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Forord 
Statens vegvesen starter i samarbeid med Volda og Ørsta kommune arbeidet med kommunedelplan med 
tilhørende konsekvensutredning for strekningen E39 Volda–Furene. Kommunene er planmyndighet, og 
Statens vegvesen Region midt er tiltakshaver og forslagsstiller for vegplanen. 

Forslag til planprogram, og høringsuttalelsene til dette, skal ligge til grunn når ansvarlig myndighet (Volda 
og Ørsta kommune) fastsetter endelig planprogram. 

Kommunedelplan og tilhørende konsekvensutredning skal utarbeides på bakgrunn av fastsatt planprogram. 

Høring av programmet er annonsert i lokalpressen og lagt ut under ”Offentlige høringer” på hjemmesiden til 
Statens vegvesen: http://www.vegvesen.no/horinger, Volda kommune: http://www.volda.kommune.no. Og 
Ørsta kommune: http://www.orsta.kommune.no. 

Multiconsult as er engasjert til å utarbeide planprogrammet. Arbeidet ble utført i perioden september 2009 –
mai 2010. 

Spørsmål til planprogrammet kan rettes til Statens vegvesen ved:  

Siv K. Sundgot 
Statens vegvesen Region midt 

Telefon: 70175077, e-post: siv.sundgot@vegvesen.no 

 

Uttalelser til planprogrammet sendes til: 

Statens vegvesen Region midt 
Fylkeshuset 
6404 Molde 

e-post: firmapost-midt@vegvesen.no 

 

Fristen for å komme med høringsuttalelser er 1. mars 2010. 

 

 

Volda, januar 2010. 
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1. Lovgrunnlag og formål 

1.1 Lovgrunnlag 

Planlegging av ny E39 fra Volda til Furene vil skje som en kommunedelplan der arbeidet organiseres etter 
Plan- og bygningsloven. Statens vegvesen vil utføre det praktiske vegplanarbeidet og Volda og Ørsta 
kommune vil fremme planen i samsvar med Plan- og bygningslovens kap. VI. 

Forskrift om konsekvensutredninger av 26. juni 2009 krever at det skal utarbeides konsekvensutredning for 
planen. Planen kommer inn under forskriftens § 2 ”Planer og tiltak som alltid skal behandles etter 
forskriften”. Krav om konsekvensutredning innebærer at det må utarbeides planprogram. 

Formålet med forskriften er å sikre at hensynet til miljø og samfunn blir tatt i betraktning under 
forberedelsen av planen, og når det tas stilling til om, og eventuelt på hvilke vilkår planen skal gjennomføres. 

1.2 Formål med planprogrammet  

Formål med planprogrammet er å (fra § 6 i Forskrift om konsekvensutredninger): 
Redegjøre for formål med planarbeidet. 
Redegjøre for problemstillinger som ansees som viktig i forhold til miljø og samfunn. 
Redegjøre for hvilke forhold som vil bli utredet og belyst samt valg av metode. 
Redegjøre for rammer og premisser i planarbeidet. 
Beskrive relevante og realistiske alternativer, og det skal framgå hvordan disse er tenkt behandlet. 
Beskrive organisering og framdrift i planarbeidet samt opplegg for informasjon og medvirkning. 

1.3 Prosjektets samfunnsmål og effektmål 

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 europaveg pga. smal veg, krappe kurver og 
sentrumsbebyggelse.  
Det er relativ tett trafikk i forhold til vegstandard. Dette medfører redusert 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. 
Forventet trafikkøkning vil føre til økte framkommelighetsproblemer og miljøulemper i årene som kommer. 

Regionale og nasjonale målsetninger ved prosjektet:  
Binde sammen vegprosjekter som gir endra trafikkmønster: Fv. 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. 
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2. Prosjektet, planprosess og framdrift 

2.1 Innhold i prosjektet 

Det skal utarbeides kommunedelplan med konsekvensutredning for ny E39 mellom Volda sentrum og 
Furene i Volda kommune. Strekningen mellom Volda og Furene er ca 6,5 km lang og ligger på stamvegrute 
4a mellom Stavanger og Ålesund. Tiltaket ligger i hovedsak i Volda kommune, men berører Ørsta kommune 
i et mindre område ved Furene. Dette medfører at tiltaket må behandles politisk i begge kommuner.  

Forslag til arealbruk for de områdene som er båndlagt i gjeldende kommunedelplan (Volda sentrum og 
Mork) skal inngå i planen vi nå utarbeider (se Figur 4-2). 

2.2 Kreativ fase 

27. august 2009 ble det arrangert en idédugnad av en tverrfaglig sammensatt gruppe. I gruppa var det 
representanter fra Statens vegvesen og Volda kommune. Samlet representerte de fagene kulturmiljø, 
naturmiljø, eiendom, geologi, geoteknikk, formgiving, vegplanlegging, utbygging, konstruksjoner og drift.  

Møtet baserte seg på kjent kunnskap, og målet var å komme frem til alternativer for tunnelpåhugg. Positive 
og negative sider ved alternativene ble vurdert. Temaer som kostnad, forhold for kjørende og gående, 
friluftsliv, nærmiljø, kulturmiljø, naturressurser, landskap, støy, arealbruk, naturmiljø, grunnerverv og 
geologi ble vurdert.  

2.3 Planprosessen 

Det faste utvalg for plansaker i Volda og Ørsta kommune er planmyndighet og skal fastsette 
planprogrammet. De skal også fremme og behandle kommunedelplanen før den legges fram for vedtak i 
kommunestyrene. 

Planarbeidet skjer gjennom et samarbeid mellom representanter fra Statens vegvesen og kommunene.  

2.4 Framdrift 

Planarbeidet vil skje etter en ønsket framdrift som skissert nedenfor. Det tas forbehold om endringer i 
framdriftsplanen underveis i planarbeidet blant annet på grunn av finansiering av planarbeidet. 

Fase 1: Planprogram (september 2009–juni 2010) 

Forslag til planprogram på høring/offentlig ettersyn Januar 2010 – Mars 2010 

Volda og Ørsta kommune fastsetter planprogrammet Juni 2010 

Fase 2: Kommunedelplan med konsekvensutredning (august 2010–april 2011) 

Utarbeidelse av teknisk plan for aktuelle traseer August - September 2010 

Utrede konsekvenser, valg av alternativ, utarbeide kommunedelplan September - Desember 2010 

Forberedelse av sak i Volda og evt. Ørsta kommune Desember 2010 

Utleggelse til offentlig ettersyn Januar - Februar 2011 

Volda og evt. Ørsta kommune godkjenner kommunedelplan med ny 
trasé 

April 2011 
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2.5 Informasjon og medvirkning 

Planprogram kunngjøres og sendes på høring i 6 uker. Lag og foreninger og offentlig myndighet vil bli 
varslet pr. brev og gitt anledning til å komme med uttalelse til planprogrammet. Det vil bli arrangert åpent 
møte i høringsperioden, 9. februar 2010 på Samfunnshuset i Volda kl. 19.00. Også i forbindelse med 
utarbeidelse av kommunedelplanen vil det være åpen planprosess med mulighet for å komme med innspill. 
Enkeltpersoner og organisasjoner skal ha mulighet til å komme med innspill og få info om planarbeidet i hele 
planprosessen. Det vil bli arrangert folkemøte i forbindelse med kommunedelplanarbeidet. Informasjon vil 
også finnes på Statens vegvesen sine hjemmesider: www.vegvesen.no 

Plan- og bygningslovens krav til medvirkning vil sikres gjennom: 
varsling om oppstart 
høring av planprogram  
utsending av fastsatt planprogram til alle som har gitt uttalelse 
høring av kommunedelplan med konsekvensutredning 
folkemøte i forbindelse med høring av planprogrammet og i forbindelse med høring av kommunedelplan 
med konsekvensutredning 

3. Bakgrunn  

3.1 Bakgrunn for prosjektet 
Tiltaket inngår som ett av flere tiltak langs stamvegrute 4a. Høsten 2012 vil E39 bli lagt om via den nye 
Kvivsvegen fra Grodås i østenden av Hornindalsvatnet til Geitvika i østenden av Austefjorden. 
Ferjestrekningen Folkestad–Volda vil da bare bli benyttet til lokaltrafikk slik at fjerntrafikken mellom 
Nordfjordeid og Volda vil kanaliseres til eksisterende rv. 15, fv. 60 og fv. 651. Se Figur 3-1. 

 

Figur 3-1: Oversiktskart. Høsten 2012 vil E39 bli lagt om via den nye Kvivsvegen fra Grodås i østenden av 
Hornindalsvatnet til Geitvika i østenden av Austefjorden. 

I Volda er et av målene med ny riksveg å avlaste sentrum for trafikk.  

Det er et overordnet mål i stamvegutredningen å legge bedre til rette for gjennomgående ekspressbusser.  
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Figur 3-2: Oversiktskart som viser planområdet i en større sammenheng. 

Dagens veg fra Volda til Nordfjord og Byrkjelo er bare 121 km, men kjøretiden er nesten 3 timer på grunn av 
to fergestrekninger. Når Kvivsvegen åpner, elimineres den ene, Volda–Folkestad, som innebærer at E39 vil 
gå gjennom hele Volda sentrum. Dagens veg gjennom sentrum er uegna som europaveg. Dette vil bli langt 
mer tydelig når Kvivsvegen åpner og tungtrafikken må gå gjennom sentrum. 

4. Eksisterende forhold, gjeldende planer og planer under 
utarbeidelse 

4.1 Eksisterende forhold 

Planområdet strekker seg fra Volda sentrum (tettsted), fv. 651 (hp01-km 2,4), går via Volda sentrum og 
ender i nord, på Furene, ved kryss mellom fv. 653 og E39 (hp 06-km 4,1). 

Trafikkmengder på dagens E39 (mellom avkjørsel til ferjekaia og Furene), uten Kvivsvegen, er registrert til 
ÅDT 7400 i 2009. På fv. 651 er ÅDT registrert til 6550 fra ferjekaia til Sjukehuskrysset, og ÅDT 1400 fra 
Sjukehuskrysset til Rotset. Fv. 45 har en ÅDT på 3650. 

I planområdet i Volda sentrum og Furene, samt langs dagens veg på strekningen mellom tettstedene er det 
registrert ca 25 ulykker i kategorien ”lettere skadd” i tidsrommet 2000 til 2007. Det er i samme periode 
registrert ca 4 ulykker i kategorien ”Alvorlig skadd”. 

På Furene vil ingen av de foreslåtte alternativene komme i direkte konflikt med boliger, mens det i Volda 
sentrum ligger boliger i området hvor alternative traseer er foreslått. 
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Figur 4-1: Vegtiltaket, nye alternativer av E39 mellom Volda sentrum og Furene i tunnel, er stiplet med rød 
farge. Utbedringsalternativet (eksisterende veg) er merket med svart. 

4.2 Gjeldende planer 

4.2.1 Kommuneplan for Volda 

Volda kommune har en gjeldende kommuneplan som består av en tekstdel og en arealdel. Tekstdelen (felles 
planforutsetninger, mål og retningslinjer) ble vedtatt av kommunestyret i 1997. Arealdelen er satt sammen av 
flere delplaner. Den samla arealplanen ble godkjent i 1990, mens de fleste delplanene er av nyere dato.  

Sitat fra kommuneplanen: ”Volda er medlem i Norsk Nettverk av helse- og miljøkommuner, og etter vedtak i 
kommuneplanen sin samfunnsdel er intensjon å setje helse og miljø i fokus i all verksemd, og skape ein 
kontinuerleg prosess med sikte på auka trivsel og tryggheit for befolkninga og støttande og berekraftige 
lokalsamfunn.” 
”Helse- og miljøomsyn skal byggjast inn i all kommunal verksemd med sikte på å fremje helse, førebyggje 
sjukdom og skade på menneske og miljø, verne om kultur, økosystem og biologisk mangfald”.  

4.2.2 Kommunedelplan for Volda sentrum 2009‐2021 

Kommunedelplanen for Volda sentrum ble vedtatt sommeren 2009. Den omfatter Volda sentrum, områdene i 
Vikebygda til Ørsta grense og området Mork/Furene til Ørsta grense. Plandokumentene består av en tekstdel 
og et plankart. Overordna og aktuelle planer som ligger til grunn for kommunedelplanen er beskrevet i 
tekstdelen. Plankartet viser blant annet området som er aktuelt for ny E39 ved Volda sentrum som båndlagt i 
påvente av traséavklaringer.  

I forslag til revidert kommunedelplan for Volda (høring 2008) var det inntegnet én alternativ trasé for ny E39 
mellom Volda og Furene. Forslaget ble ikke vedtatt, bl. a. fordi det under høringa kom fram krav/ønske om 
utredning av flere varianter. 
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Figur 4-2: Utsnitt av Kommunedelplanen. Øverst vises Furene. Nederst vises Volda sentrum. Båndlagte 
områder i påvente av ny trasé for E39 er vist med røde og hvite striper. (http://www.volda.kommune.no) 

Kommunedelplanen for Volda sentrum (pkt 7.2) sier følgende om kulturlandskapet rundt sentrum: ”De 
sentrumsnære landbruksarealene er viktige kulturlandskapselement som er attraktive innslag i landskapet og 
en framtidig ressurs – også i grønnstruktursammenheng. Landbruksarealet er ikke minst viktig i forhold til 
det visuelle inntrykket og har en viktig funksjon i forholdet til opplevinga av Volda som ei bygd. 
Kulturlandskapet har avgjørende betydning i koplinga mellom det historiske Volda og utviklinga av identitet 
til staden. Det vil være stor fare for at Volda sentrum mister sin opprinnelige identitet dersom vi tillet for 
mye nedbygging av slike områder”. 
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4.2.3 Kommunedelplan for fysisk aktivitet og anlegg for idrett, friluftsliv og nærmiljø, 2008–2012 

Kommunedelplan for idrett-, nærmiljø og friluftsliv ble vedtatt 31.1.2008. Planen er et samordnende 
styringsverktøy for kommunen i ansvarsområdet fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv. Planen er et viktig 
dokument for idrettsrådet, lag og organisasjoner, politikere og administrasjonen. Blant annet gir den signal 
om målsetting for fysisk aktivitet som helse og trivselsfremmende tiltak, den gir grunnlag for vurdering av 
ulike behov innenfor utbygging av anlegg og andre aktivitetsfremmende tiltak, og den gir en samla oversikt 
over anlegg og aktivitet i kommunen. 

Planen med handlingsprogram skal være et styrende element for den offentlige innsats mot dette feltet både 
på kort og lang sikt. 

Kommunedelplan for idrett-, nærmiljø og friluftsliv inngår i kommuneplansystemet, og handlingsplan skal 
legges til grunn for kommunen sine prioriteringer innenfor fagområdet. 

4.2.4 Tettstedsanalyse for Volda Sentrum 

Tettstedsanalyse for Volda ble ferdigstilt 10.4.2007, og er utarbeidet som del av grunnlaget for 
kommunedelplan for Volda. Analysen er en dokumentasjon på den fysiske utviklingen av tettstedet Volda, 
og analysen fungerer som en kunnskapsbase og kan bidra til forståelse og kunnskap om fysiske muligheter 
og fysiske forutsetninger. Tettstedsanalysen er et referansegrunnlag som kan benyttes ved prosjektvurdering, 
og som grunnlag for strategiske valg for å løse hovedutfordringene Volda sentrum står overfor. Analysen er 
delt i to hoveddeler: registrering og visjon. Det er ikke laget konkrete konklusjoner, da dette hører hjemme i 
etterfølgende kommunedel- og reguleringsplaner. 

4.2.5 Trafikktryggingsplan for Volda kommune 2007–2010 

Trafikktryggingsplan for Volda kommune 2007-2010 ble vedtatt 18.10.2007. Planen omfatter ulike sider i 
vegforvaltning og trafikksikkerhet på overordna og kommunalt vegnett. Planen fastlegger kommunen sine 
prioriteringer for aktiviteten i planperioden 2007-2010. I handlingsprogram framkommer også kommunale 
ønsker og prioriteringer for statlige og fylkeskommunale forvaltingsområder på europaveg, riksveger og 
fylkesveger i kommunen. Planen vil legges til grunn for detaljplanlegging/utbygging av enkeltanlegg, og 
danner grunnlag for årlige søknader om trafikksikkerhetsmidler fra Fylkestrafikktryggingsutvalet.  

4.2.6 Rutevise planer for stamvegnettet. Rute 4a E39 Stavanger–Ålesund. 

Rapporten er en av 18 vedleggsrapporter til ”Stamvegutredningar. Behov for utvikling av stamvegnettet” 
utgitt av Vegdirektoratet i oktober 2006. De rutevise stamvegutredningene tar utgangspunkt i de 
transportpolitiske føringene som er gitt i Nasjonal transportplan 2006-2015. Dette innebærer at 
trafikksikkerhet og framkommelighet for næringslivet er høyest prioritert i en strategi for utvikling av 
stamvegnettet utenfor byene. Utredningene skal videre være grunnlag for utforming av en helhetlig og 
samordnet strategi for utvikling av stamvegnettet, og er Vegvesenet sitt faglige grunnlag for godt samspill 
med politikere, brukere og andre interessenter om stamvegnettets utvikling. Statens vegvesen ønsker å 
tydeliggjøre hvilke ambisjoner som er lagt til grunn og hvilke muligheter som finnes for de enkelte 
stamvegrutene, både i et langsiktig og kortsiktig perspektiv. Utredningen skal være grunnlag for strategiske 
diskusjoner og avgjørelser. De skal ikke være et grunnlag for å fastsette detaljert utforming av hver enkelt 
strekning.  

Stamvegutredningen for rute 4a, med analyser, vurderinger, premisser og forutsetninger skal legges til grunn 
for arbeidet med kommunedelplanen. 

Kilde: http://www.vegvesen.no/binary?id=29874 
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4.2.7 Reguleringsplaner 

På Rotset- /Myraneområdet er det kommunedelplanen som gir premissene for arealbruken, men her er det 
underliggende reguleringsplaner som vil kunne bli berørt av de ulike alternativene, alt etter hvilken løsning 
som blir valgt.  

Aktuelle reguleringsplaner: 
Plan for utbedring av Vikeneset med kryss mot E39/fv. 651 (2007), vist nedenfor.  

  

Figur 4-3: Plan for Vikeneset, 2007. 

På Egset er det vedtatt reguleringsplan for gang- og sykkelveg mellom Mork og Furene. (2006). Planen er 
ikke realisert. 

 

Figur 4-4: Oversiktkart som viser område for reguleringsplan på Egset. 

Ny, oppdatert plan for "Del av Hamnekvartalet" ble vedtatt i februar 2010. Denne inneholder tiltak rettet mot 
miljøgateprofil på del av vegstrekningen gjennom Volda sentrum (forbi havna).  
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4.3 Planer under utarbeidelse 

4.3.1 Konseptvalgutredning (KVU) Skei–Ålesund 

Bygging av Kvivsvegen med åpning i 2012 har åpnet for å vurdere alternative vegtraseer mellom Skei og 
Volda, herunder vurdering av kryssing av Nordfjord eller vegtrasé via Stryn. Samtidig er det behov for å 
utrede mulighetene for kryssing av Storfjorden sør for Ålesund på en ryddig måte. Det vil derfor bli 
utarbeidet en felles konseptvalgutredning for hele strekningen Skei- Ålesund. 

Normalt skal planarbeid etter plan- og bygningsloven starte etter en gjennomført KVU/KS1-prosess, men 
framtidig trasé for E39 er i alle planer hittil forutsatt å berøre Volda. Kommunedelplanlegging med 
tilhørende konsekvensutredning bør derfor fortsette parallelt med KVU/KS1-arbeidet som forventes å være 
ferdig i mars 2011. 

4.3.2 Hovedplan for sykkel 

Det pågår et arbeid med hovednett for sykkel. Utredningen må trekke inn dette arbeidet slik at det blir 
samsvar mellom allerede planlagte tiltak og nye forslag. Det er spesielt viktig hvordan alternative 
tunnelinnslag ved Volda sentrum påvirker mulighetene for tilrettelegging for sykkel. 

4.3.3 Flyplassområdet med deler av Hovdebygda 

Forslag til ny reguleringsplan for Torvmyrvegen fra Hovden, Ørsta/Volda Lufthavn, på Furene, er utarbeidet, 
men ikke vedtatt. Forhold til denne planen må inngå i utredningen, og det må legges vekt på å få til en god 
totalløsning for Torvmyrvegen. 

 

Figur 4-5: Utsnitt av forslag til reguleringsplan for Torvmyrvegen, ny veg fra Hovden, Ørsta/Volda Lufthavn, på 
Furene. 

4.4 Finansiering 

Det er ikke avsatt penger til prosjektet i gjeldende Nasjonale Transportplan (2010-2019). Dersom 
bevilgningene øker, eller det blir vedtatt alternativ finansiering av prosjektet, kan prosjektet likevel bli 
realisert i løpet av denne transportplanperioden. 
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5. Omfang av planarbeidet 

5.1 Tiltaksbeskrivelse 

5.1.1 Beskrivelse av aktuelle alternativer i konsekvensutredningen 

Det skal inngå en detaljert beskrivelse av det planlagte tiltaket i konsekvensutredningen. Tiltaket tegnes opp 
med plan og profiltegninger i målestokk 1:5000 (plan) og 1:1000 (profil). Eventuell omlegging og tilpasning 
til det lokale vegnettet skisseres på tegning. Kun der det er hensiktsmessig for å vurdere gjennomførbarheten 
skal det tegnes opp lengdeprofil for lokale veger.  

 

 

Figur 5-1: Oversiktskart over alternativene i Volda sentrum (øverst) og på Furene (nederst)   
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5.1.2 Oversikt over aktuelle alternativer 

Oversikt over aktuelle alternativer/korridorer er vist i vedlegg 1 og 2 og i Figur 5-1.  

På Furene er det vist fem alternativer kalt 1,2, 3, 4 og 5 innenfor aktuell vegkorridor, men. alt. 1 og 2 blir 
ikke videreført i planleggingen.  

Ved Volda sentrum er det vist fem ulike alternativer kalt A, B, C, D og E innenfor aktuell vegkorridor, men 
alt. C vil ikke bli ikke videreført i planleggingen. Alle alternativene ved Volda sentrum starter i felles 
referansepunkt langs dagens fv. 651. For alle alternativer er det aktuelt med en betongkulvert frem til 
tunnelen går inn i fjell. I tillegg til alternativer som går i tunnel skal det utredes et utbedringsalternativ langs 
dagens trasé.  

Alternative veglinjer og området mellom disse er å betrakte som korridorer, og det vil i neste fase, i arbeidet 
med KU og kommunedelplan tegnes ut detaljerte forslag (se 5.1.1).  

5.1.3 Alternativ 1 ‐ 4 på Furene: 
Planprogrammet viste opprinnelig en korridor med  to aktuelle alternativer med utgangspunkt i rundkjøringa 
på E39. ( Alt. 1 og 2). Begge alternativene gikk i retning sør-øst inn under Nivskollen. I løpet av 
høringsperioden har det blitt utført geologiske/geotekniske undersøkelser/vurderinger i området rundt 
planlagt tunnelpåhugg for de to alternativene. Med bakgrunn i disse undersøkelsene har det blitt klarlagt at ei 
justert linje mellom de to opprinnelige alternativene er mest aktuell. (Alt. 3). På grunn av de ulempene med 
alternativ 1 og 2 som har kommet frem i merknader ved oppstart, har vi valgt å gå bort fra de opprinnelige 
alternativene og jobbe videre med alternativ 3. 
 
Det er i tillegg foreslått ei linje som går i retning sør fra rundkjøringa, og som går inn i tunnel like vest for 
gårdstunet. (Alt. 4) Det er ikke utført grunnundersøkelser i søkket bak gårdstunet, og dette må gjøres for å 
avgjøre om alternativet er gjennomførbart. Aktuell vegkorridor er utvidet til å omfatte dette alternativet. 
 
For å redusere konflikten med hjortetrekket vil det bli vurdert bruløsning (viadukt) eller viltundergang på 
deler av strekningen fra rundkjøringen til aktuelt tunnelpåhugg.  
 
Lengdene på tunnelportalene og hvordan terrenget skal tilbakeføres må vurderes som en del av det videre 
planarbeidet. 
 
Løsning for Torvmyrvegen skal vurderes og de samlede konsekvensene må utredes. 

5.1.4 Alternativ 5 på Furene 
Kommunestyret i Volda gjorde følgende vedtak i forbindelse med sluttbehandlingen av planprogrammet: 
”Kommunestyret ber om at det i det videre arbeidet blir utgreidd eit alternativ lengre vest i Furene, der ein 
tek større omsyn til vilt-og landbruksinteressene og får ei ny rundkjøring i samband med trafikken ut og inn 
av industriområdet.” 
Dette alternativet er tatt inn i planprogrammet, og vil bli utredet på lik linje med de andre alternativene på 
Furene. Aktuell vegkorridor er utvidet til å omfatte også dette alternativet. 

5.1.5 Alternativ A i Volda sentrum 

Alternativet går rett fram i rundkjøringen mellom fv. 651 og fv. 45, sjukehuskrysset. Alternativet bryter inn i 
det lokale vegnettet i sentrum, og det må som en del av tiltaket finnes løsninger for nye avkjørsler til bolig- 
og næringsområdene i nærheten samt gode løsninger for myke trafikanter. Det vil bli vurdert en planskilt 
løsning av Sjukehuskrysset. 

5.1.6 Alternativ B i Volda sentrum 

Det etableres ny 4-armet rundkjøring langs fv. 651 med en arm til fortsettelsen av fv. 651 inn mot sentrum, 
en arm fører ny E39 over Øyraelva og inn i tunnel på sørsiden av Vikebygdsvegen, og en arm etableres for 
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ny atkomst til Volda Idrettspark. Eventuell omlegging eller tilpasning av lokalt vegnett, og forhold for myke 
trafikanter som blir berørt av kulvert i forbindelse med tunnelpåhugg, må inngå som en del av tiltaket. 

Det vil være aktuelt å vurdere å flytte tunellpåhugget noe lenger mot øst for å unngå konflikt med 
eksisterende bebyggelse. 

5.1.7 Alternativ C i Volda sentrum 

Alternativet går via samme rundkjøring som alternativ A. Alternativet går langs eksisterende veg, fv. 45, og 
det etableres en ny rundkjøring lenger øst for sjukehuskrysset hvor alternativet går inn i tunnel. Eventuell 
omlegging eller tilpasning av lokalt vegnett og forhold for myke trafikanter som blir berørt av inngrepet må 
inngå som en del av tiltaket. Det skal blant annet etableres ny gang- og sykkelveg og fortau på motsatt side 
langs dagens fv. 45. 

I løpet av høringsperioden har det blitt klarlagt at alternativet har så mange opplagte konflikter når det 
gjelder trafikkavvikling, nærføring, arealbruk osv, at vi ikke vil utrede det videre. 

5.1.8 Alternativ D og E i Volda sentrum 

Det etableres ny 4-armet rundkjøring langs fv. 651, omtrent som for alternativ B. Alternativene krysser 
Øyraelva nær Volda Idrettspark og utløpet av elva til Rotevatnet. De går videre over jordene ved Årneset og 
inn i tunnel øst (D) og vest (E) for Heltneelva. Eventuell omlegging eller tilpasning av lokalt vegnett og 
forhold for myke trafikanter som blir berørt av kulvert i forbindelse med tunnelpåhugg må inngå som en del 
av tiltaket. 

5.1.9 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 
vil derfor ikke være mulig å legge til grunn samme dimensjoneringsklasse og samme fartsgrense på hele 
strekningen for dette alternativet. Dimensjoneringsklassene som foreslås på strekningen er gatetverrsnitt (30-
50 km/t) gjennom Volda sentrum, videre S1 (60 km/t) og S4, (80 km/t) lengst nord mot Furene. På 
strekninger med dimensjoneringsklasse S1 og S4 må det i tillegg legges opp til langsgående gang- og 
sykkelveg. Sanering og samling av avkjørsler vil også være en aktuell problemstilling her. 

5.1.10 Potensielle utbyggingsområder, båndlagte områder 

Når kommunedelplanen utarbeides med endelig forslag til vegtrasé gjennom Volda sentrum skal arealbruk 
for de områder som er vist som båndlagt i kommunedelplanen inngå. Evt. tilkobling til Torvmyrvegen skal 
også inngå i kommunedelplanen. 

5.2 Vegstandard 

Statens vegvesens håndbok 017 Veg- og gateutforming skal legges til grunn for vegutformingen. For valg av 
tunnelklasse legges håndbok 021 Vegtunneler til grunn. 

Det foreslås at dimensjoneringsklasse S4 legges til grunn for vegutformingen. Denne 
dimensjoneringsklassen dekker stamveger med ÅDT 4000-8000 og fartsgrense 80 km/t. Maksimal tillatt 
stigning er 6%, men på grunn av vinterforhold vil vi tilstrebe slakere stigning hvis mulig.  

Det forutsettes i utgangspunktet at kryss bygges som T-kryss eller rundkjøring, men planskilt kryss kan også 
være aktuelt for alternativ A i Volda. I slikt tilfelle kan fartsgrense 60 km/t legges til grunn for 
dimensjonering av kurvatur, sikt, rampelengder med mer.  
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Figur 5-2: Tverrprofil S4, 10 m vegbredde (mål i meter) 

Med utgangspunkt i trafikktall fra 2008 viser foreløpige beregninger at tunnelen vil få en ÅDT på ca. 3500. 
Tunnellengden vil variere mellom ca. 3300-4200 m avhengig av alternativ. Med høyde for framtidig 
trafikkøkning foreslås det at tunnelklasse C legges til grunn. Denne tunnelklassen dekker ÅDT 4000-8000. 
Tunnelprofilet blir da T10,5.  

Tunnelen skal ikke bygges med mer enn 5 % stigning. I tunneler med mer enn 3 % stigning skal det treffes 
ekstra og/eller forsterkede tiltak for å forbedre sikkerheten på grunnlag av en risikoanalyse (Håndbok 021). 

 

Figur 5-3: Tunnelprofil T10,5 

Vegstandard for utbedringsalternativet er beskrevet under kap. 5.1.9. 

 

6. Forslag til utredningsprogram 

6.1 Metodikk 

6.1.1 Generelt 

Statens vegvesens Håndbok 140 for konsekvensutredninger skal benyttes. Konsekvenser deles inn i prissatte 
og ikke-prissatte konsekvenser.  

For hvert tema defineres influensområdet.  
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Egenskaper, omfang og konsekvenser for de ulike tema illustreres med skisser, bilder, fotomontasjer der 
dette er hensiktsmessig. 

6.1.2 Metodikk for prissatte konsekvenser 

For beregning av prissatte konsekvenser skal siste godkjente versjon av EFFEKT benyttes (Versjon 6.3). 
Alternativenes netto nytte og nettonytte/ kostnadsforhold beregnes.  

Det beregnes prissatte konsekvenser for alternativer som vil gi ulike endringer i netto nytte og som vil ha 
ulikt netto nytte/kostnadsforhold. Effektberegningene baseres på trafikkberegninger av alternativene. 
Fremskriving av trafikk i beregningsperioden gjøres med fylkesprognoser.  

6.1.3 Metodikk for ikke‐prissatte konsekvenser 

De ikke-prissatte temaene utredes i henhold til håndboka med verdivurderinger, verdikart, omfangsvurdering 
og konsekvensvurdering som angis på en nidelt skala. 

Konsekvensutredningen skal inneholde en vurdering av behovet for, og eventuelt forslag til, undersøkelser 
med sikte på å overvåke og klargjøre de faktiske virkninger av tiltaket samt redegjøre for avbøtende tiltak. 

6.2 0‐alternativet 

Konsekvensene vurderes opp mot 0-alternativet. 0-alternativet er dagens situasjon med vedtatte tiltak og 
reguleringsplaner som vil bli gjennomført uavhengig av prosjektet. Det vises til kapittel 4.2 som omhandler 
vedtatte planer og kapittel 4.3 om planer som er under utarbeidelse og som det må tas særlig hensyn til. Det 
skal redegjøres for forholdet til alle gjeldende planer dersom tiltaket ikke er i tråd med disse. 

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, inngår i 0-alternativet. Se kapittel 3.1 og 
Figur 3-1. Det betyr 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 er et rassikringsprosjekt på fv. 651 til 450 mill. Det skal startes opp i 2011 og 
fullføres i 2013.  

6.3 Prissatte konsekvenser 

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

Det skal i alle alternativer beregnes prissatte konsekvenser for alle aktører. 

6.3.1 Trafikkanalyse 

Det skal utføres trafikkanalyse som viser dagens situasjon, alternativ 0 og endring i trafikktall som følge av 
tiltaket. Trafikkanalysen utføres på RTM modell for region midt.  

Influensområdet for prissatte konsekvenser er satt like i ytterkant av det fysiske tiltaket. I tillegg inngår 
dagens E39 mellom Volda og Furene samt fv. 651 gjennom Volda. Som grunnlag for denne beslutningen 
ligger forutsetningen om at det i grensepunktene like før og etter tiltaket er samme trafikk i alternativ 0 og de 
øvrige alternativene. Det skal i trafikkanalysen inngå en vurdering av om denne forutsetningen er riktig. 
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Dersom utredningen viser at det også blir endring i trafikk på vegnett lenger fra tiltaket må influensområdet 
for prissatte konsekvenser utvides. 

Bompengefinansiering tas med i trafikkanalysen. I trafikkmodellen gjøres det en analyse av hvilken virkning 
ulike takster for bompenger vil ha på trafikken i influensområdet. Trafikkberegningene skal gjennomføres 
med og uten bompenger slik at effektberegningen kan utføres med ulike perioder for innkreving. Dersom 
noen alternativer ikke beregnes fordi de ansees som like i forhold til prissatte konsekvenser skal dette 
begrunnes i utredningen.  

Statens vegvesens fylkesprognose for trafikken legges til grunn for trafikken på ny veg og velges ut i fra et 
antatt åpningsår. Trafikken framskrives deretter i 25 år. 

Kapasitetsberegning i enkelte kryss må utføres etter behov. 

 

Figur 6-1: Influensområdet for trafikkberegninger, merket med svart, stiplet linje. 

6.3.2 Trafikant‐ og transportbrukernytte 

Det skal beregnes nytte for Trafikant- og transportbrukere. Kjøretøyskostnader beregnes på grunnlag av 
drivstoffskostnader, distanseavhengige driftskostnader. Direkteutgifter til for eksempel bom og 
kollektivbilletter beregnes. Tidskostnader beregnes for kjøring på strekning og eventuell forsinkelse, for 
eksempel i kryss. 

6.3.3 Operatørnytte 

For operatørene beregnes kostnader og inntekter.  Eventuelt bompengeselskap vil være en operatør. 

6.3.4 Det offentlige  

Budsjettvirkning for det offentlige synliggjøres gjennom beregning av investeringskostnader og drifts- og 
vedlikeholdskostnader. Kostnadsoverslag for investeringskostnadene skal utarbeides ved hjelp av ANSLAG- 
metoden innenfor en usikkerhet på +/- 25pst. Kostnadsoverslaget skal også omfatte nødvendige tiltak på 
dagens veg og annet berørt vegnett.  
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6.3.5 Samfunnet forøvrig 

Ulykker 

I tilegg til at det beregnes samfunnskostnader for forventet endring i trafikkulykker gis en beskrivelse og 
analyse av ulykkessituasjonen for de ulike alternativene. Endring i antall ulykker beregnes og beskrives.  

Støy og lokal forurensning 

Det skal gjøres en beregning og vurdering av endringer i støy og luftforurensning for alle alternativene. 
Dersom noen av alternativene ikke beregnes i EFFEKT fordi de ansees å ha like virkninger er det spesielt 
viktig at støy og luftforurensing også vurderes. Programmet Vluft/Vstøy benyttes til beregninger. Det må 
legges spesielt vekt på forhold ved tunnelmunning. Her må Vstøy-beregninger justeres i forhold til mer 
detaljerte beregninger for støysonekart. 

Restverdi 

Restverdien for de ulike alternativene skal beregnes. Den økonomiske beregningsperioden settes til 25 år. 
Prosjektets levetid settes til 40 år. Restverdien uttrykker investeringens nytte etter analyseperiodens slutt og 
settes til 15/40 av investeringen neddiskontert til sammenligningsåret. 

Skattekostnad 

Skattekostnad skal beregnes for den delen av tiltaket som finansieres over offentlige budsjetter. Det kan være 
aktuelt med bompengefinansiering. Det innebærer da at det kun beregnes skattekostnad for den delen av 
investeringen som ikke bompengefinansieres. 

6.4 Ikke‐prissatte konsekvenser 

6.4.1 Landskapsbilde 

Temaet landskapsbilde omhandler estetiske verdier i landskapet og menneskers visuelle opplevelse (bilde) av 
omgivelsene, og hvordan de visuelle aspektene ved omgivelsene endres som følge av et vegtiltak. Temaet tar 
for seg både hvordan tiltaket er tilpasset landskapet sett fra omgivelsene og hvordan landskapet oppleves sett 
fra vegen (reiseopplevelse), og hvordan dette endres som følge av tiltaket. De visuelle virkninger sett fra 
vegen og fra vegens omgivelser, omtales under dette tema. Begrepet omfatter både åpent natur- og 
landbrukslandskap og bebygd landskap.  

Dagens situasjon 

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. 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. 
Gjennom dalen og Furene går dagens E39. Langs E39 og like øst for planområdet ligger en glattkjøringsbane 
og Ørsta/Volda Lufthavn.  

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 
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tettstedsbebyggelsen som ligger lengst vekk fra fjorden. Området er sterkt påvirket av menneskelig aktivitet 
(boligfelt, landbruk, trafikk, etc.).  

      

Figur 6-2: Til venstre: Kulturlandskapet ved Furene med Nivskollen bak. Mulige tunellåpninger vil komme til 
høyre i bildet. Til høyre: Rotevatnet med noe av bebyggelsen i Volda i bakkant. 

Mulige konsekvenser 

På avstand kan man få direkte innsyn til veganlegget og tunnelpåhugget fra E39 i Furene og fra lia og åsen i 
bakkant mot nord, spesielt fra et mye besøkt turiststed; Ivar Aasen-tunet. På Voldasiden vil veganlegget og 
tunnelåpningene kunne bli liggende svært nær boligbebyggelsen og både plassering, utforming og 
terrengtilpasning blir viktige hensyn å ta.  

Eventuell utbygging av områder som i dag er båndlagt i kommunedelplanen, kan også medføre vesentlige 
endringer av landskapet. 

Krav til utredning 
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 i forhold til nær- og fjernvirkning og tilpasning til omgivelser.  
Virkninger for landskapsbildet skal illustreres, f. eks med 3D modell eller fotomontasjer.  

6.4.2 Kulturminner/kulturmiljø 

Med kulturminner menes alle spor etter menneskelig virksomhet i vårt fysiske miljø, herunder lokaliteter det 
knytter seg historiske hendelser, tro eller tradisjon til. Med kulturmiljø menes områder hvor kulturminner 
inngår som en del av en større helhet eller sammenheng. I forvaltningen av kulturminner skilles mellom 
automatisk fredede kulturminner (før år 1537) og nyere tids kulturminner (etter år 1537). 

Temaet kulturmiljø tar utgangspunkt i den kulturhistoriske verdien av berørte områder, og vurderer om 
tiltaket vil redusere eller styrke verdien av disse. 

Dagens situasjon 

Flere kulturmiljø nær Volda sentrum kan bli berørt av tiltaket med de ulike alternative traseene. Områdene 
det gjelder er dagens fv. 651 fra Volda Idrettspark og inn til Volda sentrum, områdene langs Vikebygdvegen 
fra Hammarshaugen/Hetlene i øst til Sjukehuskrysset/Røyrsmyrane i vest og dagens E39 helt til Furene. Det 
er boligområder og jordbrukslandskap som kan bli berørt. 

Ved Furene kan kulturmiljøer sørøst for industriområdet ved Furene, nordvest for Nivskollen bli berørt. 
Dette er et jordbrukslandskap der Ivar Aasen-tunet ligger i lia nord for planområdet, i Ørsta kommune. 
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Det er i dag ingen kjente automatisk freda kulturminner i planområdet. Riksantikvarens registreringsdatabase 
for kulturminner, Askeladden, viser en gravhaug nord for Rotevatn, øst for planområdet, og denne blir ikke 
berørt. Videre er det registrert en gravhaug ved Ekesetstranda, ca 150 meter vest for dagens E39.  

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. 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. Basert på dagens kunnskap om planområdet er det ingen 
fredede bygninger i planområdet, og heller ingen fredede kulturmiljøer. 

      

Figur 6-3: Til venstre: Kulturmiljø som kan bli berørt, kulturhistorisk industrimiljø langs Øyraelva. Til høyre: 
Furene sett fra Ivar Aasen-tunet.  

Mulige konsekvenser 

Nye veger og tunellåpninger kan medføre at kulturlandskap blir fragmentert og at bygninger og anlegg med 
verneverdi må rives eller flyttes. Eventuell utbygging av områder som i dag er båndlagt i 
kommunedelplanen, kan også medføre vesentlige endringer av kulturlandskapet. 

Tiltaket kan endre kulturmiljøer ved at vegene og tunellåpningene blir nye fremmedelementer i 
kulturlandskapet, og at det åpne kulturlandskapet forsvinner helt eller delvis i visse områder ved eventuell 
utbygging.  

Krav til utredning 

I utredningen skal metodikk beskrevet i Statens vegvesens håndbok 140 benyttes og utredningen skal 
inneholde: 
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 

6.4.3 Naturmiljø 

Dagens situasjon 

Området rundt Furene består av skog og dyrket mark som er påvirket av menneskelig aktivitet (beitemark, 
drenert myr og lignende). Det er ikke påvist viktige naturtyper, truete vegetasjonstyper eller rødlistearter i 
dette området. Det går et regionalt viktig hjortetrekk i området som krysser dagens E39 og har forårsaket 
mange ulykker. Det er derfor regulert og bygd en viltovergang over E39 for ca. 18 millioner kroner.  

I forbindelse med ny reguleringsplan for flyplassområdet på Hovden, foreligger en uavklart innsigelse fra 
Møre og Romsdal Fylke (nå Fylkesmannen i Møre og Romsdal) vedrørende forlengelse av Torvmyrvegen. I 
henhold til reguleringsplanen skal Torvmyrvegen krysse planlagt E39 mellom rundkjøringen ved Furene og 
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tunnelmunningen og vil eventuelt krysse trekkretningen for hjort som benytter viltovergangen på 
eksisterende E39. Eksisterende og planlagte fysiske inngrep utgjør også en barriere for hjortetrekket, og det 
er kun avsatt en smal korridor inn mot viltovergangen. Det er her viktig, for å opprettholde et konsentrert 
hjortetrekk inn mot overgangen, at de skogdekte tilføringsområdene på hver side av viltovergangen blir 
bevart slik det er pekt på i NINA minirapport 161. 

Faunaen for øvrig bærer preg av at området er påvirket av jordbruksaktivitet, annen næringsaktivitet og 
trafikk.  

Området på nord- og vestsida av Rotevatnet er også sterkt påvirket av menneskelig aktivitet (boligfelt, 
landbruk, trafikk, etc.). Det aller meste av arealet i dette området har derfor liten verdi med tanke på 
biologisk mangfold. Unntaket er våtmarksområdet i vestenden av Rotevatnet og øvre del av Øyraelva. 

Førstnevnte område er klassifisert som beiteområde (høst/vinter) for sangsvane, en art som er oppført på 
rødlista i kategorien nær truet (NT). I naturtypekartleggingen for Volda kommune er øvre del av Øyraelva 
klassifisert som et viktig bekkedrag. Dette skyldes i første rekke en liten bestand av elvemusling, en art som 
er klassifisert som sårbar (VU). I tillegg er det registrert en stor alm (NT) innenfor planområdet. 

 

Figur 6-4: Viktige områder for biologisk mangfold. Kilde: Naturbase (Direktoratet for Naturforvaltning). 

Mulige konsekvenser 

Det foreligger flere utbyggingsalternativer både ved Furene og ved Rotevatnet. Ved Furene vil alternativ 3 
redusere tilføringsområdet til viltovergangen, og være negativt for trekkende hjortevilt og de ulykkene man 
har hatt som formål å sikre mot ved etablering av en viltovergang på E39. Konsekvensene må også ses i 
sammenheng med annen eksisterende og planlagt arealbruk i området, og vil være avhengig av hvilke 
avbøtende tiltak som blir iverksatt for å redusere barrierevirkningen av tiltaket. På bakgrunn av dagens 
kunnskapsgrunnlag er det lite som tilsier at alternativene ved Furene i særlig grad vil berøre andre viktige 
naturområder eller artsforekomster.  

Ved Rotevatnet er det i første rekke forekomsten av elvemusling i Øyraelva og beiteområdet for sangsvane 
det bør rettes fokus mot. Elvemuslingen kan påvirkes negativt av faktorer som mudring, dumping og 
utfyllinger i strandsonen, vannstandsregulering, vannløpsendringer (flomhindring, kanalisering, utretting 
mm.), bekkelukking, endringer i lokale lysforhold, nedslamming/sedimentering m.m. Det kan derfor ikke 
utelukkes at de alternativene som medfører ny bro over elven vil kunne ha en viss negativ påvirkning på 
denne arten (primært i anleggsfasen). Alternativet der man krysser elven ved eksisterende bro antas å ha små 
konsekvenser. Bygging av vei nær beiteområdet for sangsvane vil kunne ha en viss negativ effekt i 
anleggsfasen, men hensynet til arten vil trolig kunne ivaretas gjennom avbøtende tiltak. Arten vurderes som 
relativt lite sårbar for trafikkstøy i driftsfasen. 
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Krav til utredning 

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. 

6.4.4 Naturressurser 

Dagens situasjon 

Områdene ved Furene og Rotevatnet består i stor grad av dyrket mark og noe skog (se Figur 6-5). 
Jordbruksarealet består av fulldyrket, lettbrukt mark og noe overflatedyrket mark. Husdyrhold og 
grovfôrproduksjon er den dominerende driftsformen i dette området.  

I følge NGU er det en grunnvannsbrønn på Furene. Utover dette er det ikke kjent at geo- eller vannressursene 
i området nyttiggjøres, men dette vil bli nærmere kartlagt som en del av konsekvensutredningen.  

     

Figur 6-5: Jord- og skogarealer ved Furene og Rotevatnet. Kilde: Norsk institutt for Skog og Landskap. 

Mulige konsekvenser 

De ulike traséalternativene vil i varierende grad medføre arealbeslag og fragmentering av jordbruksarealer. 
Dette vil redusere landbrukets ressursgrunnlag noe, og vil kunne føre til noe vanskeligere driftsforhold på 
enkelte arealer. Produktive skogsområder berøres ikke av tiltaket, så tiltaket har ingen konsekvenser med 
tanke på skogbruk. 

Tiltaket anses å ha ubetydelige konsekvenser for omfanget og utnyttelsen av kjente georessurser. 
Forekomsten av grunnvannsbrønner, og mulig innvirkning på disse, vil bli nærmere kartlagt i 
konsekvensutredningen.    
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Krav til utredning 

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.  

6.4.5 Nærmiljø og friluftsliv 

Temaet nærmiljø og friluftsliv defineres her som opphold og fysisk aktivitet i friluft knyttet til bolig- og 
tettstedsnære uteområder, friluftsområder, samt byrom og parker. Områdenes betydning for helse, trivsel, 
sosialt liv og mulighet for fysisk aktivitet for de som bor i eller er brukere av et område, behandles under 
dette temaet. Identitetsskapende områder eller elementer for beboere eller brukere skal også vurderes under 
dette temaet. 

Dagens situasjon 

På Furene går det turveger og lysløype i området i bakkant mot nord. Løypenettet er knyttet sammen med 
turstier ved Hovdevatnet og Hovdebygda som ligger lengre nord og øst. 

Like inntil flyplasstripas vestlige ende ligger en glattkjøringsbane. 

Det ligger noen spredte gårdsbruk med store, romslige uteområder i vestlig del av planområdet på Furene. 

På dagens veg mellom Furene og Volda er det bare gang- og sykkelveg på deler av strekningen. Det er også 
en badeplass ved sjøen som har dårlige atkomst- og parkeringsmuligheter. 

Volda framstår som et grønt tettsted omkranset av store friluftsområder i form av fjell/åsdrag både mot nord 
og sør. De skogkledde grøntbeltene langs elvedragene Heltneelva og Øyraelva er viktige for 
friluftsopplevelsen. Grøntdraget langs Øyraelva går fra Rotevatnet og nesten helt ned til sentrum. Elva 
brukes til lek, bading og fiske. Elveområdet er i senere tid opprusta og gjort tilgjengelig med turstier og 
gangbruer. Heltneelva med grøntområde kobler Rotevatnet sammen med utmarka. Friområdet på Årneset 
binder sammen disse to turdragene og utgjør det store og tilrettelagte friluftsområdet i Volda. De grønne 
dragene mellom sentrum og utmarka er imidlertid ellers noe fragmentert og mindre sammenhengende. 
Innenfor den viste vegkorridoren ligger det flere boliger i form av eneboliger, rekkehus og leiligheter. 
Området henger sammen med boligbebyggelsen og infrastrukturen til Volda sentrum. Uteoppholdsplasser, 
boligmiljøer og gang- sykkelveger i området vil bli berørt av tiltaket. Det finnes også en dagligvarehandel og 
høgskole innenfor området. Volda Idrettspark ligger på sørsiden av Øyraelva med både tribuner og 
idrettshus.  

     

Figur 6-6: Friluftsområdet på Årneset ved Rotevatnet (t.v) og turvegen langs Øyraelva (t.h). 
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Mulige konsekvenser 

Veganlegget og tunnelportalene/-påhuggene kan bli godt synlige fra friluftsområdet ved Rotevatn og fra 
nærområdene rundt de aktuelle alternativene. I tillegg vil ny veg kunne føre til barrierevirkninger og 
endringer i forhold til dagens situasjon, både for gående og kjørende.  

Støy som følge av ny veg og luftforurensning, spesielt ved tunnelåpning, vil kunne være en konsekvens av 
ny veg. 

Eventuell utbygging av områder som i dag er båndlagt i kommunedelplanen, kan også medføre endringer for 
friluftslivet/nærmiljøet. 

Krav til utredning 
Innhente data om eksisterende forhold fra offentlige etater, lag, organisasjoner og ressurspersoner. 
Områder som er viktige for nærmiljø og friluftsliv skal kartfestes og beskrives: 
Nære rekreasjonsområder i tilknytning til boområder, skoler, barnehager og Volda Idrettspark 
Opparbeidede og/eller tilrettelagte anlegg og turløyper og turstier, samt ”barnetråkk” 
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.  

6.5 Sammenstilling  

Prissatte og ikke-prissatte tema skal sammenstilles i henhold til metodikk i Håndbok 140. 



Planprogram E39 Volda sentrum - Furene 

 
  

26 
 

6.6 Andre konsekvenser 

6.6.1 ROS‐analyse 

Som en del av planarbeidet skal det gjennomføres en ROS-analyse for det valgte alternativet. Den skal gi 
oversikt over mulige hendelser som kan redusere verdi og sikkerhet med hensyn til natur, miljø og samfunn. 
Analysen vurderer sannsynligheten for at hendelser inntreffer og konsekvensen dersom hendelsen inntrer 
som igjen gir risikonivå. Uakseptabel høy risiko vil medføre vurdering av avbøtende tiltak som må 
identifiseres og vurderes. 

Det skal utføres en egen risikoanalyse av tunnel av eget uavhengig foretak. 

6.6.2 Tekniske forhold 

Geologi/geoteknikk 

Det er utarbeidet en geoteknisk rapport og en seismikkrapport som grunnlag for vurderingen. I tillegg utføres 
supplerende grunnundersøkelser som en del av prosjektet. De tekniske forholdene skal omhandles i 
kommunedelplanen, og spesielt vurderes der det kan få stor innvirkning på risikoen og kostnadene for 
prosjektet. 

Under dette tema skal det også fremgå konsekvenser for evt. omlegging av høyspentanlegg, forurenset grunn 
og rasfare. 

Konstruksjoner 

I forbindelse med tunnelpåhugg/kulvert før tunnelen går inn i fjellet samt bru over Øyraelva skal det utføres 
et skisseprosjekt for konstruksjoner. Skisseprosjektet skal holdes på et enkelt nivå, men må få fram mulighet 
for gjennomføring/løsbarhet og være grunnlag for kostnadsoverslag. 

6.6.3 Deponiområder 

Mulige deponiområder inngår som en del av utredningen og analysen dersom det fra kommunens side er 
mulig å finne slike områder allerede på dette plannivået.  

6.6.4 Anleggsperioden 

Det skal gjøres en vurdering av anleggsperioden med tanke på trafikale konsekvenser og ulemper som 
anleggsperioden kan påføre lokalsamfunnet. I tillegg skal det for hvert av de ikke-prissatte temaene beskrives 
konsekvenser og ulemper i anleggsfasen. 

6.6.5 Flom 

I forbindelse med kryssing av Øyraelva skal det utredes om, og evt. hvordan,  alternativene påvirker 
vannføringen i elva. 

6.6.6 Regional og lokal utvikling  

Generelt 

Ved vurdering av lokal og regional utvikling skal det synliggjøres hvordan tilgjengelighetsforbedringer og 
endrede forutsetninger for å utnytte arealer kan gi nye muligheter eller begrensninger for befolkning og 
næringsliv. Konsekvenser for lokal utvikling som ikke fanges opp av den samfunnsøkonomiske analysen er 
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beskrevet under lokale forhold. 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, uavhengig av hvilket alternativ som blir valgt, 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. Når det 
gjelder regional utvikling og virkninger av denne pekes det på at disse først antas å framkomme på lang sikt, 
når større deler av strekningen er ferdigstilt, og det virkelig kan vises til bedret framkommelighet på 
riksvegen.  

Lokalt i Volda og nærmeste omegn kan det være interessant å synliggjøre hvordan konsekvensene samlet sett 
gir fordeler og ulemper for ulike forhold. Beslutningsrelevante tema for dette tiltaket er funnet ved å se på 
mål for prosjektet, problemstillinger nevnt i overordnede plandokument og i dialog med Statens vegvesen og 
Volda kommune.  

Regionale forhold  

Rute 4a er en del av Kyststamvegen mellom Kristiansand og Trondheim. Den er den viktigste 
sammenhengende vegruten nord-sør på Vestlandet, og binder sammen de 4 vestlandsfylkene og byområdene 
Stavanger, Haugesund, Bergen og Ålesund. Ruta er svært viktig for bosetting og næringsliv på Vestlandet. I 
tillegg til nasjonal funksjon som europaveg, er den en viktig regional og lokal veg for mange kommuner og 
lokalsamfunn. Kyststamvegen er viktig for næringsliv og sysselsetting, som bindeledd mellom regioner og 
landsdeler, og for den regionale transporten. 

Ser en på langtransport Sunnmøre-Kontinentet kan opprustning mot Bergen åpne for nye alternativ. For et 
vogntog vil en omlegging av transporten fra dagens E136-E6 Ålesund-Dombås-Oslo-Kontinentet medføre en 
reduksjon i kjørelengden på nesten 300 km bare i Norge. E39 kan betraktes som et samlebånd med kopling 
mot godsknutepunkt for eksport og import i Ålesund, Bergen og Stavanger, og videre sjøtransport til 
Kontinentet og England. Da må alle flaskehalser for vogntog på hele stamvegrute 4a fjernes, fergefrekvensen 
bedres og godsknutepunktene utvikles til å bli attraktive for å samle gods fra hele landsdeler. I et slikt 
perspektiv vil mikroøkonomiske analyser og parsellvise nytte/kostnadsanalyser ikke gi noe særlig god 
informasjon. Nytten av de første utbedringene vil på kort sikt være lave, fordi det ikke vil bli særlig 
tungtrafikk før de fleste prosjektene er på plass. 

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 Stamvegutredningen. 

Lokale forhold  

Tiltaket med ny E39 i tunnel utenfor Volda sentrum vil kunne påvirke utviklingsmønstre lokalt i Volda- 
Fureneområdet 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. Følgende virkninger for lokal utvikling antas å 
få begrenset vurdering i den prissatte og ikke-prissatte analysen, og må ses nærmere på: 

Arealbruk 
Nye mulige utbyggingsområder for boliger og virksomheter på Voldasida sør for Vikebygdsvegen, og langs 
fv. 651 og i Fureneområdet samt Hovdebygda.  

Senterstruktur og kommunikasjonsknutepunkter 
Virkninger for Volda sentrum, sentrumskjernen, slik den er avgrenset i tettstedsanalysen, med større 
gjennomkjøring i 0-alternativet enn i dagens situasjon, for så mindre gjennomkjøring som følge av tiltaket. 
Betydning for sentrumsutvikling, opplevelsen av sentrum, betydning for handelsmønster og trafikksikkerhet. 
Furenekrysset antas å bli et tydeligere trafikknutepunkt og dermed mer attraktivt for virksomhets-
etableringer. Det er kjent at det er behov for en raste- og hvileplass for langtransport i nærheten av 
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kommersielle anlegg i Ørsta/ Volda.  

Det presiseres av det ikke forventes å finne eksakte svar på overnevnte tema og problemstillinger, og målet 
er å synliggjøre nye muligheter og hva som kan bli sannsynlig utvikling som følge av tiltaket. Vurderinger 
skal basere seg på eksisterende og kjent materiale/dokumentasjon, og det forutsettes ikke å gjøre nye 
undersøkelser for utarbeidelse av konsekvensutredning. Lokal utvikling skal presenteres som en verbal 
forklaring på hva som kan bli sannsynlig utvikling, og suppleres med kvantifiseringer der de finnes eller er 
hensiktsmessig. Presentasjonen skal oppsummere vurderingene av utvikling i forhold til mål og krav som er 
satt. 

7. Anbefaling 
Statens vegvesen som tiltakshaver skal med grunnlag i de utredninger som er gjennomført gi en begrunnet 
anbefaling av alternativ for ny E39 mellom Volda og Furene. Anbefalingen legges til grunn for utarbeidelse 
av kommunedelplanen. 
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Vedlegg 
2 oversiktskart som viser aktuelle traseer/korridorer for Volda sentrum og Furene. 
 




