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Statens vegvesen Region midt har, som tiltakshaver, igangsatt plan- og utredningsarbeid for 
ny E39 på strekningen Volda-Furene i Volda og Ørsta kommune.  

Tiltaket omfattes av plan- og bygningslovens bestemmelser om konsekvensutredninger. 

Planprogrammet for tiltaket er fastsatt i Volda kommune og Ørsta kommune. 

Forslag til Kommunedelplan med konsekvensutredning sendes på høring og legges ut til 
offentlig ettersyn i minimum seks uker. Høringsfristen fremgår av oversendelsesbrevet og 
annonser i pressen. 

Formålet med konsekvensutredningen er å klargjøre virkninger av tiltaket som kan ha 
vesentlige konsekvenser for miljø og samfunn. Konsekvensutredningen skal sikre at disse 
virkningene blir tatt i betraktning under planleggingen av tiltaket, og når det tas stilling til 
om, og eventuelt på hvilke vilkår, planen eller tiltaket skal gjennomføres. 

Rapporten skal utgjøre et kvalitetssikret beslutningsgrunnlag for valg av vegtrasé, og det er 
lagt vekt på at utredningen skal holdes på et overordnet og beslutningsrelevant nivå. 

På grunnlag av konsekvensutredningen og innkomne høringsuttalelser vil berørte kommuner 
avgjøre om utredningsplikten er oppfylt, noe som er en forutsetning for vedtak av 
Kommunedelplanen på strekningen.  

Arbeidet er ledet av Statens vegvesen Region midt, ved planansvarlig Siv Karen Sundgot. 
Multiconsult AS har vært engasjert til å utarbeide kommunedelplan med 
konsekvensutredning. Oppdragsledere hos Multiconsult har vært Synøve Aursand og Jan 
Olav Sivertsen. Silje Wendelborg Fremo har sammen med oppdragsledere vært ansvarlig for 
å sammenstille endelig konsekvensutredning. 

Volda, 20.12.2011 

 

Høringsuttalelser sendes til: 

Statens vegvesen ved: 

Siv K. Sundgot 
Statens vegvesen Region midt 
Telefon: 70 17 50 77 
e-post: siv.sundgot@vegvesen.no 

 

Statens vegvesen Region midt 
Fylkeshuset 
6404 Molde 
e-post: firmapost-midt@vegvesen.no 

Eventuelle spørsmål til konsekvensutredningen kan rettes til: 

Statens vegvesen ved: 

Siv K. Sundgot 
Statens vegvesen Region midt 
Telefon: 70 17 50 77 
e-post: siv.sundgot@vegvesen.no 

Forord 
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0.1 Bakgrunn og mål
Tiltaket omfatter ny E39 mellom Volda og Furene, og inngår som ett av flere tiltak langs Rute 
4a. Strekningen mellom Volda og Furene er ca 6,5 km lang langs dagens veg. Tiltaket ligger i 
hovedsak i Volda kommune, men berører også Ørsta kommune. I gjeldende kommunedelplan 
for Volda sentrum, Furene og Vikebygda, vedtatt 4.2.2010, er to større områder ved 
Sjukehuskrysset i Volda sentrum og på Furene båndlagt, i påvente av trasevalg for ny E39. 
Disse områdene inngår i ny kommunedelplan og konsekvensutredning. Løsning for 
Torvmyrvegen, som krysser kommunegrensa ved Furene inngår også i planen. 

Dagens veg gjennom Volda sentrum er uegna som riksveg. Dette vil bli langt mer tydelig når 
Kvivsvegen åpner i 2012 og tungtrafikken fra denne må gå gjennom sentrum. 

Regionale og nasjonale målsetninger ved prosjektet:  

• Binde sammen vegprosjekter som gir endra trafikkmønster: Rv. 653 Eiksundsambandet og 
E39 Kvivsvegen. 

• Langsiktig utbedring av E39, nord-sør, som binder sammen byene langs kysten.  
• Redusere reisetid.  
• Bedre forutsigbarhet, særlig for langdistansetransporter. 
• Redusere tallet på ulykker og ulykkeskostnader totalt på trafikk mellom Volda og Furene. 
• Sikre hjortetrekket i Furene med viktige tilføringsområder og overgang over E39 for å 

unngå ulykker med skader både på materiell, dyr og mennesker. 

Lokale målsetninger ved prosjektet:  

• Avklare arealbruken i sentrum. 
• Avlaste dagens veg, og da særlig å redusere tungtrafikken gjennom sentrum. 
• Redusere miljøulemper for naboer til E39 og sentrumsområdet i Volda. 

0.2 Beskrivelse av tiltaket 
Det er utredet både tunnelalternativ og ett alternativ som følger dagens veg langs fjorden, 
mellom Volda og Furene. Ved Sjukehuskrysset er det fire ulike alternativer kalt A, B, D og E. 
(Alt. C ble ikke videreført i fastsatt planprogram). På Furene er det tre alternativer kalt 3,4 og 5. 
(Alt. 1 og 2 ble ikke videreført i fastsatt planprogram). I tillegg til alternativene som går i tunnel 
er det utredet et utbedringsalternativ, 0+, som går i dagens trasé for fv. 651 og E39 mellom 
Volda og Furene. 

Dimensjoneringsklasse S4 er lagt til grunn for vegutformingen for alle alternativer bortsett fra 
utbedringsalternativet. Med utgangspunkt i trafikktall fra 2010 viser foreløpige beregninger at 
tunnelen mellom Volda og Furene vil få en ÅDT på ca. 4000. Med høyde for framtidig 
trafikkøkning er tunnelklasse C lagt til grunn, med tunnelprofil T10,5.  

0 Sammendrag 
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Figur 0-1: Vegtiltaket, nye alternativer av E39 mellom Volda sentrum og Furene i tunnel, er 
stiplet med rød farge. Utbedringsalternativet (eksisterende veg) har rød heltrukken linje. 

0.3 Samfunnsøkonomisk analyse 
Metodikken bygger på Statens vegvesens håndbok 140 Konsekvensanalyser. Metodikken består 
av en samfunnsøkonomisk analyse, og en utredning av lokal og regional utvikling. Den 
samfunnsøkonomiske analysen deles i prissatte og ikke-prissatte konsekvenser, og er en 
systematisk avveining av relevante fordeler mot ulemper. Målet er å velge løsninger der 
samlede fordeler overstiger ulempene. 

0-alternativet 
Konsekvensene av et prosjekt måles ved å sammenligne forventet tilstand etter at prosjektet er 
gjennomført mot forventet tilstand uten gjennomføring av prosjektet. Foreslått utbygging 
(”tiltaket”) måles derfor i forhold til et ”alternativ 0”. Beskrivelsen av alternativ 0 tar 
utgangspunkt i dagens situasjon, og omfatter i tillegg forventede endringer uten at det blir 
bygget ny veg i analyseperioden. 0-alternativet innbærer i korte trekk at dagens vegnett 
beholdes uten større endringer. Det nevnes i tillegg tre prosjekt som inngår i 0-alternativet: 

• Omlegging av fv. 651 med ny bru over Øyraelva og utbedring av kryss mot Industrigata 
og Hamnegata/Spinnerivegen. Utforming av fv. 651 som miljøgate på strekningen fra 
Industrigata til Volda fergekai. 

• Bygging av Kvivsvegen, som forventes ferdig bygget høsten 2012, som innebærer at i 0-
alternativet, som er sammenligningsgrunnlaget, vil trafikken gjennom Volda sentrum være 
større enn den er i dag. I dag kommer gjennomgangstrafikken i fra regionen i stor grad via 
E39 og dagens ferjeforbindelse. 

• Prosjektet Løvikneset–Årset som er et rassikringsprosjekt på fv. 651. Det fullføres i 2013. 

Prissatte konsekvenser 
Prissatte konsekvenser beregnes med en årlig kostnad eller nytte, som det deretter beregnes 
nåverdi av for hele levetiden. Nåverdi er et uttrykk for dagens verdi av framtidige virkninger 
(nytte og kostnader). De prissatte konsekvensene beregnes som endringer i forhold til alternativ 
0. Det beregnes for fire grupper av aktører: Trafikanter og transportbrukere, Operatører, Det 
offentlige og Samfunnet for øvrig. 



E39 Volda sentrum-Furene, Kommunedelplan med konsekvensutredning   

Statens vegvesen Region midt 
8   

Tabell 0-1: Endringer i perioden 2018-2042 ift til 0-alternativet (nåverdi i mill. 2011 kr) 

Aktør Alt. A4 Alt. A4 
toplan Alt. A5 Alt. B4 Alt. D3 Alt. E3 Alt. 0+ 

Trafikanter og transp.brukere 228 228 178 145 116 86 -44 

Operatører 0 0 0 0 0 0 0 

Det offentlige -492 -606 -515 -599 -623 -632 -178 

Samfunnet forøvrig -19 -28 -30 -20 -20 -15 -48 

Netto nytte NN -283 -406 -368 -474 -527 -561 -269 

Tabellen viser samfunnsøkonomisk nåverdi for en periode på 25 år, forutsatt en 
kalkulasjonsrente på 4,5 %. Positive tall viser fordeler og negative tall viser ulemper for 
samfunnet. Investering, økte kostnader til vedlikehold og drift med mer (kostnader som belaster 
offentlige budsjett) vises derfor som negative tall i tabellen. 

Trafikanter og transportbrukere 
Alternativ A4, A4 toplan og B4 korter ned reisetiden med over 3 ½ minutt. Dette er en halvering 
av reisetiden fra dagens situasjon. A5, D3 og E3 gir også en betydelig reduksjon i reisetiden. 
Denne innsparingen vil også kunne komme eventuelle kollektivruter til gode. 

Det offentlige 
Høye investeringskostnader på grunn av tunneller samt dyrt vedlikehold for tunnel bidrar i stor 
grad til den samlede negative netto nytten. 

Samfunnet forøvrig 
Mer transportarbeid i prosjektområdet og høyere alvorlighetsgrad på ulykker fører til lav positiv 
nytte for ulykker. Noe nytte som følge av reduserte utgifter til materialskader og færre ulykker 
med lettere skadde spises opp av store utgifter til de alvorlige ulykkene. 

Tunnelalternativene bidrar til mindre luftforurensning og berører ikke så mange boliger.  

Oppsummering 
Beregningene viser at prosjektet ikke er lønnsomt (negativ netto nytte). Hele tiltaket gir en 
beregnet negativ netto nytte på mellom -269 og -561 mill. kr. Blant de beregnede alternativene 
kommer 0+ og A4 best ut med unntak av alternativ 0. E3 kommer dårligst ut av alle 
alternativene. 

Finansiering med bompenger øker i beregningseksemplet den negative nettonytten med rundt 
200 mill. 

Basert på prissatte konsekvenser alene er ingen av alternativene samfunnsøkonomisk 
lønnsomme. En eventuell realisering av prosjektet må begrunnes ut fra andre hensyn. Prosjektet 
kan sees i sammenheng med flere andre prosjekter i samme region, og en realisering vil dermed 
også kunne vurderes ut fra en samlet vurdering sett ut fra en større sammenheng. 

Usikkerhet 
Beregninger av prissatte konsekvenser for et samferdselsprosjekt vil med dagens metode-
grunnlag være beheftet med usikkerhet. Det vil være knyttet usikkerhet til inngangsdata både for 
dagens situasjon og prognosedata for fremtidig situasjon, og til beregningsmetodikk og 
tolkningen av resultatene.  

Ikke-prissatte konsekvenser  
Landskapsbilde  
Utbedringsalternativet, 0+, og alternativ A vurderes å gi minst konsekvenser for 
landskapsbildet, da inngrepene skjer i områder som fra før er mye berørt av tekniske inngrep. 
Alternativ E vurderes å ha de største negative konsekvensene for landskapsbildet.  



Sammendrag 

Statens vegvesen Region midt 
9 

På Furene har alle alternativer fått middels negativ konsekvens. Landskapet de berører er 
tilnærmet likt og alle gir en kort strekning med veg i dagen og et tunnelpåhugg/-portal i 
forholdsvis ensartetede områder. 

Nærmiljø og friluftsliv  
I Volda kommer alternativene A og A toplan best ut. En stor reduksjon i trafikkmengden gir 
positive virkninger for nærmiljø og aktivitetsmuligheter i sentrumsområdene, samtidig som 
tunnelinngrepene skjer i allerede utbygde områder og langs eksisterende veger. Alternativene 0 
og 0+ kommer dårligst ut, med bakgrunn i at reduksjon i trafikkmengde er vektlagt tyngre enn 
inngrep i friluftsområder. 

Ved Furene er alle alternativer vurdert å ha ubetydelig konsekvens samlet sett.  

Naturmiljø  
I Volda vurderes alternativ D og E som mest konfliktfylte som følge av mulig påvirkning på 
Øyraelva med elvemusling, samt registrert rødlisteart nord for Øyraelvas utløp (alm).  

Alternativ 0+ og A vil ha svært små konsekvenser for det biologiske mangfoldet i området, og 
vurderes derfor som de beste løsningene med tanke på biologisk mangfold. 

Torvmyrvegen i kombinasjon med alternativ 3 vurderes å ha de største negative konsekvensene 
for hjortetrekket gjennom Furene. Alternativ 5 vil ha svært små konsekvenser, og vurderes 
derfor som den beste løsningen med tanke på biologisk mangfold. 

Kulturmiljø  
I Volda er samlet konsekvens for alternativene 0, 0+ og A vurdert å være ubetydelig, og disse 
alternativene vurderes å komme best ut for kulturmiljø. Alternativ A er rangert foran 0, fordi 
redusert trafikk gjennom sentrum som følge av tunnel er vektlagt positivt. 
Utbedringsalternativet, 0+, er vurdert noe dårligere enn 0, da naustmiljøet nord for Volda blir 
påvirket av utvidelse av vegen og et naust må rives. 

Alternativ D og E er vurdert å ha spesielt negative konsekvenser for kulturmiljøene langs 
Rotevatnet og Øyraelvas øverste del og er vurdert å komme dårligst ut for kulturmiljø.  

Ved Furene er samlet konsekvens for alternativene 0 og 0+ vurdert å være ubetydelig, og disse 
kommer best ut for kulturmiljø. Alternativene 3 og 4 er vurdert å ha liten negativ konsekvens, 
og kommer dårligst ut for kulturmiljø. Det er spesielt tunnelpåhuggene og nye vegtraseer 
gjennom landbrukets kulturmiljø som vurderes som negativt. 

Naturressurser  
Det er beslag av dyrket mark som utgjør eventuelle negative konsekvenser for tema 
naturressurser. Her kommer alternativ 0, 0+ og A bra ut med ubetydelig konsekvens. Alternativ 
E kommer dårligst ut i rangeringen med størst antall beslaglagte dekar. 

Alternativ 3 gir størst arealbeslag og rangeres som det dårligste alternativet med hensyn til 
landbruk. Alternativ 4 gir noe mindre arealbeslag enn alternativ 3 mens alternativ 5 gir minst 
arealbeslag av de nye traséene. 

Oppsummering av ikke-prissatte konsekvenser 
Samlet sett vurderes alternativ A som best fordi de har minst konflikter med hensyn til 
beliggenhet i det aktuelle planområdet og gir positive virkninger for sentrum på grunn av 
redusert trafikk. Alternativ E kommer dårligst ut. D og E har størst konflikter for alle ikke-
prissatte tema med unntak av nærmiljø og friluftsliv. 

Alternativ 0 kommer best ut fordi det har ingen konflikter i planområdet. Det er konflikten med 
hjortetrekket og beslag av dyrket mark som girmest negativ konsekvens for alternativ 3 og 4. 

Usikkerhet, konsekvenser i anleggsfasen, avbøtende tiltak og oppfølgende 
undersøkelser 
For alle ikke-prissatte tema er det vurdert usikkerhet, konsekvenser i anleggsfasen, avbøtende 
tiltak og behov for oppfølgende undersøkelser. Forhold nevnt her er også tatt med videre og lagt 
inn i planbeskrivelsen og planbestemmelsene. 
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0.4 Sammenstilling 
Sammenstilling er en samlet analyse av prissatte og ikke-prissatte konsekvenser der fordeler ved 
foreslått utbygging veies mot ulempene den fører med seg. Sammenstillingen er en kvalitativ 
analyse, den bygger på faglig skjønn og gir ikke noe absolutte svar. 

Beregningene av prissatte konsekvenser viser at alle alternativer kommer ut med negativ netto 
nytte. Ingen av alternativene er lønnsomme, og alle alternativene blir derfor mindre lønnsomme 
enn 0-alternativet. De ikke-prissatte konsekvensene er også stort sett negative for alle tema med 
unntak av nærmiljø og friluftsliv som gir noen positive gevinster. 

I dette prosjektet er det et rimelig samsvar i rangering for både ikke-prissatte og prissatte 
konsekvenser. Det alternativet som kommer dårligst ut for prissatte (det som har størst negativ 
netto nytte) er det samme som kommer dårligst ut samlet for ikke-prissatte tema. 

Tabell 0-2: Sammenstilling av prissatte og ikke-prissatte konsekvenser. 

 Alt. 0 Alt. 0+ Alt. A4 Alt. A4 
toplan Alt. A5 Alt. B4 Alt. D3 Alt. E3 

Landskaps bilde 0 0 - - - - - - - / - - - 

Nærmiljø og 
friluftsliv 0 0 + 0 /+ 0/+ 0 0 0 

Naturmiljø 0 - 0 / - - - - - - - - 

Kulturmiljø 0 0 0 / - - 0 - - / - - - / - - 

Naturressurser 0 0 - - 0 /- - - / - - - / - - 

Samlet vurdering 
ikke-prissatte og 
rangering 

0 
1 

0 
2 

0/- 
3 

- 
5 

0/- 
4 

- 
6 

- / - - 
7 

- - 
8 

         

 Alt. 0 Alt. 0+ Alt. A4 Alt. A4 
toplan Alt. A5 Alt. B4 Alt. D3 Alt. E3 

Netto nytte 
prissatte (mill. 
2011-kr) 

0 
1 

-269 
2 

-283 
3 

-406 
5 

-368 
4 

-474 
6 

-527 
7 

-561 
8 

         

 Alt. 0 Alt. 0+ Alt. A4 Alt. A4 
toplan Alt. A5 Alt. B4 Alt. D3 Alt. E3 

Samfunns-
økonomisk 
vurdering  

0 Negativ Negativ Negativ Negativ Negativ Negativ Negativ 

Samlet rangering 1 2 3 5 4 6 7 8 

 
Oppsummeringen av ikke-prissatte konsekvenser viser at alle alternativene kommer ut med 
samlet negativ vurdering. Hvis andre mål og hensyn likevel tilsier at realisering av prosjektet 
som medfører bygging av ny veg i tunnel bør gjennomføres, bør alternativet med minst tap 
prioriteres. Blant tunnelalternativene er det A4 som kommer best ut ved en samlet vurdering av 
prissatte og ikke-prissatte konsekvenser. 
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0.5 Lokal og regional utvikling 
En av de viktigste positive virkningene for dette temaet er avklaring av arealbruken ved 
Sjukehuskrysset. Gjennom en slik avklaring vil det bli gjort tilgjengelig ca 350 dekar nytt 
sentrumsnært utbyggingsareal for bolig, næring og tjenesteyting. Videre vil tiltaket medføre 
redusert trafikk gjennom store deler av sentrum og Hamnegata. Her kan både bebyggelse, og 
spesielt uterom, utvikles videre som møteplasser og steder for aktivitet. Tiltaket vil også påvirke 
senterstruktur, spesielt i Volda, og kommunikasjonsknutepunktene, Sjukehuskrysset og Furene. 

0.6 Anbefaling 
Tabell 0-3: Forhold som har betydning for anbefaling i prosjektet 

 Alt. 0 Alt. 0+ Alt. A4 Alt. A4 
toplan Alt. A5 Alt. B4 Alt. D3 Alt. E3 Forklaring/ 

henvisning 

Netto nytte prissatte 
(mill. 2011-kr) 0 -269 -283 -406 -368 -474 -527 -561 Tabell 5-1 

Samlet vurdering 
ikke-prissatte og 
rangering 

0 
1 

0 
2 

0/- 
3 

- 
5 

0/- 
4 

- 
6 

- / - - 
7 

- - 
8 Tabell 5-4 

Samfunnsøkonomisk 
vurdering  0 Negativ Negativ Negativ Negativ Negativ Negativ Negativ Tabell 5-4 

Samlet rangering 1 2 3 5 4 6 7 8 Tabell 5-4 

Den samfunnsøkonomiske analysen viser at ingen av de utredede alternativene for ny E39 Volda-Furene samlet sett er 
samfunnsøkonomisk lønnsomme. Siden prosjektet har negativ netto nytte, bør man prioritere løsninger som gir minst tap.  
I dette prosjektet er samlet vurdering av prissatte og ikke prissatte konsekvenser sammenfallende.  
For prissatte konsekvenser kommer alternativ 0+ best ut av utbyggingsalternativene. A4 kommer bedre ut enn A5 pga lavere 
investeringskostnad som følge av kortest veglengde og kortest tunnel. 
For ikke prissatte konsekvenser kommer 0+ også best ut. Blant tunnelalternativene er A5 og A4 vurdert som best på grunn av mindre 
inngrep i nærområdet, dyrket mark, naturmiljø og kulturmiljø/landskap enn de øvrige alternativene med tunnel.  
 Alternativ 0+ rangeres samlet sett som det samfunnsøkonomisk minst ulønnsomme, mens A4 rangeres som best av alternativene med
ny veg, og som det samfunnsøkonomisk nest minst ulønnsomme. De negative miljøulempene som skiller 4 og 5 (på Furene) 
verdsettes til mindre enn 85 mill. kr. 

Samlet vurdering av 
måloppnåelse Ingen Dårlig God God 

God, noe 
dårligere 
enn A4 

God, noe 
dårligere 
enn A4 

God, noe 
dårligere 
enn B4 

God, noe 
dårligere 
enn D3 

Tabell 8-1 

Alle alternativene med unntak av alternativ 0 og 0+ har god måloppnåelse, og de oppnår nasjonale og regionale mål om 
sammenbinding av vegprosjekter, langsiktig utbedring av E39 nord-sør, redusert reisetid og bedre forutsigbarhet. A4 og A4 toplan har 
kortere veglengde enn alle de andre, og får dermed høyest skår på måloppnåelse. 
Alternativ 0 og 0+ vurderes som uaktuelle på grunn av dårlig måloppnåelse. Den viktigste ulempen med disse alternativene er at man 
ikke oppnår fullverdig vegstandard. I tillegg er det ingen innkorting av veglengden og all trafikk ledes fortsatt gjennom Volda sentrum. 
A4 toplan frarådes på grunn av fravik i forhold til vegnormalen og trafikksikkerhet. 
Alternativ 5 på Furene frarådes på grunn av løsning med ekstra rundkjøring som gir dårlig lesbarhet, sammenblanding med lokaltrafikk 
og lavere trafikantnytte. 

Anbefaling 
Frarådes, 
gir ingen 

mål-
oppnåelse 

Frarådes, 
gir dårlig 

mål-
oppnåelse

Anbefales

Frarådes, 
vil medføre 
innsigelse 
fra Statens 
vegvesen

Frarådes, 
vil medføre 
innsigelse 
fra Statens 
vegvesen

Anbefales 
ikke 

Anbefales 
ikke 

Anbefales 
ikke 

Fastsettes 
her 

 

Alternativ A4 anbefales som utbyggingsalternativ.  

Investeringskostnaden er 471 mill kr. +/- 25 % (2011-kr). 

Torvmyrvegen løses teknisk i alle alternativer på Furene, og det er forutsatt avbøtende tiltak 
langs E39 (viltgjerder) for å redusere ulempene med vilttrekket. Løsning for Torvmyrvegen er 
ikke avgjørende for valg av alternativ på Furene. 
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1.1 Bakgrunn for prosjektet 
Tiltaket omfatter ny E39 mellom Volda og Furene/Ørsta, og inngår som ett av flere tiltak langs 
riksvegrute 4a. Strekningen mellom Volda og Furene er ca 6,5 km lang. Tiltaket ligger i 
hovedsak i Volda kommune, men berører også Ørsta kommune. I gjeldende kommunedelplan 
for Volda sentrum, Furene og Vikebygda, vedtatt 4.2.2010, er to større områder ved 
Sjukehuskrysset i Volda sentrum og på Furene båndlagt, i påvente av trasevalg for ny E39. 
Disse områdene inngår i ny kommunedelplan og konsekvensutredning. Løsning for 
Torvmyrvegen, som krysser kommunegrensa ved Furene skal også inngå i planen. 

Høsten 2012 vil den nye Kvivsvegen fra Grodås i østenden av Hornindalsvatnet til Geitvika i 
østenden av Austefjorden bli åpnet. Fra samme tidspunkt vil E39 bli lagt om hit. 
Riksvegtrafikken mellom Nordfjordeid og Volda vil da kanaliseres via Kvivsvegen til 
eksisterende rv. 15, fv. 60 og fv. 651. Se Figur 1-1. 

 
Figur 1-1: Oversiktskart. Høsten 2012 vil E39 bli lagt om via den nye Kvivsvegen fra Grodås i 
østenden av Hornindalsvatnet til Geitvika i østenden av Austefjorden. 
Dagens veg fra Volda til Skei er bare 98 km, men kjøretiden er over 2 timer på grunn av to 
fergestrekninger. Når Kvivsvegen åpner, elimineres den ene, Volda–Folkestad, som innebærer 
at en ny riksveg vil gå gjennom hele Volda sentrum. Dagens veg gjennom sentrum er uegna 
som riksveg. Dette vil bli langt mer tydelig når Kvivsvegen åpner og tungtrafikken på E39 må 
gå gjennom sentrum. 

 

1 Innledning 
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Figur 1-2: Oversiktskart som viser planområdet i en større sammenheng. Dagens E39 vises med 
skarp rød farge. 

1.2 Formelt grunnlag for planarbeidet - 
planprogram 

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”.  

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. 

Planprogram er vedtatt i Volda kommune og i Ørsta kommune. Planprogrammet har lagt 
rammer og premisser for konsekvensutredningen, har beskrevet metode og realistiske 
alternativer. Det er vedtatt å utrede fire alternativer ved Volda sentrum og tre alternativer på 
Furene. I tillegg er det utredet et utbedringsalternativ, som følger dagens veg. 

1.3 Mål for prosjektet  
Utfordringer:  

• Det er båndlagt store arealer for en framtidig veglinje mellom Volda og Furene. Mye av 
dette er sentrumsnært areal som man ønsker å utnytte til utbygging. 

• Vegen gjennom sentrum av Volda er uegnet som riksveg pga. smal veg, krappe kurver og 
sentrumsbebyggelse.  

• Det er relativ tett trafikk i forhold til vegstandard. Dette medfører redusert 
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framkommelighet, noe som er problematisk for kollektivtrafikken, og da særlig 
Timeekspressen. 

• I sentrum medfører trafikken miljøulemper både for de som bor langs vegen, og for de 
som går og sykler. 

Regionale og nasjonale målsetninger ved prosjektet:  

• Binde sammen vegprosjekter som gir endra trafikkmønster: Rv. 653 Eiksundsambandet og 
E39 Kvivsvegen. 

• Inngå i den langsiktige utbedringa av E39, nord-sør, som binder sammen byene langs 
kysten.  

• Redusere reisetid.  
• Bedre forutsigbarhet, særlig for langdistansetransporter. 
• Redusere tallet på ulykker og ulykkeskostnadene totalt på trafikk mellom Volda og 

Furene. 
• Sikre hjortetrekket i Furene med viktige tilføringsområder og overgang over E39 for å 

unngå ulykker med skader både på materiell, dyr og mennesker. 

Lokale målsetninger ved prosjektet:  

• Avklare arealbruken i sentrum. 
• Avlaste dagens veg, og da særlig å redusere tungtrafikken gjennom sentrum. 
• Redusere miljøulemper for naboer til E39 og sentrumsområdet i Volda. 

1.4 Planprosess framdrift og medvirkning 

1.4.1 Planprosess og medvirkning  
Det faste utvalg for plansaker i Volda og Ørsta kommune er planmyndighet og skal fremme og 
behandle kommunedelplanen før den legges fram for vedtak i kommunestyrene. 

Planarbeidet skjer gjennom et samarbeid mellom representanter fra Statens vegvesen og 
kommunene. I planperioden er det avholdt fem møter med Volda kommune, og på tre av disse 
har Ørsta kommune deltatt. Dette er inkludert idédugnad sammen med Statens vegvesen sin 
prosjektgruppe. Det var også holdt et åpent møte etter at det var varslet oppstart for 
kommunedelplanen og planprogrammet var på høring. 

Anbefaling av alternativ veglinje er presentert for formannskapet i Volda og Ørsta før endelig 
rapport er ferdig til å legges ut på høring. 

Det vil være anledning til å komme med uttalelser når kommunedelplanen legges ut på 
høring/offentlig ettersyn. Det vil også bli avholdt folkemøte i høringsperioden. 

Enkeltpersoner og organisasjoner har hatt anledning til å komme med innspill i hele 
planprosessen. 

1.4.2 Framdrift 
Kommunedelplan med KU forventes lagt ut på høring/offentlig ettersyn vinteren 2012. Etter 
høringsperioden vil Volda og Ørsta kommune behandle planen, og deretter vil Volda og Ørsta 
kommunestyre kunne godkjenne kommunedelplanen med trasé for ny E39. 



Forholdet til andre planer 

Statens vegvesen Region midt 
15 

Gjeldende planer 
En rekke gjeldende planer er lagt til grunn for arbeidet med kommunedelplan og 
konsekvensutredning. Disse planene er beskrevet nærmere i planprogrammet og i 
planbeskrivelsen. Her følger en opplistning av aktuelle planer. 

Overordna planer 

• Kommuneplan for Volda, vedtatt 1990 
• Kommunedelplan for Volda sentrum, Furene og Vikebygda, vedtatt 4.2.2010 
• Kommunedelplan for idrett-, nærmiljø og friluftsliv ble vedtatt 31.1.2008. 
• Tettstedsanalyse for Volda ble ferdigstilt 10.4.2007, og er utarbeidet som del av 

grunnlaget for kommunedelplan for Volda. 
• Statens vegvesen har utarbeidet en plan for hovednett for sykkel i Volda og Ørsta. 
• Trafikktryggingsplan for Volda kommune 2007-2010 ble vedtatt 18.10.2007. 
• Rutevise planer for riksvegnettet. Rute 4a E39 Stavanger–Ålesund. Rapporten er en av 18 

vedleggsrapporter til ”Stamvegutredningar. Behov for utvikling av riksvegnettet”, utgitt 
av Vegdirektoratet i oktober 2006. 

Aktuelle reguleringsplaner: 
• Plan for utbedring av Vikeneset med kryss mot E39/fv. 651 (2007), vist nedenfor.  
• På Ekset er det vedtatt reguleringsplan for gang- og sykkelveg mellom Mork og Furene. 

(2006). Planen er ikke realisert. 
• Reguleringsplan "Del av Hamnekvartalet" er vedtatt av Volda kommune. Denne viser 

miljøgateprofil på del av vegstrekningen gjennom Volda sentrum (forbi havna).  

Pågående planarbeid 
• Konseptvalgutredning (KVU), E39 Skei–Ålesund, på høring, skal fastsettes våren 2012 
• Flyplassområdet med deler av Hovdebygda, innsigelser fra Fylkesmann pga hjortetrekk, 

inngår nå i planområdet for denne planen. 

  
Figur 2-1: Utsnitt av gjeldende kommunedelplan for Volda sentrum, til venstre, med båndlagte 
områder. Til høyre forslag til reguleringsplan for Torvmyrvegen, på Furene. 

 

2 Forholdet til andre planer 
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3.1 Prosjektavgrensning 
Prosjektområdet ligger i Volda kommune, og strekker seg fra fv. 651 like nord for 
Rotsethorntunnelen til dagens rundkjøring på E39 ved Furene. Dagens veg mellom de to 
punktene har en lengde på 6025 m, mens ny veg i tunnel vil får en lengde på mellom 4325 og 
5450 m avhengig av alternativ. 

3.2 Hva som inngår i tiltaket 

 
Figur 3-1: Vegtiltaket, nye alternativer av E39 mellom Volda sentrum og Furene i tunnel, er 
stiplet med rød farge. Utbedringsalternativet (eksisterende veg) har rød heltrukken linje. 

3.2.1 Oversikt over aktuelle alternativer 
Oversikt over aktuelle alternativer/korridorer er vist i vedlegg 1 og 2.  

På Furene er det tre alternativer kalt 3,4 og 5. (Alt. 1 og 2 ble ikke videreført i fastsatt 
planprogram).  

Ved Volda sentrum er det fire ulike alternativer kalt A, B, D og E. ( Alt. C ble ikke videreført i 
fastsatt planprogram).  

I tillegg til alternativene som går i tunnel er det utredet et utbedringsalternativ som går i dagens 
trasé for fv. 651 og E39 mellom Volda og Furene. 

3.2.2 Alternativ 3, 4 og 5 på Furene 
Alternativ 3 og 4 tilkobles dagens rundkjøring på E39, mellom denne og fv. 653, via en fjerde 
arm til rundkjøringa. Begge alternativene går inn i tunnel mot sør-øst under Nivskollen. 

3 Beskrivelse av tiltaket 



Beskrivelse av tiltaket 

Statens vegvesen Region midt 
17 

Alternativ 5 forutsetter ny rundkjøring på E39 ca 400 m sør-vest for dagens rundkjøring. 
Alternativet går videre inn i tunnel under Nivskollen i samme retning som for alternativ 3 og 4. 
Omlegging av Torvmyrvegen inngår også som en del av vegløsningen for alle tre alternativene. 
For alternativ 3 og 4 forutsettes det at E39 går i bru over Torvmyrvegen, og at Torvmyrvegen 
tilkobles E39 noe vest for dagens rundkjøring. I alternativ 5 forutsettes  det at Torvmyrvegen 
tilkobles eksisterende rundkjøring på E39. 

3.2.3 Alternativ A i Volda sentrum 
Alternativet starter på fv. 651 like nord for brua over Øyrelva og forutsetter en betydelig 
utvidelse av dagens rundkjøring i Sjukehuskrysset. Videre går vegen i dagsone rett nordover 
fram mot Nytun der den går inn i en ca. 135 m lang betongtunnel før den går inn i fjelltunnel 
som starter like før Kløvertunvegen. Alternativet omfatter bygging av ny lokalveg til 
Sunnmørsheimen, og omlegging av avkjørsler til Høgskulen og butikken like øst for 
rundkjøringa. Gang- og sykkelvegsystemet i kryssområdet må også omlegges, og det legges opp 
til en planskilt gangkryssing under E39 nord for rundkjøringa. 

I tillegg til løsningen beskrevet ovenfor, er det også utredet en løsning med planskilt kryss i 
Sjukehuskrysset. Hovedhensikten med denne løsningen er å separere gjennomgangstrafikken og 
lokaltrafikken i kryssområdet ved at E39 går i tunnel under rundkjøringa. Her er det lagt opp til 
ny bru over Øyrelva inkl. ramper og gangfelt, betongtunnel under rundkjøringa og ramper til/fra 
rundkjøringa og ned på E39. Dagens rundkjøring må utvides/ombygges. Det er imidlertid ikke 
mulig å oppfylle alle geometriske krav i denne løsningen, og den vil derfor vanskelig la seg 
gjennomføre.  

Begge løsningsvariantene gjør det nødvendig å innløse 2 bolighus og 2 uthus/garasjer. 

3.2.4 Alternativ B i Volda sentrum 
Alternativet starter på fv. 651 like sør for avkjøring til Volda Idrettspark. Det etableres ny 4-
armet rundkjøring med tilkobling til eksisterende veg inn mot Volda sentrum og arm mot 
idrettsparken. Dagens atkomst til idrettsparken stenges, og gang- og sykkelvegsystemet ved 
rundkjøringa omlegges. Videre går E39 i ny bru over Øyrelva før den går inn i en ca. 285 m 
lang betongtunnel fram mot fjelltunnelen som starter ca. 100 m sør for sykehuset. 

Det vil bli nødvendig å innløse 4 bolighus og 2 garasjer. 

3.2.5 Alternativ D i Volda sentrum 
Løsningene i dette alternativet er i prinsippet lik alternativ B fram til rundkjøringa, men denne 
plasseres noe lenger øst og dermed nærmere idrettsparken. Videre går E39 i ny bru over Øyrelva 
før den går inn i en ca. 230 m lang betongtunnel fram mot fjelltunnelen som starter like sør for 
Vikebygdvegen. 

Det vil bli nødvendig å innløse 3 bolighus og 1 garasje. 

3.2.6 Alternativ E i Volda sentrum 
Løsningene i dette alternativet er i hovedsak lik alternativ D fram til og med rundkjøringa. 
Videre går E39 i ny bru over Øyrelva og videre østover forbi Årneset i dagsone fram til en ca. 
105 m lang betongtunnel som går over i fjelltunnelen som starter like sør for Vikebygdvegen. 

Det vil bli nødvendig å innløse ett bolighus og 1 garasje. 

3.2.7 Utbedringsalternativet 
Alternativet omfatter utbedring av dagens veg mellom Volda og Furene (fv 651/E39). Vegen 
går gjennom Volda sentrum, og mulighetene for å øke vegstandarden med akseptable inngrep 
varierer på strekningen. Det er derfor ikke lagt opp til samme dimensjoneringsklasse og samme 
fartsgrense på hele strekningen for dette alternativet. Dimensjoneringsklassene som er lagt til 
grunn på strekningen er gatetverrsnitt (30-50 km/t) gjennom Volda sentrum, videre S1 (bredde 
8,5m, fartsgrense 60 km/t) og S4 (bredde 10 m, fartsgrense 80 km/t) lengst nord mot Furene. På 
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strekninger med dimensjoneringsklasse S1 og S4 er det i tillegg lagt opp til langsgående gang- 
og sykkelveg. På dagens fv. 651 mellom Rotsethorntunnelen og Volda sentrum er det ikke lagt 
opp til andre utbedringer enn etablering av gang- og sykkelveg der hvor dette mangler mellom 
Sjukehuskrysset og brua over Øyrelva. 

Det vil bli nødvendig å innløse 5 bolighus og 4 garasjer, samt eventuelt 1-2 naust. 

3.3 Vegstandard 
Statens vegvesens håndbok 017 Veg- og gateutforming er lagt til grunn for vegutformingen. For 
valg av tunnelklasse er håndbok 021 Vegtunneler lagt til grunn. 

Dimensjoneringsklasse S4 er lagt til grunn for vegutformingen for alle alternativer bortsett fra 
utbedringsalternativet. Denne dimensjoneringsklassen dekker riksveger med ÅDT 
(årsdøgntrafikk) 4000-8000 og fartsgrense 80 km/t. Det forutsettes at kryss bygges som T-kryss 
eller rundkjøring. (Ikke planskilte kryss). Maksimal tillatt stigning er 6 %. 

 
Figur 3-2: Tverrprofil S4, 10 m vegbredde (mål i meter) 

Med utgangspunkt i trafikktall fra 2010 viser foreløpige beregninger at tunnelen mellom Volda 
og Furene vil få en ÅDT på ca. 4000. Tunnellengden vil variere mellom ca. 3300-4200 m 
avhengig av alternativ. Med høyde for framtidig trafikkøkning er derfor tunnelklasse C lagt til 
grunn. Denne tunnelklassen dekker ÅDT 4000-8000. Tunnelprofilet blir da T10,5.  

 
Figur 3-3: Tunnelprofil T10,5 

 

Vegstandard for utbedringsalternativet er beskrevet under kap. 3.2.7. 
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4.1 Metode 

4.1.1 Oversikt 
Metodikken bygger på Statens vegvesens håndbok 140 Konsekvensanalyser. Metodikken består 
av en samfunnsøkonomisk analyse, og en utredning av lokal og regional utvikling. Den 
samfunnsøkonomiske analysen deles i prissatte og ikke-prissatte konsekvenser, og er en 
systematisk avveining av relevante fordeler mot ulemper. Målet er å velge løsninger der 
samlede fordeler overstiger ulempene. 

Den samfunnsøkonomiske analysen er bygget opp slik at: 

• hver konsekvens behandles bare under ett tema 
• konsekvenser som skyldes andre årsaker enn prosjektet vektes ikke 
• det tas hensyn til at konsekvenser oppstår og utvikles over tid 
• bare ett ledd i konsekvenskjeden vektes, slik at en unngår å vurdere samme konsekvens 

to ganger 

Utredning av lokal og regional utvikling tar for seg indirekte og langsiktige konsekvenser for 
lokalsamfunn eller region. Gjennom slike utredninger kan en synliggjøre hvordan prosjektets 
virkninger fordeler seg på grupper eller områder. Planprogrammet fastsetter hvilke tema som 
skal utredes 

4.1.2 Tematisk avgrensing 
Planprogrammet fastsetter hvilke tema som skal tas opp og valgt metodikk definerer grensesnitt 
mellom ulike tema. Influensområde defineres for hvert enkelt tema. 

4.1.3 Alternativ 0 
Konsekvensene av et prosjekt måles ved å sammenligne forventet tilstand etter at prosjektet er 
gjennomført mot forventet tilstand uten gjennomføring av prosjektet. Foreslått utbygging 
(”tiltaket”) måles derfor i forhold til et ”alternativ 0”. Beskrivelsen av alternativ 0 tar 
utgangspunkt i dagens situasjon, og omfatter i tillegg forventede endringer uten at det blir 
bygget ny veg i analyseperioden. 0-alternativet innbærer i korte trekk at dagens vegnett 
beholdes uten større endringer. Det nevnes i tillegg tre prosjekt som inngår i 0-alternativet: 

• Omlegging av fv. 651 med ny bru over Øyraelva og utbedring av kryss mot Industrigata 
og Hamnegata/Spinnerivegen. Utforming av fv. 651 som miljøgate på strekningen fra 
Industrigata til Volda fergekai. 

• Bygging av Kvivsvegen, som forventes ferdig bygget høsten 2012, som innebærer at i 0-
alternativet, som er sammenligningsgrunnlaget, vil trafikken gjennom Volda sentrum være 
større enn den er i dag. I dag kommer gjennomgangstrafikken i fra regionen i stor grad via 
E39 og dagens ferjeforbindelse. 

• Prosjektet Løvikneset–Årset som er et rassikringsprosjekt på fv. 651. Det fullføres i 2013. 

4.1.4 Prissatte konsekvenser 
Metode for prissatte konsekvenser er nærmere beskrevet i kapittel 4.2. 

4.1.5 Ikke-prissatte konsekvenser 
Prinsippet i Vegvesenets metodikk for vurdering av ikke-prissatte konsekvenser er at man: 

• vurderer områdenes verdi langs en tredelt skala 
• beregner eller vurderer omfanget av de effekter som den nye vegen gir langs en femdelt 

4 Samfunnsøkonomisk analyse 
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skala 
• på bakgrunn av verdi og omfang vurderer konsekvensen langs en nidelt skala  

Skalaene er glidende. Kriterier for vurdering av verdi og omfang er vist i fagrapportene for hvert 
enkelt tema, og fastsetting av konsekvens ut fra verdi og omfang er vist i  

Konsekvensene måles i forhold til alternativ 0. 

4.1.6 Influensområde 
Influensområdet varierer fra tema til tema og er spesifisert i hver temakapittel.  

4.1.7 Sammenstilling av prissatte og ikke-prissatte 
konsekvenser 

Figuren nedenfor forklarer hvordan prissatte og ikke-prissatte konsekvenser vurderes 
sammen. Når for eksempel netto nytte er positiv og ikke-prissatte konsekvenser er 
negativ (kategori II i figuren) kommer alternativet i kategorien ”usikker”. Da må det 
være åpenbart at fordelene for de prissatte tema er så store at de oppveier de negative 
ulempene for ikke-prissatte temaene.  

   
Figur 4-1:Konsekvensvifta, t.v. Sammenstilling av prissatte og ikke-prissatte konsekvenser, t.h. 
Fra Håndbok 140. 

4.2 Prissatte konsekvenser 

4.2.1 Metode 
Prissatte konsekvenser beregnes med en årlig kostnad eller nytte, som det deretter beregnes 
nåverdi av for hele levetiden. Nåverdi er et uttrykk for dagens verdi av framtidige virkninger 
(nytte og kostnader). De prissatte konsekvensene beregnes som endringer i forhold til alternativ 
0. 

Effektversjon 6.41 er benyttet for å utføre beregningene. Effektberegningene viser kostnader for 
ulike aktører fordelt på: 

• Trafikanter (trafikant- og transportbrukernytte) 
• Operatører (bompengeselskap og kollektivselskap) 
• Det offentlige (budsjettvirkning for det offentlige) 
• Samfunnet for øvrig (ulykker, støy, luftforurensning, skatteinntekter, restverdi) 
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Nytte og kostnader er beregnet for hvert år i en periode på 25 år og diskontert til 
sammenligningsåret 2018. Netto nytte er summen av nytten i beregningsperioden 2018-2042, 
fratrukket anleggskostnader og kostnader til drift og vedlikehold i beregningsperioden. 

Utgangspunktet for beregningen er trafikktall fra transportmodellen ”Regmod_v2.1.107, Dom 
NORDVEST”. 

Kostnader knyttet til global og regional luftforurensning er beregnet i Effekt, mens kostnader for 
lokal luftforurensning er beregnet i VLUFT versjon 6.0. 

Støyberegninger er utført med Novapoint Støy etter metode i henhold til Miljøvern-
departementets retningslinje T-1442. 

Data om vegstandard, registrerte ulykker osv. er hentet fra NVDB. Trafikkulykker er hentet fra 
en representativ periode, 2005 til 2008. 

Beregninger av anleggskostnader er utført ved metoden ANSLAG.  

4.2.2 Planprogram 
Planprogrammet fastsetter følgende: 

”Den samfunnsøkonomiske lønnsomheten av de ulike alternativene beregnes i form av 
netto nytte/kostnadsforholdet ved de ulike alternativene.” 

Det vises til planprogrammet for fullstendig tekst. 

4.2.3 Forutsetninger 
Det er gjort beregninger av følgende alternativer1: 

• 0: dagens veg uten endringer eller tiltak. Kvivsvegen inngår i alle alternativene. 
• 0+: Utbedringsalternativet. Dagens veg utbedres på deler av strekningen der det er mulig å 

gjøre tiltak. Det er kun på deler av strekningen at det oppnås 80 km/t. Total lengde på 
hovedveg i alternativet er 6026 m. 

• A4: Alternativet starter rett sør for Sjukehuskrysset i Volda, går langs dagens veg fram til 
krysset og videre rett fram i tunnel til Furene. Alternativet har skiltet 80 km/t hele 
strekningen med unntak av senket hastighet i forbindelse med kryssene. Total lengde på 
hovedveg i alternativet er 4325 m. 

• A4-Toplan: Alternativet er identisk med A4 med unntak av toplanskryss i Sjukehus-
krysset. Løsningen bidrar til høyere anleggskostnader. Effekt regner ikke på virkning for 
kjørende og myke trafikanter i toplankrysset. Dette er omtalt under tema nærmiljø og 
friluftsliv.  

• A5: Alternativet er likt som A4 i Volda. På Furene etableres en ekstra rundkjøring da 
alternativet kobles til dagens E39 litt vest for eksisterende rundkjøring. Total lengde på 
hovedveg i alternativet er 4653 m. 

• B4: Alternativet tar av sør for Sjukehuskrysset i Volda. Det etableres ny bru over 
Øyraelva. På Furene er alternativet likt som A4. Total lengde på hovedveg er 4458 m. 

• D3: Alternativet ligner B4 og tar av fra dagens E39 i samme punkt. Veglinja ligger lenger 
øst i Volda. Tunnelpåhugget for alternativ 3 på Furene ligger lenger øst enn alternativ 4. 
Total lengde på hovedveg er 4924. 

• E3: Alternativt ligner D3, men veglinja ligger lenger øst i Volda. Alternativet er lenger 
enn D3, total lengde på hovedveg er 5453 m. 

Det er valgt å ikke beregne alle mulige kombinasjoner av alternativer. Alternativ 3 og 4 på 
Furene er så like i kostnader (pga lengde i tunnel og i dagen) at det vurderes som unødvendig å 
regne på A3 når man har resultater for A4. Dersom det for ikke-prissatte konsekvenser likevel 
skulle vise seg at 3 er mer gunstig enn 4 slik at A3 er aktuell, kan dette beskrives og begrunnes 
og evt. anbefales på grunnlag av de beregningene som er utført i Effekt. Alternativ 5 på Furene 

                                                 
1 Se kapittel 3, Tiltaksbeskrivelse, for en mer utfyllende beskrivelse av alternativene. 
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skiller seg ut med en ekstra rundkjøring. I Volda har alternativene A, D og E ulik lengde, og 
dette utgjør den største forskjellen mellom alternativene. 

Kartet i Figur 4-2 viser alternative veglinjer og beregnede trafikktall for 2010 inklusive 
tungtrafikk. 

 
Figur 4-2: Oversiktskart med alternativer og trafikktall beregnet for 2010.  

Tabell 4-1: Forutsetninger for Effekt-beregninger 

Sammenligningsår  2018 

Anleggsperiode 2,5 år 

Felles prisnivå  2010 

Analyseperiode  25 år (2018-2042) 

Levetid  40 år 

Kalkulasjonsrente 4,5 % 

Gjennomsnittlig mva. 6,0 % 

Skattefaktor  1,20 

Andel lange reiser 
(>100km) 10% 

4.2.4 Influensområde 
I forbindelse med KVU (Konseptvalgutredningsarbeidet) for strekningen Skeid-Ålesund er det 
gjort trafikkberegninger i RTM (versjon 2.1.107) og laget en database i Effekt som også er 
benyttet som grunnlag i Effektberegninger for E39 Volda-Furene. 

Influensområdet for prosjektet E39 Volda-Furene ligger godt innenfor modellområdet som er 
benyttet. 
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Figur 4-3: Figuren viser hvor det er endring i trafikk. Rødt er økning, mens grønt viser 
nedgang. Illustrasjonen er generell for alle alternativer. Der det er vist endring er i området 
mellom Volda og Furene samt noe utover mot Ørsta.  

4.2.5 Referansesituasjonen 
Dagens vegnett fra Volda sentrum til Furene tilfredsstiller ikke krav til standard for 
riksvegnettet, og de fysiske forhold gjør det svært vanskelig å utbedre vegen slik at den kan 
fungere som en riksveg og hovedferdselsåre. Fartsgrensen er 40 km/t på enkelte deler av 
strekningen. 

4.2.6 Trafikant- og transportbrukernytte 
Trafikant- og transportbrukernytten består av kjøretøykostnader, direkteutgifter og tidskost-
nader. Hovedkomponentene her er tids- og kjøretøyskostnader. Kollektivtrafikken i dette 
prosjektet antas å være svært lik for de ulike alternativene, og det er derfor ikke lagt opp til å 
beregne situasjonen for kollektivtrafikken. 

For prosjekttype 3 i Effekt beregnes trafikantnytten i trafikkmodellen og leses direkte inn i 
Effekt. Resultatutskriftene i Effekt skiller ikke på sparte tidskostnader og kjøretøyskostnader og 
viser kun samlet nytte for trafikanter og transportbrukere. For de nye alternativene er det 
beregnet reduksjon i kjøretid sammenlignet med dagens situasjon (alternativ 0). 

Tabell 4-2: Total reisetid og spart reisetid langs alternativene sammenlignet med 0-alternativet. 
Dette gjelder fra startpunkt i prosjektet som er ca 500 m sør for Sjukehuskrysset til endepunkt i 
rundkjøringen på Furene.  

  

Total kjøretid Redusert kj.tid fra alt.0 

Min Sek Min Sek 
Alternativ 0 6 54     
Alternativ 0+ 6 28 0 26 
Alternativ A4 3 16 3 38 
Alternativ A4 toplan 3 16 3 38 
Alternativ A5 3 31 3 23 
Alternativ B4 3 21 3 33 
Alternativ D3 3 42 3 12 
Alternativ E3 4 5 3 3 
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Alternativ A4, A4 toplan og B4 korter ned reisetiden med over 3 ½ minutt. Dette er en halvering 
av reisetiden fra dagens situasjon. A5, D3 og E3 gir også en betydelig reduksjon i reisetiden. 
Denne innsparingen vil også kunne komme eventuelle kollektivruter til gode. 

Beregningen er basert på fartsgrenser og tar ikke hensyn til kø eller andre forhold ved vegen. 

Tabell 4-3 viser spart reisetid fra sentrum i Volda, krysset fv. 651/Industrigt. Resultatet viser at 
herfra blir det ikke så lønnsomt å velge ny veg. Man sparer opp mot et minutt for alternativ A4, 
mens for B4, D3 og E3 øker tiden. 

Tabell 4-3: Total reisetid fra sentrum i Volda, krysset fv. 651/Industrigt. 

  

Total kjøretid Redusert kj.tid fra alt.0 

Min Sek Min Sek 
Alternativ 0 5 4     
Alternativ 0+ 4 41 0 23 
Alternativ A4 4 16 0 48 
Alternativ A4 toplan 4 16 0 48 
Alternativ A5 4 32 0 31 
Alternativ B4 5 6 0 -2 
Alternativ D3 5 27 0 -23 
Alternativ E3 5 51 0 -47 
 

Det er beregnet negativ netto nytte for helsevirkninger for gang- og sykkeltrafikk, Tabell 4-10. I 
beregningen vil Effekt legge til grunn at trafikken med bil øker på ny veg som følge av nytt 
tunnelalternativ. Totalt antall turer er tilnærmet konstant i før- og ettersituasjonen, noe som i 
beregningen viser at færre vil gå og sykle. Dette kan virke motstridene mot det som er utredet 
under nærmiljø og friluftsliv hvor en avlastning av trafikk i Volda sentrum gir bedre forhold for 
gående og syklende og legger til rette for at flere kan benytte seg av muligheten til å gå/sykle. 
Effekt tar ikke hensyn til denne virkningen. 

4.2.7 Operatørnytte 
Det er ikke avgjort om prosjektet skal bompengefinansieres, men det er utført beregninger både 
med og uten bomfinansiering for A4, B4 og E3. For strekningen Volda-Furene er det kostnader 
og inntekter til bomstasjoner og ferjeselskaper som har betydning for operatørnytten. 
Ferjeselskaper er utenfor det lokale prosjektområdet, men ligger inne i influensområdet. 
Kollektivtrafikk ellers (buss) utgjør lite i forhold. Samlet beregnes en positiv nytte for 
operatører. Bomselskapet har en utgift for drifting av bomstasjoner. Når operatørnytten er 
positiv er det fordi bompengeinnkreving gir store inntekter. Trafikken er tilnærmet konstant på 
ferjen.  

Tabell 4-4: Operatører. Positive tall betyr forbedring. Tallene er nåverdi i mill. 2011-kr  

Operatører A4 med bom B4 med bom E4 med bom

Kostnader 37 37 37

Inntekter 645 624 604

Overføringer -367 -356 -344

Sum 315 305 296

 

Operatørnytte beregnes for selskaper som driver offentlig transportvirksomhet eller forvalter 
infrastrukturen. Bompengeselskapet er en operatør som krever inn penger for så å overføre 
overskuddet til det offentlige. Regnskapet skal ende i null for at ikke bompengeselskapene skal 
sitte igjen med et overskudd. 

Grunnen til at summen ikke blir null er blant annet at bomavgift i trafikkberegninger (som er 
lest inn i Effekt) er 20 kr, mens det i Effekt er satt en bomavgift på 12 kr. Det er beregnet både 
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med 20 kr og 12 kr i Effekt, men 12 kr i avgift gir et resultat som er nærmest det reelle og hvor 
det oppnås en andel av bompengefinansieringen på 50 %.  

Teoretisk sett kunne man kjørt nye trafikkberegninger med andre bomavgifter, endret 
innkrevingsperiode eller takster i Effekt. Selv om operatørnytten totalt skulle havne opp med en 
verdi på null slik at operatørselskapet ikke sitter igjen med inntekter, vil det uansett ikke rokke 
ved rangeringen av alternativer. 

Bompenger skaper noe avvisning i trafikken. Trafikken forsvinner ikke, men velger trolig andre 
kjøreruter. Den flyttes til annet vegnett som kan ha dårligere standard. Det er vanskelig å få med 
alle forbedringstiltak på en veg i en transportmodell. 

Bomavgiften medfører negativ trafikantnytte for alle alternativer. Se Tabell 4-10.  

4.2.8 Det offentlige 
Beregnede anleggskostnader kommer fra ANSLAG som ble gjennomført i april i 2011. Det er 
en forutsetning for beregningene av de prissatte konsekvensene at alle kostnader ved 
alternativene som beregnes inngår.  

Tabell 4-5: Anleggskostnader fra ANSLAG. Tallene er nåverdi i mill. 2011-kr 

 A4 A4 toplan A5 B4 D3 E3 0+ 

Anleggskostnad (mill. 
kr.) 471 585 481 563 580 580 184 

Alternativ B, D og E representerer de lengste alternativene og har lengre tunneler enn alternativ 
A. Dette fordyrer prosjektene. A5 har en lengre vegstrekning og en ekstra rundkjøring på 
Furene, A4-toplan har et toplanskryss, og begge disse blir derfor dyrere enn A4.  

Nedenfor vises forholdet mellom investering og vedlikehold. Investering er diskonterte 
kostnader over anleggsperioden til sammenlikningsåret (2018), og ikke investeringskostnadene 
direkte slik de er presentert fra ANSLAG. Vedlikeholdskostnader er beregnet som endring i 
forhold til alternativ 0.  

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.9 Samfunnet forøvrig 
Dette kapitlet omhandler fordeler og ulemper trafikken påfører omgivelsene, samt konsekvenser 
av investeringen for samfunnet, og omfatter: 

• ulykker 
• støy og luftforurensning 
• restverdi 
• skattekostnad 

4.2.10 Ulykker 
Konsekvenser for trafikksikkerhet omfatter kostnader ved personskade- og materiell-
skadeulykker.  

Figur 4-4:Diagrammet viser endring i 
investeringskostnad og 
vedlikeholdskostnad sammenlignet med 
0-alternativet (Tallene er i mill kr). 
Vedlikeholdskostnaden er liten 
sammenlignet med investeringen. 
Lavere vedlikeholdskostnader for 0+ 
skyldes at det ikke planlegges tunnel, og 
det er kun mindre utbedringstiltak som 
gjennomføres på strekningen.  
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Figur 4-5: Registrerte ulykker i perioden 2003-2008 langs fv. 651 

På strekningene Volda-Furene er det i perioden 2003-2008 registrert 16 ulykker med 
personskade. I disse ulykkene har ingen mistet livet, 1 person ble alvorlig skadd og 19 personer 
har blitt lettere skadd. Langs E39 er utforkjøringer og påkjøring bakfra den dominerende 
ulykkesårsaken. Langs fv. 651 er 3 av 8 ulykker med fotgjenger/syklist. Resten er ulike typer 
ulykker som venstresving foran kjøretøy i motsatt retning, påkjøring bakfra og møting i kurve. 

Figur 4-5 gir et bilde av hvor ulykkene i hovedsak har skjedd. De fleste er registrert i 
Hamnegata, sør for ferjeleiet. Det er et mål i prosjektet å redusere antall ulykker.  

Tabell 4-6: Endring i antall personskadde og ulykkeskostnader for hele beregningsperioden (25 
år). For ulykkeskostnadene betyr negative tall en økning i kostnader og ingen nytte. Positive tall 
betyr nytte for prosjektet. Tallene er oppgitt i mill 2011-kroner. 

Komponenter A4 A4 A5 B4 D3 E3 0+ 

Drepte (personer) -0,4 -0,4 -0,3 -0,4 -0,4 -0,2 -0

Hardt skadde (personer) -0,6 -0,6 -0,3 -0,5 -0,4 -0,3 -0

Lettere skadd (personer) 16 16 -17 24 26 28 -23

Ulykkeskostnader, 
personskadeulykker (mill. kr.) -7 -7 -17 0 2 7 -13

Ulykkeskostnader, materiell skade 
(mill. kr.) 13 13 15 12 13 13 -1 

Ulykkeskostnader totalt (mill kr.) 6 6 -3 12 15 20 -14

 
Tabellen viser at antall døde og hardt skadde øker i perioden. Økningen er riktignok liten. Antall 
lettere skadde øker for alternativ A5 og 0+, men det minker for de andre alternativene. 

Samlet sett kommer alternativ 0+ og A5 dårligst ut med høyest ulykkeskostnad totalt, dvs. 
negativ nytte. Alternativ A5 og 0+ har en større andel lettere skadde i ny situasjon, noe som 
samlet gir en negativ nytte for kostnader knyttet til ulykker. For de andre alternativene blir 
nytten positiv fordi det er nedgang i antall lettere skadde og materialskader. Nytten er imidlertid 
ikke stor. 

Det er nedenfor forsøkt å belyse hvorfor nytten for ulykker er liten og til dels negativ.  

• Antall turer i hele influensområdet er tilnærmet konstant (det er kun en svært beskjeden 
økning) i 0-situasjonen og ettersituasjon, uavhengig av alternativ. 
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• Antall turer på vegnettet mellom Volda sentrum og Furene (både ny og gammel veg) 
øker ved bygging av ny veg. Se kart i Figur 4-2. Endringen mellom 0-situasjonen og A4 
er over 2000 ÅDT. Økningen er ikke like stor for D3 og E3. Det skyldes trolig at disse 
vegene er lengre, og man sparer ikke så mye tid (se Tabell 4-2). Siden trafikken er 
tilnærmet lik i hele influensområde viser dette at trafikk flyttes fra annet vegnett og inn 
til det lokale prosjektområde, til den nye vegen. Differanseplott for hele 
influensområdet viser på hvilke veglenker det er endring i trafikk. Situasjonen er relativt 
lik for alle alternativer. 

• I det området der trafikken flyttes fra er ulykkesfrekvensen høyere enn på den nye 
vegen, og antallet ulykker går ned ved bygging av ny veg og overflytting av trafikk. 

• Det er grunn til å anta at det er alvorlighetsgraden som virker inn i vårt prosjektområdet. 
Dette har stor innvirkning på kostnadene. Én drept gir en kostnad på ca 30 mill, mens én 
lettere skadd er beregnet å koste samfunnet 0,6 mill kr. 

Det er utført en testberegning med ulike situasjoner for A4. Se tabell nedenfor. Midtrekkverk2 
bidrar til å hindre alvorlige møteulykker.  

Tabell 4-7: Endring i antall personskadde og ulykkeskostnader for hele beregningsperioden (25 
år) for alternativ A4 med midtrekkverk lagt inn som en test av resultatet. Negative tall betyr at 
det er en økning i kostnader og ingen nytte. Positive tall betyr nytte for prosjektet. Tall for 
kostnader er oppgitt i mill. 2011-kroner. 

Komponenter A43 A4 med midtrekkverk 

Drepte (personer) -0,4 0,2

Hardt skadde (personer) -0,6 0,3

Lettere skadd (personer) 16 15

Ulykkeskostnader, 
personskadeulykker (kr) -7 17

Ulykkeskostnader, materiell 
skade (kr) 13 13

Ulykkeskostnader totalt 6 30

 
Beregning for kun ny veg viser at i løpet av 25 år vil 1 person bli drept i trafikken. Når det for 
hele planområdet er beregnet 0,4 drept, betyr det at det blir en forverret situasjon på ny veg (pga 
høyere alvorlighetsgrad) og en reduksjon i dødsulykker på annet vegnett. 

Ved bomavgift på strekningen reduseres trafikktallet fordi bom virker avvisende. Beregninger 
med bom viser en høyere nytte for ulykkeskostnader, noe som er med på å stadfeste at økt 
trafikk bidrar til høyere alvorlighetsgrad og igjen økte kostnader. 

I tunnel kjøres det mer forsiktig, og kjøreforholdene er mer forutsigbare. Dette kan virke positivt 
på ulykker, men det kommer ikke inn som en positiv faktor i beregningsresultatet fordi Effekt 
ikke tar hensyn til dette. Sammensetningen av den vegstandarden som er gjeldene i dette 
prosjektet gir en høy alvorlighetsgrad. Eventuell avbøtende tiltak for å bedre trafikksikkerheten 
kan vurderes, men kommer ikke med i beregningsresultatet. Her vil det kunne trekkes ut noe i 
risikoanalysen, blant annet rundt planskilt kryssing i A4 toplan. 

4.2.11 Støy og luftforurensning 
Støy og luftforurensning er prissatte miljøvirkninger. Støykostnadene beregnes med grunnlag i 
antall svært støyplagede personer i bolig og enhetspris pr. person. Antall boliger er telt opp 
innenfor hvert støynivå. Det er antatt at det i gjennomsnitt bor 2,35 personer i hver bolig. 

                                                 
2 Det er ikke aktuelt med midtrekkverk i tunnel på grunn av sikkerhet knyttet til blant annet rømning 
3 Det er beregnet en ÅDT på 4100 (ny veg) og 4300 (dagens veg) i 2010, totalt 8400. 
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Det er beregnet utbredelse av støy for alle alternativ, se støysonekart for A4, Figur 4-33. Effekt 
beregner endring i drivstofforbruk for biltrafikk. Økt hastighet og økt transportarbeid som følge 
av lengre utkjørt distanse vil føre til økte klimagassutslipp og beregnede kostnader for dette. Når 
redusert antall CO2-ekvivalenter er høyere for E3 enn for A4 skyldes det at A4 har et større 
trafikkarbeid på grunn av høyere trafikk. Støy og luftforurensning er beregnet for år 2032, 14 år 
etter åpningsåret. Det er beregnet for en situasjon uten bom. De totale prissatte miljøvirkningene 
er beskjedne for alle alternativer. Støyskjermingstiltak vil bli beregnet på reguleringsplannivå. 

Tabell 4-8: Endring i støy- og utslippsparametere. For utendørs støy er tallet gitt som 
antall utsatte personer i hvert alternativ. Positiv endring betyr færre berørte (forbedring). 

Støy (redusert antall) A4 A4-
toplan A5 B4 D3 E3 0+ 

Svært støyplaget personer (endring 
alt 0) 26 26 26 26 20 12 0 

Lokal luftforurensning (Endring alt 0)) 

Personer utsatt for PM10 ≥35µg/m3 68 68 68 68 68 63 -7 

PM10 ≥50µg/m3, > 7 ggr 1) 9 9 9 9 9 9 -17 

PM10 ≥50µg/m3, > 25 ggr 2) 0 0 0 0 0 0 0 

Global og regional luftforurensning (Endring alt 0) 

Redusert antall tonn NOx pr år 2 2 2 2 2 2 -1 

Redusert antall tonn CO2-ekvivalenter pr 
år 4575 4574 5764 6734 7157 8169 -3359 

1) Flere enn 7 døgnverdier (dv.) av PM10 over 50 µg/m3   2) Flere enn 25 dv. av PM10 over 50 µg/m3 

4.2.12 Restverdi 
Restverdien er et uttrykk for investeringens nytte etter analyseperiodens slutt. Det forutsettes en 
gjennomsnittlig levetid på 40 år. Det benyttes en lineær avskrivning, slik at restverdien ved 
utløpet av en analyseperiode på 25 år settes til 15/40 (37,5 %) av investeringskostnaden. Denne 
verdien diskonteres til sammenlikningsåret med den fastsatte kalkulasjonsrenten.  

4.2.13 Skattekostnader 
Alle inn- og utbetalinger over offentlige budsjetter medfører et effektivitetstap som 
Finansdepartementet beregningsmessig har fastsatt til 20 %. Effektivitetstapet er sammensatt av 
kostnader forbundet med å drive inn skatter og mindre produksjon som følge av økt skattetrykk. 

Samfunnet forøvrig 
Mer transportarbeid i prosjektområdet og høyere alvorlighetsgrad på ulykker fører til lav positiv 
nytte for ulykker. Noe nytte som følge av reduserte utgifter til materialskader og færre ulykker 
med lettere skadde spises opp av store utgifter til de alvorlige ulykkene. Tunnelalternativene 
bidrar til mindre luftforurensning og berører ikke så mange boliger. Skattekostnaden vil være 
merkbart mindre ved finansiering med bompenger siden en mindre andel skal dekkes opp med 
offentlige midler. 

Tabell 4-9:Samlet oversikt over ”Samfunnet for øvrig”. Tallene er oppgitt i mill. 2011-kr og er 
endring i forhold til 0-alternativet. 

Samfunnet 
forøvrig A4 A4-toplan A5 B4 D3 E3 0+ 

Ulykker 6 6 -3 12 15 20 -14 

Støy og luft-
forurensning 18 18 20 21 22 23 -20 

Restverdi 56 69 57 66 68 68 22 

Skattekostnad -98 -121 -103 -120 -125 -126 -36 

Sum -19 -28 -30 -20 -20 -15 -48 
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Samlet  vurdering 
 Tabell 4-10: Endringer i prissatte konsekvenser i perioden 2018-2042 (nåverdi i mill. 2011 
kr) med og uten bompengefinansiering. 

Netto nytte viser nåverdi av nytten av et tiltak minus nåverdi av alle kostnadene ved tiltaket. 
Netto nytte viser hva samfunnet får igjen målt i kroner når kostnadene ved å gjennomføre 
tiltaket er fratrukket nytten. Beregningene viser at prosjektet ikke er lønnsomt (negativ netto 
nytte). Hele tiltaket gir en beregnet negativ netto nytte på mellom -269 og -561 mill. kr (uten 
bom). 

Netto nytte pr. budsjettkrone viser i kroner hvor mye samfunnet netto får igjen pr. krone 
bevilget over offentlig budsjett. Størrelsen brukes kun når den er større enn null. I dette 
prosjektet, som ikke er lønnsomt, brukes netto nytte som sammenligningsgrunnlag da det 
gjelder å begrense samfunnets tap.  

Blant de beregnede alternativene kommer 0+ og A4 best ut med unntak av alternativ 0. E3 
kommer dårligst ut av alle alternativene. 

Finansiering med bompenger øker i beregningseksemplet negativ nettonytte med 200 mill. 

A
kt

ør
 Kompo-

nenter A4 A4 toplan A5 B4 D3 E3 0+ A4 med 
bom 

B4 med 
bom 

E3 med 
bom 

Tr
afi

ka
nte

r o
g t

ra
ns

p.b
ru

ke
re

 

Trafikantnytte 249 249 201 188 154 121 -8 -666 -707 -758

Ulempeskost-
nader for 
ferjetrafikanter 

15 15 15 14 14 14 -1 24 24 22

Helse-
virkninger -36 -36 -38 -57 -52 -49 -35 -17 -37 -31

Utrygghetskos
tnader for GS-
trafikk 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SUM 228 228 178 145 116 86 -44 -658 -720 -767

O
pe

ra
tø

re
r 

Kostnader 59 59 49 59 59 59 -3 37 37 37

Inntekter -23 -23 -24 -23 -24 -27 1 645 624 604

Overføringer -36 -36 -26 -35 -35 -32 2 -367 -356 -344

SUM 0 0 0 0 0 0 0 315 305 297

D
et

 o
ffe

nt
lig

e 

Investeringer -471 -585 -481 -563 -580 -580 -184 -471 -563 -580

Drift og 
vedlikeh. -49 -49 -48 -55 -59 -61 -3 -45 -49 -57

Overføringer 36 36 26 35 35 32 -2 349 339 328

Skatte- og 
avgiftsinntekte
r 

-7 -7 -13 -17 -19 -23 12 -77 -84 -86

SUM -492 -606 -515 -599 -623 -632 -178 -244 -357 -396

S
am

fu
nn

et
 fo

rø
vr

ig
 

Ulykker 6 6 -3 12 15 20 -14 82 86 89

Støy og 
luftforu. 18 18 20 21 22 23 -20 41 43 43

Andre 
kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Restverdi  56 69 57 66 68 68 22 56 66 68

Skattekostnad -98 -121 -103 -120 -125 -126 -36 -49 -71 -79

SUM -19 -28 -30 -20 -20 -15 -48 130 124 122

 Netto nytte 
NN -283 -406 -368 -474 -527 -561 -269 -457 -647 -743
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Basert på prissatte konsekvenser alene er ingen av alternativene samfunnsøkonomisk 
lønnsomme. En eventuell realisering av prosjektet må begrunnes ut fra andre hensyn. Prosjektet 
kan sees i sammenheng med flere andre prosjekter i samme region, og en realisering vil dermed 
også kunne vurderes ut fra en samlet vurdering sett ut fra en større sammenheng. 

4.3 Landskapsbilde 

4.3.1 Metode og grunnlagsinformasjon 
Metodikken i Statens vegvesens Håndbok 140 legges til grunn. For nærmere beskrivelse av 
metodikk henvises det kapittel 4.1 i denne rapporten og til håndboka.   

Innhenting av informasjon 
Følgende kilder har vært viktige i arbeidet: 

• egne befaringer gjort i området høsten 2009 og 2010 
• møter med tiltakshaver og kommune 
• Tettstadsanalyse Volda sentrum, 10.04.2007 

Influensområde 
Influensområdet for landskapsbilde defineres som det området som visuelt berøres av tiltaket. 
Influensområdet strekker seg langt utover det definerte planområdet og kan bli påvirket av 
tiltaket pga fjernvirkning fra ulike ståsteder.  Influensområdet avgrenses derfor til det området 
som oppleves fra dalrommene både i Volda og Furene. Det vil være vanskelig å avgrense 
influensområdet eksakt, men en grov avgrensning viser silhuettene som dannes rundt dalrommet 
og som kan ses fra planområdet. Oversiktskartet, figur 1, viser influensområdene på både 
Volda- og Furene-siden.  

Planprogram 
Planprogrammet har følgende krav til utredning knyttet til temaet landskapsbilde:  

• Utarbeide beskrivelse av eksisterende forhold inkl. en beskrivelse av områdets karakter. 
• Gjøre en verdivurdering av landskapet. Vurdere landskapets sårbarhet for inngrep både for 

vegtrasé, tunnelpåhugg, tunnelportaler og riggområder. 
• Beskrive omfang og konsekvens av tiltakets påvirkning på landskapsbildet i de berørte 

områdene. Tiltaket vurderes ift nær- og fjernvirkning og tilpasning til omgivelser.  
• Virkninger for landskapsbildet skal illustreres, f. eks med 3D modell eller fotomontasjer.  

4.3.2 Landskapsanalyse 
Karakteristiske trekk 
Viktige landformer, landskapsrom, kantsoner og viktige sammenhengende vegetasjonsarealer er 
vist på registreringskartet for landskapsbilde. De store, overordnede landskapsrommene og 
”veggene” i dalrommene er vist på oversiktskartet Figur 4-8. 

Dagens situasjon 
Volda er lokalisert på østsiden av Voldsfjorden, og tettstedet er en typisk skålformet fjorddal. I 
nord avgrenses dalen av fjellpartiet/åsryggen som ligger mellom Furene og Volda. Denne 
ryggens høyeste parti er Melshornet på 807 moh. Volda sentrum og bebyggelsen er i hovedsak 
samlet i den sør- vestvendte dalsida som avgrenses av fjorden i vest og av Rotevatnet i sør-øst. 
Fra vannet renner Øyraelva gjennom et grøntdrag ned til sentrum og ut i fjorden. Planområdet 
som ligger på nord- og vestsida av Rotevatnet er en del av tettstedsbebyggelsen som ligger 
lengst vekk fra fjorden. Området er sterkt påvirket av menneskelig aktivitet (boligfelt, landbruk, 
trafikk, etc.). Store deler av området er likevel ikke bebygd, men domineres av dyrka mark som 
er tydelig oppdelt med steingjerder og vegetasjonssoner, samt stier og friluftsområder i 
tilknytning til Rotevatnet. I tillegg er kantvegetasjonen langs både Rotevatnet og Øyraelva (på 
begge sider) viktige landskapselement som understreker elvekanten og strandsonen i området. 
Som en del av skogbeltene mellom de åpne områdene finnes det gamle steingjerder som er med 
på å forsterke den historiske betydningen av området. 
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Figur 4-6: Bildet t.v. viser noe av bebyggelsen i Volda som strekker seg oppover mot fjellene i 
nord. Rotevatnet ligger nede i dalrommet og kan skimtes bak skogen. Melshornet t.h., et 
karakteristisk landskaps-element i Volda 

Furene er en del av et dalområde som ligger mellom en lav åsrygg på nordsiden og et fjellparti 
på sørsiden. Furene ligger ca. 75 moh og består i hovedsak av veger og industri- og 
forretningsbygg og et oppdelt jordbrukslandskap. Nivskollen ligger ca. 250 moh og er en del av 
et større fjellparti på sørsiden som strekker seg i retning øst-vest. På nordsiden av dalen danner 
lia fra åsen bakenfor en ”lav vegg” i landskapsrommet. Det høyeste partiet på denne åsryggen 
ligger ca 120 moh. Denne lia består av blandingsskog lengst mot vest bak industriområdet, mens 
spredte boliger og Ivar Aasen-tunet dominerer lengre øst. Lia, som strekker seg fra Nivskollen 
og ned i dalen på sørsida, kan betegnes som den ”høye veggen” i landskapsrommet. Den 
nederste delen av denne lia består i stor grad av dyrket mark i blanding med blandingsskog som 
er sterkt påvirket av menneskelig aktivitet. De tydelige landskapsrommene er først og fremst 
åpne, dyrka mark/kulturlandskap. Dette landskapet som består av kulturlandskap med spredt 
gårdsbebyggelse i samspill med kantvegetasjon og vegetasjonsområder, kan betegnes som å ha 
gode visuelle kvaliteter. Gjennom dalen og Furene går dagens E39. Langs E39 og like øst for 
planområdet ligger en glattkjøringsbane og Ørsta/Volda Lufthavn.  

Skala 
Med skala menes landskapets iboende dimensjoner. Landskapets skala kan deles inn skalaen 
som har med de store, overordnede landskapsformasjonene å gjøre (storskala landskap), og en 
mer lokal visuell oppdeling av landskapet som følge av mindre landformer (mellomskala 
landskap) og terrengformer/ vegetasjon/bebyggelse (småskala landskap). 

I prinsippet virker alle elementene som landskapet inneholder inn på landskapets skala. Det vil 
si at både vegetasjon, elver/vann og bebyggelse så vel som landform og terrengform har 
betydning for hva slags skala landskapet har.  

 
Figur 4-7: Åpent og godt avgrensede landskapsrom som er en viktig del av kulturlandskapet i 
området.  
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Figur 4-8: Registreringskart landskapsbilde som viser influensområdene i Volda og Furene 

4.3.3 Verdivurdering av delområder. 
Delområdenes inndeling og verdivurdering 
Det store landskapsrommet i både Volda og Furene avgrenses av de høye fjellene /toppene som 
kan ses på alle sider fra dalrommene. Disse områdene strekker seg langt geografisk sett. De 
ulike alternativer, både i Furene og i Volda, kan sies å ikke medføre noen forskjell i påvirkning i 
det ”store landskapsrommet”. Det er derfor valgt å ikke omtale verken verdi eller omfang i 
forhold til dette. De aktuelle hovedlandskapsrommene i Volda og Furene består av mange ulike 
landskapselementer og kan deles opp i mange mindre landskapsrom, som alle vil ha sine små 
særtrekk. 

4.3.4 Verdier i ulike delområder 
På grunnlag av beskrivelsen av landskapet, vurderes det til at planområdene ved Volda 
og Furene gis verdier som er angitt i tabellene under. Det vises i tillegg til verdikartene 
på de neste sider. 

Influensområdet landskapsbilde 

”Vegger” i det store landskapsrommet 
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Tabell 4-11: Oppsummering verdier for landskapsbilde. 

Omr.nr. 
se verdi-
kart 

Del-
område Beskrivelse 

Verdi  

Volda 

D1 
 

Volda 
idrettspark  
 

Området består av Volda idrettspark med tilgrensede områder. 
Store deler av området er utbygd til idrettsformål og har mindre 
landskapsestetiske kvaliteter. Området framstår som et forholdsvis 
åpent og grønt område som gir en variasjon i totalinntrykket innenfor 
planområdet. Lengst sør i området og som en del av idrettsparken, 
ligger det en campingplass. Lengst nord er området fylt opp med jord- 
og steinmasser og benyttes til lagerområdet for diverse kommunalt 
utstyr. Hele området er i hovedsak berørt av tekniske inngrep og selv 
om selve idrettsparken består av grasdekte fotballbaner og det er en 
del vegetasjon innimellom, så er området veldig oppdelt og lite 
enhetlig. 
Delområdet vurderes å ha liten til middels verdi. 

 
   

Liten Middels Stor 

 

D2 

Rotevatnet 
og 
Øyraelva  
 

Området består av Rotevatnet og Øyraelva med kantvegetasjon og 
strandsone. Viktige kantvegetasjonsarealer både langs Rotevatnet og 
langs Øyraelva som er med på å understreke vassdragenes føringer 
og form. Vegetasjonen er i hovedsak blandingsskog av ulike lauvtrær 
med en del store og karakteristiske furu- og grantrær innimellom. 
Landskapselementene gir til sammen et godt totalinntrykk.  
Delområdet vurderes å ha middels til stor verdi. 

 
   

Liten Middels Stor 

 

D3 
Nymark og 
Årneset 
 

Området er sammensatt av kulturlandskap og små skogteiger som 
grenser inntil Rotevatnet/Øyraelva på nordsiden Delområdet er et 
viktig nærområde i Volda med gode visuelle kvaliteter bestående av 
samspillet med åpne landskapsrom, tydelige kantvegetasjonsarealer 
både langs vassdrag og mellom åpne kulturmarksområder. 
Vegetasjonsområdene består av blandingsskog i hovedsak ulike 
lauvtrær ispedd noen fine, store bartrær. 
Landskapselementene med åpne, dyrka områder, historiske 
steingjerder med kantvegetasjon og små skogteiger gir til sammen et 
godt totalinntrykk. Området er et typisk område som er viktig for 
Voldas identitet. 
Delområdet vurderes å ha middels til stor verdi. 

 
   

Liten Middels Stor 

 

D4 Røyslid 

Store deler av området ligger på nordsiden av Vikebygdvegen og 
består i hovedsak av boliger og bygninger i ulike dimensjoner, høyder 
og former som gir et forholdsvis visuelt dårlig helhetsinntrykk. Det er 
eneboliger, lavblokker, skoler, sykehus, institusjoner, forretning, 
industri med mer innenfor området som ligger på begge sider av 
Vikebygdvegen i et skrånende terreng. Området og bebyggelsen er en 
del av boligbebyggelsen i utkanten av Volda sentrum og kan 
karakteriseres som ”typisk” for tettstedet. I delområdet ligger to åpne 
områder på nordsiden av Vikebygdvegen som er grasdekte, 
kulturpåvirkede område. Begge områdene danner i dag viktige, grønne 
landskapsrom, men er i K-planen planlagt utbygd.  
Delområdet har visuelle kvaliteter som er typiske og representative for 
Volda og vurderes å ha liten til middels verdi.  

 
   

Liten Middels Stor 

 

D5 Rotset  

Dette bebygde området ligger vest for fv 651 og består i hovedsak av 
boliger og bygninger i ulike dimensjoner, høyder og former og gir et 
forholdsvis visuelt dårlig helhetsinntrykk.  Området ligger i utkanten av 
Volda sentrum og er en del av den sammenhengende 
boligbebyggelsen som strekker seg fra sentrumsområdet. 
Delområdet vurderes å ha liten verdi. 

 
   

Liten Middels Stor 

 

Furene 

D6 Liaskaret 

Delområdet ligger sør for eksisterende E 39. Området kan betegnes 
som et harmonisk landskap som utmerker seg med kvaliteter som gir 
variasjon med små, åpne landskapsrom avgrenset av mindre 
skogteiger, kantvegetasjonsarealer og større, sammenhengende skog 
øverst i lia. Landskap og gårdsbebyggelse gir til sammen et godt 
totalinntrykk. delområdet består av den nedre del av den store 
”veggen” i landskapsrommet på denne siden av dalrommet. 
Delområdet kan ses godt fra åsryggen på toppen av lia på andre siden 
av dalen, samt fra Ivar Aasen-tunet (delområde 9). 
Delområdet vurderes å ha middels til stor verdi. 

 
   

Liten Middels Stor 
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Omr.nr. 
se verdi-
kart 

Del-
område Beskrivelse 

Verdi  

D7 
Glattkjørin
gsbanen  
 

Området har mange tekniske inngrep og består i hovedsak av 
eksisterende E39 med vegskråninger, adkomstveg til noen boliger og 
til Ivar Aasen-tunet, i tillegg til NAF`s glattkjørings-bane på sørsiden av 
E39. 
Delområdet vurderes å ha liten verdi. 

 
   

Liten Middels Stor 

 

D8 Åsen 

Området dekker den skogbevokste lia på nordsiden av dalrommet. Lia 
er en del av ”veggen” mot nord som avgrenser dalrommet på denne 
siden. Den består av tett blandingsskog. 
På toppen av lia har man god utsikt over området på sørsiden av E39 
hvor alle vegalternativene ligger. 
Lengst øst i delområdet ligger Ivar Åsen tunet hvor man også har god 
utsikt over lia på sørsiden av E39. 
Delområdet vurderes å ha middels verdi. 

 
   

Liten Middels Stor 

 

D9 
Furene 
næringspa
rk 

Området dekker industri-/ og næringsområdet på flatene nord for 
eksisterende E39. 
Området består av næringsbygg og industri i ulike dimensjoner, 
høyder og former og disse sammen med mange store, gråe plasser gir 
et visuelt dårlig helhetsinntrykk. 
Delområdet vurderes å ha liten verdi. 

 
   

Liten Middels Stor 

 

 

 
Figur 4-9: Kart som viser de markerte landskapsrommene og vegetasjonsarealene i Volda.  
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Figur 4-10: Kart som viser de markerte landskapsrommene og vegetasjonsarealene i Furene. 

Verdibeskrivelse av eksisterende fv 651 og E 39 fra Rotset/Volda til Furene 
Utbedringsalternativet går gjennom et område som allerede er påvirket av ulike tekniske inngrep 
og som i hovedsak består av veger og bebyggelse i ulike former og dimensjoner. Eksisterende 
vegkorridor er en del av Voldas bybilde, men kan ikke sies å ha noen spesiell verdi. Den bratte 
lia ned mot sjøen mellom havna og Ekset er likevel et landskap som medvirker til å gi Volda en 
identitet mht nærheten til sjøen. Denne strekningen vurderes til å ha en noe høyere verdi enn 
vegkorridoren for øvrig. Verdien på hele delområdet langs den aktuelle vegkorridoren vurderes 
som liten til middels. 

   
Figur 4-11: Bildet viser eksisterende E39 på strekningen mellom Volda sentrum og Furene. 
Vegen er delvis trang og smal uten fortau eller gang-/sykkelveg. 
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Figur 4-12: Verdikart landskapsbilde Volda.  

 
Figur 4-13: Verdikart landskapsbilde Furene 
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4.3.5 Omfang og konsekvenser Volda 
Tabell 4-12: Omfang og konsekvenser for utbedringsalternativet, 0+ 

Rotset/Volda til Furene langs eksisterende vegkorridor Fv 651 og E 39. 
Verdi: Liten /middels 

Alternativ Omfang, beskrivelse Omfang Konsekvens 

0+ 

Utbedring av vegen og ny gang- og 
sykkelveg  langs deler av trasèen vil 
medføre nye terrenginngrep med 
skjæringer, fyllinger og evt murer langs 
fjorden mellom Volda og Furene. 
Inngrepene anses som minimale sett i 
forhold til at dagens veg allerede er 
etablert og at deler av g-/s-vegen er ferdig 
regulert (og anses da som et etablert 
tiltak). 

Stort 
negativt 

Middels 
negativt 

Lite el. 
intet 

Middels 
positivt 

Stort 
positivt 

 
Ubetydelig til liten 
negativ 

 
Tabell 4-13: Oppsummering omfang og konsekvenser. Alternativer som ikke berører delområdet 
er tatt ut av tabellen. 

Volda: Delområde 1, Volda idrettspark. Verdi: Liten 
Alternativ Omfang, beskrivelse Omfang Konsekvens 

B 
Et godt planlagt og etablert veganlegg med 
grønt preg vil bidra til å rydde opp i det 
aktuelle området. 

Stort 
negativt 

Middels 
negativt 

Lite el. 
intet 

Middels 
positivt 

Stort 
positivt 

 

Liten til middels 
positiv 
(+ / ++) 

D Som for alt. B 
Stort 
negativt 

Middels 
negativt 

Lite el. 
intet 

Middels 
positivt 

Stort 
positivt 

 

Liten til middels 
positiv  
(+ / ++) 

E Som for alt. B og D 
Stort 
negativt 

Middels 
negativt 

Lite el. 
intet 

Middels 
positivt 

Stort 
positivt 

 

Liten til middels 
positiv  
(+ / ++) 

Volda: Delområde 2, Rotevatn og Øyraelva. Verdi: Middels til stor  
Alternativ Omfang, beskrivelse Omfang Konsekvens 

A 
toplan 

Krysser over Øyraelva på ny og større bru, 
men tiltaket vil ikke berøre selve elva, 
heller ikke store deler av kantsonen.  

Stort 
negativt 

Middels 
negativt 

Lite el. 
intet 

Middels 
positivt 

Stort 
positivt 

 

Ubetydelig til liten 
negativ 
(0/ –) 

B 
Krysser på tvers via bru og fylling over 
elva. Noe kantvegetasjon må fjernes, men 
elva berøres ikke direkte. 

Stort 
negativt 

Middels 
negativt 

Lite el. 
intet 

Middels 
positivt 

Stort 
positivt 

 

Middels negativ 
(– –) 

D 
Krysser på tvers via bru og fylling over elva 
litt lengre øst enn alt. B. Noe 
kantvegetasjon må fjernes, men elva 
berøres ikke direkte. 

Stort 
negativt 

Middels 
negativt 

Lite el. 
intet 

Middels 
positivt 

Stort 
positivt 

 

Middels negativ 
(– –) 

E Som for alt. B 
Stort 
negativt 

Middels 
negativt 

Lite el. 
intet 

Middels 
positivt 

Stort 
positivt 

 

Middels negativ 
(– –) 

Volda: Delområde 3, Nymark og Årneset. Verdi: Middels  
Alternativ Omfang, beskrivelse Omfang Konsekvens 

B 

Alternativet vil ødelegge landskapsrommet 
og det intakte kulturpåvirkede området som 
alternativet krysser gjennom.  Vegen vil 
være forholdsvis dårlig tilpasset linjene i 
landskapet. 
Det vil bli et inngrep med både fyllings- og 
skjærings-skråninger og tunnelportal. 

Stort 
negativt 

Middels 
negativt 

Lite el. 
intet 

Middels 
positivt 

Stort 
positivt 

 

Middels negativ 
(– –) 
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D 

Alternativet vil bryte gjennom og ødelegge 
landskapsrommene i delområdet. Det vil bli 
et inngrep med både fyllings- og skjærings-
skråninger og tunnelportal og vegen vil 
være dårlig tilpasset linjene i landskapet. 

Stort 
negativt 

Middels 
negativt 

Lite el. 
intet 

Middels 
positivt 

Stort 
positivt 

 
Middels negativ  

(– –) 

E 

Alt. E er det alternativet som krysser mest 
på tvers gjennom flere av de intakte 
landskapsrommene og bryter gjennom flere 
av de markerte kantvegetasjonene og 
steingjerdene som ligger i nord-sørgående 
retning. Vegen vil bli en barriere i området 
og vil bli godt synlig fra friluftsområdet på 
Årneset.  

Stort 
negativt 

Middels 
negativt 

Lite el. 
intet 

Middels 
positivt 

Stort 
positivt 

 
Stor negativ  

(– – –) 

Volda: Delområde 4, Røyslid. Verdi: Liten til middels 
Alternativ Omfang, beskrivelse Omfang Konsekvens 

A 
toplan 

Alternativet medfører ny og større 
rundkjøring i Sjukehuskrysset og ny veg i 
eksisterende vegtrasè nordover fram til 
tunnelportal. A toplan vil medføre et noe 
større terrenginngrep enn alt. A med 
ramper og g/s-vegframføring på yttersiden 
av dagens veg/rundkjøring.  
Berører et område som er berørt av veger 
og tekniske inngrep fra før, og medfører ny 
adkomstveg/ lokalveg i det åpne, grønne 
landskapsrommet like øst for 
Sjukehuskrysset som er planlagt nedbygd. 

Stort 
negativt 

Middels 
negativt 

Lite el. 
intet 

Middels 
positivt 

Stort 
positivt 

 
Liten negativ 

(–) 

A 
Som alt A toplan, men arealbeslaget for 
rundkjøringa med nødvendig g/s-veger vil 
bli noe mindre enn alt A toplan.  

Stort 
negativt 

Middels 
negativt 

Lite el. 
intet 

Middels 
positivt 

Stort 
positivt 

 

Liten negativ 
(–) 

B Alternativet berører området med inngrep 
for tunnelpåhugg bare i anleggsfasen. 

Stort 
negativt 

Middels 
negativt 

Lite el. 
intet 

Middels 
positivt 

Stort 
positivt 

 

Intet til liten 
negativ 
(0/–) 

Volda: Delområde 5, Rotset. Verdi: Liten 
Alternativ Omfang, beskrivelse Omfang Konsekvens 

A 
toplan 

Bare alt A toplan berører delområdet så 
vidt i ytterkant mot vest. Dette er maginalt 
og betraktes som helt ubetydelig.  

Stort 
negativt 

Middels 
negativt 

Lite el. 
intet 

Middels 
positivt 

Stort 
positivt 

 

Ubetydelig 
(0) 

Furene: Delområde 6, Liaskaret. Verdi: Middels  
Alternativ Omfang, beskrivelse Omfang Konsekvens 

3 

Alternativet berører det aktuelle 
delområdet med inngrep gjennom lia på 
tvers av eksisterende terrenghelning og 
med inngrep for tunnelpåhugg- og portal. 
Like utenfor tunnelportalen vil det bli høye 
skjæringer før vegen går over på høye 
fyllinger og kryssing på bru over 
Torvmyrvegen. Krysser dyrka mark og 
tunnelpåhugget blir liggende i eksisterende 
skogområde. 
Anses å stå i lite harmonisk forhold til 
landskapet i området.  
Alternativ 3 krysser tvers gjennom et 
landskapsrom og gir en veglinje som er 
noe lengre enn alt 4 og 5.  

Stort 
negativt 

Middels 
negativt 

Lite el. 
intet 

Middels 
positivt 

Stort 
positivt 

 

Middels negativ 
(– – ) 

4 
Som for alt. 3, men alternativ 4 går noe 
mer inn mot eksisterende 
terrengformasjoner. 

Stort 
negativt 

Middels 
negativt 

Lite el. 
intet 

Middels 
positivt 

Stort 
positivt 

 

Middels negativ 
(– – ) 

5 

Alt. 5 går bare på fylling ut fra 
tunnelportalen og fram til ny rundkjøring i 
påkobling med eksisterende E 39. Alt. 5 
krysser også dyrka mark og påhugg- og 
portalområdet ligger i skog.  Som alt 3 og 
4 vil alternativet å stå i lite harmonisk 

Stort 
negativt 

Middels 
negativt 

Lite el. 
intet 

Middels 
positivt 

Stort 
positivt 

 

Middels negativ 
(– – ) 
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forhold til landskapet i området, men 
alternativet  kan vurderes til å gi minst 
inngrep og dette alternativet bryter noe 
mindre med landskapsrommene enn de to 
andre alternativer. 

Torvmy
r-veien 

Torvmyrvegen vil være et nytt inngrep 
gjennom både dyrka mark og et 
eksisterende skogsområde. Veglinja 
tilpasses landskapet på en god måte og vil 
ikke bli godt synlig fra omgivelsene. 

Stort 
negativt 

Middels 
negativt 

Lite el. 
intet 

Middels 
positivt 

Stort 
positivt 

 

Liten negativ 
(–) 

Furene: Delområde 7, Glattkjøringsbanen. Verdi: Liten 
Alternativ Omfang, beskrivelse Omfang Konsekvens 

3 

Området berøres ikke fysisk av 
alternativet. Pga eksisterende skog 
mellom delområdet og vegalternativet 
og at området ligger forholdsvis lavt, vil 
ikke vegalternativet bli særlig synlige fra 
området. 

Stort 
negativt 

Middels 
negativt 

Lite el. 
intet 

Middels 
positivt 

Stort 
positivt 

 

Ubetydelig 
(0) 

4 
Området berøres ikke fysisk av 
alternativet. Vegalternativet og 
tunnelportalen kan bli litt synlig fra 
området. 

Stort 
negativt 

Middels 
negativt 

Lite el. 
intet 

Middels 
positivt 

Stort 
positivt 

 

Ubetydelig 
(0) 

5 

Området berøres ikke fysisk av 
alternativet. Pga eksisterende skog 
mellom delområdet og vegalternativet 
og at området ligger forholdsvis lavt, vil 
ikke vegalternativet bli særlig synlige fra 
området. 

Stort 
negativt 

Middels 
negativt 

Lite el. 
intet 

Middels 
positivt 

Stort 
positivt 

 

Ubetydelig 
(0) 

Torv-
myrv. 

Området berøres ikke fysisk av vegen 
og vil bli lite synlig fra området. 

Stort 
negativt 

Middels 
negativt 

Lite el. 
intet 

Middels 
positivt 

Stort 
positivt 

 

Ubetydelig 
(0) 

Furene: Delområde 8, Åsen. Verdi: Middels 
Alternativ Omfang, beskrivelse Omfang Konsekvens 

3 

Alternativet vil sees/oppleves fra 
området i mer eller mindre grad, spesielt 
fra ryggens østlige del. Fra Ivar Aasen-
tunet vil alternativet vises minimalt pga 
skog som ligger lengst øst i delområde 1 
og som vil skjerme inngrepene.  
Alternativene vil bli liggende forholdsvis 
langt borte og omfang anses å bli størst 
for alternativ 5 som vil bli mest synlig fra 
Langmyra-området. 

Stort 
negativt 

Middels 
negativt 

Lite el. 
intet 

Middels 
positivt 

Stort 
positivt 

 

Liten negativ 
(–) 

4 

Alternativet med veg og tunnelportal vil 
sees/oppleves fra området i mer eller 
mindre grad. Spesielt fra Langmyra-
området v klubbhuset og stiene litt 
lengre øst. Synligheten vil variere 
avhengig av standpunkt og årstid pga 
vegetasjonen i lia ned mot 
Næringsparken 

Stort 
negativt 

Middels 
negativt 

Lite el. 
intet 

Middels 
positivt 

Stort 
positivt 

 

Liten negativ 
(–) 

5 

Alternativet med veg og tunnelportal vil 
sees/oppleves fra området i mer eller 
mindre grad. Spesielt fra Langmyra-
området v klubbhuset og stiene litt 
lengre øst. Synligheten vil variere 
avhengig av standpunkt og årstid pga 
vegetasjonen i lia ned mot 
Næringsparken. 

Stort 
negativt 

Middels 
negativt 

Lite el. 
intet 

Middels 
positivt 

Stort 
positivt 

 

Liten negativ 
(–) 

Torv-
myrv. 

Torvmyrvegen vil gå langs et flatt terreng 
og følge linjene i landskapet. Det antas 
at vegetasjon i front vil skjerme noe av 
inngrepet, spesielt med ståsted lengst 
øst i Åsen-området. 

Stort 
negativt 

Middels 
negativt 

Lite el. 
intet 

Middels 
positivt 

Stort 
positivt 

 

Liten negativ 
(–) 

Furene: Delområde 9, Furene næringspark. Verdi: Liten 



E39 Volda sentrum-Furene, Kommunedelplan med konsekvensutredning   

Statens vegvesen Region midt 
40   

Alternativ Omfang, beskrivelse Omfang Konsekvens 

3 Berører ikke området direkte, men vil bli 
synlig fra området. 

Stort 
negativt 

Middels 
negativt 

Lite el. 
intet 

Middels 
positivt 

Stort 
positivt 

 

Intet til liten 
negativ 

(0/–) 

4 
Ny rundkjøringpåkobling med eksist E39 
berører så vidt området. Alternativet vil 
bli synlig fra området. 

Stort 
negativt 

Middels 
negativt 

Lite el. 
intet 

Middels 
positivt 

Stort 
positivt 

 

Intet til liten 
negativ 
(0/–) 

5 Berører ikke området direkte, men vil bli 
synlig fra området. 

Stort 
negativt 

Middels 
negativt 

Lite el. 
intet 

Middels 
positivt 

Stort 
positivt 

 

Intet til liten 
negativ 
(0/–) 

Torv-
myrv. 

Berører ikke området direkte, og antas å 
bli svært lite synlig fra området. 

Stort 
negativt 

Middels 
negativt 

Lite el. 
intet 

Middels 
positivt 

Stort 
positivt 

 

Ubetydelig 
(0) 

4.3.6 Vurdering av reiseopplevelsen 
Det vises til Håndbok 140 for kriterier ved utredning av reiseopplevelse. 

Det skal vurderes om den nye strekningen totalt sett vil gi bedre eller dårligere reiseopplevelse 
enn dagens veg, og hvor mye bedre eller dårligere reiseopplevelsen blir samlet sett. 
Reiseopplevelsen for alternativet vil være en vurdering av om den har blitt dårligere eller bedre i 
forhold til alternativ 0. Reiseopplevelsen karakteriseres som: meget god, god eller mindre god.  

For lettere å kunne beskrive omfanget av reiseopplevelsen for hvert alternativ, har vi med 
grunnlag håndbok 140 valgt følgende definisjon på reiseopplevelse som vist i tabellen under: 

Tabell 4-14: Definisjon på vurdering av reiseopplevelse. 

REISE-
OPPLEVEL

SE 
(Den 

kjørendes 
opplevelse 

langs vegen) 

Tiltaket vil være 
lokalisert og 

utformet slik at 
reiseopplevelsen 

stort sett blir 
veldig god 

Tiltaket vil være 
lokalisert og 

utformet slik at 
reiseopplevelsen 
blir god på lange 

strekninger 

Tiltaket vil være 
lokalisert og 

utformet slik at 
reiseopplevelsen 

blir omtrent 
tilsvarende 

eksisterende 
situasjon 

Tiltaket vil være 
lokalisert og 

utformet slik at 
reiseopplevelsen 

blir dårlig på 
lange 

delstrekninger 

Tiltaket vil være 
lokalisert og 

utformet slik at 
reiseopplevelsen 

stort sett blir 
veldig dårlig 

++ + 0 - -- 

MEGET GOD GOD MINDRE GOD 

Alle alternativer har forholdsvis korte strekninger ”i dagen” og sett i forhold til dagens veg, vil 
naturligvis opplevelsen gjennom tunell stort sett bli dårlig. Hvis man bare hadde vurdert 
reiseopplevelsen ”i dagen” for de enkelte alternativer som ellers blir vurdert med omfang og 
konsekvens, så ville vurderingen av reiseopplevelsen blitt annerledes. 

I denne konsekvensutredningen går alle alternativer, bortsett fra utbedringsalternativet (0+), i en 
lang tunell, ca 3500-4000 m. Når man da vet at vegen ”i dagen” bare er på noen hundre meter 
på hver side av tunellen, så vil naturligvis reiseopplevelsen bli svært dårlig sammenlignet med 
utbedringsalternativet som er ca 6000m langt og går gjennom et varierende landskap med både 
bebyggelse og utsikt ut over fjorden.  

Reiseopplevelse vil også være subjektivt i forhold til hvem som kjører eller opplever 
omgivelsene. For eksempel vil opplevelsen av å kjøre i tunnel være svært negativt for de fleste, 
mens for andre vil følelsen av å komme inn i en opplyst tunnel med tørr veibane og godt 
veggrep, spesielt høst og vinter, oppleves som veldig positivt.  

Pga av nevnte problemstillinger er ikke reiseopplevelsen vektlagt i den totale konsekvensen for 
de ulike alternativer. Reiseopplevelsen er beskrevet og inntatt i en egen tabell. 

Reiseopplevelsen er ikke vurdert for Torvmyrvegen. 
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Figur 4-14: Bildet øverst viser utsyn mot Liaskard fra Ivar Aasen-tunet. Nederst er 3D-modell 
av alternativ 4, med tunnelpåhugg og bru over Torvmyrvegen. 

Dagens veg, alt 0 
Mellom Sjukehuskrysset og havna i Volda sentrum, vil man enten kunne se mektige fjell eller 
sjø i landskapet som omkranser Volda, varierende etter hvilken retning man kjører. Mellom 
havna og Furene ligger vegen på en fjellhylle langs sjøen over en lang strekning. Langs denne 
strekningen vil delvis se og oppleve fjellene på andre siden av fjorden, samt Rotsethornet vil ses 
godt når man kommer fra Furene og ned mot Volda sentrum/havna. Mye av eksisterende 
vegetasjon på nedsiden av vegen, vil skjerme for utsikten over fjorden. 

Reiseopplevelsen anses som god (0). 

Utbedringsalternativet, alt 0+ 
Det må påregnes bedring i kurvatur og rydding av vegetasjon på nedsiden av vegen. Dette vil 
bidra til både bedre utsikt og kjøreopplevelse enn 0-alternativet.  

Reiseopplevelsen langs utbedringsalternativet vil derfor bli noe bedre enn 0-alternativet. 

Reiseopplevelsen vil bli god i begge retninger (+). 

Volda 
Alt A to-plan 
Alternativet A to-plan vil i begge kjøreretninger gi en opplevelse av å kjøre inn i en forlengelse 
av selve tunnelen. I og med at dette alternativet legges under fv 651 vil store deler av 
strekningen være under lokk/rundkjøring og resterende strekning vil bli liggende i en trakt med 
murer på begge sider. hele alternativet vil oppleves som en ”lang tunnel”. 

Alternativet A to-plan vil gi en veldig dårlig kjøreopplevelse (- -). 
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Figur 4-15: Øverst, eksisterende situasjon ved Høgskulen, hvor alt A vil gå videre rett fram i 
bildet og inn i tunnelportal. Nederst 3D-bilde av tunellportal for Alt A. 

Alt A, B og D 
For alternativ A og B skjer mye over en kort strekning mens vegen ”går i dagen” med 
brukryssing, rundkjøring og innløp mot tunellportalen. Det samme skjer i motsatt retning ut av 
tunnelene, men opplevelsen av å se det markerte Rotsethornet, høye fjell i det fjerne og delvis 
fjord i bakkgrunnen, gir likevel en mektigere og bedre kjøreopplevelse enn alt A to-plan. Alt A, 
B og D vil likevel totalt sett gi en dårlig kjøreopplevelse (-) sammenlignet med alt 0, spesielt når 
man kommer sørfra. 

Alt E 
Alt E blir liggende delvis på dagens terreng og vegen går ”i dagen” mellom rundkjøring og 
tunnel over en lengre strekning enn de andre alternativer. Spesielt når man kommer nordfra, ut 
av tunnelen, vil opplevelsen av fjell og tinder i bakgrunnen, Rotsethornet som et markert 
landemerke, Rotevatnet og fjorden, by på en flott kjøreopplevelse. Ryggen nord for planområdet 
med Melshornet som den høyeste toppen, vil også kunne oppleves spesielt langs alternativ E. 

Selv om kjøreopplevelsen blir svært god på en strekning, vil alternativet også inkludere en lang 
strekning i tunnel. Den totale kjøreopplevelsen vil derfor kunne karakteriseres som noe bedre 
enn A, B og D og antas å bli god/mindre god (0/-). 

 
Figur 4-16: Området hvor alt E vil gå på tvers av landskapet og gå inn med tunnelportal 
mellom det smale vegetasjonsbeltet og den hvite boligen på toppen. Tatt fra Årneset. 
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Furene 
Alt 3, 4 og 5 
Alle alternativene kommer ut fra en lang tunell via en tunellportal litt opp i lia på østsiden av 
dalrommet i Furene. Og alle alternativene går ut i forholdsvis høye skjæringer som kan oppleves 
som en ”trakt” idet man kommer ut av portalen. Alle 3 alternativer gir en veldig kort strekning i 
dagen før man kommer inn i rundkjøring/påkobling med eksisterende E 39. Det vil trolig bli lite 
tid til opplevelse av dalrommet og kulturlandskapet i Furene, uansett hvilken retning man 
kjører. Alt 3, 4 og 5 vil alle gi en dårlig kjøreopplevelse (-). 

 
Figur 4-17: 3D-modell med E39, alternativ 4, med bru over Torvmyrvegen. 

4.3.7 Oppsummeringstabell for verdi, omfang og konsekvens 
Reiseopplevelse er inntatt med en ”karakter” etter beskrivelsen og vurderingen i kapitlet foran. 
Det må presiseres at pga motsetningene mellom reiseopplevelse og inngrep i landskapet, er 
reiseopplevelsen IKKE vektlagt som en del av den samlede konsekvensen i 
oppsummeringstabellene under. Dvs at det er bare påvirkningen av inngrepet i landskapet som 
gis en konsekvens i forhold til landskapsbilde. 

Volda  
Tabell 4-15:  Oppsummeringstabell for verdi, omfang og konsekvens for Volda. 

Delområde Verdi 

Alternativ 0+ 
Utbedr.alt. 

Alternativ A 
Alternativ A 
2-plankryss 

Alternativ B Alternativ D Alternativ E 

Omfang Konse-
kvens Omfang Konse-

kvens Omfang Konse-
kvens Omfang Konse-

kvens Omfang Konse-
kvens Omfang Konse-

kvens 

1 – Volda idrettspark L 
Intet til 

lite 
negativt 

(0/-)     
Liten til 
middels 
positivt

(+/++) Middels 
positivt (+/++) Middels 

positivt (+/++) 

2 – Rotevatn og 
Øyraelva M/S     

Intet til 
lite 

negativt
(0/-) Middels 

negativt (- -) Middels 
negativt (- -) Middels 

negativt (- -) 

3 -  Nymark og 
Årneset  M/S       Middels 

negativt (- -) Middels 
negativt (- -) Stort 

negativt (- - -) 

4 -  Røyslid L/M 
Intet til 

lite 
negativt 

(0/-) 
Intet til 

lite 
negativt

(0) Lite 
negativt (-) Intet (0)     

5-  Rotset L 
Intet til 

lite 
negativt 

(0/-)   Intet (0)       

Samlet konsekvens (0) (0) (0/-) (0/-) (0/-) (- /- -) 

Rangering på parsellen 2 3 4 5 6 7 
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Alternativ 0 (dagens veg) vil være det beste alternativet for landskapsbildet, da ingen nye 
inngrep kreves. Alternativ 0 rangeres som nr 1. 
Tabell 4-16: Vurdering av reiseopplevelse. 

 

Furene 
Tabell 4-17: Oppsummeringstabell for verdi, omfang og konsekvens for Furene 

Delområde Verdi 
Alternativ 3 Alternativ 4 Alternativ 5 Torvmyrv 

Omfang Konse-
kvens Omfang Konse-

kvens Omfang Konsekvens Omfang Konse-
kvens 

6 – Liaskaret M Middels til 
stort negativt (- - ) Middels til 

stort negativt (- - ) Middels til 
stort negativt (- - ) Intet til lite 

negativt (-) 

7 – 
Glattkjørings
banen 

L Intet til lite 
negativt Intet Intet til lite 

negativt Intet Intet Intet Intet til lite 
negativt Intet 

8 – Åsen M Liten negativ (-) Liten negativ (-) Liten negativ (-) Liten 
negativ (-) 

9 – Furene 
næringspark L Intet til liten 

negativ (-) Intet til liten 
negativ (-) Intet til liten 

negativ (-) Intet (0) 

Samlet konsekvens (- -) (- -) (- -)  

Rangering på 
parsellen 3 2 1  

 

Tabell 4-18: Vurdering av reiseopplevelse. 

Alternativ Alternativ 3 Alternativ 4 Alternativ 5 Torvmyrv 

Reiseopplevelse Veldig dårlig (--) Veldig dårlig (--) Veldig dårlig (--)  

4.3.8 Oppsummering av konsekvenser for alternativer  
Tabell 4-15 og Tabell 4-17 oppsummerer delområdenes verdi, samt tiltakets forventede omfang 
og konsekvenser for landskapsbilde. 

På Voldasiden er samlet konsekvens for alt A, B og D fått lik konsekvens, men pga små nyanser 
i forhold til en betraktning gjort i avsnitt 4.3.6, er det likevel klart å skille alternativene mhp en 
fornuftig rangering. 

Utbedringsalternativet mellom Volda og Furene og alt A på Volda-siden vurderes til å gi minst 
konsekvenser for landskapsbildet da inngrepene skjer i områder som fra før er mye berørt av 
tekniske inngrep. Alt E vurderes å ha de største negative konsekvensene for landskapsbildet på 
Volda-siden. Det er det alternativet som gir størst inngrep på tvers av linjene i landskapet, og 
tunellportalen blir liggende høyere enn de andre alternativene i den skrånede lia ned mot 
Rotevatnet. Veglinja vil medføre en barriere gjennom delområdet og det vil være godt synlig fra 
friluftsområdet ved Årneset.  

Rangeringen mellom alternativ B og D er gitt med grunnlag i at alt B gir mindre inngrep 
gjennom delområde 2 og 3 enn alt D, samtidig som alt D krysser mer på tvers av eksisterende 
linjer i landskapet. 

Alternativ 
Alternativ 0 

 
Alternativ 0+ 
Utbedringsalt 

Alternativ A 
Alternativ A 
2-plankryss 

Alternativ B Alternativ D Alternativ E 

Reise-
opplevelse God (0) God (+) Dårlig (-) Veldig dårlig (--) Dårlig (-) Dårlig (-) God/dårlig (0/-) 
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På Furene-siden er det svært vanskelig å skille de tre alternativene fra hverandre i og med 
landskapet de berører er tilnærmet likt og alle gir en kort strekning med veg i dagen og et 
tunellpåhugg/-portal i forholdsvis ensartede områder. 

Alle 3 alternativer på Furene-siden vurderes til å gi middels negativ konsekvens. Rangeringen 
mellom dem er vurdert ut fra små nyanser der man i samarbeid med kommunen og Statens 
vegvesen har kommet fram til følgende vurdering: 

Alternativ 3 krysser tvers gjennom et landskapsrom og gir en veglinje som er noe lengre enn 
alternativ 4 og 5.  

Alternativ 4 går noe mer inn mot eksisterende terrengformasjon og treffer linjene i terrenget på 
en bedre måte ift påhugg og portal. Alternativ 5 kan vurderes til å gi minst inngrep og dette 
alternativet bryter noe mindre med landskapsrommene enn de to andre alternativer. 

Torvmyrvegen er vurdert til å gi ubetydelig konsekvens for landskapsbildet fordi den følger 
linjene i landskapet og ligger lavt i dalrommet.  

 

 
Figur 4-18: Bildet øverst viser Rotevatnet med det åpne grønne kulturlandskapsområdet ved 
Årneset. Bilde nederst er 3D-modell av Alt E som skjærer seg gjennom landskapet og med 
tunnelportal rett nord for Årneset. 

4.3.9 Avbøtende tiltak 
Alle alternativer, bortsett fra alt A, A to-plan og utbedringsalternativet mellom Volda og Furene, 
krever inngrep i områder som er mer eller mindre frie for store tekniske inngrep fra før. Alt B, 
D, E, 3, 4 og 5 vil medføre inngrep og endringer i landskapsbildet. 
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For at det valgte alternativ skal bli best mulig tilpasset landskapet, vil det i reguleringsplanfasen 
bli viktig å vurdere terrenginngrepene nøye. Bla. må følgende forhold vurderes nærmere og 
anses som avbøtende tiltak som vil kunne bidra til å gi optimale løsninger mhp konsekvenser for 
landskapsbilde:  

• Endelig lokalisering og avgrensning av rigg- og deponiområder tilknyttet vegtiltaket må 
vurderes nærmere i reguleringsplanprosessen og viktige landskapsverdier må hensyntas. 

• Minst mulig av eksisterende vegetasjon skal fjernes for å få bygd vegen.  
• Eksisterende vegetasjon og spesielle landskapsverdier som kan og bør ivaretas må sikres 

og merkes tydelig før anleggsstart. 
• Nye bruer og kulverter ved kryssing av Øyraelva-vassdraget bør prosjekteres og utformes 

med løsninger og materialvalg som ivaretar menneskenes visuelle opplevelse. Dvs at det 
må tilstrebes trivelige og gode løsninger for gående/syklende i dette området. 

• Tunnelportalene og forskjæringene bør utformes mest mulig åpne der dette er praktisk 
gjennomførbart og der dette er hensiktsmessig.  

• Bruk av murer må vurderes og utforming og materialvalg av både murer, kulverter og 
framstøpte tunellportaler, må vurderes spesielt mhp reiseopplevelse. 

• Ved behov for støyskjermingstiltak, må type tiltak (skjerm eller voll) og utforming og 
plassering av disse vurderes nøye mhp både kjørendes og gåendes opplevelse.  

• Det må lages detaljerte terrengplaner/landskapsplaner som viser hvordan terrenget er tenkt 
arrondert og hvordan vegskråningene og berørt terreng er tenkt behandlet og 
istandsatt/revegetert. Det må brukes stedegne plantearter. 

• Det må lages detaljerte planer for istandsetting og revegetering av områder som blir berørt 
i anleggsfasen. Dette gjelder spesielt strekninger som blir berørt for å få anlagt framstøpte 
tunnelportaler, og istandsetting/opprydding etter rigg-/og deponiområder. 

• For nærmere planlegging av Torvmyrveien, bør vegen legges på sørsiden av 
kantvegetasjonen som skiller to åpne områder med dyrka mark. hvis denne skogen får 
bestå, så antas det at vegen vil bli svært lite synlig fra områdene i nord.  

• Anleggsfasen må gjøres så kort som mulig. 

4.4 Kulturmiljø 

4.4.1 Metode og grunnlagsinformasjon 
Metodikken i Statens vegvesens Håndbok 140 legges til grunn. For nærmere beskrivelse av 
metodikk henvises det kapittel 4.1 i denne rapporten og til håndboka.   

Innhenting av informasjon 
Det er utført arkivsøk og gjennomgang av den nasjonale kulturminnedatabasen Askeladden, 
registeret over innkomne funn til kulturhistoriske museum (tidl. Oldsaksamlingen), registeret 
over bygninger frå før år 1900 (SEFRAK) og Volda kommunes nettsider med dokumenter som 
kommuneplaner, tettstedsanalyse og andre. Undersøkelsesplikten er kulturminnelovens §9, og 
forusettes oppfylt i reguleringsplanfasen. 

Influensområde 
Influensområdet i Volda omfatter vestre del av Rotevatnet, bebyggelsen langs Vikebygdvegen 
fra Heltne og vestover mot sentrum, og bebyggelsen på Rotset og vestover. Bolig- og 
institusjonsområdene ved Røyslid og bebyggelsen langs Øyraelva er tatt med. Videre omfattes 
bykjernen og havna, strandsonen lang fjorden og boligområdet nordvest for bykjernen, langs 
E39 og Gamalvegen. 

Ved Furene omfatter influensområdet de spredt bebygde områdene langs E39 fra Ekset, 
næringsområde, deler av lia oppunder Nakkene i sør og glattkjøringsbanen i øst. Åsen, med Ivar 
Aasen-senteret i nordøst er også tatt med i influensområdet. Influensområdet framgår av 
verdikartene. 

Planprogram 
Planprogrammet spesifiserer at følgende skal utredes innenfor temaet kulturmiljø: 
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• Beskrivelse og verdisetting av kulturmiljø, nyere tids kulturminner og automatisk fredede 
kulturminner i planområdet og influensområdet  

• Prognose for funn av ukjente automatisk freda kulturminner i planområdet 
• Omfang og konsekvenser av tiltaket i forhold til direkte påvirkning og endring i forståelse 

og lesbarhet 

4.4.2 Beskrivelse og verdivurdering av delområder 
Det er i dag ingen kjente automatisk freda kulturminner i planområdet. Riksantikvarens 
registreringsdatabase for kulturminner, Askeladden, viser en gravhaug nord for Rotevatnet, øst 
for planområdet. Kulturminnemyndigheten er kontaktet og har opplyst at det kan finnes fredede 
kulturminner i ved Årneset og mot Heltne, men at disse ikke blir direkte berørt. Potensialet for 
nye funn i planområdet er av samme myndighet vurdert å være lite. Flere enkeltbygninger i 
planområdet er registrert i SEFRAK, nasjonalt register over eldre bygninger og andre 
kulturminner. Enkelte av disse er registrert som bygninger som skal vurderes etter 
kulturminnelovens § 25 dersom de kan bli berørt av tiltaket. Noen av disse er revet siden basen 
ble oppdatert. Basert på dagens kunnskap om planområdet er det ingen fredede bygninger i 
planområdet, og heller ingen fredede kulturmiljøer. 

Nedre Rotset var fra gammelt av trafikknutepunkt, handels- og tingsted, men fra midten av 
1800-tallet flytta dette senteret seg gradvis til vestsida av Øyraelva, til Halkjelsvik. Her har det 
bodd folk i lange tider, og det er gjort redskapsfunn tilbake til steinalderen. Bykjernen i Volda 
med havna og kirka har med andre ord utviklet seg over flere hundre år. For mer utdypende 
historisk oversikt vises det til Rapport - Tettstadsanalyse Volda sentrum - AG Plan og 
Arkitektur AS. Flere offentlige institusjonsbygg, som sykehus, lærerskole og etter hver 
høgskolen er lokalisert øst for sentrum, i Røyslid. Boligområdene har også utviklet seg i denne 
retningen, og på Rotset.  

I strandsonen langs Rotevatnet finnes flere eldre naust med eksempel på særegen arkitektur. 
Elvadalen, med Øyraelva, er et historisk område i forhold til industrivirksomhet som har 
benyttet vannkraft som energikilde. Det finnes spor etter flere anlegg, med kanaler, murer og 
rester etter bruer og sagbruk. Ved Mylnefallet er det samlet eksempler på bygg og installasjoner 
som representerer historien.  

Kulturmiljøet ved Furene, i området ved Liaskaret og Åsen er knyttet til primærnæringene, 
jordbrukets kulturlandskap. Landbruksarealene og gårdsbebyggelsen ligger i et belte oppunder 
Nivskollen, mellom E39 og Nakkene, og Åsen på nordsiden av dalen. Området på hver side av 
dalen oppfattes som ganske enhetlige kulturmiljø som ligger i sin opprinnelige kontekst med 
flere mindre gårdsanlegg. Flere tun domineres av nyere bebyggelse, og tunformen er bare til 
dels bevart.  

Influensområdet er sammensatt av flere kulturmiljø og delområder. Dette fremgår av 
verdikartene. Avgrensningen av delområdene er gjort med bakgrunn i geografisk utstrekning av 
og funksjonelle sammenhenger innenfor det som oppleves som forholdsvis enhetlige 
kulturmiljø på et overordnet nivå. 

  
Figur 4-19: Foto av naust ved Rotevatnet og gårdsanlegg ved Nymark 
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Figur 4-20: Foto fra Mylnefallet og av Furene og Liaskaret sett fra Åsen  

Områder uten betydning for fagtema kulturmiljø 
To områder, næringsområde på Furene og flyplassområde med glattkjøringsbanen er vurdert å 
ikke ha betydning for fagtema kulturmiljø. Det er ikke elementer eller kulturmiljø innenfor disse 
områdene som er relevant å verdisette. Disse områdene er merket grå på verdikartet. 

Tabell 4-19: Oppsummering verdi for kulturmiljø 

Område 
nr se 
verdikart 

Delområde Beskrivelse Verdi  

Volda 

D1 
 

Nymarka / Heltne 

Jordbrukets kulturlandskap. Enhetlig kulturmiljø med eksempel 
på mindre gårdsanlegg, der tunformen er bevart og 
bebyggelsen har arkitektonisk betydning. Kommuneplanen 
viser fortetting. Området gitt liten til middels verdi. 

 
   

Liten Middels Stor 

 

D2 
Rotevatnet, 
Årneset og 
Øyraelva  

Teknisk og industrielt kulturmiljø. I strandsonen langs 
Rotevatnet finnes flere eldre naust med eksempel på særegen 
arkitektur.  Ved Mylnefallet er det samlet eksempler på bygg 
og installasjoner som representerer historien. Øvre del av 
Øyraelva er vurdert å ha middels til stor verdi, mens 
strandsonen for øvrig er gitt liten verdi. 
Langs Øyraelva finnes historiske spor etter tidlig industri-
virksomhet, men disse er mer vanlig. Gitt middels verdi. 
Samlet sett vurderes delområdet å ha middels til stor verdi. 

 
   

Liten Middels Stor 

 

D3 Rotset 

Området er et vanlig boligområde med eneboliger uten 
spesielle arkitektoniske kvaliteter. Kulturmiljøet har liten verdi. 
Volda prestegård ligger som et eget særpreget kulturmiljø i 
dette delområdet. Hovedbygningen, stabburet og 
eldhuset/garasjen er vedtaksfreda. Kulturmiljøet har middels til 
stor verdi. 
Samlet sett vurderes området å ha liten til middels verdi. 

 
   

Liten Middels Stor 

 

D4 Røyslid 

Urbant kulturmiljø, boligområde. Innenfor området er et vanlig 
boligområde med eneboliger uten spesielle arkitektoniske 
kvaliteter. Kulturmiljøet har liten verdi. 
Høyskolen og sykehuset ligger i dette boligområde, og danner 
særegne kulturmiljø med enkeltbygg med monumental 
karakter, arkitektoniske kvaliteter og med parkanlegg rundt. 
Disse kulturmiljøene er gitt middels verdi. 
Samlet sett vurderes delområdet å ha liten til middels verdi. 

 
   

Liten Middels Stor 

 

D5 Bykjernen og 
havna  

Urbant kulturmiljø. Bykjernen med havna har variert 
bebyggelse fra ulike epoker og kan oppfattes som noe 
fragmentert. Enkelte bygninger har kulturhistorisk betydning og 
arkitektoniske kvaliteter. Området er gitt liten til middels verdi. 

 
   

Liten Middels Stor 

 

D6 Sentrum nordvest 

Området er et vanlig boligområde med eneboliger uten 
spesielle arkitektoniske kvaliteter. Kulturmiljøet har liten verdi. 
Naustmiljøet langs fjorden nord for sentrum ligger i sin 
opprinnelige kontekst og har historisk betydning. Dette 
kulturmiljøet er gitt liten til middels verdi. 
Samlet sett vurderes området å ha liten verdi. 

 
   

Liten Middels Stor 
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Furene 

D7 Ekset 

Kulturmiljø knyttet til primærnæringen, jordbrukets 
kulturlandskap. Enhetlig kulturmiljø som ligger i sin 
opprinnelige kontekst med flere mindre gårdsanlegg og 
spredte boliger. Området har liten til middels verdi for 
kulturmiljø.(Ikke vist på verdikartene) 

 
   

Liten Middels Stor 

 

D8 Liaskaret 

Kulturmiljø knyttet til primærnæringen, jordbrukets 
kulturlandskap. Enhetlig kulturmiljø som ligger i sin 
opprinnelige kontekst med flere mindre gårdsanlegg. Flere tun 
domineres av nyere bebyggelse, og tunformen er bare til dels 
bevart. Området har middels verdi.  

 
   

Liten Middels Stor 

 

D9 Åsen 

Kulturmiljø knyttet til primærnæringen. Enhetlig kulturmiljø som 
ligger i sin opprinnelige kontekst. Ivar Aasen-senteret danner 
et særegent kulturmiljø, med både eldre og nyere tids 
bebyggelse med både kulturhistorisk og arkitektonisk 
betydning. Kulturmiljøet har samlet sett middels verdi. 

 
   

Liten Middels Stor 

 

 

 
Figur 4-21: Verdikart kulturmiljø, Volda Rotevatnet 
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Figur 4-22: Verdikart kulturmiljø, Volda sentrum  

 
Figur 4-23:Verdikart kulturmiljø, Furene 
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4.4.3 Omfang og konsekvenser 
Tabell 4-20: Oppsummering omfang og konsekvenser, Volda. Alternative som ikke berører 
delområdene er ikke tatt med i tabellen. Her er omfanget intet. 

Volda: Delområde 1, Nymarka / Heltne. Verdi: Liten til middels  
Alternativ Omfang, beskrivelse Omfang Konsekvens 

B 

Ny vegføring over dyrkamarka 
og tunnelpåhugg fragmenterer 
det helhetlige kulturmiljøet 
noe, og til dels reduserer den 
historiske lesbarheten og 
svekke den historiske 
sammenhengen. 

Stort 
negativt 

Middels 
negativt 

Lite el. 
intet 

Middels 
positivt 

Stort 
positivt 

 

Liten negativ 
(–) 

D Som B, men med større 
omfang. 

Stort 
negativt 

Middels 
negativt 

Lite el. 
intet 

Middels 
positivt 

Stort 
positivt 

 

Liten til 
middels 
negativ  
(– / – –) 

E 

Som B, men med større 
omfang på grunn av lengre 
vegtrase og plassering av 
tunnelpåhugg sentralt i 
kulturmiljøet. 

Stort 
negativt 

Middels 
negativt 

Lite el. 
intet 

Middels 
positivt 

Stort 
positivt 

 

Middels 
negativ  
(– –) 

Volda: Delområde 2, Rotevatnet, Årneset og Øyraelva. Verdi: Middels til stor 
Alternativ Omfang, beskrivelse Omfang Konsekvens 

A 2-plan 

Nye bruer over elva erstatter 
dagens bru. Større 
konstruksjon, mer 
dominerende element i 
kulturmiljøet.  Dette vil 
redusere den historiske 
lesbarheten og svekke den 
historiske sammenhengen. 

Stort 
negativt 

Middels 
negativt 

Lite el. 
intet 

Middels 
positivt 

Stort 
positivt 

 

Middels 
negativ 
(– –) 

B, D, E Som A 2-plan, men med 
større omfang. 

Stort 
negativt 

Middels 
negativt 

Lite el. 
intet 

Middels 
positivt 

Stort 
positivt 

 

Middels til 
stor negativ 
(– – / – – –) 

Volda: Delområde 3, Rotset. Verdi: Liten til middels 
Alternativ Omfang, beskrivelse Omfang Konsekvens 

0+ 

Ingen endringer, men det 
vurderes som uheldig for 
kulturmiljøet og spesielt for 
prestegården at 
trafikkmengden gjennom 
området trolig vil øke. 

Stort 
negativt 

Middels 
negativt 

Lite el. 
intet 

Middels 
positivt 

Stort 
positivt 

 

Ubetydelig 
0 

Alle 
andre 

Ingen endringer, men det 
vurderes som positivt for 
kulturmiljøet og spesielt for 
prestegården at 
trafikkmengden gjennom 
området reduseres betraktelig. 

Stort 
negativt 

Middels 
negativt 

Lite el. 
intet 

Middels 
positivt 

Stort 
positivt 

 

Ubetydelig 
0 

Volda: Delområde 4, Røyslid. Verdi: Liten til middels 

Alternativ Omfang, beskrivelse Omfang Konsekvens 

A 2-plan  
Utvidelse av Sykehusvegen 
og tunnelpåhugg vil kunne 
ødelegge gårdstunet ved 
Røysmyrane.   

Stort 
negativt 

Middels 
negativt 

Lite el. 
intet 

Middels 
positivt 

Stort 
positivt 

 

Ubetydelig til 
liten negativ 

(0 / –) 

Volda: Delområdene 5 og 6, Bykjernen/havna og sentrum nordvest. Verdi: Liten til 
middels og liten 
Alternativ Omfang, beskrivelse Omfang Konsekvens 

0+ 
Små endringer, men det 
vurderes som uheldig for 
kulturmiljøet og spesielt for 

Stort 
negativt 

Middels 
negativt 

Lite el. 
intet 

Middels 
positivt 

Stort 
positivt 

 
Ubetydelig til 
liten negativ 
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den historiske 
sentrumsbebyggelsen at 
trafikkmengden gjennom 
området vil øke. Naustmiljøet 
nord for sentrum blir berørt 
ved vegutvidelsen og et naust 
må rives. 

(0 / –) 

Alle 
andre 

Endringen består i at 
hovedtrafikkåra som 
strukturerende element legges 
om og trafikkmengden går 
ned. Anses totalt sett å ha 
ubetydelig til liten positiv 
konsekvens. 

Stort 
negativt 

Middels 
negativt 

Lite el. 
intet 

Middels 
positivt 

Stort 
positivt 

Ubetydelig til 
liten positiv 

(0 / +) 

Tabell 4-21: Oppsummering omfang og konsekvenser, Furene. Alternative som ikke berører 
delområdene er ikke tatt med i tabellen. Her er omfanget intet. 

Furene: Delområde 7, Ekset. Verdi: Liten til middels 
Alternativ Omfang, beskrivelse Omfang Konsekvens 

Alle 
andre 

Som 0+ men noe positivt 
omfang som følge av mindre 
trafikk i området. 

Stort 
negativt 

Middels 
negativt 

Lite el. 
intet 

Middels 
positivt 

Stort 
positivt 

 

Ubetydelig 
0 

Furene: Delområde 8, Liaskaret. Verdi: Middels 
Alternativ Omfang, beskrivelse Omfang Konsekvens 

3 og 4 

Ny vegføring over 
dyrkamarka og tunnelpåhugg 
fragmenterer det helhetlige 
kulturmiljøet, og reduserer 
den historiske lesbarheten og 
svekker den historiske 
sammenhengen. 

Stort 
negativt 

Middels 
negativt 

Lite el. 
intet 

Middels 
positivt 

Stort 
positivt 

 

Middels 
negativ 
(– –) 

5 og 
Torvmyr-

vegen 

Som 3og 4, men i noe 
mindre grad 

Stort 
negativt 

Middels 
negativt 

Lite el. 
intet 

Middels 
positivt 

Stort 
positivt 

 

Liten negativ 
(–) 

Furene: Delområde 9, Åsen. Verdi: Middels 
Alternativ Omfang, beskrivelse Omfang Konsekvens 

Alle  Ingen endringer  
Stort 
negativt 

Middels 
negativt 

Lite el. 
intet 

Middels 
positivt 

Stort 
positivt Ubetydelig 

0 

4.4.4 Oppsummering av konsekvenser for alternativer 
Tabell 4-15 og Tabell 4-17oppsummerer delområdenes verdi og omfang og konsekvens.  

I Volda er samlet konsekvens for alternativene 0, 0+ og A vurdert å være ubetydelig (0), og 
disse alternativene vurderes å komme best ut for kulturmiljø. Alternativ A er likevel rangert 
foran 0, fordi redusert trafikk gjennom sentrum som følge av tunnel er vektlagt positivt. 
Utbedringsalternativet, 0+, er vurdert noe dårligere enn 0, da naustmiljøet nord for Volda blir 
påvirket av utvidelse av vegen og et naust må rives. Alternativ D og E er vurdert å ha middels 
negativ konsekvens, og er vurdert å komme dårligst ut for kulturmiljø. De er vurdert å ha 
spesielt negative konsekvenser for kulturmiljøene langs Rotevatnet og Øyraelvas øverste del. 
Alternativ E er rangert sist, da tunnelpåhugget her kommer sentralt i landbrukets kulturmiljø på 
Heltne. 

Ved Furene er samlet konsekvens for alternativene 0 og 0+ vurdert å være ubetydelig (0), og 
disse kommer best ut for kulturmiljø. Alternativene 3 og 4 er vurdert å ha liten negativ 
konsekvens, og kommer dårligst ut for kulturmiljø. Det er spesielt tunnelpåhuggene og nye 
vegtraseer gjennom landbrukets kulturmiljø som vurderes som negativt. 

Av koblingsalternativene er det 0-alternativet som kommer best ut, mens alternativ 0+ og A5 
vurderes likt. Alternativ A4 er rangert som nummer 3 (4). 
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Tabell 4-22: Oppsummering av konsekvenser for kulturmiljø, Volda 

Del-
område Verdi 

Alternativ 0+ 
Utbedringsalt. 

Alternativ A 
Alternativ A 
2-plankryss 

Alternativ B Alternativ D Alternativ E 

Omfang Konse-
kvens Omfang Konse-

kvens Omfang Konse-
kvens Omfang Konse-

kvens Omfang Konse-
kvens Omfang Konse-

kvens 

1 – 
Nymarka - 
Heltne 

M 0 0 0 0 SOM A 0 
Intet til 

lite 
negativt

- Middels 
negativt - / - - 

Middels 
til stort 

negativt
- - 

2 – 
Rotevatnet
, Årneset, 
Øyraelva 

M/S 0 0 0 0 Middels 
negativt - - 

Middels 
til stort 

negativt
- - / - - - SOM B - - / - - - SOM B - - / - - -

3 - Rotset L/M 
Intet til 

lite 
negativt 

0 
Intet til 

lite 
positivt

0 SOM A 0 SOM A 0 SOM A 0  SOM A 0 

4- Røyslid L/M 0 0 0 0 
Lite til 

middels 
negativt

0 / -  0 0  SOM B 0  SOM B 0  

5 –  
Bykjernen 
Havna 

 
L/M 

 

Lite 
negativt 0 / - Lite 

positivt 0 / + SOM A 0 / + SOM A 0 / + SOM A 0 / + SOM A 0 / + 

6 –  
Sentrum 
nord-vest 

 
L 
 

Lite 
negativt 0 / - 0 0 SOM A 0 SOM A 0 SOM A 0 SOM A 0 

Samlet 
konsekvens 0 0 - / - - - / - - - - - - 

Rangering på 
parsellen 3 1 4 5 6 7 

Tabell 4-23: Oppsummering av konsekvenser for kulturmiljø, Furene 

Delområde Verdi 
Alternativ 3 Alternativ 4 Alternativ 5 Torvmyrv 

Omfang Konse-
kvens Omfang Konse-

kvens Omfang Konse-
kvens Omfang Konse-

kvens 

7 - Ekset L/M 0 0 Som 3 0 Som 3 0 0 0 

8 – Liaskaret M Middels 
negativt - - SOM 3 - - 

Lite til 
middels 
negativt 

- 
Lite til 

middels 
negativt 

- 

9 – Åsen M Intet til lite 
negativt 0 SOM 3 0 Intet til lite 

negativt 0 Intet til lite 
negativt 0 

Samlet konsekvens - - 0 / - 0 / - 

Rangering på parsellen 3 3 2 Ikke rangering 

 

0-alternativet har per definisjon, iht metodikken ikke noe omfang og får samlet konsekvens 0.  

I Volda blir 0-alternativet rangert som omtrent likt som alternativene 0+ og A, og rangeres midt 
mellom disse, som nr. 2  

I Furene blir 0-alternativet rangert likt med utbedringsalternativet 0+, som nr. 1. 

4.4.5 Avbøtende tiltak 
Generelt sett er det vanskelig å tenke seg avbøtende tiltak som vil endre konfliktbildet.  

Det blir viktig å unngå at inngrepene blir større enn nødvendig, spesielt i anleggsfasen, og at de 
ikke skader kulturmiljøer og kulturminner ved bygging av traseer og portaler.  

Utsatte kulturminner som ligger nært opp til det valgte alternativet må merkes godt før 
vegbyggingen igangsettes, og det må vises spesiell oppmerksomhet ved anleggsarbeid nært 
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disse. Det gjelder spesielt naustmiljøet nordvest for sentrum (aktuelt for utbedringsalternativet) 
og kulturmiljøet langs Øyraelva og spesielt ved Mylnefallet (aktuelt for alternativ A og B). 
Estetisk utforming av konstruksjonene, tilpasset kulturmiljøet er av betydning.  

4.5 Nærmiljø og friluftsliv 

4.5.1 Metode og grunnlagsinformasjon 
Metodikken i Statens vegvesens Håndbok 140 legges til grunn. For nærmere beskrivelse av 
metodikk henvises det kapittel 4.1 i denne rapporten og til håndboka.   

Influensområde 
Influensområdet er begrenset til områder hvor det kan oppstå støymessige virkninger, endret 
tilgjengelighet eller endret barrierevirkning. Det er definert to influensområder. Ett i Volda, som 
strekker seg fra Rotevatnet og nedover til Volda sentrum langs fv 651. Og på Furene er det 
definert et influensområde som omfatter et mindre boligområde ved Langmyra, næringsområde, 
deler av lia oppunder Nakkene og glattkjøringsbanen i øst. Influensområdet framgår av kartet i 
Figur 4-30-Figur 4-32.  

Planprogram 
Planprogrammet spesifiserer at følgende skal utredes innenfor nærmiljø og friluftsliv: 

• Innhente data om eksisterende forhold fra offentlige etater, lag, organisasjoner og 
ressurspersoner. 

• Områder som er viktige for nærmiljø og friluftsliv skal kartfestes og beskrives: 
o Nære rekreasjonsområder i tilknytning til boområder, skoler, barnehager og Volda 

Idrettspark 
o Opparbeidede og/eller tilrettelagte anlegg og turløyper og turstier, samt ”barnetråkk” 
o Regulerte fri- og friluftsområder  

• Vurdere konsekvenser for syklende sett i sammenheng med plan for hovednett for sykkel 
som er under arbeid. 

• Vurdere konsekvenser for gående i sentrumsnære områder som vil bli påvirket av tiltaket.  
• Støyberegninger for boligbebyggelsen som blir berørt skal gjennomføres iht T-1442. Det 

skal utarbeides kart som viser støysoner. Behov for støytiltak skal vurderes og beskrives 
på grunnlag av beregningene, og effekt av eventuelle støyreduserende tiltak skal beregnes. 

• Spredning av luftforurensning fra tunnelmunninger skal beregnes iht. metodikk gitt i 
vedlegg A til Statens vegvesens håndbok 021. 

• Vurdere sannsynlighet for endret (økt) bruk av fritidstilbud og rekreasjonsområder som 
følge av kortere reisetid/ endret barriere mellom Volda og Furene/Ørsta 

• Gjøre en verdivurdering av hvilken betydning områdene har for beboere og brukere av 
området. 

• Beskrive omfang og konsekvenser tiltaket antas å medføre for boligmiljøer, nærmiljøet og 
friluftslivet i det berørte området.  

4.5.2 Bakgrunnsinformasjon 
Befolkning 
Volda kommune hadde 8 573 innbyggere ved årsskiftet 2009/2010. En stor del av befolkningen 
blir direkte eller indirekte berørt av tiltaket, da influensområdet omfatter deler av de tettest 
befolkede områdene i kommunen og arbeidsplass- og besøksintensive områder som høyskolen 
og sykehuset.  

Planområdet omfatter også en liten del av Ørsta kommune med 10 343 innbyggere, men her 
berøres kun et fåtall boliger ved Furene og Åsen, ved kommunegrensa. 

4.5.3 Verdivurdering av delområder 
Influensområdet er sammensatt av flere områdekategorier og delområder. Dette fremgår av 
verdikartene. Avgrensningen av delområdene er gjort med bakgrunn i geografisk utstrekning av 
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og funksjonelle sammenhenger innenfor bolig- og næringsområder og friluftsområder, på et 
overordnet nivå.  

Verdivurdering av sti- og vegnettet inngår i de ulike delområdene. Det er i tillegg gitt en 
overordnet beskrivelse av sti- og vegnettet i eget avsnitt under. 

Volda kommune hadde 8 573 innbyggere ved årsskiftet 2009/2010. En stor del av befolkningen 
blir direkte eller indirekte berørt av tiltaket, da influensområdet omfatter deler av de tettest 
befolkede områdene i kommunen og arbeidsplass- og besøksintensive områder som høyskolen 
og sykehuset.  

Planområdet omfatter også en liten del av Ørsta kommune med 10 343 innbyggere, men her 
berøres kun et fåtall boliger ved Furene og Åsen, ved kommunegrensa. 

Høyskolen i Volda og sykehuset er de største arbeidsplassene i kommunen, og av de stedene 
som har størst daglig besøk. Det er flere viktige gangakser innenfor området.  

Det er lagt til rette flere møteplasser og felles uteområder rundt Høgskulen og sykehuset. Disse 
har høy bruksintensitet og svært mange knytter stedsidentitet til institusjonene.  

Friluftsområdene lang Øyraelva og Rotevatnet har mange brukere. Årneset friluftsområde ligger 
i strandsonen langs Rotevatnet. Årneset er tilrettelagt for variert friluftsaktivitet og lek, med 
blant annet sandvolleybaner, turstier, badeplass, og fasiliteter som toaletter og parkering.  

Fra Årneset, langs strandsonen og nedover langs Øyraelva er det opparbeidet turveg med 
møteplasser og benker som er svært mye i bruk hele året. Områdene ved Rotevatnet og langs 
Øyraelva benyttes også til uteskole og nærturterreng for både barnehager og skoler. Ved 
Mylnefallet, ved brua der fv 651 krysser elva, er det et kulturmiljø som representerer historien 
og som er viktige turmål i også pedagogisk sammenheng. Volda idrettspark er viktig for barn og 
unges fysiske utfoldelse og har betydning for skoler, barnehager og boligområder i hele Volda.  

 

     
Figur 4-24: Sjukehuskrysset og Idrettspark med flere baneanlegg. Foto t.h.: Jørn Olav Løset. 

Furene næringsområde er et eldre industriområde som de siste åra har fått stadig økende andel 
av handel- og servicerettede funksjoner. I kommunedelplan for området er det åpnet for slik 
handel og service innenfor rammene av kjøpesenterforskriften. I området finnes funksjoner som 
lager, industri, verksted, kontor og utsalg. Området er preget av store lukkede bygg med 
asfaltflater og parkering omkring hvert bygg. Det er ikke etablert felles uteoppholdsareal i 
området. Øst for næringsområdet, ved enden av flyplassen ligger en glattkjøringsbane. Denne 
benyttes til opplæring, og er i utgangspunktet stengt for allmennheten utenom åpningstid. 
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Området har en sentral funksjon som knutepunkt både som kollektivknutepunkt, og som 
knutepunkt i arbeidsreisesammenheng.  

        
Figur 4-25: Volda småbåt- og gjestehavn. Naustrekke mellom Voldsfjorden og dagens E39. 
Foto t.h.: Jørn Olav Løset 

Veg- og stinett for gående og syklende 
Volda kommune har en vedtatt trafikksikkerhetsplan fra 2007. Visjonen er:  

”0 drepne og 0 hardt skadde i trafikken i Volda kommune. Eit godt og tenleg vegnett for alle 
brukargrupper”  

Et av delmålene er å sikre et funksjonelt vegnett for ulike trafikantgrupper hele året, og at også 
gående og syklende skal ha et attraktivt vegnett. 

I 2010 har Statens vegvesen i samarbeid med Volda kommune fått utarbeidet og  ferdigstilt en 
plan for hovednett for sykkel, for Volda og Ørsta. Planen sier følgende om dagens 
sykkelvegnett: 

”Dagens sykkelvegnett omfattar ei blanding av system med gang- og sykkelvegar, sykling 
i blanda trafikk, i vegbana og på fortau. Kvaliteten på vegbana varierar og er mange 
stader dårleg med krakelert asfalt med hol og telehiv, kantstein utan nedsenking ved kryss 
og gangfelt. Det er også manglande ledd på ein del strekningar. På fleire delstrekk er det 
siktproblem og farlege kryssingspunkt mellom gang- og sykkelvegar og bilvegar og/eller 
avkøyrslar. Viktige ruter går i stor grad på og langs E 39 og fylkesvegane. På deler av 
desse strekningane er det høg fart, 70 km, og årsdøgnstrafikken (ÅDT) er stor og utgjer 
opp til 10 800 bilar i døgnet.” 

 
Figur 4-26: Hovednett for sykkel, Volda (Rapport Hovudnett for sykkel i Ørsta og Volda, 2010) 
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Sykkelplanen beskriver ulike delstrekninger og foreslår utbedringstiltak der det er nødvendig.  

Sykkelandelen er i dag oppgitt å være 5 % av alle reiser. Det er anslått at utbedring av 
sykkelvegnettet vil øke sykkelandelen både på arbeids- og fritidsreiser. Spesielt vil ny gang- og 
sykkelveg langs E39, mot Ekset være avgjørende for arbeidsreiser mellom Volda og Ørsta. I dag 
er strekningen trafikk- og ulykkesbelastet delvis uten tilrettelegging for myke trafikanter. 

  
Figur 4-27:Foto: Gang- og sykkelveg langs fv 651 mot Volda sentrum (t.v.). Turveg lang 
Øyraelva, vinterbruk (t.h.) 

Volda kommunen ønsker å være en ”helse- og miljøkommune” og blant annet i den 
sammenhengen har de hatt fokus på utbygging av et godt turvegnett. I tettbebyggelsen er det 
sammenhengende turveg fra Årneset langs strandsonen til Volda idrettspark og videre forbi 
campingplassen mot Rotsetstranda. Langs Øyraelva er det turveg fra Rotevatnet og ned til 
prestegården, der vegen går inn på fv 651. Det er også turveg fra Årneset og opp langs 
Heltneelva, som gir en sammenhengende turveg mot markaområdene, der Dinglavatnet, 
Melshornet og Vardehornet er viktige turmål. 

Ved Furene er det lysløype fra Langmyra grusbane mot Åsen. Denne vedlikeholdes og 
prepareres både sommer og vinter. Fra Furene mot Nakkene og Nivskollen er det flere gårds- og 
skogsveger som benyttes til turgåing.  

Verdivurdering 
Vegnettet for gående og syklende har svært varierende bruk. Gang- og sykkelvegnettet i Volda 
sentrum, langs fv 45 og fv 651 i området rundt høgskolen og sykehuset er svært mye benyttet. 
Her er både store arbeidsplasskonsentrasjoner, boliger og flere skoler og idrettsanlegg/haller. 
Også turvegnettet langs Rotevatnet, Heltneelva og Øyraelva har høy bruksfrekvens hele året. 

Gang- og sykkelvegnettet gir forbindelse til sentrale målpunkter både i tettbebyggelsen og i 
markaområdene. Standarden er varierende men bruksfrekvenser høy. Veg- og stinettet for 
gående og syklende vurderes å ha stor verdi. 

Veg- og stinettet ved Furene er mindre brukt, da det går gjennom spredt bebygde områder. 
Gående og syklende er i stor grad henvist til ordinært, lavtrafikkert vegnett. Den viktige 
forbindelsen langs E39 krysser vegen i plan, og oppleves derfor som utrygg for mange brukere. 
Det foreligger en vedtatt plan for planfri kryssing med undergang, og en sammenheng i gang- 
og sykkelvegen mellom Ekset og Furene.  

Selv om gang- og sykkelvegnettet gir forbindelse til sentrale målpunkter i både i 
tettbebyggelsen og i markaområdene, og at vegene er del av sammenhengende ruter, medfører 
bruksfrekvens og standard at verdien dras ned mot liten. Veg- og stinettet for gående og 
syklende ved Furene vurderes å ha liten til middels verdi, men har stort potensial for økt bruk 
ved bedre tilrettelegging. 
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Figur 4-28: Registreringskart nærmiljø og friluftsliv, Volda ved Rotevatnet og Sjukehuskrysset 

 
Figur 4-29:Registreringskart nærmiljø og friluftsliv, Furene 
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Tabell 4-24: Oppsummering verdi for nærmiljø og friluftsliv 

Område 
nr. se 
verdikart 

Delområde Beskrivelse Verdi  

Volda 

D1 Nymarka / Heltne 

Landbruks- og friluftsområde. Det er ikke registrert vesentlig 
bruk av området, med unntak av noen tråkk over åkrene. 
Landbruksarealene har liten verdi mens Heltneelva med 
kantsoner og turveg har middels til stor verdi. Kulturlandskapet 
har identitetsskapende betydning. 

 
   

Liten Middels Stor 

 

D2 
Rotevatnet, 
Årneset og 
Øyraelva  

Friluftsområde med strandsonen langs Rotevatnet og 
turvegene langs Øyraelva er vel tilrettelagt for opphold og 
variert aktivitet. Området brukes mye til friluftsliv, uteskole, og 
som møtesteder, og svært mange knytter stedsidentitet til 
Øyraelva og Årneset. Øyraelva og strandsonen rundt 
Rotevatnet er vurdert å ha middels til stor verdi, mens selve 
vannet er vurdert å ha liten til middels verdi. 

 
   

Liten Middels Stor 

 

D3 Volda idrettspark 

Volda idrettspark har stor bruksintensitet og svært mange 
knytter stedsidentitet til idrettsparken. Området har stor verdi 
som idretts- og rekreasjonsområde. De ubebygde områdene 
er gitt middels verdi. De har betydning for videre utvikling av 
anlegget med hall og flere baner. 
Næringsområdet sør for idrettsanlegget har lav bruks- og 
oppholdsintensitet og har liten verdi. 

 
   

Liten Middels Stor 

 

D4 Rotset 

Boligområdet er et vanlig villastrøk med lav bruks- og 
oppholdsintensitet, med unntak av Rotset barnehage og 
gravplassen som er mye besøkt. Gravplassen antas å være 
identitetsskapende. Området har middels verdi. 

 
   

Liten Middels Stor 

 

D5 Røyslid 

Boligområdet vurderes å ha middels verdi. 
Høyskolen og sykehuset har høy bruks- og oppholdsintensitet, 
store grønne uteområder og har betydning for et større 
omland.  Mange knytter stedsidentitet til disse institusjonene.  
Disse områdene er gitt middels til høy verdi. 
Gang- og sykkelvegene gjennom delområdet, blant annet 
langs fv 651 har stor verdi da den er svært mye brukt og er en 
viktig forbindelse mellom områder og målpunkter.  

 
   

Liten Middels Stor 

 

D6 Bykjernen 

Bykjernen har høy bruks- og oppholdsintensitet, flere 
uteområder og møteplasser og har betydning for et større 
omland.  Mange knytter stedsidentitet til denne delen av Volda.  
Området er gitt middels til høy verdi. 
Gang- og sykkelvegene gjennom delområdet, blant annet 
langs fv 651 har stor verdi da den er svært mye brukt og er en 
viktig forbindelse mellom områder og målpunkter. 

 
   

Liten Middels Stor 

 

D7 Havna 

Havna har høy bruks- og oppholdsintensitet, flere uteområder 
og møteplasser og har betydning for et større omland.  Mange 
knytter stedsidentitet til havna. Området er gitt middels til høy 
verdi. 
Gang- og sykkelvegene gjennom delområdet, blant annet 
langs småbåthavna har stor verdi da den er svært mye brukt 
og er en viktig forbindelse mellom områder og målpunkter. 

 
   

Liten Middels Stor 

 

D8 Sentrum nordvest 

Boligområde har lav tetthet og da lav bruks- og 
oppholdsintensitet og ingen barnehager og skoler. Verdien 
vurderes å være liten til middels. 
Friluftsområde i Klokkarvika er noe tilrettelagt og planlegges 
oppgradert som bade- og fiskeplass. Området er gitt middels 
verdi. 
Gang- og sykkelveg langs Gamlevegen har stor verdi da den 
er mye brukt og er en viktig forbindelse mellom områder og 
målpunkter.  

 
   

Liten Middels Stor 
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Tabell 4-25: Oppsummering verdi for nærmiljø og friluftsliv 

Område nr. 
se verdikart Delområde Beskrivelse Verdi  

Furene 

D9 Ekset 
Skog- og jordbruksarealene med spredt bebyggelse 
langs E39 har liten verdi for nærmiljø og friluftsliv. (ikke 
vist i verdikartet) 

 
   

Liten Middels Stor 

 

D10 Liaskaret 

Landbruksarealene med spredt bebyggelse oppunder 
Nakkene har liten verdi for nærmiljø og friluftsliv.  
Gårdsvegene benyttes til ferdsel og friluftsliv mot 
Nivskollen og videre innover fjellet, men har lav 
bruksintensitet. 

 
   

Liten Middels Stor 

 

D11 Furene 
næringsområde 

Området har få eller ingen felles utearealer og har lav 
bruks- og oppholdsintensitet. Næringsområdet har liten 
verdi.  
Gang- og sykkelveg langs E39 er en viktig forbindelse 
mellom områder og målpunkter, og er vurdert å ha liten 
til middels verdi da bruksfrekvensen er lav.  

 
   

Liten Middels Stor 

 

D12 Boliger i nordvest Området vurderes å ha liten verdi som boligområde da 
området har lav bruks- og oppholdsintensitet.  

 
   

Liten Middels Stor 

 

D13 Langmyra 

Friluftsområde med lysløype og grusbane på Langmyra 
er vel tilrettelagt for opphold og variert aktivitet. Området 
brukes mye til friluftsliv og uteskole. Langmyra er 
vurdert å ha middels verdi. 

 
   

Liten Middels Stor 

 

D14 Åsen Området vurderes å ha liten verdi som boligområde da 
området har lav bruks- og oppholdsintensitet. 

 
   

Liten Middels Stor 

 

D15 Glattkjøringsbanen 
Området vurderes å ha liten verdi for nærmiljø og 
friluftsliv da området er avstengt og har lav bruks- og 
oppholdsintensitet.  

 
   

Liten Middels Stor 

 

 

 
 Figur 4-30: Verdikart nærmiljø og friluftsliv, Volda, ved Rotevatnet og Sjukehuskrysset 
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Figur 4-31: Verdikart nærmiljø og friluftsliv, Volda sentrum vest 

 
Figur 4-32: Verdikart nærmiljø og friluftsliv, Furene 
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4.5.4 Omfang og konsekvenser 
Generelle vurderinger, Volda 
Alle alternativ med unntak av utbedringsalternativet vil gi en positiv konsekvens for nærmiljøet 
i delområdene vest og nord for Sjukehuskrysset. Dette på grunn av at gjennomgangstrafikken 
antas å bli nærmere halvert, og stort sett all tungtrafikk, som i dag utgjør 20 % av all trafikk 
gjennom sentrum, vil gå i ny tunnel. Samtidig vil enkelte av tunnelalternativene ha stort negativt 
omfang for friluftslivet, spesielt ved Rotevatnet og Øyraelva. Hvordan dette er vektlagt 
framkommer i beskrivelsene til de ulike delområdene under.  

Eventuelle visuelle virkninger vurderes og vektlegges i tema landskapsbilde, og er derfor ikke 
vurdert her. Andre opplevelseskvaliteter så som trivsel, samvær og aktivitetsmuligheter 
vektlegges i dette temaet.  

Innløsning av eiendommer / hus 
Alle alternativer i Volda, inkludert utbedringsalternativet vil medføre innløsning av enkelte 
boliger/uthus. Vegalternativene kommer så nært eller går over eiendommer slik at bygninger må 
flyttes eller rives. Ingen av alternativene på Furene vil medføre behov for innløsning av 
bygninger. 

Statens vegvesen er erstatningspliktig overfor grunneier i slike tilfeller. 

Konsekvenser: 

Alternativ A: 1-2 bolighus, 2 uthus/garasjer 

Alternativ B: 3-4 bolighus, 2 garasjer 

Alternativ D: 2-3 bolighus, 1 garasje 

Alternativ E: 1 bolighus 

Utbedringsalternativet: 5 bolighus, 4 garasjer, 1 naust 

Totalt sett er det få bolighus og andre bygninger som må rives eller flyttes. Eventuell riving av 
disse vil ikke medføre vesentlige endringer av nærmiljøet. Omfanget er vurdert å være 
ubetydelig til lite negativt, og inngår i konsekvensen for de enkelte delområder. 

Støy  
Beregningen er gjort i henhold til nordisk beregningsmetode.  I nordisk beregningsmetode kan 
støynivået i området foran tunnelmunninger undervurderes noe. Trafikktallene som er benyttet i 
beregningene er framskrevet til 2032. I vurderingen av alternativene er SOSI-kartets 
bygningskoder benyttet for å angi hva som er bolighus. Det er beregnet utendørs støy og 
støysonekart er basert på grenseverdiene angitt i T-1442. Med andre ord er gul sone Lden = 55-
65 dB og rød sone Lden > 65 dB.  

Konsekvenser Volda 
I Volda vil alternativene A og B være vesentlig bedre støymessig enn alternativene D og E. 
Alternativ A har 13 hus i gul sone, alternativ B har 10 i gul sone og 1 hus i rød sone, og anses 
som forholdsvis likeverdig med tanke på støybelastning. Alternativ D har 24 hus i gul sone og 1 
hus i rød sone. Alternativ E har 36 hus i gule sone og 5 i rød sone i området rundt den nye veien.  
Alternativ D og E vil i tillegg til å føre til flere hus i gul og rød sone også være vanskeligere å 
skjerme da avstanden mellom den nye veien og den gamle fører til at man må ha mer 
omfattende skjermningstiltak for skjerme samme område enn for alternativ A og B. Det er først 
og fremst bebyggelse på Rotset og på sørsiden av Vikebygdvegen som blir berørt.  

Generelt kan det påpekes at ventilasjon fra tunnelvifter kan gi støy lokalt rundt tunnelpåhugg. 
Driftstid og valg av støysvakt utstyr er viktig for å redusere konflikter knyttet til dette. 

Oppsummert vil det med tanke på støyeksponering anbefales å spesielt unngå alternativ E og 
også unngå alternativ D. Utover dette er det kun små forskjeller mellom de forskjellige 
alternativene. Ingen av alternativene er dårligere enn nullalternativet. 
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Konsekvenser Furene 
På Furene er det få bolighus. Alternativ 3, 4 og 5 anses dermed som likeverdig med tanke på 
støy. Alternativ 3 har 3 bolighus i gul sone, mens alternativ 4 og 5 har 2 hus i gul sone. 

Flystøy fra Ørsta/Volda flyplass er av en annen karakter enn vegtrafikkstøy. Det er i dag få 
avganger per døgn, kun 8-10 avganger. Flyplasstøyen vil ikke endres som følge av tiltaket, og er 
ikke tatt med i beregningene her. 

Sammenhengende veglinjer mellom Volda og Furene 
Det er beregnet støy for 0-alternativet, dagens vegtrase, med en trafikkmengde framskrevet til 
2032. Dette alternativet, som ikke inneholder noen støyreduserende tiltak, er det som kommer 
aller dårligst ut, med 171 boliger i gul sone og 99 boliger i rød sone. 

Det er ikke gjort beregninger for alternativ 0+, som er dagens vegtrase, eventuelt med 
støyskjermingstiltak. 

Det er også beregnet støy av alternativene med sammenhengende lenker, dvs at det er beregnet 
støy langs både ny veg på Volda-siden og på Furene-siden, og langs dagens vegtrase, med den 
trafikken som sannsynligvis fortsatt vil gå der.  

Av disse alternativene er det også her alternativ D3 og E3 som kommer dårligst ut, og som bør 
unngås. Det er liten forskjell mellom de andre alternativene. 

Tabell 4-26: Antall støyutsatte boliger i ulike alternativer. Basert på beregninger med Nordisk 
beregningsmetode i programmet Novapoint støy NB dB-nivåer endres dersom kilden ikke er vei.  

Parsell Boliger i gul sone (Lden 55-65 dB9 Boliger i rød sone (Lden >65 dB) 

Volda 

Alt. 0 137 68 

Alt. 0+ 171 99 

Alt. A 13 - 

Alt. B 10 1 

Alt. D 24 1 

Alt. E 36 5 

Furene 

Alt. 3 3 - 

Alt. 4 2 - 

Alt. 5 2 - 

Sammenhengende veglinjer 

A4 inkl dagens veg 152 68 

A5 inkl dagens veg 152 68 

B4 inkl dagens veg 149 69 

D3 inkl dagens veg 164 69 

E3 inkl dagens veg 176 73 
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Figur 4-33: Støysonekart for koblingsalternativ A4. 

Luftforurensning 
Det er foretatt beregninger av luftkvaliteten for svevestøv og nitrogendioksid ved berørt 
bebyggelse for de alternativene som inngår i planprogrammet.  Dimensjonerende beregningsår 
er 2032. For nærmere beskrivelse av metodikk og beregninger vises det til egen rapport i 
prosjektet Beregninger av luftkvalitet. 

Boliger som innløses er holdt utenfor beregningene. 

Nitrogendioksid NO2 
Beregnede maksimalkonsentrasjoner i planområdet i 2032 er under grenseverdier i 
forurensningsforskriften og anbefalte grenseverdier i nasjonalt mål for luftkvalitet for alle 
alternativer. Det gjelder også for alternativ 0 og utbedringsalternativet, alternativ 0+.  

Heller ikke luftkvalitetskriteriene overskrides for nitrogendioksid. Dette viser at NO2-
forurensning ikke vil være et vesentlig problem i planområdet, verken med eller uten utbygging. 

Svevestøv PM10 
Beregnede maksimalkonsentrasjoner i planområdet i 2032 er under grenseverdier i 
forurensningsforskriften og anbefalte grenseverdier i nasjonalt mål for luftkvalitet for alle 
alternativer unntatt alternativ 0 og utbedringsalternativet, alternativ 0+.  

I alternativ 0 og 0+ er det henholdsvis 9 og 26 personer som blir utsatt for nivåer over nasjonalt 
mål. Det mest utsatte området er boliger i Ørstavegen vest for eksisterende fergekai. Det vil i 
alternativ 0+ være nødvendig med tiltak for å unngå dette, da ambisjonsnivået ved bygging av 
ny veg er at overskridelser av nasjonalt mål skal unngås. Høyeste beregnede konsentrasjoner av 
PM10 er over 70 μg/m3, og er dermed betydelig over grenseverdiene. For detaljer om beregnede 
nivåer henvises til beregningsrapporter som vedlegg til egen rapport Beregninger av luftkvalitet. 
Aktuelle tiltak kan for eksempel være innløsing av hus, nedsatt hastighet eller å øke 
piggfriandelen. 

Antall utsatte boliger for øvrige alternativer for ny veg varierer lite. De boligene som har 
overskridelse av luftkvalitetskriteriene ligger i hovedsak langs eksisterende E39, som vil ha en 
vesentlig resttrafikk. Beregningsresultatene viser imidlertid at overskridelser av kriteriene vil 
forekomme relativt sjeldent, trolig kun i kortere perioder vinterstid. 
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Vurdering av forurensning ved tunnelmunninger 
Ved Furene er det få boliger rundt aktuelle tunnelmunninger. Nærmeste bolig ligger mer enn 70 
m unna munning, og vil ikke kunne få overskridelser av grenseverdier i nasjonale mål med de 
trafikkmengdene som er aktuelle i dette prosjektet. 

For alternativene for tunnelmunninger i Volda er det kun 1 bolig i utløpsretning fra 
tunnelmunning som ligger innenfor 50 m avstand fra munning. Dette gjelder et bolighus vest for 
alternativ A4, mellom dagens rundkjøring og nytt påhugg. Dersom alternativ A4 velges bør det 
gjennomføres utslippsberegninger for å avklare om grenseverdiene i nasjonale mål overskrides 

Konklusjon 
Beregnede konsentrasjoner av PM10 fra veg i dagen ved boliger i planområdet ligger under 
forskriftskrav og nasjonalt mål i alle alternativer med unntak av alt. 0 og 0+. Dette betyr at alle 
alternativer med veg i ny korridor gir en forbedring sammenliknet med 0-alternativet. I 
alternativ 0+ vil det være behov for tiltak for å redusere svevestøvnivået for 11 boenheter. Det 
vil ikke være behov for spesielle tiltak knyttet til nitrogendioksid ved etablering av ny veg.  

Tabell 4-27: Oppsummering omfang og konsekvenser for nærmiljø og friluftsliv. Alternative 
som ikke berører delområdene er ikke tatt med i tabellen. Her er omfanget intet. 

Volda: Delområde 1, Nymarka / Heltne. Verdi: Middels 
Alternativ Omfang, beskrivelse Omfang Konsekvens 

B 
Ny veglenke og tunnelpåhugg 
vil redusere bruksmulighetene 
noe. Alternativet medfører økt 
støy i vestre deler av området. 

Stort 
negativt 

Middels 
negativt 

Lite el. 
intet 

Middels 
positivt 

Stort 
positivt 

 

Liten negativ 
(–) 

D  

Reduserer bruksmulighetene i 
frilufts-området, skaper 
betydelige barrierer mellom 
bebygelsen og Rotevatnet og 
vil kunne svekke Årneset sin 
identitets-skapende betydning.  
Alternativet medfører økt støy i 
vestre deler av området. 

Stort 
negativt 

Middels 
negativt 

Lite el. 
intet 

Middels 
positivt 

Stort 
positivt 

 

Middels 
negativ  
(– –) 

E 
Som D men i større grad, 
spesielt ved Årneset.  
Alternativet medfører at store 
deler av området blir støyutsatt. 

Stort 
negativt 

Middels 
negativt 

Lite el. 
intet 

Middels 
positivt 

Stort 
positivt 

 

Stor negativ  
(– – / – – –)  

Volda: Delområde 2, Rotevatnet, Årneset og Øyraelva. Verdi: Middels til stor 
Alternativ Omfang, beskrivelse Omfang Konsekvens 

A 
Ingen endringer, unntatt at 
tiltaket medfører mindre 
trafikkbelastning langs 
Øyraelva som friluftsområde. 

Stort 
negativt 

Middels 
negativt 

Lite el. 
intet 

Middels 
positivt 

Stort 
positivt 

 

Ubetydelig til 
liten positiv 

(0 / +) 

A  
2-plan 

Større og nye 
brukonstruksjoner, mer 
dominerende element i 
friluftsområde. 
Reduserer attraktiviteten og til 
dels skaper større barrierer og 
omgivelser som kan gi 
utrygghetsfølelse. 

Stort 
negativt 

Middels 
negativt 

Lite el. 
intet 

Middels 
positivt 

Stort 
positivt 

 

Liten negativ 
(–) 

B og D 

Reduserer bruksmulighetene i 
frilufts-området, skaper 
betydelige barrierer mellom 
bebygelsen og Rotevatnet og 
vil kunne svekke Årneset sin 
identitets-skapende betydning. 
Friluftsområdene er viktige for 
hele befolkningen i Volda.  
Alternativene medfører at en 
betydelig større del av 
friluftsområde blir støyutsatt. 

Stort 
negativt 

Middels 
negativt 

Lite el. 
intet 

Middels 
positivt 

Stort 
positivt 

 

Middels 
negativ 
(– –) 
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E 

Som B og D, men med større 
omfang. Alternativet medfører 
at en betydelig større del av 
strandsonen med Årneset og 
hele friluftsområde i øvre deler 
av Øyraelva blir støyutsatt.  

Stort 
negativt 

Middels 
negativt 

Lite el. 
intet 

Middels 
positivt 

Stort 
positivt 

 

Stor negativ  
(– – –) 

Volda: Delområde 3, Volda idrettspark. Verdi: Middels til stor 
Alternativ Omfang, beskrivelse Omfang Konsekvens 

B 

Vegtraseene føres over de 
ubenyttede delene av dagens 
idrettspark, som er viktig for 
hele befolkningen, spesielt barn 
og unge. Mulighetene for å se 
utvikling av friluftsområde langs 
Øyraelva og idrettsparken i 
sammenheng reduseres.  

Stort 
negativt 

Middels 
negativt 

Lite el. 
intet 

Middels 
positivt 

Stort 
positivt 

 

Middels 
negativ 
(– –) 

D og E 

Som B men med større negativt 
omfang. Mulighetene for å se 
utvikling av friluftsområde langs 
Øyraelva og idrettsparken i 
sammenheng ødelegges 
Vegtraseene spiser en stor del 
av området og reduserer 
utvidelsesmulighetene for 
anlegget, og vanskeliggjør 
planene om en ny idrettshall 
her. Volda idrettspark er viktig 
for hele befolkningen i Volda, 
spesielt for barn og unge.  
Alternativene medfører at en 
betydelig større del av 
friluftsområde blir støyutsatt. 

Stort 
negativt 

Middels 
negativt 

Lite el. 
intet 

Middels 
positivt 

Stort 
positivt 

 

Middels til stor 
negativ  

(– – / – – –) 

 
Volda: Delområde 4, Rotset. Verdi: Middels 
Alternativ Omfang, beskrivelse Omfang Konsekvens 

Alle 
andre 
enn 0+ 

Tunnelalternativene medfører 
mindre trafikkbelastning, som 
gir områdets vestre deler større 
attraktivitet og reduserer 
barrieren som en sterkt 
trafikkert fv 651 utgjør. 

Stort 
negativt 

Middels 
negativt 

Lite el. 
intet 

Middels 
positivt 

Stort 
positivt Liten positiv 

(+) 

Volda: Delområde 5, Røyslid. Verdi: Middels til stor 
Alternativ Omfang, beskrivelse Omfang Konsekvens 

A og A 
2-plan 

Medfører endringer for 
atkomsten til høgskolen, 
forretningen og to boliger som 
har atkomst ved 
Sjukehuskrysset . A 2-plan er 
verre for forretningen, men noe 
bedre for gang- og sykkeltrafikk 
ved kryssing av lokalveg. 2-
plan kryss vurderes å være et 
betydelig negativt inngrep i 
omgivelsene, med store 
terreng-nngrep og konstruk-
sjoner i form av av- og 
påkjøringsramper og kulverter. 
Det negative omfanget 
reduseres totalt sett pga det 
positive omfanget 
trafikkreduksjon i resten av 
området gir, og bedre 
trafikksikkerhet for myke 
trafikanter ved Sjukehuskrysset 
ved 2-plan kryss. 

Stort 
negativt 

Middels 
negativt 

Lite el. 
intet 

Middels 
positivt 

Stort 
positivt 

 

Middels 
negativ 
(– –) 

B 
Lite fysisk negativt omfang og 
trafikkreduksjon på fv 651 gir 
positivt omfanget. Mens 
støyproblematikk og flere 

Stort 
negativt 

Middels 
negativt 

Lite el. 
intet 

Middels 
positivt 

Stort 
positivt 

 

Liten positiv 
(+) 
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boliger i gul sone gir negativt 
omgang. 

D og E 
Som B, men med større 
negativt omfang. Enkelte 
boliger havner i støysoner. 

Stort 
negativt 

Middels 
negativt 

Lite el. 
intet 

Middels 
positivt 

Stort 
positivt 

 

Ubetydelig til 
liten positiv 

(0 / +) 

Volda: Delområde 6 og 7, Bykjernen og Havna. Verdi: Middels til stor 
Alternativ Omfang, beskrivelse Omfang Konsekvens 

Alle 
andre 
enn 0+ 

Trafikkmengden gjennom 
bykjernen og forbi havna 
reduseres betraktelig. Dette 
berører hele Voldas befolkning. 

Stort 
negativt 

Middels 
negativt 

Lite el. 
intet 

Middels 
positivt 

Stort 
positivt 

 

Middels positiv 
(+ +) 

Volda: Delområde 8, Sentrum nord-vest. Verdi: Middels 
Alternativ Omfang, beskrivelse Omfang Konsekvens 

0+ 

Det gir positive virkninger med 
ny gang- og sykkelveg langs 
E39 fra fergekaia til 
Gamalvegen. Samtidig vil 
alternativet medføre riving av 5 
bolighus og 5 garasjer/naust, 
som gir en liten negativ 
konsekvens for beboerne i 
disse husene. Det positive 
omfanget av ny gang- og 
sykkelveg er vektet tyngst. 
Sykkelvegen forventes å få stor 
bruksintensitet og er positiv alle 
innbyggere i Volda.  

Stort 
negativt 

Middels 
negativt 

Lite el. 
intet 

Middels 
positivt 

Stort 
positivt 

 

Liten positiv 
(+) 

Alle 
andre 

Det gir et positivt omfang at 
trafikkmengden på Ørstavegen 
reduseres betraktelig. Dette 
berører først og fremst beboere 
langs Ørstavegen. 

Stort 
negativt 

Middels 
negativt 

Lite el. 
intet 

Middels 
positivt 

Stort 
positivt 

 

Middels positiv 
(+ +) 

 
Tabell 4-28: Oppsummering omfang og konsekvenser for nærmiljø og friluftsliv. Alternative 
som ikke berører delområdene er ikke tatt med i tabellen. Her er omfanget intet. 

Furene: Delområde 9, Ekset. Verdi: Liten 
Alternativ Omfang, beskrivelse Omfang Konsekvens 

Alle 
andre 

Det gir et positivt omfang at 
trafikkmengden på Ørstavegen 
reduseres betraktelig. Dette 
berører først og fremst beboere 
langs Ørstavegen. 

Stort 
negativt 

Middels 
negativt 

Lite el. 
intet 

Middels 
positivt 

Stort 
positivt 

 

Ubetydelig til 
liten positiv 

(0 / +) 

Furene: Delområde 10, Liaskaret. Verdi: Liten 
Alternativ Omfang, beskrivelse Omfang Konsekvens 

0+ Ingen endringer  
Stort 
negativt 

Middels 
negativt 

Lite el. 
intet 

Middels 
positivt 

Stort 
positivt 

 

Ubetydelig 
0 

Alle 
andre 

Tiltakene vil redusere områdets 
attraktivitet og 
bruksmulighetene noe, og vil 
kunne forringe den helhetlige 
opplevelsen av området og 
dets identitetsskapende 
betydning. Alternativene 
medfører økt støy i området og 
2-3 bolighus blir liggende i gul 
sone. 

Stort 
negativt 

Middels 
negativt 

Lite el. 
intet 

Middels 
positivt 

Stort 
positivt 

 

Ubetydelig til 
liten negativ 

(0 / –) 

Furene: Delområdene 11, 13, 14 og 15, Furene næringsområde, Langmyra, Åsen 
og Glattkjøringsbanen. Verdi: Liten og middels (Langmyra) 
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Alternativ Omfang, beskrivelse Omfang Konsekvens 

Alle 
andre 

Få endringer. 3-5 næringsbygg 
blir støyutsatt i gul sone. 

Ubetydelig 
0 

4.5.5 Oppsummering av konsekvenser for alternativer 
Tabell 4-27 og Tabell 4-28 oppsummerer delområdenes verdi og omfang og konsekvens.  

I Volda kommer alternativene A og A 2-plankryss best ut med liten til middels positiv og liten 
positiv samlet konsekvens. En stor reduksjon i trafikkmengden gir positive virkninger for 
nærmiljø og aktivitetsmuligheter i sentrumsområdene, samtidig som inngrepene skjer i allerede 
utbygde områder og langs eksisterende veger. 

For tema nærmiljø og friluftsliv kan metodikken medføre at samlet konsekvens for alle 
delområdene totalt sett, virker lite logisk. I Volda framkommer det av tabellene at alternativene 
B, D og E får middels til stor negativ konsekvens for delområdene ved øvre deler av Øyraelva 
på grunn av til dels store inngrep i friluftsområdene. Mens for delområdene ned mot sentrum gir 
tunnelalternativene stort sett positiv konsekvens. Ved vurdering av samlet konsekvens er det 
vektlagt at en antatt halvering av trafikken fra Sjukehuskrysset og gjennom hele Volda sentrum, 
og også en stor reduksjon av tungtrafikken gjennom sentrum, betyr mer for nærmiljøet og 
aktivitetsmulighetene i sentrum, og gir positive virkninger for flere mennesker, enn de negative 
virkningene tunnelalternativene har med inngrep i friluftsområdene. Siden disse virkningene 
”oppveier” hverandre, kommer alternativene B, D og E ut med ubetydelige til litt positive 
konsekvenser samlet sett. 

Alternativene 0 og 0+ kommer dårligst ut, med bakgrunn i at reduksjon i trafikkmengde er 
vektlagt tyngre enn inngrep i friluftsområder. 

Ved Furene er alle alternativ vurdert å ha ubetydelig konsekvens samlet sett, og det er vanskelig 
å rangere alternativene.  

Koblingsalternativ: Av koblingsalternativene er det alle A-alternativene som kommer best ut, 
der A4 er rangert aller best. Også her kommer 0-alternativene dårligst ut.  

4.5.6 Avbøtende tiltak 
Generelt er det flere avbøtende tiltak som kan gjennomføres for å minske konsekvensene av 
tiltaket og bedre situasjonen for nærmiljø og friluftsliv. I og med at det for dette temaet kan 
være detaljløsninger ved prosjektering i senere faser som avgjør om omfanget og konsekvensen 
blir stor eller liten, har vi har ikke fastsatt ny konsekvensgrad for de aktuelle alternativ.  

Barrierevirkning og opplevelseskvalitet 
Virkningen av bru og brukar vil kunne minimaliseres i alle alternativ ved en gjennomtenkt og 
tilpasset plassering av brukar, søyler og utforming av bruer og tunnelpåhugg. Alle 
konstruksjoner må få en mest mulig ”åpen” utforming, med tanke på gode og trygge opplevelser 
for gående og syklende.  

Bevaring/replanting av vegetasjon, spesielt ved Øyraelva, men også ved tunnelpåhugg vil også 
kunne redusere negative virkninger for opplevelse og trivsel. Ved detaljplanlegging og 
tilrettelegging for revegetering og andre tiltak for å bedre opplevelseskvaliteten, vil 
konsekvensene kunne begrenses.   

Det er i hovedsak lagt opp til å beholde dagens krysningspunkter. Dersom utbedringsalternativet 
velges, må det vurderes nærmere, plassering av krysningspunkt på hele strekningen, eventuell 
flytting eller nyetablering. Dersom ett av A-alternativene velges, må løsninger for nye atkomster 
til boligområdene og gang- og sykkelvegløsninger med krysningspunkt ved Sjukehuskrysset 
vurderes nærmere og løses på en god og trafikksikker måte. 

Gang- og sykkelveg langs Ørstavegen inngår ikke i tunnel alternativene, og anbefales som 
avbøtende tiltak. Tilgjengeligheten til turveger og friluftsområdene ved Øyraelva og Rotevatnet 

Stort 
negativt 

Middels 
negativt 

Lite el. 
intet 

Middels 
positivt 

Stort 
positivt 
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må forbedres der det er mulig. Det må vurderes egnede steder for parkering og eventuelle nye 
atkomster til turvegene og friluftsområdene. Eksempelvis vil etablering av parkeringsmulighet 
ved Torvmyrvegen, informasjon og skilting, kunne gi bedret tilgjengelighet til Nivskollen og 
Nakkene. 

Det må etableres egnet belysning langs gang- og sykkelvegene, og vurderes langs turvegen ved 
Øyraelva, spesielt ved nye bruer og konstruksjoner, for å dempe utrygghetsfølelse. Type og 
styrke på belysning bør vurderes opp mot elvekorridoren som et naturområde. 

Støy 
Det vil være behov for avbøtende tiltak i forhold til støy for å tilfredsstille anbefalte 
grenseverdier i Miljøverndepartementets retningslinje T-1442. Utforming av skjerm, blant annet 
der hensynet til både landskap, kulturmiljø og friluftsliv ivaretas må skje i den videre 
planleggingen.  

Dersom skjerming langs vegen ikke gir tilfredsstillende forhold for alle bygninger og 
uteareal/hager, vil det kunne være behov for å vurdere lokale skjermingstiltak og optimalisering 
i forhold til langsgående skjerming i den videre planleggingen. 

Generelt kan det påpekes at ventilasjon fra tunnelvifter kan gi støy lokalt rundt tunnelpåhugg. 
Driftstid og valg av støysvakt utstyr er viktig for å redusere konflikter knyttet til dette. 

Luftforurensning 
Det vil kunne være behov for å optimalisere tunnelmunninger for å unngå overskridelser av 
anbefalte luftkvalitetskriterier dersom dette er mulig. Spesielt gjelder dette begge A-
alternativene i Volda. 

Tabell 4-29: Oppsummering av konsekvenser for nærmiljø og friluftsliv. 

Delområde Verdi 

Alternativ 0+ 
Utbedringsalt. 

Alternativ A 
Alternativ A 
2-plankryss 

Alternativ B Alternativ D Alternativ E 

Omfang Konse-
kvens Omfang Konse-

kvens Omfang Konse-
kvens Omfang Konse-

kvens Omfang Konse-
kvens Omfang Konse-

kvens 

1 – Nymarka - 
Heltne M 0  0 0 0 SOM A 0 Lite 

negativt - 
Middels 
negativt 

- -  Stort 
negativt - - / - - - 

2 – Rotevatn, 
Årneset og 
Øyraelva 

M/S 0 0 
Intet til 

lite 
positivt

0 / + 
Intet til 

lite 
negativt

- Middels 
negativt - - Middels 

negativt - - Stort 
negativt - - -  

3 - Idrettsområde M/S 0 0 0 0 SOM A 0 Middels 
negativt - - Stort 

negativt - - / - - - SOM D - - / - - - 

4- Rotset M 0 0 
Intet til 

lite 
positivt

+ SOM A + SOM A +  SOM A +  SOM A +  

5 – Røyslid M/S 0 0 Middels 
negativt - - SOM A - - Lite 

positivt + SOM B 0 / + SOM B 0 / + 

6 – Bykjernen M/S 0 0 Middels 
positivt + + SOM A + +  SOM A + + SOM A + + SOM A + + 

7 – Havna M/S 0 0 Middels 
positivt + +  SOM A + +  SOM A + + SOM A + + SOM A + + 

8 – Sentrum nord-
vest M Lite 

positivt + Middels 
positivt + + SOM A + + SOM A + + SOM A + + SOM A + + 

Samlet konsekvens 0 + / + + +  0 / + 0 / + 0 

Rangering på parsellen 6 1 2 3 4 5 
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Tabell 4-30: Oppsummering av konsekvenser for nærmiljø og friluftsliv, Furene. 

Delområde Verdi 
Alternativ 3 Alternativ 4 Alternativ 5 Torvmyrv 

Omfang Konse-
kvens Omfang Konse-

kvens Omfang Konse-
kvens Omfang Konse-

kvens 

9 – Ekset L 
Intet til 

lite 
positivt 

0 / + SOM 3 0 / + SOM 3 0 / + SOM 3 0 / + 

10 – Liaskaret L 
Intet til 

lite 
negativt 

0 /- SOM 3 0 / - SOM 3 0 / - SOM 3 0 / - 

11 – Furene 
næringsområde L 0 0 0 0 0 0 0 0 

12 – Furene bolig 
vest L / M 0 0 0 0 0 0 0 0 

13 – Langmyra M 0 0 0 0 0 0 0 0 

14 – Åsen L 0 0 0 0 0 0 0 0 

15 – 
Glattkjøringsbanen L 0 0 0 0 0 0 0 0 

Samlet konsekvens 0 0 0 0 

Rangering på parsellen 1 1 1 Ikke rangering 

 
0-alternativet har per definisjon, iht metodikken, ikke noe omfang og får samlet konsekvens 0.  

I Volda blir 0-alternativet rangert som nr. 7, som det dårligste alternativet. Årsaken er at 
tunnelalternativene har positive konsekvenser i flere delområder som følge av redusert trafikk 
og støybelastning i disse områdene, mens 0-alternativet ikke medfører en slik reduksjon. 

I Furene blir 0-alternativet rangert likt med de andre alternativene. Alle alternativ er vurdert å ha 
ubetydelig konsekvens samlet sett, og det er vanskelig å rangere alternativene.  

4.6 Naturmiljø 

4.6.1 Metode og grunnlagsinformasjon 
Metodikken i Statens vegvesens Håndbok 140 legges til grunn. For nærmere beskrivelse av 
metodikk henvises det kapittel 4.1 i denne rapporten og til håndboka.   

Innhenting av informasjon 
I arbeidet med temaet naturmiljø er følgende datakilder benyttet:  

• Eget feltarbeid den 17/9, 25/10 og 16/11 2010. Utført av miljørådgiver/ naturforvalter 
Kjetil Mork, med bistand i felt fra Karl Johan Grimstad (botanikk) og Oddvar Olsen 
(elvemusling).  

• Rapporten Supplerande kartlegging av naturtypar i Volda kommune, utarbeidet av Dag 
Holtan og John Bjarne Jordal (2008). 

• Rapporten Kartlegging av naturtypar i Ørsta kommune, utarbeidet av John Bjarne Jordal 
(2007). 

• Data fra kommunenes viltkartlegging, innhentet fra Fylkesmannen i Møre og Romsdal, 
Miljøvernavdelingen.  

• Artsdatabankens Artskart på internett (http://artskart.artsdatabanken.no/Default.aspx) 
• Kontakt med de miljøansvarlige i Ørsta (Magnar Selbervik) og Volda (Steinar Drabløs) 

kommuner. 
• Kontakt med Volda Jeger og Sportsfiskarlag v/ Hans Martin Dypvik.  
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Beskrivelsen av tiltaks- og influensområdet er stor grad basert på punkt 1 og 2 i oversikten 
ovenfor, men er supplert med data fra de øvrige kildene. 

Datagrunnlaget vurderes som godt. 

Influensområde 
Influensområdet for naturmiljø avgrenses av de arealene som fysisk berøres av det planlagte 
prosjektet, samt en buffersone på inntil 500 meter rundt der man kan forvente påvirkninger som 
følge av støy/forstyrrelser, forurensning, etc. I den grad viktige trekkveier for hjortevilt blir 
berørt, vil funksjonsområder som knyttes sammen av disse trekkveiene også bli inkludert i 
influensområdet. Øyraelva nedstrøms aktuelle krysningspunkt omfattes også av 
influensområdet. 

Planprogram 
Planprogrammet, som ble vedtatt i desember 2010, spesifiserer at følgende skal utredes innenfor 
temaet naturmiljø: 

”Eksisterende informasjon om naturforholdene må gjennomgås, og det må gjennomføres 
en supplerende kartlegging av det biologiske mangfoldet i planområdet. Utredningen 
knyttet til naturmiljø/ biologisk mangfold må gi svar på i hvilken grad de ulike 
utbyggingsalternativene får konsekvenser for verdifulle naturtyper, truete 
vegetasjonstyper og truete eller sårbare (rødlistede) arter av planter og dyr. Det finnes i 
følge NINA minirapport 161 ikke kunnskap til å definere nærmere hvilke konsekvenser 
alternativene i Furene vil ha i forhold til funksjonen til overgangen på E39 for hjortevilt. 
Her må det legges til grunn et føre-var-prinsipp som sikrer funksjonen til overgangen 
med tilhørende tilføringsområde og dermed også sikrer både dyr og bilister mot unødige 
ulykker på denne utsatte strekningen. Det samme gjelder også Torvmyrvegen som også 
vil kunne påvirke hjortetrekket. Mulighet for avbøtende tiltak ved bruk av viadukt 
(viltundergang) skal vurderes.” 

4.6.2 Områdebeskrivelse 
Generell beskrivelse 
Planområdet ligger i nordøstre del av Volda kommune, Møre og Romsdal, og er i all hovedsak 
vest- og sørvendt.  

Naturgeografisk ligger planområdet i sørboreal vegetasjonssone (Moen 1998). Typisk for denne 
sonen er et relativt høyt innslag av varmekjære arter og vegetasjonstyper. 

  
Figur 4-34: Månedsmiddeltemperaturer i Volda (t.v.) Gjennomsnittlige nedbørsmengder (mm) i 
Volda, fordelt på måned. Årsmiddelnedbøren er på 2025 mm.(t.h.) 

Planområdet ligger samtidig i klart oseanisk vegetasjonsseksjon (O2), noe som betyr at arter og 
vegetasjonstyper knyttet til et fuktig klima dominerer og at østlige (kontinentale) arter er 
sparsomt forekommende.  
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Mesteparten av Volda kommune, og hele planområdet, er preget av relativt sure gneis- og 
granittbergarter, noe som er typisk for Nordvestlandet. Dette er nokså harde bergarter som 
forvitrer sent og gir et skrint og litt surt jordsmonn. Dette jordsmonnet fører til at vegetasjonen i 
planområdet domineres av nøysomme (lite kravfulle) arter. 

Løsmassedekket består i all hovedsak av morenemasser fra siste istid, men mektigheten varierer 
mye fra sted til sted. I tillegg finnes mindre partier med marine avsetninger (Volda sentrum), 
breelv-avsetninger, skredmateriale og torv/myr, samt områder med bart fjell / tynt 
løsmassedekke (se Figur 4-38).  
 

Inngrepsfrie og sammenhengende naturområder, samt andre landskaps-
økologiske sammenhenger 
Inngrepsfrie naturområder (INON) 
Planområdet for ny E39 Furene – Volda består i stor grad av dyrket mark, som i varierende grad 
holdes i hevd, med mindre kantsoner av løvskog som omkranser jordbruksarealer, bekker og 
bebyggelse. Nærheten til tyngre, tekniske inngrep medfører at det ikke lenger er inngrepsfrie 
naturområder (INON) igjen i planområdet. Det aller meste av planområdet fremstår med andre 
ord som sterkt påvirket av menneskelig aktivitet (se Figur 4-39).  

Verneområder og verna vassdrag 
Det er ingen verneområder eller verna vassdrag i umiddelbar nærhet av planområdet.  

Store viltområder 
Hjortetrekket gjennom Furene er klassifisert som svært viktig i regional sammenheng. Det 
binder sammen ulike funksjonsområder, slik som beite-/yngleområder innover i fjordene og i 
høyereliggende strøk med mer snøfattige overvintringsområder på Hareidlandet og sørsida av 
Voldsfjorden. I følge Ørsta kommune v/ miljøvernrådgiver Magnar Selbervik og Volda jeger og 
sportsfiskerlag v/ Hans Martin Dypvik er det vanlig at hjorten krysser både Vartdalsfjorden og 
Voldsfjorden, og innebærer at de viktigste overvintringsområdene sannsynligvis ligger ute på 
Hareidlandet og eventuelt Gurskøya, samt på sørsida av Volds- og Rovdefjorden ( Figur 4-35). 

  

Figur 4-35. En regionalt viktig trekkrute for hjort går gjennom Furene. 

Tidligere kunne hjorten trekke forbi Furene på ”bred front” (en skogkledt korridor på 300-500 
m), men den utbyggingen som har skjedd i området de siste tiårene (flyplass, glattkjøringsbane, 
næringsbygg, rundkjøring m.m.) har ført til at det egnede kryssings-mrådet er betydelig 
redusert.  

For å lette kryssingen og redusere faren for påkjørsler er det etablert en viltovergang ca. 150 m 
NØ for rundkjøringen mot Eiksund (se Figur 4-36). Viltovergangen er sannsynligvis i smaleste 
laget i forhold til det som er optimalt, men i følge Volda kommune  
v/ Steinar Drabløs, som har montert kamera for å overvåke trekket over viltovergangen, har den 
fungert rimelig godt.  

Det er bl.a. dokumentert at 10 dyr passerte på ett døgn i månedsskiftet november/ desember 
2010, og at 31 dyr passerte i løpet av en periode på 8 døgn. Også i 2011 har videoovervåkningen 
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vist at overgangen fungerer godt. De har ikke registrert noen kryssinger av veien innenfor en 
avstand av 200 m fra viltovergangen, noe som også indikerer at den fungerer etter hensikten.  

Viktige enkeltområder - Vegetasjon og naturtyper  
De aktuelle vegtraseene på Furene berører i hovedsak fulldyrket mark (eng), sølvbunkeeng / 
beiteskog, blåbær-bjørkeskog og fattigmyr. Langs Øyraelva på Volda-sida er det også innslag av 
gråor-heggeskog.  

  
Figur 4-36: T.v. Vegetasjonen ved Furene er sterkt påvirket av jordbruk, beite og annen 
aktivitet. Viltovergangen kan sees øverst i midten av bildet. T.h. Vegetasjonen NV for Rotevatnet 
er også sterkt påvirket av jordbruk, bebyggelse og andre inngrep. 

    
Figur 4-37: Fulldyrket eng ved Furene (t.v.). Fattigmyr ved Furene (t.h). 

Øyraelva 
Øyraelva er iht. DN-håndbok 13-2007 klassifisert som et viktig bekkedrag (B). Viktigst artsfunn 
er en sparsom forekomst av elvemusling (VU) i elva. I tillegg er en gammel, grov alm ved 
Nymark klassifisert som naturtypen store, gamle trær (lokal verdi, C). 

Viktige naturtyper i og rundt planområdet er vist i Figur 4-41. 

Vilt-/dyreliv, vilt-/funksjonsområder 
Viktige funksjonsområder og trekkruter for vilt i og rundt planområdet er vist i Figur 4-41. I 
tillegg til den viktige trekkruten for hjortevilt ved Furene, som binder sammen beite-/ 
yngleområder i Ørsta og Volda med overvintringsområder på Hareidlandet og sørsida av 
Voldsfjorden, må følgende områder og arter fremheves: 

1) Utløpet av Rotevatnet.  
Raste- og overvintringsområde for bl.a. sangsvane.  Sangsvana var i forrige rødliste (Kålås 
m.fl., 2006) klassifisert som nær truet (NT), men ved siste revisjon av rødlista (Kålås m.fl., 
2010) ble statusen nedjustert til livskraftig (LC). I følge Naturbase er utløpet av Rotevatnet gitt 
viltvekt 2, noe som tilsier middels verdi. 
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2) Øyraelva 
En liten bestand av elvemusling finnes i Øyraelva. Til sammen 35 voksne (store) individer ble 
påvist høsten 2009. I følge lokale kilder (Oddvar Olsen, pers. medd.) har bestanden både i 
Øyraelva og andre elver i regionen blitt betydelig redusert de siste tiårene. Årsakene til dette er 
ikke kjent, men det skyldes sannsynligvis et samspill av flere faktorer, som bl.a. intensivering av 
jordbruk (erosjon/avrenning), sur nedbør (tidligere), reduserte bestanden av vertsfisk (laks) 
m.m.  

Det er usikkert om arten reproduserer i Øyraelva i dag, eller om det dreier seg om en restbestand 
av eldre individer (det ble ikke funnet unge individer i 2010). Elvemuslingen lever svært lenge, 
dvs. opptil 200 år, og kan forekomme i vassdrag i flere tiår etter at reproduksjonen opphørte 
som følge av negative miljøfaktorer. I de fleste tilfellene er det overgangen fra larvestadiet til 
ung musling nedgravd i bunnsubstratet som er kritisk (svært lav overlevelse).    

I DNs handlingsplan er levedyktigheten til bestandene av elvemusling vurdert på bakgrunn av 
seks faktorer: Populasjonsstørrelse, gjennomsnittstetthet, utbredelse, minste musling, andel 
muslinger mindre enn 2 cm og andel muslinger mindre enn 5 cm. Det gis null til seks poeng 
innenfor hvert kriterium. Prinsippet er at jo flere poeng populasjonen oppnår jo mer livskraftig 
er den, og jo høyere verneverdi vil den ha. Basert på den informasjonen som foreligger fra 
Øyraelva, er det mye som tyder på at bestanden skårer lavt på flere punkt (få, gamle individer, 
lav gjennomsnittstetthet, liten utbredelse og stor usikkerhet om det er noe reproduksjon). Dette 
kan tyde på at bestanden per i dag er lite livskraftig.  

I tillegg er det en liten bestand av anadrom fisk (laks og sjøørret) i Øyraelva. Volda Jeger og 
Sportsfiskarlag har i 50 år kultivert Øyravassdraget, dvs. Øyraelva og Rotevatnet. Hvert år blir 
det fanget stamfisk og satt ut yngel for å sikre bestanden i elva. 

Tabellen under viser Lakseregisterets opplysninger om Øyraelva. 

Tabell 4-31. Bestandstilstand for laks og sjøørret i Øyraelva. Kilde: Lakseregisteret. 

Vassdragsnummer 
hovedvassdrag:     094.6Z     

Vassdragsnavn:     Øyraelva    
Utløp i kommune:     Volda    
Utløp i fylke:     Møre og Romsdal    

Kategori/kode for 
bestandstilstand (laks):     

2006 : Kategori 5a 
Moderat/lite påvirket 
- hensynskrevende    

Kategori/kode for 
bestandstilstand 
(sjøaure):     

2006 : Kategori 5a 
Moderat/lite påvirket 
- hensynskrevende    

Nåværende bestands-
størrelse (laks):     

2006 : Nåværende 
liten bestand    

Nåværende bestands-
størrelse (sjøaure):    

2006 : Nåværende 
liten bestand    

 

Oter (VU) registreres også jevnlig i Øyraelva i følge Volda Jeger og Sportsfiskarlag. Det er mye 
som tilsier at arten har hatt en god bestandsøkning på Nordvestlandet, og ellers i Norge, de siste 
10 årene. Både oter og elvemusling er klassifisert som sårbar (VU), noe som iht til kriteriene i 
Håndbok 140 tilsier at Øyraelva som lokalitet gis stor verdi (til tross for at det er noe usikkerhet 
knyttet til om bestanden av elvemusling er livskraftig). 

Rødlistearter 
Relativt få rødlistearter er registrert i området, noe som med stor sannsynlighet skyldes en 
kombinasjon av næringsfattig jordsmonn (gir et begrenset artsmangfold dominert av nøysomme 
arter) og stor påvirkning av menneskelig aktivitet (jordbruk, bebyggelse, veger, etc). Potensialet 
for ytterligere funn vurderes som relativt lite. Under er kjente rødlistearter ramset opp: 
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• Ål (CR) 
• Brunburkne (EN) 
• Elvemusling (VU) 
• Oter (VU) 
• Alm og ask (NT) 

4.6.3 Verdivurdering av delområder  
De ulike lokalitetenes / delområdenes verdi med tanke på biologisk mangfold er oppsummert i 
Tabell 4-32. Områdenes beliggenhet og utstrekning er vist i Figur 4-42. 
 

Tabell 4-32: Vurdering av influensområdets verdi for flora og fauna. 

Omr.nr. se 
verdikart Delområde Beskrivelse Verdi 

Volda 

1 Øyraelva 

Kategori: Viktige enkeltområder. 
Laks- og sjøørretførende elvestrekning med forekomst 
av elvemusling (VU) og oter (VU). Klassifisert som viktig 
bekkedrag (B). På grunnlag av dette gis lokaliteten stor 
verdi. 

 
   

Liten Middels Stor 

 

2 Nymarka vest 
Kategori: Viktige enkeltområder. 
Gammel alm (NT), klassifisert som naturtypen Store, 
gamle trær (D12). Vurdert som viktig (B). 

 
   

Liten Middels Stor 

 

3 Utløpet av 
Rotevatnet 

Kategori: Viktige enkeltområder. 
Raste- og overvintringsområde for bl.a. sangsvane. 
Lokaliteten er gitt viltvekt 2, noe som tilsier middels 
verdi. 

 
   

Liten Middels Stor 

 

Furene 

4 Trekkrute for hjort 
ved Furene 

Kategori: Store viltområder. 
Trekkruten gjennom Furene, som binder sammen 
viktige yngle-/beiteområder i indre og høyereliggende 
strøk med kystnære over-vintringsområder vurderes 
som regionalt viktig. Trekkruten er gitt viltvekt 3, noe 
som tilsier middels verdi. 

 
   

Liten Middels Stor 

 

5 Indrehovdtjørna m.m. 

Kategori: Viktige enkeltområder. 
Området er gitt verdi B (viktig) på grunn av at det 
er et variert myr- og våtmarksområde med intakt 
lavlandsmyr. I tillegg har lokaliteten en viktig 
viltfunksjon. Dette tilsier middels verdi. Lokaliteten 
ligger imidlertid innenfor flyplassområdet, og er i 
godkjent reguleringsplan vedtatt utdrenert og 
oppfylt. Dersom Avinor gjennomfører utbyggingen 
iht. vedtatt reguleringsplan vil lokalitetens verdi 
reduseres til ubetydelig/ingen (angitt med grå 
markør). 

 
   

Liten Middels Stor 

 

6 Øvrige arealer 
Kategori: Ingen. 
Stort sett dyrket mark og bebygde arealer av liten verdi 
for biologisk mangfold. 

 
   

Liten Middels Stor 
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Figur 4-38: Til venstre. Løsmasser i planområdet.  

Figur 4-39: Til høyre. Eksisterende inngrepssituasjon i influensområdet. 

   

    
Figur 4-40: (t.v.) Verneområder, nasjonalt viktige kulturlandskap, naturtyper og viltområder.  

Figur 4-41: (t.h.) Viktige områder for biologisk mangfold. 
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Figur 4-42: Verdikart for temaet naturmiljø (flora og fauna). 

4.6.4 Omfang og konsekvenser 
Dette kapitlet beskriver mulig omfang/ virkning av tiltaket for de ulike områdene og artene som 
er beskrevet og verdivurdert i forrige kapittel. 

Tabell 4-33: Oppsummering av omfang og konsekvenser, Volda. Alternativ som ikke berører 
delområdet er ikke vist i tabellen. Her er omfanget intet. 

Volda: Delområde 1, Øyraelva. Verdi: Stor 
Alternativ Omfang, beskrivelse Omfang Konsekvens 

0+, A 
Eksisterende bru over 
Øyraelva beholdes, og 
alternativet påvirker derfor 
ikke denne lokaliteten.  

Stort 
negativt 

Middels 
negativt 

Lite el. 
intet 

Middels 
positivt 

Stort 
positivt 

 

Ubetydelig/ingen 
(0) 

A 
2-plan 

Ny bru over Øyraelva 
erstatter dagens bru. Noe 
fare for tilslamming og utslipp 
av forurensning. 

Stort 
negativt 

Middels 
negativt 

Lite el. 
intet 

Middels 
positivt 

Stort 
positivt 

 

Liten negativ 
(–) 

B 
Ny bru over Øyraelva. Noe 
fare for tilslamming og utslipp 
av forurensning. 

Stort 
negativt 

Middels 
negativt 

Lite el. 
intet 

Middels 
positivt 

Stort 
positivt 

 

Liten negativ 
(–) 

D 
Ny bru over Øyraelva. Noe 
fare for tilslamming og utslipp 
av forurensning. 

Stort 
negativt 

Middels 
negativt 

Lite el. 
intet 

Middels 
positivt 

Stort 
positivt 

 

Liten til middels 
negativ  
(– / – –) 

E 
Ny bru over Øyraelva. Noe 
fare for tilslamming og utslipp 
av forurensning. 

Stort 
negativt 

Middels 
negativt 

Lite el. 
intet 

Middels 
positivt 

Stort 
positivt 

 

Liten til middels 
negativ  
(– / – –) 
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Volda: Delområde 2, Utløpet av Rotevatnet. Verdi: Middels 
Alternativ Omfang, beskrivelse Omfang Konsekvens 

A, A 2-
plan, B 

God avstand til lokaliteten, 
samt skjermende kantsone 
av vegetasjon. 

Stort 
negativt 

Middels 
negativt 

Lite el. 
intet 

Middels 
positivt 

Stort 
positivt 

 

Ubetydelig/ingen 
(0) 

D, E 
Nærføring til lokaliteten, men 
skjermende kantsone av 
vegetasjon. 

Stort 
negativt 

Middels 
negativt 

Lite el. 
intet 

Middels 
positivt 

Stort 
positivt 

 

Liten negativ 
(–) 

Volda: Delområde 3, Nymarka vest. Verdi: Middels 
Alternativ Omfang, beskrivelse Omfang Konsekvens 

D Lokaliteten ødelegges (en 
stor gammel alm må fjernes). 

Stort 
negativt 

Middels 
negativt 

Lite el. 
intet 

Middels 
positivt 

Stort 
positivt 

 

Middels negativ  
(– –) 

Tabell 4-34: Oppsummering av omfang og konsekvenser, Furene. Alternativ som ikke berører 
delområdet er ikke vist i tabellen. Her er omfanget intet. 

Furene: Delområde 4, Trekkrute for hjort ved Furene. Verdi: Middels 
Alternativ Omfang, beskrivelse Omfang Konsekvens 

3 
Arealbeslag gir 
innsnevring av 
trekkorridor. Økt 
støybelastning i anleggs- 
og driftsfasen. 

Stort 
negativt 

Middels 
negativt 

Lite el. 
intet 

Middels 
positivt 

Stort 
positivt 

 

Middels negativ  
( – –) 

4 
Nærføring til trekkorridor.  
Noe økt støybelastning i 
anleggs- og driftsfasen. 

Stort 
negativt 

Middels 
negativt 

Lite el. 
intet 

Middels 
positivt 

Stort 
positivt 

 

Liten negativ 
(–) 

5 God avstand til 
trekkorridor.  

Stort 
negativt 

Middels 
negativt 

Lite el. 
intet 

Middels 
positivt 

Stort 
positivt 

 

Ubetydelig/ingen 
(0) 

Torvmyr-
vegen 

Gir barrierevirkning som 
følge av arealbeslag og 
motorisert ferdsel. 

Stort 
negativt 

Middels 
negativt 

Lite el. 
intet 

Middels 
positivt 

Stort 
positivt 

 

Middels til stor 
negativ  

( – – / – – – ) 

Furene: Delområde 5, Indrehovdtjørna m.m.. Verdi: Middels 
Alternativ Omfang, beskrivelse Omfang Konsekvens 

Torvmyr-
vegen 

Marginalt økt 
støybelastning innenfor 
lokaliteten, som kan 
redusere områdets 
betydning for vilt. 

Stort 
negativt 

Middels 
negativt 

Lite el. 
intet 

Middels 
positivt 

Stort 
positivt 

 

Liten negativ  
(–) 

Volda/Furene: Delområde 6, Øvrige arealer. Verdi: Liten 
Alternativ Omfang, beskrivelse Omfang Konsekvens 

0+ 

Tiltaket vil medføre en 
visss påvirkning på 
vegetasjon og dyreliv I 
kantsona langs 
eksisterende veg. Ingen 
viktige områder for 
biologisk mangfold 
berøres. 

Stort 
negativt 

Middels 
negativt 

Lite el. 
intet 

Middels 
positivt 

Stort 
positivt 

 

Ubetydelig til 
liten negativ 

(0/-) 

3, 4 og 5 
Små arealbeslag av dyrka 
mark m.m. Ingen viktige 
områder for biologisk 
mangfold berøres. 

Stort 
negativt 

Middels 
negativt 

Lite el. 
intet 

Middels 
positivt 

Stort 
positivt 

 

Ubetydelig til 
liten negativ  

(0/-) 

Torvmyr-
vegen 

Små arealbeslag av dyrka 
mark m.m. Ingen viktige 
områder for biologisk 
mangfold berøres. 

Stort 
negativt 

Middels 
negativt 

Lite el. 
intet 

Middels 
positivt 

Stort 
positivt 

 

Ubetydelig til 
liten negativ  

(0/-) 
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Tabell 4-35: Oppsummering av omfang og konsekvenser, Furene. Alternativ som ikke berører 
delområdet er ikke vist i tabellen. Her er omfanget intet. 

Furene: Delområde 4, Trekkrute for hjort ved Furene. Verdi: Middels 
Alternativ Omfang, beskrivelse Omfang Konsekvens 

3 
Arealbeslag gir 
innsnevring av 
trekkorridor. Økt 
støybelastning i anleggs- 
og driftsfasen. 

Stort 
negativt 

Middels 
negativt 

Lite el. 
intet 

Middels 
positivt 

Stort 
positivt 

 

Middels negativ  
( – –) 

4 
Nærføring til trekkorridor.  
Noe økt støybelastning i 
anleggs- og driftsfasen. 

Stort 
negativt 

Middels 
negativt 

Lite el. 
intet 

Middels 
positivt 

Stort 
positivt 

 

Liten negativ 
(–) 

5 God avstand til 
trekkorridor.  

Stort 
negativt 

Middels 
negativt 

Lite el. 
intet 

Middels 
positivt 

Stort 
positivt 

 

Ubetydelig/ingen 
(0) 

Torvmyr-
vegen 

Gir barrierevirkning som 
følge av arealbeslag og 
motorisert ferdsel. 

Stort 
negativt 

Middels 
negativt 

Lite el. 
intet 

Middels 
positivt 

Stort 
positivt 

 

Middels til stor 
negativ  

( – – / – – – ) 

Furene: Delområde 5, Indrehovdtjørna m.m.. Verdi: Middels 
Alternativ Omfang, beskrivelse Omfang Konsekvens 

Torvmyr-
vegen 

Marginalt økt 
støybelastning innenfor 
lokaliteten, som kan 
redusere områdets 
betydning for vilt. 

Stort 
negativt 

Middels 
negativt 

Lite el. 
intet 

Middels 
positivt 

Stort 
positivt 

 

Liten negativ  
(–) 

Volda/Furene: Delområde 6, Øvrige arealer. Verdi: Liten 
Alternativ Omfang, beskrivelse Omfang Konsekvens 

0+ 

Tiltaket vil medføre en 
visss påvirkning på 
vegetasjon og dyreliv I 
kantsona langs 
eksisterende veg. Ingen 
viktige områder for 
biologisk mangfold 
berøres. 

Stort 
negativt 

Middels 
negativt 

Lite el. 
intet 

Middels 
positivt 

Stort 
positivt 

 

Ubetydelig til 
liten negativ 

(0/-) 

3, 4 og 5 
Små arealbeslag av dyrka 
mark m.m. Ingen viktige 
områder for biologisk 
mangfold berøres. 

Stort 
negativt 

Middels 
negativt 

Lite el. 
intet 

Middels 
positivt 

Stort 
positivt 

 

Ubetydelig til 
liten negativ  

(0/-) 

Torvmyr-
vegen 

Små arealbeslag av dyrka 
mark m.m. Ingen viktige 
områder for biologisk 
mangfold berøres. 

Stort 
negativt 

Middels 
negativt 

Lite el. 
intet 

Middels 
positivt 

Stort 
positivt 

 

Ubetydelig til 
liten negativ  

(0/-) 

4.6.5 Oppsummering av konsekvenser for alternativer 
Tabellene over oppsummerer delområdenes verdi, samt tiltakets forventede omfang og 
konsekvenser for naturmiljø. 

Torvmyrvegen i kombinasjon med alt. 3 vurderes å ha de største negative konsekvensene for 
hjortetrekket gjennom Furene, mens alt. D og E vurderes som mest konfliktfylte på Volda-sida 
som følge av mulig påvirkning på Øyraelva og forekomsten av elvemuslingen.  

Alt. 0+ eller kombinasjonen alt. 5 (Furene) og alt A (Volda) vil ha små konsekvenser for det 
biologiske mangfoldet i området, og vurderes derfor som de beste løsningene for temaet. 
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Figur 4-43: 3D-modell av alternativ 3 viser tiltakene som barrierer for vilt ved gården 
Liaskard. Viltovergang til venstre i bildet.  

4.6.6 Forholdet til Naturmangfoldloven 
Tiltaket er vurdert opp mot relevante paragrafer i den nye Naturmangfoldloven (Lov 2009-06-
19: Lov om forvaltning av naturens mangfold). Det er gjennomført flere runder med feltarbeid i 
området, og datagrunnlaget vurderes derfor som godt. Kravet om at offentlige beslutninger som 
berører naturmangfoldet skal bygge på vitenskapelig kunnskap (§8) vurderes derfor som 
oppfylt. Det samme gjelder kravet om at ”føre var-prinsippet” skal legges til grunn (§9).  

Det er ingen registrerte forekomster av utvalgte naturtyper (slåttemark, slåttemyr, kalksjøer, 
kalklindeskog eller hule eiker) eller prioriterte arter (dverggås, svarthalespove, elvesandjeger, 
eremitt, klippeblåvinge, dragehode, honningblom eller rød skogfrue) innenfor influensområdet, 
og potensialet for funn er vurdert som svært lite. 

På bakgrunn av foreliggende informasjon er den samlede belastningen på aktuelle økosystemer 
vurdert (§10). Det er i første rekke kombinasjonen av ny E39 (alt. 3) og Torvmyrvegen som kan 
gi en uakseptabelt høy belastning på økosystemet, så som hjortetrekket gjennom Furene. Utover 
dette berører tiltaket i liten grad viktige naturtyper og rødlistede eller prioriterte arter.  

4.6.7 Avbøtende tiltak 
Viltovergang/undergang på Torvmyrvegen 
I følge planprogrammet skal ”muligheten for avbøtende tiltak ved bruk av viadukt 
(viltundergang) vurderes”. Dette tiltaket er mest aktuelt for Torvmyrvegen og alt. 3.  

En etablering av en viltundergang under Torvmyrvegen medfører sannsynligvis at vegen må 
bygges opp i terrenget, slik at man unngår at viltundergangen blir liggende lavere enn 
omgivelsene og dermed bli fylt av vann (det er høyt grunnvannsspeil i dette området). Dette vil 
kunne øke vegens barrierevirkning, og vurderes derfor som et dårlig alternativ. En bedre løsning 
vil sannsynligvis være å etablere en overgang for hjorten i plan med Torvmyrvegen (jf. 
Langvatn, 2006). Veiskuldrene utformes da slik at dyra ikke må passere dype veigrøfter eller 
bratte opp-/nedstigninger til veibanen. Dette kan oppnås ved tildekte drensrør langs veien. 
Eventuelle tiltak for vegetasjonsskjøtsel langs vegen må også vurderes.  

En viltundergang langs alternativ 3 (mellom E39 og tunnelpåhugget) antas å være enklere å 
realisere. Her vil dyr som beiter på innmarka ned mot E39 kunne sluses inn mot viltkorridoren/-
undergangen, slik at vegen i mindre grad vil utgjøre en barriere. 
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Tiltaket vil kunne redusere konsekvensene av Torvmyrvegen og alt. 3 noe, men usikkerheten 
knyttet til effekten av tiltaket og føre-var prinsippet tilsier at man bør søke andre løsninger enn 
alt. 3 når det gjelder vegføring i dette området. 

Det må vurderes å etablere støyskjerm på NØ-siden av vegen, mellom rundkjøringen og 
tunnelpåhugget, for å redusere støy- og visuell belastning på trekkorridoren. Det må vurderes å 
etablere ledegjerde for vilt på begge sider av eksisterende veg. Dette samler trekket inn mot 
overgangen og hindrer spredning av dyrene og at de krysser vegen på andre steder. 

Langs Torvmyrvegen kan det vurderes å etablere elektronisk varsling med lys på skilt. Systemet 
registrerer bevegelse langs vegen (hjort), som igjen får lys på viltfareskilt til å blinke og varsle 
bilister om at det kan være dyr i nærheten som er i ferd med å krysse vegen. 

Redusert hogst ved Øyraelva 
Elvemusling finnes normalt i områder med 30-100 % skyggedekning langs elvebredden, men 
det optimale er mer enn 60 % skyggedekning. Det er derfor viktig at det ikke hogges ut mer 
vegetasjon enn strengt nødvendig ved en eventuell bygging av ny bru over Øyraelva (alt. A - 2 
plan, B, D og E). Tiltaket vil kunne ha en viss positiv effekt ved at det opprettholder 
elvemuslingens habitatet rundt selve krysningspunktet.  

Tiltak for å hindre tilslamming av Øyraelva 
Tilslamming av leveområder for elvemusling og anadrom fisk (laks og sjøørret) bør så langt 
som mulig unngås. Det bør derfor iverksettes spesielle tiltak for å unngå unødvendige tilførsler 
av jord og annen partikkelforurensning til Øyraelva i forbindelse med eventuell bygging av ny 
bru (alt. A - 2 plan, B, D og E). 

Flytting av elvemusling 
Før anleggsarbeidet starter opp bør det vurderes å gjennomføre en innsamling av elvemusling 
på strekningen nedstrøms nytt krysningspunkt (for alt. B, D og E). Muslingene kan flyttes opp 
på strekningen ovenfor krysningspunktet, slik at de ikke berøres i anleggsfasen. Forutsatt at en 
eventuell tilslamming nedstrøms er av midlertidig karakter, dvs. at finstoffer vaskes ut ved neste 
flom, vil påvirkningen på habitatet være kortsiktig og arten vil selv kunne rekolonisere 
strekningen nedenfor etter at anleggsarbeidet er avsluttet.  

Tabell 4-36. Elvemuslingens krav til livsmiljø. 
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Tabell 4-37: Oppsummering av verdi, omfang og konsekvenser for naturmiljø. 

Delområde Verdi 
Alternativ 3 Alternativ 4 Alternativ 5 Torvmyrvegen 

Omfang Konse-
kvens Omfang Konse-

kvens Omfang Konse-
kvens Omfang Konse 

kvens 

4 – Hjorterekk ved Furene M -- -- - 0/- 0 0 --- --/--- 

5 – Indrehovdtjørna M 0 0 0 0 0 0 0 0 

6 – Øvrige arealer L 0 0 - 0 - 0 - 0 

Samlet konsekvens -- 0/- 0 --/--- 

Rangering på parsellen 3 2 1 Ikke rangert 

4.7 Naturressurser 

4.7.1 Metode og grunnlagsinformasjon 
Metodikken i Statens vegvesens Håndbok 140 legges til grunn. For nærmere beskrivelse av 
metodikk henvises det kapittel 4.1 i denne rapporten og til håndboka.   

Innsamling av grunnlagsinformasjon 
Grunnlagsinformasjon er i hovedsak innhentet fra følgende kilder: 

• digitalt markslagskart (DMK) 
• temakart tilgjengelig via Internett og WMS-servere (fra Norges geologiske undersøkelser, 

Norges vassdrags- og energidirektorat og Norsk institutt for skog og landskap)  
• kommuneplan  
• søk på Internett etter relevant informasjon 

Flere av dataene er av eldre dato, og registreringene kan derfor inneholde feil. Likevel 
bedømmes datagrunnlaget samlet sett å være godt.  

Undersøkt/kilder:  

13.9.2007(John Bjarne Jordal), 17.9.2009 (Kjetil Mork, Karl Johan Grimstad og Oddvar Olsen), 
25.10.2009 (Oddvar Olsen) og 16.11.2009 (Oddvar Olsen).  

Områdebeskrivelse 
Generelt: Områdebeskrivelsen er skrevet av John Bjarne Jordal den 27.1.2008, og oppdatert av 
Kjetil Mork den 20.02.2011 (etter feltarbeid høsten 2009). Lokaliteten bestod opprinnelig av de 
øverste 400 meterne av Øyraelva, men er senere utvidet til å omfatte en strekning på ca 1,2 km. 
Lokaliteten er avgrenset som et viktig bekkedrag pga. forekomsten av elvemusling. Området 
ligger i sørboreal vegetasjonssone og klart oseanisk vegetasjonsseksjon (O2). 

Delområde Verdi 

Alternativ 0+ 
Utbedringsalt. 

Alternativ A 
Alternativ A 
2-plankryss 

Alternativ B Alternativ D Alternativ E 

Omfang Konse-
kvens Omfang Konse-

kvens Omfang Konse-
kvens Omfang Konse-

kvens Omfang Konse-
kvens Omfang Konse-

kvens 

1 – Øyraelva  S 0 0 0 0 - - - - -/-- -/-- -/-- -/-- 

2 – Utløpet av 
Rotevatnet M 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - -  

3 – Nymarka vest M 0 0 0 0 0 0 0 0 --- - -  0 0 

6 – Øvrige arealer L - 0/- - 0 - 0 - 0  - 0  - 0  

Samlet konsekvens - 0 - - -- -/-- 

Rangering på parsellen 2 1 3 3 5 4 
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Vegetasjon: Elva har kantskog av gråor, dessuten hegg, bjørk, selje, platanlønn, ask og hassel, 
og her vokser dessuten store bregner og høgstauder. Fuktige flomløp hadde litt sumpvegetasjon. 
I selve elva var det lite vegetasjon å se. 

Kulturpåvirkning: Lokaliteten ligger i et nokså kulturpåvirket område med veger, boligområder, 
idrettsplass, dyrka mark og sterkt kulturpåvirket skog. Det ligger en restaurert kvern og 
vassrenner i området, samt at elva er stedvis forbygd. Det er en opparbeidd tursti langs elva. 
Oppslag av platanlønn, en fremmed art i kategorien ”høy risiko” på den norske svartelista 
(Gederaas m.fl. 2007). Rødhyll er også en fremmed art med sannsynlig risiko for spredning ut i 
naturlige økosystemer ifølge svartelista. 

Artsfunn: Viktigst er en sparsom forekomst av elvemusling (VU) i elva (35 individer ble påvist 
høsten 2009). Av planter langs elva kan det nevnes arter som broddtelg, dikeminneblom, 
grøftesoleie, hestehov, mannasøtgras, strandrør, sumphaukeskjegg og ørevier. 

Prioritering: Lokaliteten får verdi B (viktig) på grunn av at det er et elveparti med forekomst av 
elvemusling, som er klassifisert som sårbar (VU) på rødlista, og dessuten er en norsk ansvarsart. 

Omsyn og skjøtsel: Fysiske inngrep i elveleiet bør unngås, spesielt de som påvirker 
hydrologiske forhold, fører til nedslamming og forurensning. Rødhyll og platanlønn bør fjernes. 

Tiltaks og influensområde 
Tiltaksområdet omfatter alle områder som blir direkte påvirket av den planlagte utbyggingen 
med tilhørende aktiviteter. Dette inkluderer selve veibanen med fyllinger, skjæringer og broer 
(kulverter) og ellers andre områder som blir fysisk berørt i anleggsfasen.  

Selve influensområdet omfatter tiltaksområdet og en sone rundt dette området der man kan 
forvente mer indirekte effekter ved en eventuell utbygging.  Influensområdet er delt opp i 5 
ulike delområder som er vurdert med hensyn til verdi i landbrukssammenheng. 

Planprogram 
Planprogrammet spesifiserer at følgende skal utredes innenfor naturressurser: 

Temaet naturressurser omfatter jord-, skog- og utmarksressurser, samt geo- og 
vannressurser. Konsekvensene for landbrukets ressursgrunnlag (jord- og skogressurser) 
og driftsforhold må utredes, og arealtapene må beregnes. Når det gjelder geo- og 
vannressurser, så er konsekvensene av en utbygging så små at det ikke er behov for nye, 
detaljerte utredninger. Disse temaene vil bli kort omtalt i konsekvensutredningen. 

4.7.2 Landbruk 
Generelt 
Volda kommune har et fastlandsareal på 547 km2.  De fleste innbyggerne er bosatt i nærheten av 
Volda sentrum der kommuneadministrasjonen holder til. Primærnæringene sysselsetter om lag 
4,3 prosent av innbyggerne. Totalt var det 106 gårdsbruk med til sammen 16 408 dekar 
jordbruksareal i drift i kommunen ved utgangen av 2009. Av det totale jordbruksarealet på 
16 408 dekar var 11 937 dekar fulldyrka mens resten var beite og overflatedyrka mark. Så godt 
som hele det fulldyrka arealet brukes til engdyrking.  

Antallet melkebruk i kommunen går stadig nedover. I 2005 var det 60 bruk med 
melkeproduksjon i kommunen, mens tallet for 2009 var 39. Antall melkekyr i kommunene har 
gått ned fra 817 i 2005 til 649 i 2009. I tilegg til brukene med melkeproduksjon er det 4 bruk 
som driver kjøttproduksjon med ammekyr. Antallet sauebruk er redusert fra 64 i 2005 til 52 i 
2009. På samme tid gitt antall sau over ett år ned fra 2157 til 2027. Det er fremdeles noe 
geitehold i kommunene og 7 bruk drev med dette i 2009.  

Jordbruksarealene i Volda er spredt over et stort område. De mest omfattende arealene finner 
man nord og øst for Rotevatnet, i området Mork – Kleiva – Furene, på Folkestad og i området 
Lauvstad – Sætre, men også langs Dalsfjorden, Austefjorden og i Bjørkedalen er det stedvis en 
god del jordbruksareal.  



E39 Volda sentrum-Furene, Kommunedelplan med konsekvensutredning   

Statens vegvesen Region midt 
84   

Volda kommune har om lag 169 000 daa skog, hvorav ca 47 000 daa er barskog og ca 119 000 
daa er lauvskog. Om lag 76 500 daa av skogarealet har høy eller svært høy bonitet.  

Det meste av barskogsarealet i Volda finner man rundt Volda sentrum og Rotevatnet, samt i 
Bjørkedalen og Austefjorden. 

Landbruk og utmarksressurser i influensområdet 
Influensområdet ved vestenden av Rotevatnet og ved Furene består for en stor del av fulldyrka, 
lettdrevet mark samt lauvtrebevokste randsoner mot vassdrag og mellom de ulike jordene. 

Den fulldyrka marka brukes så godt som utelukkende til engdyrking. Jordestørrelsen varierer fra 
1 til 28 dekar hvorav omkring halvparten er under 6 dekar. Jordene innenfor influensområdet 
ved Furene er gjennomgående større en ved Rotevatnet. 

Utmarksressurser i form av skogsbeite vil ikke bli berørt av noen av alternativene bortsett fra et 
inngjerdet område som ligger rundt tunnelinnslaget for det nordligste alternativet på Furene. Det 
samme gjelder utmarksressurser i form av jaktterreng. 

4.7.3 Geologiske ressurser 
Løsmasser 
De områdene som berøres av de ulike traséalternativene i Volda (A, B, D, E) består ifølge NGU 
sin kartdatabase over løsmasser utelukkende av tykk morene. Ifølge NGU sin Grus og 
pukkdatabase ligger det ingen utnyttbare avsetninger av grusressurser innenfor området.  

Også området verd Furene som blir berørt av trasealternativ 3,4 og 5 består løsmassene av tykk 
morene. Heller ikke i dette området finnes eksisterende grustak eller avsetninger som har verdi 
som grusressurser. 

Mineralressurser 
Ifølge NGU sin database over mineralressurser finnes det ingen registrerte forekomster av 
malmer (metaller), naturstein eller industrimineraler innenfor planområdet. De 
mineralressursforekomstene som ligger nærmest planområdet er i Liaskarområdet Dette er en 
forekomst av ulike jernmetaller (Fe, Mn, Ti). NGUs mineraldatabase gir ingen utfyllende 
informasjon om Liaskarforekomsten og en kan gå ut ifra at den ikke er økonomisk viktig. 

  
Figur 4-44: Mineralforekomster (NGU) og grunnvannspotensial i planområdet  

Liaskarforekomsten 
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4.7.4 Vannressurser  
Grunnvannspotensial, brønner og overflatevann 
Ettersom løsmassene i mesteparten av influensområdet består av morene er potensialet for uttak 
av grunnvann lite. Det er kun i den begrensede breelvavsetningen ved Rotevassporten i utkanten 
av influensområdet at det kan finnes grunnvannressurser av en viss størrelse. 

I følge NGUs grunnvannsdatabase Granada ligger det ingen grunnvannsbrønner til bruk for 
vannforsyning i eller i nærheten til influensområdet. Det er imidlertid registrert energibrønner i 
området nord for planområdet for traséalternativene i Volda.  

Det er ikke uttak av overflatevann til vannforsyningsformål innenfor planområdet.  

Områdebeskrivelse og verdi  
Tabell 4-38: Oppsummering verdi for naturressurser 

Område 
nr. se 
verdikart 

Delområde Beskrivelse Verdi  

Volda 

D1 Røysmyrane 
Røysmyrane består av fullyrka mark med bebyggelse 
vest for Sjukehusvegen. Området domineres av 
dyrkamark og verdien vurderes som stor. 

 
   

Liten Middels Stor 

 

D2 Nymarka - Årneset 

Delområdet som ligger mellom Vikebygdvegen (FV 45) 
og Rotevatnet består av en blanding av fulldyrka mark 
og lauvtrevegetasjon i belter. Fulldyrka mark dominerer 
og verdien vurderes derfor som stor. 

 
   

L ite n  M id de ls  S to r 

 

D3 Rotevassporten - 
Øyraelva 

Delområdet består av boliger og veier med noen små 
og avgrensede teiger med fulldyrka mark i nærheten av 
stadion. Verdien vurderes som middels på grunn av den 
begrensede størrelsen og utbredelsen av jordene  

 
   

Liten Middels Stor 

 

D4 Andre arealer 

Delområdet består av bebygd areal på sørsiden av 
Vikebygdvegen samt strandsonen mellom Årneset og 
Leitet ved den vestre enden av Rotevatnet. Verdien 
vurderes som liten.  

 
   

Liten Middels Stor 

 

Furene 

D4 Torvmyra 
Delområdet består for det meste av myr med en del 
barskogvegetasjon. Som oppdyrkingsland vurderes 
verdien som middels. 

 
   

Liten Middels Stor 

 

D5 Furene 
Størstedelen av delområdet består av dyrkamark med 
noen teiger med skog innimellom. Verdien vurderes 
som stor.  

 
   

L ite n  M id de ls  S to r 
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Figur 4-45: Verdikart for temaet naturressurser.  

4.7.5 Konsekvenser 
For jordbruk er direkte arealbeslag en vesentlig konsekvens av nye veier. Selve veilegemet og 
en randsone rundt denne vil permanent beslaglegge produksjonsarealer for jord- og skogbruk. I 
noen tilfeller kan en ny vei gi et større reelt arealbeslag enn det rent fysiske beslaget ettersom 
den kan kutte atkomstveier og gjøre arronderingen av den gjenværende fulldyrka så dårlig at 
arealer legges brakk.  

For skogbruk vil hovedvirkningen være beslag av produksjonsmark. Driftforholdene kan også 
forringes av at en ny vei legges igjennom et skogområde (barrierevirkninger). 

Arealbeslag som følge av de ulike traséalternativene har blitt beregnet på grunnlag av måling på 
markslagskart av de arealene av fulldyrka mark og skog kan bli beslaglagt ved en utbygging.  
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Figur 4-46: 3D-modell av Alt4 som viser noe av arealbeslaget av dyrkamark.  

4.7.6 Oppsummering av omfang konsekvenser for alternativer 
Tabellen under oppsummerer omfang og konsekvens for de ulike trasealternativene. 

Tabell 4-39: Oppsummering omfang og konsekvenser. De alternativer som ikke berøres i 
delområdet er ikke tatt med i tabellen. Her er omfanget intet. 

Volda: Delområde 1, Røysmyrane. Verdi: Stor 
Alternativ Omfang, beskrivelse Omfang Konsekvens 

A, A  
2-plan 

Omkring 1 dekar med fulldyrka 
mark kan bli beslaglagt ved 
utvidelse av eksisterende vei  

Stort 
negativt 

Middels 
negativt 

Lite el. 
intet 

Middels 
positivt 

Stort 
positivt 

 

Ubetydelig til 
liten negativ 

(0 / –) 

Volda: Delområde 2, Nymarka – Årneset. Verdi: Stor 
Alternativ Omfang, beskrivelse Omfang Konsekvens 

B, D 
Alternativet vil beslaglegge 
omkring 2,5 dekar fulldyrka 
mark. 

Stort 
negativt 

Middels 
negativt 

Lite el. 
intet 

Middels 
positivt 

Stort 
positivt 

 

Liten til middels 
negativ 
(– / – –) 

E 
Alternativet E vil gi et 
arealbeslag på omkring 7,9 
dekar fulldyrka mark. 

Stort 
negativt 

Middels 
negativt 

Lite el. 
intet 

Middels 
positivt 

Stort 
positivt 

 

Middels negativ  
(– –) 

Volda: Delområde 3, Rotevassporten - Øyraelva. Verdi: Middels 
Alternativ Omfang, beskrivelse Omfang Konsekvens 

0+. A, A 
2-plan 

Litt fulldyrka mark kan ved 
utvidelse av RV 651 
beslaglegges  

Stort 
negativt 

Middels 
negativt 

Lite el. 
intet 

Middels 
positivt 

Stort 
positivt 

 

Ubetydelig / ingen  
(0) 

B,D,E 
De tre traséalternativene vil alle 
beslaglegge et fulldyrka areal 
på opp til 2 dekar. 

Stort 
negativt 

Middels 
negativt 

Lite el. 
intet 

Middels 
positivt 

Stort 
positivt 

 

Liten negativ 
(–) 
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Tabell 4-40: Oppsummering omfang og konsekvenser 

Furene: Delområde 4, Torvmyrane. Verdi: Middels 
Alternativ Omfang, beskrivelse Omfang Konsekvens 

Torv-
myr-
vegen 

Omkring 4,2 dekar oppdyrkbar 
mark kan bli beslaglagt av 
Torvmyrvegen 

Stort 
negativt 

Middels 
negativt 

Lite el. 
intet 

Middels 
positivt 

Stort 
positivt 

 

Liten negativ  
(–) 

3 Alternativ 3 kan beslaglegge 
3,8 dekar med skogsbeite 

Stort 
negativt 

Middels 
negativt 

Lite el. 
intet 

Middels 
positivt 

Stort 
positivt 

 

Ubetydelig til 
liten 
(0/-) 

Furene: Delområde 5, Furene. Verdi: Stor 
Alternativ Omfang, beskrivelse Omfang Konsekvens 

0+ 
Noe arealbeslag på 
strekningen Eksetstranda - 
Furene 

Stort 
negativt 

Middels 
negativt 

Lite el. 
intet 

Middels 
positivt 

Stort 
positivt 

 

Liten negativ  
(–) 

3 Alternativ 3 kan beslaglegge 
opp i 9 dekar fulldyrka mark. 

Stort 
negativt 

Middels 
negativt 

Lite el. 
intet 

Middels 
positivt 

Stort 
positivt 

 

Middels 
negativ 
( – –) 

4 
Omkring 3,8 dekar fulldyrka 
mark kan bli beslaglagt av 
alternativ 4. I tilegg vil omkring 
2,7 dekar skogsmark bli berørt. 

Stort 
negativt 

Middels 
negativt 

Lite el. 
intet 

Middels 
positivt 

Stort 
positivt 

 

Liten til 
middels 
negativ 
(– / – –) 

5 
Totalt arealbeslag av fulldyrka 
mark på grunn av alternativ 5 
vil bli omkring 3,1 dekar. 

Stort 
negativt 

Middels 
negativt 

Lite el. 
intet 

Middels 
positivt 

Stort 
positivt 

 

Liten negativ  
(–) 

 

 
Figur 4-47: 3D-modell av Alt D med ny bru over Øyraelva og beslag av dyrkamark.  

4.7.7 Oppsummering 
Volda 
Alternativ E vil gi det største areabeslaget av dyrkamark og vurderes derfor som det dårligste 
alternativet (5) med hensyn til landbruk. Alternativ B og D gir noe mindre arealbeslag og 
rangeres derfor som nr. 4 mens de to A-alternativene gir det minste arealbeslaget og rangeres 
derfor som nr. 3. Alternativ 0+ kan gi et lite arealbeslag på strekningen Rotevassporten og ned 
til krysset mellom E39 og Vikebygdvegen og rangeres derfor som nest best etter Alternativ 0. 
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Tabell 4-41. Oppsummering av verdi, omfang og konsekvenser for naturressurser. 

Del-
område Verdi 

Alternativ 0+ 
Utbedringsalt.

Alternativ A 
Alternativ A 
2-plankryss 

Alternativ B Alternativ D Alternativ E 

Omfan
g 

Konse-
kvens 

Omfan
g 

Konse-
kvens

Omfan
g 

Konse-
kvens

Omfan
g 

Konse-
kvens 

Omfan
g 

Konse-
kvens

Omfan
g 

Konse-
kvens

1 
Røysmyr
ane 

S Lite 
negativt (0/-) Lite 

negativt O/-   
      

2. 
Nymarka 
- Årneset 

S     
  

Lite til 
middels 
negativt

(-) 
Lite til 

middels 
negativt 

(-) Middels 
negativt (-/--) 

3. 
Rotevas
sporten - 
Øyraelva 

L Lite 
negativt (0) Lite 

negativt (0) Lite 
negativt (0) Lite 

negativt (0) Lite 
negativt (0) Lite 

negativt (0) 

4. Øvrige 
arealer L Lite 

negativt (0) 
      

    

Samlet 
konsekvens (0) (0) (0) (0/-) (0/-) (-) 

Rangering på 
parsellen 2 3 3 4 4 5 

Furene 
Alternativ 0+ kan gi et lite arealbeslag hvis veien utvides og rangeres derfor som nr. 2 etter 
Alternativ 0. Alternativ 3 gir størst areabeslag og rangeres som det dårligste alternativet med 
hensyn til landbruk. Alternativ 4 gir noe mindre arealbeslag enn alternativ 3 mens alternativ 3 
gir minst arealbeslag av de nye traséene.  

Tabell 4-42. Oppsummering av verdi, omfang og konsekvenser for naturressurser. 

Del-
område Verdi 

Alternativ 0+ 
Utbedringsalt. 

Alternativ 3 Alternativ 4 Alternativ 5 

Omfang Konse-
kvens Omfang Konse-

kvens Omfang Konse-
kvens Omfang Konse-

kvens 

1 
Torvmyra L 

 
(0) Lite negativt (0) 

    

Furene S Intet til lite 
negativt (0) 

Lite til 
middels 
negativt 

(-/--) 
Lite til 

middels 
negativt 

(-/--) Lite negativt (-) 

Samlet 
konsekvens (0) (0/-) (0/-) (-) 

Rangering på 
parsellen 2 5 4 3 

4.7.8 Avbøtende tiltak 
Det er ikke foreslått avbøtende tiltak. 

4.8 Usikkerhet 
Usikkerhet landskapsbilde 
• valg av bruer, kulverter, bruk av murer, støyskjermer/støyvoller og andre konstruksjoner. 

Usikkerhet kulturmiljø 
• eventuelle automatisk fredede kulturminner i planområdet, og tid til registrering/utgraving 
• eventuell behandling av dispensasjon fra kulturminneloven 
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Usikkerhet nærmiljø 
• antall brukere, da det ikke er gjort undersøkelser og systematiske registreringer av brukere 

av friluftsområder, stier og gang- og sykkel-vegnett 
• usikkerhet knyttet til endelig vegføring og funksjonaliteten og opplevelsen av tiltaket blir 

avklart først i senere planfaser 

Usikkerhet naturmiljø 
• statusen for bestanden av elvemusling i Øyraelva. Det er ikke påvist små muslinger i elva, 

noe som indikerer at det har vært liten eller ingen reproduksjon de senere årene.  

4.9 Oppfølgende undersøkelser 
Plan for ytre miljø (YM-plan) 
Det skal utarbeides Ytre miljøplan (YM-plan) for gjennomføringsfasen (arbeider i marka) der 
hvor det er krav om SHA-plan, jf Statens vegvesens håndbok 151, avsnitt 2.6. Ytre miljø skal 
ivaretas i alle faser av et prosjekt. For alle prosjekter uavhengig av størrelse skal det angis 
miljøkvalitet ved hjelp av mål og kvalitetskrav. På prosjekter med sammensatte og kompliserte 
miljøutfordringer bør det være en Ytre miljøkoordinator. 

YM-planen skal sikre at miljøtiltak og -føringer som er beskrevet gjennom kommunedelplan og 
reguleringsplan ivaretas gjennom den videre prosessen. Spesielt må forhold knyttet til flyplassen 
og sykehuset, ift varsling om sprengning og større riggarbeider, osv, ivaretas. 

Rigg- og deponiområder 
• Både rigg- og deponiområder må konsekvensvurderes i forhold til virkninger for samfunn, 

natur og miljø (så som alle utredningstema for ikke-prissatte konsekvenser). Det må 
eventuelt vurderes reguleringsbestemmelser for å ivareta verdier og avbøtende tiltak.   

Oppfølgende undersøkelser kulturmiljø 
• Det må påregnes at det må gjennomføres nærmere registreringer og vurderinger av mulige 

automatisk fredede kulturminner på reguleringsplannivå, iht kulturminneloven §9. 

Oppfølgende undersøkelser nærmiljø 
• Støyfaglige utredninger for alle boliger utsatt for støy over anbefalte grenseverdier, og 

nødvendige tiltak må prosjekteres. Den totale støybelastingen skal legges til grunn for 
valg og utforning av tiltak, ikke bare støy fra nye veganlegg. 

• Det må vurderes nærmere om det er nødvendig med særskilte tiltak i anleggsperioden. 
• Ivaretakelse av nærmiljø må være tema i en plan for ytre miljø, for å ivareta konsekvenser 

i anleggsfasen. 
• Det må vurderes om det må gjøres nærmere undersøkelser for å sikre trygg skoleveg, både 

i anleggsperioden og ved ferdig tiltak, avhengig av hvilket alternativ som velges. 

4.9.1 Oppfølgende undersøkelser naturmiljø, elvemusling 
I de aller fleste vassdragene hvor elvemuslingen sliter er det svært lav overlevelse etter 
larvestadiet som er problemet (Steinar Kålås, pers. medd.). Problemet er ofte sammensatt, og for 
å få en indikasjon på hva manglende reproduksjonen skyldes, bør undersøkelsene fokusere på: 

• Forekomst av unge individer, fordelt på kategoriene < 2 cm og 2 - 5 cm. Dette krever 
grundige undersøkelser av bunnsedimentene. 

• Undersøkelser av muslinglarver på fisk. (Hvis en ikke klarer å påvise larver på fisk, faller 
jo poenget med den lave overlevelsen etter larvestadiet til dels bort.). 

• Måling av vannkvalitet, med fokus på pH, fosfor og nitrat, og partikkeltransport. 
• Måling av oksygennivå (redokspotensialet) i bunnsedimentene. 

Da vil man kunne få en god indikasjon på hva problemene skyldes, og om det er mulig å 
gjennomføre tiltak for å bedre situasjonen i vassdraget for denne arten. Undersøkelsene bør 
gjøres som før- og etterundersøkelser (avhengig av resultatet av førundersøkelsen).  



E39 Volda sentrum-Furene, Kommunedelplan med konsekvensutredning 

Statens vegvesen Region midt 
91 

5.1 Innledning 
Sammenstilling er en samlet analyse av prissatte og ikke-prissatte konsekvenser der fordeler ved 
foreslått utbygging veies mot ulempene den fører med seg. Sammenstillingen er en kvalitativ 
analyse, den bygger på faglig skjønn og gir ikke noe absolutte svar. 

Forutsetningen er at ulemper knyttet til et tema eller en gruppe prinsipielt sett kan oppveies ved 
fordeler knyttet til andre tema eller andre grupper. Som oftest vil ikke svaret være entydig. Da er 
oppgaven å tydeliggjøre hvilke verdivalg en står overfor. 

5.2 Prissatte konsekvenser 
Tabell 5-1 viser nåverdi for hvert prissatt konsekvenstema slik de fremkommer av Effekt-
beregningene.  

Tabell 5-1: Endringer i perioden 2018-2042 i forhold til 0-alternativet (nåverdi i mill. 2011 
kr) 

Aktør Komponenter Alt. A4 Alt. A4 
toplan Alt. A5 Alt. B4 Alt. D3 Alt. E3 Alt. 0+ 

Tr
afi

ka
nte

r o
g 

tra
ns

p.b
ru

ke
re

 

Trafikantnytte 249 249 201 188 154 121 -8

Ulempeskostnader for 
ferjetrafikanter 15 15 15 14 14 14 -1

Helsevirkninger -36 -36 -38 -57 -52 -49 -35

Utrygghetskostn. for GS-traf. 0 0 0 0 0 0 0

SUM 228 228 178 145 116 86 -44

O
pe

ra
tø

re
r 

Kostnader 59 59 49 59 59 59 -3

Inntekter -23 -23 -24 -23 -24 -27 1

Overføringer -36 -36 -26 -35 -35 -32 2

SUM 0 0 0 0 0 0 0

D
et

 o
ffe

nt
lig

e 

Investeringer -471 -585 -481 -563 -580 -580 -184

Drift og vedlikeh. -49 -49 -48 -55 -59 -61 -3

Overføringer 36 36 26 35 35 32 -2

Skatte- og avgiftsinntekter -7 -7 -13 -17 -19 -23 12

SUM -492 -606 -515 -599 -623 -632 -178

S
am

fu
nn

et
 fo

rø
vr

ig
 

Ulykker 6 6 -3 12 15 20 -14

Støy og luftforu. 18 18 20 21 22 23 -20

Restverdi 0 0 0 0 0 0 0

Andre kostnader 56 69 57 66 68 68 22

Skattekostnad -98 -121 -103 -120 -125 -126 -36

SUM -19 -28 -30 -20 -20 -15 -48

 Netto nytte NN -283 -406 -368 -474 -527 -561 -269

 
Tabellen viser samfunnsøkonomisk nåverdi for en periode på 25 år, forutsatt en 
kalkulasjonsrente på 4,5 %. Positive tall viser fordeler og negative tall viser ulemper for 

5 Sammenstilling 
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samfunnet. Investering, økte kostnader til vedlikehold og drift med mer (kostnader som belaster 
offentlige budsjett) vises derfor som negative tall i tabellen. 

Netto nytte viser nåverdi av nytten av et tiltak minus nåverdi av alle kostnadene ved tiltaket. 
Netto nytte viser hva samfunnet får igjen målt i kroner når kostnadene ved å gjennomføre 
tiltaket er fratrukket nytten. Beregningene viser at prosjektet ikke er lønnsomt (negativ netto 
nytte). Hele tiltaket gir en beregnet negativ netto nytte på mellom 276-551 mill. kr. 

Netto nytte pr. budsjettkrone viser i kroner hvor mye samfunnet netto får igjen pr. krone 
bevilget over offentlig budsjett. Størrelsen brukes kun når den er større enn null. I dette 
prosjektet, som ikke er lønnsomt, brukes netto nytte som sammenligningsgrunnlag da det 
gjelder å begrense samfunnets tap.  

Usikkerhet  
De prissatte konsekvensene bygger på en rekke forutsetninger som bidrar til usikkerhet. De 
viktigste er: 

• Beregnede investeringskostnader 
• Forutsatt utvikling i trafikk 
• Forutsatt nivå på bompenger, lengde på innkrevingsperiode og avvisningseffekt 
• Forutsetninger i beregningsprogrammet Effekt 

Usikkerhet ved investeringskostnader er vurdert i forbindelse med ANSLAG.   

Endring i trafikk er ikke vurdert, da trafikktallene leses direkte inn fra transportmodellen og 
eventuelle endringer må gjøres der.  

Beregninger av prissatte konsekvenser for et samferdselsprosjekt vil med dagens metode-
grunnlag være beheftet med usikkerhet. Det vil være knyttet usikkerhet til inngangsdata både for 
dagens situasjon og prognosedata for fremtidig situasjon, og til beregningsmetodikk og 
tolkningen av resultatene.  

Bom/operatør 
Det er utført beregning med bom som viser at trafikantnytten blir svært negativ grunnet 
bompengeinnkreving. Totalt blir det beregnet en samlet negativ nytte på mellom 440 mill (A4 
med bom) og 720 mill kr (E3 med bom). Det er ikke gått videre med beregninger for å teste 
resultat med ulike takster i bom og ulik lengde på innkrevingsperiode. 

Oppfølgende undersøkelser 
Fram mot en eventuell investeringsbeslutning vil prosjektet detaljeres og investeringskostnader 
og bompengemodell vil bli sikrere. 

5.3 Ikke-prissatte konsekvenser i Volda sentrum 

5.3.1 Landskapsbilde  
I Volda har alternativ A, B og D fått lik konsekvens. Det er nyanser mellom alternativene som 
gjør at de rangeres forskjellig.  

Utbedringsalternativet, 0+, og alternativ A vurderes å gi minst konsekvenser for 
landskapsbildet, da inngrepene skjer i områder som fra før er mye berørt av tekniske inngrep. 
Alternativ E vurderes å ha de største negative konsekvensene for landskapsbildet. Dette 
alternativet gir størst inngrep på tvers av linjene i landskapet, og tunellportalen blir liggende 
høyere enn de andre alternativene i den skrånede lia ned mot Rotevatnet. Veglinja vil medføre 
en barriere gjennom delområdet, og det vil være godt synlig fra friluftsområdet ved Årneset.  

Alternativ B gir mindre inngrep gjennom området ved og rundt Rotevatnet enn alternativ D. 
Alternativ D krysser på tvers av eksisterende linjer i landskapet, noe som er negativt for 
landskapsområdet. 
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5.3.2 Nærmiljø og friluftsliv  
I Volda kommer alternativene A og A toplan best ut med liten til middels positiv og liten positiv 
samlet konsekvens. En stor reduksjon i trafikkmengden gir positive virkninger for nærmiljø og 
aktivitetsmuligheter i sentrumsområdene, samtidig som tunnelinngrepene skjer i allerede 
utbygde områder og langs eksisterende veger. 

For tema nærmiljø og friluftsliv kan metodikken medføre at samlet konsekvens for alle 
delområdene totalt sett virker lite logisk. I Volda framkommer det av tabellene (se kapittel 4.5) 
at alternativene B, D og E får middels til stor negativ konsekvens for delområdene ved øvre 
deler av Øyraelva på grunn av til dels store inngrep i friluftsområdene. Mens for delområdene 
ned mot sentrum gir tunnelalternativene stort sett positiv konsekvens. Ved vurdering av samlet 
konsekvens er det vektlagt at en halvering av trafikken fra Sjukehuskrysset og gjennom hele 
Volda sentrum, og også en stor reduksjon av tungtrafikken gjennom sentrum. Dette betyr mer 
for nærmiljøet og aktivitetsmulighetene i sentrum, og gir positive virkninger for flere 
mennesker, enn de negative virkningene tunnelalternativene har med inngrep i friluftsområdene. 
Siden disse virkningene ”oppveier” hverandre, kommer alternativene B, D og E ut med 
ubetydelige til litt positive konsekvenser samlet sett. 

Alternativene 0 og 0+ kommer dårligst ut, med bakgrunn i at reduksjon i trafikkmengde er 
vektlagt tyngre enn inngrep i friluftsområder. 

5.3.3 Naturmiljø  
I Volda vurderes alternativ D og E som mest konfliktfylte som følge av mulig påvirkning på 
Øyraelva og forekomsten av elvemuslingen, samt registrert rødlisteart nord for Øyraelvas utløp 
(alm).  

Alternativ 0+ og A vil ha svært små konsekvenser for det biologiske mangfoldet i området, og 
vurderes derfor som den beste løsningen med tanke på biologisk mangfold. 

5.3.4 Kulturmiljø  
I Volda er samlet konsekvens for alternativene 0, 0+ og A vurdert å være ubetydelig (0), og 
disse alternativene vurderes å komme best ut for kulturmiljø. Alternativ A er likevel rangert 
foran 0, fordi redusert trafikk gjennom sentrum som følge av tunnel er vektlagt positivt. 
Utbedringsalternativet, 0+, er vurdert noe dårligere enn 0, da naustmiljøet nord for Volda blir 
påvirket av utvidelse av vegen og et naust må rives. 

Alternativ D og E er vurdert å ha middels negativ konsekvens, og er vurdert å komme dårligst ut 
for kulturmiljø. De er vurdert å ha spesielt negative konsekvenser for kulturmiljøene langs 
Rotevatnet og Øyraelvas øverste del. Alternativ E er rangert sist, da tunnelpåhugget her kommer 
sentralt i landbrukets kulturmiljø på Heltne. 

5.3.5 Naturressurser  
Det er beslag av dyrket mark som utgjør eventuelle negative konsekvenser for tema 
naturressurser. Her kommer alternativ 0+ og A bra ut, mens alternativ B, D og E griper mer inn 
i området med dyrket mark nord for Rotevatnet. Alternativ E kommer dårligst ut med størst 
antall beslaglagte dekar. 

5.3.6 Samlet vurdering Volda  
Samlet sett vurderes alternativ A som best fordi de har minst konflikter med hensyn til 
beliggenhet i det aktuelle planområdet og gir positive virkninger for sentrum på grunn av 
redusert trafikk. Alternativ E kommer dårligst ut. D og E har størst konflikter for alle ikke-
prissatte tema med unntak av nærmiljø og friluftsliv. 
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Tabell 5-2: Oppsummering av konsekvenser for Volda  

 Alt. 0 Alt. 0+ Alt. A Alt. A 
toplan Alt. B Alt. D Alt. E 

Landskapsbilde 0 0 0 0/- 0/- 0/- - / - - 

Nærmiljø og 
friluftsliv 0 0 + / + + + 0 / + 0 / + 0 

Naturmiljø 0 - 0 - - - - - / - - 

Kulturmiljø 0 0 0 - / - - - / - - - - - - 

Naturressurser 0 0 0 0 0/- 0/- - 

Samlet vurdering 0 0 / - + - - - / - - - / - - 

Rangering 2 3 1 4 5 6 7 

 

5.4 Ikke-prissatte konsekvenser på Furene 

5.4.1 Landskapsbilde 
Ved Furene er det svært vanskelig å skille de tre alternativene fra hverandre i og med at 
landskapet de berører er tilnærmet likt og alle gir en kort strekning med veg i dagen og et 
tunellpåhugg/-portal i forholdsvis ensartetede områder. 

Alle tre alternativene på Furene vurderes å få middels negativ konsekvens. 

5.4.2 Nærmiljø og friluftsliv 
Ved Furene er alle alternativer vurdert å ha ubetydelig konsekvens samlet sett. Det er ikke 
funnet tilstrekkelige vektige grunner for å skille alternativene her. Kommunene og Statens 
vegvesen vurderer alternativ 5 som det beste, mens alternativ 4 kommer dårligst ut.  

5.4.3 Naturmiljø 
Torvmyrvegen i kombinasjon med alternativ 3 vurderes å ha de største negative konsekvensene 
for hjortetrekket gjennom Furene. Alternativ 5 vil ha svært små konsekvenser for det biologiske 
mangfoldet i området, og vurderes derfor som den beste løsningen med tanke på biologisk 
mangfold. 

5.4.4 Kulturmiljø 
Ved Furene er samlet konsekvens for alternativene 0 og 0+ vurdert å være ubetydelig, og disse 
kommer best ut for kulturmiljø. Alternativene 3 og 4 er vurdert å ha liten negativ konsekvens, 
og kommer dårligst ut for kulturmiljø. Det er spesielt tunnelpåhuggene og nye vegtraseer 
gjennom landbrukets kulturmiljø som vurderes som negativt. 

5.4.5 Naturressurser 
Alternativ 3 gir størst areabeslag og rangeres som det dårligste alternativet med hensyn til 
landbruk. Alternativ 4 gir noe mindre arealbeslag enn alternativ 3 mens alternativ 5 gir minst 
arealbeslag av de nye traséene. 
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5.4.6 Samlet vurdering Furene 
Tabell 5-3: Oppsummering av konsekvenser for Furene  

 Alt. 0 Alt. 3 Alt. 4 Alt. 5 

Landskapsbilde 
 

0 - - - - - - 

Nærmiljø og 
friluftsliv 0 0 0 0 

Naturmiljø 0 - - 0 / - 0 

Kulturmiljø 
 

0 - - 0 / - 

Naturressurser 
 

0 0/- 0/- - 

Samlet 
vurdering 

 
0 - - - / - - - 

Rangering 1 4 3 2 

 

Alternativ 0 kommer best ut da det per definisjon ikke har konflikter i planområdet. Alternativ 5 
vurderes som best for ikke prissatte tema etterfulgt av alternativ 4 og 3. Det er konflikten med 
hjortetrekket samt beslag av dyrket mark som gir mest negativ konsekvens for alternativ 3 og 4. 

5.5 Samlet vurdering Volda og Furene 
Beregningene av prissatte konsekvenser viser at alle alternativer kommer ut med negativ netto 
nytte. Ingen av alternativene er lønnsomme, og alle alternativene blir derfor mindre lønnsomme 
enn 0-alternativet. De ikke-prissatte konsekvensene er også stort sett negative for alle tema med 
unntak av nærmiljø og friluftsliv som gir noen positive gevinster. 

Tabell 5-4 viser alternativene satt sammen for både Volda og Furene. 

I dette prosjektet er det et rimelig samsvar i rangering for både ikke-prissatte og prissatte 
konsekvenser. Det alternativet som kommer dårligst ut for prissatte (det som har størst negativ 
netto nytte) er det samme som kommer dårligst ut samlet for ikke-prissatte tema. 
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Tabell 5-4: Sammenstilling av prissatte og ikke-prissatte konsekvenser. 

 Alt. 0 Alt. 0+ Alt. A4 Alt. A4 
toplan Alt. A5 Alt. B4 Alt. D3 Alt. E3 

Landskaps bilde 0 0 - - - - - - - / - - - 

Nærmiljø og 
friluftsliv 0 0 + 0 /+ 0/+ 0 0 0 

Naturmiljø 0 - 0 / - - - - - - - - 

Kulturmiljø 0 0 0 / - - 0 - - / - - - / - - 

Naturressurser 0 0 - - 0 /- - - / - - - / - - 

Samlet vurdering 
ikke-prissatte og 
rangering 

0 
1 

0 
2 

0/- 
3 

- 
5 

0/- 
4 

- 
6 

- / - - 
7 

- - 
8 

         

 Alt. 0 Alt. 0+ Alt. A4 Alt. A4 
toplan Alt. A5 Alt. B4 Alt. D3 Alt. E3 

Netto nytte 
prissatte (mill. 
2011-kr) 

0 
1 

-269 
2 

-283 
3 

-406 
5 

-368 
4 

-474 
6 

-527 
7 

-561 
8 

         

 Alt. 0 Alt. 0+ Alt. A4 Alt. A4 
toplan Alt. A5 Alt. B4 Alt. D3 Alt. E3 

Samfunns-
økonomisk 
vurdering  

0 Negativ Negativ Negativ Negativ Negativ Negativ Negativ 

Samlet rangering 1 2 3 5 4 6 7 8 

 
Oppsummeringen av ikke-prissatte konsekvenser viser at alle alternativene kommer ut med 
samlet negativ vurdering. På Furene er konflikt med hjortetrekk samt noe beslag av dyrket mark 
utslagsgivende. I Volda er inngrep i uberørt natur, friluftsområder samt konflikt med rødlisteart 
(verdifull alm) ved Rotevatn de mest negative konsekvenser av tiltaket. De positive virkningene 
for nærmiljøet i Volda sentrum (som følge av trafikkreduksjon) er imidlertid ikke tilstrekkelig 
til å oppveie negative konsekvenser for de andre ikke-prissatte temaene.  

Hvis andre mål og hensyn likevel tilsier at realisering av prosjektet som medfører bygging av ny 
veg i tunnel bør gjennomføres, bør alternativet med minst tap prioriteres.  

Blant tunnelalternativene er det A4 som kommer best ut ved en samlet vurdering av prissatte og 
ikke-prissatte konsekvenser. 

Usikkerhet og robusthet 

Det er ikke påvist usikkerhetsmomenter av en slik karakter at totalvurderingen vil endres. 
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6 Andre konsekvenser 
6.1 Konstruksjoner 
Ny E39 Volda – Furene medfører behov for bygging av flere betongkonstruksjoner avhengig av 
alternativ. Det er laget et eget skisseprosjekt for alle aktuelle betongkonstruksjoner i prosjektet. 
Dette skisseprosjektet omfatter både utforming og kostnader i forbindelse med konstruksjonene. 

Tunnelalternativene innebærer behov for bygging av flere større konstruksjoner. I Volda vil 
dette først og fremst være ny bru over Øyrelva som er inkludert i alternativ B,D og E og 
betongtunnel som er inkludert med varierende lengde i alle alternativene. Løsningen med 
toplankryss i alternativ A medfører flere større konstruksjoner i kryssområdet, bl.a. 
betongtunnel og støttemurer mot rampene. 

På Furene er det behov for bygging av bru over Torvmyrvegen i alt. 3 og 4, samt bygging av 
tunnelportal i betong for alle alternativer. 

6.2 Deponiområder 
Generelt vil steinmasser være en ressurs som kan benyttes til vegbygging og til andre aktuelle 
utbyggingsformål i området. 

Det vil være ulikt behov for deponiområder avhengig av hvilket alternativ som blir valgt, men 
alle alternativer med tunnel vil gi et betydelig masseoverskudd av steinmasser. 
Utbedringsalternativet vil også gi et masseoverskudd, men i vesentlig mindre grad enn 
alternativene med tunnel. 

Driving av tunnel mellom Volda og Furene vil gi et behov for plassering av mellom 390.000 og 
480.000 m3 steinmasser avhengig av alternativ. Det er ikke avklart hvor stor andel av tunnelen 
som skal drives fra henholdsvis Volda og Furene. En del av steinmassene vil sannsynligvis 
kunne brukes i forbindelse med vegbyggingen, men dette vil uansett utgjøre en liten andel av 
det totale volumet.  

Det er ikke avklart i detalj hvor steinmassene kan plasseres, men det er pekt på noen områder 
som kan være aktuelle for permanent plassering av steinmasser. Disse områdene er: 

• Område disponert til fylling ved Selbervika i Ørsta. 
• Flyplassområdet 
• Industriområdet på Furene 
• Planlagt industri-/serviceområde ved utløpet av Rosethorntunnelen 
• Planlagte utfyllinger ved Årneset og Rotevatnet, samt ved Scana. 

Etter at det er gjort valg av utbyggingsalternativ, og i forbindelse med videre planlegging, vil 
det bli behov for å gjøre mer detaljerte mengdeberegninger som viser nødvendig deponivolum. 
Egnede bruksområder og deponiområder må inngå som en vesentlig del av 
reguleringsplanleggingen for valgt alternativ.  Både rigg- og deponiområder må 
konsekvensvurderes i forhold til virkninger for samfunn, natur og miljø.  

Avklaring av tidspunkt for oppstart av veganlegget vil også være av vesentlig betydning for 
planlegging av bruk av overskuddsmassene. 

6.3 Geologi og geoteknikk 
Opplysninger i dette avsnittet er hentet fra Statens vegvesens egne rapporter om geologi og 
geoteknikk. Disse omhandler blant annet kvartærgeologi, løsmasser, hydrologi og 
setningsforhold. 

Planområdet ligger over marin grense (MG), som ligger på 40 meter over havnivå (i f. artikkel 
av Svendsen og Mangerud i tidsskriftet JQS). Den løsmassetypen som dominerer i planområdet, 
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både i Volda og ved Furene, er morene. Ved Øyraelva i Volda viser grunnboringene opp til 1,5 
m med sand/grus over morena og langs Torvmyrvegen på Furene er det et par meter med silt, og 
rundt 2 m myr, over morene.  

Grunnboringene viser at grunnforholdene er gode, og at tiltaket ikke vil medføre 
stabilitetsproblem i løsmasse. Bergmassekvaliteten er vurdert som god, bortsett fra enkelte soner 
og sprekker som inneholder oppknust materiale. Alternativ A4 er vurdert som ikke rasfarlig. 

I forskjæringa til alternativ A i Volda sentrum er det 4 – 6 m morene over berg. Boringene langs 
Kløvertunvegen viser berg på ca. kote 64, som er om lag 11 m over vegnivå. En kan regne med 
tilstrekkelig bergoverdekning til tunnelpåhugg på nordsida av Kløvertunvegen. Overdekninga 
stiger med stigende terreng nordover og oppnår maksimalt 400 meter under fjellet Nivskollen 
før den avtar ned mot det nordre påhugget. Tunnelen vil sannsynligvis komme til å krysse 
svakhetssoner eller forkastningssoner.  

Alternativ 4 ved Furene tar av fra rundkjøringa i en slak bue og går inn i tunnel ved terrengkote 
100.  I påhuggsområdet er det 3 - 4 m løsmasse. Traseen fortsetter videre mot Volda under 
gården Liaskard. 70 m fra påhugget er bergoverdekninga 12 m, for så å gå ned igjen til ca. 10 m 
om lag 120 m fra påhugget. Videre sørover stiger bergoverflata og dermed overdekninga. 
Geologisk kartlegging og boringer gjør at forsenkninga tolkes som ei svakhetssone og en må 
påregne injeksjon de første 150 meterne fra påhugg. 

Tiltaket vil kunne påvirke en brønn som ligger ca. 90 m øst for tunnelen.  

For alle alternative påhugg og tunneler gjelder at de kommer til å gå under bebyggelse, elver og 
vannkilder. Slik sett kan de by på konsekvenser ved utdrenering av grunnvannet i det gjeldende 
området. Relativt liten overdekning, med stor sannsynlighet for åpne sprekker i berget, gjør at 
det må forventes vanninnsig spesielt for alternativ 4 på Furene. 

Senking av grunnvannstanden kan medføre lokale setninger. Setningspotensialet for bygninger 
er vurdert å være så lite at det ikke skal føre til merkbare problem. Tilstandregistrering må 
likevel gjennomføres før bygging. 

Alternativ A4 er grei med hensyn på geologi men ugunstige med tanke på overdekning og 
vannkilder på Furene-siden, selv om det er gjennomførbart. Ut i fra geologiske undersøkelser 
kan alternativet gjennomføres. Gjennomføring av alternativ 4 medfører kostnader og en del 
utfordringer med tanke på overdekning, bergmassekvalitet og nærheten til vannkilde. Dette må 
ivaretas i videre planlegging. 

• På grunnlag av resultater fra de undersøkelsene som er gjennomført hittil, vurderes behov 
for følgende tilleggsundersøkelser ved planlegging og bygging: 

• Strukturmålinger og målinger av Q-verdier i områder ved påhugg og der det er lite 
overdekning og ellers dårlig bergkvalitet, svakhetssoner osv. 

• Det bør foretas poretrykksmålinger for å få oversikt over eventuelle endringer i de 
hydrogeologiske forholdene (sesongmessige variasjoner). 

• Eventuell grunnvannsforsyning må kartlegges. 
• Det må påregnes systematisk sonderboring i påhuggsområder og ellers der det er lite 

overdekning. 
• Det vil i deler av drivefasen være nødvendig med kontroll av rystelser i forhold til 

bebyggelse ved alle tunnelalternativene. 
• Det må foretas kartlegging av fundamenteringsforhold for byggverk i tilknytning til begge 

tunnelpåhuggene (NS 8141).     

6.4 Flom 
Tre alternativer vil krysse Øyraelva. I den forbindelse er det kartlagt hydrauliske konsekvenser 
knyttet til oppføring av fundamenter, pilarer/søyler, landkar og fyllinger i Øyraelva. Det er gjort 
en vurdering av konsekvenser knyttet til oversvømmelse og erosjonsfare knyttet til følgende 
scenarioer: (A) Eksisterende situasjon / Ny bru i samme plassering som eksisterende bru, (B) 
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Ny bru med fylling ca. 170 m oppstrøms eksisterende bru og (D) Ny bru med fylling ca. 310 m 
oppstrøms eksisterende bru. 

Den øverste strekningen av Øyraelva er modellert med den hydrauliske beregningsmodellen 
HEC-RAS i tre modeller med ulik plassering av den nye brua. Det er kontrollert for 
middelvannføring og 200-årsflom.  

Resultatene viser at ved middelvannsføring vil vannstanden kunne øke med opptil 14 cm 
oppstrøms brua i alternativ B og 9 cm oppstrøms brua i alternativ D. 

Ved flomvannføring vil vannstanden kunne øke med opptil 104 cm i alternativ B og 95 cm i 
alternativ D.  

Denne vesentlige vannstandsøkningen er et resultat av planlagte brufyllinger som i stor grad vil 
redusere elvetverrsnittet. Ved å øke bruenes lengde vil behovet for fylling ned mot elveløpet 
begrenses, og vannstandshevingen reduseres. 

For en mer utfyllende beskrivelse vises det til vedlegg med fullstendig rapport. 

6.5 Anleggsperioden 

6.5.1 Influensområde 
Influensområdet for konsekvenser i anleggsperioden defineres som det området som blir direkte 
berørt eller påvirket av anleggsvirksomheten gjennom anleggsperioden. 

6.5.2 Omfang og konsekvenser 
Generelt 

Anleggsvirksomheten skal foregå på dagtid (kl 07–19), men det kan i perioder også bli 
nødvendig med virksomhet om kvelden (kl 19–23). Det forutsettes at det ikke skjer støyende 
arbeid på natten i områder der bosatte kan bli plaget.  

All anleggsvirksomhet medfører belastninger på omgivelsene. Hovedproblemene i anleggsfasen 
vil kunne være: 

• Støy og rystelser fra driving av tunneler. 
• Forstyrrelser fra anleggsdrift i dagen 
• Utslipp av olje og diesel 
• Massetransport (støy, støv, søle) 
• Trafikksikkerhet i forbindelse med anleggstrafikk og massetransport  
• Avløpsvann fra tunneldriving og sigevann fra fyllinger 
• Midlertidig beslag av arealer til anleggsvirksomhet 
• Sikring av anleggsplass og skoleveg for barn 
• Trafikkavvikling for alle trafikantgrupper og eiendommer gjennom alle faser av 

anleggsperioden 
• Visuelt miljø 

Avløpsvann fra tunneldriving og sigevann fra steinfyllinger vil sannsynligvis utgjøre den største 
forurensingsfaren i forbindelse med anleggsdriften. Det er ikke fastlagt hvor steinmasser fra 
veganlegget skal deponeres. Alt produksjonsvann fra tunneler skal ledes gjennom slam- og 
oljeavskillere som dimensjoneres i henhold til regler fra SFT før det går ut i resipient.  

Tillatt utslipp av skadelige stoffer til vassdrag vil bli regulert gjennom en utslippstillatelse fra 
Fylkesmannen. Det vil bli foretatt vannprøver for å kontrollere at grenseverdiene ikke blir 
overskredet. 

Det er en forutsetning at alle boliger og næringsvirksomhet skal ha tilgjengelighet i hele 
anleggsperioden. Videre er det en forutsetning at det iverksettes midlertidige tiltak på 
eksisterende veger slik at trafikken kan gå med små forstyrrelser til enhver tid. Anleggsdrift vil 
kunne opprette nye, midlertidige barrierer. Spesielt gående og syklende er utsatt. 
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Anleggsområdene vil sikres med skilting, gjerder, låste porter og evt. vaktmannskap etter behov. 

Som del av detaljplanleggingen må det lages en plan for ytre miljø, iht Statens vegvesens 
håndbok 151, for å ivareta konsekvenser i anleggsfasen. 

Volda 

Alle alternativene i Volda berører relativt tett bebygde områder. Anleggsdriften vil derfor 
medføre ulemper spesielt for boliger når det gjelder støv og støy, samt rystelser i forbindelse 
med sprenging. Sykehuset vil også kunne merke rystelser. De største ulempene vil være knyttet 
til utbedringsalternativet og alternativ A og B, mens ulempene vil bli mindre for alternativ D og 
spesielt alternativ E.  

For trafikken langs dagens veg vil utbedringsalternativet være klart mest utfordrende i forhold 
til trafikkavvikling og frakommelighet, og vil medføre betydelige ulemper for alle 
trafikantgrupper. Dette fordi dette alternativet legger opp til en utvidelse av dagens E39 fra 
fergekaia mot Furene i en trang vegkorridor med fyllinger mot sjøen på den ene siden og 
fjellskjæringer/støttemurer på den andre siden. Det vil derfor bli nødvendig med stenging av 
vegen i perioder, og i stor grad innsnevring til ett felt. 

Av tunnelalternativene vil alternativ A i Volda ha størst konflikter i forhold til både kjørende og 
myke trafikanter. I dette alternativet må Sjukehuskrysset ombygges, og det vil bli behov for 
midlertidige løsninger for alle trafikantgrupper i en periode. Det må derfor påberegnes 
forsinkelser og kødannelser her, spesielt i rushtiden. For dette alternativet vil også 
lokalvegsystemet nord for Sjukehuskrysset måtte omlegges i anleggsperioden på grunn av 
etablering av en betongtunnel på ca. 140 m. 

De øvrige alternativene i Volda vil gi mindre ulemper for trafikkavvikling, men for alternativ B 
må Vikebygdvegen og Heltnevegen omlegges i anleggsperioden på grunn av bygging av 
betongtunnelen som krysser disse vegene. 

Furene 

På Furene vil ulempene for trafikkavvikling bli begrenset, men alternativ 5 vil gi størst ulemper 
på grunn av behov for etablering av ny rundkjøring på dagens E39.  

Dette alternativet vil sannsynligvis også gi størst ulemper på grunn av rystelser i forbindelse 
med sprenging av tunnel, da gårdsbruket gnr 14 bnr 4 ligger rett over starten av tunnelen. Det er 
også sannsynlig at gnr 14 bnr vil oppleve en del ulemper på grunn av rystelser og støy ved 
bygging av alternativ 3, og spesielt alternativ 4. 

Ørsta kommune har opplyst at hjortetrekket trolig kan påvirkes av anleggsarbeid. Det er nevnt at 
det er registrert økt spredning av trekket når det har pågått byggearbeider nært viltovergangen. 
Alternativ 3 sammen med Torvmyrvegen anses som det verste alternativet i så måte. Alternativ 
4 vil også kunne medføre uheldige påvirkninger i anleggsperioden, mens alternativ 5 i liten grad 
vil påvirke hjorteovergangen. Ved utarbeidelse av planer for ytre miljø i det videre 
planleggingsarbeidet, må det vurderes om det skal innarbeides restriksjoner og avbøtende tiltak 
som ivaretar hjortetrekket best mulig. Slike tiltak er ikke bare viktig for hjortetrekket, men også 
for trafikksikkerheten, og det å redusere fare for kollisjon mellom hjort og kjøretøy. 

Landskapsbilde og kulturmiljø 
Inngrepet med å få anlagt vegen med framstøpt portal vil medføre et mye større inngrep i 
terreng og landskap i anleggsfasen, enn det inngrepet som vil bli framtredende og permanent på 
sikt. Det blir viktig å unngå at inngrepene blir større enn nødvendig ved bygging av portaler. I 
Volda vil spesielt Øyraelva og kulturminner langs øvre del av denne kunne bli sterkt påvirket av 
alternativene B, D og E. Et eldre gårdsanlegg ved Høgskolen vil bli påvirket av alternativ A.  

Det er viktig å unngå at virksomheten i selve anleggsfasen ”ødelegger” terreng og vegetasjon 
som ellers ikke ville ha blitt berørt av det nye veganlegget. Det vil oppleves spesielt negativt at 
vegetasjon og landskapsverdier ødelegges uten at det er nødvendig. Kulturmiljø må beskyttes 
særskilt i anleggsfasen. 
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7.1.1 Metode og planprogram 
Ved vurdering av lokal og regional utvikling skal tilgjengelighetsforbedringer og endrede 
forutsetninger for hvordan arealutnyttelse kan gi nye muligheter eller begrensninger for 
befolkning og næringsliv synliggjøres. Drøftingen vil ikke kunne gi eksakte svar, og målet er å 
synliggjøre nye muligheter og hva som kan bli sannsynlig utvikling som følge av tiltaket. 

Tiltaket inngår som en lenke på E39 mellom Stavanger og Ålesund. Hele strekningen er 
beskrevet og utredet i Stamvegutredningen, rute 4a Stavanger–Ålesund. Utredningen omhandler 
en rekke større og mindre tiltak som har både regionale og lokale virkninger.  

Det er vurdert at temaet lokal og regional utvikling i liten grad har betydning for valg av 
alternativ, og det er derfor ikke skilt mellom alternativene, og tiltaket omtales generelt. 

7.1.2 Regionale forhold 
Rute 4a er en del av Kystriksvegen mellom Kristiansand og Trondheim. I tillegg til nasjonal 
funksjon som europaveg, er den en viktig regional og lokal veg for mange kommuner og 
lokalsamfunn. Kystriksvegen er viktig for næringsliv og sysselsetting, som bindeledd mellom 
regioner og landsdeler, og for den regionale transporten. Det er utarbeidet en 
konseptvalgutredning for E39 på strekningen Skei-Ålesund. Denne er nå på høring, og skal 
være ferdig våren 2010. KVU’en anbefaler tunnel mellom Volda og Furene, som en av 
løsingene som kan gjøres på kort sikt.  

 
Figur 7-1: Et av flere alternativ til ny trase mellom Volda og Ålesund i KVU, her VÅ-K4. 

Eiksundsambandet ble ferdigstilt i 2007. Dette forbinder flere kommuner rundt Vartdalsfjorden 
og har vist seg å ha betydning for både næringsutvikling, handel og bosetning i regionen. De 
fleste kommunene har også i gang prosjekt for å legge til rette for kulturell utvikling.  

I tettstedsanalyse fra 2007 beskrives Volda sin regionale utfordring i å utvikle og sikre den 
posisjonen tettstedet har i forhold til de regionale funksjonene, spesielt knyttet til undervisning 
og helsetjenester. Stagnasjon eller bortfall av tjenester og tilbud innen disse sektorene vil kunne 
gripe sterkt inn i Volda sin rolle i regionen med vesentlige konsekvenser for bosetning og 
folketallsutvikling. En ny veg vurderes å styrke Volda sin rolle på grunn av kortere reisetid og 
sikrere veg. Både Kvivsvegen og Eiksundsambandet gir bedre grunnlag for å sikre statusen for 
Volda sykehus i en utvida region i diskusjoner omkring mulig nedleggelse av lokalsykehus. 
Tunnel mellom Volda og Furene er ikke av like stor betydning som Kvivsvegen når det gjelder 

7 Lokal og regional utvikling 
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å knytte lokalsamfunn sammen ved å korte ned reisetid, men i en større sammenheng, når flere 
strekninger blir utbedret, vil også denne strekningen utgjøre en betydning.  

På bakgrunn av forhold og analyser nevnt over, anses tiltaket totalt sett som positivt for miljø og 
samfunn i en langsiktig regional sammenheng. Det vurderes ikke som beslutningsrelevant å 
utrede regionale virkninger for dette aktuelle tiltaket utover det som allerede er gjort i den 
rutevise utredningen (stamvegutredningen) og tettstedsanalysen. 

7.1.3 Lokale forhold 
Tiltaket med ny E39 i tunnel utenfor Volda sentrum vil kunne påvirke utviklingsmønstre lokalt i 
Volda-Furene-området og omegn. Sjukehuset og høgskolen i Volda er etableringsmagneter, og 
nærhet og god tilgjengelighet til disse virksomhetene har betydning for valg av bo- og 
arbeidssted. Generelt kan det sies at flytting av veglenker, kryss og knutepunkt også kan gi en 
flytting av aktivitet, og kan medføre endringer i forhold til eksisterende situasjon og åpne for 
nye muligheter.  

Planprogrammet peker på to avgrensede virkninger for lokal utvikling som antas å få begrenset 
vurdering i den prissatte og ikke-prissatte analysen, og må ses nærmere på i dette kapittelet. Det 
er temaene ”arealbruk” og ”senterstruktur og kommunikasjonsknutepunkter”.  

Vurderinger under er basert på eksisterende og kjent materiale/dokumentasjon, og det er ikke 
gjort nye undersøkelser for utarbeidelse av konsekvensutredning for dette temaet. 

Erfaringer fra andre tettsteder 
Multiconsult har i forbindelse med kommunedelplan og konsekvensutredning for en del av ny 
E6 i Guldbrandsdalen, Ringebu sør-Otta, gjennomført en spørreundersøkelse i ni andre 
kommuner med erfaring med omlegging av hovedveg utenom tettstedene.  

Positive virkninger: 

• mindre støy og støv 
• mer trafikksikkert sentrum 
• bedre premisser for utvikling av både boliger, uteområder og næringsliv 
• oppblomstring i sentrum og økt sentrumshandel 
• flere utviklingsmuligheter i sentrum 

Negative virkninger: 

• tap av vegrettet virksomhet (bensinstasjoner, kafeer og overnattingssteder) 
• plassering av kryss og avkjøringsmuligheter kan være avgjørende for enkelte bedrifter, 

som over og transportbedrifter 

Det er grunn til å anta at situasjonen i Volda kan sammenlignes med resultatene nevnt over. 

Arealbruk 
I gjeldende kommunedelplan for Volda sentrum, Furene og Vikebygda, vedtatt 4.2.2010, er det 
lagt inn båndlagte områder rundt tunnelpåhugg. Kommunedelplanen for øvrig viser eksisterende 
og framtidig arealbruk som ønskes i en 12-års periode framover. Denne er lagt til grunn i 
utredningen. Det er ikke sannsynlig at Volda kommune vil tillate en annen arealbruk enn den 
som er vist i høringsutkastet, eller en omdisponering av ubebygde områder, så som andre 
landbruksområder i tilknytning til Volda eller Furene. Det forventes likevel at det kan bli press 
på enda mer utbyggingsareal på sikt i dette område uavhengig av ny veg eller ikke. 

Positive virkninger: 

• Omdisponeringen er i tråd med rikspolitiske retningslinjer om samordna areal og 
transportplanlegging. Endring av arealbruk skjer i tilknytning til eksisterende tettstedsareal 
og ligger nært opp til viktige arbeidsplasskonsentrasjoner og kommunikasjonsårer som 
også har kollektivtilbud.  

• De nye områdene vil gi nye sentrumsnære boliger og arbeidsplasser, og vil medføre at 
flere kan gå og sykle til jobb.  
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Negative virkninger: 

• LNF-områder, med verdier for landbruk og friluftsliv omdisponeres til utbyggingsformål 

De negative virkningene for landbruket, anses å oppveies av flere positive virkninger for 
samfunnet for øvrig. Også i tidligere kommunedelplaner for området har disse arealene vært vist 
omdisponert fra landbruk til utbyggingsformål. 

Senterstruktur  
Dagens veg gjennom sentrum av Volda er uegna som riksveg. Dette vil bli langt mer tydelig når 
Kvivsvegen åpner allerede i 2012, og tungtrafikken må snirkle seg gjennom tettstedene på smale 
bygater med flere svært krappe kurver. Trafikken gjennom hele Volda sentrum vil øke, da mye 
av trafikken som i dag kommer med ferga til sentrum, vil komme fra Rotsethorntunnelen via 
Sjukehuskrysset og gjennom Hamnegata og gå ut Ørstavegen.  

Både Volda og Ørsta sentrum er i dag viktige handelssentrum og møteplasser. Det er betydelig 
arbeids- og handelsutveksling mellom tettstedene, og det er stort samarbeid mellom kommunene 
innenfor kultur, idrett og videregående skole. Kortere og bedre veg vil påvirke kommunikasjon 
og samarbeid positivt. Det er viktig å få etablert gode parkeringsløsninger i Volda sentrum, slik 
at besøkende og kunder til sentrum får parkert i utkanten, og ikke må kjøre helt inn i 
Hamnegata. 

Positive virkninger: 

• Sjukehuskrysset blir et enda viktigere trafikalt knutepunkt, og det kan bli attraktivt å 
etablere virksomheter nær dette 

• Tilgjengeligheten til nedre del av sentrum opprettholdes ved at rundkjøringen i 
Sjukehuskrysset beholdes, og atkomsten vestover blir som i dag. 

• Rotset-området, ved idrettspassen, kan få et løft, ved eventuell framtidig etablering av 
info- og rasteplass i området, mulig kollektivknutepunkt (bussholdeplass for omstigning 
mellom lokale og regionale bussruter) og eventuelt andre servicefunksjoner. 

• Furenekrysset vil bli et tydeligere trafikknutepunkt med ny tunnel og rundkjøring, og 
dermed mer attraktiv for virksomhetsetableringer. Dette kan styrke Furene som sted. 

Negative virkninger:  

• Nærbutikk for dagligvarer ved Sjukehuskrysset blir sterkt berørt i anleggsfasen, og må 
kanskje stenge i perioder. Ny atkomst må etableres. Butikken som møtested i nærmiljøet 
vil kunne berøres negativt. Andre konkurrerende forretninger vil kunne få et oppsving i 
sin omsetning. 

• Lokalisering av nye virksomheter og forretninger ved Sjukehuskrysset og Furene vil 
kunne medføre handelslekkasje og utkonkurrere næringsliv i sentrum, konkurser og lite liv 
i setnrumsgatene. 

Kommunikasjonsknutepunkter 
Volda sentrum er i dag et kommunikasjonsknutepunkt i regionen.  Her stopper både region- og 
lokalbusser og skolebusser, og det er mulighet for omstigning mellom disse. Her er det også 
drosjesentral. Det er fergeforbindelse sørover på E39, og forbindelse til tettsteder vest for 
Voldsfjorden. Ny veg vil i stor grad påvirke Volda som kommunikasjonsknutepunkt ved at 
tyngden av trafikkstrømmer flyttes lenger øst. Fergeforbindelsen som en del av E39 opphører. 
Dette blir nå en fylkesvegstrekning og det vil fortsatt gå ferge her. Frekvens og kapasiteten på 
fergekaia bør trolig opprettholdes. Blant annet er strekningen viktig for beredskapshensyn for 
omkjøring, dersom Kvivsvegen må stenge i en kortere eller lengre periode, og for å sikre et 
fortsatt godt lokalt pendlertilbud.  

Positive virkninger: 

• Furene er allerede i dag et viktig kommunikasjonsknutepunkt, og vil kunne bli et mer 
sentralt område/knutepunkt med god tilgjengelighet fra både fra sør, fra nordvest via 
Eiksundsambandet og fra Ørsta i øst. 

• Områdene rundt Sjukehuskrysset vil bli sentrale for både lokal og regional 
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kommunikasjon. Regionbussene vil ikke kjøre nedenom Volda sentrum 

Negative virkninger: 

• Dagens kommunikasjonsknutepunkt i Volda sentrum vil opphøre slik det er i dag, og 
knutepunktet vil trolig måtte flyttes nært Sjukehuskrysset, i tillegg til på Furene. 

• I Volda sentrum vil handelsstanden kunne oppleve redusert kundegrunnlag, mens 
næringslivet ved de nye knutepunktene vil kunne få et oppsving. 

Avbøtende tiltak: 

• Det må vurderes nye løsninger for kollektivtransporten, lokalisering av nye 
omstigningspunkt/ terminaler og arealbehov, i et samarbeid mellom Statens vegvesen, 
fylkeskommunen, kommunene og buss- og transportselskapene.  

• Det må etableres god informasjon ved knutepunktene om handel og service i sentrum, 
gode atkomst- og parkeringsløsniger til og nær dagens sentrum, og det kan være spesielle 
aktiviteter og kampanjer drevet av næringslivet selv. 

  
Figur 7-2: Knutepunkt for buss ved Furene. Foto: Magne Håheim  

Hvileplass for langtransport 
Statens vegvesen planlegger en hvileplass for langtransport på strekningen Volda-Ålesund der 
Furene er nevnt som ett alternativ til plassering, i tillegg til Moa. Generelt viser oversiktsplanen 
for hvileplasser at det primært er et ønske å forbedre eksisterende anlegg som kan drives 
kommersielt. På Furene er det et industriområde som kanskje kan utvikles, i tillegg til at det kan 
settes av areal langs den nye vegen til et slikt anlegg. Ved anlegget bør det være 
servicefunksjoner som kiosk, serveringssted, toalett- og dusjfasiliteter og grøntanlegg. 
Investeringskostnader må primært dekkes av private, men det kan være aktuelt med bidrag fra 
vegvesenet både til investering og drift. Planlegging og etablering av et slikt anlegg må skje i 
nært samarbeid mellom Statens vegvesen, kommune, drivere og grunneiere. 

7.1.4 Andre forhold 
Langsiktige virkninger for miljø - virkninger for regionalt hjortetrekk 
Ved Furene går det et viktig regionalt hjortetrekk mellom Berkneset og områder sør og øst for 
Furene. Kommunedelplanen viser vilttrekk og det er bygget viltovergang over dagens E39 
omtrent på kommunegrensa mellom Volda og Ørsta. Viltovergangen har i perioder vært 
overvåka med kamera, og det har vist seg at den fungerer godt. Det er vurdert å gjøre 
supplerende undersøkelser, men det er ikke funnet relevant og hensiktsmessig. Årsaken er at 
slike undersøkelser vil være både ressurs- og kostnadskrevende, og resultatene vil være usikre 
og ikke nødvendigvis beslutningsrelevant for valg av vegalternativ.  
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Det er registrert store hjorteflokker beite på innmark langs tungt trafikkerte veger, noe som 
tyder på at arten er lite sårbar i forhold til biltrafikk. Med forholdsvis god avstand til den 
skogkledde delen av trekkorridoren, er det lite som tilsier at E39 er et vesentlig problem.  

Det er kjent at selv om virkningene av ett enkelt tiltak ikke nødvendigvis er så stor, kan 
sumvirkninger av flere tiltak medføre negative virkninger på miljøet på lang sikt. Hjortetrekket 
kan bli utsatt for slike sumvirkninger. Dette kan medføre større spredning av trekk og trekkruter, 
som igjen kan gi kryssinger på uoversiktlige steder og medføre ulykker med kollisjoner mellom 
hjort og bil. Ny E39 mellom Volda og Furene er ett tiltak, mens Torvmyrvegen og andre 
samferdselstiltak i området, sammen med nye utbyggingsområder til næring og bolig, og også 
mulig utvidelse av flyplassen er andre tiltak.  

Torvmyrvegen kan være en større utfordring for hjortetrekket enn ny E39, og det er knyttet noe 
usikkerhet til virkningen av denne. Den kommer som en barriere på tvers av trekket i tillegg til 
dagens E39/Ørstavegen. Når tiltak med ny E39 er gjennomført vil det være mindre trafikk og 
lavere hastighet forbi Furene vestover, og på lang sikt også østover. Det er derfor grunn til å 
anta at påkjørsel og skader for hjort ved dagens veg vil reduseres. Torvmyrvegen vil ha lav 
trafikk, spesielt lav natt-trafikk og lav hastighet. Tiltakets påvirkninger på naturmiljøet er omtalt 
nærmere i temakapittelet for naturmiljø.  

Virkninger for nærmiljø 
Metoden som er beskrevet i håndbok 140 er bygget opp slik at alle relevante ikke-prissatte tema 
i utgangspunktet skal vektlegges likt ved sammenstilling. En omlegging av hovedveg utenom et 
tettsted eller et sentrumsområde vil nesten alltid være positivt for beboere i tettstedet. Det vil 
være positivt både for nærmiljø og næringsutvikling, og for trafikksikkerhet og 
utviklingsmuligheter generelt i sentrum. Dette svært positive aspektet kan synes å forsvinne i 
metodikken, da fokuset ofte blir på de negative virkningene en ny veg har på landbruksarealer, 
naturområder eller kulturmiljø. 

Totalt sett kan det likevel vurderes at tiltaket har positive konsekvenser ut i fra 
helhetsvurderinger, dersom enkelte tema så som nærmiljø, hadde vært vektlagt sterkere enn 
andre tema som kanskje er underordnet. I denne samfunnsøkonomiske analysen er ingen tema 
vektlagt foran andre, og det kan derfor se ut som tiltaket har få positive konsekvenser. Men 
dersom en ser på tema nærmiljø, kommer det tydelig fram her at tunnelalternativene har klare 
positive konsekvenser framfor alternativene med dagens veg, eller en utbedring av denne. 

7.1.5 Oppsummering av lokal utvikling 
En av de viktigste positive virkningene for dette temaet er avklaring av arealbruken i Volda 
sentrum, ved Sjukehuskrysset. Gjennom en slik avklaring vil det bli gjort tilgjengelig ca 350 
dekar nytt sentrumsnært utbyggingsareal for bolig, næring og tjenesteyting. Videre vil tiltaket 
medføre redusert trafikk gjennom store deler av sentrum og Hamnegata. Her kan både 
bebyggelse, og spesielt uterom, utvikles videre som møteplasser og attraktive arealer for 
aktivitet og opphold.  

Når det gjelder senterstruktur vil områdene rundt begge kryssområdene kunne utvikles med 
senterfunksjoner. Her er det vesentlig at Volda og Ørsta kommuner er bevisst og i forkant av 
utviklingen, og avklarer hvilke typer virksomheter som ønskes her i forhold til hva som ønskes i 
dagens sentrum. Dersom sentrumsområdene ved havna skal være ”befolket” over døgnet, må 
det nøye vurderes hvilke virksomheter som blir konkurrerende til dagens sentrum, og hvilke 
som blir et supplement, og som ikke gjør handlegater i Volda og Ørsta sentrum folketomme. 

Kommunikasjonsknutepunktet på Furene, med bussholdeplass for omstigning både mellom 
regionale og lokale bussruter, og mellom ulike lokale ruter/skolebuss må videreutvikles i 
samarbeid mellom lokale og regionale myndigheter og buss- og transportselskapene. 
Lokalisering av hvileplass for langtransport kan være egnet her, og må vurderes i det videre 
planarbeidet. Også ved Sjukehuskrysset/Rotset-området må det vurderes behov for 
kollektivknutepunkt med mulighet for omstigning mellom lokale og regionale bussruter. 
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8.1 Måloppnåelse 
Innledningsvis i kapittel 1 er mål for prosjektet beskrevet. Disse oppsummeres i tabellen 
nedenfor med en vurdering av måloppnåelsen. 

Tabell 8-1: Vurdering av måloppnåelse for alle løsninger 

Regionale og nasjonale mål Måloppnåelse Kommentarer 

Binde sammen vegprosjekter som gir 
endra trafikkmønster: Rv. 653 
Eiksundsambandet og E39 
Kvivsvegen. 

God 

Alle alternativene med unntak av alternativ 0 og 0+ 
representerer et forbedret bindeledd og en innkorting 
mellom prosjektene rv. 653 Eiksundsambandet og 
E39 Kvivsvegen. 

Inngå i den langsiktige utbedringa av 
E39, nord-sør, som binder sammen 
byene langs kysten. 

God 
Alle alternativene med unntak av alternativ 0 og 0+ gir 
en betydelig utbedring av standard og korter ned total 
veglengde. 

Redusere reisetid. God 

Alle alternativene med unntak av alternativ 0 og 0+ gir 
en merkbar innsparing i reisetid. Alternativ A4 og A4 
toplan halverer reisetiden på strekningen, og disse 
kommer derfor best ut på måloppnåelse. Etter dette 
kommer B4, A5, D3 og E3 i denne rekkefølgen. Se 
Tabell 4-2. 

Bedre forutsigbarhet, særlig for 
langdistansetransporter. God 

Alle alternativene med unntak av 0 og 0+ gir bedre 
forutsigbarhet da trafikken ledes utenfor sentrum og 
går på veg med god standard og lite kryss. 

Redusere tallet på ulykker og 
ulykkeskostnadene totalt på trafikk 
mellom Volda og Furene. 

Usikker 

Det beregnes noe reduksjon i totale kostnader for 
ulykker, men gevinsten er liten. Det er økning i 
alvorlige ulykker som medfører liten gevinst da disse 
koster mest for samfunnet. En reduksjon i ulykker med 
lettere skadde utgjør mindre for de totale kostnadene. 

Sikre hjortetrekket i Furene med 
viktige tilføringsområder og overgang 
over E39 for å unngå ulykker med 
skader både på materiell, dyr og 
mennesker. 

Usikker 
Alle tunnelalternative representerer en ny barriere. 
Alternativ 3 på Furene kommer dårligst ut med tanke 
på kryssing for vilt. Alternativ 5 er det beste. 

Lokale mål Måloppnåelse Kommentarer 

Avklare arealbruken i sentrum. God Alle alternativer avklarer arealbruken i sentrum. 

Avlaste dagens veg, og da særlig å 
redusere tungtrafikken gjennom 
sentrum. 

God 

Alle alternativer med unntak av 0 og 0+ avlaster 
sentrum. Trafikken halveres for alternativ A4. For A5, 
B4, D3 og E3 reduseres trafikken også betydelig, men 
effekten avtar etter som lengden på den nye vegen 
øker noe. A4/A4 toplan kommer best ut, og E3 
kommer dårligst ut blant tunnelalternativene. 

Redusere miljøulemper for naboer til 
E39 og sentrumsområdet i Volda. God 

Som over. Trafikkreduksjon innvirker på miljøet (støy 
og luft). Selv om hastigheten øker, går store deler av 
strekningen i tunnel og berører således ikke 
sentrumsområdet i samme grad som for 0-alternativet. 

 
Oversikten ovenfor viser at måloppnåelsen er god for de fleste målene, mens virkningene er mer 
usikre for ulykker og hjortetrekk.  

Alle alternativene med unntak av 0 og 0+ har en god måloppnåelse. A4, som er kortest og 
billigst, har bedre måloppnåelse enn de andre alternativene som er lengre og dyrere. 

8 Anbefaling 
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8.2 Anbefaling 
Tabell 8-2: Forhold som har betydning for anbefaling i prosjektet 

 Alt. 0 Alt. 0+ Alt. A4 Alt. A4 
toplan Alt. A5 Alt. B4 Alt. D3 Alt. E3 Forklaring/ 

henvisning 

Netto nytte prissatte 
(mill. 2011-kr) 0 -269 -283 -406 -368 -474 -527 -561 Tabell 5-1 

Samlet vurdering 
ikke-prissatte og 
rangering 

0 
1 

0 
2 

0/- 
3 

- 
5 

0/- 
4 

- 
6 

- / - - 
7 

- - 
8 Tabell 5-4 

Samfunnsøkonomisk 
vurdering  0 Negativ Negativ Negativ Negativ Negativ Negativ Negativ Tabell 5-4 

Samlet rangering 1 2 3 5 4 6 7 8 Tabell 5-4 

Den samfunnsøkonomiske analysen viser at ingen av de utredede alternativene for ny E39 Volda-Furene samlet sett er 
samfunnsøkonomisk lønnsomme.  
 
Siden prosjektet har negativ netto nytte, bør man prioritere løsninger som gir minst tap.  
 
I dette prosjektet er samlet vurdering av prissatte og ikke prissatte konsekvenser sammenfallende.  
 
For prissatte konsekvenser kommer alternativ 0+ best ut av utbyggingsalternativene. A4 kommer bedre ut enn A5 pga lavere 
investeringskostnad som følge av kortest veglengde og kortest tunnel. 
 
For ikke prissatte konsekvenser kommer 0+ også best ut blant utbyggingsalternativene. Blant tunnelalternativene er A5 og A4 vurdert 
som best på grunn av mindre inngrep i nærområdet, dyrket mark, naturmiljø og kulturmiljø/landskap enn de øvrige alterantivene med 
tunnel.  
  
Alternativ 0+ rangeres samlet sett som det samfunnsøkonomisk minst ulønnsomme, mens A4 rangeres som best av alternativene med 
ny veg, og som det samfunnsøkonomisk nest minst ulønnsomme. De negative miljøulempene som skiller 4 og 5 (på Furene) 
verdsettes til mindre enn 85 mill. kr. 

Samlet vurdering av 
måloppnåelse Ingen Dårlig God God 

God, noe 
dårligere 
enn A4 

God, noe 
dårligere 
enn A4 

God, noe 
dårligere 
enn B4 

God, noe 
dårligere 
enn D3 

Tabell 8-1 

Alle alternativene med unntak av alternativ 0 og 0+ har god måloppnåelse, og de oppnår nasjonale og regionale mål om 
sammenbinding av vegprosjekter, langsiktig utbedring av E39 nord-sør, redusert reisetid og bedre forutsigbarhet. A4 og A4 toplan har 
kortere veglengde enn alle de andre, og får dermed høyest skår på måloppnåelse. 
 
Alternativ 0 og 0+ vurderes som uaktuelle på grunn av dårlig måloppnåelse. Den viktigste ulempen med disse alternativene er at man 
ikke oppnår fullverdig vegstandard. I tillegg er det ingen innkorting av veglengden og all trafikk ledes fortsatt gjennom Volda sentrum. 
 
A4 toplan frarådes på grunn av fravik i forhold til vegnormalen og trafikksikkerhet. 
 
Alternativ 5 på Furene frarådes på grunn av løsning med ekstra rundkjøring som gir dårlig lesbarhet, sammenblanding med lokaltrafikk 

Anbefaling 
Frarådes, 
gir ingen 

mål-
oppnåelse 

Frarådes, 
gir dårlig 

mål-
oppnåelse

Anbefales

Frarådes, 
vil medføre 
innsigelse 
fra Statens 
vegvesen

Frarådes, 
vil medføre 
innsigelse 
fra Statens 
vegvesen

Anbefales 
ikke 

Anbefales 
ikke 

Anbefales 
ikke 

Fastsettes 
her 

 

Alternativ A4 anbefales som utbyggingsalternativ.  

Investeringskostnaden er 471 mill kr. +/- 25 % (2011-kr). 

Torvmyrvegen løses teknisk i alle alternativer på Furene, og det er forutsatt avbøtende tiltak 
langs E39 (viltgjerder) for å redusere ulempene med vilttrekket. Løsning for Torvmyrvegen er 
ikke avgjørende for valg av alternativ på Furene. 
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Figur 8-1: Anbefalt alternativ A4 og Torvmyrvegen på Furene merket med rød linje.  

 

 
Figur 8-2: 3D-modell som viser ny utvidet rundkjøring og tunnel ved Sjukehuskrysset..  
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