6 Dagens trafikkmønster 
Statens vegvesen har i underkant av 30 trafikktellepunkter på statlige og fylkeskommunale 
veger i Ålesund kommune som registrerer trafikkmengdene til ulike tidspunkt av døgnet og 
året. Videre benyttes det i prosjektet Statens vegvesens transportmodeller for å vise hvordan 
dagens og fremtidige trafikkstrømmer fordeler seg i og rundt planområdet. I tillegg er det nylig 
foretatt tellinger av kjøretøy gjennom 35 bluetooth-sendere plassert fra sentrum til 
Vegsund/Brusdalen. Sistnevnte gir god informasjon om reisetid gjennom hele døgnet fra ulike 
punkt i Ålesund, samt reisefordelingen lokalt.  

Gjennom arbeidet med planprogrammet er det foretatt grundige transportmodellberegninger 
bl.a. for å vise fordelingen av dagens trafikk og konsekvenser ved ulike tiltak. Dette har dannet 
grunnlaget for de alternativene som foreslås utredet. Det vil gjennom det kommende 
planarbeidet utarbeides en detaljert trafikkanalyse som skal belyse virkningen av alternativene 
som skal utredes. Se kap 6.1 for mer informasjon om trafikkanalysen. 
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Figur 3.6.1 viser kart over det offentlige vegnettet med dagens trafikkmengder på de viktigste snittene. 

Trafikkmodellberegningene viser at halvparten av den totale trafikkmengden på E39, E136 og 
fylkesvegen har målpunkt Moa/Breivika/Spjelkavika. Den største gjennomgangstrafikken på 
Moa i dag er mellom E39 Blindheim – E136 Lerstad(Borgundvegen og Lerstadvegen) og utgjør 
cirka 1/3 av trafikken som passerer snittet Blindheimstunnelen(E39)/ 
Blindheimsbreivika(Fv.391). Beregningene viser videre at i underkant av 1/10 av trafikken som 
passerer snittet Blindheimstunnelen skal mot/kommer fra E39 Brusdalen. Dette er illustrert i 
figur 3.6.2 under. 
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Figur 3.6.2 viser målpunkt for trafikken som passerer snittet Blindheimstunnelen i dag. De samme andelen gjelder for 
trafikken som kommer fra sentrum, Brusdalen og Moa/Breivika/Spjelkavika og passerer snittet Blindheimstunnelen. 

 

4 RAMMER OG PREMISSER FOR PLANARBEIDET 
I dette kapittelet gis det en oversikt over relevante planer og retningslinjer som inneholder 
arealpolitiske føringer som vil stå sentralt i utarbeidelsen av kommunedelplanen for E39 
Vegsund - Breivika. 

4.1 Planstatus for området  

Kommuneplan for Ålesund kommune 2017 - 2028 

Kommuneplanens arealdel ble vedtatt i bystyret 9.mars 2017. I ny kommuneplan er det lagt inn 
en båndleggingssone H710 rundt E39 Vegsund – Blindheim – Moa – Brusdalen. Innenfor 
båndleggingssonen er det ikke tillatt å gjøre tiltak som er til hinder for utbedring, 
breddeutvidelser, inkl. ny tunnel, før behovet er avklart gjennom egen plan for E39. 

I tillegg ble det i mai 2016 vedtatt et midlertidig bygge- og deleforbud langs med E39 for å 
unngå nye byggeprosjekter som legger hindringer for planarbeidet det arbeides med.  

 

Snitt E39 
Blindheimstunnelen 

1/2 har målpunkt 
Moa/Breivika/Spjelkavika 

Under 1/10 skal 
mot Brusdalen 

1/3 skal mot 
sentrum 



Planprogram - Kommunedelplan for E39 Vegsund - Breivika 

16 
 

Figur 4.1.1 viser utsnitt av kommuneplanens arealdel for Ålesund kommune 2017-2029. Nord for Blindheimstunnelen. 
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Figur 4.1.2 viser utsnitt av kommuneplanens arealdel for Ålesund kommune 2017-2029. Sør for Blindheimstunnelen. 

 

Hovedsykkelveg for Ålesund – del av kommuneplanen 
I kommuneplanen er det vedtatt hvor hovedsykkelvegnettet skal være. Generelt ønskes det at 
det skal bygges sykkelveg med fortau der det er mulig å få til. Kommuneplanen har med et eget 
temakart som viser sykkelvegnettet. Utsnitt av dette for planområdet er vist i figuren under. 
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Figur 4.1.3 viser utsnitt av hovedsykkelvegnettet for Ålesund. Del av vedtatt kommuneplan 2017 – 2029. 

Kommuneplanens samfunnsdel 2015 - 2027 
Kommuneplanens samfunnsdel legger føringer for den kommunale aktiviteten og er dermed et viktig 
beslutningsgrunnlag for sektorenes virksomhet. Den er med på å sikre en forutsigbar planlegging ved at 
mål og strategier skal gjenfinnes i kommunens øvrige planer. 

Bystyret har gjennom kommuneplanens samfunnsdel vedtatt ambisiøse mål om nullvekst i 
personbiltrafikken der veksten skal tas med kollektivtransport, sykling og gange. Gangandelen skal økes 
til 30%, sykkelandelen til 8% og kollektivandelen til 15%.  

Reguleringsplaner  
Det foreligger en lang rekke gjeldende reguleringsplaner innenfor planområdet. Det er også flere planer 
under utarbeidelse. I kommunedelplanen vil det bli utarbeides en liste over hvilke planer som blir helt 
eller delvis erstattet. 
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Figur 4.1.4 - Oversikt over ulike reguleringsplaner som gjelder for området. 
 

Kommuneplan for Sula kommune 
Kommunedelplanen for E39 Vegsund – Breivika slutter på Vegsundbrua i kommunegrensen 
mellom Ålesund og Sula. I forhold til de vurderingen som Statens vegvesen har gjort, vil en 
fremtidig 4-felts veg måtte krysse broen på samme plass som E39 krysser i dag, uavhengig av 
alternativer. Før utbygging av strekningen fra Blindheimskrysset til Vegsundbroen, må det for 
E39 utarbeides reguleringsplaner også for strekningen fra Vegsundbrua til Solavågen og videre 
til Sulesund. Dette vil ikke bli planlagt i denne omgangen, da det er strekningen mellom 
Blindheim og Breivika som er viktigst å prioritere gjennomføring av først. Kommuneplanen for 
Sula kommune og reguleringsplanene på Veibust er likevel viktig å kjenne til i det videre 
planarbeidet. 

Valg av vegklasse og hastighet for en fremtidig 4-felts veg gir føringer for hvordan vegen skal 
utformes. For den tettbygde strekningen fra Vegsundbrua til Breivika planlegges det en 
hastighet på 80 km/t. Både konseptvalgutredningen for E39 og overordnede statlige føringer 
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gir krav om 100/110km/t utenfor tettbygde strøk. Dette gir en helt annen vegføring både 
vertikalt og horisontalt enn 80km/t, og vil være avgjørende for trasévalg sør for Vegsundbrua. 

Kommuneplanen til Sula kommune ble vedtatt 30.april 2015 og gjelder til 2025. Utsnitt av 
planen for Veibustområdet vises i figuren under. 

 

Figur 4.1.5 viser utsnitt av kommuneplanen for Sula kommune. 

Reguleringsplaner i Sula kommune på Veibust. 
Kartet under viser reguleringsplaner for Veibust. Veibustkrysset har vært et av flere kryss i Sula 
som ikke tilfredsstiller dagens krav til fremkommelighet og trafikksikkerhet. Siden det trolig er 
noe frem i tid før bevilgninger for en utbedret E39 blir gitt for strekningen sør for Vegsundbroa, 
har Statens vegvesen de siste årene forsøkt å få til en midlertidig løsning for å utbedre krysset, 
i samarbeid med Sula kommune og næringslivet. Det viste seg svært krevende å få til en 
midlertidig løsning som var god nok for å tilfredsstille de statlige normene for trafikksikkerhet 
for europavei. Noe ville blitt bedre samtidig som nye trafikksikkerhetsmessige utfordringer ville 
oppstå med den nye løsningen. Statens vegvesen ble derfor nødt til å skrinlegge prosjektet, 
men skal se nærmere på avbøtende strakstiltak for å øke trafikksikkerheten i dagens kryss. 
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Figur 4.1.6 viser utsnitt av reguleringsplaner for Veibust. 

 

Borgundfjordtunnelen og Veddemarkstunnelen 
Gjennom flere år har Næringsforeningen for Ålesundregionen jobbet med en tunnelforbindelse 
fra Gåseidvika i Ålesund til Veddevika i Sula, og videre i en ny tunnel til Mauseid hvor vegen 
kobler seg på Fv61(fremtidig E39). 

Uavhengig av en etablering av Borgundfjordtunnelen og Veddemarkstunnelen, viser 
trafikkmodellberegninger behov for å utbedre E39 jf. tunnelsikkerhetskrav om to-løps tunnel 
når trafikken overstiger 20.000kjt i døgnet. En gjennomføring av E39 Vegsund - Breivika er 
videre forankret gjennom KVU for transportsystemet i Ålesund inkl. tilbakemeldingen fra 
Samferdselsdepartementet, KVU for E39 Skeid – Ålesund og i Stortingets vedtatte NTP for 2018 
– 2030.  

Det vises for øvrig til KVU for transportsystemet i Ålesund der Statens vegvesen ikke anbefaler 
Borgundfjordtunnelen, men er positiv til Veddetunnelen og et nytt og utbedret kryss mot E39.  

 

4.2 Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 
De nasjonale forventningene er ikke uttømmende for alle oppgaver og hensyn som 
fylkeskommunene og kommunene skal ivareta etter plan- og bygningslova, og må derfor sees i 
sammenheng med gjeldende regelverk og retningslinjer. 

Gode og effektive planprosesser 
• Samarbeid og gode prosesser skal redusere bruk av innsigelse. 
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• Tidlig og forpliktende involvering av publikum, relevante styresmakter, parter og 
interesseorganisasjoner sentralt kan bidra til å redusere konfliktnivået og tidsbruken, og 
til å bedre kvaliteten på planen. 

• Regionalt planforum er en viktig arena for avklaring og samordning av interesser, for å 
avgrense mengden innsigelser. 

• Fylkesmannen, andre statlige organer og fylkeskommunen legger vekt på det lokale 
selvstyret. Innsigelse skal bare fremmes når det er nødvendig for å sikre nasjonale og 
viktige regionale interesser, og når tidlig dialog ikke har ført fram. 

Bærekraftig areal- og samfunnsutvikling 
• Alle avgjørelser om lokalisering og utforming av næringsvirksomhet, boligbebyggelse, 

infrastruktur og tjenester påvirker energiforbruk og utslipp i lang tid framover. 
Planlegging må legge stor vekt på effektiv arealbruk og ressursutnytting, samt på å 
samordne arealbruken og transportsystemet. 

• Planlegging må ta hensyn til klimaendringer og særlige naturfarer 
• Planlegging må ta hensyn til viktige verdier av naturmangfold, landskap, friluftsliv, 

kulturminne og kulturmiljø. Det er for eksempel viktig å ha kunnskap om hva de ulike 
økosystema har å si for klimatilpassing. Natur som våtmarker, elvebredder og skog kan 
dempe effektene av klimaendringer og er viktig å ta vare på i arealplanleggingen. 

• Planlegging må ta vare på god matjord og sikre viktige jordbruksområde, samtidig som 
en balanserer jordvernet mot de andre behovene i storsamfunnet. 

Attraktive og klimavennlege by- og tettstadområde 
• Utbyggingsmønster og transportsystem må samordnes på tvers av kommunegrensene i 

samarbeid mellom kommunene, fylkeskommunen og staten. 
• Fylkeskommunene og kommunene bidrar aktivt i arbeidet med konseptvalgutredning og 

statlige planar for store samferdselstiltak. Kommunene legger til rette for effektive 
prosesser og rask behandling av kommunedelplaner og reguleringsplaner for 
samferdselstiltak. 

• Kommunene sikrer trygge og helsefremmende bo- og oppvekstmiljø, frie for skadelig 
støy og luftforurensing; tar vare på naturverdiene og legger til rette for fysisk aktivitet 
og trivsel for hele folket ved å sikre sammenhengende grønnstrukturer, åpne vassdrag 
og nær tilgang til område for leik, idrett, rekreasjon og nærfriluftsliv; og legg 
prinsippene om tilgjengelig og universell utforming til grunn i planleggingen. 

4.3 Andre rammer og føringer 
Plan- og bygningsloven skal fremme bærekraftig utvikling til beste for den enkelte, samfunnet 
og framtidige generasjoner. Planlegging og vedtak skal sikre åpenhet, forutsigbarhet og 
medvirkning for alle berørte interesser og myndigheter. Det skal legges vekt på langsiktige 
løsninger, og konsekvenser for miljø og samfunn skal beskrives. Prinsippet om universell 
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utforming skal ivaretas i planleggingen og kravene til det enkelte byggetiltak. Det samme 
gjelder hensynet til barn og unges oppvekstsvilkår og estetisk utforming av omgivelsene. 

Innenfor veg- og transportplanlegging, er det fastsatt retningslinjer som skal legges til grunn 
ved planlegging etter plan- og bygningsloven. Kommunedelplanen skal utformes i tråd med 
følgende rikspolitiske retningslinjer: 

• Rikspolitiske retningslinjer for samordna areal- og transportplanlegging 
• T-1442 Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging 
• T-1520 Retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging 
• Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planlegginga 
• Nasjonale føringer for universell utforming, herunder NTP og handlingsplan 

 

Statens vegvesens arkitekturstrategi og gå- og sykkelstrategi skal ligge som basis for arbeidet, 
likedan Møre og Romsdal fylkeskommunes fylkesplan med Handlingsprogram samferdsel samt 
Regional plan for kulturminner og kulturmiljø av regional og nasjonal verdi. Videre skal regional 
plan for vassforvaltning legges til grunn for det videre arbeidet. 
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5 ALTERNATIV 
I arbeidet med planprogrammet har fagpersoner i Plan- og prosjekteringsseksjonen, 
Strategiseksjonen og Prosjektavdelingen deltatt i vurderingen av ulike alternativ for E39 mellom 
Vegsund og Breivika. Aktuelle alternativ har vært drøftet med administrativ ledelse og 
medarbeidere ved Plan- og utviklingsavdelingen i Ålesund kommune og Møre og Romsdal 
fylkeskommune. I tillegg har det vært avhold Planforum for prosjektet for å drøfte aktuelle 
alternative og problemstillinger. 

5.1 0-alternativet 
Planprogrammet omfatter en anbefaling med valg av løsningsforslag som skal utredes videre i 
konsekvensutredningen (KU). Den viser også hvilke alternativ det ikke er ønskelig å videreføre. 

Konsekvensene ved et tiltak framkommer ved å måle/sammenligne forventet tilstand etter at 
tiltaket er gjennomført, mot forventet tilstand uten at tiltaket realiseres. 

Alternativet som representerer videreføring av dagens status kalles «0-alternativet». Her skal 
man altså vurdere konsekvensene av at planlagt tiltak ikke blir gjennomført. Det vil si at dagens 
Blindheimstunnel og Moatunnel samt kryssene rundt blir som i dag. Vi skal legge inn vedtatte 
reguleringsplaner i 0-alternativet. Det innebærer at E136 Breivika – Lerstad med 4-felt ligger 
inne som en forutsetning i 0-alternativet.  
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5.2 Alternativer som foreslås utredet 

Figur 5.2.1 viser kart over alternativene som foreslås utredet. 
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Alternativ 1A (hovedalternativet) 
Ny E39 omfatter strekningen fra Breivika til Vegsundbrua i fire felt. For alternativ 1A innebærer 
det to nye tunnelløp mellom rundkjøringen i Breivika og Blindheimskrysset. Dagens store 
rundkjøring i Breivika omgjøres til et toplanskryss, der trafikken mellom Lerstad (E136) – 
Blindheim (E39) går uhindret i 4-felt under krysset. Høyden på krysset vil bli relativ lik dagens 
store rundkjøringen i Breivika. På Blindheim planlegges et nytt toplans kryss. Dagens 
Blindheimstunnel blir uendret og åpen for trafikk, men hovedtrafikken blir ledet gjennom de 
nye tunnelløpene. Videre sørover planlegges det 4-felt på E39 mellom Blindheim og 
Vegsundbrua. Alternativet forutsetter på sikt 4 felt sør for Vegsundbrua, jf. KVU for E39. 

Løsningen legger opp til muligheten for å etablere nye direkte tunnelramper i begge retninger 
mellom Brusdalen (E39) og den nye tunnelen. Dette for å gi E39 en direktegjennomkjøring 
utenom det nye Breivikakrysset. Trafikkmodellberegninger viser relativ lav trafikkmengde i 
denne retning. Alternativ 1A medtar rampene i kommunedelplanen, men legger opp til to ulike 
utbyggingsfaser. Første fase kan være tunnelen Blindheim – Breivika uten rampene nordover. 
Andre fase blir rampene østover. Rampene må koble seg på prosjektet E39 Breivika – 
Digernesskiftet.  

Alternativ 1A har flere fleksible varianter for å prioritere kollektivtrafikk gjennom området. Et er 
å redusere gjennomgangstrafikken i Blindheimsbreivika/Spjelkavikvegen for å prioritere 
kollektivtrafikk her. Det er også mulig å regulere et av feltene langs E39 som 
sambruksfelt/kollektivfelt dersom det er ønskelig. Begge kollektivløsningene er billige og enkle 
å gjennomføre, samt raskt reversible. Alternativ 1A innehar derfor, etter etablert infrastruktur, 
en stor fleksibilitet i vegsystemet som muliggjøre en prioritering av ulike trafikantgruppe 
avhengig av politisk målsetning. Kollektivtrafikk skal for øvrig studeres nærmere i en egen 
delutredning i det videre planarbeidet, jf kap 6.1. 

Hovedsykkeltrase for E39 oppdateres på hele strekningen med tovegs sykkelveg med fortau 
adskilt fysisk fra hovedvegen der det er mulig å få til. Alle krysningspunkt vil bli sterkt vektlagt 
og utformet med trafikksikre og gode løsninger 

Ved tunnelmunningene og for strekningen mellom Blindheim og Vegsund vil alternativ 1A 
komme tett inntil eksisterende bolig- og næringsområder. Øst for Breivikakrysset ligger det et 
boligområde som trolig vil få negative konsekvenser av forslaget. Hvor omfattende det blir er 
avhengig av type løsningen og hvor tunnelportalen og trasé kan etableres. Dette skal utredes 
nærmere i konsekvensutredningen og det videre planarbeidet. 
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Alternativ 2A  
Ny 4-felts veg mellom rundkjøringen i Breivika og Vegsundbrua i dagens vegtrasé. Dagens 
rundkjøring i Breivika beholdes. Nytt tunnelløp planlegges parallelt med dagens Moa-tunnel og 
ender opp i et toplanskryss ved dagens rundkjøring sør for Moatunnelen.  

Det planlegges et nytt tunnelløp med to felt gjennom Blindheimstunnelen. Blindheimskrysset 
oppdateres for å tilpasse seg en 4-felts veg som videreføres i dagens E39 trasé til 
Vegsundbroa. Det forutsettes på sikt 4 felt sør for Vegsundbrua i dagens trasé, jf. KVU for E39. 

Alternativ 2A har flere fleksible varianter for å prioritere kollektivtrafikk gjennom området. Et er 
å redusere gjennomgangstrafikken i Blindheimsbreivika/Spjelkavikvegen for å prioritere 
kollektivtrafikk her. Det er også mulig å regulere et av feltene langs E39 som 
sambruksfelt/kollektivfelt dersom det er ønskelig. Begge kollektivløsningene er billige og enkle 
å gjennomføre, samt raskt reversible. Alternativ 2A innehar derfor, etter etablert infrastruktur, 
en stor fleksibilitet i vegsystemet som muliggjøre en prioritering av ulike trafikantgruppe 
avhengig av politisk målsetning. Kollektivtrafikk skal for øvrig studeres nærmere i en egen 
delutredning i det videre planarbeidet, jf kap 6.1. 

Hovedsykkeltrase for E39 oppdateres på hele strekningen med tovegs sykkelveg med fortau 
adskilt fysisk fra hovedvegen. Alle krysningspunkt vil bli sterkt vektlagt og utformet med 
trafikksikre og gode løsninger.  

Ved tunnelmunningen sør og nord for Blindheimstunnelen og for strekningen mellom Blindheim 
til Vegsund vil alternativ 2A komme tett inntil eksisterende bolig- og næringsområder. Videre 
vil alternativ 2A på strekningen mellom Moatunnel og Blindheimstunnel gi miljøulemper for 
friområdet både langs Spjelkavikelva og ved Sandingane (Spjelkavika), samt boligområdene 
langs strekningen. Hvor omfattende det blir er avhengig av type løsning og hvor tunnelportalen 
og kryss kan etableres. Dette skal utredes nærmere i konsekvensutredningen og det videre 
planarbeidet. 

Delutredning for miljølokk mellom Blindheim og Vegsundbrua 
For å redusere miljøulempen og barriereeffekten E39 har for boligområdet mellom 
Vegsundbrua og Blindheimskrysset, skal det i konsekvensutredningen gjennomføres en 
delutredning som skal se på muligheten for å etablere et miljølokk over vegen for en større 
eller mindre strekning mellom Blindheim og Vegsundbrua.  
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5.3 Forkastede alternativ 

 

Figur 5.3.1 viser kart over forkastede alternativ. 
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Alternativ 1B 
Alternativet tilsvarer alternativ 1A med en ny toløpstunnel fra Blindheim, men tunnelene endrer 
retning under Litlevatnet og kommer opp i et nytt toplanskryss ved dagens kryss på E39 ved 
Olsvika. E39 mellom Olsvika og dagens store rundkjøring i Breivika vil bli oppdatert til 4 felt. På 
Blindheim planlegges et nytt toplanskryss med rundkjøring på hver side. Dagens 
Blindheimstunnel blir uendret og åpen for trafikk, men hovedtrafikken blir ledet gjennom de 
nye tunnelløpene. Videre sørover planlegges det 4-felt på E39 mellom Blindheim og 
Vegsundbrua.  

Begrunnelse for hvorfor alternativ 1B forkastes: 
I forbindelse med arbeidet med planprogrammet er det foretatt en del grunnundersøkelser bl.a 
ved Litlevatnet. De viser omtrent hvilken høyde en tunnel under Litlevatnet må ligge på. 
Høydeforskjellen mellom det laveste punktet i tunnelen og krysset i Olsvika er for stor for å få 
etablert en tunnel her. Maks stigning for tunnelen er 5%. 

Statens vegvesen har i underkant av 30 trafikktellepunkter i Ålesund kommune som registrerer 
trafikkmengdene til ulike tidspunkt av døgnet og året. Med bakgrunn i dette, samt en del andre 
faktorer, er det i prosjektet utført grundige trafikkmodellberegninger som viser hvordan dagens 
og fremtidige trafikkstrømmer fordeler seg i og rundt planområdet. En etablering av E136 
Breivika – Lerstad ligger inne som en forutsetning i beregningene. Beregningene viser at over 
halvparten av den totale trafikken på E39, E136 og fylkesvegen har målpunkt 
Moa/Breivika/Spjelkavika. Hovedgjennomgangstrafikken er mellom E39 Blindheim – E136 
Lerstad og utgjør cirka 1/3 av trafikken som passerer snittet 
Blindheimstunnelen(E39)/Blindheimsbreivika(Fv.391). Beregningene viser videre at kun 7-8% av 
trafikken i ovennevnte snittet går til/fra E39 Brusdalen. 

Fordi det meste av trafikken har målpunkt lokalt, eller er gjennomgangstrafikk mellom sentrum 
og Blindheim, er det trafikkmessig noe ulogisk å anlegge en ny tunnel mellom Blindheim og 
Olsvika. 

Vår vurdering er at alternativ 1B forkastes ut fra ovennevnte vurderinger. Vi ser heller ikke for 
oss hvordan et toplanskryss vegteknisk kan løses på en god måte her med en ny 4-feltsveg 
vinkelrett på dagens E39/136 samtidig som lokalvegene beholdes. 

Alternativ 2B  
Alternativet tilsvarer alternativ 2A på strekningen mellom Vegsundbrua og krysset sør for 
Moatunnelen, som innebærer 4-felts veg i dagens vegtrasé på denne strekning. Moatunnel 
stenges og erstattes av en ny toløpstunnel i kurve øst for dagens tunnel. Målet med dette 
alternativet er primært å få etablert et toplanskryss i Breivika, istedenfor dagens rundkjøring 
som vil få kapasitetsproblemer. Hypotesen bak alternativet var også å lette anleggsfasen ved å 
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unngå en ny komplisert løsmassetunnel gjennom Moa. Alternativ 2B forutsetter videre et nytt 
toplanskryss sør for Moatunnelen. 

Begrunnelse for hvorfor alternativ 2B forkastes: 
I forbindelse med utarbeidelse av planprogrammet er det foretatt enkelte grunnboringer for 
den aktuelle traséen sørøst for Moatunnelen. De viser at det er langt til fjell som vil medføre 
store inngrep i eksisterende bolig- og friområder. Den nye vegen må senkes over elva fra 
Litlevatnet, slik at den blir liggende på om lag samme høyde som dagens elv. Dette vil medføre 
endringer i elveløpet og en svært omfattende beskatning av friområdet. I tillegg til 4-felt må 
det etableres av-/påkjøringsramper mot et nytt toplanskryss som vil ligge over vegen. Totalt 6 
felt. Fordi det er langt til fjell må det trolig sees på muligheten for å etablere en løsmassetunnel 
under boligområdene. Løsmassetunnel med bebyggelse over har vi liten erfaring med i Norge 
og er ofte svært kostbare. I tillegg til at grunnvannssenking kan være et problem og dermed gi 
setningssaker på bebyggelsen.  

Geoteknisk er alternativ 2B kostnadsmessig så usikkert, ved bruk av ukonvensjonelle metoder 
for tunneldrivning under bebyggelse, at dette alene gjør det lite ønskelig å videreføre 
alternativet i det kommende planarbeidet. Når det i tillegg har så store miljømessige negative 
konsekvenser både for Spjelkavikelva, friområdet samt boligområdene nordøst for krysset, 
anser Statens vegvesen det som riktig å ikke bruke store ressurser på å utrede dette noe mer. 
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6 UTREDNINGSTEMA OG PROBLEMSTILLINGER 
 
Planprogrammet inneholder en vurdering av behovet for undersøkelser og tiltak for å klargjøre 
de faktiske virkninger av tiltaket. Det er kun tema som antas å ha beslutningsrelevans som 
utredes i planarbeidet. Det skilles mellom tema som skal utredes særskilt gjennom kapittel 
«Konsekvensutredningen», og tema som skal behandles gjennom planbeskrivelsens kapittel 
«Virkninger av planforslaget». 

Konsekvensutredningen skal være så omfattende at det ikke blir nødvendig å konsekvensutrede 
reguleringsplanen, jf. § 2, bokstav f) i forskrift om konsekvensutredninger. 

6.1 Tema som skal utredes i planbeskrivelsen  
Innledningsvis skal planområdet, planens formål og innhold beskrives på kommunedelplannivå. 
I tillegg til gjennomgang av viktige trekk og problemstillinger relatert til planområdet, skal 
vegtekniske prinsipper, løsninger og problemstillinger gjennomgås. 

Tekniske gjennomgang som grunnlag for plan- og utredningsarbeidet vil inneholde følgende 
tema: 

Vegløsning 
Teknisk gjennomgang og planlegging av vegløsning, inkludert kryss, tilknytning til 
lokalvegnettet. Det skal redegjøres for vegstandard og evt fravik fra vegnormaler. System for 
gang og sykkel og kollektiv skal vurderes. Alle krysningspunkt for sykkel skal utformet med 
trafikksikre og gode løsninger. 

Trafikkanalyse 
Det skal gjennomføres en trafikkanalyse for å kartlegge trafikkmengde og trafikkfordeling på 
dagens og fremtidig vegnett. Transportanalysen skal basere seg på relevante transportmodeller 
til Statens vegvesen, supplert med trafikktellinger i planområdet. Alle alternativene som inngår i 
planen skal utredes i analysen.  

Det skal utarbeides prognoser for fremtidig trafikk og hvordan trafikken vil fordele seg på det 
fremtidige veinettet. Trafikkanalysen som ligger til grunn for prognosen skal omfatte hele 
vegnettet som kan få vesentlig endringer i trafikkmengde som følger av tiltaket. Det skal 
vurderes om tiltaket fører til nye reiseruter, har innvirkning på reisemiddelvalg og om det blir 
flere reiser. 

Kollektivutredning 
Det skal utarbeides en egen delutredning for kollektivtrafikk med særlig fokus på 
fremkommelighet for buss innenfor planområdet. Denne skal omtale hvordan kollektivtrafikk 
kan prioriteres gjennom de to ulike alternativene som skal utredes. Hvordan kollektivtrafikk kan 
løses gjennom 0-alternativet skal også være en del av utredningen. Utredningen skal inneholde 
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en analyse for hvordan konkurranseevnen for kollektiv kan økes på strekningen. Dette 
inkluderer vurderinger av alternativ som fremmer kollektivbruk fremfor bilbruk. Måloppnåelse, i 
forhold til Ålesunds kommune nullvekstmål i personbiltrafikk på den ene siden og mål om økt 
fremkommelighet for bil på den andre siden, skal drøftes i rapporten. Den skal videre 
sammenligne de fire hovedmålene i prosjektet opp mot de to ulike trasé-alternativene med 
hensyn til måloppnåelse. 

 
Geologi og geoteknikk  
Det skal utarbeides geologisk- og geoteknisk rapport på kommunedelplannivå, med vekt på 
kritiske områder avgjørende for hvert av alternativene. Dette gjelder tunnelpåhugg, bruer, 
områder nær eksisterende bebyggelse og kritisk infrastruktur, samt fjellnivå i området rundt 
Litlevatnet. Det er feltregistrering i planområdet i forbindelse med planlegging og bygging av 
E39 på strekningen Blindheim-Breivika. Det er i tillegg en rekke registreringer av fjell i dagen 
og registreringer i forbindelse med energibrønner. Det er gjort noen grunnboringer vest for 
Litlevatnet for å avklare om det er grunnlag for å gå videre med et alternativ med lang tunnel 
mellom Blindheim og Breivika. 

I forbindelse med konsekvensutredningen skal grunnforholdene ytterligere kartlegges gjennom 
grunnboring og seismiske undersøkelser, og nyttes som grunnlag for vurderingene av alternativ 
og løsningsmuligheter for tilkomstveg, påhuggsområder, tunneler, konstruksjoner, m.m. 

Det skal utføres orienterende grunnundersøkelser i aktuelle konstruksjonsplasseringer. 
Undersøkelsene skal omfatte totalsondering av flere punkt avhengig av konstruksjonstype og 
størrelse. Det skal minimum gjøres nok undersøkelser til å sikre at valgte alternativ og tekniske 
løsninger lar seg gjennomføre. Fundamentering og utforming på konstruksjoner må kunne 
avklares i prinsipp. 

Det bli forutsatt beregning av kotehøyge for 200-årsflom. Denne skal også vises på 
oversiktstegninger. Vi legger til grunn NVE-rapport 2008-2 Flomsonekart, Delprosjekt 
Spjelkavik der det er aktuelt. Det skal i tillegg utføres hydrologiske undersøkelser der det er 
nødvendig. 

Tunnel- og konstruksjoner  
Det skal utarbeides et teknisk skisseprosjekt for nye konstruksjoner på E39. Skisseprosjektet 
skal omfatte en teknisk vurdering av tunnelportaler og ev. bro. Det skal omhandle portalene 
ved hver tunnelmunning. Krav til fri bredde og høyde på portalene vil være basert på grunnlag 
av vegplaner. Avslutning av portal i tunnel skal fastlegges av geolog på basis av 
fjelloverdekning. Avslutning av portal utvendig skal fastlegges på grunnlag av dagens terreng. 

Skisseprosjektet skal videre gi en kort teknisk beskrivelse av de enkelte alternativene. Det skal 
legges opp til kostnadseffektive løsninger, samtidig som en legger vekt på estetikk og gode 
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terrengtilpassinger. Kostnadsoverslag skal beregnes på hovedelementnivå der hovedprosesser 
er med. Krav til nøyaktighet er på +/-25 %. 

Massedeponi og riggområder  
Riggområder og plassering av overskuddsmasser skal vurderes sammen med aktuelle 
deponiområder i det videre planarbeidet.  

 

6.2 Samfunnsøkonomisk analyse  
Konsekvensutredningen vil bli gjennomført i samsvar med Statens vegvesens håndbok V712 
Konsekvensanalyser. Hovedmålet med en samfunnsøkonomisk analyse er å kartlegge og 
synliggjøre alle konsekvenser av et alternativ før beslutning fattes. Samfunnsøkonomiske 
analyser er dermed en måte å systematisere informasjon om alle virkninger, fordeler og 
ulemper, som påvirker velferden i samfunnet. 

Konsekvensanalysen som Statens vegvesen benytter i sine vegprosjekter er en 
samfunnsøkonomisk analyse som er delt inn i prissatte konsekvenser og ikke-prissatte 
konsekvenser.  

 

6.3.1 Prissatte konsekvenser 
De prissatte konsekvensene vurderes samlet i en nytte-kostnadsanalyse. Analysen er en 
beregning av den nytte og de kostnader, målt i kroner, som et tiltak vil ha. I nytte-
kostnadsanalysen veies kostnader forbundet med tiltaket opp mot de nyttevirkninger det 
samme tiltaket gir. Nytte-kostnadsanalysen gjennomføres med bruk av beregningsprogrammet 
EFFEKT, med prosjekttype 3 som inneholder data fra transportmodell, trafikantnyttemodul og 
kollektivmodul. Analyseperioden er 40 år fra forventet åpning av tiltaket. Levetiden blir også 
vanligvis satt til 40 år. 

Utredninger i en nytte-kostnadsanalyse 
Trafikant og transportbrukernytte: 

• Trafikantnytte for biltrafikk, kollektivreisende og myke trafikanter 
• Kjøretøyavhengige kostnader  
• Ulempekostnader i fergesamband 
• Helsevirkning av økt gang- og sykkeltrafikk 
• Utrygghetsfølelse for gående og syklende 

Operatørnytte: 
• Kollektivselskaper 
• Parkeringsselskaper 
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• Bompengeselskaper 
• Andre private aktører 

Budsjettvirkning for det offentlige: 
• Investeringskostnader 
• Drifts- og vedlikeholdskostnader 
• Overføringer 
• Skatteinntekter 

Samfunnet for øvrig: 
• Ulykkeskostnader 
• Støy og luftforurensing 
• Skattekostnader 

Investeringskostnader 
Som en del av nytte-kostnadsanalysen skal det utarbeides kostnadsoverslag for samtlige 
alternativ som skal konsekvensutredes. Utarbeidelse og kvalitetssikring av kostnadsoverslag 
skal skje i henhold til «håndbok R764: Anslagsmetoden, utarbeidelse av kostnadsoverslag». 
Ved utarbeidelse av kostnadsoverslag vil det bli satt ned en kostnadsgruppe internt i 
Vegvesenet som skal bestå av flere personer med faglig kompetanse på de felt de ulike 
alternativene vil omfatte. Det er utviklet et eget dataprogram, ANSLAG, som verktøy for 
beregningene. Kostnadsberegningen skal ha en nøyaktighet på +/- 25 %. 

Drift- og vedlikeholdskostnader 
Fremtidige driftskostnader blir beregnet i dataprogrammet EFFEKT med grunnlag i bl.a. 
veglengde og –standard, årsdøgntrafikk, tunnellengde, broer, belysning og klimatiske forhold. 

 

6.3.2 Ikke-prissatte konsekvenser  
De ikke-prissatte temaene inngår i den samfunnsøkonomiske analysen. Tema blir omtalt som 
ikke-prissatte fordi konsekvensene ikke blir regnet i kroneverdier, men blir vurdert etter en ni-
delt skala som går fra å være «svært stor positiv konsekvens» til «svært stor negativ 
konsekvens». Utredning av ikke-prissatte tema i samsvar med håndbok V712 tilfredsstiller 
utredningsplikten gitt i forskrift om konsekvensutredninger for planer etter plan- og 
bygningsloven. Utredningen skal inngå i en samlet anbefaling der prissatte konsekvenser og 
ikke-prissatte konsekvenser blir samlet. 

Standard metode for konsekvensanalyser, definert i håndbok V712, blir benyttet i det videre 
arbeidet. De aktuelle temaene i konsekvensutredningen blir utredet etter følgende struktur: 
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• Verdi – vurdering av hvor verdifullt et område eller et miljø er, med utgangspunkt i 
nasjonale mål innenfor hvert enkelt fagtema. 

• Omfang – vurdering av hvordan et område eller miljø blir påvirket av tiltaket 
• Konsekvens – fordeler og ulemper ved et tiltak sammenlignet med alternativ 0. 

Konsekvens fremkommer ved å sammenstille områdets verdi mot omfanget av tiltaket. 
Konsekvensviften vist i figur under benyttes som hjelpemiddel for å kartlegge dette. 

Konsekvensene for et alternativ fremkommer ved at en til slutt sammensetter konsekvensene 
for alle deltema. 

 

 
Figur 6.3.2 viser konsekvensvifta (kilde: Statens Vegvesen. Håndbok V712) 

 

De ikke-prissatte konsekvensene er inndelt i fem fagtema: 
• Landskapsbilde 
• Nærmiljø og friluftsliv 
• Naturmiljø  
• Kulturminner og kulturmiljø 
• Naturressurser 

Samlet vurdering: 

Til slutt sammenstilles alle konsekvenser i en 
samlet vurdering. Her vil også tema som 
bearbeides i «Virkninger av planforslaget» 
inngå i helhetsvurderingen. 

Eventuelle avbøtende tiltak vurderes. 
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Landskapsbilde og reiseopplevelse 
Landskapsbilde handler om estetiske verdier i landskapet og menneskenes visuelle opplevelser 
(bilde) av omgivelsene, og hvordan de visuelle aspektene blir endret som følge av et vegtiltak. 
Temaet tar for seg både hvordan tiltaket er tilpasset landskapet sett fra omgivelsene og 
hvordan landskapet blir opplevd sett fra vegen (reiseopplevelse).  

Arbeidet blir utført ved hjelp av befaring av området, kartmateriell, flyfoto og bilder, samt 
tilgjengelig bakgrunnsmateriale. Verdivurderingene av landskapet beskrives ut fra helheten, om 
landskapet er vanlig i regionen og viktige strukturerende elementer som er viktige for 
landskapets karakter. Omfanget beskriver hvor store endringer tiltaket antas å medføre for 
landskapsbildet. Konsekvens for landskapet vil være de fordeler og ulemper tiltaket vil medføre 
i forhold til referansesituasjonen (alternativ 0) ut fra å sammenholde verdi og 
omfangsvurderingene. 

Utredningen skal beskrive, illustrere og kartfeste landskapstyper, fysiske strukturer, verdier og 
sårbarhet for ytterligere veginngrep. Mulige avbøtende tiltak skal beskrives.  

Konsekvensutredninga skal beskrive, illustrere og kartfeste landskapstyper, fysiske strukturer, 
verdier og sårbarhet for ytterligere veginngrep. Mulige avbøtende tiltak skal også beskrives. 

Forhold som skal kartlegges/utdypes innenfor temaet landskapsbilde er: 
• (by)landskapets karakter og skala  
• synlighet (fjern- og nærvirkning)  
• landform/terrengform (daldrag, lier, skrenter, fjell, rygger)  
• vegetasjon (sammenhengende vegetasjonsdekke, skogsareal, vegetasjonsbelte)  
• vann (vann, vassdrag)  
• bebyggelse (type, struktur, rom)  
• andre element (veger, kraftlinjer, akser, utsiktspunkter, siktakser, landemerke)  

Forhold som skal kartlegges/utdypes innenfor tema reiseopplevelse er: 
• Vegens linjeføring (skal gi en god opplevelse både for trafikant og landskap)  
• Opplevelseskvalitet (er sekvenser på reisen lett å lese, stimulans)  
• Referansepunkter (orienteringspunkter, høydepunkter, forventingsoppbygning)  
• Rytme (vurderes mellom sekvenser og referansepunkt med overganger)  
• Veksling og variasjon (mellom forskjellige sekvenser)  
• Opplevelse av særpreg eller spesielle karaktertrekk  

Nærmiljø og friluftsliv 
Analyse av nærmiljø og friluftsliv skal belyse tiltakets virkninger for beboerne i og brukerne av 
berørte områder.  
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Nærmiljø blir definert som menneskenes daglige livs- og bomiljø. Det er tiltakets virkning både 
for de som bruker området og de som bor i området som skal vurderes. Identitetsskapende 
områder eller elementer for beboere eller brukere skal også vurderes under dette temaet. 
Vurderingen skal belyse om tiltaket svekker eller bedrer de fysiske forholdene for trivsel, 
samvær og fysisk aktivitet i uteområdene og bomiljøet. Dette må sees i sammenheng med flere 
andre utredninger som skal gjøres i planprogrammet som støy- og luftforurensning samt 
landskapsbilde og reiseopplevelse,  

Friluftsliv blir definert som «opphold og fysisk aktivitet i friluft i fritiden med sikte på 
miljøforandring og naturopplevelse». Helse, trivsel, sosialt liv og muligheten til å utøve fysisk 
aktivitet er viktige aspekter for utøvelse av friluftslivsaktiviteter, og områder av verdi for 
friluftslivet skal sikres slik at ferdsel og opphold blir fremmet og en bevarer tilgjengelighet til 
naturområder. Temaet blir avgrenset til de fysiske omgivelsene, om hvordan forandringene 
svekker eller bedrer de fysiske forholdene for friluftsliv.  

Områdets betydning for utøvelse av friluftsliv og muligheter for fysisk aktivitet, blir også 
behandlet under dette temaet. Forslag til og vurdering av avbøtende tiltak skal beskrives 
gjennom en friluftsanalyse.  

Forhold som skal (kartlegges/utdypes) innenfor tema nærmiljø og friluftsliv er:  
• Veg- og stinett for gående og syklende, framkommelighet (type/funksjon, målpunkt, 

bruksfrekvens/trafikkomfang, fremkommelighet, hinder og barrierer, ubehag/utrygghet 
for brukerne, betydning som innfallsport til turområde, opplevelseskvaliteter)  
Fremkommelighet mellom lokalnett og hovednett for gående og syklende  

• Identitetsskapende område/element (beskrive hva som gjør at området/ elementet er 
identitetsskapende, hvor mange som kjenner området/elementet og hvem området har 
betydning for)  

• Friluftsområde (områdetype, størrelse, aktivitet, brukergrupper, beliggenhet, sti- og 
løypenett, opplevelseskvaliteter og bruksfrekvens)  

• Om vegens arealbruk vil legge beslag på noen viktige områder for nærmiljø og friluftsliv 
• Tiltakets påvirkning for bomiljøet 
• Hvilken barrierevirkning ny veg vil få (for myke trafikanter ifht. de delene som går i 

dagen)   
• Eventuelle avbøtende tiltak  

 

Naturmiljø  
Temaet omhandler artsforekomster, naturtyper og habitat som er viktige for dyr og planters 
levegrunnlag, samt geologiske element.  
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Naturmangfoldloven (NML) trådte i kraft 19. juni 2009 og innfører noen viktige miljørettslige 
prinsipper (§§ 8–12) som skal legges til grunn for offentlige vedtak. Dette gjelder 
kunnskapsgrunnlag, føre-var-prinsippet, økosystemtilnærming, kostnadsansvar og miljøriktig 
teknologi og drift. Når det gjelder utredning av konsekvenser for naturmiljøet, er det et 
tydeligere krav til dokumentasjon og undersøkelser i naturmangfoldloven. I 
konsekvensutredningen skal det gå frem hvordan prinsippene i naturmangfoldloven er 
hensyntatt og vektlagt.  

Basert på kjente registreringer, samt eventuell nye registeringer i området skal det vurderes 
hvilke konsekvenser de ulike alternativene vil gi for naturmangfoldet. Dette gjelder både som 
følge av direkte inngrep og indirekte konsekvenser tiltaket kan få for naturtyper, artsmangfold 
og barrierevirkning eller fragmentering av helhetlige miljø. Mulige avbøtende tiltak skal 
konkretiseres og beskrives. Basert på tilbakemeldinger til planprogrammet og befaring i 
planområdet skal det vurderes om det er behov for ytterlige kartlegginger.  

Konsekvenser av håndtering av overskuddsmasser samt fremmede arter skal være en del av 
utredningen (se delkap. 4.4.3). 

Forhold som skal (kartlegges/utdypes) innenfor tema naturmiljø er: 
• Hvordan prinsippene i naturmangfoldloven er tatt hensyn til og vektlagt 
• Ved behov skal det foretas nye registeringer i området 
• Vurdering av konsekvensene ved de ulike løsningsalternativene for naturtyper, 

artsmangfold og barriereverknad/fragmentering av helhetlige miljø. 
• Eventuelle avbøtende tiltak skal beskrives 

 

Kulturminner og kulturmiljø  

Automatisk fredede kulturminner  
Rapport fra eventuelle arkeologiske registreringer skal legges til grunn for vurderingen. 
Tiltakets konsekvenser og mulige avbøtende tiltak skal beskrives. Automatisk freda 
kulturminner skal i utredninga sees i sammenheng med det kulturlandskapet/kulturmiljøet de 
ligger i. Arbeidet skal gjøres i samarbeid med kulturavdelinga hos fylkeskommunen.  

Kulturminner fra nyere tid  
Det må skaffes til veie en oversikt over om bygninger som blir berørt av tiltaket som er SEFRAK-
bygninger. Det må også redegjøres for kulturminnets eventuelle vernestatus. Tiltakets 
konsekvenser og mulige avbøtende tiltak skal beskrives. Dette arbeidet skal gjøres i samarbeid 
med kulturavdelinga hos fylkeskommunen. Planen berører anlegg som er registrert til 
spesialområde bevaring. 
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Kulturlandskap  
Kulturlandskapets historiske verdi skal omtales. Kulturlandskap er landskap som er preget av 
menneskelig bruk og virksomhet.  

Datagrunnlaget for vurdering av kulturminner og kulturmiljø vil være basert på opplysninger fra 
kommunen og fylkeskommunen, i tillegg til sjekk i Riksantikvarens databaser 
www.askeladden.no og www.kulturminnesok.no, samt www.miljostatus.no. 

Forhold som skal (kartlegges/utdypes) innenfor temaet kulturminne og kulturmiljø er: 
• Ev. kjente fornminner skal beskrives og kartfestes. Område med stort potensiale for 

funn skal synliggjøres i kart. 
• Vurdere behov for arkeologiske undersøkelser i reguleringsplanfasen 
• Oversikt over ev. SEFRAK-registrerte objekt eller bygninger 
• Omtale av kulturlandskapets historiske verdi 
• Omfang og konsekvens av tiltaket i forhold til direkte påvirkning og endring i 

kulturminner og -miljø 
• Ev. avbøtende tiltak 

 

Naturressurser  
Med ressursgrunnlaget menes de ressursene som er grunnlaget for verdiskaping og 
sysselsetting innen primær produksjon og foredlingsindustri. Vurdering av ressursgrunnlaget 
omfatter både mengde og kvalitet. Temaet naturressurser omfatter landbruk, fiske, 
drikkevannskilder, vannforsyning, viltområder, berggrunn og løsmasser som ressurser.  

Det finnes ikke landbruksarealer innenfor planområdet eller i tilgrensende områder, så en 
utredning rundt konsekvensene for landbruk vil ikke være relevant. Det er heller ikke 
forekomster av jakt eller viktige viltområder på dette bynære arealet. Et eventuelt tap av 
biologisk mangfold som følge av tiltaket vil bli omtalt i avsnittet for naturmiljø og vurdert i tråd 
med naturmangfoldsloven i konsekvensutredningen.  

Vannforsyning og eventuelle drikkevannskilder vil inngå i teknisk plan. Mulige viltforekomster i 
området vil bli omtalt under tema naturmiljø i KU. 

 

6.4 Risiko og sårbarhetsanalyse  
Det skal utarbeides en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse), jf. kapittel 6 i håndbok V712 
om konsekvensanalyser. Analysen skal vise alle risiko- og sårbarhetsforhold som har betydning 
for om arealet er egnet til utbyggingsformål, og eventuelle endringer i slike forhold som følge 
av planlagt utbygging.  

http://www.askeladden.no/
http://www.kulturminnesok.no/
http://www.miljostatus.no/
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Risiko er uttrykk for den fare uønskede hendelser representerer for menneske, miljø og 
materielle verdier. Sårbarhet er uttrykk for et system sin evne til å fungere og oppnå sine mål 
når det blir utsatt for påkjenninger. I ROS-analysen skal uønskede hendelser identifiseres og 
karakteriseres med tanke på sannsynlighet for, og konsekvensen av hendelsen. Aktuelle 
forebyggende/avbøtende tiltak skal innarbeides i planen.  

Risiko og sårbarhet skal vurderes for aktuelle alternativ. Temaene ligger implisitt i de tekniske 
utredningene og de ikke-prissatte konsekvensene i planarbeidet. Analysen tar utgangspunkt i 
Fylkesmannens sjekkliste for ROS-analyser. 

 

6.5 Anleggsperioden  
Det skal uredes hvordan anleggsperioden vil kunne fordele seg på vegnettet og virke inn på 
trafikkavviklingen. 

7 PLANPROSESS OG MEDVIRKNING  

7.1 Fremdrift 
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Varsel oppstart av planarbeid              
Offentlig høring av planprogram             
Infomøte for berørte og offentlige instanser             
Vurdering av merknader og bearbeiding             
Vedtak av planprogram              
Planarbeid og konsekvensutredning             
Offentlig ettersyn av kommunedelplanforslag             
Infomøte for berørte og offentlig instanser             
Vurdering av merknader justering av plan             
Vedtak av kommunedelplan             
 

7.2 Planprosess 
Planforslaget fremmes som en kommunedelplan med tilhørende konsekvensutredning for 
tiltaket. Forslag til planprogram skal redegjøre for hvilke forhold som vil bli utredet og belyst i 
planforslaget. Forslag til planprogram skal sendes på høring til berørte myndigheter og 
interesseorganisasjoner og legges ut til offentlig ettersyn. Dette gjøres samtidig som det 
varsles planoppstart. Frist for uttalelse til planprogram skal være minst 6 uker. 



Planprogram - Kommunedelplan for E39 Vegsund - Breivika 

41 
 

Ålesund kommune fastsetter planprogrammet for planarbeidet.  

Statens vegvesen utarbeider konsekvensutredning i tråd med fastsatt planprogram. 
Konsekvensutredningen skal være tilpasset plannivået og være relevant i forhold til de 
beslutninger som skal tas. Planforslaget med konsekvensutredning skal beskrive virkninger av 
tiltaket for miljøet og samfunnet. Virkninger av planen som helhet skal også inngå i vurdering 
av konsekvensene. 

Etter hvert skal kommunedelplan med konsekvensutredning legges ut til offentlig ettersyn med 
frist for å uttale seg i minimum 6 uker. Planforslaget vedtas endelig av kommunestyret. 

 

7.3 Medvirkning 
Planprogrammet og regelverket for konsekvensutredninger sikrer at man i plansaker får en 
bred medvirkning i hele planprosessen. Gjennom høring av planprogrammet gis det anledning 
til å påvirke både hvilke spørsmål som er viktige og som bør utredes, og den videre saksgang 
hvor det endelige planforslaget med tilhørende konsekvensutredning skal behandles. 

Det blir avholdt et åpent informasjonsmøte i forbindelse med varsel om oppstart av 
planarbeidet. I høringsarbeidet for selve planforslaget holdes også minst ett åpent møte der 
Statens vegvesen legger frem aktuelle tegninger og illustrasjoner, samt forklarer planene.  

I tillegg til de lovfestede medvirkningspunktene ved oppstart og ved offentlig ettersyn av 
planforslag, vil aktuelle parter bli involvert på passende tidspunkt i arbeidet med selve 
planforslaget. Det er vanskelig å tidfeste dette mer konkret og beskrive hvilken form 
involveringen vil få. 

Som del av planarbeidet kan det bli utført landmålingsarbeid og undersøkelser i det aktuelle 
området for å kartlegge arkeologi og grunnforhold (jf. Matrikkellova § 41, Oreigningslova § 4 
og Kulturminnelova § 11). Berørte grunneiere vil bli varslet på forhånd om slike undersøkelser.  

Statens vegvesen og planmyndighetene har som målsetting å gi god informasjon om 
planarbeidet, slik at alle parter har god innsikt i planprosessen og i foreslåtte løsninger og 
konsekvenser av disse. Gjennom hele prosessen vil kommunen og Statens vegvesen være 
tilgjengelig ved direkte kontakt. 

Informasjon om prosjektet og aktuelle dokumenter legges fortløpende ut på vår nettside 
http://www.vegvesen.no/Europaveg/e39vegsundbreivika. Informasjon om prosjektet ligger 

også på nettsiden til Ålesund kommune. 

http://www.vegvesen.no/Europaveg/e39vegsundbreivika


Trygt fram sammen

Statens vegvesen
Region midt
Ressursavdelingen
Postboks 2525 6404 MOLDE
Tlf: (+47) 22073000
firmapost-midt@vegvesen.no

vegvesen.no
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