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1.

KOMMUNEDELPLAN OG KONSEKVENSUTREDNING

FORORD
De fire kommunene Vestnes, Midsund, Aukra og Molde har som tiltakshaver
igangsatt plan- og utredningsarbeid
for ny E39 på strekningen Vestnes – Molde, og
legger med dette fram kommunedelplan
med konsekvensutredning
for prosjektet.
Tiltaket omfattes av Plan- og bygningslovens bestemmelser om
konsekvensutredninger.
Planprogrammet for tiltaket ble sendt ut på høring 29.6.2012, og fastsatt av
kommunestyret
i de respektive kommuner i september 2012.
I tillegg til å avklare hvilken løsning som skal velges for vegprosjektet E39 Vestnes Molde, angir planprogrammet hvilke temaer knyttet til prissatte og ikke-prissatte
konsekvenser som skal utredes. Formålet med konsekvensutredninger
er å
klargjøre virkninger av tiltak som kan ha vesentlige konsekvenser for miljø,
naturressurser eller samfunn. Konsekvensutredninger skal sikre at disse virkningene
blir tatt i betraktning under planlegging av tiltaket, og når det tas stilling til om, og
eventuelt på hvilke vilkår, planen eller tiltaket kan gjennomføres.
Denne rapporten presenterer og sammenstiller de utredningstema som er fastsatt i
utredningsprogrammet.
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.
Kommundelplanen ble lagt ut til offentlig ettersyn og sendt på høring til berørte
myndigheter og interesseorganisasjoner den 22.03.2013. Dette er en revidert
versjon hvor innspill er vurdert. Godkjenning av kommunedelplan med
konsekvensutredning
og trasévedtak skal gjøres av Vestnes, Midsund, Aukra og
Molde kommuner.
Plan- og utredningsarbeidet
har vært ledet av de fire kommunene Vestnes,
Midsund, Aukra og Molde og koordinert av Møreaksen AS ved prosjektleder Jan
Petter Hammerø. I tillegg har det vært en arbeidsgruppe bestående av
representanter fra alle de fire berørte kommunene, samt Statens vegvesen, region
midt.
Rambøll Norge AS har vært ansvarlig for utarbeidelse
konsekvensutredning.

av kommunedelplanen

Eventuelle spørsmål og henvendelser kan rettes til:

Rambøll

x

Inge Rakvåg, Midsund kommune, Tlf. 474 15966,
inge.rakvaag@midsund.kommune.no

x

Jan Rune Jacobsen, Vestnes kommune,
jan.rune.jacobsen@vestnes.kommune.no

x

Geir Göncz, Aukra kommune, tlf. 979 87909,
geir.goncz@aukra.kommune.no

x

Jostein Bø, Molde kommune, tlf. 957 72848,
jostein.bo@molde.kommune.no

Tlf. 951 04369,

med
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Spørsmål vedrørende utredningen kan også rettes til Rambøll Norge AS ved
prosjektleder Erik Spilsberg, telefon: 913 56402, Erik. spilsberg@ramboll. no
Plandokumentene er tilgjengelig
www.moreaksen. no

på følgende internettadresse:
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KOMMUNEDELPLAN OG KONSEKVENSUTREDNING

2.

SAM M EN DRAG

2.1

Bakgrunn
Kommunene Vestnes, Midsund, Aukra og Molde fremmer kommunedelplan med
konsekvensutredning
for E39 på strekningen Vestnes – Molde også kalt
"Møreaksen" Det er tidligere utarbeidet Konseptvalgutredning for strekningen som
har vært på høring og er kvalitetssikret av eksternt firma. Denne konkluderer med
en undersjøisk tunnel under Tautra, hengebru over Julsundet, samt forbindelse
mellom Otrøy og Gossen. Regjeringen har på dette tidspunktet ikke fastsatt konsept
for strekningen, men for den gjeldende delstrekningen synes det å være stor
sannsynlighet for at konseptet blir valgt.
Planprogrammet for kommunedelplanen
har vært på høring
kommunene Vestnes, Midsund, Aukra og Molde.

2.2

Beskrivelse

og er fastsatt av

av tiltaket

Kommunedelplanen omfatter ny veg med nødvendig tilsluttende sideterreng på
strekningen mellom Vik i Vestnes kommune og Julbøen i Molde kommune. I tillegg
omfatter planen arm fra Nautneset til Gossen.
Sør for Vik er det fortsatt usikkerhet omkring trasevalget. Planavgrensningen
medfører at det er behov for en egen prosess for å avklare alternativ der. Dette vil
også kunne få betydning for trafikk langs Fv 160 / 661 mellom Vestnes og Vik.
En ny E39 inn fra vest vil gi vesentlig trafikkøkning vest for og gjennom Molde
sentrum. Det er derfor nødvendig med et eget planarbeid som avklarer vegstandard
og trase på denne strekningen.
Det betyr at avslutningene og påkoblingen på eksisterende vegnett for denne
planen må karakteriseres som midlertidige løsninger og kan måtte bli revidert i
forbindelse med planarbeidene utenfor denne planavgrensningen. I søndre del er
det skissert en rundkjøring i Vik for påkobling med Fv 160, og i nordre del er det
skissert en rundkjøring med tilkobling til Fv 662 i Molde. Begge disse
kryssløsningene kan bli gjenstand for endring i forbindelse med nye planarbeider.
I konsekvensutredningen
er det for hvert utredningstema definert et
influensområde, det området som vil bli påvirket av vegutbyggingen.
Dette vil for
noen tema bli større enn selve planområdet. Særlig vil de tilgrensende strekninger
på E39 og omgivelsene ved disse bli påvirket av de økte trafikkmengdene. Da det
ikke er vurdert konkrete veglinjer utenfor selve planområdet, er det imidlertid ikke
mulig å utrede konsekvenser i full bredde for disse områdene (støy,
trafikksikkerhet,
inngrep, samfunnsøkonomi m.m).
Kommunedelplanen omfatter bare ett hovedalternativ for strekningen i tråd med
planprogrammet. I løpet av planprosessen er det likevel vurdert ulike varianter på
flere av delstrekningene. Disse er omtalt og presentert i vedlagte plan og
profiltegninger.
Det er likevel for hver delstrekning anbefalt en løsning som er vist i
vedlagte kommunedelplankart.
Det presiseres at hovedformålet med kommunedelplanen er å avklare trasekorridor
og prinsippløsninger. I neste planfase (reguleringsplan) vil det være nødvendig å
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optimalisere og justere tiltaket ytterligere. Det vil også være behov for supplerende
og mer detaljerte undersøkelser for noen tema.

2.3

Konsekvenser
Konsekvensanalysen er gjennomført i henhold til metodikk som er beskrevet i
Statens vegvesens håndbok 140 ”Konsekvensanalyser”.
Konsekvensene er sortert
på følgende hovedgrupper:
x
x
x

2.3.1

Ikke

Ikke prissatte konsekvenser
Prissatte konsekvenser
Andre konsekvenser
prissatte

konsekvenser

De ikke prissatte konsekvensene omfatter i denne sammenheng konsekvenser for
natur, miljø og ressurser. Utredningen er delt på landskapsbilde, kulturminner,
naturressurser, naturmiljø, og nærmiljø/friluftsliv.
For oversiktens skyld har vi valgt å dele inn vegprosjektet i delstrekninger,
noe som
gjør det enklere å diskutere konsekvensene på et mer detaljert nivå. Følgende
delstrekninger er vurdert separat:
1.
2.
3.
4.

Vik – Nautneset (Avgrenset
Nautneset – Julbøen
Nautneset – Sundsbøen
Sundsbøen – Aukra

til dagstrekningen

Bruheim – Neråssetra)

Landskapsbilde
For landskapsbildet er det flere delstrekninger som er utfordrende. Nord for
Moldefjorden er vegforbindelsen over raden av holmer mellom Sundsbøen og
Aukratangen en utfordring. Her har landskapsbildet høy verdi, og tiltaket vil etter
vår vurdering endre landskapsbildet negativt. På østsiden av Otrøy vil ny veg i den
bratte lia nord for den planlagte hengebrua over Julsundet stedvis medføre store
terrenginngrep av negativ karakter. I Molde kommune vil kulturlandskapet
på
Julholmen og Julbøen bli sterkt berørt av nytt veganlegg. Sør for Moldefjorden er
utfordringene mindre, men nærføringen til Vidåna er av negativ karakter.
Kulturminner
Tiltaket vil komme i berøring med fredede kulturminner fra jernalder/bronsealder.
Disse ligger på Julbøen i Molde, Aukratangen i Aukra og ved Sinderhaugen i
Vestnes. Det viktigste kulturminnet på Vestnes er et jernvinneanlegg fra romertiden
i form av en hesteskoformet slaggvoll rundt en blester (smelteovn for jernmalm).
Etter at den fredede blestertuften ble nøyaktig kartfestet viste det seg at den lå
midt i foreslått vegtrasé på dette stedet. Det er derfor gjort en justering av
vegtraséen som gjør at blestertuften nå ligger med god avstand til vegen. Den
justerte veglinjen er også positiv for naturmiljøet langs Vidåna.
På Julholmen ligger et markant krigsminne, et tysk torpedofort fra andre
verdenskrig. Fortet blir liggende inntil hengebrua over Julsundet: Avstand fra fortet
til brutårnet er 20-30 meter målt i luftlinje. fortet. Nærføring av brua til fortet vil
også gi en negativ konsekvens for dette utredningstemaet.
Potensialet for å finne
uregistrerte fornminner i området er ellers størst på Julholmen/Julbøen, på
Sundsbøen, på Aukratangen og på Forholmen.

Rambøll
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Naturressurser
Det er gjennomgående små verdier for jord- og skogbruksressursene
som berøres i
prosjektet. Omfanget varierer noe, og vurderes som størst der bortfall av
jordbruksarealene
kan bidra til nedleggelse av gårdsbruk. Dette gjelder særlig ved
Julbøen hvor et aktivt gårdsbruk kan stå i fare for å måtte legge ned. Det er få og
små områder som peker seg ut som verdifulle for jakt og omfanget vurderes som
lite til middels negativt i forhold til dette temaet. Fiskerier blir berørt og verdiene av
disse er middels. Omfanget vurderes som lite for dette temaet. Havbruksaktiviteten
berøres ved at det ligger oppdrettsanlegg relativt nær tiltaket. Både verdi og
omfang av denne ressursen vurderes som stor.
Naturmiljø
Det er registrert en rekke middels til store naturverdier innenfor influensområdet.
I
hovedsak er dette naturtypelokaliteter,
men det er også registrert noen viltområder
fra middels til stor verdi. Området er til dels dårlig kartlagt, spesielt gjelder dette
strekningen over Kjerringsundet,
samt verdier knyttet til elva Vidåna i Vestnes
kommune. Usikkerheten i forhold til verdisetting er derfor stor for deler av
influensområdet.
Konsekvensen for delstrekning 1 vurderes som middels stor. Konsekvensen er
vurdert ut fra at elva Vidåna kan inneha naturverdier som ikke er registrert, og en
tenker da først og fremst på elvemusling og anadrom fisk. Delstrekning 2 vil kunne
påvirke en trekkrute for hjortevilt, samt gå gjennom et beiteområde for hjort og
rådyr. Konsekvensen er vurdert til liten negativ. Delstrekning 3 vil berøre flere
naturtypelokaliteter,
og får middels/ liten negativ konsekvens. Størst negativ
konsekvens får delstrekning 4 over Kjerringsundet. Av kjente naturverdier vil en
naturbeitemark
bli bygget ned, og en kystmyrlokalitet
vil kunne bli berørt. Viktigst
er likevel at kunnskapsgrunnlaget
for denne strekningen foreløpig er begrenset, og
at dette området potensielt kan inneha langt større naturverdier enn det som er
registrert. Denne delstrekningen har derfor fått stor negativ konsekvens. Det er
nødvendig med ytterligere registreringer i forbindelse med reguleringsplanarbeidet.
Nærmiljø og friluftsliv
Det er i først rekke områdene på Julbøen og sjøområdene mellom Misund og Aukra
som er av stor verdi for friluftsliv og nærmiljø (delstrekning 2 og 4). For Julbøen og
Julholmen er konsekvensene store og ny veg og brupåhugg her vil føre til at
opplevelseskvalitetene på Julholmen/Julbøen svekkes betraktelig.
Nærmiljøkonsekvensen
for gård og fritidsbolig på Julbøen vil også bli markante med
veien såpass tett på. Ny veg og broer på holmene og de mindre øyene til Aukra vil i
første rekke være negativt for de som søker uberørt natur og friluftsliv i tilknytning
til de mange holmene og mindre øyene som ny veg kommer til å berøre. For
delstrekning 1 og 3 er konsekvensene svært små da vegen i liten grad kommer i
konflikt med utfartsområder
eller boligområder.
På den positive siden vil gang/sykkelveg
i tilknytning til Julsundbrua være et flott
tiltak for sykling til øyene Midsund og Aukra. Sammen med bruer over til Aukra vil
dette kunne bli en populær sykkeltur som nå kan nås uten bruk av ferge. Samlet er
konsekvensen vurdert til middels til liten negativ.
Indirekte er folkehelse ett av momentene knyttet til friluftsliv, nærmiljø,
ulykkesrisiko, støy og forurensing.
Gang/sykkelveg i tilknytning til Julsundbrua

Rambøll
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være et flott tiltak for sykling til øyene Midsund og Aukra. En sammestilling
andre faktorene som støy og

av de

Skjematisk sammenstilling, ikke prissatte konsekvenser
Konsekvensene er i tabell 1 vurdert innenfor en ni-delt skala fra meget stor positiv
konsekvens (++++)
til meget stor negativ konsekvens (––––)
Selv om den samlede vurderingen av de ikke prissatte konsekvensene blir negativ,
har vi ikke avdekket forhold som er så alvorlige at prosjektet ikke kan
gjennomføres.

Tabell

2.3.2

1 Oppsummering

Ikke

prissatte

konskevenser

KON SEKVEN S

TEMA

VERDI

OM FANG

Landskapsbilde

Middels/Stor

Middels/Stor

Kulturminner

Middels

Middels

Naturmiljø

Stor

Middels

Naturressurser

Liten/Middels

Lite/Middels

Nærmiljø / friluftsliv

Middels

Lite/Middels

Oppsummert

Middels

Middels

Prissatte
Tabell

-- / ----- / -- / ---

negativt

konsekvenser

2 Oppsummering

Prissatte

Tema

konsekvenser

Oppsummering
Trafikkmengdene

Trafikkanalyse

tiltaket.

over fjorden vil øke betydelig som følge av

Dette vil også gi vesentlig trafikkøkning

på fylkesveger

utenfor planområdet.
Det er få boliger innenfor planområdet
Støy

av støy. Trafikkøkningen
utenfor planområdet,
Lokal luftforurensing

Luftforurensing

som blir påvirket negativt

vil imidlertid kunne gi konsekvenser

dersom ikke tiltak iverksettes
anses ikke å være noe problem. Utslipp av

klimagass vil få en moderat forbedring på grunn av nedlegging av
fergestrekninger.

Trafikkøkningen

virker i motsatt retning

Ny E39 kombinert med nye bruer til Otrøy og Gossen vil gi
Kommunal infrastruktur

muligheter til effektivisering
tjenestetilbud

av både infrastruktur

Kostnadene til tiltaket er betydelige.
Virkning på offentlige budsjett

og

i de fire berørte kommunene.

finansieringsplan,
riksvegmidler,

Det er ikke gjennomført

en

men det vil være behov for en kombinasjon

bompenger

og kommunale

av

tilskudd for å realisere

tiltaket
Tiltaket er samfunnsøkonomisk
metodikken
Samfunnsøkonomisk

nytte/kostnad

prosjektet

ulønnsomt beregnet med

i håndbok 140 Det er imidlertid ikke langt unna at
er samfunnsøkonomisk

lønnsom, og med tanke på de

betydelige regionale virkningene

man kan oppnå, som ikke inngår

i beregningene

samfunnsnyttig.

anses prosjektet

Rambøll
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Andre

konsekvenser

Andre konsekvenser er oppsummert
Tabell

3 Oppsummering

andre

Tema

i tabell 3

konsekvenser

Oppsummering
Tunneldrivingen

vil medføre store mengder massetransport

vil merkes i influensområdet.
Konsekvenser i anleggsperioden

Naturmiljøet

som

er også særlig sårbart i

anleggsperioden.

Det er nødvendig med detaljert faseplanlegging

av anleggsdriften

slik at den kan foregå mest mulig skånsomt for

omgivelsene.
Usikkerhet i grunnforhold
Grunnforhold

knyttet

til den undersjøiske

kan påvirke anleggskostnadene,
tunnelen. Det er imidlertid

særlig

ikke

avdekket forhold som påvirker beslutningen om gjennomføring
tiltaket
Forutsigbarheten

Lokale og regionale virkninger

ved en fast fjordkryssing

vil gi et helt annet

grunnlag for å utvikle en større og mer robust bo- og
arbeidsmarkedsregion

og dermed gi ringvirkninger

i et stort

område.
Risiko- og sårbarhetsanalyse

2.5

Det er ikke avdekket forhold som gir uakseptabel risiko i
planområdet

Drøfting
Statens vegvesen har gjennomført konseptvalgutredning
(KVU) for ulike konsepter
for denne strekningen, med en anbefaling av konsept. Denne KVUen er
kvalitetssikret, men ikke ferdig behandlet i Samferdselsdepartementet.
Det er
således en viss usikkerhet i forhold til hvilket eller hvilke konsept Staten vil gå
videre med. Likevel er både Statens vegvesens anbefaling, kvalitetssikrerne og alle
høringsuttalelsene samstemmig i konsept på den strekningen som omfattes av
kommunedelplanen.
Det anses derfor rimelig sikkert at kommunedelplanen
vil være
i tråd med regjeringens vedtak.
Dette betyr at det ikke er drøftet hovedalternativer utover det hovedgrepet som er
presentert i planprogrammet. For enkelte delstrekninger er det imidlertid underveis
i arbeidet vurdert ulike varianter med hensyn på tekniske løsninger, vegstandard og
trasevalg. Det er særlig på vegstrekningen langs Otrøya, over holmene til Gossen,
samt ilandføring ved Julbøen det er vurdert ulike varianter.
Med utgangspunkt i de framtidige trafikkprognosene
tilsier vegnormalene at det for
vegarmen fra Julsundbrua til Sundsbøen bør tilrettelegges for høy standard (80
km/t og 10 meters vegbredde). Samtidig er dette et svært sidebratt og sårbart
terreng. Det er derfor drøftet ulike løsninger for denne vegstrekningen,
med tanke
på å redusere inngrep, og kostnader. Det anbefales å redusere vegbredden til 8,5
meter. Det er også vurdert å gå ned på kurvaturkravene, men det er lite å hente på
dette, så vi anbefaler en løsning tilpasset en hastighet på 80 km/t. Denne er lagt
omtrent på høyde med eksisterende veg.
Tilsvarende vurderinger er gjort på vegen over øyer og holmer mellom Otrøy og
Gossen. Konklusjonen på disse drøftingene er at det også her er lite å oppnå på å
redusere på kurvaturkravene, så her er det også anbefalt en løsning tilpasset en
hastighet på 80 km/t, men vegbredden anbefales redusert til 7,5 meter for å
redusere inngrep.
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På Aukratangen er det vurdert ulike løsninger for kobling mellom bru og terreng.
Det har vært vurdert en løsning hvor vegen går i terreng og ut på fylling i sjøen før
den går over på bru. På grunn av flere negative konsekvenser med denne løsningen
har vi endt opp med å anbefale en høy bru som starter nord for eksisterende
fylkesveg.
På Julbøen
662. Vi har
Julbøen og
planarbeid

i Molde er det vurdert ulike måter å koble seg til eksisterende fylkesveg
endt opp med å vise en løsning som går nord for bebyggelsen på
ender i en rundkjøring med eksisterende vegnett. I forbindelse med
for strekningen Julbøen – Molde, må denne tilkoblingen vurderes på nytt.

Arbeidet med kommunedelplan og konsekvensutredning
har detaljert konseptet
videre i forhold til KVU-en, og gått nøyere inn på kostnader og konsekvenser. En av
de viktigste endringene i forhold til KVU-en er at tunnelen nå er planlagt med 5 %
stigning for å etterkomme internasjonale krav. Dette har ført til noe lengre tunnel,
og noe høyere anleggskostnader.
Det er viktig å presisere at dette er en kommunedelplan hvor hovedhensikten er å
avklare prinsipper og vegkorridorer. I neste planfase (reguleringsplan) er det mulig
å justere og optimalisere veglinjer ytterligere, med avbøtende tiltak.
Beregnet samfunnsøkonomisk netto nytte med metodikk fra håndbok 140 er på den
negative siden, men det er ikke mye om å gjøre at det er samfunnsøkonomisk
lønnsomt. Det er en uttrykt målsetning å få en fergefri forbindelse langs E39. En slik
målsetning er vanskelig å begrunne ved hjelp av samfunnsøkonomi alene med de
metodene som benyttes. En fergefri forbindelse må derfor anses som en strategisk
utbygging av infrastrukturen
i distrikts-Norge
med tanke på langsiktig vekst og
utvikling både lokalt, regionalt og nasjonalt. Det er gjennomført utredninger som
viser at næringslivs- og arbeidsmarkedseffekter
kan være langt høyere enn de som
inngår i beregningsmetodikken.
Tiltaket medfører negative konsekvenser både for naturmiljø, nærmiljø og friluftsliv
og landskapsbilde. Det er viktig å detaljere tiltaket ytterligere i reguleringsplanfasen
slik at inngrep minimaliseres og avbøtende tiltak gjennomføres. Det er imidlertid
ikke avdekket forhold som tilsier at tiltaket ikke kan gjennomføres som vist i
plankart.
Planområdets avgrensning gir noen utfordringer. De økte trafikkmengdene som
følge av tiltaket vil gi vesentlig trafikkøkning på vegene utenfor planområdet, først
og fremst Fv 661, Vik – Vestnes og Fv 662 Julbøen – Molde. Dersom det ikke
iverksettes tiltak her, vil det medføre store konsekvenser knyttet til støy,
trafikksikkerhet,
nærmiljø og friluftsliv m. m. Det er derfor nødvendig å sette i gang
egne planarbeid for disse strekningene. Det vil være aktuelt med
rekkefølgebestemmelser
som hindrer gjennomføring av tiltaket før det er igangsatt
tiltak for disse tilgrensende strekningene.

2.6

Anbefaling
I en konsekvensutredning sammenlignes de aktuelle utbyggingsalternativene
med
0-alternativet.
Konklusjonen på en konsekvensutredning
kan være at man anbefaler
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ett av utbyggings-alternativene
dagens transportsystem.
I dette tilfellet er det i realiteten
med 0-alternativet.

eller at man velger å lande på 0-alternativet,

bare ett utbyggingsalternativ

Med utgangspunkt i konsekvensutredningen
Gossen i henhold til vedlagte plankart.
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Statens vegvesen har utarbeidet en konseptvalgutredning
for strekningen med
bakgrunn i oppdragsbrev fra Samferdselsdepartementet
datert 22.4.2010.
Hensikten med dette plannivået var å få avklart hvordan transportbehovet
mellom
Ålesund og Bergsøya for gods og personer best skal tilfredsstilles i framtida. KVUrapporten blir kvalitetssikret ev en ekstern konsulentgruppe (KS1) som tilrår
overfor berørte departement hvilke konsepter som bør ligge til grunn ved videre
planlegging. Deretter fastsetter Samferdselsdepartementet
hvilket eller hvilke
konsept som skal legges til grunn for videre planlegging. Denne avgjørelsen er ikke
tatt.
Strekningen Ålesund - Bergsøya er den midtre delen av de tre KVU-ene på
strekningen fra Skei (Sogn og Fjordane) og Liabø (Valsøya) i Møre og Romsdal) som
er blitt utarbeidet samtidig. Det er i tillegg utarbeidet et "overbygningsdokument"
som binder de tre KVU-ene sammen.
Med bakgrunn i KVUen for denne strekningen ble det så utarbeidet et planprogram
for en delstrekning Vestnes – Molde som beskriver hvilken trasé som skal utredes,
og hvilke konsekvenser som skal utredes. Planprogrammet ble fastsatt av Vestnes,
Midsund, Aukra og Molde kommuner etter høring.

3.2

Mål
Møreaksen AS' formål er å arbeide for realisering av fergefritt samband over
Romsdalsfjorden med tilknytning av øyene Otrøy og Aukra til fastlandet. Selskapet
skal arbeide for å fullfinansiere prosjektet i et spleiselag med Staten.

3.3

Formelt

grunnlag

for planarbeidet

”Forskrift om konsekvensutredninger”
av 26. juni 2009 nr. 276, krever at det skal
utarbeides konsekvensutredning
for prosjekter som E39 Vestnes - Molde. Prosjektet
kommer inn under forskriftens § 2 ”Planer og tiltak som alltid skal behandles etter
forskriften”:
[…]kommuneplanens arealdel og kommunedelplaner der det angis områder for
utbyggingsformål,
jf. plan- og bygningsloven § 20-4"
I tillegg angir forskriften at veger med investeringskostnader
på mer enn 500
millioner kroner skal konsekvensutredes.

3.4

Forhold

til annen

planlegging

Her er det tatt med en kortfattet
betydning for tiltaket.
3.4.1

Rikspolitiske

oversikt over planer og retningslinjer

som har

retningslinjer

Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging
gir
nasjonale mål og retningslinjer. I målsettingen heter det blant annet:
”Arealbruk og transportsystem skal utvikles slik at det fremmer samfunnsøkonomisk
effektiv ressursutnyttelse
med miljømessig gode løsninger, trygge lokalsamfunn og
bomiljø, god trafikksikkerhet
og effektiv trafikkavvikling.
Det skal legges til grunn et
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langsiktig bærekraftig perspektiv i planleggingen. Det skal legges vekt på å oppnå
gode regionale helhetsløsninger på tvers av kommunegrensene".
Videre heter det:
”Planlegging av utbyggingsmønsteret
og transportsystemet bør samordnes slik at
det legges til rette for en mest mulig effektiv, trygg og miljøvennlig transport, og
slik at transportbehovet
kan begrenses. Det bør legges vekt på å få til løsninger
som kan gi korte avstander i forhold til daglige gjøremål og effektiv samordning
mellom ulike transportmåter. Det bør tilstrebes klare grenser mellom bebygde
områder og landbruks-, natur- og friluftsområder.
En bør søke å samle naturinngrep
mest mulig”.
Rikspolitisk retningslinjer for barn og unges interesser i planleggingen skal ivaretas i
planlegging av det fysiske miljø.
3.4.2

KVU med Statens

vegvesens

anbefaling

Statens vegvesen har gjennomført en såkalt konseptvalgutredning
(KVU) for ulike
konsepter for denne strekningen, med en anbefaling av konsept. Samfunnsmålet for
prosjektet ble fastsatt av Samferdselsdepartementet;
I 2040 skal transportsystemet
i korridoren mellom Ålesund og Bergsøya være effektivt, tilgjengelig, pålitelig og
ivareta behovet for kommunikasjon for bo- og arbeidsmarkedsregioner.
Statens vegvesen har anbefalt konsept K2 som en framtidig

løsning på strekningen.

Flere høringsuttalelser bl.a. Møre og Romsdal fylkeskommune og kommunene har
gått inn for hovedløsningen mellom Vestnes og Molde, men flere høringsuttalelser
har gått inn for konsept K3 som har en annen linjeføring fra Vestnes og sørover.
Kvalitetssikring
av KVU-ene er gjennomført og presentert i en egen rapport [17].
Kvalitetssikrerne bygger i hovedsak på samfunnsøkonomisk lønnsomhet og
anbefaler konsept K2 som anbefalt, men holder samtidig konseptet K3 åpent for
videre vurdering.
Departementet vil gi sine føringer basert på Statens vegvesens anbefaling,
kvalitetssikrernes
rapport og lokale innspill fra kommuner og fylkeskommune.
KVUen er ennå ikke behandlet i Samferdselsdepartementet,
og det forventes en
avklaring i løpet av våren 2013. Det er således en viss usikkerhet i forhold til hvilket
eller hvilke konsept Staten vil gå videre med. Denne usikkerheten anses imidlertid
svært liten for den delstrekningen som omfattes av kommunedelplanen.
3.4.3

Nasjonal

transportplan

Nasjonal transportplan (N TP) legger føringer for investeringer i veg og bane i neste
tiårsperiode. NTP for perioden 2014 – 2023 er under utarbeidelse i
Samferdselsdepartementet.
Denne vil bli lagt fram for Stortinget våren 2013. De
fire transportetatene Statens vegvesen, Jernbaneverket, Kystverket og Avinor har
utarbeidet et forslag til investeringsstrategi som departementet jobber videre med.
I dette forslaget er det ikke signalisert fjordkryssingsprosjekter
i Møre og Romsdal
innenfor de gitte rammenivåene. Det er imidlertid foreslått 500 mill. kr. til
strekningen Betna – Vinjeøra i perioden 2014 – 2017 og 700 mill. kr. i perioden
2018 – 2023, dersom rammene økes med 20 % i forhold til dagens nivå.
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Fylkesplaner
Fylkesplan for Møre og Romsdal 2009 – 2012 ble vedtatt ved kongelig resolusjon
08.04.11. Planen dreier seg om regional utvikling og har som mål å utvikle
vekstkraftige regioner for å sikre bolyst og verdiskaping. Fylkesplanens visjon er:
«Vi vågar litt meir!». Planen har et sterkt fokus på å skape et samfunn i vekst med
tre satsingsområder som er kultur, kompetanse og verdiskapning.

3.4.5

Regional

transportplan

for midt

– Norge

26.03.2012.

De tre midtnorske fylkene (Nord-Trøndelag,
Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal)
har utarbeidet en felles Regional Transportplan (RTP). RTP skal bidra til å nå
fylkeskommunenes målsetting om å utvikle et konkurransedyktig
og framtidsrettet
transportsystem
sett i en helhet mellom de ulike transportformer.
RTP skal være
det overordna og strategiske plandokument for drift og investering i
samferdselssektoren i Midt-Norge.
3.4.6

Fylkesplan

for senterstruktur

(2004-2008,

Ny plan under

utarbeidelse)

Fylkesdelplan for senterstruktur
2004 – 2008 ble vedtatt i 2004 og omfatter blant
annet retningslinjer for lokalisering av kjøpesenter og andre større nyetableringer/
utvidelser innen detaljvarehandel. Fylkesdelplanen beskriver at disse skal
lokaliseres innenfor sentrumsareal avgrenset i kommuneplan, og være tilpasset
tettstedets størrelse og funksjon. Handel med plasskrevende varer bør ligge i eller i
utkanten av sentrumsarealet.

3.4.7

Kommuneplaner
Kommuneplan for Midsund
I Kommuneplanens samfunnsdel « Midsund 2020 – på vei mot toppen» trekkes det
frem at «Midsund er ein øykommune der samferdselsløysingar er av vesentleg
interesse for utvikling og busetting. Vesentlege utfordringar framover er
fastlandssambandet
gjennom «Møreaksen», samt betre buss- og ferjetilbod.
Utviklinga i Midsund framover vil henge nøye saman med regionsutviklinga
rundt
oss, og særskilt til utviklinga av regionsentra i Molde og Ålesund».
Videre sier kommuneplanen at «Midsund sin attraktivitet som bustadkommune heng
nært saman med regionsutviklinga.
Vi er avhengig av at utviklinga av ein større
felles regional bu- og arbeidsmarknad samt at kulturell- og sosialmarknaden lukkas
og realiseringa av samferdselsløysinga
Møreaksen».
Kommuneplan for Vestnes
Vestnes kommunestyre godkjente i møte 6. juli 2006 Kommuneplan for Vestnes
kommune - rullering 2006. Rullering av Kommuneplanen skal starte i 2012.
I kommuneplanen er det skissert en utviklingsretning
som er ønskelig for
kommunen; «Vestnes sentralt geografisk også i framtiden. I skjæringspunktet
mellom stamvegane E39 (Nord-Sør) og E136 (aust-vest). Fortsatt godt ferje- og
båtsamband til regionsenteret i Molde. Eventuelt tunnelsamband over
Moldefjorden.»
Ferjefri kryssing av Romsdalsfjorden blir også nevnt i kommuneplanen:
«Dersom
framtidig ferjefri kryssing av Romsdalsfjorden vert aktuell, må vi arbeide for at
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denne går mellom Vestnes og Molde via røyrtunnel,
nytte av eksisterande stamvegtrasé.»

og slik at ein får mest muleg

Kommuneplan for Aukra
Kommuneplan for Aukra 2011 – 2020 trekker frem at fastlandssambandet
på sikt
og god infrastruktur generelt er en avgjørende faktor for eksisterende næringsliv og
for å tiltrekke seg nyetableringer.
Det er viktig for næringslivet at det blir høyt trykk
på arbeidet med Møreaksen, og infrastruktur
vert vektlagt sterkt i forhold til å
busette seg i kommunen. Kommunen har forplikta seg til at 10 % av
skatteinntektene
fra Ormen Lange skal gå inn i samferdselsprosjekter
der
Møreaksen har høy prioritet. Det er viktig å støtte opp under det regionale
samarbeidet med Molde som regionsenter.
Aukra er en pendlerkommune
og en fastlandsforbindelse
vil styrke mobiliteten i
arbeids-markedsregionen
og gjøre kommunen mer attraktiv som bokommune. Det
er bred politisk enighet om at fastlandsforbindelse
skal være ett av
hovedsatsingsområdene
i kommuneplan-perioden.
Kommuneplan for Molde
Kommuneplanen for Molde 2002-2010 har som et overordnet mål at kommunen
skal være et sterkt, attraktivt og funksjonelt region- og kommunesenter i vekst
samt at kommunen skal være pådriver i regionalt samarbeid.
Kommuneplanens arealdel 2009-2020 vedtatt i kommunestyrevedtak
92/10
avspeiler ikke en framtidig samferdselsløsning vestover (Møreaksen). Møreaksen er
dermed et nytt element som krever tilpasning også i eksisterende arealplaner for
Molde kommune.

3.4.8

Reguleringsplaner
Følgende reguleringsplaner
alternativ som blir valgt.
Berørte reguleringsplaner,

x
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Vestnes kommune

Vik industriområde,22.04.1999

Berørte reguleringsplaner,

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Midsund kommune

Reguleringsplanfor Sundsbøen,25.3.1998

Berørte reguleringsplaner,

x

kan bli berørt av endelig linje avhengig av hvilket

Aukra kommune

Reguleringsplan
for Aukrasanden,7.10.98
Aukrasandenendring1, 25.5.05
Aukrasanden,mindre vesentligendringgnr. 1 bnr. 22, 26.1.05
Aukrasandenendringfor gnr. 1 bnr. 186og 286,31.11.05
Aukrafergekai,31.3.04
Barnebobarnehage,29.3.06
Barnebobarnehageendring01, 31.2.07
Hukkelbergbostadfelt,5.3.98
Hukkelbergbostadfeltendring01, 9.2.12
Reguleringsplan
for Akerøtangen,17.6.10
Reguleringsplan
for molo, ambulansekai,29.11.06
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Molde kommune

Mordalsmyra,15.5.1997

Verneplaner
FS00001875, Julholmmyren
Området på Julholmen/Julbøen er et statlig sikra friluftsområde.
Området er en
tidligere forsvarseiendom og består av et svakt skrånende myrområde bevokst med
glissen, småvokst furuskog. Området ligger innenfor selve Julholmen, som er et
yndet utfartssted, særlig i forbindelse med sportsfiske i sjø med stang.

Figur 1 Statlig

3.4.10 Inngrepsfrie

sikra

friluftsområde

på Julholmen

områder

Inngrepsfrie naturområder i Norge (IN ON) er en kartfesting av inngrepsfri natur.
Inngrepsfrie områder er definert som områder beliggende en kilometer eller mer fra
tyngre tekniske inngrep.
IN ON måler avstand fra tyngre, tekniske inngrep i naturen og beregner inngrepsfrie
soner basert på avstand i luftlinje fra nærmeste inngrep. Inngrepsfrie naturområder
er inndelt i 3 ulike soner basert på avstand til nærmeste inngrep.

x
x
x

Villmarkspregedeområder:Områderfem kilometereller mer fra tyngre
tekniskeinngrep.
Inngrepsfrisone1: Områdermellom tre og fem kilometer fra tyngre tekniske
inngrep.
Inngrepsfrisone2: Områdermellom en og tre kilometer fra tyngretekniske
inngrep.

Områder som ligger mindre enn en kilometer fra tyngre tekniske inngrep betegnes
som inngrepsnære.
Kartet viser inngrepsfrie naturområder etter soneinndelingen som er definert i
IN ON. Områder fem kilometer eller mer fra tyngre tekniske inngrep er markert med
mørkegrønt. De neste to sonene viser områder som ligger henholdsvis fra tre til fem
kilometer og en til tre kilometer fra et tyngre teknisk inngrep.
I forhold til planforslaget er det holmene mellom Midsund og Aukra som har
inngrepsfrie naturområder. Forholmen, Flatholmen deler av Kjerringholmen har

Rambøll

20 (110)

KOMMUNEDELPLAN OG KONSEKVENSUTREDNING

IN ON i sone 2 (mellom 1 og 3 km fra tekniske inngrep).
som INON område ved en utbygging.

Figur 2 INON områder

3.5

Plandokumenter

på Forholmen,

Flatholmen

Dette arealet vil forsvinne

og Kjerringholmen.

og planprosess

Kommunedelplan med konsekvensutredning for ny E39 Vestnes – Molde er
utarbeidet som ett samlet dokument som skal utgjøre et kvalitetssikret
beslutningsgrunnlag
for trasévedtak.
Behandlingen skjer i Vestnes, Midsund, Aukra og Molde kommuner og det må fattes
vedtak i alle kommunene.
Kommunedelplan med konsekvensutredning
skal legges ut til offentlig ettersyn i
minst 6 uker, og sendes på høring til berørte myndigheter og
interesseorganisasjoner.
Dokumentet vil også bli gjort tilgjengelig på internett.
Kommunene skal ved behandling av, og avgjørelse i saken, ta hensyn til
konsekvensutredningen
og uttalelsene til denne. Kommunene skal også vurdere om
det er behov for tilleggsutredninger
eller om konsekvensutredningen
kan
godkjennes. I saksframlegget eller innstillingen til vedtak skal det framgå hvordan
virkningene av planforslaget med konsekvensutredning
og innkomne uttalelser er
vurdert, og hvilken betydning disse er tillagt.
Kommunedelplanen er utarbeidet som plankart i målestokk 1: 50 000. Planen viser
de alternativer som kommunene anser som aktuelle. I tillegg er det laget
fullstendige plan- og profiltegninger som viser de utredede planløsningene i
målestokk 1: 10 000. Planen er utarbeidet som en ”ren vegplan”, dvs. at det ikke er
tatt stilling til arealbruken langs vegen i de ulike alternativene og det er heller ikke
utarbeidet planbestemmelser. Trasévedtaket skal knyttes til denne planen, og det
vil deretter bli utarbeidet reguleringsplan for det vedtatte alternativet.
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Tiltaket vil i sin helhet gå i ny trasé og erstatter dagens fergesamband Molde –
Vestnes. I tillegg vil tiltaket erstatte fergesambandene Aukra – Hollingsholmen og
Solholmen – Mordalsvågen. Den eneste delen av E39 som blir erstattet av tiltaket
er strekningen Ørskogfjellet – Vestnes, evt. Solnør – Vestnes avhengig av hvilket
konsept som blir valgt sør for planområdet. I tillegg vil strekningen fra fergeleiet i
Molde til tilknytning ny E39 bli erstattet, også det er avhengig av framtidige
løsninger i Molde.
Dagens E39 på de nevnte strekninger har ikke spesielle problemer knyttet til
vegbredde eller kurvatur. E39 er i hovedsak bygd ut i ny trase vest for
sentrumsområdet
Helland, og gir få konflikter. Det er to rundkjøringer på E39 for
tilknytning til sentrum. Det er en kort strekning på ca. 350 meter med 50 km/t ved
den ene rundkjøringen.

4.2

Trafikkmengder
Dagens trafikkmengder

Tabell 4 Trafikkmengder
fergestatistikk)

i influensområdet

i influensområdet

Strekning
E39 Fergesambandet

(Kilde

Nasjonal

vegdatabank

og

ÅDT

Tungtrafikkandel

1900

17 %

Solholmen –

500

7 %

Aukra -

900

8 %

Molde - Vestnes

Fv 668 Fergesambandet

er vist i tabell 4.

Mordalsvågen
Fv 662 Fergesambandet
Hollingsholmen
E39 Ørskogfjellet

4000

19 %

Fv 668 Nautneset – Sundsbøen

– Vestnes

500

7 %

Fv 662 Julbøen – Kringstadbukta

3400

8 %

Fv 662 Kringstadbukta

5000-8000

4 %

2500

7 %

Fv 661 Vik - Vestnes

– Molde

Fergesamband fungerer ofte som en barriere som demper etterspørselen etter
transport. Trafikkberegningene
for tiltaket (kapittel 8.1) viser at trafikken vil øke
vesentlig i forhold til dagens trafikk.

4.3

Fergestrekningene
Riksvegsambandet Molde – Vestnes er ett av åtte riksvegsamband langs E39. Det er
det sjuende mest trafikkerte fergesambandet i landet i forhold til antall kjøretøy,
det femte mest trafikkerte i forhold til antall personer og det fjerde i forhold til
trafikkarbeid.
Fergesambandet trafikkeres for tiden av de tre nybygde gassfergene M/F
Moldefjord, M/F Fannefjord og M/F Romsdalsfjord. Fergene har kapasitet på 129
personbilenheter (PBE). Overfartstiden er ca. 35 minutter.
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Frekvensen er 30 minutter på hverdager mellom ca. 6.30 og ca. 20.30, samt
søndag ettermiddag/kveld,
og noe sjeldnere på tidlig morgen og sen kveld, samt
lørdag. Mellom kl. 00.00 og 05. 00 går fergen hvert 90 minutt på hverdager og
lørdag, mens det er et opphold på 5 timer natt til søndag.
De to andre fergesambandene som forbinder hhv Otrøy og Gossen til fastlandet
kortere overfartstid men omtrent samme frekvens på dagtid.
Tabell

5 Oversikt

Samband

over fergestrekningene

Overfartstid

som omfattes

har

av tiltaket

PBE

Vekst

Antall

2010

2000 -

pr. retning

avganger

2010

(hverdag
lørdag

Antall

timer

nattestengt
/

/

søndag)
E39 Molde -

35 min

3696

58 %

37 / 24 / 28

1,5

15 min

1239

81 %

34 / 31 / 26

5,5

15 min

611

35 %

30 / 24 / 22

5,5

Vestnes
Fv 662 Aukra –
Hollingsholm
Fv 668
Solholmen –
Mordalsvågen

Trafikkutviklingen
på Molde – Vestnes og flere av de andre sambandene har i
mange år vært langt høyere enn prognosene og høyere enn den generelle
trafikkveksten
i fylket. Det forekommer relativt ofte gjenstående biler i dag, men
dette er i hovedsak knyttet til regelverket rundt transport av farlig gods, især
gasstankbiler.
Hvis den sterke veksten i etterspørsel øker også i årene framover,
kapasitet bli for liten i løpet av anbudsperioden 2010-2020.

4.4

vil dagens

Trafikksikkerhet
På strekningen Sjøholt - Vestnes har det i åtteårsperioden 2003 – 2009 skjedd 48
ulykker med 11 drepte eller hardt skadde. Ulykkesfrekvensen
er ikke spesielt høy i
forhold til sammenlignbare veger men gjennomsnittlig skadekostnad er relativt høy.
Dette kan skyldes at dette er fjelloverganger
med høyt fartsnivå og større andel
møteulykker som ofte gir alvorlige utfall.

4.5

Rasfare
Det er registrert 3 raspunkter i Skorgedalen
mot Tresfjorden.

4.6

på strekningen

fra Ørskogfjellet

ned

Miljø ( Støy og luftforurensning)
Dagens vegstrekning har ingen spesielle miljøproblemer. Spredt bebyggelse og
relativt lav trafikk gjør at det ikke er boliger på strekningen med støynivå over
grenseverdiene i Forurensingsforskriften.
Det er heller ikke spesielle problemer
knyttet til støv og luftforurensing.
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B ESKRIVE LSE AV TILTAKE T

5.1

Kommunedelplanens
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avgrensning

Kommunedelplanen omfatter ny veg med nødvendig tilsluttende sideterreng på
strekningen mellom Vik i Vestnes kommune og Julbøen i Molde kommune. I tillegg
omfatter planen arm fra Nautneset til Gossen.
Sør for Vik er det fortsatt noe usikkerhet omkring trasevalget (over Ørskogfjellet
eller gjennom Solnørdalen). Planavgrensningen medfører at det er behov for en
egen prosess for å avklare alternativ der. Dette vil også kunne få betydning for
trafikk langs Fv 160 / 661 mellom Vestnes og Vik. Med en E39-trase gjennom
Solnørdalen, vil det være naturlig å knytte E136 fra Tresfjordbrua E39 i Vik.
En ny E39 inn fra vest vil gi vesentlig trafikkøkning vest for og gjennom Molde
sentrum. Det er derfor nødvendig med et eget planarbeid som avklarer vegstandard
og trase på denne strekningen.
Det betyr at avslutningene og påkoblingen på eksisterende vegnett for denne
planen må karakteriseres som midlertidige løsninger og kan måtte bli revidert i
forbindelse med planarbeidene utenfor denne planavgrensningen. I søndre del er
det skissert en rundkjøring i Vik for påkobling med Fv 160, og i nordre del er det
skissert en rundkjøring med tilkobling til Fv 662 i Molde. Begge disse
kryssløsningene kan bli gjenstand for endring i forbindelse med nye planarbeider.
I konsekvensutredningen
er det for hvert utredningstema definert et
influensområde, det området som vil bli påvirket av vegutbyggingen.
Dette vil for
noen tema bli større enn selve planområdet. Da det ikke er vurdert konkrete
veglinjer utenfor selve planområdet, er det imidlertid ikke mulig å utrede
konsekvenser i full bredde for disse områdene (støy, trafikksikkerhet,
inngrep,
samfunnsøkonomi m.m).

Figur 3 Planavgrensning

(Planprogrammet)
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Figur
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5.2

Alternativer

som inngår
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i konsekvensutredningen

Konsekvensutredningen
omfatter ett hovedalternativ
i tillegg til 0-alternativet.
Alternativet tilsvarer i stor grad konsept K2/K3 slik de var definert i
konseptvalgutredningen.
For delstrekningene Nautneset – Sundsbøen er det
analysert tre ulike varianter av hovedalternativet.
For strekningen Sundsbøen –
Aukra er det vurdert to varianter. For Gossen og Julbøen er det også skissert ulike
løsninger for forbindelse til bruene.
Da disse variantene er geografisk avgrenset og til dels har avgrensede ulikheter i
kostnader og konsekvenser, er disse variantene ikke definert som alternativer i
konsekvensutredningen.
For hvert av områdene er det gjort en anbefaling som
ligger til grunn for det presenterte plankartet. Variantene er likevel vist i vedlagte
plan- og profiltegninger,
slik at det er mulig å vurdere disse.

5.3

Endringer

i forhold

til planprogrammet

Planprogrammet angir at kommunedelplanen
i sør avsluttes ved tunnelinnslaget på
Vik i Vestnes, der ny E39 er tenkt videreført sørover via alternativene K2 eller K3. I
samråd med de berørte kommunene er kommunedelplanen likevel avsluttet i kryss
med fv 661. Årsaken til dette er at videreføringen sørover er avhengig av valg av
alternativ helt fra krysset og det er ikke ønskelig å legge føringer som begrenser
handlingsrommet
for planarbeidet lenger sørover.

5.4

Veg, bru og tunnelstandard

på de ulike delstrekningene

Ny E39 er dimensjonert i henhold til gjeldende vegnormaler. De framtidige
trafikkmengdene
varierer på ulike deler av E39 og på armen til Gossen. Dette vil
igjen ha betydning for vegstandarden. I tabell 6 er det beskrevet hvilken
vegstandard som i utgangspunktet er lagt til grunn.

Tabell

6 Oppsummering

vegstandard

Dim.trafikk-

Fartsgrense

Vegbredde

mengde
E39 Vik –
tunnelpåhugg

9400

90 km/t

sør

E39 Undersjøisk

12,5 m (med

Ingen

midtrekkverk)
9400

90 km/t

13300

80 km/t

tunnel
E39 Julsundbrua

Gang- og
sykkelløsning

To tunnelløp

Ingen

(2 * T9,5)
Fire felt

Adskilt gangbane på

(16,5 m)

den ene siden av
brua

Fv 668 Nautneset

6300

80 km/t

8,5 m

– Sundsbøen

Sammenhengende
g/s-veg adskilt med
rekkverk

Ny veg Sundsbøen
- Aukrasanden

4400

80 km/t

7,5 m

Sammenhengende
g/s-veg adskilt med
rekkverk
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5.5

Bekrivelse

5.5.1

E39 Delstrekning

av delstrekninger

og varianter

Vik – Nautneset

Denne delstrekningen går hovedsakelig i tunnel, men de første 1500 metrene går i
dagen fra ny rundkjøring ved gården Bruheim i Vik i Vestnes og nordover til
tunnelpåhugget ved Neråssetra. Den videre traseen sør for rundkjøringen er ikke
avklart og vil bli gjenstand for en ny kommunedelplanprosess.
Den undersjøiske tunnelen er planlagt med største stigning på 5 %. Dette er
vesentlig slakere enn de fleste undersjøiske tunneler som er bygd til nå i Norge.
Bakgrunnen for dette er at det er satt økende fokus på lange bratte tunneler og
brannrisiko knyttet til varmgang i motor og bremser for tunge kjøretøy. I forslag til
revidert tunnelhåndbok er dette kravet implementert.
Tunnelen er i henhold til krav i tunnelhåndboka utformet med to tunnelløp, hvert
med tunnelprofil T9,5. På den måten vil vegen ha fire felt kontinuerlig samt
tverrforbindelser
(rømningsveger) hver 250 meter. Tunnelene forutsettes utformet
med alle sikkerhetsinstallasjoner
som kreves i håndbok 021 (tunnelhåndboka).

5.5.2

E39 Delstrekning

Nautneset

– Julbøen

Ved Nautneset er det planlagt et planskilt kryss med ramper delvis i fjell for
påkobling til Fylkesveg 668 på Otrøya. Fra Nautnestet går E39 i en lang hengebru
over Julsundet til Julbøen i Molde kommune. Hengebrua får et hovedspenn på ca.
1600 meter. På Julbøen er det foreløpig planlagt en tilkobling med rundkjøring ved
Fylkesveg 662. Denne påkoblingsløsningen
kan bli endret som følge av planarbeid
for E39 videre inn mot Molde. Det er undersøkt to varianter av påkobling mot
eksisterende vegnett i dette området. Begge er vist i vedlagte plan- og
profiltegninger.

5.5.3

Fv 668 Delstrekning

Nautneset

– Sundsbøen

Strekningen fra E39 på Nautneset til Sundsbøen på Otrøy har i dag svært dårlig
vegstandard, og med de forventede økningene i trafikkmengder
inngår ny veg på
strekningen som del av tiltaket. Terrenget er svært sidebratt og eksponert mot
sjøen. Det er analysert tre ulike varianter for denne strekningen.

a) Vegenliggerlengeropp i skråningenenn dagensveg.Vegenhar en
horisontalkurvatursomtillater 80 km/t. Eksisterendevegvil fungeresom
gang-og sykkelveg.
b) Vegener mestmulig tilpasseteksisterendevegmed en kurvatur somtillater
60 km/t. Detbyggesparallell gangog sykkelvegsomdel av vegen. Dette er
en noe redusertstandardenndet vegnormalenetilsier for disse
trafikkmengdene.
c) Vegi sammenivå someksisterendeveg,men med høyerevegstandard,slik at
kurvaturentillater 80 km/t.
De tre variantene

Rambøll
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Vi har valgt å gå videre med variant c) i det videre planarbeidet.

x
x
x
x

5.5.4

Hovedårsakene er:

Vedå liggepå nivåmedeksisterendevegunngåsurområdersomkanskape
komplikasjoneri anleggsfasenogustabileskjæringer.
Flereviktige verneverdigenaturtyper i skråningenelangsOtrøyunngås.
Det visuelleinntrykket av vegenfra sjøenvil bli mindredominerende.
Selvom inngrepeneog kostnadeneblir noe størrefor variant c) enn variant b)
vil trafikkmengdenebli såpasshøyepå strekningenat vi anbefalerå byggeen
vegsomtillater 80 km/t.

Fv 216 Delstrekning

Sundsbøen

– Aukra

Strekningen mellom Otrøy og Gossen består av bruer og fyllinger samt veg over
holmene. Prinsippløsningene er basert på et forprosjekt utført av Aas Jacobsen.
Dette innebærer

Tabell

7 Beskrivelse

Strekning
1. Sundet mellom

av anbefalte

bru- og fyllingsløsninger

Minste

Største

avstand

dybde

250 m

30

Sundsbøen og

mellom

Otrøy og Gossen

Bru/fyllingsløsning
Steinfylling

med kort bru for

vanngjennomstrømming

Bollholmen
2. Bollholmsundet

390 m

110

Fritt frambyggbru

i betong. Skråstag kan

vurderes men blir sannsynligvis dyrere.
3. Flatholmsundet

200 m

50

Fritt frambyggbru

i betong. Seilingshøyde

20 m
4. Sundet mellom

100 m

20

Flatholmen og

Steinfylling

med kort bru for

vanngjennomstrømming.

Kjerringholmen
5. Kjerringsundet

720 m

60

Hengebru. Andre brutyper er også mulige.
Seilingshøyde 20 m.

Området er sårbart og det er et mål å gjøre inngrepene
for å redusere det visuelle inntrykket vegen gir.

så skånsomme

som mulig

Det er vurdert to ulike varianter

a) Vegmed fullgod standardtillatt for 80 km/t.
b) Vegmed redusertstandardover holmenefor å begrenseinngrepog
kostnader.
Variantene er vist i vedlagte plan- og profiltegninger.

(vedlegg 2)

Hensikten med å vurdere løsningen med redusert standard var å skåne inngrepene,
særlig på Forholmen, den største av øyene. Det viser seg imidlertid at man må gå
vesentlig ned i horisontalkurvatur
for at denne målsetningen skal oppfylles. Det vil
innebære en uforholdsmessig krapp kurve på denne øya, mens vegstandarden for
øvrig er preget av lange og relativt rette bruer og fyllinger. Kostnadsmessig vil det
være relativt lite å hente, da storparten av kostnadene på denne strekningen er
knyttet til bruer og fyllinger.
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Vi har derfor anbefalt å gå videre med variant a) i konsekvensutredningen.
Når det
gjelder brutyper må dette detaljeres videre i reguleringsplanfasen slik at estetisk
utforming blir tilpasset det området vegen skal gå i. For den største brua
(Kjerringsundet)
kan det være aktuelt å vurdere arkitektkonkurranse.
Den største brua på denne strekningen går over Kjerringsundet fra Kjerringholmen
til Aukratangen. Det er foreløpig lagt til grunn en hengebru som i utgangspunktet
framstår som den mest kostnadsoptimale løsningen. Ved Aukratangen er det
forutsatt at brua starter i terreng nord for eksisterende Fylkesveg 217 og går over
fylkesvegen og videre ut på brua.
Det er også skissert en alternativ variant hvor ny veg går i terreng helt ut til
Aukratangen og ut på fylling før den går over på bru. Denne varianten vil føre til
noe mindre dominerende bru, på Aukratangen, men har samtidig noen ulemper
som gjør at vi ikke anbefaler denne varianten. Den er nærmere beskrevet under
ikke prissatte konsekvenser.

5.6

Oppsummering
Tabell

av delstrekninger

8 Oppsummering

Delstrekning

av delstrekninger

Veglengde

Anbefalt

løsning

Andre undersøkte
varianter

1. E39 Vik –

17 km

Nautneset

Veg i dagen 1500 m
Undersjøisk tunnel i to løp
15500 m

2. E39 Nautneset –

3 km

Julbøen

Komplisert kryssområde

med

Veg fra brua sør for

ramper delvis i fjell.

bebyggelsen på Julbøen

Hengebru med hovedspenn

og fram mot et planskilt

1600 meter. Veg nord for

kryss

bebyggelsen på Julbøen og
rett fram til rundkjøring

ved

Fv 662
3. Fv 668

Ny veg med parallell gang- og

Ny veg lenger opp i lia,

Nautneset –

2 km

sykkelveg omtrent på dagens

med bruk av dagens veg

Sundsbøen

vegtrase

til gang- og sykkelveg

Dimensjonerende

hastighet

80 km/t

Ny veg i dagens trase
med lavere
dimensjonerende
hastighet

4. Fv 216
Sundsbøen - Aukra

6 km

Ny veg med dimensjonerende

Ny veg med lavere

hastighet 80 km/t.

dimensjonerende
hastighet
Alternativ

løsning for

brufeste på Aukratangen
med fylling i sjøen

Disse delstrekningene er lagt til grunn for beskrivelse av konsekvenser. Det tas
utgangspunkt i den anbefalte løsningen, men de andre variantene omtales i den
grad det er relevant. For delstrekning 1 er de ikke prissatte konsekvensene
begrenset til vegstrekningen i dagen.
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M ETODE FOR KON SEKVE N SU TRE DNIN G
Den metodikken for konsekvensvurderinger
som er beskrevet i Statens vegvesens
håndbok 140 ”Konsekvensanalyser”,
er lagt til grunn for denne utredningen.

6.1

Prissatte

konsekvenser

For prissatte konsekvenser er programmet EFFEKT versjon 6.05 benyttet. EFFEKT
beregner alternativenes Netto nytte og Netto nytte/Kostnad. Resultatet fra
trafikkberegninger
for de ulike alternativene leses inn i EFFEKT, og Netto nytte
beregnes. Nytten som beregnes er summen av nytten som oppnås på hele
vegnettet som beregnes i trafikkmodellen. Med grunnlag i kostnader fastsatt i
ANSLAG beregnes Netto nytte/kostnad-forhold.
Beregning av støy og lokal luftforurensning
er gjort i programmet VSTØY/VLUFT
versjon 4.6.
De viktigste
x
x
x
x

nyttekomponentene

i en samfunnsøkonomisk

beregning er

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

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

6.2

Ikke

prissatte

med

konsekvenser

Tre begreper står sentralt når det gjelder vurdering og analyse av ikke-prissatte
konsekvenser; verdi, omfang og konsekvens. Med
verdi menes en vurdering av hvor verdifullt et område
eller miljø er. Med omfang menes en vurdering av
hvilke endringer tiltaket antas å medføre for de ulike
miljøene eller områdene, og graden av denne
endringen. Til sammen gir dette en konsekvens som
er summen av verdien på det enkelte element og
omfanget av inngrepet/tiltaket
på det samme
elementet. Både verdi, omfang og konsekvens bygger
på en avveining mellom de fordeler og ulemper som
tiltaket vil medføre.
Skalaen for vurderingene er gitt i en såkalt
konsekvensvifte, definert i Statens vegvesens
håndbok 140. I viften kommer det fram en
konsekvensskala fra meget stor positiv/negativ
til
ubetydelig på begge sider av skalaen angitt med
farger fra lilla til hvit og med koding (++++ via 0 til –
–––). Viften vil bli brukt til å sikre at riktig
konsekvens blir utfallet men på grunn av at flere av
alternativene er så like er det ikke hensiktsmessig å
visualisere med hjelp av viften. Endelig

Figur 5 Konsekvensvifte
etter
vegvesens håndbok 140
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sammenstillinger
av konsekvenser blir vist skjematisk
konsekvensen for det enkelte tema.

ved hjelp av tabell for å vise

Det er viktig å være klar over at alle samlede konsekvensvurderinger,
oppsummert
i tekstbokser og konsekvensvifter,
blir vurdert utfra en skala som skal dekke alle
”normale” utbyggingssituasjoner.
Konsekvenser vurdert som ”lite til middels
omfang” kan derfor skjule store konsekvenser for nærmeste naboer, grunneiere
eller andre. Disse lokale konsekvensene er i de fleste tilfellene ikke vurdert i detalj,
men det skal være tatt høyde for aktuelle problemstillinger
så langt det er praktisk
mulig gjøre på dette plannivået. Det forutsettes at den enkelte detaljsak håndteres i
direkte prosesser mellom tiltakshaver (Møreaksen AS) og den enkelte
grunneier/interessent.

Tabell

6.3

9 Skala for vurdering

av ikke prissatte

konsekvenser

Symbol

Konsekvens

Beskrivelse

+ + + +

Meget stor positiv
konsekvens

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

+ + +

Stor positiv konsekvens

Store forbedringer
situasjon.

+ +

Middels positiv
konsekvens

Middels store forbedringer
dagens situasjon.

+

Liten positiv konsekvens

Små forbedringer
situasjon.

0

Ubetydelig/ingen
konsekvens

Ingen eller uvesentlige endringer i forhold
til dagens situasjon.

–

Liten negativ konsekvens

Noe forverring i forhold til dagens
situasjon.

– –

Middels negativ
konsekvens

Middels forverring i forhold til dagens
situasjon.

– – –

Stor negativ konsekvens

Store forverringer
situasjon

– – – –

Meget stor negativ
konsekvens

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

Andre

i forhold til dagens

i forhold til

i forhold til dagens

i forhold til dagens

konsekvenser

Andre konsekvenser omfatter temaene regionale virkninger, trafikale forhold,
geologi/geoteknikk og konsekvenser i anleggsperioden. Da disse temaene er svært
ulike i forhold til betydning og verdi som sammenligningsgrunnlag,
er det gjort en
ren verbal vurdering av konsekvensene for disse temaene og en vurdering av
hvilken betydning de har.
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KON SEKVE N SER

De ikke prissatte konsekvensene omfatter i denne sammenheng konsekvenser for
natur, miljø og ressurser. Utredningen er delt på landskapsbilde, kulturminner,
naturressurser, naturmiljø, og nærmiljø/friluftsliv.
For oversiktens skyld har vi valgt å dele inn vegprosjektet i delstrekninger,
noe som
gjør det enklere å diskutere konsekvensene på et mer detaljert nivå. Følgende
delstrekninger vil bli diskutert i det følgende:
1.
2.
3.
4.

Vik – Nautneset (Avgrenset
Nautneset – Julbøen
Nautneset – Sundsbøen
Sundsbøen – Aukra

til dagstrekningen

Bruheim – Neråssetra)

Selve tunnelstrekningen er ikke omtalt, da denne ikke gir inngrep som påvirker de
ikke-prissatte konsekvensene

7.1

Landskapsbilde

7.1.1

Innledning
Hovedformålet er å belyse de konsekvensene som det nye veganlegget vil medføre
for landskapet i analyseområdet.
Den Europeiske landskapskonvensjonen
gir følgende definisjon av landskap:
”Landskap betyr et område hvis særpreg er et resultat av påvirkningen fra og
samspillet mellom naturlige og menneskelige faktorer. Kulturlandskap er et
landskap som er påvirket eller omformet av menneskers aktivitet gjennom tidene.
Landskapet favner både kultur og natur. Det er personlig og inkluderende fordi vi
alle skaper vår egen opplevelse av landskapet på grunnlag av bruk, minner,
assosiasjoner og kunnskap. Det er disse personlige erfaringene som gir landskapet
dets kulturelle og sosiale verdier, i tillegg til de miljømessige og økonomiske”.
Nye veger innebærer i vår tid omfattende inngrep i landskapet. Konsekvenser av
inngrepene er at opplevelsen og bruken av landskapet forandres. I hvilken retning
er til en viss grad personavhengig og hva slags holdninger den enkelte har til
landskapsinngrep generelt, og hvilke personlige forhold man har til landskapet det
blir foretatt inngrep i.

7.1.2

Metode

for landskapsvurderinger

Med utgangspunkt i ortofoto, bonitetskart, markslagskart og andre kartbaser er det
laget en kortfattet beskrivelse av landskapet langs de ulike delstrekningene.
På
bakgrunn av denne beskrivelsen er området så gitt en grov verdivurdering hvor
Statens vegvesens standardmetodikk
er blir benyttet for vurdering av tema
landskap (jfr. kapitlet med beskrivelse av metodikk over). Landskapet er betont
som en visuell og opplevelsesmessig ressurs, og blitt karakterisert etter begrepene
helhet/kontinuitet,
mangfold/variasjon
og inntrykksstyrke/intensitet.
Det er viktig å være klar over at de samlede konsekvensvurderinger
skal dekke alle
”normale” utbyggingssituasjoner.
Konsekvenser vurdert til å ha lite eller middels
omfang kan derfor skjule store konsekvenser for nærmeste naboer, grunneiere eller
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andre. Det forutsettes derfor at den enkelte detaljsak håndteres i direkte prosesser
mellom tiltakshaver/kommune
og den enkelte berørte part når en kommer på
reguleringsnivå.
Influensområder
Tiltakets
1.

influensområder

vil være på to nivåer:

Nærmiljøene hvor de fysiske inngrepene av veganleggene i landskapet
skjer.

2.

Områder som visuelt påvirkes av veganleggene.

Klassifisering

av landskap – landskapsregioner

og sårbarhet

Institutt for Skog og Landskap har utarbeidet et nasjonalt klassifiseringssystem
for
landskap. Dette kan kort beskrives slik: Landet er inndelt i 45 landskapsregioner.
Disse er igjen inndelt i 444 underregioner. Underregionene er så igjen inndelt i
landskapsområder.
I Møre og Romsdal fylke er både landskapsregioner
og
underregioner definert, men kun landskapsregionene er beskrevet. Underregionene
er lokalgeografiske områder på kommunenivå.
Landskapsregionene
beskrives i forhold til følgende karakteristika:
x
Landskapets hovedform
x
Landskapets småformer
x
Hav og vassdrag
x Vegetasjon
x
Jordbruksmark
x
Bebyggelse og tekniske anlegg
x
Landskapskarakter
De aktuelle veglinjene går gjennom følgende landskapsregioner:
x
20 – Kystbygdene på Vestlandet: Ytre deler av Midsund
x
22 – Midtre bygder på Vestlandet: områdene langs Moldefjorden
(Vestnes/Molde)
x
24 – Kystbygdene på Nordmøre og i Trøndelag: Aukra og ytre deler av
Molde kommune
x
25 - Fjordbygdene på Møre og i Trøndelag
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Figur 6: Inndeling
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i landskapsregioner

Nedenfor følger kortfattet karakteristika over de aktuelle landskapsregionene
beskrevet i Puschmann: Nasjonalt referansesystem for landskap – 2005

–

Region 20 Kystbygdene på Vestlandet
Preget er snaut og karrig, særlig ved ytterkysten. Lyngheier, fukthei og myr
dominerer, men det treløse landskapet er nå i gjengroing. Fordi skjærgård og
øykomplekser er blant regionens vanligste landskapstyper, så utgjør utallige små
våger og sund de vanligste vannflateformene.
Mest iøynefallende av småformene er
mange oppstikkende og ofte nakne skjær, knauser eller bergrygger som gir
regionen et grått og til dels karrig preg. Landhøyden varierer fra nærmest havnivå
til godt over 100 m., ofte avhengig av avstand til åpent hav – fastland. Løsmasser
er det generelt svært lite av. Etter istiden stod havet inn over deler av strandflaten,
og avsatte sand og leire i grunne senkninger i le for bølgeutvaskingen.
Marin grense
ligger lavt, ca. 30 m.o.h. Den oppstykkede strandflaten resulterer også i sjøflater
med høyst ulik form, ly av den ytre holmekransen finner man imidlertid et mylder
av ulike våger, sund og småfjorder, og som til sammen danner en indre lei med
mange ferdselsmuligheter, særlig for småbåter.
Region 22 Midtre bygder på Vestlandet
I grove trekk kan den ses som et belte mellom fjordmunningene
og indre bygdene.
Her inngår også flere mellomstore fjellområder mellom fjordløpene. Både langs
fjordløpene og oppe i regionens fjellområder er det generelt lite løsmasser. Her
dominerer et tynt og usammenhengende jorddekke i kombinasjon med nakne
fjellflater og fjellblotninger.
I Romsdal og på Nordmøre har landskapet et mildere
uttrykk enn på Sunnmøre, dvs. langt mer avrundet og med større løsmassedekker.
Skogspreget er betydelig, og her er store områder med særlig lauv- og
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blandingsskoger. Over hele regionen har skogreising med planting av gran hatt et
stort omfang - ofte i smale felt oppetter bratte dalsider. Men regionen har også flere
storslagne fjordarmer som slynger seg inn og ender opp i trange fjordbotner. De
fleste fjordløp omkranses av markante og til dels høyreiste fjordsider, noe som er et
vesentlig skille mot de ytre fjordbygdene i region 21.
Region 24 Kystbygdene på Nordmøre og i Trøndelag
Region 24 strekker seg langs Romsdalsfjordens ytterkyst i sør t.o.m. Vikna i nord.
Store deler av regionen består av harde grunnfjellsbergarter
med en markert
linjering som følger bergartsstrukturene.
Dominerende landform er en opprevet
strandflate, dvs. en skjærgårdskyst med tusener av små og store øyer, holmer og
skjær. De aller fleste øyer er lave, men her fins også storøyer med partier
bestående av høye, kollete åser eller storkupert hei i de indre regiondeler, er
landformene ofte høyere enn øyenes strandflater. Langs deler av Nord-Mørekysten
ses dette som høyreiste paleiske fjellformer med steile fjellvegger og korte u-daler i
veksling. Slike fjell er markante vegger i skjærgårdens åpne, vide landskapsrom, og
er også ofte et skille mot regionene innenfor. Klimaet er oseanisk, og regionen
tilhører kystseksjonens lavlandsbelte. Milde vintre og mye nedbør gir gode forhold
for atlantisk kystlynghei, som er/var et resultat av beite, slått og brenning. Ved
bruksopphør vokser lyngheia til. Først med einer, deretter med ris- og bjørkekjerr. I
tillegg har utstrakt bartreplanting på lynghei og myr, mange steder lukket tidligere
åpne landskap ytterligere.
Region 25 Fjordbygdene på Møre og i Trøndelag
Region 25 har store variasjoner. Her finner vi de storskalige fjordlandskapene.
I
denne regionen finner vi også større jordbruksbygder langs fjordsystemene. Frodige
skogkledde lier og åser dominerer lavereliggende områder, men vi finner også
større områder som ligger over skoggrensa. Aktiv skogbruksnæring
fins i områder
med middels og høg produksjonsevne i utmarka. Landskapet har varierende
sårbarhet mot inngrep, men gjennomgående mindre sårbart enn i
landskapsregioner som ligger nærmere kysten.

7.1.3

Alternativ

0: Beskrivelse

av dagens

landskapsbilde

og verdivurdering.

For generell landskapsbeskrivelse vises det til Puschmanns beskrivelser ovenfor.
Mer konkret i forhold til delstrekningene som er beskrevet ovenfor vil vi gi følgende
beskrivelser:
7.1.4

Verdi og omfang

for delstrekning

1, Vik - Nautneset

Verdi
Denne delstrekningen ligger øst for Tomrefjorden, og tar av mot nord i et nytt kryss
på Fv. 661 som foreslås plassert ca. 750 meter øst for vegdelet mellom Fv. 661 og
Fv. 162. Vegen følger elva Vidåna ned mot søndre tunnelpåhugg for tunnelen under
Moldefjorden. Landskapet er slakt, med en blanding av lauvskog, grøftet myr,
blandingsskog og enkelte grupper med barskog (furu og gran). Denne
landskapstypen finner vi mange steder i denne regionen. Det mest verdifulle
elementet er elva Vidåna og randsonene langs denne.
En samlet vurdering
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Verdi:

Liten

Middels
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Stor

Omfang
Vegen vil gjøre inngrep i et kulturpåvirket naturlandskap langs Vidåna.
Landskapskvalitetene er knyttet til elva og dens randsoner. Vegen følger tett på
elvas østre bredd på størstedelen av strekningen. Denne nærføringen er uheldig, og
vil være negativt for landskapsbildet.
Omfanget
negativt.

Omfang:

7.1.5

av veganleggets

Stort
negativt

Verdi og omfang

virkning

Middels
negativt

for delstrekning

på landskapsbildet

Lite
negativt

|
|

vurderes

Lite
positivt

å være middels

Middels
positivt

Stort
positivt

2 Nautneset-Julbøen

Verdi
Dette er strekningen mellom nordre tunnelpåhugg for Moldefjordtunnelen
i Midsund
og Julbøen i Molde, og innbefatter en foreslått hengebru over Julsundet. Den ca.
250 meter lange strekningen fra tunnelpåhugget til brufestet på Nautneset og er en
brattlendt lisone med berg, blokkmark og tynt jordsmonn. Vegetasjonen er variert,
hvor mange arter av lauvtrær er representert sammen med innslag av furu.
Sitkagran er plantet flere steder i området. Stedet ligger sterkt eksponert i
landskapet.
På østsiden av Julsundet går vegtraséen først over Julholmen, hvor østre landkar for
Julsundbrua er foreslått plassert. Deretter fortsetter traséen over Julbøen og inn i et
variert og småskalig kulturlandskap ved gården Julbøen. Deler av Julbøen er et
naturskjønt strandområde med et bakland av variert lauvskog på koller og
grunnlendt mark, og teiger med dyrket jord i mellom disse. På Julholmen ligger et
kystfort fra 2. verdenskrig. Deler av Julbøen er i dag et offentlig friområde. Området
ved Julbøen må karakteriseres som et variert og verdifullt kulturlandskap.
En samlet vurdering
stor:

Verdi:

Liten

av delstrekning

Middels

2 gir en landskapsverdi

mellom middels og

Stor

Omfang
Foruten brukar, riksvegparsell (250 meter) og tårn for hengekabler omfatter
landskapsinngrepene på Nautneset både tunnelportal, vestgående ramper (delvis i
fjell), østgående ramper og ny forbindelse for dagens fylkesveg under brua. Samlet
vil dette klart gi visuelle inngrep i landskapet på dette stedet. Imidlertid må disse
sees i sammenheng med den store hengebrua over Julsundet. Brua vil få slike
dimensjoner at de ovennevnte inngrep på Midsund visuelt sett vil bli oppfattes som
begrensede og bli oppfattet som en del av brukonstruksjonen.
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På østsiden av sundet vil inngrepene bli større, med fyllinger, skjæringer og et
kryssområde ved fylkesveg 662. Inngrepene vil komme i et landskap som er mer
sårbart mot inngrep. Julholmen, Julneset og Julbøen er samlet et helstøpt natur- og
kulturlandskap,
og inngrep i denne helhet vil forringe denne helheten i et område
som er sterkt eksponert utad. Fortet på Julholmen, som i dag er et landemerke og
et kulturminne som tilfører landskapsbildet en positiv dimensjon, vil visuelt sett bli
sterkt redusert på grunn av den store brua, landkaret og veganleggene.
Brua over Julsundet vil være et landskapselement som har stor visuell virkning på
fjordlandskapet. Vår vurdering er at landskapsvirkningen
av en monumental bru
over Julsundet er vanskelig å vurdere på et objektivt faglig grunnlag. Vår påstand
er at både fagfolk og allmenheten generelt vil vurdere landskapsvirkningen
av brua
helt forskjellig, fra stort positivt til stort negativt. Dette beror på folks kulturelle
ståsted og holdninger til monumentale byggverk og naturinngrep av denne
karakter. Vi mener derfor at selve brua bør holdes utenfor diskusjonen om
omfanget av landskapsinngrep knyttet til dette vegprosjektet.
Med bakgrunn i ovenstående vurderinger mener vi at omfanget av veganleggets
virkning på landskapsbildet for delstrekning 2, Nautneset – Julbøen, vurderes å
være noe større enn middels negativt.

Omfang:

Stort
negativt

Middels
negativt

Lite
negativt

|
|

Lite
positivt

Middels
positivt

Figur 7: Østre brutårn på Julsundbrua
sett fra nytt vegkryss (rundkjøring)
med
fylkesveg
662 ved Julbøen. Terrengryggen
midt på bildet vil skjerme tunet på
Julbøen (t.v.) fra ny E39.
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Figur 8 Nautneset

7.1.6

37 (110)

sett fra fergesambandet

Verdi og omfang

delstrekning

Mordalsvågen-Solholmen

3, Nautneset-Sundsbøen

Verdi
I Midsund ligger denne vegparsellen i den østvendte lia ned mot Julsundets
vestside. Lia er bratt, med blokkmark og variert trevegetasjon, hovedsakelig
lauvtreslag. Vi finner et frodig vegetasjonsbilde i søkk med næringsrikt sigevann.
Stedvis noe innplanting av sitkagran. Området er sårbart for vegutbygging på grunn
av bratt terreng og stor eksponering mot Julsundet og området på østsiden av
sundet i Molde kommune. Nordre del av denne delstrekningen ligger ute på
Sundsbøen mot fjorden i nord. Her er landskapet mer åpent og småkupert, og
preget av koller med lauvskog og furu, og med dyrket mark i søkkene mellom disse.
Dette området er også sårbart og åpent mot omgivelsene i dette fjordlandskapet.
En samlet vurdering

Verdi:

Liten

av delstrekning

Middels

3 gir en landskapsverdi

som er middels:

Stor

Omfang
Vegstrekningen mellom den planlagte hengebrua over Julsundet og Sundsbøen vil
medføre relativt store landskapsinngrep i den bratte lia her. Det vil bli store
fjellskjæringer
og markante fyllinger i landskapet. De førstnevnte vil bli varige, uten
tilgroing med trevegetasjon. Et annet problem vil være områder med steinur
(blokkmark) som nå står i stabil rasvinkel, men som kan bli ustabile ved
terrenginngrep.
Da vil inngrepene fort kunne bli større i form av ferske rasvifter,
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evt. at områdene må sikres med støttemurer eller lignende – noe som også vil gi
økt inngrep.
Ved Sundsbøen vil veganlegget medføre nye inngrep i det kollete og delvis åpne
landskapet ned mot sjøen i nord. Her er vegen foreslått lagt lavt i terrenget, og den
vil ikke eksponere seg så mye mot omgivelsene. Landskapet er imidlertid sårbart og
åpent.

Figur 9: Over Sundsbøen er vegen lagt i en dyp skjæring gjennom bergkollen
her
for å minimalisere
det visuelle bildet av vegen sett fra de nærmeste
omgivelsene.
Denne løsningen gjør at hyttebebyggelsen
ved vika øst for vegen også blir
skjermet
for innsyn (og støy) av en gjenstående
«skalk»
med fjell. I bakgrunnen
til venstre sees brukaret
for hengebrua
over Julsundet.

Omfanget av veganleggets
noe over middels negativt.
Omfang:

7.1.7

Stort
negativt

Verdi og omfang

virkning

Middels
negativt

delstrekning

på landskapsbildet

Lite
negativt

|
|

vurderes samlet sett å være

Lite
positivt

Middels
positivt

Stort
positivt

4, Sundsbøen-Aukra

Verdi
Her er vegen foreslått lagt over en rekke med holmer og øyer som forbindes med
bruer og fyllinger. Øyrekken Bollholmen-Forholmen-Faltholmen
og Kjerringholmen
danner en visuell forbindelse mellom Midsund og Aukra over dette lille havstykket.
Holmene og øyene er alle forskjellige, både topografisk og i forhold til
vegetasjonsbilde.
Dette bidrar til stor variasjon og mangfold i landskapsbildet.
Strandområdene er også høgproduktive og verdifulle randsoner i landskapsbildet.
Disse øyene og holmene har et verdifullt maritimt naturlandskap.
Fra denne maritime parsellen fortsetter delstrekning 4 inn på Aukratangen, som er
et åpent kulturlandskap med småbruk og boligeiendommer. På grunn av
seilingshøyden under brua mellom Kjerringholmen og Aukra vil Aukratangen bli
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liggende under brukonstruksjonen,
og ikke bli endret av skjæringer og fyllinger. Fra
Aukratangen fortsetter delstrekningen gjennom et skogholt med bl.a. plantet
sitkagran før vegen fortsetter gjennom østre del av et større myrområde før den
kobles til fylkesveg 216 ved kommunesenteret. Dette myrområdet vurderes som et
nokså konformt landskap av relativ lav verdi.
En samlet vurdering av delstrekning
og stor, men nærmest stor:
Verdi:

Liten

Middels

4 gir en landskapsverdi

som er mellom middels

Stor

Omfang
Vegbygging over en øyrekke med sund mellom er en utfordrende øvelse. Uansett
linjeføring og utforming av bruer og fyllinger vil en veg i et slikt landskap fullstendig
endre områdets landskapsbilde. Et øyrike som i dag nesten er helt uten
nevneverdige landskapsinngrep vil etter at tiltaket er gjennomført endres til å bli
sterkt dominert av veganlegget. Det visuelle inntrykket av veganlegget vil imidlertid
variere sterkt i forhold til fra hvilke standplasser en ser anlegget. I forhold til
dagens situasjon vil vi uansett vurdere omfanget av landskapsinngrepet som klart
negativt, selv om den nye situasjonen av mange mennesker også vil kunne bli
vurdert som spektakulær og spennende (jfr. Atlanterhavsvegen).
På Aukra vil landskapsinngrepene
være lite negative for myrområdene, men noe
større enn middels på Aukratangen.
På sistnevnte sted vil vegen bli ført over
eksisterende terreng på en brukonstruksjon.
Med bakgrunn i ovenstående vil vi vurdere omfanget av veganleggets virkning
landskapsbildet samlet for delstrekning 4 til å være mellom middels og stort
negativt.

Omfang:

Stort
negativt

Middels
negativt

Lite
negativt

|
|

Lite
positivt

Middels
positivt

på

Stort
positivt
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Figur 10: Foto som fra venstre viser øyene Forholmen,
Kjerringholmen
sett fra Eidskrem i Aukra.

Figur 9: Foto er tatt fra Aukratangen
Kjerringholmen.
Over Kjerringsundet
hengebru.

Rambøll
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Figur 12: Foto viser nordre del av myrområdet
på Aukra
foreslås lagt gjennom til den kobles til fylkesveg
216.
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som delstrekning

4

Det er også vurdert en alternativ ilandføring av vegen på Aukratangen, med en
lengre fylling ut i sundet som så går over i en brukonstruksjon.
Dette alternativet
vurderes som mer negativt for landskapsbildet fordi en får større fysiske inngrep i
terrenget og fordi en slik fylling vil oppfattes som en negativ endring av
Aukratangens landskapsform. En brukonstruksjon
som «svever» over landskapet vil
oppfattes som et fritt element som ikke endrer dagens landskap.

Figur 13: Terrengmodell
av ny bru over Kjerringsundet
bebyggelsen
på Aukratangen.

sett mot sør fra

Rambøll
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Figur 14: Terrengmodell
av ny bru over Kjerringsundet
Aukratangen.
I bakgrunnen
sees Julsundbrua.

Figur 15: Terrengmodell
av hvordan
landskapet
på Aukratangen.

7.1.8

Oppsummering

sett mot sør fra

ny bru over Kjerringsundet

møter

/Konklusjon

For landskapsbildet er det flere delstrekninger som er utfordrende. Nord for
Moldefjorden er vegforbindelsen over raden av holmer mellom Sundsbøen og
Aukratangen en utfordring. Her har landskapsbildet høg verdi, og tiltaket vil etter
vår vurdering endre landskapsbildet negativt. I Midsund vil ny veg i den bratte lia
nord for den planlagte hengebrua over Julsundet stedvis medføre store
terrenginngrep av negativ karakter. I Molde kommune vil kulturlandskapet
på
Julneset og Julbøen bli sterkt berørt av nytt veganlegg. Sør for Moldefjorden er
utfordringene mindre, men nærføringen til Vidåna er av negativ karakter.
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10 Oppsummering

Delstrekninger
Delstrekning

1
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Landskapsbilde

K onsekvens

Verdi

Omfang

Middels

Middels negativt

Middels til stor

Middels negativt +

-- / ---

Middels

Middels negativt +

--

Stor

Middels til stort negativt

-- / ---

Middels til stor

Middels til stort negativt

-- / ---

--

Bruheim-Neråssetra
Delstrekning

2

Nautneset-Julbøen
Delstrekning

3

Nautneset-Sundsbøen
Delstrekning

4

Sundsbøen-Aukra
Samlet vurdering

7.1.9

Avbøtende

tiltak

Veglinjene er gjennom planprosessen blitt justert og optimalisert i samarbeid
mellom vegplanlegger og landskapsarkitekt.
På dette plannivået har vi derfor så
langt råd søkt å begrense og redusere konfliktene mellom veganleggene og
landskapet.
Spesielt har dette blitt gjort på delstrekning 3 og 4. På delstrekning 3
har dette bl.a. resultert i en tunnel i siste versjon av planen for å unngå en høg
fjellskjæring.
Det er også utarbeidet et alternativ som i større grad følger dagens
veg i brattlendet nordover fra planlagt Julsundbru. Vegløsningen over øyrekken i
delstrekning 4 er også blitt justert for å redusere terrenginngrep.
På delstrekning 2 er det i utredningen om kulturminner foreslått å flytte brutårn
vekk fra kystfortet på Julholmen. Dette vil også være positivt for landskapsbildet
dette stedet.

på

Ovennevnte betyr at vi ikke ser for oss avbøtende tiltak ved ytterligere
linjejusteringer
før i detaljplanfasen.
Dette betyr igjen at blant de virkemidler en rår
over for å begrense konflikter mellom veg og landskap på dette plannivået står vi
tilbake med bruk av vegetasjon for å dempe og redusere de visuelle virkninger av
landskapsinngrepene. I dette prosjektet vil en ha spesielt stor effekt av
revegetering av løsmasseskjæringer og fyllingsskråninger med stedegen vegetasjon
i de bratte lisidene.

7.2

Kulturminner

7.2.1

Innledning
Temaet omfatter automatisk fredete kulturminner (kulturminner eldre enn fra år
1537), nyere tids kulturminner og kulturmiljøer (innen planområdet).
Kulturminner er definert som alle spor etter menneskelig virksomhet i vårt fysiske
miljø, herunder lokaliteter det knytter seg historiske hendelser, tro eller tradisjon
til. Begrepet kulturmiljø er definert som et område hvor kulturminner inngår som en
del av en større enhet eller sammenheng. Kulturlandskap er landskap som er preget
av menneskelig bruk og virksomhet.
Temaet kulturmiljø tar utgangspunkt i den kulturhistoriske verdien av berørte
områder, og vurderer om tiltaket vil redusere eller styrke verdien av disse.
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Metode
x

Innhente opplysninger
kartfestes.

x

Kartlegge kulturminnenes evt. vernestatus
spesialområde bevaring etc.)

x

Beskrive kulturmiljøer og kulturminner etter hvilken helhet eller
sammenheng disse inngår. Eks: Historisk utvikling, landskapets fysiske
form, bygninger/andre elementer og dagens bruk.

x

På bakgrunn av ovenstående punkter, vurdere hvilken verdi kulturminnene
utgjør i forhold til de delstrekningene som utredes.

x

Beskrive omfang og konsekvens som tiltaket (i dette tilfelle veganlegget) får
for kulturminner og kulturmiljøer, og hvordan disse berøres - både fysisk,
visuelt og bruksmessig. Hvordan ivaretas hensynet til kulturminner og
kulturmiljøer langs de ulike delstrekningene?

Alternativ

0, beskrivelse

om kjente kulturminner

av dagens

i området som beskrives og

(fredet, regulert til

situasjon

Møre og Romsdal fylke er rikt på kulturminner.
Spesielt er det registrert et stort
antall kulturminner i de ytterste kystkommunene. De aller fleste registreringene er
automatisk fredede arkeologiske funn. Blant disse er det gravminner og boplasser
som utgjør det store antallet. De fleste av disse ligger langs eller i kort avstand fra
fjordenes strandlinjer. Marin grense i dette området ligger ca. 50 meter over dagens
havflate. Ellers finnes også tekniske kulturminner og et antall fredede bygninger og
anlegg. Bygninger som er oppført før år 1900 (SEFRAK-registeret)
finnes det også
mange av. Slike bygninger bør også vurderes og eventuelt hensyntas i forbindelse
med nye veganlegg og andre tiltak.
Riksantikvarens database (Askeladden) inneholder en kartfesting av fredede
kulturminnet her til lands. Se eksempel fra prosjektområdet
nedenfor. I denne
utredningen har vi tatt ut mer detaljerte utsnitt på steder hvor vi ser at det kan
oppstå konflikter mellom vegprosjektet og de registrerte kulturminner.
Det er viktig
at en søker å unngå konflikter mellom veganlegg og kulturminner. Dette gjelder
både uheldige nærføringer og ved direkte inngrep i selve kulturminnet.
Det finnes ingen registrerte kulturmiljøer langs de aktuelle delstrekningene
neste avsnitt) som behandles i denne rapporten, kun enkeltobjekter.
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7.2.4
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Figur 106 Oversiktskart
med registrerte
Moldefjorden
og Julsundet
viser tydelig
fleste funnene ligger.

kulturminner
i områdene
langs
at det er i de sjønære områdene

Verdi

1, Vik - Nautneset

og omfang

for delstrekning

de

Verdi
Nye opplysninger fra kulturetaten i Møre og Romsdal fylkeskommune viser at det
finnes to automatisk fredede kulturminner nær denne delstrekningen. Disse har ikke
vært registrert i Riksantikvarens database Askeladden før . Det viktigste av disse er
et jernvinneanlegg fra romertiden i form av en hesteskoformet slaggvoll ved en
blestertuft. Etter at den fredede blestertuften ble nøyaktig kartfestet viste det seg
at den lå midt i foreslått vegtrasé på dette stedet. Det er derfor i ettertid gjort en
justering av vegtraséen som gjør at blestertuften nå ligger med god avstand til
vegen. Den justerte veglinjen vurderes også å være positiv for naturmiljøet langs
Vidåna. Det andre er en (mulig) tjæremile som ligger lenger oppe i lia øst for
jernvinneanlegget.
Tjæremilen vil ikke bli påvirket av den nye vegen.
I forbindelse med reguleringsplanen bør det innhentes lokalkunnskap vedr.
eventuelle spor etter tidligere aktiviteter relatert til elva (kverner, sager eller
lignende)
Med bakgrunn i jernvinneanlegget
vil vi sette verdien for temaet
kulturminner/kulturmiljø
til middels for denne delsrekningen

Verdi:

Liten

Middels

Stor

Rambøll
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Omfang
Med bakgrunn i det automatisk fredede jernvinnenanlegget,
foreslås omfanget av
veganleggets virkning på kulturminner og kulturmiljøer å være middels negativ.

Omfang:

Stort
negativt

Middels
negativt

Lite
negativt

|
|

Lite
positivt

Middels
positivt

Stort
positivt

Figur 17 Vi ser her delstrekning
1 ved Nerås i Vestnes kommune.
Midt på bildet ser vi
blestertuften
i form av en hesteskoformet
figur med hvitt felt omkring.
Det hvite feltet er
fylkeskonservatorens
anbefalte
sikringssone
omkring kulturminnet.
Ved oppmåling
viste
det seg at blestertuften
lå i den opprinnelige
veglinjen
(grå farge). Det er derfor gjort en
justering
av veglinjen
mellom fylkesveg
661 og tunnelpåhugget
(gul farge). Etter
justeringen
er konflikten
mellom vegen og det fredede jernvinneanlegget
eliminert,
og en
har fått en veglinje som også er bedre for naturmiljøet
(større avstand fra vegen til elva
og dens randsoner).

7.2.5

Verdi

og omfang

for delstrekning

2, Nautneset-Julbøen

Verdi
Langs denne delstrekningen finner vi kulturminner på østsiden av Julsundet. På
Julbøen er det registrert tre automatisk fredede kulturminner. Disse består av to
gravrøyser fra bronsealder/jernalder
og en gravrøys som er datert til jernalderen.
Den nye vegen vil bli liggende like inntil den sørligste av gravrøysene.
Foruten gravrøysene ligger et tysk torpedofort fra 2. verdenskrig på Julholmen.
Fortet står på Forsvarets landsverneplan, og er klassifisert som et viktig
militærhistorisk
sted.
Som vi ser er det en mulig konflikt mellom det sørligste av gravrøysene
veganlegget. I forbindelse med reguleringsplanen må en koordinatfeste

Rambøll
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i detalj og justere vegen slik at direkte inngrep i gravrøysen
«Avbøtende tiltak» nedenfor.

unngås (jfr.

I tillegg til ovennevnte kommer en visuell konflikt mellom fortet og hengebrua. Brua
vil «sveve» midt over Julholmen fort, og få østre landkar plassert like ved fortet.
Det er også registrert to bygninger som er fra før 1900 (SEFRAK) i dette området.
En står på tunet til Julbøen gård og det andre ved Bårstauhaugen. Ingen av disse er
meldepliktige vedrørende riving.
Til slutt må det påpekes at potensialet
Julneset/Julbøen er meget stort.

for å finne flere kulturminner

i området ved

Kulturminnene på Julholmen-Julneset-Julbøen
utgjør sammen med kulturlandskapet
på stedet et viktig kulturmiljø. Dette gjør at vi for delstrekning 2 vil sette verdien
for dette temaet til å ligge mellom middels og stor:

Verdi:

Liten

Middels

Stor

Omfang
Det nye veganlegget vil berøre kulturminnene på Julholmen i sterk grad. Brua og
det tilhørende veganlegget vil forandre landskapet på stedet i sterk grad. Kystfortet
på Julholmen vil bli liggende like ved brua og få et stort brutårn plassert inntil
anlegget. Avstand mellom kystfortet og brutårnet er anslagsvis 20-30 meter. Den
sørligste gravrøysen ligger like inntil vegtraséen, og omfanget av visuelle inngrep
miljøet omkring kulturminnene i området vurderes derfor å være middels til stort
negativt.

Omfang:

Stort
negativt

Middels
negativt

Lite
negativt

|
|

Lite
positivt

Middels
positivt

Stort
positivt
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Figur 18: Kart som viser foreslått
veg over Julbøen. Fornminner
med blå sirkler, mens fortet er markert med rød sekskant.

Figur 19: Terrengmodell som viser hvordan hengebrua over Julsundet
av sundet – ved Julbøen i Molde kommune. Vi ser det tyske kystfortet
brutårnet bak. Kystfortets framstår i dag som et markant byggverk og
dimensjoner vil gjøre at fortet vil bli sterkt nedskalert i landskapsbildet

Rambøll
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møter landskapet på østsiden
fra 2. verdenskrig med
kulturminne. Bruas
på stedet.
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7.2.6

Verdi og omfang

- delstrekning
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3, Nautneset-Sundsbøen

Verdi
Ingen fredede kulturminner er registrert. Det er heller ikke registrert nyere
kulturminner eller fredede /bevaringsverdige bygninger langs denne delstrekningen.
Imidlertid er det et potensiale for arkeologiske funn i området nord for
rundkjøringen ved Sundsbøen. Det samme gjelder på Forholmen. Detaljplanlegging
blir viktig her, og en må regne med registreringskrav ved regulering.
På bakgrunn av ovennevnte settes verdien for temaet kulturminner
langs denne delstrekningen til liten.
Verdi:

Liten

Middels

og kulturmiljøer

Stor

Omfang
Med bakgrunn i at det ikke er registrert kulturminner langs delstrekningen mellom
Nautneset og Sundsbøen, vil vi sette omfanget av veganleggets virkning på
kulturminner og kulturmiljøer til å være lite negativt. I dette ligger et potensiale for
funn – jfr. ovenfor.

Omfang:

7.2.7

Stort
negativt

Verdi og omfang

Middels
negativt

delstrekning

Lite
negativt

|
|

Lite
positivt

Middels
positivt

Stort
positivt

4, Sundsbøen-Aukra

Verdi
Langs denne delstrekningen finner vi to gravrøyser fra bronsealder/jernalder
på
Aukratangen. Ellers er det ikke registrert automatisk fredede kulturminner i
umiddelbar nærhet til det planlagte veganlegget. Lokaliteten er imidlertid typisk i
forhold til funnpotensiale, også videre nordover mot Sanden/Aukraskogen.
Noe lenger nord finner vi en tysk bunker fra 2. verdenskrig. Denne er ikke registrert
som et viktig kulturminne og står ikke på Forsvarets landsverneplan. Foruten 2-3
bilder fra bunkeren i krigsårene har vi funnet lite dokumentasjon vedr. bunkeren.
På denne bakgrunn vurderer
mellom liten og middels:

Verdi:

Liten

vi verdien av dette temaet for delstrekning

Middels

4 til å ligge

Stor

Omfang
På Aukratangen vil den nye vegtraséen ligge mellom to av de registrerte
gravrøysene. Disse ligger nå i et åpent dyrket land ned mot Kjerringsundet
Avstanden fra vegen – som her er en brukonstruksjon
– til hver av de to
gravrøysene er ca. 20 meter. Det vil altså ikke bli noen direkte inngrep i
kulturminnene, men miljøet omkring vil bli sterkt påvirket av veganlegget.

i sør.
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Vegen vil passere ruinene av Tangen bunker i 20-30 meters avstand.

Vi vurderer på denne bakgrunn at omfanget av veganleggets virkning på
kulturminnene
langs denne delstrekningen vil være mellom lite og middels negativt.
Omfang:

Figur

Rambøll

Stort
negativt

11: Aukratangen

Middels
negativt

med de registrerte

Lite
negativt

|
|

gravrøysene

Lite
positivt

Middels
positivt

fra bronsealder/jernalder.

Stort
positivt
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Figur 12: Plan som viser den foreslåtte
viktig å merke seg at vegen vil være en
Kjerringsundet
i sør og helt opp til forbi
dette kartet.
Foreslått landkar for brua
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vegen over Aukratangen.
Det er
brukonstruksjon
over
fylkesveg
217 øverst (nord) på
sees helt øverst på bildet.

Rambøll
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Figur 13: Pilen viser

restene

av Tangen

bunker

fra 2. verdenskrig.

I arbeidet med kommunedelplanen
har vi også vurdert et alternativt forslag til
ilandføring av vegen fra Kjerringsundet,
med vegen føres i land på en fylling i
forlengelse av Aukratangen. Vi mener at dette forslaget er mer negativt for
kulturmiljøet
på stedet fordi de fysiske og visuelle inngrepene i landskap og terreng
vil bli vesentlig større.
7.2.8

Oppsummering

/Konklusjon

Tiltaket vil komme i berøring med fredede kulturminner fra jernalder/bronsealder.
Disse ligger på Julbøen i Molde, Aukratangen i Aukra og ved Sinderhaugen i
Vestnes. Kulturminne på Vestnes er et jernvinneanlegg fra romertiden i form av en
hesteskoformet slaggvoll med (mulig) blæstertuft. Dette kulturminnet ligger like
inntil den nye vegtraseen. Selv om linjejusteringer
eller avbøtende tiltak vil
redusere eller eliminere direkte inngrep i kulturminnene,
vil miljøet de ligger i bli
sterkt negativt berørt. På Julholmen ligger et markant krigsminne, et tysk
torpedofort fra andre verdenskrig. Dette blir liggende under hengebrua over
Julsundet, med brutårnet tett på fortet. Dette vil også gi en negativ konsekvens for
dette temaet. Potensialet for å finne uregistrerte fornminner i området er ellers
størst på Julholmen/Julbøen, på Sundsbøen, på Aukratangen og på Forholmen.
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Verdi

Omfang

Middels

Middels -

Middels til stor

Middels til stort negativ

Liten

Lite negativt

Liten til middels

Liten til middels negativ

Samlet vurdering

Middels

Middels negativ

Tabell

Kulturmiljø

Delstrekning

1

Konsekvens

--

Bruheim-Neråssetra
Delstrekning

2

-- / ---

Nautneset-Julbøen
Delstrekning

3

-

Nautneset-Sundsbøen
Delstrekning

4

- / --

Sundsbøen-Aukra

7.2.9

11 Oppsummering

Avbøtende

--

tiltak

Avbøtende tiltak må vurderes i hvert enkelt tilfelle. Det kan dreie seg om å legge
opp terrengformer eller benytte vegetasjon for å skape «kulisser» i landskapet som
visuelt skjermer kulturminnene fra sjenerende inngrep og konstruksjoner knyttet til
veganleggene.
Dersom det ikke lar seg gjøre å justere veglinjen slik at den søndre gravrøysen på
Julbøen kan unngå direkte inngrep i kulturminnet eller buffersonen omkring dette,
bør en vurdere om hvorvidt en skjerping av skråningsutslag i kombinasjon med en
vegetasjonsskjerm kan være aktuelt. Dette må utredes nærmere i reguleringsplan
og detaljplanlegges i byggeplanfasen.
I forhold til Aukratangen vil et slikt avbøtende tiltak ikke være aktuelt. Her bør det
åpne kulturlandskapet
holdes i hevd. Det er viktig at en i anleggsfasen minimerer
inngrepene omkring brukonstruksjonene,
og at det åpne jordbrukslandskapet
(eng
og åker) tilbakeføres etter at anlegget er ferdigstilt. Gravrøysene og en buffersone
omkring disse må inngjerdes og skjermes under anleggsdriften.
Østre brutårn på Julsundbrua må søkes plassert så langt vekk fra murene på
Julholmen fort som mulig i regulerings- og detaljplanfasen.
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Naturmiljø
Naturmiljø er den utredningen som har krevd mest arbeid i felt og vært mest
tidkrevende. Dette har gitt en omfattende rapport som er vedlegg til dette
dokumentet. Nedenfor følger en kort oppsummering, hvor de viktigste funnene er
tatt med.

7.3.1

Innledning
I planprogrammet

stilles det følgende krav til tema naturmiljø:

Det skal gjøres en kartlegging av naturverdier i planområdet. Kartleggingen skal
gjennomføres etter metodikk fra Direktoratet for naturforvaltning
(DN) for
kartlegging av vilt og biologisk mangfold på land og i sjø (DN-håndbok 11-1996, 131999, 15-2001); se www.dirnat.no.
Kartleggingen skal fokusere på spesielt viktige
lokaliteter for biologisk mangfold (naturtyper og vilt), dvs. t.d. leveområde for trua
arter. Det er den permanente situasjonen som skal utredes. Men dersom det blir
store inngrep og forstyrrelser i anleggsfasen med hensyn til driftsveger og deponier
skal dette også beskrives.
Naturmiljøet i Kjerringsundet vektlegges særskilt i utredningen.

Utredningen

er basert på metodikk

etter vegvesenets

håndbok 140.

I tillegg er prosjektet vurdert i forhold til naturmangfoldslovens
alminnelige bestemmelser om bærekraftig bruk.

7.3.2

kapittel 2 om

Metode
Tiltaksområdet består av alle områder som blir direkte fysisk påvirket ved
gjennomføring av det planlagte tiltaket og tilhørende virksomhet, mens
influensområdet også omfatter de tilstøtende områdene der tiltaket vil kunne ha en
effekt.
For vegetasjon og flora er influensområdet
først og fremst knytt til tiltaksområdet,
men det kan også tenkes at vegetasjonen kan bli påvirket en sone rundt dette, bl.a.
som følge av dreneringseffekter,
avrenning osv. En hensiktsmessig buffersone kan
derfor være et om lag 40 meter bredt belte på hver side av vegtraseene. For fugl og
pattedyr defineres denne sona noe bredere, da disse gruppene er mer
arealkrevende. Vanligvis kan 100 meter fra tekniske inngrep være tilstrekkelig, men
for enkelte arter, spesielt rovfugl, er influensområdet mye større, kanskje opp til 1
km.
For akvatisk miljø er det i stor grad de hydrologiske forholdene som bestemmer
influensområdet.
For eksempel er avstanden for risiko for nedslamming av rogn
eller muslinger avhengig av vannhastigheten i bekken eller elva.
Det er søkt i flere relevante, nasjonale databaser, primært Artsdatabankens
tjeneste Artskart og DNs Naturbase. Det er i tillegg tatt kontakt med Fylkesmannen
i Møre og Romsdal, miljøvernavdelingen,
samt miljøansvarlige i de berørte
kommunene. Det er også gjort søk etter støttelitteratur
som utredninger,
naturtypekartlegginger
m.m. i området, samt tatt kontakt med ressurspersoner
som har kunnskap om området.
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Både Aukra, Molde, Midsund og Vestnes kommuner har gjennomført
naturtypekartlegginger
(inkludert supplerende undersøkelser de siste årene) som er
lagt ut på Naturbase, slik at mye data har blitt gjort tilgjengelig også på den måten.
Det er gjennomført feltundersøkelser hvor aktuelle utbyggingsstrekninger
ble
undersøkt, naturmiljøet vurdert generelt og spesielt verdifulle forekomster nærmere
beskrevet. Disse ble utført 15. -16. november 2012 av Geir Langelo, og 19. juni av
geir Langelo og Elisabet Bostrøm. Undersøkelsene i november ble gjort sent på året
etter tidligere snøfall, noe som vanskeliggjorde god artsidentifisering
av planter.
Hovedvekten ble derfor lagt på undersøkelser av naturtyper og lav, og i mindre
grad forekommende plantearter. På grunn av årstiden ble heller ikke virvelløse dyr
og sopp fanget opp. Vurderingene av vilt er først og fremst bygget på kjent
kunnskap.
Geografisk ble alle nye vegstrekningerprioritert,
mens der eksisterende veier skal
opprustes ble undersøkelsene gjort ved observasjoner fra vei, samt stikkprøver i
marka der potensialet for verdifulle naturmiljøer virket lovende.

Tabell

12 Kriterier

for vurdering

av naturmiljøets

verdi

Liten verdi

Middels

Prioriterte

Områder med biologisk

Naturtyper

naturtyper

mangfold som er

verdikategori

representativ

for

verdi

Stor verdi

i

Naturtyper
B eller C

i verdikategori

A for biologisk mangfold

for biologisk mangfold

Områder med stort

Områder med stort

artsmangfold

Områder med stort

artsmangfold

målestokk

artsmangfold

målestokk

distriktet
i lokal

i regional

i nasjonal

målestokk
Viktige

Viltområder

og vilttrekk

viltområder

med viltvekt 1

med viltvekt

Rødlistearter

Leveområder

Leveområder

for arter i

de laveste
trusselskategoriene

på

regional rødliste

Viltområder

og vilttrekk

Viltområder

2-3

og vilttrekk

med viltvekt

for arter i

4-5

leveområder for arter i de

de laveste trusselnivåer

tre strengeste

på nasjonal rødliste

rødlistekategoriene

Leveområder

nasjonal rødliste

for arter i

på

de tre strengeste

Områder med forekomst

kategoriene på regional

av flere rødlistearter

rødliste

lavere kategorier og/eller

i

de i strengeste
kategoriene på regional
rødliste
Ferskvanns-

Lokaliteter som er

Ferskvannslokaliteter

lokaliteter

representative

verdikategori

for

ferskvannsmiljøer

i

i

B eller C

for biologisk mangfold

Ferskvannslokaliteter
verdikategori

A for

biologisk mangfold

distriktet

For verdisetting av ferskvannslokaliteter
(i praksis fisk og elvemusling) er DNhåndbok 15 (Direktoratet for naturforvaltning
2001) benyttet. Forekomst av
rødlistearter er ofte et vesentlig kriterium for å verdsette en lokalitet. Ny norsk
rødliste for 2010 ble offentliggjort
9. november 2010, og denne inneholder en del
vesentlig endringer for mange organismegrupper
i forhold til forrige rødlista, bl.a.
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på grunn av høyere kunnskapsnivå (dels gjennom økt innsats for å innhente
informasjon), ny tolkning av tidligere data eller endring i bruken av retningslinjene
for kategorien DD ( Kålås m.fl. 2010). IUCNs kriterier for rødlisting av arter (IUCN
2004) blir benyttet i det norske rødlistearbeidet,
i likhet med i de aller fleste andre
europeiske land. Disse rødlistekategorienes rangering og forkortelser er (med
engelsk navn i parentes):
RE – Regionalt utryddet (Regionally Extinct)
CR – Kritisk truet (Critically Endangered)
EN – Sterkt truet (Endangered)
VU – Sårbar (Vulnerable)
NT – Nær truet (Near Threatened)
DD – Datamangel (Data Deficient)
For øvrig vises det til Kålås m.fl. (2010) for nærmere forklaring av inndeling,
metoder og artsutvalg for den norske rødlista. Der er det også kortfattet gjort rede
for hvilke miljøer artene lever i samt de viktige trusselsfaktorer. Verdivurderingene
for hvert miljø/område angis på en glidende skala fra liten til stor verdi.
Omfanget er en vurdering av hvilke konkrete endringer tiltaket antas å medføre for
de ulike lokalitetene eller områdene. Omfanget vurderes for de samme lokalitetene
eller områdene som er verdivurdert. Omfanget vurderes i forhold til alternativ 0.

Tabell

13 Kriterier

for vurderinger

Stort positivt
omfang
Viktige
sammenhenger
mellom
naturområder
Naturtyper

Tiltaket vil i stor
grad styrke
viktige biologiske
landskapsøkologiske
sammenhenger
Tiltaket vil i stor
grad virke
positivt for
forekomsten og
utbredelsen av
prioriterte
naturtyper

Artsmangfold

Tiltaket vil i stor
grad øke
artsmangfoldet
eller forekomst
av arter eller
bedre deres
levevilkår

Ferskvannsforekomster

Rambøll

Tiltaket vil i stor
grad virke
positivt på
utbredelsen av
viktige, og
kvaliteten på
ferskvannsforekomster

av et planlagt

Middels
positivt
omfang
Tiltaket vil
styrke viktige
biologiske/landskapsøkologiske
sammenhenger
Tiltaket vil virke
positivt for
forekomsten og
utbredelsen av
prioriterte
naturtyper

tiltaks

potensielle

Lite/intet
omfang
Tiltaket vil stort
sett ikke endre
viktige
biologiske/landskapsøkologiske
sammenhenger
Tiltaket vil stort
sett ikke endre
forekomsten av
eller kvaliteten
på naturtyper

Tiltaket vil øke
artsmangfoldet
eller forekomst
av arter eller
bedre deres
levevilkår

Tiltaket vil stort
sett ikke endre
artsmangfoldet
eller forekomst
av arter eller
deres levevilkår

Tiltaket vil virke
positivt på
utbredelsen av
og kvaliteten på
viktige
ferskvannsforekomster

Tiltaket vil stort
sett ikke endre
forekomsten av
og kvaliteten på
viktige
ferskvannsforekomster

påvirkning

(omfang)

Middels
negativt
omfang
Tiltaket vil
svekke viktige
biologiske/landskapsøkologiske
sammenhenger

Stort negativt
omfang

Tiltaket vil i
noen grad
forringe
kvaliteten på
eller redusere
mangfoldet av
prioriterte
naturtyper
Tiltaket vil i
noen grad
redusere
artsmangfoldet
eller forekomst
av arter eller
forringe deres
levevilkår
Tiltaket vil i
noen grad
forringe
kvaliteten på
eller redusere
forekomsten av
viktige
ferskvannsforekomster

Tiltaket vil i stor
grad forringe
kvaliteten på
eller redusere
mangfoldet av
prioriterte
naturtyper

Tiltaket vil bryte
viktige
biologiske/landskapsøkologiske
sammenhenger

Tiltaket vil i stor
grad redusere
artsmangfoldet
eller fjerne
forekomst av
arter eller
ødelegge deres
levevilkår
Tiltaket vil i stor
grad forringe
kvaliteten på
eller redusere
forekomsten av
viktige
ferskvannsforekomster
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situasjon

0-alternativet beskriver dagens situasjon i området og er et
sammenligningsalternativ.
Dagens situasjon refererer til nåværende forhold uten ny
veitrase. Alternativet brukes som referanse ved vurdering og sammenstilling av
omfang og konsekvenser av ny vei. 0-alternativet
settes uansett pr definisjon til
intet omfang. Med intet omfang vil også konsekvensen av 0-alternativet
for
naturmiljøet bli ubetydelig. En legger til grunn at en må påregne en oppgradering
av nåværende trase selv om 0-alternativet
skulle bli beholdt.
7.3.4

Verdi

og omfang

delstrekning

1, Vik-Nautneset

Verdi
Langs strekningen fra tunnelpåhogget ved Neråssetra og innover Tomrefjorden til
Tomra er det registrert en naturtypelokalitet
og et viltområde innen
influensområdet. Naturtypelokaliteten
ligger ved Elvestad og er registrert som en
intakt lavlandsmyr med verdi C, lokalt viktig.
I tillegg er det registrert et beiteområde for elg, hjort og rådyr langs hele
strekningen. For hjort har lokaliteten fått viltvekt 3, og for elg og rådyr viltvekt 2.
Det er gjort noen registreringer av rødlistet fugl innen området, bl.a. stær,
strandsnipe, vipe, storspove, bergirisk og fiskemåke. Alle dataene er imidlertid fra
1979, der det er brukt en felles koordinat for tilfeldige observasjoner. Flere av disse
finnes trolig i området også i dag, men det er vanskelig å si noe om hvor de ev
hekker.
Det er i tillegg registrert en observasjon av stær fra 2011. Av rovfugler er det ingen
registrerte hekkeplasser innen delstrekningens influensområde.
Vegen er planlagt nær Vidåna i Tomrefjorden. Denne bekken har ingen
vandringshinder
før den begynner å stige opp lia mot Flatesætra. Det er registrert
laks og ørret i elva i 1991, og senere (sist i år 2000) bare ørret. Det er ikke
dokumentert bestander av elvemusling i bekken.
Verdien av delstrekning
Verdi:

Liten

1 settes til: Middels verdi.
Middels

Stor

Omfang
Anleggsperioden:
Slik vegtraseen er planlagt vil den ikke berøre naturtypelokaliteten
ved Elvestad.
Dette forutsetter at området ikke tas til bruk som riggområde, deponier eller andre
direkte inngrep. Bygging av vegen vil føre til at viltet vil trekke bort fra nærområdet
i anleggsperioden.
Det er ingen indikasjoner på at hekkeområder for rødlistet fugl vil bli bygget ned.
Det alvorligste inngrepet er trolig nærføringen til, og kryssingen av elva Vidåna. Så
langt vi kjenner til er det ingen vandringshinder for anadrom fisk i elva. Langs det
meste av strekningen er vegen planlagt å gå svært nær elva, for så å krysse den
like nedenfor eksisterende bru. Ev borestøv og sprengstein kan være farlig for fisk,
da sprengstein kan ha rester av giftige forbindelser fra sprengstoffer, og fordi
borestøv har kvasse kanter og kan skade gjeller på fisk. Eventuelle utslipp av
løsmasser til elva kan føre til nedslamming av rogn.
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Driftsperioden:
I driftsperioden vil beiteområdet for elg, hjort og rådyr være ytterligere
fragmentert. Veger i området vil gi vandringsbarrierer
og risiko for påkjørsler.
Fordi veien vil gå nær elva, vil elva eksponeres for avrenning av forurensende
stoffer som vegsalt og oljeforbindelser fra trafikken. I tillegg vil en veg med stor
trafikktetthet
også føre til en viss grad av forsøpling langs vegen, og i dette tilfellet
også til en viss grad i elva.
Omfanget regnes samlet til middels negativt
Omfang:

7.3.5

Stort
negativt

Verdi og omfang

Middels
negativt

delstrekning

Lite
negativt

omfang.
|
|

Lite
positivt

Middels
positivt

Stort
positivt

2, Nautneset-Julbøen

Verdi
Langs den planlagte strekningen ved Julbøen i Molde kommune er det registrert tre
naturtypelokaliteter
og et viltområde innen influensområdet.
I tillegg er det
registrert en trekkvei for hjort mellom Julholmen og nautneset.
Naturtypelokalitetene
er en rik sumpskog med verdi B, viktig, en kystfuruskog med
verdi C, lokalt viktig, og en geologisk forekomst med israndavsetninger
på sjøbunn
med verdi B, viktig.
Det registrerte beiteområdet for hjort og rådyr har fått viltvekt 2 for hjort, og for
rådyr viltvekt 1. Trekkveien for hjort har fått viltvekt 3.
Det ingen kjente registreringer av rødlistet fugl innen området, men Fylkesmannen
opplyser at det ligger en aktiv hekkelokalitet for havørn innen influensområdet.
På Nautneset ligger en rik edellauvskog på vestsiden av vegen. Denne har verdi B,
viktig.
Verdien av delstrekning
Verdi:

Liten

2 settes til: Middels verdi.
Middels

Stor

Omfang
Anleggsperioden:
Slik vegtraseen er planlagt er det mulig den vil berøre naturtypelokaliteten
med
sumpskog som ligger øst for nåværende veglinje. Den vil trolig også berøre den
avgrensede kystfuruskogen like ved Julholmen. Bygging av vegen vil føre til at
hjortevilt vil trekke bort fra nærområdet i anleggsperioden, og da også føre til at vilt
som krysser fjorden får en lenger vannveg.
Avstanden til hekkelokaliteten for havørn er så stor at det er lite sannsynlig at
byggeaktivitetene vil påvirke denne. Det er registrert et sannsynlig hekkested for
dvergspett. Denne registreringen er gammel (1993), og det vites ikke om denne er
i bruk i dag. Dvergspett er ikke lenger en rødlistet art.
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Driftsperioden:
I driftsperioden vil beiteområdet for hjort og rådyr være ytterligere fragmentert i
forhold til i dag. Veger i området vil gi vandringsbarrierer
og risiko for påkjørsler. En
legger til grunn at hjortevilt fortsatt vil krysse sundet i dette området.
Omfanget vurderes samlet til lite negativt

Omfang:

7.3.6

Stort
negativt

Verdi og omfang

Middels
negativt

delstrekning

omfang for verdifull

Lite
negativt

|
|

Lite
positivt

natur.

Middels
positivt

Stort
positivt

3, Nautneset-Sundsbøen

Verdi
Langs strekningen fra Nautneset til Sundsbøen er det registrert fire
naturtypelokaliteter.
Tre av disse er nordvendte kystberg og blokkmark, med verdi
fra C, lokalt viktig til A, svært viktig.
På Sundsbøen er det en gammel registrering av de rødlistede plantene hvitkurle og
solblom fra 1934. En har ingen opplysninger om disse er gjenfunne i senere tid.
Fylkesmannen opplyser om aktiv hekkeplass for havørn, hekkeplass for vandrefalk
(uviss status) og mulig hekkeplass for hubro innen en avstand på 1,5 km fra
tiltaksområdet.
Verdien av delstrekning
Verdi:

Liten

3 settes til: Stor verdi.
Middels

Stor

Omfang
Anleggsperioden:
Langs denne strekningen ligger fem naturtypelokaliteter
langs vestsiden av vegen
fra Sundsbødalen til Løneslia (lok. 9, 10, 11 og 12), der fire har middels verdi og en
har stor verdi. Minst to av lokalitetene vil bli direkte berørt av tiltaket, men bare i
ytterkantene i øst. For lokalitetene 9 og 11 vurderes omfanget i anleggsfasen å
være lite/middels negativt omfang for hver enkelt av disse, da størrelsen på
lokalitetene vil bli noe mindre. Slik veglinjen er skissert skal den i utgangspunktet
ikke berøre lokalitet 8, 10 og 12. Men en mindre aktuell variant av veglinjen har
vært vurdert. Denne går litt lenger opp i lia, og vil ev føre til inngrep også i lokalitet
10.
Driftsperioden:
De registrerte naturverdiene langs denne delstrekningene ligger på oversiden av
veien i sterkt hellende terreng. Ut over de permanente skader som anleggsfasen
påfører lokalitetene, kan en ikke se at driftsfasen vil påføre naturverdiene
ytterligere belastning.
Omfanget regnes samlet til lite/middels

negativt

omfang for verdifull

natur.
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Omfang:

7.3.7

Stort
negativt

Verdi og omfang

Middels
negativt

delstrekning

Lite
negativt

|
|

Lite
positivt

Middels
positivt

Stort
positivt

4, Sundsbøen-Aukra

Verdi
På Gossen og på Foraholmen i Aukra kommune er det registrert tre
naturtypelokaliteter
innen influensområdet. Dette er en naturbeitemark med verdi
C, lokalt viktig en kystmyr ved Halingshaugen med verdi B, viktig oh en gammel
boreal lauvskog på Foraholmen med verdi C, lokalt viktig. I tillegg er det langs
delstrekningen registrert tre viltområder med hekkeplasser for måkefugler og
grågås, samt en korallforekomst.
Det er også registrert en trekkveg for hjort over
Kjerringsundet til Sundsbøen.
Det finnes noen eldre registreringer av fugl,
hettemåke og lomvi. Det er ikke angitt noen
registreringene.
Fylkesmannen opplyser om aktiv hekkeplass
(uviss status) og mulig hekkeplass for hubro
tiltaksområdet.

bl.a. fiskemåke, sjøorre, krykkje
hekkesteder i forbindelse med disse
for havørn, hekkeplass for vandrefalk
innen en avstand på 1,5 km fra

Det er ikke registrert spesielle marine naturtyper i dette området. En har heller ikke
klart å finne opplysninger om ev viktige funksjonsområder
for sel eller andre marint
tilknyttede pattedyr. Kjerringsundet er nevnt som et eksempel på grunne strømmer
med grunne forekomster av bløtkoraller i DN-håndbok 19 om kartlegging av marine
naturtyper. Det er tross dette ikke avgrenset noen slike lokaliteter i dette området.
I DN-utredning 1995-3, «Kartlegging av egnede marine verneområder i Norge» ble
Kjerringsundet kartlagt med omtale: Strømrikt sund med karakteristisk fauna.
Grunne forekomster av oktokoraller. Dyrelivsvern på holmene.
Dyrelivsfredningen
ble opphevet i forbindelse med verneplan for sjøfugl som ble satt
i verk i 2010. Området har ingen vernestatus i dag.
En kjenner ikke til hvilke oktokoraller som er registrert i Kjerringsundet,
men vi vil
tro det er lærkorallen dødningehånd (Alcyonium digitatum )som er mest aktuell på
grunt vann. Den kan vokse helt opp til fjæresona i strømrike områder, og er
forholdsvis vanlig.
Registreringer av marine naturtyper bør gjøres ved en ev utarbeidelse av
reguleringsplan for prosjektet. En tar derfor forbehold om at det finnes verdier
innen influensområdet som ikke er registrert.
Verdien av delstrekning
Verdi:

Liten

3 settes til: Middels verdi.
Middels

Stor

Omfang
Anleggsperioden:
På Aukratangen i Aukra kommune vil ny trase berøre en naturbeitemark (lok.1)
samt gå nær østsiden av en kystmyr (lok. 2), begge med middels verdi. Slik
vegtraseen er planlagt så vil naturbeitemarken
bli nedbygget. Lokalitet 2 vil bare i

Rambøll

KOMMUNEDELPLAN OG KONSEKVENSUTREDNIN G

61 (110)

mindre grad bli berørt, men det nærmeste området av myra kan bli utsatt for
drenering, noe som kan medføre tap av naturkvaliteter.
En kjenner ikke til konkrete marine naturtyper i Kjerringsundet, men regner det
som trolig at slike finnes ut fra bl.a. omtale i kartlegging av egnede marine
verneområder i Norge. Det er i stor grad planlagt bruk av bruer, noe som vil føre til
at ev marine naturverdier i stor grad vil bli ivaretatt. Utlegging av vegfylling mellom
Kjerringholmen og Flatholmen i anleggsperioden fører til en mindre arealnedbygging
av et grunt område, og vil lokalt påvirke strømforholdene.
Nedbygging av grunne
områder vil først og fremst bety mindre arealer for fauna og flora i området, men
også minske tilgjengelig areal for næringssøk for dykkender. En forutsetter at det
bygges en kort bru for å sikre vanngjennomstrømningen.
Det ligger to hekkeområder for måkefugler på sørvestsiden av Aukratangen, der
den nærmeste er på en holme 700-800 meter fra tiltaksområdet.
Måkefugler er ikke
spesielt sky for menneskelige aktiviteter, og vil mest trolig ikke påvirkes av den
planlagte vegen. En havørnlokalitet ligger like ved veitraseen, og denne vil trolig bli
forlatt under anleggsperioden. Hansholmen med hekkeområde for måkefugler ligger
ca. 500 meter vest for den planlagte brua på Sundsbøen. Stor anleggsaktivitet
i
dette området i hekketiden kan føre til at hekkestedet ikke blir tatt i bruk det året.
En vil anta at færre hjort vil bruke trekkruten over Kjerringsundet i
anleggsperioden. Det kan likevel tenkes at den brukes om natten når det er lite
aktivitet i anleggsområdet.
Driftsperioden:
I driftsfasen vil en nærføring av veg gi i alle fall lokale forurensingsbelastninger
med
avrenning av vegsalt og annet som følger med veg og biltrafikk, samt en økt lokal
forsøpling som følger av biltrafikken. Dette vil kunne påvirke lokaliteten med
kystmyr på Gossen, samt ev rester av beitemarken (lok.1). En må også regne med
økende forsøpling og også utbyggingspress på øyene over Kjerringsundet, noe som
i sint tur vil føre til økende belastning på naturmiljøet i området.
Veg over Kjerringsundet vil kunne åpne for innvandring av mindre rovdyr til øyer og
holmer i området. Ev hekkende fuglearter vil da kunne få økt predasjon av egg og
unger.
En antar at hjorten fortsatt vil opprettholde trekkrutene om lag slik de er i dag. De
vil imidlertid trolig unngå områdene med mest menneskelig aktivitet og vil derfor
måtte svømme noe lenger enn tidligere for å komme i land. Spesielt gjelder dette
om det anlegges rasteplasser i nærheten av ilandstigningsstedene.
Omfanget regnes samlet til middels negativt omfang.

Omfang:

7.3.8

Oppsummering

Stort
negativt

Middels
negativt

Lite
negativt

|
|

Lite
positivt

Middels
positivt

Stort
positivt

/Konklusjon

Det er registrert en rekke middels til store naturverdier innenfor influensområdet.
I
hovedsak er dette naturtypelokaliteter,
men det er også registrert noen viltområder
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fra middels til stor verdi. Området er dårlig kartlagt, da det meste av området ble
kartlagt på en ugunstig årstid. Området er imidlertid fattig, og det er derfor liten
grunn til å tro at der skulle være andre naturverdier enn de som ble registrert.
Usikkerheten i forhold til verdisetting er middels for deler av influensområdet.
Konsekvensen for delstrekning 1 vurderes som middels. Dette er først og fremst
knyttet til mulig påvirkning av anadrom fisk i Vidåna. . Delstrekning 2 vil kunne
påvirke en trekkrute for hjortevilt, samt gå gjennom et beiteområde for hjort og
rådyr. Konsekvensen er vurdert til liten negativ. Delstrekning 3 vil berøre flere
naturtypelokaliteter,
og får middels/liten negativ konsekvens. Delstrekning 4 over
Kjerringsundet er vurdert til middels. Av kjente naturverdier vil en naturbeitemark
bli bygget ned, og en kystmyrlokalitet
vil kunne bli berørt.
Tabell

14 Oppsummering

Delstrekninger
Delstrekning

1

naturmiljø

Konsekvens

Verdi

Omfang

Middels/stor

Middels negativt

Middels

Lite negativt

Stor

Lite/middels

Middels

Middels negativt

--

Stor

Middels negativt

--

--

Bruheim-Neråssetra
Delstrekning

2

-

Nautneset-Julbøen
Delstrekning

3

negativt

--

Nautneset-Sundsbøen
Delstrekning

4

Sundsbøen-Aukra
Samlet vurdering

7.3.9

Avbøtende

tiltak

En beskrivelse av avbøtende tiltak på dette plannivået må nødvendigvis bli noe
overordnet, da det er mange deler av prosjektet som ikke er godt nok avklart. I
tillegg er det flere områder som bør kartlegges ved en ev utarbeidelse av
reguleringsplan, bl.a. deponiområder, riggområder m.v..
Den registrerte naturbeitemarka på Gossen bør undersøkes på en årstid der både
karplanter og sopp kan identifiseres, dvs på høsten.
Beiteområdene for hjortevilt, da spesielt i Molde kommune bør
kartlegges/oppdateres
slik at viltoverganger
kan plasseres med god presisjon.
Avbøtende tiltak
Generelt vil det være en fordel å unngå høy aktivitet i nærområdet til hekkende
fugl. I dette tilfellet peker vi spesielt på områder med hekkende sjøfugl, samt
lokalitetene med hønsehauk og havørn.
Ved bygging av veg over Kjerringsundet vil det være en fordel å bygge mest mulig
av sjøstrekkene med bruer, og bruke minst mulig fyllinger.
For Vidåna er det viktig å unngå nedslamming av gyteområder, og ev kulvert må
utformes slik at fisk kan vandre gjennom den. Det beste er å bygge bro, slik at et
brukbart bunnsubstrat kan opprettholdes som gyte og leveområde for anadrom fisk.
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For viltområdene er det generelt viktig å begrense fragmentering så mye som
mulig. Med økende trafikkmengde over E39 vil det derfor være viktig å bygge
faunapassasjer. Hvor disse skal plasseres bør inngå i plan for ytre miljø og avklares
etter at det er gjort nye vurderinger viltområdene.
Det er ikke registrert forhold som tilsier at innvandring av rovdyr til holmene i
Kjerringsundet vil kunne få noen spesielle negative konsekvenser. De ble ikke
registrert hekkeplasser for sjøfugl på noen av de undersøkte holmene. Det er likevel
noe usikkerhet knyttet til om det kan være hekkeområder på noen av de mindre
holmene i nærheten som ikke blir fysisk berørt av tiltaket.
Generelt må det ved anleggsarbeid gjennomføres tiltak for å unngå forurensning til
luft, vann og jord.
Forholdet til naturmangfoldloven
Kunnskapsgrunnlaget
(§ 8) for dette prosjektet er vurdert som dårlig for
natumangfoldet
generelt, og også svakt for viltområder. Noen av områdene var fra
før godt kartlagt, og det ble i tillegg gjort noen undersøkelser der vegtraseene gikk
utenom eksisterende trase. Årstiden for feltarbeid gjorde at usikkerheten for
registreringene av det meste av området er stor. Registreringene for
storviltområdene
er gamle (1985-1986), og selv om hovedtrekkene fortsatt vil være
de samme, så kan lokale forhold som trekkruter m.v. være endret. Også
registreringene av hekkesteder for måkefugler er gamle (1985-1990).
Naturmangfoldloven
§.9 sier at man ved utilstrekkelig kunnskap om hvilken virkning
et tiltak kan ha på naturmiljøet, skal det tas sikte på unngå vesentlig skade.
Foreliggende rapport peker på at kunnskapsgrunnlaget er noe svakt, men vi mener
likevel at den har plukket opp de viktigste naturverdiene.
Virkninger av et tiltak skal vurderes ut fra den samlede belastningen økosystemet
blir utsatt for, jfr naturmangfoldlovens
§ 10. De fleste verdifulle naturområdene
som kan tenkes å bli berørt av tiltaket er trolig fanget opp og vurdert, men her er
det likevel usikkerhet.
Når det gjelder miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder (Naturmangfoldlovens
11), så er det i kapittelet om avbøtende tiltak beskrevet flere tiltak som kan
redusere de negative virkninger av tiltakene.

7.4

Naturressurser

7.4.1

Innledning

§

Naturressurser er ressurser fra jord, skog og andre utmarksarealer,
fiskebestander i
sjø og
ferskvann, vilt, vannforekomster,
berggrunn og mineraler.
Temaet omfatter jordbruk, skogbruk, fiske, havbruk, reindrift, vann (grunnvann og
overflatevann som brukes til vannforsyning, energiproduksjon med mer), berggrunn
og løsmasser som ressurser. Vurderingene av ressursgrunnlaget omfatter både
mengde og kvalitet. Vurderingen omfatter imidlertid ikke den økonomiske
utnyttelsen av ressursen.
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I utredningen dokumenteres arealbeslaget av dyrka mark og skog som følge av
etableringen av E39 på strekningen. Foreløpig har vi gjort et arealregnskap for alle
alternativene.
Vurdering av tiltakets virkning i områder egnet for jakt, eller i områder der en er
kjent med at jakt utøves er en del av utredningen.
Når det gjelder fiskerier og oppdrett er det kystfiske og havbruksnæringen som er
særlig relevant i dette prosjektet. For delstrekningene 1 og 3 er ikke dette temaet
relevant.
Romsdalsfjorden som ligger innenfor utredningsområdet
er nasjonal laksefjord.
Villaksressursen vurderes imidlertid ikke nærmere, da alle fjordkryssinger
skjer
enten i tunnel eller med bro, med begrensete fyllinger i sjø.
7.4.2

Metodikk
Gjennomføringen

x
x

x
x

av konsekvensvurderingen

foregår på følgende måte:

Influensområdetdefineres.Herer inngrepetlagt inn påkart med
naturressursene.
Defornybareog ikke-fornybareressurserveddagensforhold i
influensområdetbeskrives,bådemed hensynpå mengdeog kvalitet.
Ressursenverdsettes.
Tiltaketspåvirkningpåmengdeog kvalitet av de ulike naturressursene
beskrives.Det gjøresen vurderingav effekten somtiltaket vil få.
Behovetfor nærmereundersøkelserfør gjennomføringav tiltaket, og evt.
etterundersøkelsermed siktepå å overvåkeog klargjørede faktiske
virkningerav tiltaket beskrives

Første avklaring vil altså være å klargjøre utredningsområdet
utredes i forhold til. I denne fasen defineres influensområdet

x
x
x
x
x
7.4.3

og hva tiltaket
som:

skal

alle naturressurseri vegalternativene
landbruksmiljøenesomblir direkte påvirketavinngrep
skogenberøresdirekte,og skogsressurser
sompåvirkesavendret
tilgjengelighetpga.tiltaket
kommersieltfiskesomblir direkte berørt
oppdrettslokaliteter(matfiskog smolt) somblir direkte berørt

Om jord-

og skogbruksressursene

spesielt

Dette kapittelet omhandler tema naturressurser bruk av naturressurser, herunder
landbruk
(jordbruk og skogbruk), jfr krav i utredningsprogrammene
for de respektive
alternativene.
Det foreligger ikke fullstendige opplysninger om hogstklasser i den skog som vil
beslaglegges som følge av tiltaket. Økonomiske tap som følge av arealbeslag av
verken dyrka mark eller skogsmark er ikke med i vurderingen under.
For å vurdere jordbruksområdenes verdi, kartlegges:
x Arealtilstanden, altså om jordbruksarealene er overflatedyrket
fulldyrket.
x Driftsforholdene, om arealene er tungbrukt eller lettbrukt.
x
Jordsmonnkvaliteten
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x
Størrelsen på arealene
Verdisettingen foretas på følgende måte (tallene i parentes brukes i GIS-analyser):
Tabell

15 Verdivurdering

- skala

Verdi

Liten

Arealtilstand

(4-8)

Middels

Overflatedyrket

Driftsforhold

Tungbrukt

Jordsmonnkvalitet

(1)

Uegnet

Størrelse

(9-15)

Stor (16-20)

(1)

Fulldyrket

Mindre lettbrukt

Dårlig egnet

Små (1)

(3)

Egnet

Lettbrukt
Godt egnet

Middels (3)

16 Verdivurdering

– jord-

og skogbruk

Verdi

Liten verdi

Jordbruksområder

- Jordbruksarealer

- utdrag

i

Stor verdi

- Jordbruksarealer

i

kategorien

4-8 poeng.
Skogbruksområder

Jo høyere bonitet, jo

Middels verdi

kategorien

(5)

Svært godt egnet (5)
Store (5)

For å vurdere skogområdenes verdi, kartlegges:
x Skogens bonitet, dvs. skogmarkens produksjonsevne.
bedre produksjonsevne har skogsmarka.
x Driftsforholdene.

Tabell

(5)

- Jordbruksarealer

i

kategorien

9-15 poeng

- Skogarealer med

- Større skogarealer

16 - 20 poeng
- Større skogarealer med

lav bonitet

med middels bonitet og

høy bonitet og gode

- Skogarealer med

gode driftsforhold

driftsforhold

middels bonitet og

- Skogarealer

vanskelige

bonitet og vanlige

driftsforhold

driftsforhold

med høy

Omfang
Omfangsvurderingene er et uttrykk for hvor store negative eller positive endringer
det aktuelle tiltaket (alternativet)
vil medføre for det enkelte område. Omfanget
vurderes i forhold til alternativ 0. For å vurdere tiltakets omfang for
naturressursene, legges følgende kriterier til grunn:
Tabell

17 Omfangsvurdering

Stort

positivt

omfang

Middels

positivt

omfang

Lite/intet

Middels

omfang

negativt

Stort

negativt

omfang

omfang
Ressurs-

Tiltaket vil i stor

Tiltaket vil øke

Tiltaket vil stort

Tiltaket vil

Tiltaket vil i stor

grunnlaget

grad øke

ressursgrunn-

sett ikke endre

redusere

grad

og

ressurs-

lagets omfang

ressursgrunnlaget

ressursgrunnlag

redusere/ødelegge

utnyttelsen

grunnlagets

og/eller kvalitet

s omfang og/eller

ets omfang

ressursgrunnlagets

av det

omfang og/eller

kvalitet

og/eller kvalitet

omfang og/eller

kvalitet

kvalitet

Arealtallene som oppgis er i tabellen angitt i kvadratmeter og baserer seg på
gjennomsnittstall
for strekningen med hensyn til total inngrepsbredde. I
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vurderingen
ervervsbelte

ligger vegbredde, bredde på skjæring og fylling, samt et antatt
til side for skjæringstopp og fyllingsfot på 2 meter.

Det er lagt inn kartutsnitt som viser mulige inngrep i forhold til landbruksressursen.
Følgende tegnforklaring gjelder for disse:

Figur

7.4.4

14 Tegnforklaring

0-alternativet:

landbruksressurser

Beskrivelse

av dagens

situasjon

Det er et typisk vest-norsk kystlandbruk i utredningsområdet,
med gårdsbruk av
noe variert størrelse. Gjennomgående er skogen av høy bonitet og dyrkamarka er
som regel den begrensede ressursen for det enkelte bruk og som bestemmer hvor
vidt bruket har hensiktsmessige rammer for drift. Landbruksressursen
i området er
av middels verdi.
Uten noen tiltak (0-alternativet)
vil driftsgrunnlaget
ikke endres.
Landbruksressursen
vil imidlertid utvikles eller endres i tråd med nasjonal og
internasjonal politikk og rammer, og den enkelte ressursforvalters respons på dette.
Endringer i landbruket har vært dramatiske og mange bruk har lagt ned egen drift.
Mye av ressursgrunnlaget
forvaltes derfor gjennom driftsavtaler.
Ved 0-alternativet
vil ressursgrunnlaget
bestå og være en ressurs for framtida.
Således vil et hvert av alternativene som krever nye arealer virke negativt på
naturressursen, jord- og skogbruk.
Jaktbare arter er til stede i et typisk omfang og vil kunne utvikle seg uavhengig av
nye veglinjer. Dersom det ikke kommer ny veglinje vil muligens trafikkveksten
ikke
bli som ved nybygging. I en slik sammenheng vil også trafikkdrepte dyr holdes
relativt lavt.
Forvaltning og uttak av marine ressurser vil kunne ha en forsiktig utvikling basert
på ressursgrunnlaget,
smitteforhold og beitemuligheter/fórtilgang.
Oppdrettsnæringa vil måtte kunne holde tilbake en produksjonsøkning dersom
belastningen på eksisterende vegnett blir for stort.
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7.4.5

Verdi

og omfang

delstrekning
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1, Vik – Nautneset

På denne strekningen går parsellen i dagen kun i ca. 1560 meter fra Vik/Bruheim til
tunnelpåslag ved Neråssetra. Tverprofilet anslås til å legge beslag på ca. 25 meter
de første 1250 metrene og derfra økes det til ca. 40 meter fram til tunnelpåslaget.

Figur 15 Markslag

og trasé

Figur 16 Trasé på ortofoto

ved Vik

ved Vik

I Direktoratet for naturforvaltning
sin naturbase framstilles området som viktig
beiteland for elg, hjort og rådyr. Området er lett tilgjeng for jaktutøvelse.
Verdi
Strekningen berører ikke dyrkamark eller dyrkbar mark. Strekningen berører ca. 25
til 30 dekar skog med høy bonitet og med gode driftsforhold. Skogen på
strekningen deles opp ved myrer og lokaliteter med lavere bonitet/uproduktiv
skog.
Strekningen berører område av interesse for jakt og er lett tilgjengelig.
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Verdien til naturressursene
Verdi:

Liten

på strekningen

Middels

vurderes til middels.

Stor

Omfang
Bortfallet av høybonitets skog på denne strekningen
ansees som middels negativ endring.
Omfanget
Omfang:

7.4.6

er ca. 25-30 dekar. Omfanget

vurderes til middels negativt
Stort
negativt

Verdi og omfang

Middels
negativt

delstrekning

Lite/intet
omfang

2, Nautneset

Middels
positivt

Stort
positivt

– Julbøen

Ved Nautneset kommer vegen fra tunnel i vest og går rett på bro over Julsundet.

Figur 17 Trasé fra tunnel

over Nautneset

Terrenget her er vanskelig tilgjengelig og har ikke dyrkamark.
skrinn, og er av både midlere og høyere bonitet.

Skogen virker noe

Hovedvegen vil i dette området kun legge beslag på mindre områder ved tunnel, for
fundamentering av brokar og søyler, samt for tilslutningsveger.
Disse
påkjøringsrampene
mot nord og sør vil gå i terreng og legge beslag på anslagsvis
7,5 - 10 dekar skog av høyere og midlere bonitet.
Når parsellen kommer fra bru over Julsundet vil den gå over eiendommen
Julbøen fram til neste tunnelpåslag.

132/2,

I flg gårdskartet til Skog og Landskap har bruket følgende et driftsgrunnlag på 624
dekar for de 4 mest sentrale teigene. Av dette er det 84 dekar fulldyrket jord, noe
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som også synes å være det totale dyrkajordtallet
arealbeslaget på denne delen vil være 65 dekar.

Figur 18 Traséen

på markslagskart
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for eiendommen.

Det totale

for Julbøen

Fra brohodet til dagens fylkesveg vil traséen i hovedsak gå over parseller med skog
av variert kvaltitet og teigstørrelse. I noen grad er skogen av høy bonitet.
Arealbeslaget vil ikke bli omfattende, da utslagene for skjæring/fylling
er lite.
Traséen klipper av kanten på en mindre teig (5,3 daa) fulldyrka mark, men
driftsforholdene
på resten av teigen vil ikke bli endret.
Ved kryssområdet ved dagens fylkesveg vil både G/S-vegen og ny fylkesveg måtte
krysse en større teig fulldyrka mark. Her vil noe areal bli klemt inne mellom GSvegen og nyvegen, og det vil oppstå en ny mindre teig mellom veganlegget og
atkomstvegen til gården. Selv om arealbeslaget for veganliegget blir moderat, vil
restareal oppstå med vanskeligere driftsforhold enn i dag.
I Direktoratet for naturforvaltning
sin naturbase framstilles ikke området på
vestsiden av fjorden ved Nautneset som interessant i forbindelse med jaktbare
arter. På Julbøen er det et større område som fungerer som beiteland for hjort og
rådyr, og er således interessant mtp høsting av jaktbare arter.
På begge sider av Julsundet er det registrerte områder fiskeområder for passive
redskaper.
I området langs Nautneset, omtalt som Otrøya-Dryna gjelder dette sei, hyse,
breiflabb og lange.
På motsatt side i områdene Hollingen-Julholmen-Meek
fiskes det etter torsk, sei og
breiflabb.
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Figur 19 Fiskeriinteressene

i Julsundet

Vegen er planlagt med bro over sundet. Søyler vil kome ved land og en vil derfor
anta at
Tiltaket ikke vil ha virkninger for fiskeriene. Dog kan det være negative virkninger
anleggsfasen i form av støy-/trykkbølger
fra sprengning og slam fra
massetransport/utfylling.
Det er tre havbruksanlegg som kan sies å være i relativ nærhet til tiltaket.
Hagebukta øst for Sundsbøen antas likevel ikke å bli påvirket av anlegget,
anleggs- eller driftsperioden.

verken i

Det knytter seg større usikkerhet til eventuelle virkninger på anleggene Setevika
Nord og Setevika Sør. Disse ligger på hver sin side av Nautneset og kan bli berørt
under anleggsperioden. I driftsperioden antas anleggene ikke å bli påvirket av
tiltaket.
Setevika Nord er et kommersielt anlegg for oppdrett av laks, mens Setevika Sør
benyttes til forskning og undervisning. Eventuelle virkninger knyttes til
sprengningsarbeider
og til slam i forbindelse med massefylling og bearbeidelse av
masser i sjø.

Figur 20 Oppdrettslokaliteter
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Verdi
Berørt dyrkamark er lettdrevet og er fulldyrket. Berørt skog er til dels vanskelig
tilgjengelig på Nautneset, men har gode driftsforhold på Julbøen. Det er ikke
jaktområder ved Nautneset, men på Julbøen er det gode områder for jaktutøvelse.
Ved Nautneset er det to oppdrettslokaliteter.
Samlet sett og særlig på grunn av havbruksverdiene
naturressurser til å ha stor verdi.
Verdi:

Liten

Middels

vurderes områdets

Stor

Omfang
Når det gjelder jord- og skogbruk er omfanget er lite på Nautnestet, men middels
negativt for Julbøen. Tiltaket vil kunne sette hele drifta av eiendommen under
press. Det er derfor viktig å minimalisere bortfallet av dyrkamark. Selv om bortfallet
av dyrkamark i det store og hele synes moderat, er det av kritisk betydning for
eiendommen og kan medføre nedleggelse ved bortfall.
Når det gjelder jaktbare arter vil tiltaket neppe ha innvirkning på resursen.
Hjortedyrene er sterkt representert i distriktet og langt fra truet.
Fiskeriene og havbruksanleggene vil kunne påvirkes temporært i anleggsperioden,
og særlig gjelder dette oppdrettsanleggene. Uten avbøtende tiltak vil ressursen i
anleggene kunne gå tapt.

Omfanget
Omfang:

vurderes derfor til middels negativt
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite/intet
omfang

i forhold til naturressursene
Middels
positivt

Stort
positivt

Variant som er vurdert
Det ble i arbeidet med kommunedelplanen
vurdert en variant der vegen går på
sørsiden av bebyggelsen på Julbøen, med vesentlig tettere vegføring. Med den
varianten blir konsekvensen for landbruksressursene på Julbøen større og det blir
svært vanskelig å fortsette å opprettholde landbrukseiendommen
som drivverdig.
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Figur 21 Vurdert

variant,

Julbøen

En parsell på 11,6 dekar i øst vil komme i veganlegget og utgå i sin helhet. Ved
gårdsbygningene, hvor en også må anta at den beste dyrkajorda er, vil det
konkrete arealbeslaget av dyrkajord bli ca 10 dekar. Her vil eksisterende
teigstruktur bli delt, og det vil bli igjen mindre lapper uten god nok størrelse eller
arondering for drift. I realiteten må en derfor påregne bortfall av nærmere 25 dekar
fulldyrka mark fra denne eiendommen.
Fra denne eiendommen
eller midlere bonitet.
7.4.7

Verdi og omfang

vil en i tillegg legge beslag på 8-10 dekar skog av høyere

delstrekning

3, Nautneset

– Sundsbøen

Denne parsellen er ca. 2250 meter og går fra Nautneset i sør til brohodet på
Sundsbøen i nord. Traséen legges i nytt terreng og berører ikke eksisterende veg i
området. På strekningen er det ingen tunneler.

Rambøll
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Figur 22 Nautneset

- Sundsbøen
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på markslagskart

Ny trasé følger i hovedsak dagens veglinje. På noen partier går tiltaket i nytt
terreng. Terrenget er sterkt sidehellende på store deler av strekningen. Nytt terreng
ligger nær til dagens linje og er vanskelig tilgjengelig. Boniteten er varierende.
Traséen berører bare skog, bortsett fra noe dyrkamark på selve Sundsbøen.
Topografien gjør driftsforholdene
i skogen vanskelige og selv om det er skog av
både særs høy, høy og midlere bonitet ansees verdien å være fra middels til liten på
dette strekket.
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Figur 23 Jordbruk

og forslag

til trasé

på Sundsbøen

På Sundsbøen berører traséen to fulldyrka jordteiger. Av disse utgår totalt ca. 5
dekar til vegformål. Det blir stående igjen noen mindre lapper som blir vanskelige
eller uhensiktsmessige å drive.
I Direktoratet for naturforvaltning
sin naturbase framstilles ikke området som denne
strekningen berører interessant i forbindelse med jaktbare arter.
Verdi
I dette området berøres ellers små skog med varierende
For strekningen
Verdi:

bonitet og driftsforhold.

vurderes til middels til liten for naturressursen
Liten

Middels

i området.

Stor

Omfang
Tiltaket vil stort sett ikke endre ressursgrunnlagets
omfang og/eller kvalitet på
denne strekningen. Noe mer negativt er det likevel for gårdsdrifta på Sundsbøen.
Omfanget
Omfang:

vurderes til lite til middels negativt
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite/intet
omfang

Middels
positivt

Stort
positivt

Variant som er vurdert
Denne varianten går i egen, ny trasé parallelt med dagens veg, men noe lenger
oppe i lia.

Rambøll

KOMMUNEDELPLAN OG KONSEKVENSUTREDNING

Figur 24 Strekningen

Nautneset
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– vurdert

variant

Terrenget er sterkt sidehellende på store deler av strekningen. Dette innebærer at
horisontalt målte arealbeslag blir små i skjæringer, men tilsvarende store for
fyllinger. En anslår en gjennomsnittlig
anleggsbredde på denne strekningen til å
være 20 meter. Totalt vil strekningen kreve ca. 50 dekar.
Traséen berører bare skog, bortsett fra noe dyrkamark på selve Sundsbøen.
Topografien gjør driftsforholdene
i skogen vanskelige og selv om det er skog av
både særs høy, høy og midlere bonitet ansees verdien å være fra middels til liten på
dette strekket.
Ingen av variantene på denne strekningen er krevende for skogbruksressursen.
Imidlertid er varianten der traséen følger dagens linje å foretrekke, da det går minst
skogsareal og det oppstår mindre innklemte arealer som ikke blir drivverdige.

7.4.8

Verdi og omfang

delstrekning

4, Sundsbøen

– Aukra

Fra Sundsbøen mot Aukra går traséen over Forholmen, Flatholmen og
Kjerringholmen. I dette området berøres impediment og kystskog med lav og
midlere bonitet. Driftsforholdene er slik at en normalt ikke vil vurdere ressursene
som drivverdige. Tiltaket vil lette tilgangen til naturressursen.
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Figur 25 Traseen

over holmene

mot Aukra

Dette kan veie opp for bortfallet av ressursen. Samlet sett antas omfanget til ikke å
endre ressursgrunnlagets omfang og/eller kvalitet på denne delen av strekningen.

Figur 26 Traseen

Rambøll

på sørlige

del av Aukra
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Ved Tangeneset , sør på Aukra berøres gnr. /bnr. 1/13 med en parsell på 7 dekar.
Denne blir uhensiktsmessig delt og det er lite trolig at gjenværende rest av teig blir
særlig hensiktsmessig å drive. I tillegg utgår mindre del av dyrkamarksteig
ved
brofestet, like nord for Fv 217.

Figur 27 Traseen

på Aukra

over markslagskart

Resten av strekningen, fram til delstrekningens slutt på Aukra går tiltaket over dels
impediment, myrdrag og gjennom område med uproduktiv kystskog. Verdien av
naturressursen på denne del av strekningen ansees som liten.
I Direktoratet for naturforvaltning
sin naturbase framstilles ikke området som denne
strekningen berører som interessant i forbindelse med jaktbare arter.
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Figur 28 Fiskeriinteressene

på sørsiden

av Aukra

Fiskeområdet Aukratangen, rundt Tangneset, brukes som fiskeplass for passive
redskaper etter artene torsk, sei og breiflabb. Dette er vanlige arter i området
langskysten og også i dette distriktet. Veien er planlagt med hengebru over
Kjærringsundet (mellom Aukra og første holme). En vil derfor anta at tiltaket ikke
vil berøre fiskeriressursene her. Dog kan det være negative virkninger i
anleggsfasen i form av støy-/trykkbølger
fra sprengning og slam fra
massetransport/utfylling.
Verdi
Strekningen fra Sundsbøen til Aukra berører i all hovedsak områder av liten verdi
med hensyn til naturressursene jord- og skogbruk.
Verdien vurderes til liten for naturressursen
Verdi:

Liten

Middels

i området.

Stor

Omfang
Det er bare ved Tangneset på Aukra at traséen i en begrenset grad berører
fulldyrka mark. Denne marka er lettdrevet. Ut over dette berører traséen
skogressurser av lav bonitet og med dels er vanskelige driftsforhold.
Omfanget vurderes til lite/intet

Omfang:

Stort
negativt

Middels
negativt

omfang

Lite/intet
omfang

Middels
positivt

Stort
positivt

Variant som er vurdert
Det er vurdert å lande bro tidligere på Aukratangen, slik at traséen får en fylling fra
strandområdet til den treffer dagens veg. På tangen er det en parsell fulldyrka jord
som i sin helhet vil måtte utgå som drivverdig teig. Denne varianten er ikke å
anbefale i forhold til naturressursene.
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7.4.9

Oppsummering
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/ konklusjon

Det er gjennomgående små verdier for jord- og skogbruksressursene
som berøres i
prosjektet. Omfanget varierer noe, og vurderes som størst der bortfall av
jordbruksarealene
kan bidra til nedleggelse av gårdsbruk. Det er få og små områder
som peker seg ut som verdifulle for jakt og omfanget vurderes som lite til middels
negativt i forhold til dette temaet. Fiskerier blir berørt og verdiene av disse er på
det midlere nivået. Det er vanlige kyst tilhørende arter som det fiskes på og berørte
områder inngår i det store normale bildet over ressursen langs denne delen av
kysten. Omfanget vurderes som lite for dette temaet. Havbruksaktiviteten
berøres
ved at det ligger oppdrettsanlegg relativt nær tiltaket. Verdiene av denne ressursen
vurderes som stor og omfanget som stort også.
Konsekvensvurderingen
er knyttet til hver delstrekning. For delstrekning 1 vil
konsekvensen være at noe skogsareal går ut, uten at dette vurderes som kritisk for
ressursen. For delstrekning 2 vurderes konsekvensen som stor negativ fordi et
aktivt gårdsbruk kan stå i fare for å måtte legge ned og at tiltaket kan føre til tap av
oppdrettsfisk i anlegg. For delstrekning 3 vurderes konsekvensen som liten negativ,
og er først og fremst knyttet opp mot reduksjonen i dyrkamarka for gårdsbruk på
Sundsbøen. For delstrekning 4 ansees konsekvensen å bli ubetydelig for
naturressursene i området.

Tabell

18 Oppsummering

Delstrekninger
Delstrekning

1

naturressurser

Konsekvens

Verdi

Omfang

Middels

Lite til middels negativt

- / --

Bruheim-Neråssetra
Delstrekning

2

Middels

Stort negativt

Middels/liten

Lite til middels negativt

Liten

Lite/intet

-- / ---

Nautneset-Julbøen
Delstrekning

3

- / --

Nautneset-Sundsbøen
Delstrekning

4

negativt

Sundsbøen-Aukra
Samlet vurdering

0
Liten til middels

Lite til Middels negativt

- / -7.4.10 Avbøtende

tiltak

Det er spesielt forholdet til dyrkamarka på Julbøen og Sundsbøen som gjør at det
bør vurderes nærmere om traséen kan legges utenfor eller i kant med dyrkamarka.
Mindre tap av areal og opprettholdelse av arrondering er av stor betydning for drifta
på de berørte brukene.
Tiltak som sprenging, utfylling og massehåndtering i sjø må avklares i god tid med
aktørene for oppdrettsanlegg
i området. Varsel må komme i så god tid at flytting av
anlegg eller temporær brakklegging kan gjennomføres.
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7.5

Friluftsliv

7.5.1

Innledning

og nærmiljø

Nærmiljø og friluftsliv ses som oftest på sammen. Nærmiljø defineres som
menneskers daglige livsmiljø. Friluftsliv defineres som opphold og fysisk aktivitet i
fritiden med sikte på miljøforandring og naturopplevelse. Analysen skal berøre
virkningen for beboerne og brukerne av det berørte området. Alternativene følger
delvis eksisterende vei som i planen ofte krever utbedring eller litt endret linje.
Dette betyr at det er mer nærmiljøet som blir påvirket av konseptene enn
friluftsområder
men der det er ny veg vil friluftsområder
bli sett på om de blir
berørt. Inngrep i boligområder, hytter og gårdsbruk er viktige nærmiljøfaktorer.
Det er viktig å presisere at eventuell innløsning av boliger er en prissatt konsekvens
og inngår i kostnadsoverslaget,
og er derfor ikke med i vurderingen av nærmiljøet.
Betydningen av at boliger blir borte for det gjenværende nærmiljøet skal vurderes
under nærmiljø/friluftsliv.
7.5.2

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

x
x
x
7.5.3

DN-håndboknr. 18-2001«Friluftslivkonsekvensutredningeretter plan-og
bygningsloven»skalliggetil grunnfor utredningsarbeidet.
Nødvendigkartleggingog verdisettingav friluftsområder skalbaserespå
metodei DN-håndboknr. 25-2004.
Forøvrigskalarbeidetutføresetter metode somer skisserti Håndbok140.

0-alternativet

- Beskrivelse

av dagens

situasjon

0-alternativet
er sammenligningsgrunnlaget
for alle utredningsalternativ.
Det skal
beskrive dagens situasjon og en forventet utvikling i influensområdet som vil skje
uavhengig av eventuelle tiltak. Det er generelt vanskelig å forutsi hvordan dagens
situasjon vil utvikle seg. Det er blant annet avhengig av befolkning og
næringsutvikling.
Dagens situasjon vil uten de planlagte tiltak neppe bli særlig forandret fra i dag. Det
er ingen reguleringsplaner
eller andre tiltak som vil endre dagens forhold vesentlig.

7.5.4

Verdi og omfang

delstrekning

1, Vik - Nautneset

Verdi
Strekningen fra Vik (Bruheim) til tunnelpåhugget ved Neråssetra er kort ca. 1,5 km
i typisk jord og skogbruksterreng
uten nevneverdige friluftsverdier.
Elva Vidåna er
fiskeelv og en lokal gårdsveg er mulig brukt til mosjon/rekreasjon.
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Verdien vurderes til liten for friluftsliv
Verdi:

Liten

Middels

og nærmiljø.
Stor

Omfang
Ny veg berører i liten grad nærmiljøområder
tilknyttet gårdsbruk, eller områder som
brukes til friluftsliv eller rekreasjon i dag. Vegen kommer tett på elva Vidåna noe
som ikke er heldig, særlig hvis fyllingen blir liggende i elvekanten.
Omfanget
Omfang:

7.5.5

vurderes til lite negativt
Stort
negativt

Verdi og omfang

Middels
negativt

delstrekning

for friluftsliv
Lite
negativt

2, Nautneset

og nærmiljø.
|
|

Lite
positivt

Middels
positivt

Stort
positivt

– Julbøen

Verdi
Friluftsliv
Julbøen er en del av et større frilufts og utfartsområde som strekker seg fra
Julneset i sør til Ramshaugen i nord. Julneset er mye brukt av befolkning i Molde og
omegn. Julneset har svaberg, skogholt, badestrand, fiskeplasser, turstier og en
spennende historie (bunkersanlegg fra krigen).
Selve Julholmen/Julbøen er ikke brukt så mye som Julneset men har mange av de
samme kvalitetene, og er et av kommunens beste steder for sportsfiske fra land.
For å komme ned til selve Julholmen er det en parkeringsplass ved veien som går
ned til gården, fra parkeringsplassen går det vei som er lett å følge. 2-300 meter og
så kommer du til gården og tar til høyre. Deretter bærer det ut på markene og frem
til den opprinnelige gården, du følger stien forbi på nedsiden. Så er du på skogstien
som fører deg helt ned til Julholmen. Her er det fine forhold for fiske, bading grilling
og andre aktiviteter, barnevennlig er det også. På Nautneset er det ikke registrert
friluftlivskvaliteter.
Julaksla er et mye brukt turmål hvor Julbøen er aktuelt startpunkt. Ved Ramnfloget
er det et klatrefelt ( Julsundet som det kalles) som er mye brukt både av lokale og
tilreisende. Dette feltet har det vært klatret på siden 80 tallet og det har således
stor verdi.
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Figur 29 Julholmen

Figur 30 Statlig

Nærmiljø

Rambøll
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Det er ikke mye bebyggelse på strekningen men det er gård og fritidsbebyggelse
Julbøen og på nedsiden av Julaksla. Nautneset har ikke boligbebyggelse.

på

Verdien for strekningen vurderes som middels til stor for nærmiljø og friluftsliv. Det
er friluftskvaliteten
som er store og de statlig sikra friluftsområdene
på Julneset og
Julholmen danner til sammen et område med store kvaliteter som brukes mye av
Molde og omegns befolkning.
Verdi:

Liten

Middels

Stor

Omfang
Miljøet og friluftsområdet
på Julneset vil ikke bli berørt av ny veg. For Julbøen og
Julholmen er derimot konsekvensene store og ny veg og brupåhugg her vil føre til
at opplevelseskvalitetene på Julholmen/Julbøen svekkes betraktelig. Strandhugg og
fiske i fjæra vil ikke være like attraktivt lenger. Nærmiljøkonsekvensen
for gård og
fritidsbebyggelse
på Julbøen vil bli merkbar men begrenset da vegen er lagt nord
for bebyggelsen i relativt god avstand, men kvalitetene på tilgrenset område er
betydelig svekket. Adkomst/Parkering
til Julaksla er det for tidlig å si om blir berørt
enda. Klatrefelt ved Ramnfloget blir ikke berørt av tiltaket.
Friluftsliv

og nærmiljø

på Nautneset anses det som få konsekvenser

knyttet

til.

På den positive siden vil gang/sykkelveg
i tilknytning til Julsundbrua være et flott
tiltak for sykling til øyene Midsund og Aukra. Sammen med bruer over til Aukra vil
dette kunne bli en populær sykkeltur som nå kan nås uten ferge.
Omfanget vurderes til middels negativt. Det er særlig miljøet på Julbøen og
Julholmen som blir berørt på en negativ måte som får konsekvenser for fremtidig
bruk til friluftsliv.

Figur 31 Nærføring

av veg på nordsiden

av bebyggelse

på Julbøen
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Omfang:

Stort
negativt

Middels
negativt

Lite
negativt

|
|

Lite
positivt

Middels
positivt

Stort
positivt

Variant som er vurdert
Det ble i arbeidet med kommunedelplanen
vurdert en variant der vegen går på
sørsiden av bebyggelsen på Julbøen, med vesentlig tettere vegføring. Med den
varianten blir konsekvensen for nærmiljøet både på Julbøen og på nedsiden av
Julaksla større og det blir svært vanskelig å fortsette å bo på de aktuelle steder.
Konsekvensen vil bli nærmere stor negativt enn middels med denne varianten.

Figur 32 Nærføring

7.5.6

av veg på sørsiden

Verdi og omfang

delstrekning

av bebyggelse

3, Nautneset

på Julbøen

- Sundsbøen

Verdi
Strekningen fra Nautneset til Sundsbøen er nesten uten bebyggelse og består av
bratt skrånende skogsterreng. Hverken skogslia eller områdene tilknyttet sjøen
brukes til friluftsliv eller rekreasjon i dag. Unntaket er ved Stavika og Peliksneset
hvor det er noen få hus/ fritidsboliger samt naust og mulighet for strandhugg.
Verdien vurderes til liten for denne strekningen da den er lite brukt til friluftsliv og
rekreasjon og et vanskelig tilgjengelig område. Unntaket er Stavika og Peliksneset.
Verdi:

Liten

Middels

Stor

Omfang
Ny veg legger går i tilnærmet samme trase som eksisterende veg og berører i
veldig liten grad nærmiljøer eller friluftsområder.
Ei hytte blir berørt ved Lehaugen
hvor vegen kommer tett på. Også ved Stavik kommer vegen tett på en hytte og kan
bli forstyrrende for miljøet i Stavika slik det er i dag.
Det vil bli parallell gang/sykkelveg
i tilknytning til ny noe som vil bli et positivt tiltak
særlig koblet opp mot ny bru over til Julsundet og Aukra.
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Omfanget vurderes til lite positivt, da ny veg i liten grad berører nærmiljø
friluftsområder
samtidig som gang/sykkelveg
vil bli et positivt tilskudd.
Omfang:

Stort
negativt

Middels
negativt

Lite
negativt

|
|

Lite
positivt

Middels
positivt

eller

Stort
positivt

Variant som er vurdert
Det ble i arbeidet med kommunedelplanen vurdert en variant der vegen går lenger
opp i lia i forhold til foreslått trase. I forhold til temaet nærmiljø og friluftsliv vill det
ikke medført noen endring for konsekvensen, da omfanget ville blitt tilnærmet likt.

7.5.7

Verdi og omfang

delstrekning

4, Sundsbøen

- Aukra

Verdi
Sundet fra Midsund til Aukra er mye brukt til fiske, båtaktiviteter og strandhugg.
Kjerringsundet er kjent for godt fiske. Sundet har en rekke små holmer og mindre
øyer, med et rikt fugleliv. Verdien for sjøområdene på denne strekningen er stor.
Strekningen fra Aukratangen til Aukra er av mindre verdi. Den går i myrområdet
vest for dagens veg til den treffer fv 216 ved Berglia. Myrområdet har noen stier og
myrområdene brukes i noen grad til multeplukking. Ved Aukratangen er det en del
hus og nærmiljø som har verdi.

Verdien vurderes til middels og det er særlig sjøområdene
friluftslivet.
Verdi:

Liten

Middels

som har størst verdi for

Stor

Omfang
Ny veg med broer over holmene og de mindre øyene til Aukra vil i første rekke
være negativt for de som søker uberørt natur og friluftsliv i tilknytning til de mange
holmene og mindre øyene som ny veg kommer til å berøre. Hvor vidt båtbruken i
området kommer til å gå ned er vanskelig å si noe sikkert om. Det er derimot
sannsynlig at gang/sykkelveg vil føre til en økning i bruken av de større holmene
som Forholmen, Flatholmen og Kjerringholmen. Det er heller ikke usannsynlig med
et oppsving av fiske med stang fra bruer og holmer, slik man har fått i lignede
vegprosjekter.
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Figur 33 Bilde fra Aukratangen

som viser Kjerringholmen

og Kjerringsundet

På Aukratangen vil ilandføringen komme tett på en del hus noe som kan virke inn
negativt på nærmiljøet i det området. En stor bro her i tilknytning til økt trafikk og
støy vil være negativt for nærmiljøet. På myrene frem til Berglia vil det kunne bli
konflikt med noen stier og mulig molteterreng. Gang/Sykkeltilbudet
til Gossen vil
foregå på lokalt vegnett uavhengig av ny veg.
Omfanget vurderes til middels til lite negativt. Det er særlig konsekvenser for
holmene over sundet som er negativt for de som før brukte holmene og
sjøområdene for å oppleve uberørt natur, i tillegg til nærmiljøet på Aukratangen.
Gang/sykkelveg i tilknytning til veg og bruer over sundet kan bli en attraksjon i seg
selv og vil nok føre til økt bruk av området.

Omfang:

Stort
negativt

Middels
negativt

Lite
negativt

|
|

Lite
positivt

Middels
positivt

Stort
positivt

Variant som er vurdert
Det ble i arbeidet med kommunedelplanen
vurdert en variant ved Aukratangen hvor
det ble skissert en fylling ut i fjorden før hengebru over Kjerringsundet. For
nærmiljøet på Aukratangen vil det kunne være en fordel fremfor bru over vegen.
For friluftsliv og aktivitet i strandsonen vil en fylling være en barriere og visuelt mer
skjemmende enn en bru (se landskapsutredning).
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7.5.8

Oppsummering

nærmiljø
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og friluftsliv

Det er i først rekke områdene på Julbøen og sjøområdene mellom Misund og Aukra
som er av stor verdi for friluftsliv og nærmiljø (delstrekning 2 og 4). For Julbøen og
Julholmen er konsekvensene store og ny veg og brupåhugg her vil føre til at
opplevelseskvalitetene på Julholmen/Julbøen svekkes betraktelig. Ny veg og broer
på holmene og de mindre øyene til Aukra vil i første rekke være negativt for de som
søker uberørt natur og friluftsliv i tilknytning til de mange holmene og mindre øyene
som ny veg kommer til å berøre. For delstrekning 1 og 3 er konsekvensene svært
små da vegen i liten grad kommer i konflikt med utfartsområder
eller boligområder.
På den positive siden vil gang/sykkelveg
til Øyene Midsund og Aukra og i tilknytning
til Julsundbrua være et flott tiltak for sykling og rekreasjon. Samlet er
konsekvensen vurdert til middels til liten negativ.

Tabell

19 Sammenstilling

nærmiljø

Delstrekninger
Delstrekning

1

og friluftsliv

Verdi

Konsekvens

Omfang

- /0

Liten

Lite/Intet

negativt

Middels/Stor

Middels

Liten

Lite positivt

Middels

Middels /Lite negativt

--/ -

Middels

Middels negativ/lite

-- / -

Bruheim-Neråssetra
Delstrekning

2

- - / ---

Nautneset-Julbøen
Delstrekning

3

+/0

Nautneset-Sundsbøen
Delstrekning

4

Sundsbøen-Aukra
Samlet vurdering

7.5.9

Avbøtende

negativt

tiltak:

Mindre trasejusteringer
kan redusere konfliktpotensialet
boliger. Hvor vidt dette lar seg gjøre handler ofte om å
og dermed lavere fart. I forbindelse med tunnelpåhugg
tenkelig å gå ned på fart og kurvatur og noen endringer

i forhold til gårdsmiljø og
gå ned på en lavere radius
og bruer kan det være
er allerede gjort.

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

7.6

Oppsummering,

ikke prissatte

konsekvenser

Det er i først rekke områdene på Julbøen og sjøområdene mellom Misund og Aukra
som er av stor verdi og hvor konsekvensene kan bli store i negativ betydning
(delstrekning 2 og 4). På Julbøen vil brukar og veg være negativt for både friluftsliv,
landbruk, landskap og kulturminner. Sør for Moldefjorden er utfordringene mindre,
men nærføringen til Vidåna er av negativ karakter, både for landskapsbilde og
naturmiljøet.
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Tabell

Rambøll

20 Sammenstilling

ikke prissatte

konsekvenser

Konsekvens

Tema

Verdi

Omfang

Landskapsbilde

Middels/Stor

Middels/Stor

Kulturminner

Middels

Middels

--

Naturmiljø

Middels

Middels

--

Naturressurser

Liten/Middels

Lite/Middels

- / --

Nærmiljø/Friluftsliv

Middels

Middels/Lite

--/ -

Oppsummert

Middels

Middels

negativt

-- / ---

--
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8.

PRISSATTE

8.1

Trafikkanalyse

89 (110)

KON SEKVE N SER

I utgangspunktet
skal trafikkmengde 20 år etter åpning legges til grunn for
dimensjonering av veganlegg. Siden det både er knyttet usikkerhet med hensyn til
åpningsår og årlig trafikkvekst, må man også bruke noe skjønn. I tillegg er det noe
usikkerhet med hensyn til hvilken løsning som velges sør for Vik (Ørskogfjellet eller
Solnørdalen) og ulike løsninger genererer noe ulik trafikk på tunnel og bru.
I forbindelse med KVU-en ble det gjennomført trafikkberegninger
for 2010 og 2040
med regional transportmodell.
Med en antatt åpning i 2020 kan trafikkberegningene
for 2040 være et riktig grunnlag. Samtidig er det sannsynligvis optimistisk å se for
seg åpning i 2020. Dette kan bety at dimensjonerende trafikkmengde kan ligge
ytterligere over 2040-beregningene
De offisielle trafikkprognosene
for Møre og Romsdal tilsvarer i størrelsesorden 0,7
% pr år generell trafikkvekst (det vil si den trafikkveksten
som kommer uansett
uavhengig av tiltak). På bakgrunn av erfaringer i mange år, er det grunn til å tro at
denne prognosen er for lav for hovedveger mellom byer av denne typen. Det er
derfor kjørt beregninger med både den offisielle prognosen og med 2 % årlig vekst.

Tabell

21 Forventet

trafikkmengde

2040 (kjt/døgn)

K2 med

K2 med 2 %

K3 med

K3 med 2 %

offisielle

trafikkvekst

offisielle

trafikkvekst

prognoser
E39 Ørskog/ Solnør –

på delstrekninger

prognoser

3900

5800

5000

7400

6000

8900

6300

9400

8600

12800

9000

13300

4000

5900

4200

6300

2600

3900

2900

4400

Vik
E39 Undersjøisk tunnel
*
E39 Nautsundet –
Julbøen (Julsundbrua)
Fv 668 Nautneset –
Sundsbøen
Sundsbøen Aukratangen

Som tabellen viser vil framtidig trafikk kunne
prognose man velger og hvilken løsning man
om at man ikke bør dimensjonere for snevert,
høyeste tallene (K3 med 2 % trafikkvekst) til

variere mye avhengig av hvilken
velger sør for Vik. Med en forutsetning
kan det være riktig å legge de
grunn for dimensjoneringen.

Trafikkberegningene
fokuserer på biltrafikken, og den regionale transportmiodellen
er ikke velegnet til å kvantiffisere konsekvensene for gang- og sykkeltrafikk og
kollektivtrafikk. Det er derfor ikke gjort egne beregninger av dette.
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8.2

Støy

8.2.1

Grunnlag
Retningslinjen for behandling av støy i arealplanlegging,
T-1442, (2012) skal legges
til grunn ved arealplanlegging og behandling av enkeltsaker etter plan- og
bygningsloven i kommunene og i berørte statlige etater. Den gjelder både ved
planlegging av ny støyende virksomhet og for arealbruk i støysoner rundt
eksisterende virksomhet.
Tabell

22 Kriterier

for soneinndeling

Gul sone

Rød sone

Støykilde

Utendørs støynivå

Utendørs støynivå i
nattperioden kl 23-07

Utendørs støynivå

Utendørs støynivå i
nattperioden kl 23-07

Veg

55 Lden

70 L5AF

65 Lden

85 L5AF

Rød sone, nærmest støykilden, angir et område som ikke er egnet til støyfølsomme
bruksformål, og etablering av ny støyfølsom bebyggelse skal unngås. Gul sone er
en vurderingssone, hvor støyfølsom bebyggelse kan oppføres dersom avbøtende
tiltak gir tilfredsstillende
støyforhold. Eksisterende støyfølsom bebyggelse bør også
ha tilgang på utearealer som tilfredsstiller kravene fra T-1442, dvs. utendørs
rekreasjonsområder
med støy på < 55 dBA.
For gul og rød sone gjelder særlige retningslinjer for arealbruken. For øvrige
områder (hvit sone), vil det normalt ikke være behov for å ta spesielle hensyn til
støy, og det kreves normalt ingen særlige tiltak for å tilfredsstille lydkrav i teknisk
forskrift.
Støygrensene gitt i T-1442 alene er ikke juridisk bindende. Det vil av økonomiske
og praktiske grunner ikke alltid være mulig å oppfylle disse målene, og
grenseverdiene kan fravikes dersom støytiltakene medfører urimelig store praktiske
ulemper for trygghet, urimelig høy kostnad, dårlig tiltakseffekt og lignende.
8.2.2

Beregning
I forbindelse med kommunedelplanarbeidet
er det beregnet to prognoser for
årsdøgntrafikk (ÅDT) i år 2040, en høy og en lav. Den høye, med 2 % trafikkvekst
pr år, er benyttet som grunnlag for støyberegningene.
Det er beregnet støy for utbyggingsalternativet.
I beregningene er hastigheten satt
til 80 km/t og tungtrafikkandel
antas å være 10 %.
Støy fra vegtrafikken er beregnet ved hjelp av dataprogrammet Soundplan versjon
7.1 som er utformet i samsvar med fellesnordiske regnemetoder. Beregningene er
foretatt 4,0 meter over terreng. Beregningsresultatene er vist på støysonekart i
vedlegg sone viser støynivå 55 – 65 dBA og rød sone viser støynivå over 65 dBA.

8.2.3

Oppsummering
Støyberegningene for ny situasjon viser at ca. 12 eksisterende boliger vil ligge
innenfor gul sone. Dette er en vurderingssone hvor støyfølsom bebyggelse kan
oppføres dersom avbøtende tiltak gir tilfredsstillende
støyforhold. Videre planlegging
må vurdere eventuelle skjermingstiltak
for å sikre tilfredsstillende
støynivå for de
berørte beboerne. Støyberegningene viser også at omtrent 3 eksisterende boliger
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vil ligge innenfor rød sone. Disse ligger imidlertid så nært ny veg at
reguleringsplanens byggegrenser trolig vil medføre en sanering av de aktuelle
bygningene. For detaljerte støysonekart, se tegning X01 – X06.

Tabell

23 Resultater

av støyberegninger

Ant. boliger i gul
sone

Ant. boliger i rød
sone

Vestnes ( Se X01)

2

0

Julsund (Se X02)
Aukra (Se X05, X06)

5
5

0
3

Lokalisering

Tilfredsstillende
støynivå på
uteområder.

Det er viktig å bemerke at den økte trafikkmengden
som kommer inn mot Molde
vestfra, vil gi en vesentlig endring av støysituasjonen på strekningen Julbøen –
Molde og føre til at mange boliger blir liggende innenfor rød sone. Det er derfor
viktig at det gjennomføres et eget planarbeid for ny veg på denne strekningen.

8.3

Luftforurensing
Luftforurensing
omfatter lokal luftforurensing
og globale klimautslipp. Tiltaket
planlegges i et område hvor trafikkmengdene
er begrenset og bosettingen spredt.
Verken i dagens situasjon eller etter utbygging av noen av alternativene vil lokal
luftforurensing overstige nasjonale grenseverdier eller anbefalinger.
Reduksjon i klimautslipp fra transport er sentrale målsetninger både i nasjonale
strategier og de kommunale energi- og klimaplanene. Når det gjelder klimautslipp
vil flere virkninger dra i hver sin retning.
x
Nedlegging av fergedrift bidrar positivt til klimautslipp, da fergetrafikk
generelt gir store utslipp pr. kjøretøykilometer.
x
Kortere reisetid vil medføre økt trafikkarbeid, noe som bidrar negativt til
klimautslippet.
x
Økt gjennomsnittshastighet
på trafikken vil bidra negativt til klimautslippet
x
Bedre vegstandard med jevnere hastighet vil bidra positivt.
x Store stigninger vil bidra negativt
x
CO2-utslipp i anleggsperioden vil bidra negativt
Ved hjelp av trafikk- og effektberegningene
er endringer
Tall fra KVU-arbeidet viser følgende endringer.
Tabell

23 Endring

i klimautslipp

som følge av alternativene

i klimautslippene

estimert.

(tonn/år)

Alternativ
Dagens situasjon i influensområdet

783800

Situasjonen

793400

Endring

etter gjennomført

tiltak

+ 9600

Tabellen viser at tiltaket gir en marginal økning i klimagassutslipp.
Det må
bemerkes at beregningene er svært usikre og er bl.a. avhengig om framtidig
trafikkvekst er estimert riktig. Endring i klimautslipp inngår i de prissatte
konsekvensene, se kap 8.6.
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Kommunal

infrastruktur

Utbygging av nye forbindelser over fjordene vil kunne gi muligheter til samordning
og effektivisering av kommunale tjenester som brannvesen, helsetjenester m.m.
Når det gjelder infrastruktur
legger faste forbindelser til rette for telefon og
bredbåndskabler på en mer effektiv måte enn før.
I reguleringsplanfasen
vil det være nødvendig å gå mer detaljert inn på tilpasning
og tiltak knyttet til vann- og avløpssystem, kommunale veger m.m.

8.5

Virkning

på offentlig

budsjett

Anleggskostnader er beregnet på løpemeternivå i en egen ANSLAG-prosess i
samarbeid med Statens vegvesen. Anleggskostnader skal på dette nivået være
innenfor en usikkerhet på +/-25 %. Det må bemerkes at det fortsatt er en viss
usikkerhet knyttet til tunnelen, først og fremst i forhold til fjelldybde og fjellkvalitet.
Dette vil kunne påvirke kostnadene, men vi mener vi er innenfor et
usikkerhetsspenn på 25 %.
Tabell

24 Samlet

kostnadsoversikt

(mill.

kr) avrundet

E39
Nye veger

til nærmeste

100 mill.

Arm til Gossen

Sum

173

355

509

Tunnel

6723

24

6748

Konstruksjoner

5495

1883

7378

12 391

2243

14 634

Sum

Som tabellen viser er store deler av investeringskostnadene
tunnel og bruløsninger for E39.

knyttet til undersjøisk

Kostnadene er økt noe i forhold til i konseptvalgutredningen
og andre tidligere
kostnadsanslag. Den viktigste årsaken til dette er at reglene for merverdiavgft i
vegsektoren er endret slik at kostnadsanslag inkuderer 25 % mva fra og med 2013,
mens gjennomsnittlig
mva lå mellom 8 og 10 % tidligere. I tillegg har
tunnellengden økt noe som medfører høyere kostnad. På grunn av utvidelse fra to
til fire felt har også forventet kostnad for Julsundbrua økt siden
konseptvalgutredningen.

8.6

Samfunnsøkonomisk

nytte/kostnad

En samfunnsøkonomisk beregning sammenligner den samfunnsøkonomiske
med kostnaden for samfunnet. De viktigste nyttekomponentene
er:
x
Trafikantnytte
x Ulempeskostnader for fergetrafikanter
x
Trafikksikkerhetsnytte
Nyttekomponentene oppsummeres over hele beregningsperioden
nåverdi med en fastsatt kalkulasjonsrente.

Rambøll

nytten

og diskonteres til

KOMMUNEDELPLAN OG KONSEKVENSUTREDNIN G

Tabell

25 Oppsummering

nytte

og kostnad

93 (110)

(mill.

kr) avrundet

til nærmeste

10 mill.

Samfunnsøkonomisk
nytte/kostnad

Element
Trafikantnytte

14 600

Ulempeskostnader
fergetrafikanter

for

2040

Operatører,

kostnader

2230

Operatører,

inntekter

-1420

Operatører, overføringer

-800

Investeringer

-17 380

Drift og vedlikehold

-1580

Overføringer fra det offentlige
Skatte- og avgiftsinntekter

800
1920

Ulykker
Luftforurensing

320
(klimagass)

230

Restverdi

0

Skattekostnad

-3250

Netto nytte (NN)

-2280

Netto nytte pr budsjettkr

(NNB)

-0,14

I dette tilfellet er det benyttet tall fra kvalitetssikring
av konseptvalgutredningen
(Konsept K2). Årsaken til det er at for at de prissatte konsekvensene skal kunne gi
mening, må det forutsettes at også de tilgrensende strekningene utenfor planområdet i nord og sør bygges ut. Anleggskostnadene som inngår i den samfunnsøkonomiske beregningen er av samme grunn høyere enn for tiltaket isolert.
Netto nytte (N N) er nyttekomponentene
fratrukket kostnaden. Som vi ser i tabellen
er denne negativ for utbyggingstiltaket.
Det vil si at den beregnede
samfunnsøkonomiske nytten er lavere enn investeringskostnaden,
men forskjellen
er ikke så stor. Nytten for samfunnet er stor men i forhold til kostnaden er tiltaket
samfunnsøkonomisk ulønnsomt med den beregningsmetoden som brukes.
Det må imidlertid bemerkes at beregningsmetodikken
i håndbok 140 som er
benyttet her, bare delvis tar høyde for de ringvirkninger som vil kunne oppstå som
følge av en fergefri veg. Håndbok 140 er under revisjon. Det er gjennomført
utredninger som viser at næringslivs og arbeidsmarkedseffekter
i dette området kan
være langt høyere enn de som inngår i beregningsmetodikken.
[20] og [22]
Trafikantnytte
omfatter spart tid og kostnader for dagens og nye reisende).
er prissatt ved hjelp av standard timesatser og kostnadssatser.

Nytten

Drift og vedlikeholdskostnader
er oppsummert for hele beregningsperioden
og
diskontert til nåverdi. Ulykker gir et lite positivt bidrag til den samfunnsøkonomiske
analysen. Bedre vegstandard gir forbedring, men økte trafikkmengder
som følge av
tiltaket gir et negativt bidrag.
Luftforurensing
omfatter i denne sammenhengen
positivt bidrag fordi ferger legges ned.

utslipp av klimagasser.

Tiltaket gir
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9.

AN DRE KON SEKVE N SER

9.1

Konsekvenser

i anleggsfasen

Et anleggsarbeid av en slik størrelse som dette vil gi konsekvenser for omgivelsene
mens det pågår. Det er et stort og komplisert anlegg med flere faser som i stor
grad bør gjennomføres parallelt for å unngå. Det er ikke på dette stadiet fastsatt
hvilken rekkefølge de ulike fasene i anleggsarbeidet skal ha. Dette må utredes
videre i reguleringsplanfasen.
Følgende store faser inngår i anleggsdriften:

x
x
x
x
x
x
x

Byggingav nytt kryssved Vik og vegfram til tunnelpåhuggi sør
Byggingav kryssog vegsystempå Julbøen
Drivingav undersjøisktunnel medramperog forskjæringer
Byggingavfundamenterogny hengebruoverJulsundet
Byggingav ny vegfra Nautsundettil Sundsbøen.
Byggingav vegerog fyllinger over holmenetil Gossen
Byggingav hengebruog fritt-frambyggbruer mellomOtrøyog Gossen

I tillegg til dette kommer ny veg mellom Julbøen og Molde som høyst sannsynlig må
gjennomføres før eller samtidig med dette prosjektet selv om det ligger utenfor
planarbeidet. Det samme gjelder videreføring sørover / østover fra Vik-krysset i sør.
9.1.1

Driving

av tunnel

Det er ikke fastlagt hvordan tunneldrivingen
skal foregå og hvor tunnelmassene skal
fraktes. Til sammen vil den undersjøiske tunnelen produsere i størrelsesorden 3,1
mill. m 3 løst fjell, som tilsvarer over 300 000 lastebillass. I forbindelse med
reguleringsplanen må det fastsettes om tunnelmassene skal deponeres på
mellomlager, dumpes på sjøen, eller fraktes til bestemmelsessteder i kommunene
eller en kombinasjon av disse. I forbindelse med reguleringsplanen må anvendelse
av fyllmasser vurderes nærmere.
Kommunene har flere mulig næringsarealer som har behov for fyllmasse. I tillegg
kan man tenke seg å bruke deler av massene til bakkeplanering for å etablere nye
områder for dyrking eller annen utvikling. Likevel antas at det blir relativt stort
netto masseoverskudd fra tunnelene.
Det mest effektive vil være å drive tunnelen fra begge sider. Det vil si at man får
utkjøring sørover fra tunnel til Vik. På nordsiden må massene tas ut gjennom en
eller begge fjellrampene og ut på Otrøy. Før Julsundbrua er bygd, vil det være
komplisert å frakte massene videre fra Otrøy. Frakting av masser på lekter vil bli
nødvendig noe som medfører økte kostnader.
Alternativt må man bygge ferdig bru over Julsundet først, slik at massene kan
fraktes på nyvegen inn mot Molde.
Uansett vil det være noen ulemper både for beboere og trafikanter
utkjøring av masser (støy, støv og saktegående trafikk).

knyttet

til

Selve sprengningen anses ikke å gi nevneverdige ulemper da det er begrenset med
bebyggelse i direkte tilknytning til påhugg eller over tunneltrasé.
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Oppsummert ser for oss følgende alternativer for anvendelse av overskuddsmasser:
a) Bruk i fyllinger innenfor vegprosjektet.
Det er begrenset hvor mye
steinmasser som trengs. Mye av veglinjen går i skjæring og vi har lagt opp
til brukryssinger for de fleste sundene mellom Otrøy og Gossen.
Sprengmassene er lite egnet til forsterkningslag og bærelag (se avsnitt
9.2.4) Likevel vil anslagsvis 50 000m3 få anvendelse i linja.
b) Bruk til kommunale næringsområder. Flere av kommunene har antydet
mulig bruk av masser til utfylling og uopparbeidelse av nye arealer. Hvor
mye av sprengningsmassene
som kan brukes til slike formål er avhengig av
egne prosesser som må gjennomføres i kommunene i god til før
veganlegget iverksettes,
c) Bakkeplanering for å opparbeide nye landbruksområder eller andre
aktiviteter. Også dette må undersøkes og planlegges gjennom egne
prosesser i regi av kommunene.
d) Bruk av masser til fundament for rørledninger på havbunnen. Det har vært
antydet muligheter for å benytte masse til rørledningsprosjekt.
Hvor vidt
dette er aktuelt, er usikkert.
e) Transport til mellomlager for framtidig bruk. Dette kan være en mulighet for
deler av tunnelmassen, men vil også medføre flere utfordringer og mulig
konflikter. Det krever i så fall en egen planprosess for å regulere områder til
slikt formål.
f) Dumping på sjøbunnen. Dette må betraktes som et siste alternativ dersom
man ikke finner god bruk av massene på annen måte. Dette vil kreve
særskilt tillatelse fra Fylkesmannen med krav til dokumentasjon og
saksbehandling som følger med det.
Det er viktig at kommunene så tidlig som mulig kommer i gang med identifisering
av områder og planlegging, slik at dette er klart i god tid før anleggsstart.

9.1.2

Anleggsarbeider

langs eksisterende

veg

Hele anlegget vil foregå i lang avstand fra eksisterende E39 og påvirker ikke
riksvegtrafikken
under anleggsperioden. Ved bygging av ny Fv 668 langs Otrøy vil
man imidlertid få konflikter knyttet til eksisterende trafikk. I tillegg kan det være
mulige konflikter med trafikk ved tilkobling ved Vikkrysset og ved tilkobling ved
Julbøen. Det er imidlertid lave trafikkmengder
på disse stedene i dag, og vi ser ikke
noe stort konfliktpotensial.
For enkelte beboere vil anleggsarbeid kunne medføre ulemper som støy, støv,
omveier m.m, men det bor svært få mennesker i de områdene som blir påvirket av
anleggsarbeidet. De største utfordringene finnes på Julbøen og ved Sundsbøen.

9.1.3

Konsekvenser

for natur,

miljø

og naturressurser

i anleggsperioden

For noen av temaene innenfor ikke-prissatte konsekvenser vil anleggsperioden
være den mest utfordrende. Dette gjelder bl.a. i forhold til havbruk og dyr- og
fuglearter. Disse konsekvensene er behandlet under kap 7 Ikke prissatte
konsekvenser
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Grunnforhold
Det er gjennomført geologisk og geotekniske vurderinger knyttet til tunneler,
brufundamenter
og vegbygging i dagen. Her er kort gjengitt de viktigste funn som
har betydning for å avgjøre om tiltaket kan gjennomføres og hva som må
gjennomføres i neste planfaser. En grundigere redegjørelse foreligger i egen
vedleggsrapport.

9.2.1

Tunneltrasé
Tunnelen vil hovedsakelig gå i granittisk til diorittisk gneis, mens det under Tautra
vil være et område med amfibolittisk gneis og glimmergneis. Det er sterk veksling i
bergkvalitet og innslag av glimmergneis finnes jevnt fordelt langs traseen
Flybilder og bunnkotekart gir oss en pekepinn på hovedlineamentene
i området. Det
kan forventes flere svakhetssoner med varierende mektighet i området. Det er ikke
uvanlig at lavbrekk i fjordarmer sammenfaller med store svakhetssoner og
vanskelige driveforhold. Slike soner er påvist ved refleksjonsseismikk
(akustiske
målinger) og ved refraksjonsseismikk
langs linjen.
De største svakhetssonene på land følger samme retning som bergartsgrensene
området, og sammenfaller med en av de mest fremtredende regionale
hovedsprekkeretningene,
ØNØ-VSV.
De største sonene har følgelig en gunstig orientering
orientering.

i

i forhold til tunnelens

Undersjøisk tunnel representerer alltid en risiko knyttet til kostnader ved eventuelt
dårlig fjell på dette planstadiet. Kostnadsoverslaget
tar høyde for betydelige
sikringsarbeider, men det er nødvendig å gjennomføre flere refraksjonsseismiske
undersøkelser i neste planstadium (reguleringsplan)
for å redusere usikkerheten i
kostnadsoverslaget.
9.2.2

Påhuggsområder

for tunnel

Påhugget på Vestnes kan være utfordrende på grunn av en mulig lang forskjæring i
løsmasser og foreløpig ukjent fjelloverflate. Her er det ikke påvist fjell i dagen, og
løsmassemektighetene
er derfor usikre. Påhugg på Otrøy forventes ikke å skape
større utfordringer enn normalt. Løsmasseoverdekningen
i påhuggsområdet og i
første del av tunnelen må undersøkes ved seismikk og sonderboring, men dette
anses tilstrekkelig å gjøre i reguleringsplanfasen.
9.2.3

Fjellfundament

for landkar

og brupillarer

Fjellfundament for landkar på begge sider av Julsundet må kartlegges mer nøye i
neste planfase. Det forventes ikke større problemer knyttet til grunnforhold for
fundamenter.
Bergmassen er på alle lokasjoner relativ homogen og i bergart med høy
trykkfasthet. Ingen uheldige hovedsprekkeretninger
som kan ha betydelig
betydning for etablering av landkar eller brupilar er funnet. Det er ikke påvist
spesielle svakhetssoner i området for fjellfundamentene.
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av sprengsteinsmasser

Alle bergartene i området som tunnelene i følge NGU` s berggrunnskart
befinner seg
i, og som er observert på befaring, er vanligvis brukbare som fyllmasser. Med tanke
på bruk av sprengsteinmassene som forsterkningslag og bærelag i vegbygging
kreves høyere kvalitet.
Av bergartene som er observert i felt er granittisk og diorittisk gneis generelt sett
egnet i alle lag i vegkroppen. Egnetheten synker raskt ved økning av
glimmerinnholdet.
9.2.5

Rasfare
NGUs «skrednett» viser at fv668 langs østsiden av Otrøy ligger innenfor sektoren
som kan gi steinskred, snøskred og jordskred mot fremtidig veg. Vegen vil kunne
ligge noe mer utsatt for steinskred enn dagens veg og det må utføres kartlegging i
skråningene ovenfor skjæringene for å vurdere behovet for sikring mot ulike typer
skred. Siden vi har anbefalt en linje som følger nivået for dagens veg, vil
problemene være begrensede. Skråninga er i stor grad gjenvokst med skog slik at
snøskred neppe forekommer.

9.2.6

Geoteknikk
Det forventes
planområdet

9.2.7

ikke spesielle utfordringer

knyttet

til stabilitet

for jordmasser

i

Oppsummering
Tabell

26 Oppsummering

av grunnforhold

Usikkerhet
Undersjøisk tunnel

Noe usikkerhet

Mulige konsekvenser
knyttet

til

fjelldybde

Kan i verste fall føre til at tunnelen må
forlenges noe (10 meter ned = 400 meter
lenger tunnel)

Usikkerhet knyttet
svakhetssonenes
Tunnelpåhugg

til
lengde

Usikkerhet knyttet

til sikringsmengde

andel full utstøpning

Usikkerhet knyttet til dybde

Kan gi behov for kulvert/ murer eller

til fjell ved Vik

lignende i forskjæringen

Brufundament

OK

Geoteknikk

OK

De største usikkerhetene med hensyn til grunnforhold er selve tunneltraseen samt
påhuggsområdet ved Vik. Ingen av disse usikkerhetene anses å kunne forhindre at
tiltaket kan gjennomføres, men har en viss betydning for usikkerhet i
kostnadsoverslaget.
Vi vil likevel holde oss godt innenfor kravet til +/- 25 %
nøyaktighet, så vi mener det er tilstrekkelig å gjennomføre ytterligere geologiske
undersøkelser i neste planfase.

9.3

Lokal og regional

9.3.1

Regional

utvikling

utvikling

Romsdalsfjorden utgjør en barriere i forhold til transport både lokalt og regionalt. I
tillegg til at reisetiden blir lang, utgjør en fergestrekning alltid en ulempe i form av
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risiko for gjenståing, risiko for at ferga ikke går som følge av tekniske eller
værmessige problemer, samt lav frekvens på natt. I tillegg utgjør fergesambandet
et kostnadselement for de veifarende. En slik barriere legger begrensninger på
hvilken utvikling man kan få av næringsliv, service og bosetting i regionen.
Innenfor planområdet er det tre fergesamband som alle er planlagt nedlagt som
følge av tiltaket. To av dem til øyene Otrøy og Gossen som ikke har noen andre
alternativer enn ferga for kontakt med nabokommunene. På disse to øyene bor det
til sammen ca. 4 500 mennesker.
Med en fast fjordkryssing åpner det for nye muligheter som man ikke nødvendigvis
klarer å forutse gjennom de etablerte beregningsmetodene
for samfunnsøkonomisk
nytte.
Trafikkberegninger
og samfunnsøkonomiske
nytte/kostnadsberegninger
tar hensyn
til en del av disse ulempene, bl.a. reisetidsforbedringer
og en viss reduksjon av
ulemper. Men det er en pågående diskusjon om våre beregningsmodeller tar med
seg alle nyttekomponentene av et fergeavløsningsprosjekt,
og det er en allmen
erkjennelse av at en del langsiktige effekter ikke blir ivaretatt i modellene.
De langsiktige effektene av fast fjordkryssing vil kunne f. eks. være endring av
bosettingsmønster,
åpning for nye boligområder, hytteområder m. m. , endring av
næringsstruktur,
mer effektive lager og distribusjonssystemer,
rasjonalisering av
offentlige servicefunksjoner,
større rekrutteringsgrunnlag
for næringslivet og større
muligheter for valg av arbeidsplasser. Alle disse effektene fører til at regionen blir
større og mer robust og legger til rette for opprettholdelse og vekst i bosetting og
næringsliv.
Når det gjelder turisme og reiseliv, vil reduserte reisetider kunne bidra til åpning av
nye områder for hyttebygging og annen turisme. Spesielt vil øyene Otrøy og Gossen
bli lettere tilgjengelig for tilreisende. Dette vil kunne gi bedre muligheter for
utvikling av reiseliv i form av hoteller, hyttegrender og campingplasser.
En ny fjordkryssing vil måtte finansieres med bompenger, så på kort sikt vil ikke
kostnadene ved å passere fjorden bli lavere. Men en bompengeordning er forutsatt
å ta slutt etter ca. 15 år, noe som ofte gir en mulighet til å planlegge på sikt.
For å belyse virkningene innenfor de fire kommunene som berøres av planen, har vi
sammenlignet reisetiden mellom kommunesentrene
i dag og med ny E39. For
fergeforbindelsene er det lagt til en gjennomsnittlig ventetid på 15 minutter.
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Som figuren viser vil tiltaket gi vesentlig reisetidsreduksjon
for alle relasjonene.
Med tiltaket er alle de fire kommunene innenfor et felles dagpendlingsområde. Dette
vil gi helt andre muligheter for samarbeid, utveksling av arbeidskraft, effektivisering
innenfor næringslivet og offentlig sektor.
I tillegg til reisetidsbesparelsene
innenfor planområdet, vil tiltaket føre til bortimot
en halvtimes reduksjon i reisetiden mellom Molde og Ålesund, og dermed bidra til å
knytte de to byene vesentlig tettere sammen. Dette tiltaket sammen med andre
tiltak langs E39 vil redusere reisetiden mellom de to byene til i størrelsesorden 1
time, noe som gjør det mulig å dagpendle.
Et av de viktigste særtrekk ved næringslivet i Møre- og Romsdal er den maritime
næringsklyngen knyttet til offshore skipsaktivitet.
Den besto i 2009 av 15
skipsdesignselskaper,
18 rederier, 14 skipsverft og 159 utstyrsleverandører
som til
sammen består av over 20 000 medarbeidere og en omsetning på cirka 59
milliarder kroner i 2009. Klyngen preges også av sterk innovasjonsaktivitet.
Særlig
områder som Ulsteinvik, Fosnavåg, Ålesund og Brattvåg er sentrale, men også
bedrifter i Molde og Kristiansund. En bedre E39 vil bringe denne klyngen tettere
sammen.

9.3.2

Næringsliv

og arbeidsmarkedseffekter

Det er gjennomført en egen utredning av Handelshøyskolen BI som beskriver
næringsliv og verdiskaping som følge av en ferjefri E39 mellom Ålesund og Molde
[20]. Her er det blant annet beskrevet følgende i sammendraget:
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"Ved å koble de to ”øyene” Ålesund og Molde ved en ny Ferjefri E39 vil man kunne
skape et effektivt arbeidsmarked for sysselsatte på omtrent 42 000, som i dag er
henholdsvis på omtrent 27 000 og 15 000 (uten Ulstein, Volda og Kristiansund). Et
større og mer effektivt arbeidsmarked vil føre til at hver ansatt vil bli mer produktiv
på sikt (gjennomsnittslønn
per ansatt) gitt at det er en positiv korrelasjon mellom
større arbeidsmarkeder og lønn i Norge. Sammenslåingen gjennom en Ferjefri E39
vil føre til flere og sterkere klyngebedrifter,
flere komplementære bedrifter og legge
et grunnlag for sterkere vekst i antall ansatte og i verdiskaping.
Begge regionene har hatt en klar vekst i antall ansatte de siste 10 årene. Molde
regionen har nesten hatt en dobbel så sterkt vekst sammenlignet med Ålesund
regionen. Molde og Ålesund hatt en markant vekst i verdiskaping per ansatt i
samme periode, henholdsvis 58 og 66 %. Ålesund regionen har klart høyere
verdiskaping per ansatt enn Molde regionen i 2011 (over 160 000 høyere
verdiskaping per ansatt).
Modellen brukt i denne rapporten viser at økt klyngeattraktivitet,
kunnskapsdynamikk
og konvergerende næringsstruktur
kan gi en årlig
verdiskapningsgevinst
på 768 mill NOK ved sammenkobling av arbeidsmarkedene.
En likere verdiskapingsvekst
for Molde som for Ålesund, for regioner som har mye
av den samme næringsstrukturen,
har derfor et enormt verdiskapingspotensial.
Begge regionene har hatt vekst i antall søkere til sine respektive høyskoler. Et
større arbeidsmarked vil åpne et større marked av høyt formelt utdannet
arbeidskraft lokalt. Veksten av personer med høyere utdanning i 2011 og veksten
siden 2001 er høyere i regionene Ålesund og Molde enn på landsbasis, og det har
vært sterk vekst i utenlandsk ansatte i de fleste næringer. Regionene må derfor
kunne betegnes som kunnskapsregioner i vekst. Hvis et større arbeidsmarked samt
et mer urbant og en mer attraktiv arbeidsregion resulterer i at 5 % mer av
befolkningen tar 1 års mer utdanning (Ulstein, Kristiansund, Volda, Molde og
Ålesund) gjennom økt talentattraktivitet
de neste 10 årene, vil det gi en årlig
produktivitetsgevinst
(målt ved bruk av gjennomsnittlig
lønn) på 61 mill NOK. Dette
har derfor også et stort verdiskapningspotensial.
Veksten i personer som har byttet arbeidsområde, men ikke bosted fra Molde til
Ålesund har økt med 9 % de siste 10 årene (rundt 120 personer i 2010). Motsatt
vei, fra Ålesund til Molde har økt med 33 % de siste 10 årene og over 150 personer
byttet arbeidsområdet fra Ålesund til Molde i 2011, men ble boende i Ålesund.
Tallene er uansett beskjedne.
Personer som skiftet arbeidsområdet samt bosted fra Molde til Ålesund har ligget i
gjennomsnitt på omtrent 20 personer de siste 10 årene. Personer som går motsatt
vei har hatt et gjennomsnitt på omtrent 25 personer de siste 10 årene. Regionene
er i dag derfor svært lite integrert når det gjelder arbeidsmobilitet
på tvers av
regionene.
Områdene har mye av den samme næringsstrukturen,
men gitt at områdene ikke er
integrert, har man ikke fått ut arbeidsmobilitetspotensialet
for næringene som
bidrar med betydelig verdiskaping i norsk økonomi og er kunnskapsregioner i vekst.
Det er også strategiske argumenter for at bedre infrastruktur og et felles
arbeidsmarked vil gjøre regionene mer attraktiv for FoU investeringer samt mer
attraktiv for norske og utenlandske eiere."
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Det er i tillegg gjennomført en utredning av Victor D. Norman som tar for seg
arbeidsmarkeder
og verdiskapning av ferjefri E39 fra Nordfjord til Kristiansund
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[22]

I denne rapporten redegjøres for at integrasjon mellom arbeidsmarkeder gir økt
produktivitet
og verdiskapning i helt andre størrelser enn det som inngår i
beregningsmetodikken
for samfunnsøkonomisk nytte. Ved realisering av Møreaksen
er det i henhold til denne rapporten beregnet en årlig gevinst på flere hundre
millioner.

9.3.3

Lokal utvikling
Lokalt næringsliv som baserer deler av sin omsetning på gjennomgangstrafikk/
fergetrafikk, vil komme negativt ut, dersom vegen flyttes vekk fra der de er
etablert. For dette prosjektet vil Vestnes sentrum (Helland) få
gjennomgangstrafikken
lagt et stykke vekk fra sentrum. Tettstedets nærhet til E39 i
dag, kan gi muligheter til noe kundegrunnlag for bensinstasjon, overnatting, handel
og bespisning, som kan bli redusert med ny E39. Vi har imidlertid ikke grunnlag for
å vurdere i hvilken grad dette vil føre til negative konsekvenser for tettstedet.
Eventuelle negative konsekvenser kan bli kompensert noe med ny Tresfjordbru og
mulig tilknytning fra Vestnes til E39 ved Vik.
For øvrig er det svært få virksomheter som er direkte tilknyttet E39 i
influensområdet. De viktigste er kioskene på fergeleiene på Vestnes og i Molde.
Ny E39 og sidearm til Gossen kan også åpne for nye muligheter for lokalt
næringsliv. Ved det nye krysset ved Vik har kommunen planlagt nye
næringsområder med meget god tilknytning til hovedvegen På strekningen mellom
Nautsundet og Gossen finnes muligheter for utvikling av turisme, selv om dette kan
gi noen nye miljøutfordringer.
Det er vanskelig å konkludere entydig med hvilke
muligheter nytt veganlegg vil gi for nye næringsområder eller hvilke virkninger
dette gir lokalt og regionalt. Dette må foregå gjennom overordnede planprosesser i
kommunene, og i sammenheng med Fylkesdelplan for senterstruktur som er under
revidering.
Det presiseres at denne kommunedelplanen med konsekvensutredning ikke har tatt
stilling til konsekvensene av eventuelle utbyggingsformål
utover selve vegen.
Dersom det er aktuelt å fremme nye utbyggingstiltak
eller ny virksomhet som følge
av den nye vegen, må det underlegges en egen planprosess med
konsekvensanalyse.

9.3.4

Konsekvenser

for gang-

og sykkeltrafikk

Gang- og sykkeltrafikken
vil få både fordeler og ulemper ved tiltaket noe som er
beskrevet under de ulike delstrekningene i kapittel 7. Nye bruer til øyene vil åpne
for gående og syklende på en helt annen måte enn i dag. På den annen side vil
nedleggelse av ferge mellom Molde og Vestnes gjøre det vanskeligere for gående og
syklende på denne strekningen. Hvordan forholdene for gående og syklende blir er
avhengig av i hvilken grad det tilrettelegges kollektivtilbud
med buss og båt som
tillater å ta med sykkel.
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Konsekvenser

for hurtigbåt

Hurtigbåtruten
Vestnes – Molde finansieres av Fylkeskommunen og er i dag et
tilbud ved siden av ferja. Tilbudet er særlig velegnet for de som ikke har bil og blir
mye brukt til pendling for arbeidstakere og skoleelever. Båten betjener også
Vikebukt, øya Sekken og deler av Rauma kommune.
Båtruten har ca 10 avganger i hver retning på hverdager og bruker 20 minutter fra
Helland til Molde. Reisetiden med bil vil bli i størrelsesorden 30 minutter. Med buss
vil reisetiden kunne bli opp mot 40 minutter fra Vestnes til Molde, avhengig av
vegstandard og stoppmønster.
Passasjertallene for hurtigbåten er ca. 130 000 pr. år eller ca 360 i et
gjennomsnittsdøgn.
Det antas at ferjefri E39 mellom Vestnes og Molde i seg selv vil
gi begrensede konsekvenser for etterspørsel etter båttilbudet, da de båtreisende er
et eget markedssegment med små konkurranseflater
mot bil og buss.
Det er fylkeskommunen
som har ansvaret for kollektivtransport
med båt. Det vil
derfor være opp til Fylkeskommunen å vurdere opprettholdelsen
av hurtigbåten i
årene framover, sett i lys av kostnader, miljøeffekter og etablering av vegprosjekter
som Tresfjordbrua og Møreaksen.
Sett fra kommunenes

9.3.6

Konsekvenser

ståsted er det svært viktig at hurtigbåten

for kollektivtransport

opprettholdes.

med buss

Det går timeekspress mellom Volda og Kristiansund i dag med 11 daglige avganger
i hver retning. I tillegg har Mørelinjen fire daglige avganger mellom Trondheim og
Ålesund. Timeekspressen betjener både Vestnes sentrum og Molde og reisetiden
mellom disse stedene er 55 minutter.
Det går i tillegg lokalbusser
x
Molde – Midsund ca 8 avganger i hver retning skoledager som betjener store
deler av Otrøy. Reisetiden mellom kommunesenteret Midsund og Molde er ca 1
time, mens reisetiden Solholmen – Molde er 25 min.
x
Molde – Aukra ca 9 avganger på hverdager som betjener en rekke steder på
Gossen. Reisetiden fra kommunesenteret til Molde er ca 45 minutter
x
Det går ikke egne lokalbusser mellom Vestnes og Molde utover
ekspressbusstilbudet,
men det går lokalbusser mellom Vikebukt og Vestnes og
mellom Rekdal og Vestnes som betjener hurtigbåt og ferje.
Ferjefri forbindelse åpner for raskere bussforbindelser enn i dag. Både Tresfjordbrua
og Møreaksen kan legge til rette for en revidering av busstilbudet i hele området.
Med en ny ferjefri E39 på strekningen, er det usikkert om Vestnes sentrum bli
liggende utenfor busstraseen forekspressbusser. Det er derfor viktig at det
tilrettelegges nye bussruter som gir tilgjengelighet mellom Vestnes og Molde.

9.4

Risiko

og Sårbarhetsanalyse

Det er utført en egen ROS- analyse som er vedlegg til dette dokumentet. Det er
ingen forhold i ROS-analysen som gjør at tiltaket framstår som uakseptabelt med
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hensyn til risiko. Lange undersjøiske tunneler har generelt noe risiko knyttet til
brann. I dette tilfellet har vi imidlertid en tunnel med to tunnelløp og forbindelser
mellom løpene hver 250 meter som fungerer som rømningsveier. I tillegg er
stigningen på maksimalt 5 % i hele tunnelen noe som reduserer risiko for varmgang
i motor og bremser. Dette gjør at den planlagte tunnelen er vesentlig sikrere enn
alle andre undersjøiske tunneler som er bygd i Norge.
Det er ikke identifisert punkter eller strekninger med særlig ulykkesrisiko.
være noe risiko for ras i forbindelse med fjellskjæringene
langs Otrøy.
Støyberegningene

viser at det er få støyutsatte

Det vil

boliger langs den nye vegen.

Risikofaktorene i anleggsfasen er utilsiktede inngrep i omliggende naturområder og
utslipp fra ulike anleggsoperasjoner
(maskinvedlikehold,
drivstoff-fylling,
maskinuhell, erosjon) og trafikkuhell. Generelt må slike hendelser forebygges
gjennom planlegging av anleggsvirksomheten,
herunder trafikksikkerhetstiltak,
tilrettelegging av og krav til riggområder, styring av entreprenørene gjennom
kontrakt, og miljø- og sikkerhetskompetanse
i vegvesenets utbyggingsorganisasjon.
Tiltaket vil komme i berøring med fredede kulturminner fra jernalder/bronsealder.
Disse ligger på Julbøen i Molde, Aukratangen i Aukra og ved Sinderhaugen i
Vestnes. Selv om linjejusteringer eller avbøtende tiltak vil redusere eller eliminere
direkte inngrep i kulturminnene,
vil miljøet de ligger i bli negativt berørt. På
Julholmen ligger et markant krigsminne, et tysk torpedofort fra andre verdenskrig.
Dette blir liggende under hengebrua over Julsundet, men brutårnet er nå flyttet så
det ikke ligger midt i fortet.

9.5

Folkehelse
Indirekte er folkehelse ett av momentene knyttet til friluftsliv, nærmiljø,
ulykkesrisiko, støy og forurensing.
Gang/sykkelveg i tilknytning til Julsundbrua
være et flott tiltak for sykling til øyene Midsund og Aukra. Sammen med bruer over
til Aukra vil dette kunne bli en populær sykkeltur som nå kan nås uten bruk av
ferge. Dette vil utvilsomt bli positivt i et folkehelseperspektiv.
Tunnel over til
Vestnes vil være en barriere for de som tidligere har tatt med sykkel på fergen.
Hurtigbåten mellom Vestnes og Molde, som også betjener Sekken og deler av
Rauma er et tilbud som er der i dag og som bør opprettholdes for å sikre tilbudet til
myke trafikanter og de som ikke har bil. Tilrettelegging for å ha med sykkel på
bussen og parkeingsplasser for bil i tilknytning til stoppesteder ved tunnelen er
mulige tiltak.
Det er få boliger innenfor planområdet som blir påvirket negativt av støy, unntaket
er ved Aukratangen hvor noen boliger blir berørt og hvor støyskjermede tiltak må
vurderes. Det er viktig å bemerke at den økte trafikkmengden
som kommer inn mot
Molde vestfra, vil gi en vesentlig endring av støysituasjonen på strekningen Julbøen
– Molde og føre til at mange boliger blir liggende innenfor rød sone. Det er derfor
viktig at det gjennomføres et eget planarbeid for ny veg på denne strekningen.
Lokal luftforurensing
anses ikke å være noe problem. Det er ikke identifisert
punkter eller strekninger med særlig ulykkesrisiko. Det vil være noe risiko for ras i
forbindelse med fjellskjæringene
langs Otrøy, men situasjonen vil være vesentlig
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forbedret i forhold til dagens situasjon. Oppsummert
eller moderat positivt i forhold til folkehelse.

anses tiltaket

å virke nøytralt

10. HØRIN GSU TTALE LSER
Det er kommet inn en rekke uttalelser som er behandlet i eget dokument som er
vedlegg til denne rapporten (Vedlegg 7 og 8). Det er gjort noen endringer i planen
etter innspill men mange av innspillene gjelder forhold som først er aktuelle på
neste plannivå (reguleringsplan).

11. OP PSU M M ERIN G
11.1

Generelt
Konsekvensene som utredes for de ulike temaene skal oppsummeres og
sammenstilles for hver av alternativene på strekningen. Oppsummeringen skal
legge vekt på å synliggjøre ulike egenskaper ved alternativene på en slik måte at
det er mulig å sammenligne konsekvensene både for enkelttema og samlet for
alternativene. Sammenstillingen
av prissatte og ikke-prissatte konsekvenser skal
utføres etter prinsipper gitt i Statens vegvesen, ny Håndbok 140.
I dette tilfellet er det kun ett hovedalternativ i tillegg til 0-alternativet.
Sammenstilling og sammenligning av alternativer blir derfor begrenset.
For de enkelte delstrekningene er det imidlertid drøftet varianter. Disse er vurdert
under hver delstrekning, og det er foretatt en anbefaling, som er presentert i
vedlagte plankart. Det er imidlertid vedlagt plan- og profiltegninger
for de ulike
variantene som har vært vurdert i løpet av prosessen.

11.2

Ikke

prissatte

konsekvenser

De ikke prissatte konsekvensene omfatter i denne sammenheng konsekvenser for
natur, miljø og ressurser. Utredningen er delt på landskapsbilde, kulturminner,
naturressurser, naturmiljø, og nærmiljø/friluftsliv.
For oversiktens skyld har vi valgt å dele inn vegprosjektet i delstrekninger,
noe som
gjør det enklere å diskutere konsekvensene på et mer detaljert nivå. Følgende
delstrekninger er behandlet separat:
1.
Bruheim – Neråssetra (Tunnelpåhugg ved Vik)
2.
Nautneset – Julbøen
3.
Nautneset – Sundsbøen
4.
Sundsbøen – Aukra
Konsekvensene er vurdert innenfor en nidelt skala fra meget stor positiv
konsekvens (++++)
til meget stor negativ konsekvens (––––).
Flere av de ikke prissatte temaene tar hånd om beslektede forhold. I dette tilfellet
gjelder det landskap, kulturmiljø, nærmiljø og naturressurser. Til dels er det direkte
overlappende innhold, og tilsvarende vanskelig å vurdere de samlede effektene.
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konsekvenser

Konsekvens

Tema

Verdi

Omfang

Landskapsbilde

Middels/Stor

Middels/Stor

Kulturminner

Middels

Middels

--

Naturmiljø

Stor

Middels

--

Naturressurser

Liten/Middels

Lite/Middels

- / --

Nærmiljø/Friluftsliv

Middels

Middels/Lite

- / --

Oppsummert

Middels

Middels

-- / ---

negativt

--

Det er i først rekke områdene på Julbøen og sjøområdene mellom Misund og Aukra
som er av stor verdi og hvor konsekvensene kan bli store i negativ betydning
(delstrekning 2 og 4). På Julbøen vil brukar og veg være negativt for både friluftsliv,
landbruk, landskap og kulturminner. Sør for Moldefjorden er utfordringene mindre,
men nærføringen til Vidåna er av negativ karakter, både for landskapsbilde,
naturmiljø og kulturminner.
Oppsummert mener vi likevel de ikke-prissatte konsekvensene er av en slik art at
de ikke forhindrer gjennomføring av tiltaket. Det er imidlertid viktig at det i
reguleringsplanfasen gjennomføres mer detaljerte analyse, slik at tiltaket utformes
med minst mulig konsekvenser for naturmiljø,landskap,
friluftsliv og kulturminner.

11.3

Prissatte

konsekvenser

Følgende tema inngår i prissatte konsekvenser:

x
x
x
x
x
x
Tabell

Trafikk
Støy
Luftforurensing
Kommunalinfrastruktur
Virkningpåoffentlig budsjett
Samfunnsøkonomisk
nytte/kostnad
28 Oppsummering

Tema

prissatte

konsekvenser

Oppsummering
Trafikkmengdene

Trafikkanalyse

tiltaket.

over fjorden vil øke betydelig som følge av

Dette vil også gi vesentlig trafikkøkning

på fylkesveger

utenfor planområdet.
Det er få boliger innenfor planområdet
Støy

av støy. Trafikkøkningen
utenfor planområdet,
Lokal luftforurensing

Luftforurensing

vil imidlertid kunne gi konsekvenser

dersom ikke tiltak iverksettes
anses ikke å være noe problem. Utslipp av

klimagass vil få en moderat forbedring på grunn av nedlegging av
fergestrekninger.

Kommunal infrastruktur

som blir påvirket negativt

Trafikkøkningen

virker i motsatt retning

Ny E39 kombinert med nye bruer til Otrøy og Gossen vil gi
muligheter til effektivisering

av både infrastruktur

og
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tjenestetilbud

i de fire berørte kommunene.

Kostnadene til tiltaket er betydelige.
finansieringsplan,

Virkning på offentlige budsjett

riksvegmidler,

Det er ikke gjennomført

en

men det vil være behov for en kombinasjon

bompenger

og kommunale

av

tilskudd for å realisere

tiltaket
Tiltaket er samfunnsøkonomisk
metodikken
Samfunnsøkonomisk

nytte/kostnad

prosjektet

ulønnsomt beregnet med

i håndbok 140Det er imidlertid
er samfunnsøkonomisk

ikke langt unna at

lønnsom, og med tanke på de

betydelige regionale virkningene

man kan oppnå, som ikke inngår

i beregningene

samfunnsnyttig.

anses prosjektet

Selv om investeringskostnadene
for tiltaket er betydelige, vil tiltaket gi betydelig
samfunnsnytte i form av sparte transportkostnader
og regional utvikling.

11.4

Andre

konsekvenser

Følgende tema inngår i andre konsekvenser:

x
x
x
x
Tabell

Konsekvenserianleggsperioden
Grunnforhold
Lokaleog regionalevirkninger
Risikoog sårbarhetsanalyse
29 Oppsummering

Andre

Tema

konsekvenser

Oppsummering
Tunneldrivingen

vil medføre store mengder massetransport

vil merkes i influensområdet.
Konsekvenser i anleggsperioden

Naturmiljøet

som

er også særlig sårbart i

anleggsperioden.

Det er nødvendig med detaljert faseplanlegging

av anleggsdriften

slik at den kan foregå mest mulig skånsomt for

omgivelsene.
Usikkerhet i grunnforhold
Grunnforhold

knyttet

til den undersjøiske

kan påvirke anleggskostnadene,
tunnelen. Det er imidlertid

særlig

ikke

avdekket forhold som påvirker beslutningen om gjennomføring
tiltaket
Forutsigbarheten

Lokale og regionale virkninger

ved en fast fjordkryssing

vil gi et helt annet

grunnlag for å utvikle en større og mer robust bo- og
arbeidsmarkedsregion

og dermed gi ringvirkninger

i et stort

område.
Risiko- og sårbarhetsanalyse

Det er ikke avdekket forhold som gir uakseptabel risiko i
planområdet

For konsekvenser i anleggsperioden, grunnforhold og risiko og sårbarhet er det først
og fremst grunnlag for avbøtende tiltak, samt videre undersøkelser i neste planfase.
Det er ikke avdekket forhold som påvirker beslutningen om tiltaket skal
gjennomføres eller ikke.
Lokale og regionale virkninger vil være et vesentlig grunnlag for beslutningen om
tiltaket skal gjennomføres. Kombinert med den beregnede samfunnsøkonomiske
nytten som er betydelig, vil tiltaket være positivt for samfunnet.
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drøfting

Statens vegvesen har gjennomført konseptvalgutredning
(KVU) for ulike konsepter
for denne strekningen, med en anbefaling av konsept. Denne KVUen er
kvalitetssikret, men ikke ferdig behandlet i Samferdselsdepartementet.
Det er
således en viss usikkerhet i forhold til hvilket eller hvilke konsept Staten vil gå
videre med. Likevel er både Statens vegvesens anbefaling, kvalitetssikrerne og alle
høringsuttalelsene samstemmig i konsept på den strekningen som omfattes av
kommunedelplanen.
Det anses derfor rimelig sikkert at kommunedelplanen
vil være
i tråd med regjeringens vedtak.
Dette betyr at det ikke er drøftet hovedalternativer utover det hovedgrepet som er
presentert i planprogrammet. For enkelte delstrekninger er det imidlertid underveis
i arbeidet vurdert ulike varianter med hensyn på tekniske løsninger, vegstandard og
trasevalg. Det er særlig på vegstrekningen langs Otrøya, over holmene til Gossen,
samt ilandføring ved Julbøen det er vurdert ulike varianter.
Med utgangspunkt i de framtidige trafikkprognosene
tilsier vegnormalene at det for
vegarmen fra Julsundbrua til Sundsbøen bør tilrettelegges for høy standard (80
km/t og 10 meters vegbredde). Samtidig er dette et svært sidebratt og sårbart
terreng. Det er derfor drøftet ulike løsninger for denne vegstrekningen,
med tanke
på å redusere inngrep, og kostnader. Det anbefales å redusere vegbredden til 8,5
meter. Det er også vurdert å gå ned på kurvaturkravene, men det er lite å hente på
dette, så vi anbefaler en løsning tilpasset en hastighet på 80 km/t. Denne er lagt
omtrent på høyde med eksisterende veg.
Tilsvarende vurderinger er gjort på vegen over øyer og holmer mellom Otrøy og
Gossen. Konklusjonen på disse drøftingene er at det også her er lite å oppnå på å
redusere på kurvaturkravene, så her er det også anbefalt en løsning tilpasset en
hastighet på 80 km/t, men vegbredden anbefales redusert til 7,5 meter for å
redusere inngrep.
På Aukratangen er det vurdert ulike løsninger for kobling mellom bru og terreng.
Det har vært vurdert en løsning hvor vegen går i terreng og ut på fylling i sjøen før
den går over på bru. På grunn av flere negative konsekvenser med denne løsningen
har vi endt opp med å anbefale en høy bru som starter nord for eksisterende
fylkesveg.
På Julbøen
662. Vi har
Julbøen og
planarbeid

i Molde er det vurdert ulike måter å koble seg til eksisterende fylkesveg
endt opp med å vise en løsning som går nord for bebyggelsen på
ender i en rundkjøring med eksisterende vegnett. I forbindelse med
for strekningen Julbøen – Molde, må denne tilkoblingen vurderes på nytt.

Arbeidet med kommunedelplan og konsekvensutredning
har detaljert konseptet
videre i forhold til KVU-en, og gått nøyere inn på kostnader og konsekvenser. En av
de viktigste endringene i forhold til KVU-en er at tunnelen nå er planlagt med 5 %
stigning for å etterkomme internasjonale krav. Dette har ført til noe lengre tunnel,
og noe høyere anleggskostnader.
Det er viktig å presisere at dette er en kommunedelplan hvor hovedhensikten er å
avklare prinsipper og vegkorridorer. I neste planfase (reguleringsplan) er det mulig
å justere og optimalisere veglinjer ytterligere, med avbøtende tiltak.
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Samfunnsøkonomisk netto nytte er på den negative siden beregnet etter håndbok
140, men det er ikke mye om å gjøre at det er samfunnsøkonomisk lønnsomt. Det
er en uttrykt målsetning å få en fergefri forbindelse langs E39. En slik målsetning er
vanskelig å begrunne ved hjelp av samfunnsøkonomi alene med de metodene som
benyttes. En fergefri forbindelse må derfor anses som en strategisk utbygging av
infrastrukturen
i distrikts-Norge med tanke på langsiktig vekst og utvikling både
lokalt, regionalt og nasjonalt. Det er gjennomført utredninger som viser at
næringslivs og arbeidsmarkedseffekter
kan være langt høyere enn de som inngår i
beregningsmetodikken.
[20] og [22]
Tiltaket medfører negative konsekvenser både for naturmiljø, nærmiljø og friluftsliv
og landskapsbilde. Det er viktig å detaljere tiltaket ytterligere i reguleringsplanfasen
slik at inngrep minimaliseres og avbøtende tiltak gjennomføres. Det er imidlertid
ikke avdekket forhold som tilsier at tiltaket ikke kan gjennomføres som vist i
plankart. Metodikken for håndbok 140 er tenkt å ta opp i seg alle tenkelig
utbyggingssituasjoner,
fra de minste vegstubber til større vegprosjekter som dette.
Det kan derfor bli problematisk å skille mellom konsekvensene for de ulike
veganlegg da konsekvensene for enkelte delstrekninger kan bli store selv om
helheten ikke er så ille. Vi mener at i forhold til prosjekter med sammenlignende
størrelser er ikke de ikke-prissatte konsekvensene spesielt store for Møreaksen.
Både i forhold til dyrkamarkproblematikk,
naturmiljø og nærmiljøkonflikter
er dette
et prosjekt uten de store konsekvensene.
Planområdets avgrensning gir noen utfordringer. De økte trafikkmengdene som
følge av tiltaket vil gi vesentlig trafikkøkning på vegene utenfor planområdet, først
og fremst Fv 661 Vik – Vestnes og Fv 662 Julbøen – Molde. Dersom det ikke
iverksettes tiltak her, vil det medføre store konsekvenser knyttet til støy,
trafikksikkerhet,
nærmiljø og friluftsliv m. m. Det er derfor nødvendig å sette i gang
egne planarbeid for disse strekningene. Det vil være aktuelt med
rekkefølgebestemmelser
som hindrer gjennomføring av tiltaket før det er igangsatt
tiltak for disse tilgrensende strekningene.

11.6

Anbefaling
I en konsekvensutredning sammenlignes de aktuelle utbyggingsalternativene
med
0-alternativet.
Konklusjonen på en konsekvensutredning
kan være at man anbefaler
ett av utbyggingsalternativene
eller at man velger å lande på 0-alternativet, dvs.
dagens transportsystem.
I dette tilfellet er det i realiteten
med 0-alternativet.

bare ett utbyggingsalternativ

Med utgangspunkt i konsekvensutredningen
Gossen i henhold til vedlagte plankart.
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