
Møte i Volda 26.6.2012
E39 Volda-Furene
Konsekvensutredning og anbefaling
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Oversikt over planområdet
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Oversiktskart Volda
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Oversiktskart Furene
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Vegstandard

 Dimensjoneringsklasse S4, ÅDT 4000-8000, 80 km/t.
10 m bredde inkl midtfelt

 Utbedringsalt: Gatetverrsnitt, 7,5 m og 10,0 m
 Kryss: T-kryss eller rundkjøring
 Tunnelklasse C, tunnelprofil T10,5
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Utreda alternativer

 0: Dagens veg uten endringer eller tiltak. 
Sammenlikningsgrunnlag.

 0+: Utbedringsalternativet. Dagens veg blir utbedra på 
deler av strekninga der det er mulig å gjøre tiltak. Bare 
mindre deler av strekninga får 80 km/t. Totallengde på 
hovedveg 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 skilta 80 
km/t hele strekninga med unntak av senka fart i 
forbindelse med kryssene. Total lengde på hovedveg 
er 4325 m.
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A4 Tunnel og rundkjøring, Sjukehuskrysset
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A4 Tunnel og rundkjøring, Sjukehuskrysset
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A4 Tunnel og rundkjøring ved Furene, Torvmyrvegen
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A4 Tunnel ved Furene
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Utreda alternativer (forts.)

 A4-Toplan: Alternativet er identisk med A4 med unntak 
av toplanskryss i Sjukehuskrysset. Løsningen bidrar til 
høyere anleggskostnader, og fravik fra vegnormalene. 
Total lengde på hovedveg er 4325 m



13

Alternativ 5 Furene

A5: Alternativet er likt som A4 i Volda. På Furene blir det etablert ei ekstra 
rundkjøring der alternativet blir kobla til dagens E39 litt vest for eksisterende 
rundkjøring. Total lengde på hovedveg er 4653 m.
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Alt B, bru over Øyraelva og inn i tunnel

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

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

Utreda alternativer (forts.)
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Alt D, bru over Øyraelva og inn i tunnel
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Alt D, bru over Øyraelva og inn i tunnel
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Alt 3 Furene
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Alternativ E. Rundkjøring ved idrettsanlegg



20

Alternativ E. Rundkjøring ved idrettsanlegg
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Konsekvensutredning, 
Samfunnsøkonomisk analyse
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Prissatte konsekvenser
I forbindelse med KVU (Konseptvalg-utredningsarbeidet) for Strekningen Skeid-Ålesund er det gjort 
trafikkberegninger i RTM og laget en database i Effekt som også er benyttet som grunnlag i 
Effektberegninger for E39 Volda-Furene.

Forutsetninger for beregning i Effekt

Samenlikningsår 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 10%
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Reisetid

Trafikanter og transportbrukere

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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Sammenstilling prissatte konsekvenser
Aktør Komponenter A4 A4 toplan A5 B4 D3 E3 0+

Tr
af

ik
an

te
r o

g 
tra

ns
p.

br
uk

er
e

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

Utrygghetskostnader for 
GS-trafikk 0 0 0 0 0 0 0

SUM 228 228 178 145 116 86 -44

O
pe

ra
tø

r
er

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

Sa
m

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

Andre kostnader 0 0 0 0 0 0 0

Restverdi 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
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Hva betyr dette?
 Netto nytte viser nåverdi av nytten minus nåverdi av alle kostnadene ved 

tiltaket.
 Netto nytte viser hva samfunnet får igjen målt i kroner når kostnadene ved å 

gjennomføre tiltaket er trukket fra. 
 Beregningene viser at prosjektet ikke er lønnsomt. 
 Hele tiltaket gir ei beregna negativ netto nytte på mellom 276-551 mill. kr 

(uten bom).
 0+ og A4 kommer best ut med unntak av alternativ 0. 
 E3 kommer dårligst ut av alle alternativene.
 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.
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Oppsummering ikke-prissatte konsekvenser

 Alle alternativene kommer ut med samlet negativ 
vurdering. 

 På Furene er konflikt med hjortetrekk utslagsgivende. 
 I Volda er inngrep i uberørt natur, friluftsområde samt 

konflikt med rødlisteart ved Rotevatn de mest negative 
konsekvensene av tiltaket. 

 De positive virkningene for nærmiljøet i Volda sentrum 
og langs dagens veg som følge av trafikkreduksjon er 
ikke tilstrekkelig til å oppveie negative konsekvenser for 
andre ikke-prissatte tema.
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Oppsummering ikke-prissatte konsekvenser (forts.)

 Dersom andre mål og omsyn likevel tilsier at tunnel bør 
bygges, bør alternativet med minst tap prioriteres.

 Blant tunnelalternativene er det A4 som kommer best ut 
ved ei samla vurdering av ikke-prissatte konsekvenser. 
Den gir mindre inngrep i nærområdet, dyrka mark, 
naturmiljøet og kulturmiljøet/landskapet enn de øvrige 
alternativene. 
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Sammenstilling 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 
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Måloppnåelse for alle alternativer
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.
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Lokale mål

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.
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Måloppnåelse
 Oversikten viser at måloppnåelsen er god for de fleste målene
 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.

 Oppnåelse av nasjonale og regionale mål om sammenbinding av 
vegprosjekt, langsiktig utbedring av E39 nord-sør, redusert reisetid 
og bedre forutsigbarhet tilsier at prosjektet bør gjennomføres

 Siden prosjektet har negativ netto nytte, bør en prioritere løsninger 
som gir minst tap.

 I dette prosjektet er samlet vurdering av prissatte og ikke-prissatte 
konsekvenser lite sprikende når vi ser bort frå alternativ 0 og 0+.

 0 og 0+ blir vurdert som lite aktuelle på grunn av dårlig 
måloppnåelse
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Sammenstilling med vurdering av måloppnåelse og 
anbefaling

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

Netto nytte 
prissatte (mill. 
2011-kr)

0 -269 -283 -406 -368 -474 -527 -561

Samlet vurdering 
ikke-prissatte og 
rangering

0
1

0
2

0/-
3

-
5

0/-
4

-
6

- / - -
7

- -
8

Samfunns-
økonomisk 
vurdering 

0 Negativ Negativ Negativ Negativ Negativ Negativ Negativ

Samlet rangering 1 2 3 5 4 6 7 8

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

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
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Anbefaling

 For prissatte konsekvenser kommer alternativ A4 best 
ut med lavest investeringskostnad på grunn av kortest 
veglengde og kortest tunnel.

 For ikke-prissette konsekvenser er også A4 vurdert 
som et av de beste alternativene på grunn av mindre 
inngrep i nærområdet, dyrka mark, naturmiljø og 
kulturmiljø/landskap.

 Alternativ A4 har god måloppnåelse
 Alternativ A4 anbefales som utbyggingsalternativ.
 Investeringskostnaden er 471 mill kr. +/- 25% (2011-

kr).
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Alternativ med innsigelse

 Alternativ A4 toplan vil Statens vegvesen varsle 
innsigelse mot på grunn av fravik i forhold til 
vegnormalen og dårlig trafikksikkerhet.

 Alternativ 5 på Furene vil Statens vegvesen varsle 
innsigelse mot på grunn av løsning medfører ei ekstra 
rundkjøring som gir dårlig lesbarhet, sammenblanding 
med lokaltrafikk og vesentlig lavere trafikantnytte.
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 Alternativet starter på fv. 
651, like nord for brua over 
Øyraelva. Det forutsettes 
en betydelig utvidelse av 
rundkjøringen i 
Sjukehuskrysset.

 Ved Nytun går alternativet 
inn i en 140 m lang 
betongkulvert før den går 
inn i en fjelltunnel.

 Det blir bygget ny lokalveg
til Sunnmørsheimen, og 
avkjørsler til Høgskulen og 
butikker legges om.

 Det planlegges planskilt 
gangkryssing under E39, 
nord for rundkjøringa.

 Ved Furene blir alternativet 
koblet til dagens 
rundkjøring med en fjerde 
arm. 

Det anbefalte alternativet, A4
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Kombinert 
bebyggelse og 
anleggsformål

Grøntstruktur og 
friområde

Nye 
boligområder

Offentlig eller 
privat 

tjenesteyting 
(Sjukehus, 

omsorg/sosial-
boliger)

Idrettsanlegg

Volda - Utsnitt fra kommunedelplanen som viser 
arealbruk
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Kombinert 
bebyggelse og 
anleggsformål

Landbruks-, 
natur og 

friluftsområder

Framtidig veg

Furene alt. 4 - Utsnitt fra kommunedelplanen som 
viser arealbruk
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Kombinert 
bebyggelse og 
anleggsformål

Landbruks-, 
natur og 

friluftsområder

Framtidig veg

Furene alt. 5 - Utsnitt fra kommunedelplanen som 
viser arealbruk
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Konsekvenser av planforslaget

 Ulemper i anleggsperioden, spesielt siden det bygges langs eksisterende 
veg

 Riving av 1-2 boliger i Volda. 
 Færre boliger berøres av støy enn for alternativ 0+, D og E.
 Beregninger av luftkvalitet for svevestøv og nitrogendioksyd ved berørt 

bebyggelse viser at verdiene ligger under anbefalte grenseverdier.
 Ett bolighus ligger innenfor 50 meter fra tunnelpåhugg i Volda og kan 

berøres av utslipp ved påhugget.
 Hjortetrekket kan påvirkes av anleggsarbeidet (Kan bli krav om 

anleggsstopp i perioder)
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Konsekvenser av planforslaget (forts.)
Hjortetrekk og Torvmyrvegen

 Det er ikke mulig å si eksakt hvordan tiltaket vil kunne 
påvirke hjortetrekket

 Erfaring fra dagens viltovergang tilsier at det i området er 
mulig å gjøre tiltak som kan sikre viltovergangens 
funksjon, slik at trekket ikke sprer seg

 Hjortetrekket er vist på plankart med omsynssone
 Det er stilt krav om at hjortetrekket skal inngå i 

reguleringsplan for E39 og Torvmyrvegen, og det er 
foreslått betingelser for omsynssonen

 Det vurderes at hjortetrekket er ivaretatt i planarbeidet 
og at kravene Fylkesmannen stiller i sin innsigelse er 
innfridd.
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Konsekvenser av utbyggingsområdet ved 
Sjukehuset og Furene

 Boligutbygging gir nye muligheter for fortetting og variert bebyggelse samt 
avhjelper problem med knapphet på boliger i sentrumsnære områder

 Området ligger nær grøntarealer og friområder.
 Området ligger nær eksisterende infrastruktur, og det er lett å 

tilpasse/utvide i forhold til dette.
 Flatt området legger godt til rette for universell utforming.
 Det er negativt at noe fulldyrka mark beslaglegges samt at kulturlandskapet 

endres noe.
 Ett gårdstun er spesielt berørt, men kan bevares ved videre utbygging.
 Støy fra Vikebygdvegen er et problem som må løses i videre planlegging.

Boliger langs Vikebygdvegen: 
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Konsekvenser av utbyggingsområdet ved 
Sjukehuset og Furene (forts.)

 Fortettingsområde – i tråd med Retningslinjer om samordna areal- og 
transportplanlegging

 Sentrumsnært – lett tilgjengelig
 Nær eksisterende infrastruktur – krever mindre kostnader til nye veger.
 Terrenget legger til rette for universell utforming
 Negativt at dyrka arealer beslaglegges og kulturlandskapet endres
 Negativt at friområdet mot Øyraelva reduseres
 Støy er et problem som må løses i den videre planleggingen

Område for kombinert bebyggelse og anlegg, forretninger, 
tjenesteyting og nærbebyggelse, mellom Nymarka og Øyraelva: 
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Konsekvenser av utbyggingsområdet ved 
Sjukehuset og Furene (forts.)

 Planforslaget øker næringsareal i et strategisk viktig område
 Kan styrke arbeidsmarkedet og tjenestetilbudet
 Nær eksisterende infrastruktur- krever mindre kostnader til nye veger.
 Samlet planlegging av Furene næringsområde gir muligheter for samlet 

internvegsystem og adkomst. Må ivaretas videre.
 Området kan bli aktuelt for fjernvarme pga samlokalisering av flere 

industrialeraler
 Det er negativt at utbyggingsområdet ligger inn mot friluftsområdet
 Bratt terreng gir utfordringer for universell utforming
 Snauhogst kan bidra til redusert oppsugingsevne. Overflatevann må 

ivaretas.

Område for infrastruktur og næring ved Furene: 
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Takk for oppmerksomheten!


