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Høringsutgave

FORORD
Statens vegvesen har med hjemmel i plan- og bygningslovens § 3 -7 utarbeidet forslag til
kommunedelplan (KDP) med konsekvensutredning (KU) for ny E39 på strekningen Julbøen- Molde.
Strekningen på ca. 11,2 km og ligger i Molde kommune.
Formålet med kommunedelplanen er å gi et formelt grunnlag for ny E39-trasé mellom Julbøen og
Molde. Molde kommune er planmyndighet og Statens vegvesen er tiltakshaver og forslagsstiller for
vegplanen.
Kommunedelplanen omfatter planbeskrivelse inkludert konsekvensanalyse (KU), risiko og
sårbarhetsanalyse (Ros- analyse) og plankart med tilhørende bestemmelser. Planbeskrivelse med KU
er beskrevet i dette dokumentet.
Konsekvensutredningen er gjennomført i henhold til vedtatt planprogram, og følger i all hovedsak
metodikken i Statens vegvesens håndbok V 712.
Planbeskrivelsen med KU er utført i regi av Statens vegvesen, mens utredningsarbeidet for en stor del
er utført av Sweco Norge AS.
Konsekvensutredningen er beskrevet samlet i kap. 5 og 6 og omfatter i alt 9 temarapporter.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Temarapport trafikale og prissatte konsekvenser
Temarapport ikke prissatte konsekvenser
Temarapport risiko og sårbarhetsanalyse (ROS)
Temarapport beredskapsmessig analyse
Temarapport trafikksikkerhetsmessig konsekvensanalyse (TSKA)
Temarapport støy
Temarapport luftforurensning
Temarapport geologi
Temarapport geoteknikk
Delutredning: Videreføring av tunnel Bolsønes- Årø

Alle rapportene er vedlagt kommunedelplanen som egne dokumenter.
På bakgrunn av konsekvensutredningen har Statens vegvesen anbefalt trasé for ny på strekningen.
Trondheim 07.05.2020

Harald Inge Johnsen

Magnhild Rømyhr
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1 NNLEDNING
1.1 Bakgrunn for planarbeidet
Basert på konseptvalgutredning E 39 Ålesund- Bergsøya fra 2014 har Samferdselsdepartementet
besluttet at E39 mellom Ålesund og Molde skal krysse Romsdalsfjorden i tunnel fra Vik til Nautneset
på Otrøya. Fra Nautneset skal Julsundet krysses med hengebro til Julbøen i Molde kommune.

Figur 1 Valg av konsept for kryssing av Romdalsfjorden
Det foreligger også planer for fastlandsforbindelse mellom Otrøya og Gossen. Fylkesvegstrekningen
vil bli en ny arm til det nye riksvegsystemet.
Denne kommunedelplanen (KDP) omfatter delstrekningen mellom Julbøen og Molde. Dagens fv.662
er ikke egnet som framtidig europaveg. Formålet med kommuneplanarbeidet er å avklare ny trasé
for E39 på strekningen.

Figur 2 Kartutsnitt som viser dagens fv. 662 mellom Julbøen og Molde (Kilde Finn.no)
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1.2 Målsetting for prosjektet
Nasjonale mål for transportsektoren er uttrykt i Nasjonal transportplan (NTP) 2018-2029 (Meld St.33
2016-2017):
«Et transportsystem som er sikkert, fremmer verdiskapning og bidrar til lavutslippssamfunnet»
Det overordna målet peker ut retningen for utviklingen av transportsystemet frem mot 2050 og gir
føringer både for nasjonale og regionale transportløsninger. Fra hovedmålet er det avledet 3
hovedmål:
•
•
•

Bedre framkommelighet for personer og gods i hele landet
Redusere transportulykkene i tråd med nullvisjonen
Redusere klimagassutslippene i tråd med en omstilling mot et lavutslipp-samfunn og
redusere andre negative miljøkonsekvenser

De tre hovedmålene beskriver hva som er transportsystemets primære funksjon (framkommelighet)
og hvilke hensyn som skal tas ved utviklingen av dette (trafikksikkerhet og klima og miljø).
Den overordnede målsettingen for utbyggingen av E39 mellom Ålesund og Molde er:
«Å legge til rette for et felles bo og arbeidsmarked og å redusere reisetiden mellom de to byene til
under 1 time»
Hovedmålsettingen for gjeldende vegstrekning E39 Julbøen Molde er:
«Å ta hånd om framtidig trafikk på E39 og ivareta miljø og landskap langs strekningen på best mulig
måte».
Dette omfatter:
•
•
•
•
•
•
•
•

God trafikkflyt på framtidig E39 inn og ut av Molde
God forutsigbarhet og framkommelighet, særlig for langdistansetransporter
Framtidsrettet og sikker trafikkløsning
Redusere miljøulempene for naboer og brukere av dagens fv. 662, herunder gi bedre forhold
for kollektivtilbud og myke trafikanter
Legge til rette for kollektivløsninger på Julbøen, og god tilknytning til Molde sentrum
Bidra til å oppfylle målsettinger med bypakke Molde
Lav barriereeffekt
Ta hensyn til: Rekreasjon og friluftsliv, naturmangfold, landskapsverdier, kulturminner og
naturressurser

1.3 Føringer og rammer for prosjektet
1.3.1 Føringer for prosjektet i vedtatt planprogram
Planprogram for kommunedelplan E39 Julbøen- Molde ble fastsatt av kommunestyret i Molde
kommune den 17 mars 2016, sak 29/16.

5

Figur 3 Planavgrensning og aktuelle alternativ jfr. vedtatt planprogram 2016. Planområdet er vist med
sort stiplet linje, alternativene med rød stiplet linje for tunnelstrekninger og hel strek for
dagstrekninger.

Alternative veglinjer

Planprogrammet forutsatte utredning av 3 alternative veglinjer. Ett alternativ med lang tunnel
mellom Julbøen og Molde og to alternativ med en kortere tunnel fra Julbøen til Mordalen og
alternative veglinjer i Mordalen og videre i tunnel til området ved Bolsønes.
For samtlige alternativ var det i planprogrammet skissert en mulig tunnelarm til Reknes. Etter
tunnelnormalene er kryss i tunnel ikke tillatt og det gikk fram av planprogrammet at løsningen måtte
behandles som fravik i Vegdirektoratet.

Avgrensning av planområdets endepunkter i øst og vest. Grensesnitt mot tilgrensende
planlegging

Avgrensning av planområdet i vest overlappet med planområde for pågående arbeid med
reguleringsplan for E39 Vik- Julbøen. I øst ble det lagt til grunn at planarbeidet for E39 JulbøenMolde skulle tilpasses til Bypakke Molde og det pågående reguleringsarbeidet for E39 BolsønesFugleset. Her var det forutsatt at E 39 skulle gå i dagen med 4 felt og 60 km/t fra Bolsønes til Årø.
Området ved Felleskjøpet ble pekt ut som et aktuelt og viktig tilknytningspunkt for tunnelen fra vest.

Delutredning: Videreføring av tunnel Bolsønes- Årø

For å sikre at delstrekningen E39 Julbøen- Molde ble vurdert i en større sammenheng ba Molde
kommunestyre i vedtak 12.02.2015 om at: «Det må vurderes om E39- tunnelen kan forlenges videre
østover forbi Felleskjøpet». Statens vegvesen valgte å ta dette inn som en egen delutredning i
kommuneplanen E 39 Julbøen- Molde. Delutredningen skulle på overordnet nivå utrede virkninger og
gevinster av en østlig tunnel, samt mulige løsninger ved Bolsønesområdet.
1.3.2 Endringer i prosjektforutsetninger
Arbeidet med kommunedelplan for E39 Julbøen- Molde startet opp i 2015. Arbeidet ble satt på vent i
2017 i forbindelse med nødvendige avklaringer/ fraviksbehandling i Vegdirektoratet. Arbeidet ble
startet opp igjen årsskiftet 2019/ 2020.

Delutredning: Videreføring av tunnel Bolsønes- Årø

I september 2017 laget Statens vegvesen en utredning om E39 Molde øst (ulike alternativ). Statens
vegvesen frarådet en utvidelse av tunnelen forbi Felleskjøpet og rådet kommunen til å holde på
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bypakkens løsning med rundkjøring på Bolsønes og videføring av E39 i dagen. Kommunestyret i
Molde gav sin tilslutning til dette i møte datert 16.11. 2017.

Fraviksbehandling

Forslag til reguleringsplan for E39 Bolsønes- Fuglset ble lagt fram for høring i april /mai 2016.
Ett av elementene i planforslaget var at det ble lagt til rette for en E39 tunnel til en planlagt
rundkjøring ved Felleskjøpet. Veglinjene som utredes i kommunedelplanen E39 Julbøen- Molde
forutsetter lang tunnel vestover til Mordalen eller helt til Julbøen. Lengden på tunnelen forutsatte
godkjenning fra Vegdirektoratet.
I løpet av vinteren 2018 /2019 ble det fra Vegdirektoratets side gjort klart at de ikke vil godkjenne en
E39 tunnel vestover fra Bolsønes basert på tilkoplingen vist i planforslaget for E39 Bolsønes- Fuglset
fra 2016. Dette er begrunnet med at avstanden mellom tunnelmunningen og rundkjøringen er for
kort. Overgangen fra en høystandard tunnel med høyt fartsnivå til et sterkt trafikkert kryssområde
blir for brå, og det er fare for tilbakeblokking inn i tunnelen. For å oppnå tilstrekkelig avstand mellom
tunnelmunningen og rundkjøringen må tunnelen flyttes og knyttes dagens E39 et annet sted enn sør
for Felleskjøpet. Aktuell løsning er å føre vegen til Fuglsetkrysset (kryss E39 og Enenvegen).

Figur 4 Endepunkt for kommunedelplanen i øst er flyttet fra Felleskjøpet til Fuglset.
Som en følge av Vegdirektoratets beslutning måtte også løsningene for tilgrensende plan E39
Bolsønes- Fuglset vurderes på nytt. Planforslaget fra 2016 ble derfor avsluttet og i februar 2020 ble
det på nytt varslet planoppstart på strekningen med målsetting om å ha vedtatt reguleringsplan
innen utgangen av 2021.
Vegdirektoratet har også behandlet fravik vedr kryss i fjell og konkludert med at de ikke kan
godkjenne dette av trafikksikkerhetsmessige årsaker. Dette innebærer at arm til Reknes faller bort
som mulig løsning.
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Vik- Jubøen

Reguleringsplan Vik- Julbøen ble vedtatt i Molde kommunestyre 15.12 2016 (Plan nr 201417). Det er
lagt inn rekkefølgebestemmelse for fjordkryssingen at E39 Julbøen- Molde skal være klar for å sette
på trafikk senest ved åpning av fjordkryssingen.
Vedtatt reguleringsplan E 39 Julbøen- Molde:

Figur 5 Kart som viser vedtatt reguleringsplan E39 Julbøen- Molde i områder på Julbøen
I reguleringsplanen for E39 Vik-Julbøen, ble veganlegget på Julbøen planlagt som ruterkryss.
Under arbeidet med kommunedelplanarbeidet er det vurdert å heve E39 i kryssområdet med
ca. 11 m slik at fv. 662 føres under E39, i stedet for over. Krysset kan da utformes som dobbelt
kløverblad- kryss for å oppnå at rampene ikke går inn i tunnelen, samt ikke minst at tunnelen
gjennom Julaksla ikke overstiger 3 % stigning. kryss. Ny kryssløsning vil medføre noe større
arealbeslag enn vedtatte løsning.
I avgrensningen av kommunedelplanen er det derfor valgt å innlemme de deler av området på
Julbøen som kan berøres av en evt. kryssendring. Endringene ny kryssløsning fører med seg
sammenlignet med tidligere regulert løsning inngår i de ikke- prissatte konsekvensutredningene for
kommunedelplanen. Det vil være naturlig å se nærmere på kryssløsningen på Julbøen i forbindelse
med videre detaljregulering av E39 Julbøen- Molde. Vedtatt reguleringsplan vil være gjeldende fram
til evt. ny reguleringsplan Julbøen- Molde vedtas.
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Figur 6 Evt ny kryssløsning på Julbøen. Stiplet svart linje viser avgrensing av kommunedelplanen.

Oppsummert
Utredningen svarer ut planprogram E39 Julbøen – Molde, vedtatt 17.03.2016. Det er to forhold i
planprogrammet som er endret i tillegg til ny rekkefølgebestemmelse som følge av vedtatt
reguleringsplan E39 Vik- Julbøen.
•

Arm til Reknes er tatt ut som alternativ- Dette skyldes at kryss i tunnel ikke er akseptabelt
trafikksikkerhetsmessig. Arm til Reknes kommenteres derfor ikke i denne rapporten

•

Tunnelpåhugget i øst er flyttet til krysset med Fuglset (kryss E39 og Enenvegen)

1.3.3 St at l i g e f ør i ng er

Nasjonal transportplan
I nasjonal transportplan (NTP) 2018-2029 står det følgende om E39 Ålesund- Molde i Møre og
Romsdal:
«Prosjektet E39 Ålesund- Molde i Møte og Romsdal (Møreaksen) omfatter bygging av firefelts veg, i
hovedsak i ny trasé. Fremtidig E39 vil krysse Romsdalsfjorden i en tunnel på om lag 16 km. Deretter vil
den krysse over Julsundet på hengebru. Prosjektet vil gi ferjefri vegforbindelse mellom Ålesund og
Molde. Det foreligger godkjent reguleringsplan for kryssingen av Romsdalsfjorden og Julsundet. Det
legges derfor opp til en etappevis utbygging der fjordkryssingene og vegen gjennom Molde bygges
først. Prioriteringen er betinget av at det blir tilslutning til et opplegg for delvis bompengefinansiert
utbygging av prosjektet.
I prosjektet inngår omlegging av E39 i tunnel utenom Molde sentrum. Bygging og finansiering av
denne tunnelen må ses i sammenheng med den planlagte bypakken for Molde, slik at det etableres en
felles finansiering som sikrer god helhet i bompengeopplegget rundt byen. Kostnadsoverslaget har
økt vesentlig gjennom planprosessen. Det legges derfor opp til en prosjektgjennomgang for å se på
mulige kostnadsreduksjoner. Forutsatt betydelige kostnadsreduksjoner kan det være aktuelt med
anleggsstart med bompenger allerede i første seksårsperiode».
9

Planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging (fastsatt 26.09.12)

Retningslinjene har som målsetting at planlegging av arealbruk og transportsystem skal:
Fremme samfunnsøkonomisk effektiv ressursutnyttelse
Utvikle bærekraftige byer og tettsteder
Legge til rette for verdiskaping og næringsutvikling
Redusere transportbehovet og legge til rette for klima- og miljøvennlige transportformer

Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 2019-2023

Regjeringens forventninger til regional og kommunal planlegging, om planer og beslutninger basert
på et godt og oppdatert kunnskapsgrunnlag, ivaretagelse av viktige nasjonale og lokale interesser,
medvirkning og involvering og ivaretagelse av det lokale selvstyre er lagt til grunn ved utarbeidelsen
av kommunedelplanen.

Andre føringer

Ivaretagelse av plan- og bygningsloven, særlover, forskrifter, retningslinjer og andre nasjonale
føringer, har vært et viktig grunnlag for utarbeidelse av både konsekvensutredningen og
kommunedelplan. Henvisning til lovgrunnlag og nasjonale føringer er gjort for det enkelte
fagområde, både i dette dokumentet og i temarapporter som følger planen som vedlegg.
1.3.4 Kommunale planer

Kommuneplaner

Kommuneplanens arealdel for Molde, del 1, 2015-2025, 06.10.2016. Planid. nr. K201401

Reguleringsplaner

Reguleringsplan E39 Vik- Julbøen vedtatt 15.12.2016, Plan nr. 201417.
Pågående reguleringsarbeid innenfor planområdet:
E 39 Bolsønes- Kviltorp, Planid R 2019-05 med vedtatt planprogram 14.05.2020.
For øvrig vises til Kommuneplanens arealdel som viser arealbruk innenfor planområdet.

1.4 Planprosess og medvirkning
Planprosessen er gjennomført i tråd med forskrift om konsekvensutredninger og reglene fastsatt i
plan- og bygningslovens kap.11.
Arbeidet med konsekvensutredningen og utarbeidelse av kommunedelplanen har forholdt seg til
krav og retningslinjer i vedtatt planprogram. Der det er gjort tilpasninger, er dette begrunnet både i
konsekvensutredningen og i planbeskrivelsen for øvrig.
Forslag til planprogram ble sendt på høring 25.10. 2015 samtidig med varsel om oppstart av
planarbeidet. Planprogrammet lå ute til offentlig ettersyn fram til 15.12.2015 og det kom inn 21
merknader og innspill. Av disse gjaldt 17 planprogrammet.
Statens vegvesen vurderte merknadene og oversendte sine forslag til endringer av planprogrammet
til Molde kommune 01.02.2016. Kommunen godkjente revidert planprogram 17.03. 2016.
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I høringsperioden, den 04.11.2015, ble det avholdt et åpent informasjonsmøte. Det ble også
arrangert åpne kontormøter med godt oppmøte. I forbindelse med konsekvensutredningen
innhentet informasjon fra fagetater i kommunene, Fylkesmannen og Fylkeskommunen.
På bakgrunn av planprogrammet og de innspill som ellers har kommet til planprogrammet
har Statens vegvesen utarbeidet kommunedelplan med anbefalt veglinje / vegløsning.
Det er utarbeidet et eget hefte som viser hvordan innspill til planarbeidet er behandlet i planforslaget
(vedlegg 11)
I forbindelse med offentlig ettersyn og høring av selve planforslaget vil det avholdes nye
informasjonsmøter for berørte parter og andre interesserte, der det vil være mulig å stille spørsmål
til det innsendte planforslaget. Høringsperioden er minimum 6 uker jfr. plan- og bygningslovens
§ 11-14.
Informasjon om prosjektet og aktuelle dokument blir lagt ut på Statens vegvesens nettside,
vegvesen.no under vegprosjekter. Informasjon om prosjektet vil også være tilgjengelig på Molde
kommune sine nettsider.
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2 BESKRIVELSE AV DAGENS VEGSYSTEM OG
VEGTRAFIKK
2.1 Generell beskrivelse
I dagens situasjon kommer E39, med ferja Molde – Vestnes, inn med anløp sentralt i Molde sentrum.
Med etablering av ny E39 Vik- Julbøen (kryssing av Romsdalsfjorden og Julsundet) vil dagens bilferje
Vestnes- Molde og Midsundferja over Julsundet fjernes.
Dagens fv. 662 er ikke egnet som framtidig europaveg mellom Julbøen og Molde. Eksisterende veg
har en bredde på bare 6,5-7,5 m. På vestligste del av strekningen er det 80 km/t-sone. Resten av
strekningen har 70 og 60 km/t-sone. Det er flere direkteavkjørsler og sidevegsavkjørsler på
strekningen. Flere boliger langs fylkesvegen er allerede i dag utsatt for relativt høyt støynivå fra
vegtrafikken. Bykjernen er sterkt belastet med trafikk.

Fv. 662 gjennom sentrum

Fv.662 ved Kvam

Fv. 662 ved Bjørset

Gjennom Molde sentrum er det to gjennomgående hovedfartsårer (se figur 7). Strandgata og
Storgata gjennom selve sentrum (nedre veg) og parallelt Moldegårsvegen, Øvre veg og Strandvegen
(øvre veg).
Nedre veg gjennom sentrum er skiltet hastighet 50 km/t. Det er varierende standard med stedvis
tosidig og stedvis ensidig fortau. Det er mange oppmerkede gangfelt, flere uoversiktlige kryss og
mange direkteadkomster fra boliger/ forretninger. På øvre veg er det i alt 23 større og mindre kryss.
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Dersom det foreslåtte tiltaket for E39 Julbøen- Molde ikke gjennomføres, vil gjennomgangstrafikken
måtte ledes gjennom dagens vegnett gjennom Molde sentrum.

Figur 7 Dagens vegtrafikk gjennom Molde sentrum

2.2 Dagens trafikkmengder
Dagens årsdøgntrafikk (ÅDT) er vist i figur 8 for 2018. Tallene er hentet fra Vegdatabanken (NVDB) og
viser tall fra nivå 1 tellinger. Nivå 1- tellinger er punkter på vegnettet hvor trafikken telles døgnet
rundt hele året og hvor trafikkdataene vil være svært gode.

Figur 8 Dagens trafikkmengder. Kilde NVDB nivå 1 tellepunkt
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Dagens trafikkmengder gjennom Molde sentrum:
Enenvegen

Figur 9 Dagens trafikkmengder (ÅDT) gjennom Molde sentrum. Kilde NVDB

2.3 Trafikkulykker
I 10- årsperioden 2009-2018 har det totalt skjedd 45 ulykker på strekningen fra fv. 662 ved Julbøen i
vest til E39 ved Enenvegen i øst via Sandvegen, Øvre veg og Moldegårdsvegen gjennom sentrum.
Dette er alle vegstrekninger som blir påvirket av ny E39 Julbøen- Molde.

Figur 10 Politirapporterte personskadeulykker i 10 års- perioden 2009- 2018.
Av de 45 ulykkene var 5 dødsulykker eller ulykker med alvorlig skade, mens de øvrige resulterte i
lettere skader.
På strekningen fv. 662 mellom Julbøen og Reknes er det utforkjøringsulykker og møteulykker som
dominerer. I de mer sentrumsnære områdene er en større andel fotgjengere og syklister involvert.
Ulykkene som kun involverte biltrafikk domineres av påkjørsel bakfra.
Strekningen mellom Roseby og Enenvegen er definert som en ulykkesstrekning. Det betyr at det
innenfor en strekning på 1 km har vært registrert minimum 10 politirapporterte personskadeulykker i
løpet av 5 år. Det foreligger imidlertid eksisterende planer for utbedringer av E39 på denne
strekningen, noe som vil forbedre situasjonen her.

Figur 11 Strekning definert som ulykkesstrekning i NVDB. Kilde vegkart.no
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2.4 Gang- og sykkeltrafikk
Med unntak av strekningen lengst vest ved Julbøen er det et eget gang- og sykkeltilbud langs fv. 662
inn mot Molde sentrum. Gang og sykkelvegen ender omtrent ved Molde stadion.
Gjennom Molde sentrum er det ikke tilrettelagt tilbud for syklister. Det er naturlig å tenke at Storgata
vil være foretrukken sykkelveg for de som skal gjennom Molde sentrum.
Strekningen Sandvegen, Øvre veg, Moldegårdsvegen har varierende standard med stedvis tosidig og
stedvis ensidig fortau. Det er mange oppmerkede gangfelt og flere uoversiktlige kryss. Gatesnittet er
trangt og det er utfordrende å etablere et høystandard gang- og sykkeltilbud på strekningen.
I Kommunedelplan «Hovednett for gående og syklende i Molde kommune 2012 – 2022» er
strekningen fra Julbøen – Reknes definert som en del av hovedsykkelvegnettet. Gang- og sykkelveg er
foreslått løsning på strekninger hvor det i dag mangler tilbud. Sandveien og Øvre veg er også definert
som en del av hovedsykkelvegnettet. Sykkelfelt er foreslått løsning på denne strekningen.

2.5 Kollektivtrafikk
Det er ikke foreslått nye tiltak for kollektivtransport i forbindelse med kommunedelplanen, verken
for ny E39 eller langs dagens vegsystem.
Dersom man i reguleringsfasen velger å gå videre med kryssløsningen på Julbøen som er illustrert i
kommunedelplanen, skal følgende forutsetninger legges til grunn for planarbeidet i tråd med
gjeldende reguleringsplan for området:
•
•
•

Det skal bygges busslommer i begge retninger i kryssområdet
Det skal etableres parkeringsplasser for ca. 50 biloppstillingsplasser
I tilknytning til parkeringsplassen skal det også legges til rette for sykkelparkering og vurderes
tilrettelegging for lading av EL- bil.

Det vises også til rapporten «Framtidas kollektivsystem» 2016 som ble utarbeidet i forbindelse med
reguleringsplan Vik- Julbøen. Rapporten kan fås ved forespørsel til Statens vegvesen/ Møre- og
Romsal Fylkeskommune.
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3 BESKRIVELSE AV TILTAK TILTAK/ ALTERNATIVER
3.1 Veg- og tunnelstandard
Veg- og tunnelstandard fastsettes ut fra prognoser for framtidig trafikk. Dimensjoneringsåret er det
året som legges til grunn for dimensjoneringen av vegen. Normalt settes dette til 20 år etter antatt
åpningsår. Dimensjoneringsåret er satt til 2050.
I planprogrammet (2016) ble det lagt til grunn av ny E39 skulle planlegges som 4- felts veg med 100
km/t i tråd med statlige mål for utbygging av E39 mellom Ålesund og Molde. Dette tilsvarte vegklasse
H8 med vegbredde 20 m i daværende vegnormaler. Det ble i planprogrammet også åpnet for å
vurdere en lavere fart dersom dette kunne medføre mindre konsekvenser for miljø og samfunn.
Videre ble det pekt på at vegstandarden måtte vurderes i sammenheng med vegstandarden på
tilgrensende parsell E39 Vik- Julbøen ut fra ønsket om den ensartet standard på vegnettet.
Strekningen Vik- Julbøen er planlagt etter vegklasse H8 og 110 km/t.
Nye vegnormaler N100 Veg- og gateutforming ble gjort gjeldende fra mai 2019. Her er vegklasse
H8 100 km/t og 20 m vegbredde erstattet av ny vegklasse H3 med 110 km/t og vegbredde 23 m.
Vegklasse H3:

Figur 12 Tverrprofil H3, vegbredde 23 m
I hht de nye vegnormalene er dette eneste dimensjoneringsklasse for fire-felts veg. Vegklassen skal
benyttes ved ÅDT > 12 000. Ved trafikkmengder mellom ÅDT 6 000- 12 000 legges 2- felts veg med
midtdeler/ forbikjøringsfelt og 90 km/t til grunn (vegklasse H5).
Statens vegvesen har nettopp lagt ut et forslag til ny standard for smal fire- felts veg ut på høring
med fartsgrense 110 km/t og bredde 19-20,5 m omtrent som tidligere H8 standard.
Smal fire- felts veg:

Figur 13 Smal 4- felts veg, bredde 20m.
Dersom denne vegklassen godkjennes kan den være aktuell for bygging av ny E39 Julbøen- Molde,
ikke minst ettersom dette er standarden som gjelder for Vik- Julbøen.
I kommunedelplanen er vegklasse H3 110 km og vegbredde 23 m lagt til grunn.
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Det kan også være aktuelt med en trinnvis utbygging av vegstrekningen, hvor man i første trinn
bygger ut to felt med enkelt tunnelløp og senere bygger på med et nytt tunnelløp. Dette er utredet
og vurdert i kommunedelplanen. Det er kun rød og blå veglinje som er aktuell for trinnvis utbygging.
I konsekvensutredningene for ikke- prissatte tema er full utbygging med 4 felt lagt til grunn.
Tunnelene planlegges med to løp med tunnelprofil T 10,5 tunnelklasse Emed en kjørebanebredde på
7 m gjennom tunnelene. Enkelt tunnelløp (trinnvis utbygging) har samme profil, tunnelklasse C.
Tunnelene utstyres med sikkerhetstiltak og sikkerhetsutstyr iht. tunnelklassen og krav i Statens
vegvesen håndbok N500 «Vegtunneler» (2020).

Figur 14 Tunnelprofil T 10,5 (mål i m)

Tunnelprofil T 10,5 med forsterket midtoppmering

3 .2 A l t e r n a t iv 0 - Re f e r a n s e a lt e rn a t i ve t
Alternativet som representerer en videreføring av dagens veg blir kalt referansealternativet eller 0alternativet. Referansealternativet danner grunnlaget som alle utbyggingsalternativene skal
sammenlignes mot for å se om tiltakene har positiv eller negativ effekt i forhold til ønsket
måloppnåelse og som referanse i den samfunnsøkonomiske analysen. Alternativet tar utgangspunkt i
dagens situasjon, og omfatter i tillegg tiltak og virkemidler som er vedtatt og har finansiering og som
med stor sannsynlighet vil realiseres uavhengig av tiltaket.
En forutsetning for ny E39 Julbøen - Molde er at Møreaksen etableres under Romsdalsfjorden og
over Julsundet. Selv om disse fjordkryssingene formelt ikke oppfyller de formelle kravene til å ligge
inne i et referansealternativ er de helt avgjørende for at tiltaket skal realiseres. Fjordkryssingene er
derfor innlemmet referansealternativet. Dette vil si at denne utredningen ikke omhandler
konsekvensene ved at dagens ferje erstattes av tunnel under Romsdalsfjorden og kryssing over
Julsundet. I tillegg er det vedtatte plan, med finansiering for ny E39 Lønset - Hjelset øst for Molde.
Denne er også inkludert i referansealternativet.
Dette vil si at følgende endringer i infrastrukturprosjekter ligger inne i Referansealternativet i forhold
til dagens situasjon:
• Ny E39 Vik – Julbøen (kryssing av Romsdalsfjorden og Julsundet). Dagens bilferjer over
Romsdalsfjorden og Julsundet fjernes.
• Ny E39 Lønset – Hjelset
• Nytt sykehus er flyttet til ny lokalisering på Hjelset, øst for Molde sentrum
Referansealternativet legger til grunn at dagens fv. 662 mellom Julsundet og Bolsønes omklassifisert
til E39 på denne strekningen. Gjennom Molde legges til grunn at Sandvegen og Øvre veg bli skiltet
rute.
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Figur 15 Strandvegen, Øvre veg og Moldegårdsvegen, er omklassifisert til E39 i referansealternativet
Det bemerkes at fv. 662 og spesielt strekningen gjennom sentrum ikke har tilfredsstillende standard
som stamveg. E39 trafikk gjennom sentrum vil på virke bymiljøet på en negativ måte. I beregningene
eller vurderingene er det ikke lagt inn avbøtende tiltak eller kostnader knyttet oppgradering av fv.
662 og således er referansesituasjonen snilt behandlet med for lave kostnader i framtidssituasjonen.

3 .3 A l t e r n a t iv e ve g l in j e r f o r n y E3 9 J u l b øe n - M o ld e
For ny E39 Julbøen – Molde er det utredet tre alternative vegtraséer:
• Alternativ 1: Rosa veglinje
(linje 10361)
• Alternativ 2: Blå veglinje
(linje 10362)
• Alternativ 3: Grønn veglinje
(linje 10450)
Alle de tre alternativene har sitt startpunkt ved krysset før fylkesvegen på Julbøen og sluttpunkt på
innsiden av tunnelportalen ved Fuglset, øst for Molde sentrum. Rosa og Blå veglinje går i først i
tunnel gjennom Julaksla, før de forsetter i en kort dagsone i Mordalen- Haukabøen. De fortsetter så i
tunnel gjennom Kringstadnakken og videre mot Bolsønes. For begge alternativene forutsettes
brukonstruksjoner over veier og vassdrag, både ved Mordalslia og ved Haukabøelva. Grønn veglinje
går i tunnel på hele strekningen.

3
2
1

Figur 16 Illustrasjon av de tre veglinjene Rosa, Grønn og Blå
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Rosa og Blå linje er aktuelle både som to felt - 80 km/ t (etappevis utbygging) og fire felt – 110 km/ t.
Grønn linje medfører en lang tunnel på ca. 10,7 km. Denne er kun aktuell med fire felt, to tunnelløp
og 110 km/t.
Oversikt over tunnel- og veglengder for de tre alternative veglinjene:

Tabell 1 Oversikt over tunnel- og veglengder for de tre alternative veglinjene

Flerfunksjonell undergang
For Rosa og Blå linje er det planlagt flerfunksjonell undergang i to krysningspunkt i dagsone
Mordalen. Ny E39 planlegges med bro over krysningspunktene. I krysningspunktene legges det til
rette for elvekryssing, kryssing av turveger og driftsveger i tillegg til viltpassasje.
I krysningspunkt vest vil veg fra Mordalen til ammunisjonslageret og Mordalselva ledes under vegen.
I øst vil Haukabøelva og turvegene på begge sider turvegene på begge sider av elva krysse.
Begge steder planlegges tilrettelegging for vilt. Det må påregnes at elver og turveger/ driftsveger må
legges om over en begrenset strekning.

Figur 17 Illustrasjon (hentet fra et annet vegprosjekt) viser et eksempel på hvordan en flerfunksjonell
undergang kan utformes
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4 TRANSPORTANALYSE
4.1 Metode
Analysene baserer seg på modellberegninger utført i RTM (Regional Transport Modell) for reiser
under 7 mil og NTM6 (Nasjonal Transport Modell) for reiser over 7 mil.
Transportmodeller skal i så stor grad som mulig gjenspeile virkelige transportmønstre. Det er derfor
foretatt en sammenligning av trafikkdata fra NVDB og resultater fra modellberegninger som viser at
avvikene er på et normalt nivå. Det vurderes derfor at transportmodellen generelt er godt egnet til å
svare ut trafikkmengder. Trafikkmengdene som er vist i rapporten er justert som følge av
unøyaktigheter i transportmodellen.
For Molde sentrum blir trafikkmodellen for grov, så her er det tatt utgangspunkt i tellinger for å vise
trafikkmengder. Det er også foretatt justeringer i forhold til at sykehuset flyttes til Hjelset.

4.2 Alternativer i transportberegningene
Da delparsellen Vik- Julbøen inngår i referansealternativet er det naturlig å se på hele strekningen
Vik- Molde for å belyse trafikktall og trafikale virkninger av ny E 39 Julbøen- Molde.
Det er tre ulike alternativer for planlagt E39 Julbøen- Molde (Rosa, Blå, Grønn). Disse veglinjene er
omtrent like lange. I trafikkberegningene er det derfor ikke skilt mellom alternativene for Rosa, Blå
eller Grønn. Transportmodellen tar ikke hensyn til om vegen går i dagsone eller i tunnel.
Etablering av ett tunnelløp med 2-felt og 80 km/t eller to tunnelløp med 4-felt og 110 km/t har
betydning for trafikkmengder og trafikantnytte.
Det er derfor gjennomført trafikkberegninger for følgende alternativ:

Alternativ Vik- Molde 1 (VM1)
•
•

Ny E39 Ny E39 Julbøen- Molde: To- felts veg med ett tunnelløp og 80 km/t.
Ny E39 Vik- Julbøen

Alternativ Vik- Molde 2 (VM2)
•
•

Ny E39 Julbøen- Molde: Fire- felts veg, doble tunnelløp og 110 km/t
Ny E39 Vik- Julbøen

Kryssing av Romsdalsfjorden og Julsundet skal delvis bompengefinansieres. Eventuell bominnkreving
på strekningen E39 Julbøen- Molde må sees i sammenheng med Bypakke Molde. Det legges til rgunn
samme innkreving på ny veg og dagens veg fv.662. Det er også gjennomført trafikkberegninger for
bompengeperioden:

Alternativ Vik- Molde 1 med bom (VM1-B)
•
•

Ny E39 Ny E39 Julbøen- Molde: To- felts veg med ett tunnelløp og 80 km/t.
Ny E39 Vik- Julbøen med bompenger

Alternativ Vik- Molde 2 (VM2-B)
•
•

Ny E39 Julbøen- Molde: Fire- felts veg, doble tunnelløp og 110 km/t
Ny E39 Vik- Julbøen med bompenger
20

Det er lagt inn følgende forutsetninger for bompenger:
Tunnel under Romsdalsfjorden, Vik-Nautneset; kr 130,- for lette kjøretøy og kr 260,- for tunge
kjøretøy per retning (2020-kr). Julsundet; kr 50,- for lette kjøretøy og kr 100,- for tunge kjøretøy per
retning. 2020-kr
Følsomhetsberegninger:
Hvordan tilstøtende prosjekter blir håndtert er også avgjørende for trafikkmengder. Det er derfor
gjennomført et sett med følsomhetsberegninger for å belyse effektene av tilstøtende prosjekter.
Følsomhetsberegningene er kun belyst med hensyn til trafikkmengder, det vil si at det ikke er
gjennomført nytte- kostnadsvurdering for disse. Følgende alternativer er vurdert:

Alternativ Ørskogfjellet- Molde + Gossa (OMG3)
•
•
•

Ny E39 Julbøen- Molde, to-feltsveg med ett tunnelløp og 80 km/t
Ny E39 over Ørskogfjellet, to- felts veg 80 km/t
Ny forbindelse til Gossa, to- felts veg 90 km/t

Alternativ Ørskogfjellet- Molde + Gossa (Max)
•
•
•

Ny E39 Julbøen- Molde: fire- felts veg med doble tunnelløp og 110 km/t
Ny E39 over Ørskogfjellet, fire- felts veg 110 km/t
Ny forbindelse til Gossa, to- felts veg 90 km/t

4.3 Trafikktall og trafikale konsekvenser
Stedsangivelse
Romsdalsfjorden

6700

VM1
80km/t
2050
6900

Julsundet

8000

8300

8500

4800

4800

_

6800

8300

4800

5700

9700

3700

3500

2500

2300

Ny E39 Julbøen- Molde
Dagens veg Julbøen- Molde

Referanse

VM2
110 km/t
2050
7000

VM1- B
80 km/t
2030
4000

VM2- B
110 km/t
2030
4100

Tabell 2 Beregnet trafikkmengder for referanse og alternativene VM1, VM2, VM1-B og VM2-B

Referansealternativet:

Referansealternativet er nedlagt ferje, ny tunnel under Romsdalsfjorden og ny bru over Julsundet.
I dagens situasjon frakter ferja Vestnes – Molde ca. 2 700 kjt/døgn. I forhold til dagens ferje er det i
år 2050 ca. ÅDT 4000 flere som passerer Romsdalsfjorden. I denne beregningen ligger det ikke inne
bompenger på fjordkryssingen som forutsettes nedbetalt i 2050 (med 15 års bompengeperiode).
Gjennom Molde sentrum blir det økning på ca. 3000 – 4000 kjt/døgn som følge av omlagt E39.
Flesteparten av disse vil medføre ekstra belastning i Øvre veg. I referansealternativet medfører ny
E39 gjennom sentrum at vegene i sentrum får økt trafikk på toppen av den trafikken som ligger der
allerede.

Alternativ VM1

Ny E39 får en ÅDT i år 2050 på 6 800 kjt/døgn. Avlastningen av fv. 662 ved Haukabøen er på ca. 6 000
kjt/døgn.
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Det vil være en liten avlastning på fv. 529 Sørsidevegen. Det er en engangsvekst på ca. 500 kjt./ døgn
som følge av ny E39.

Fv 529 Sørsidevegen

Figur 18 Fv 529 Sørsidevegen
Gjennom sentrum er det ulik avlastning avhengig av hvor i sentrum man er. I vestlige deler av
sentrum, på Sandvegen er avlastningen ca. 5000 kjt/ døgn, Øvre veg og Moldegårdsvegen avlastes
med 4000 – 5000 kjt/ døgn. For den trafikale situasjon i Molde sentrum medfører tiltaket en stor
forbedring i forhold til referansealternativet. Det blir trolig også noe forbedret i forhold til dagens
situasjon, spesielt i vestlige deler av Molde, da trafikk på fv. 622 ved Julbøen som skal øst i byen nå
slipper å kjøre gjennom sentrum

Alternativ VM2
Med 110 km/ t på ny E39 mellom Julbøen og Molde spares ca. 2 - 2 ½ minutts reisetid sammenlignet
med 2 felt og 80 km/ t.
Høyere standard og raskere reisetid medfører at ny E39 får en ÅDT på 8 300. Dette er ca. 1500 flere
enn med 80 km/ t. Hovedsårsaken til økningen ligger i at ca. 1000 kjt/ døgn overføres fra fv. 529. Dette
er trafikk som skal mot Elnesvågen som nå kjører via Bolsønes og Tussentunnelen.
Sammenlignet med 80 km/ t på ny veg er det en liten avlastning på fv. 662 ved Haukabøen.
For bilistene som er tvil mellom ny E39 og eksisterende fv. 662 vil fire-felt og to tunnelløp gjøre ny
E39 mer attraktiv.

Alternativ VM1-B
Trafikkmengdene for alternativene med bom er vist for år 2030, da det antas at bompengeperioden
avsluttes før 2050.
Beregningene viser at ny E39 får en ÅDT i år 2030 på 4 800 kjt/ døgn. Dette er en reduksjon på ca.
1000 kjt/ døgn i forhold til VM1 (år 2030), tilsvarende 18 % reduksjon (bomavvisning).
Bompengene har naturlig nok større betydning for trafikkmengdene over Julsundet og under
Romsdalsfjorden. Her er avisningen ca. 30 % i forholdene til alternativene uten bompenger.

Alternativ VM2- B
Beregningene viser at ny E39 får en ÅDT i år 2030 på 5 700 kjt/ døgn. Dette er en reduksjon på ca
1400 kjt/ døgn i forhold til VM2 (år 2030), tilsvarende 20 % reduksjon.
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Over Julsundet og under Romsdalsfjorden er avisningen ca. 30 % i forholdene til alternativene uten
bompenger.
Stedsangivelse

Referanse

OMG3
80km/t
2050
Ørskogfjellet- Vik
4900
Romsdalsfjorden
6700
7600
Julsundet
8000
11600
Ny veg til Gossa
4200
Ny E39 Julbøen- Molde
7600
Dagens veg Julbøen- Molde
9700
4700
Tabell 3 Beregnet trafikkmengder for referanse og alternativene OMG3 og Max.

MAX
110 km/t
2050
5500
7700
11900
4300
9700
4200

Alternativ OMG 3

Beregningene viser at ny E39 får en ÅDT i år 2050 på 7 600 kjt/døgn. Dette er en økning på 800
kjt/døgn i forhold til om kun Vik – Molde etableres.
Testberegninger viser at etablering av Ørskogfjellet betyr forholdsvis lite for trafikkmengdene på E39
Julbøen – Molde. Ny forbindelse til Gossa er årsaken til mesteparten av trafikkøkningen.
Fjerning av ferja til Gossa og den nye vegforbindelsen mellom Otrøya og Gossa medfører en betydelig
trafikkøkning over Kjerringsundet, pluss 2 500.
I tillegg til økning på Ny E39 Julesundet Molde, får fv. 662 Haukebøen en økning på ca. 1000
kjt/døgn og tunnelen under Romsdalsfjorden får en økning på i størrelsesorden 500 kjt/døgn.

Alternativ Max

Beregningene viser at ny E39 får en ÅDT i år 2050 på 9 700 kjt/døgn. Dette er en økning på 1400
kjt/døgn i forhold til om kun Vik – Molde etableres.
Høyere standard på Ørskogfjellet medfører noe ytterligere økning i trafikkmengde enn den vi så i
OMG3. For øvrig ser vi de samme tendensene som vi så mellom alternativ VM1 og VM2 der fire felt
og 110 km/t medfører avlastning av fv. 529 og fv. 662 sammenlignet med OMG3.

4.4 Reisetid
Trafikken på E39 over Julsundet og fv. 662 nordvest fra vil få et vegvalg på Julbøen hvis de skal til
Molde. Hvis målpunktet er de vestlige områdene av byen vil eksisterende fv. 662 være raskest. For de
østlige delene av byen vil ny E39 være raskest. Figuren under viser at «vannskille» mellom å benytte
fv. 662 og ny E39 vil være i området rundt Moldeelva i sentrum. Bedre standard på ny veg vil
sannsynligvis gjøre at flere foretrekker denne framfor dagens veg til tross for tidsdifferansen, noe
som bidrar til å trekke vannskillet nærmere sentrum.
På figuren vises en situasjon gitt fire felt og 110 km/t på ny E39. Til Moldeelva tar det ca.11 minutter
på begge vegvalgene. Med 2 felt og 80 km/t på ny E39 er kjøretiden omtrent 2 minutter lengre på ny
E39. Dette medfører at vannskillet flytter seg litt lengre øst i Molde (1 minutt kjøretid lengre øst).
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Figur 19 «Vannskille» mellom å bruke eksisterende fv. 662 og ny E39 fra Julbøen gitt 110 km/t på ny
E39 Kilde: googlemaps
Hvis man skal passere på E39 forbi Molde sparer man ca. 8-9 minutter på ny E39 gitt 110 km/t målt
opp mot å benytte fv. 662 / Øvre gate. Dette er ved fri flyt gjennom sentrum. Med 80 km/t på ny E39
er som sagt besparelsen omtrent 2 minutter mindre. I rushperiodene viser googlemaps at
forsinkelsene gjennom sentrum kan være opp mot 5 minutter. Det er ikke store forskjeller i
reiselengde. Man sparer omtrent 1 km på å benytte ny E39 sammenlignet med fv. 662.

24

5 SAMFUNNSØKONOMISK ANALYSE
Hensikten med en samfunnsøkonomisk analyse er å finne ut om et tiltak er samfunnsøkonomisk
lønnsomt eller ikke, når både prissatte og ikke-prissatte konsekvenser er tatt med.
Følgende kombinasjoner er beregnet for prissatte konsekvenser:
•
•
•

Grønn 110:
Grønn linje, fire felt, to tunnelløp, fartsgrense 110 km/t.
Rosa/ Blå 110: Rosa eller Blå linje, fire felt, to tunnelløp, fartsgrense 110 km/t
Rosa/ Blå 80: Rosa eller Blå linje, ett tunnelløp, to felt, fartsgrense 80 km/t

5.1 Prissatte konsekvenser
De prissatte konsekvensene vurderes samlet i en nytte-kostnadsanalyse. Det er en beregning av den
økonomiske nytten samfunnet oppnår ved å gjennomføre tiltaket og kostnadene for å gjennomføre
det samme tiltaket målt i kroner.
De samfunnsøkonomiske beregningene skal gjennomføres for å belyse effekten av ny E39 på
strekningen Julbøen- Molde. Ny veg over Ørskogfjellet og til Gossa er derfor ikke en del av nyttekostnadsberegningene.
For ny E39 Julbøen – Molde er det tre ulike alternativer, Rosa, Blå og Grønn linje.
Grønn linje medfører en lang tunnel på nesten 11,7 km. Denne er kun aktuell med fire felt, to
tunnelløp og 110 km/t. Rosa og Blå linje er aktuelle både som to felt - 80 km/t og fire felt – 110 km/t.
Rosa og Blå linje har omtrent lik investeringskostnad og har omtrent lik tunnellengde og samme
mengde konstruksjoner. Rosa og Blå linje er derfor behandlet sammen.
Dette gir følgende kombinasjoner som er beregnet for prissatte konsekvenser:
Grønn 110:

Fire felt, to tunnelløp og fartsgrense 110 km/t.
Trafikkberegningene som ligger til grunn for Grønn 110 er vist tidligere som VM2.

Rosa/Blå 110: Fire felt, to tunnelløp, fartsgrense 110 km/t.
Trafikkberegningene som ligger til grunn for Rosa/Blå 110 er vist tidligere som VM2
Rosa/Blå 80:

Rosa eller Blå linje, ett tunnelløp, to felt, fartsgrense 80 km/t. Trafikkberegningene
som ligger til grunn for Rosa/Blå 80 er vist tidligere som VM1.

5.1.1 Metode
Beregning av prissatte konsekvenser er utført med programmet EFFEKT. EFFEKT er Statens vegvesens
hovedverktøy for å utføre nytte-kostnadsanalyser i forbindelse med veg og transportprosjekter. I
EFFEKT blir de prissatte konsekvensene av et veg- og trafikktiltak beregnet og sammenstilt.
Analyseperioden for de samfunnsøkonomiske virkningene av de prissatte konsekvensene er 40 år
regnet fra åpningsåret. I forbindelse med beregningene til NTP 2022-2033 ble levetiden for veganlegg
utvidet fra 40 år til 75 år. Dette gjelder for veganlegg som forventes å ha tilstrekkelig kapasitet også
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etter at analyseperioden på 40 år er over. E39 Julbøen- Molde vurderes å ha ledig kapasitet etter
2070 og restverdi er derfor beregnet for 35 år etter analyseperioden.
I trafikantnytteberegningene er det lagt inn åpningsår 2030. Dette vil si at nytten regnes for årene
2030 – 2069. Sammenligningsåret er satt til år 2022. Felles prisnivå er satt til år 2020 fordi
investeringskostnader er beregnet for dette året. Alle beregninger som inngår i
nytte/kostnadsanalysen er uten mva.
I prissatte konsekvenser analyseres følgende tema:
• Trafikant- og transportbrukernytte
• Operatørnytte
• Budsjettvirkninger for det offentlige
• Samfunnet for øvrig
5.1.2 Investeringskostnader
Investeringskostnadene for de ulike alternativene er vist i tabell 4. Kostnadene er beregnet etter
ANSLAG- metoden. Usikkerheten i investeringskostnadene er +/- 25 %.
Til grunn for Anslaget ble det lagt til grunn samme veglengde og tunnellengde for Rosa og Blå
veglinje. I forslaget som legges fram i kommunedelplanen er tunnellengden for Rosa veglinje noe
lengre enn for Blå. Ut fra usikkerheten i kostnadsberegningene på dette plannivået og muligheten for
videre optimalisering i neste planfase, mener vi likevel det vil være riktig å legge samme
investeringskostnad til grunn for Rosa og Blå veglinje.
Investeringskostnader

Grønn 110 km/t

Rosa/ Blå 110 km/t

Rosa/ Blå 80 km/t

Kostnadsoverslag (P50)

4 480

4 210

2 610

Tabell 4 Investeringskostnader, millioner 2020- kr inkl. mva.
I beregningene er det ikke lagt inn avbøtende tiltak eller kostnader knyttet til oppgradering av fv. 662
eller gjennom Molde sentrum. Referansealternativet er derfor «snilt» behandlet med for lave
kostnader i framtidssituasjonen.
Investeringskostnadene som vises i tabell 4 og 5 er de samme, men i tabell 5 er tallene er diskontert
til felles prisnivå slik at de er sammenlignbare med øvrige verdier som inngår i analysen.
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5.1.3 Resultater
Resultater for nytte- kostnadsberegningene er gjort uten bompenger.
Nytte-komponent
Nåverdi mill 2020 kr

Trafikant- og
transportbrukere
Operatører

Det offentlige (B)

Samfunnet for
øvrig

Kostnader i
perioden
Referansealternativ
Trafikantnytte
Helsevirkninger for
GS- trafikk
Sum
Sum
Investeringer
Drift- og vedlikehold
Overføringer
Skatte- og avgiftsinntekter
Sum
Ulykker
Luftforurensning
Restverdi
Skatte kostnad
Sum

Netto nytte (NN)
Budsjettvirkninger (B)
Netto nytte per budsjettkrone (NNB)
Rangering

17 220
17 220
43 010
-14 940
-22 150
8 180
-28 640
-17 060
-18 020
-5 730
-40 800

Endring
Grønn 110

Rosa/Blå 110

Rosa/Blå 80

940
-10

940
-10

730
-10

930
0
-2 990
-1 310
-5
30

930
0
-2810
-1 200
-5
30

720
0
-1740
-570
-5
10

-4 280
120
-30
-130
-960
-900

-3 990
120
-30
-90
-800
-800

-2 300
30
-10
50
-460
-390

-4 240

-3 850

-1 970

-4 280

-3 980

-1 970

-0,99
3

-0,97
2

-0,85
1

Tabell 5 Sammenstilling av prissatte konsekvenser av vurderte alternativ, millioner kroner

Trafikant og transportbrukernytte

Trafikantnytte er et resultat av redusert reisetid. Samfunnet får en trafikantnytte som varierer fra ca.
940 millioner kroner med 4-felts løsning med 110 km/t til 730 millioner kroner med to-felts løsning
og 80 km/t. Vesentlig i beregningene er endringer i kjørelengde og reisetid. I tillegg medfører
alternativene nyskapt trafikk på E39. Med hensyn til kollektivtrafikk er gevinsten liten da det ikke
gjennomføres egne tiltak. Også endringene for gående og syklende er ubetydelig. Ca. 20- 30 % av
trafikantnytten er relatert til godstrafikk. Ellers er det andre bilførere og passasjerer som få nytte
som slår ut i beregningene.
Usikkerheten i trafikkmengdene vil påvirke trafikantnytten i den grad at reduserte trafikkmengder vil
medføre lavere trafikantnytte enn beregnet. Høyere trafikkmengder vil øke trafikantnytten.
Når det gjelder nytte-/kostnadstall er trafikktallene beregnet i RTM benyttet. Det forholdet at
transportmodellen trolig beregner litt for lite trafikk vil si at trafikantnytten er litt undervurdert. I
tillegg er Vik- Julbøen et fergeavlastningsprosjekt og for denne typen prosjekter har tradisjonelt vært
svært vanskelig å forutse trafikkveksten. I mange tilfeller har trafikkveksten blitt betydelig høyere
enn beregningstallene. Denne feilkilden vil ikke ha betydning for rangering av alternativ, da den vil
være lik i alle alternativer.
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Transportmodellen klarer ikke å modellere fremkommeligheten i Molde sentrum på en fullgod måte.
Det er allerede i dag perioder hvor det er tendenser til dårlig trafikkavvikling. Med E39 gjennom
sentrum vil fremkommelighetsproblemene i sentrum øke betydelig. Dette forholdet medfører at
trafikantnytten i beregningene trolig er betydelig undervurdert.

Operatørnytte

Operatørnytte omhandler inntekter og utgifter for kollektivselskaper og bomselskaper. Alternativene
gir bare ubetydelige endringer og er i prinsippet identisk for de tre alternativene.

Budsjettvirkninger for det offentlige

I budsjettvirkning for det offentlige er det investeringskostnadene som er dominerende, men også
drift og vedlikeholdskostnadene er store. Det er betydelig mindre utgifter knyttet til en to-felts
løsning enn en fire-felts løsning. Løsningen med lengst tunnel (Grønn 110) har de største utgiftene.
Rosa/Blå 80 har en budsjettvirkning på 2,3 milliarder kroner, Rosa/Blå 110 har ca. 4 milliarder kroner,
mens Grønn 110 har ca. 4,3 milliarder kroner. Det skiller ca. 2 milliarder kroner mellom det billigste
og dyrestealternativet.
En ulempe med ett løpstunnel, kontra to løps tunnel, er at fv. 662 gjennom sentrum vil være
beredskapsveg/omkjøringsveg ved vedlikehold i tunnelene og ved hendelser på E39 som medfører
stenging av tunnelene. Dette er en positiv faktor ved to-løps tunnel som ikke er innlemmet i
beregningene.

Samfunnet for øvrig

Resultatene for samfunnet for øvrig inneholder endringer i ulykker, miljøkostnader og skattekostnad.
I sum er det negative resultat for «samfunnet for øvrig».
Det er relativt små endringer for ulykker, luftforurensning eller restverdi, og posten domineres av
skattekostnaden. Skattekostnaden er et direkte resultat av investeringskostnaden. Således kommer
de rimeligste alternativet Rosa/Blå 80 best ut og det dyreste alternativet, Grønn 110 kommer dårligst
ut. For Rosa/ Blå er det en utgift på ca. 900 mill. kr, mens der er en utgift på ca. 500 millioner for
Rosa/Blå 80 km/t.

Netto nytte og netto nytte per budsjettkrone

Alle alternativene har betydelig større kostnader knyttet til seg enn inntekter for samfunnet. Ved
negativ netto nytte og negativ nytte per budsjettkrone bør alternativene rangeres etter om
alternativene løser problemstillingen og deretter den som har den laveste kostnaden for det
offentlige.
Alle alternativene løser problemstillingen med å avlaste Molde sentrum for «E39» trafikk.
Rosa/Blå 80 har betydelig mindre kostnader enn de to andre alternativene med Netto nytte på minus
2,0 milliarder. Rosa/Blå 80 rangeres som best på prissatte konsekvenser.
Rosa/Blå 110 rangeres som nummer med to netto nytte på minus 3,9 milliarder, mens Grønn 110
rangeres sist med en netto nytte på minus 4,2 milliarder.
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5.2 Ikke prissatte konsekvenser
Konsekvensanalysen for ikke- prissatte tema skal vise hvordan de ulike alternativene vil kunne
påvirke omgivelsene og utredes for følgende fagtema:
•
•
•
•
•

Landskapsbilde
Nærmiljø og friluftsliv
Naturmangfold
Kulturminner og kulturmangfold
Naturressurser

Det er ikke foretatt verdikartlegging/verdivurderinger for østlig del av planområdet med bakgrunn i
at dette er områder som blir liggende over tunneltraséen for Kringstadtunnelen. Myområder og
vannforekomster kan potensielt bli påvirket av uttørking/ drenering som følge av innlekkasje ved
tunnel.
Omfang og konsekvens av tiltak vurderes opp mot referansesituasjonen, som representerer en
videreføring av dagens situasjon. Som omtalt i kapittel 3.2 vil E39 Vik- Julbøen inngå i
referansesituasjonen og må derfor oppfattes som realisert. Omfang og konsekvens for området på
Julbøen er derfor kun vurdert i forhold til endringene for kryssområdet som er skissert i forbindelse
med kommunedelplanen.

Figur 20 Illustrasjon av utbyggingen Vik- Jubøen

Figur 21 Illustrasjon kryssområdet på Julbøen i KDP

Når det gjelder området utenfor tunnelen på Bolsønes vil konsekvensene utredes i reguleringsplan
E39 Bolsønes- Kviltorp og vurderingene i kommunedelplanen er begrenset til portalområdet.
Planområdet er definert som det området som kan bli berørt av vegtiltakene gjennom arealbeslag.
Kommunedelplanen for E39 Julbøen- Molde inkluderer ikke tiltak på dagens fv. 662. Området langs
dagens veg har derfor i utgangspunktet verdi null for alle de prissatte fagtemaene. Området er likevel
omtalt for fagtemaet nærmiljø og friluftsliv fordi redusert trafikk på fylkesvegen som følge av ny E39
vil ha positive virkninger for nærmiljø- og friluftsliv langs fylkesvegen.
Ikke- prissatte konsekvenser utredes for følgende alternative veglinjer:
•
•
•

Grønn: Fire- felts veg, to tunnelløp og fartsgrense 110 km/t
Blå:
Fire- felts veg, to tunnelløp og fartsgrense 110 km/t
Rosa: Fire- felts veg, to tunnelløp og fartsgrense 110 km/t

Planområdet vil da kun ha én dagsone (Julbøen) for Grønn veglinje og to for Rosa og Blå veglinje
(Julbøen og Mordalen).
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5 .2 .1 M et od e
Konsekvensutredningen er gjennomført i henhold til vedtatt planprogram, og følger metodikken i
Statens vegvesens håndbok V712 (2014). Arbeidet med konsekvensutredningen startet opp i 2016I
2018 ble en ny versjon av håndbok V 712 introdusert. I februar 2018 ble arbeidet satt på vent på
grunn av nødvendige avklaringer med Vegdirektoratet. For å kunne gjenbruke mest mulig av allerede
utarbeidet materiale, ble det besluttet sluttføre utredningen i forhold til håndboken fra 2014, med
visse tilpasninger til ny håndbok. Materialet er oppdatert med hensyn til ny informasjon og endringer
i lovverk. Fagtemaene er utredet etter følgende struktur:
Områdets verdi er vurdert på en tre-skala som vist nedenfor.

Tiltakets konsekvens.
Fremstilling av konsekvensgrad ved sammenstilling av verdi og omfang.
For hvert tema sammenholdes områdets verdi
med tiltakets omfang jfr. «konsekvensvifta» i
håndbok V712 som vist under. Konsekvensen er en
vekting mellom lokalitetens verdi og tiltakets grad
av negativ eller positiv påvirkning (omfang).

Figur 22 «Konsekvensvifte»
Resultatene for hvert fagtema er samlet i en egen rapport for ikke- prissatte tema, vedlegg 9.
For hvert tema er det vist til krav i planprogrammet og gitt en beskrivelse av dagens verdier innenfor
planområdet/ influensområdet. Influensområdet er det området som kan bli påvirket av tiltaket og
området kan variere for de ulike temaene. Planområdet er det området som kan bli berørt av tiltaket
gjennom arealbeslag og er likt for alle fagtemaene
For utdypende informasjon om det enkelte fagtema vises til vedlegg 9. I dette dokumentet,
planbeskrivelsen, er det kun hovedresultatene for de fem fagtemaene som omtales.
Konsekvensene for Rosa og Blå veglinje er slått sammen og beskrives i sammenheng, da det er lite
som skiller veglinjene innenfor de ulike fagtemaene.
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5.2.2 Landskapsbilde
Fagtema landskapsbilde omhandler landskapets romlige og visuelle egenskaper og hvordan
landskapet oppleves som fysisk form. I tillegg vurderes reiseopplevelse, hvordan landskapet oppleves
sett fra vegen.
Tiltaket vil kunne påvirke alle områder der vegen er synlig. Influensområde for landskapsbilde
omfatter det overordnede landskapsrommet mot Moldefjorden. Strekningen ligger innenfor
landskapsregion 22 Mindre bygder på Vestlandet.
Området karakteriseres av det store fjordløpet med bosetting, landbruk og mindre grender som
Kringstad, Haukabøen og Mordal langs dagens fylkesveg ved fjorden. Mot øst tiltar bosettingen og
går over i Molde by som kan karakteriseres som en båndby, smal og langstrakt. På store deler av
dagens veg har man god visuell kontakt med fjorden og fjellpanoramet langs Molde- og
Romsdalsfjorden.
Den grønne lia bak bebyggelsen danner bakveggen i det store landskapsrommet. I utmarka er
terrenget variert med avrundede fjelltopper med skrinn vegetasjon omkranset med myrpartier og
lynghei. Heiene avslutter det store landskapsrommet langs fjorden og er spesielt viktig med tanke på
fjernvirkninger av et nytt veganlegg.

Konsekvens

Dagsone Julbøen
Endring av kryssområde på Julbøen vil være lik for Rosa, Blå og Grønn veglinje og føre til litt større
arealbeslag. Under arbeidet med kommunedelplanarbeidet er det vurdert å heve E39 i kryssområdet
med ca. 11 m slik at fv. 662 føres under E39, i stedet for over. Det hevede kryssområdet ligger i et
forholdsvis flatt område som er lite eksponert mot omgivelsene. Sett i sammenheng med de store
dimensjonene som veganlegget i seg selv representerer, vil endringen kun marginalt påvirke
landskapsbilde i området. Konsekvensene er derfor vurdert som ubetydelige.
Dagsone Mordalen
En firefelts motorveg dimensjonert for 110 km/t vil tilføre det lokale landskapsbilde et nytt,
menneskeskapt element i et område der landformen bare i begrenset grad er preget av menneskelig
virksomhet fra før.
Vegen vil funksjonelt og visuelt danne en barriere i dalen. Vegkorridoren vil ha en betydelig bedde og
den visuelle kontrasten mellom veganlegget og dalen for øvrig blir derfor fremtredende. Dalen deles i
to. Rosa og Blå veglinje veksler mellom å ligge over og under eksisterende terreng. På det høyeste
ligger veglinjene ca. 10 meter over terrenget (målt i vegens senterlinje). Likevel ligger veglinjene over
store deler godt forankret i terrenget. Rosa veglinje drar nytte av å ligge innunder nordveggen til
Barnosa og andre lokale formasjoner. Deler av blå veglinje følger hovedretningen på dalrommet noe
bedre enn Rosa linje.
Kringstadsetra ligger sentralt i landskapsrommet som delområdet representerer. De visuelle sporene
av seterkultur og mer åpent myrlandskap rundt setra er styrkende for verdien av området.
Planlagt bru over Haukabøelva opprettholder den naturlige elvestrengen og muligheten for å bevege
seg fritt på tvers av veganlegget. Det er også forutsatt bru for kryssing av Mordalsbekken/
Julsundvegen.
Samlet sett er Rosa og Blå veglinje vurdert å ha middels negativ konsekvens for landskapsbilde.
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Figur 23 3d- modell -dagsone Rosa linje

Figur 24 3D- modell- dagsone blå veglinje

Reiseopplevelse

En vurdering av reiseopplevelsen viser at Rosa og Blå veglinje vil gi en negativ reiseopplevelse
sammenlignet med nullalternativet. Reiseopplevelsen i disse alternativene domineres av lange
strekninger i tunnel. Dette forsterkes når reiseopplevelsen settes i sammenheng med den planlagte
fjordkryssinga med tunnel fra Vik i Vestnes kommune til Nautneset i tidligere Midsund kommune.
Kryssinga over Julsundbrua før man entrer Julakslatunnelen vil imidlertid kunne by på en spektakulær
reiseopplevelse i flotte omgivelser.
Grønn linje vil gi en ytterligere negativ reiseopplevelse med en gjennomgående tunnel på en mil fra
Julbøen til Bolsønes, i tillegg til den undersjøiske fjordkryssingen. Selv om reiseopplevelsen slår
betydelig negativt ut for Grønn linje, vurderes forskjellene mellom alternativene ikke å være så
vesentlige at det endrer rangeringen over.

Sammenstilling og rangering – Landskapsbilde
Landskapsbilde
Vurdering

Rosa linje
Middels negativ
konsekvens
Rangering
3
Strider mot nasjonale mål
Nei
Tabell 6 Sammenstilling og rangering – Landskapsbilde

Blå linje
Middels negativ
konsekvens
2
Nei

Grønn linje
Ubetydelig
konsekvens
1
Nei

Grønn linje går stort sett bare i tunnel og har ubetydelig konsekvens. Dette alternativet er dermed
rangert som det beste for fagtema landskapsbilde. Rosa og Blå linje gir vesentlige endringer i de
berørte landskapsrommene. Utreder i Sweco mener at deler av blå veglinje følger hovedretningen på
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dalrommet noe bedre enn Rosa linje, og har derfor rangert blå linje som bedre for landskapsbilde i
sin sammenstilling (tabell 7). Statens vegvesen er uenig i denne vurderingen og mener Rosa veglinje
er mer skjermet. Den faller mellom Auspalia og Sagskaret/ Barnosa på en fin måte og en stor del av
strekningen vil derfor ikke bli særlig synlig verken sørfra eller nordfra.
5.2.3 Nærmiljø og friluftsliv
Fagtema friluftsliv / by- og bygdeliv belyser tiltakets virkninger for brukerne av utredningsområdet.
Temaet omfatter alle områder som har betydning for allmennhetens mulighet til å drive friluftsliv
som helsefremmende og trivselsskapende aktivitet i nærmiljøet og i naturen ellers. Friluftsliv i byer og
tettsteder er inkludert i analysen

Figur 25 Verdikart for tema nærmiljø og friluftsliv
Verdikartet viser at det innenfor influensområdet er knyttet store verdier til nærmiljø og friluftsliv.
Det finnes et nett av turstier og parkeringsplasser som tilrettelegger for

Konsekvens
Dagsone Julbøen
Endringene som følge av ny hevet kryssløsning med fv. 662 på Julbøen har ingen nevneverdig
påvirkning på området når det gjelder nærmiljø og friluftsliv.
Dagsone Mordalen
Rosa og Blå veglinje vil dele turområdet i to og bli en barriere for dem som benytter området til f.eks
jakt, bærplukking og turformål. Ny E39 vil ha stor negativ påvirkning på bruken av området til disse
aktivitetene.
Traktorveger/ småstier som krysser planlagt veg vil delvis sperres av. Kryssing av ny E39 etter
utbygging vil være mulig på to steder hvor vegen legges på bru og turvegene kan ledes under.
I øst gjelder dette vegen fra Mordalen opp til ammunisjonslageret og i vest turstien på vestsida av
Haukabøelva. Turvegen på østsida av Haukabøelva må trolig også legges om enten over
tunnelpåhugget (Kringstadtunnelen) eller under ny E39 sammen med elva. Det er forutsatt at
33

framkommeligheten blir like god for både gående og syklende som i dag langs begge turstiene.
Kryssing under en firefelts motorveg vil likevel påvirke opplevelsesverdien for brukerne negativt.
Etablering av ny E39 vil medføre økt støybelastning i et område som i dag ikke er særlig støypåvirket.
Støyen blir mest merkbar i vegens nærområde, men vil også bli betydelig i nærliggende områder.
Men man vil kunne høre trafikk helt opp mot toppene av Juaksla, Vardfjellet, Rishaltheia, Storheia og
Kringstadnakken. Støyen avtar innover dalen, og Kringstadsetra vil ligge i grønn støysone (dvs. under
40 dB som er anbefalt støygrense i stille nærfriluftsområder og bymark utenfor tettsted).
Støykart viser at blå veglinje vil få noe høyere støynivå (over 65dB) på nordsida vegen enn Rosa
veglinje. Det er imidlertid såpass små forskjeller at det ikke vil gi noen forskjeller på verdivurderingen
med hensyn til nærmiljø og friluftsliv.
Langs dagens fv. 662 vil bygging av ny E39 gi redusert støy- og luftforurensning og forventes å øke
fremkommeligheten og trafikksikkerheten for gående og syklende. Dette gir en liten til middel positiv
konsekvens, spesielt i områdene nært Molde.
Grønn veglinje går i tunnel hele vegen fra Julbøen til Molde og har derfor ubetydelig konsekvens for
nærmiljø og friluftsliv.
Rosa og Blå veglinje medfører arealbeslag som sammen med visuell virkning av veganlegget og
betydelig støybelastning vil endre opplevelsen av forholdsvis urørt natur og vil forringe forholdene
for friluftslivet. Rosa og Blå veglinje vurderes til å ha middels til stor negativ konsekvens for nærmiljø
og friluftsliv.

Sammenstilling og rangering- Nærmiljø og friluftsliv
Nærmiljø og friluftsliv
Vurdering konsekvens

Rosa linje
Blå linje
Middels til stor
Middels til stor
negativ konsekvens
negativ konsekvens
Rangering
2
2
Strider mot nasjonale mål
Nei
Nei
Tabell 7 Sammenstilling og rangering – Nærmiljø og friluftsliv

Grønn linje
Ubetydelig
konsekvens
1
Nei

5.2.4 Naturmangfold
Temaet naturmangfold omhandler naturtyper og artsforekomster som har betydning for dyr og
planters levegrunnlag, samt spesielle geologiske elementer. Begrepet naturmangfold omfatter alle
terrestriske (landjorda), limnologiske (ferskvann) og marine forekomster (brakkvann og saltvann), og
biologisk mangfold knyttet til disse. Naturmangfold omfatter naturens egenverdi og ikke dens verdi
og funksjon for mennesker.
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Figur 26 Registrerte naturverdier i og ved deler av planområdet
Planområdet består hovedsaklig av skog og myr.
Myområder og vannforekomster kan potensielt bli påvirket av uttørking/ drenering som følge av
innlekkasje ved tunnel. I de ingeniørgeologiske vurderingene gjort i forbindelse med arbeidet med
kommunedelplanen, er det imidlertid gitt råd om relativt strenge innlekkasjekrav til tunnel i
tilknytning til svakhetssoner rundt vassdrag og myrområder. Dersom innlekasjekravene overholdes er
det antatt at de overliggende naturtypene ikke vil få varige skader.
I dagsonen i Mordalen renner det to mindre elver, Haukabøelva og Mordalselva. Over tunneltraséen
til Kringstadtunnelen renner Mekelva, Bjørsetelva og Moldeelva. Ingen av elvene har vesentlig verdi
for fisk.
I Haukabøelva ble elvemusling (rødlisteart) satt ut i elva i 1991. Det er senere gjort funn i elva, men
dagens status er ukjent. Det er også registret ål i øvre deler av elva.
I Mordalslia er det en 7 m høy barlind som ble vernet som naturminne i 1933. Hønsehauk fins i
området, men hekkelokaliteten vil ikke direkte bli berørt av inngrep.
Planområdet er en del av et større, sammenhengende viltområde av regional betydning som strekker
seg fra Moldefjorden og nordover til Aurosen i Hustadvika kommune. Både elg, hjort og rådyr
opptrer i området.

Konsekvens
Dagsone Julbøen
Endringene som følge av ny hevet kryssløsning med fv. 662 på Julbøen har ingen nevneverdig
påvirkning på området når det gjelder naturmangfold.
Dagsone Mordalen
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Ved etablering av tunnelpåhugg i Mordalslia kan et verna eksemplar av barlind gå tapt.
Lokaliseringen av treet er imidlertid noe usikker, men det vurderes som mindre sannsynlighet for at
det verna treet berøres dersom blå veglinje blir valgt. Konsekvensen for naturmangfold vurderes
derfor som meget stor negativ konsekvens.
Hekkelokalitet for hønsehauk vil ikke bli fysisk berørt av tiltaket. Det forventes heller ikke at støy som
følge av ny veg vil påvirke hekking i driftsfasen. Blå linje kommer noe lenger unna hekkelokaliteten
enn Rosa linje. Forskjellen antas imidlertid å bli marginal.
Rosa og Blå veglinje fragmenterer beiteområde for vilt og vanskeliggjør trekk på tvers av veien.
Dersom det tilrettelegges for viltpassasje under bruene øst og vest i dagsonen i Mordalen, vil dette
bidra til å bedre forholdene noe.
For å få plass til driftsveg/ turveg/ viltpassasje under bruene må Haukabøelva legges om og senkes
noen meter for å oppnå tilstrekkelig høyde under brua. Dersom dette gjøres på en skånsom måte vil
det bare i liten grad påvirke akvatisk miljø. Omleggingen av Haukabøelva vil sannsynligvis bli mindre
omfattende for blå veglinje enn for Rosa linje da behovet for å senke elva vil være mindre i dette
område.
Rosa veglinje vil gi større arealbeslag/ drenering av myrområder enn Blå veglinje. Ved optimalisering
av Rosa veglinje i reguleringsplanfasen må det tilstrebes å redusere arealbeslag/påvirkning for
myrområder.
Rosa og Blå veglinje vurderes til å ha middels negativ konsekvens med hensyn til naturmangfold.

Sammenstilling og rangering- Naturmangfold
Naturmangfold
Vurdering konsekvens

Rosa linje
Middels negativ
konsekvens
Rangering
3
Strider mot nasjonale mål
Ja*
Tabell 8 Sammenstilling og rangering – Naturmangfold

Blå linje
Middels negativ
konsekvens
2
Ja*

Grønn linje
Ubetydelig
1
Nei

*Dersom barlinda som er vernet som naturminne fjernes, vil dette stride mot nasjonale mål.
Grønn veglinje vil gå i tunnel, og er derfor å foretrekke framfor Rosa og Blå veglinje. Selv om
konsekvensgraden for Rosa og Blå linje er den samme, vurderes blå linje å være marginalt bedre enn
Rosa linje.
5.2.5 Kulturminner og kulturmiljø
Kulturminner og kulturmiljø er i Lov om kulturminner definert som alle spor etter menneskelig
virksomhet i vårt fysiske miljø, herunder lokaliteter det knytter seg historiske hendelser, tro eller
tradisjon til. Kulturmiljø er definert som et område der kulturminner inngår som en del av en større
helhet eller sammenheng. Kulturhistoriske landskap skal i denne sammenhengen
forstås som større sammenhengende områder med kulturmiljøer, der den kulturhistoriske
dimensjonen er framtredende.
Alle kulturminner eldre enn år 1537, samt skipsfunn og samiske kulturminner eldre enn 100 år, er
automatisk fredet i henhold til kulturminneloven. I tillegg kan kulturminner yngre enn år 1537
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vedtaksfredes etter samme lov. Plan- og bygningsloven gir også rom for vern av kulturminner på
kommunalt nivå, hovedsakelig ved bruk av hensynssoner i offentlige og private planer.
Strekningen mellom Julbøen og Molde er rik på kulturminner. I forbindelse med reguleringsplan for
Vik- Julbøen er en rekke av de automatisk fredede kulturminnene gitt dispensasjon fra
kulturminnelovens fredning. Det er avsatt hensynssoner for gjenværende automatisk fredede
kulturminner på Julbøen i gjeldende reguleringsplan.
I Mordalen strekker kulturlandskapet deg fra gårdene i Mordalen opp i den nære utmarka. Det er
ikke registrert automatisk fredede kulturminner i dette området.

Konsekvens
Dagsone Julbøen
Det er vurdert at kulturlandskapet vil bli ytterligere negativt berørt av tiltak i alle tre alternativer, da
det det vil bryte konteksten mellom Julbøen og tilhørende stølsområde. Helleren på Julbøen blir
liggende ca. 100 m fra tunnelåpningen og ny veg med utfyllinger. Den blir ikke fysisk berørt av
tiltaket, men berøres visuelt ved at et moderne teknisk inngrep blir liggende tett ved kulturminnet.
Automatisk fredet kulturminne 180062 (Gårdsmiljø, bosettings- og aktivitetsområde Julbøen) er
regulert til bevaring. Hensynssonen går tett inntil eksisterende gårdsveg. Skisserte ny kryssløsning på
Julbøen vil sannsynligvis påvirke kulturminnet i øst og søknad om dispensasjon/ utgraving kan derfor
bli høyst aktuelt. Samlet for Julbøen er konsekvensene vurdert til middels negativ.
Dagsone Mordalen
Ny veg øverst i Mordalen vil være et fysisk inngrep i kulturlandskapet. Sammenhengen mellom
Mordalen og Mordalssetra brytes. Konsekvensen er vurdert til middels negativ.

Sammenstilling og rangering – Kulturminner og kulturmiljø
Kulturmiljø

Rosa linje

Blå linje

Grønn linje

Vurdering

Middels negativ
konsekvens

Middels negativ
konsekvens

Liten negativ
konsekvens

Rangering

2

2

1

Nei

Nei

Nei

Strider mot nasjonale mål

Tabell 9 Sammenstilling og rangering – Kulturminner og kulturmiljø
5.2.6 Naturressurser
Naturressurser er ressurser fra jord, skog og andre utmarksarealer, fiskebestander i sjø og ferskvann,
vilt, vannforekomster, berggrunn og mineraler. Temaet omhandler landbruk, fiske, havbruk, reindrift,
vann, berggrunn og løsmasser som ressurser. Vurderingene omfatter både mengde og kvalitet, men
ikke den økonomiske utnyttelsen av ressursene.
Det er ikke registrert mineralressurser eller registreringer av sand- grus- og pukkforekomster eller
uttakssteder i eller nær planområdet.
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Det er ikke kjente viktige drikkevannsressurser eller andre vannressurser innen planområdet.
Grunnvannsbrønner er lokalisert med god avstand til tiltaket og vil ikke påvirkes.
Planområdet består i stor grad av skog der det drives aktivt skogbruk. Det ikke er kjente verdier for
utmarksbeite i eller nær planområdet.
Det foregår ikke ferskvannsfiske av betydning innenfor influensområdet.
Området rundt dagsonen gjennom Mordalen-Haukabøelva inngår i et viktig jaktområde for
storviltjakt.

Figur 27 Kart som viser arealbruk for jord- og skogbruk

Konsekvens
Dagsone Julbøen
Endringene som følge av ny hevet kryssløsning med fv. 662 på Julbøen vil medføre noe mer
arealbeslag. Men samlet sett vil det ha liten betydning for jord- og skogbruket og driftsforholdene i
området.
Dagsone Mordalen
Rosa og Blå veglinje vil beslaglegge areal og dele opp et område med dyrkbar jord. Ved en eventuell
fremtidig oppdyrkning vil området være mindre egnet på grunn av oppstykkingen. Blå veglinje vil
medføre et større inngrep av dyrkbare områder enn Rosa veglinje.
Blå veglinje går rett gjennom et område på 5 daa med dyrket mark ved Røssbakken. Adkomsten til
den nordlige delen av jordstykket vil bli avskåret og det antas at hele arealet vil gå ut av drift som
følge av tiltaket. For øvrig vil adkomsten til jord- og skogbruksområder i området bli opprettholdt.
Blå veglinje går gjennom områder med høyere bonitet enn Rosa linje.

Sammenstilling og rangering – Naturressurser
Naturressurser
Vurdering
Rangering
Strider mot nasjonale mål*

Rosa linje
Liten-middels negativ
konsekvens
2
Nei

Blå linje
Middels negativ
konsekvens
3
Ja

Grønn linje
Ubetydelig
konsekvens
1
Nei
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Tabell 10 Sammenstilling og rangering – Naturressurser. *Vurderingene gjelder kun for dagsonen i
Mordalen.
Grønn linje med tunnel mellom Julbøen og Molde vil i minst grad være negativ for naturressurser, og
er derfor å foretrekke foran Rosa og Blå linjer. Rosa linje vil ha litt lavere konsekvensgrad enn blå. Det
kommer av at Rosa alternativ ikke gir arealbeslag på fulldyrket jord i dagsonen i Mordalen, samt noe
mindre arealbeslag av dyrkbar jord og skog av særs høg bonitet. Blå linje er angitt å stride mot
nasjonale mål, da denne innebærer arealbeslag på dyrket mark.
5.2.7 Sammenstilling av ikke- prissatte konsekvenser
Ikke-prissatte temaer
Landskapsbilde
Nærmiljø og friluftsliv
Naturmangfold
Kulturmiljø
Naturressurser
Samlet vurdering

Rosa
Middels negativ
konsekvens
Middels – stor negativ
konsekvens
Middels negativ
konsekvens
Middels negativ
konsekvens
Liten til middels
negativ konsekvens
Middels negativ
konsekvens

Blå
Middels negativ
konsekvens
Middels – stor negativ
konsekvens
Middels negativ
konsekvens
Middels negativ
konsekvens
Middels negativ
konsekvens
Middels negativ
konsekvens

Samlet rangering av
2
2
alternativ
Tabell 11 Sammenstilling og rangering av ikke- prissatte konsekvenser

Grønn
Ubetydelig konsekvens
Ubetydelig konsekvens
Ubetydelig konsekvens
Liten negativ
konsekvens
Ubetydelig konsekvens
Ubetydelig konsekvens

1

Sammenstillingen viser at Rosa og Blå veglinje med en dagsone på tvers av Mordalen vil gi negative
konsekvenser for alle de ikke- prissatte temaene sammenlignet med Grønn veglinje. For kulturmiljø
er konsekvensene små, mens det for temaet nærmiljø og friluftsliv har middels til stor negativ
konsekvens.
Rosa og Blå linje er ikke helt like. Blant annet vil blå linje ha en ca. 200 m lengre dagsonen enn Rosa
linje. I tillegg er tunnelpåhuggene litt ulike plassert. Disse forskjellene er imidlertid vurdert som små,
og har kun gitt utslag i ulik konsekvensgrad for tema naturressurser (liten-middels negativ for Rosa
linje og middels negativ for blå linje).
Selv om forskjellene mellom alternativene er små, er linjeføringen til blå linje vurdert å være noe
bedre enn Rosa linje for landskapsbilde og naturmangfold. Ved valg av blå linje vil det være mindre
sannsynlig at den verna barlinda i Mordalen berøres. For naturressurser er Rosa linje vurdert å være
noe bedre enn blå da den medfører mindre arealbeslag på skogsarealer og dyrkbar jord, og ikke
berører fulldyrket mark. For nærmiljø og friluftsliv og kulturmiljø er det ikke grunnlag for å kunne
rangere det ene alternativet som bedre enn det andre.
Blå linje vil berøre et lite areal dyrket mark på dagsonestrekningen i Mordalen, og strider derfor mot
nasjonale mål. Dersom tunnelportalen kommer i konflikt med en vernet barlind i Mordalslia, vil
tiltaket også stride mot nasjonale mål i forhold til naturmangfold. Det er størst sannsynlighet for at
dette gjelder Rosa linje.
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Det er også vurdert reiseopplevelse for de tre alternative veglinjene. Den viser at alle tre
alternativene vil gi redusert, og dermed en sterkt negativ reiseopplevelse sammenlignet med
nullalternativet. Reiseopplevelsen i disse alternativene domineres av lange strekninger i tunnel, og
dette forsterkes når reiseopplevelsen settes i sammenheng med den planlagte fjordkryssinga med
tunnel fra Vik i Vestnes kommune til Nautneset på Otrøya. Selv om reiseopplevelsen slår mest
negativt ut for tunnelalternativet (Grønn linje), vurderes forskjellene mellom alternativene ikke å
være så vesentlige at det endrer rangeringen over.
Resultatene fra vurderingene av reiseopplevelsen og naturmangfoldloven har ikke bragt fram forhold
som endrer rangeringen i konsekvensutredningen og samlet er rangeringen av de tre alternativene
derfor:
1. Grønn veilinje
2. Rosa /Blå veilinje
Da forskjellen mellom Rosa og Blå linjer er marginale, er de rangert likt i den samla vurderingen.

5.3 Sammenstilling av samfunnsøkonomisk analyse
Sammenstillingen i den samfunnsøkonomiske analysen deles i to trinn:
1. De prissatte og ikke- prissatte konsekvensene vurderes sammen for hvert alternativ
2. Alternativene rangeres. Rangeringen begrunnes.
Selv om resultatene av prissatte konsekvensene indikeres med en kroneverdi, og de ikke- prissatte
indikeres med en skala, vil de begge være uttrykk for ulike aspekter ved velferden i samfunnet. Det er
tiltakets samlede betydning for denne velferden som diskuteres i sammenstillingen.
Rosa 110 km

Nettonytte

Ikke-prissatte

Investeringskostnad
Nettonytte (NN)
Nettonytte pr. budsjettkrone (NNB)
Rangering prissatte konsekvenser
Samlet vurdering ikke-prissatte
Rangering av ikke- prissatte konsekvenser
Samlet samfunnsøkonomisk rangering

Blå 110 km

Grønn 110
km
4 480
-4 240
-0,99
2

4 210
-3 850
-0,97
1

4 210
-3 850
-0,97
1

Middels
negativ
konsekvens
2

Middels
negativ
konsekvens
2

Ubetydelig
negativ
konsekvens
1

1

1

2

Tabell 12 Samlet rangering av prissatte og ikke- prissatte konsekvenser

Det er ikke skilt mellom alternativene Rosa og blå veglinje verken for prissatte eller ikke- prissatte
konsekvenser. Det er lite som skiller alternativene Rosa og Blå og hovedvurderingen vil derfor stå
mellom Rosa/Blå linje på den ene siden og Grønn linje på den andre.
Alternativene Rosa og Blå linje har lik investeringskostnad, mens investeringskostnaden for grønn
veglinje ligger 270 mill. kr. over Rosa/ Blå på grunn av lengre tunnel. Lang sammenhengende tunnel
vil i tillegg til høyere investeringskostnader gi høyere drifts- og vedlikeholdskostnader.
For prissatte konsekvenser vil ingen av alternativene bidra til positiv netto nytte. Alle tre alternativer
har betydelig større investeringskostnader enn inntekter for samfunnet og kommer ut med negativ
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nytte. Rosa/Blå linje rangeres som nummer èn med netto nytte på minus 3,85 mrd., mens Grønn linje
har en negativ netto nytte på minus 4,21 mrd. Dvs. at det skiller 390 mill. kr. på alternativene. Netto
nytte pr. budsjettkrone er best for Rosa/ Blå veglinje.
Ny E39 vil gi en opplevd miljøgevinst ved at man slipper gjennomkjøringstrafikk gjennom sentrum.
Luft- og miljøkostnadene er vanskelig å fange opp i dagens metodikk og disse effektene er trolig noe
undervurdert i beregningene. Den totale miljøgevinsten er ikke fullt ut målbar i kroner og øre og har
derfor ikke gitt utslag i prissatte konsekvenser.
For ikke- prissatte tema er det alternativet med lang tunnel (Grønn veglinje) som kommer best ut, da
en tunnel i stor grad vil skåne de ikke- prissatte temaene og de negative bidragene til netto nytte en
dagsone i Mordalen vil gi. Samlet vil Rosa/ Blå veglinje gi middels negativ konsekvens.
Konsekvensgraden varierer noe for de ulike utredningstemaene. Nærmiljø og friluftsliv er vurdert å
ha størst negativt bidrag til netto nytte. Det er særlig støybelastningen ny 39 vil føre med seg i et
område som i dagens situasjon ikke er særlig støypåvirket som slår negativt ut.
Grønn linje har 390 mill. dårligere netto nytte enn alternativ Rosa/ Blå men er lite negativ for ikkeprissatte. Det må da vurderes om verdien av unngåtte negative ikke- prissatte konsekvenser kan
«forsvare» dette tapet i netto nytte for prissatte konsekvenser. Dette tilsvarer en årlig verdi av ikkeprissatte tema på ca. 20 mill. Statens vegvesen er pålagt å redusere kostnadene i prosjektet og kan
vanskelig forsvare en kostnadsøkning på 390 mill.

5.4 Lokale og regionale virkninger
Næringsliv, arbeidsliv og arbeidsmarked påvirkes av endringer i transporttid. Endret transporttid gir
endrete transportkostnader for næringslivet og endrete reisetider for dem som pendler.
Arbeidsmarkedet i en region eller kommune er i stor grad bestemt av arbeidsplasser i privat
næringsliv og offentlig virksomhet i kommunen (nå og framover) og mulighet for pendling til
arbeidsplasser i andre kommuner.
Bosted
Ålesund
Molde
Haram
Skodje
Ørskog
Vestnes
Midsund
Aukra

Arbeidssted
Ålesund
165
795
951
266
121
14
19

Molde
217
36
24
23
219
127
481

Haram
419
17
221
56
65
15
8

Skodje
390
3
174
85
17
1
0

Ørskog
73
2
30
93
32
0
1

Vestnes
40
57
40
19
31
3
8

Midsund
10
53
6
1
0
1
2

Aukra
5
144
2
0
1
6
2

Tabell 13 Pendlingsstrøm mellom kommuner per 4. kvartal 2018 (Fylkesstatistikk 2019). Tabellen
referer til kommunenavn før sammenslåingen fra 1 jaunuar 2020.
Utbygging av ferjefritt samband Vik-Julbøen med mulig arm til Gossen gir betydelig endring i
reisetider og økt pendling i kommunene mellom Ålesund og Molde.
Det er spesielt mellom kommunene Vestnes, Midsund (nå Molde), Aukra og Molde som vil få økt
pendling med en raskere veg mellom Julbøen og Molde. Med Ålesund som nærmeste og største
arbeidsmarked vil endring i pendling fra Sunnmøre til Molde være mindre.
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Bosetting er i stor grad avhengig av næringslivet i
kommunen og avstand til arbeidsmarkedet utenfor
kommunen, samt ulike forhold som bidrar til
bostedsattraktivitet.
I kommunene Aukra og Fræna har det i området
Eidskrem-Jendem vært økt bosetning med stor andel
som pendler til Molde. Ny veg Julbøen-Molde gir
kortere veg til arbeidsmarkedet for området
Eidskrem-Jendem.
Figur 28 Kartutsnitt over strekningen Eidskrem- Gjendem
I Molde kommune har det vært en utvikling over tid med ny senterdannelse øst for opprinnelig
sentrum. Ny E39 er planlagt å koble seg til eksisterende E39 i østre del av nytt sentrum. Plassering av
nytt kryss åpner for forsterking av senterdannelse her. Det gamle sentrum har dels fått annen bruk
med blant annet mer bosetting og det kan legges mer til rette for gågate når en får
gjennomgangstrafikken utenom sentrum.
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6 ANDRE VURDERINGER
6.1 Ingeniørgeologi
Det utarbeidet ingeniørgeologisk rapport til kommunedelplan for de tre alternative vegtraséene for
ny E39 Julbøen-Molde datert 02.04.2020 (vedlegg 7).
Rapporten peker på at tunneltraseene i enkelte av påhuggsområdene er dekket av løsmasser der
mektigheten ikke er godt nok undersøkt til å kunne fastsette endelig beliggenhet av tunnelpåhugg.
Det anbefales derfor ytterligere undersøkelser i neste planfase og en justering / optimalisering av
påhuggsområdene.
For påhugget på Julbøen må det forventes sikringstiltak for steinsprang som for eksempel fanggjerde.
På Fuglset hvor avstanden mellom tunnelløpene reduseres før man kommer ut i dagen, må
stabilitetsforhold og omfang av forskjæringsarbeidene vurderes spesielt.
Optimalisering av tunnelpåhugg i reguleringsplanfasen vil avgjøre konsekvensene for bygninger/
boligeiendommer i nærheten av påhuggsområdet. Tre bygninger og 2 boligeiendommer står i
«faresonen» for å måtte rives/ flyttes.

Innlekkasje av grunnvann

Tunneldrivingen kan påvirke grunnvannstanden i grunnen over tunnelen. Avhengig av grunnforhold,
sårbar fauna, brønner og nærliggende bygg vil det fastsettes et innlekkasjekrav for å redusere
sannsynligheten for endringer som vil kunne føre til skade.
Konsekvenser av innlekkasje som er av mest betydning for et tunnelanlegg med tanke på det ytre
miljøet er:
•

•
•

En reduksjon i grunnvannsspeil eller vanntilførsel til vannkrevende flora og fauna. Det gjelder
for eksempel myrområder der grunnvannsspeilet ligger generelt høyt eller jordbruksarealer
som er vannavhengige.
Reduksjon i grunnvannsnivå som påvirker grunnvannsbrønner og/ eller energibrønner
innenfor influensområdet.
Poretrykkreduksjon som kan føre til setninger i løsmasser over tunneltraseen, spesielt
dersom det er områder med marin leire med lagtykkelse mer enn 5 m.

I bebygde områder med fare for setninger pga. poretrykksreduksjon vil det være behov for å
installere poretrykksmålere samt føre kontroll med evt. setninger med setningsbolter.

Steinmateriale

Kvaliteten på bergmassene av granittisk til diorittisk gneis antas å være tilstrekkelig til bruk i
vegoverbygningen som forsterkning og frostsikring og sannsynligvis også egnet til bedre formål.
Dette må undersøkes nærmere i reguleringsplanfasen. Steinmassene er en ressurs og kan bl.a. legge
til rette for kortreiste masser.
Granittisk til diorittisk gneis er bergarter hvor det ikke forekommer høy andel av sulfider som kan
forårsake dannelse av miljøskadelig syre og spredning av tungmetaller. Mørke bergarter kan være
rike på sulfider. I områder der bergmassen har høyt innhold av amfibol anbefales det at det utføres
tester for å finne eventuell forekomst av sulfider.
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Oppsummering av videre undersøkelser anbefalt i ingeniørgeologisk rapport
•
•

•

•
•
•
•
•

Vurdere ytterlige grunnundersøkelser på Julbøen for å justere beliggenhet av påhugg. I tillegg
må sikringstiltak for skred over påhugget detaljeres.
Grunnundersøkelser ved påhuggene i Mordal for å justere beliggenhet. I tillegg bør det
utføres fjellkontrollboringer eller andre grunnundersøkelser i Mordal for å avdekke
eventuelle bergskjæringer.
Det anbefales ytterlige fjellkontrollboringer for påhugg Fuglset for å justere beliggenhet av
påhugg, samt evt. utførelse av refraksjonsseismikk. I tillegg må det utføres ytterligere
ingeniørgeologisk feltkartlegging i påhuggsområdet.
Ingeniørgeologisk feltkartlegging mellom Fuglset og Moldeelva.
Det må gjøres supplerende målinger i forhold til overdekning tunnel under Moldeelva.
Kjerneboring vurderes som ytterligere grunnundersøkelse ved krevende grunnforhold som
lav overdekning eller brede svakhetssoner.
Avklare om det er områder som stiller strengere krav til innlekkasje. I tettbebygde strøk hvor
overdekningen er lav, bør det vurderes undersøkelser for å kartlegge setningsømfintlighet.
Det må planlegges et opplegg for poretrykksmålinger i nærheten av tunnelen i Molde
sentrum.

6.2 Geotekniske vurderinger
Det er utført nye geotekniske undersøkelser i flere omganger i arbeidet med kommunedelplanen.
Disse er sammenstilt med tidligere utførte grunnundersøkelser som er relevant for området og
samlet i geoteknisk rapport datert 16.04.2020 (vedlegg 8). Undersøkelsene må oppfattes som
orienterende og det vil være behov for supplerende undersøkelser i senere planfaser.
På Julbøen er det variable grunnforhold med myr og enkelte steder lagdelt med faste og mer leirige
lag til betydelig dybde. Stabiliteten i området antas likevel å være tilfredsstillende. Store fyllinger kan
føre til moderate setninger som vedvarer over tid.
I Mordalen og ved Haukabøelva er det generelt stabile løsmasser av morene over berg langs
planlagte veglinjer. Store deler av strekningene består av myrpartier med myr med antatt inntil få
meters tykkelse, enten myr rett på berg eller over morene. Etter fjerning av myrlaget vurderes
stabiliteten som god, og det er ikke forventet setninger av betydning.
Ved påhuggsområdene i begge endene av Mordalen er det generelt liten eller moderat, antatt
mindre enn 5m løsmassemektighet. Ved planlagt påhuggsområde på Fuglset er det 1-9 m med
løsmasser over berg.
Det forventes lite eller moderat behov for sikring av midlertidige graveskråninger over påhugg. Etter
etablering av korte portalbygg og noe tilbakefylling forventes forholdene å bli stabile.

Oppfølgende undersøkelser:

Det må utføres supplerende tilpassede undersøkelser i senere planfase. Stabilitet og setningsforhold
må følges opp med ytterligere undersøkelser/kontroll. Omfattende stabilitetsproblemer ansees ikke
som sannsynlig noe sted. Setningsproblematikk kan føre til behov for forbelastning og liggetid ved
krysset på Julbøen.
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6.3 Risiko og sårbarhet (ROS- analyse)
Etter plan- og bygningslovens § 4-3 skal risiko og sårbarhetsanalyse gjennomføres for alle
arealplaner. Hensikten er å gi oversikt over risikosituasjonen for uønskede hendelser, avdekke hvilke
utbyggingsområder som har uakseptabel høy risiko og undersøke mulighet for tiltak for å redusere
risikoen for hendelser som innebærer høy risiko.
Det er avholdt fareidentifikasjonsmøte med deltagere fra Brannvesenet i Molde kommune og Statens
vegvesen, og et oppfølgende møte hvor man analyserte beredskap og omkjøringsveger dersom det
oppstår uønskede hendelser i ettløpstunnel (ved en evt. trinnvis utbygging).
Analysen er gjennomført på oversiktsnivå (kommunedelplan), og har i første rekke som ambisjon å
synliggjøre hvilke temaer som bør ha fokus i videre planlegging, samt vise beslutningsrelevante
forskjeller mellom alternativene for ny E39 Julbøen- Molde. Vurderingen tar utgangspunkt i full
utbygging med fire felt og 110 km/t for de tre veglinjene Rosa, Blå og Grønn i tillegg til alternativet
med trinnvis utbygging (totalt 4 alternativ).
Konsekvensene er delt inn i 4 hovedkategorier:
•
•
•
•

Liv og helse
Stabilitet/ framkommelighet
Materielle verdier
Miljøskade

Hovedkonklusjoner fra sammenligningen mellom de fire alternativene:

Liv og helse
Konsekvenser for liv og helse skiller seg for to hovedhendelser; brann og trafikkulykker.
Brann i tunnel på alternativ med trinnvis utbygging er satt i høyere konsekvensklasse enn for Rosa,
Blå og Grønn linje ettersom trinnvis utbygging kun har én tunneltube med trafikk i begge retninger.
Redningsmannskaper må entre tunnel med frisk luft i ryggen. Hvis røyk kommer ut av tunnelen i øst
ved Fuglset må nødetater først til Julbøen, via byen, og deretter kjøre gjennom Julakslatunnelen for å
kunne entre Kringstadtunnelen i riktig retning.
Dette vil føre til lenger responstid, som kan føre til større konsekvenser. Brannmannskaper fra Aukra
kan kanskje i et slikt tilfelle komme raskere til hendelsesstedet enn Molde Brannvesen. Midsund vil
bruke lengre tid (Se beredskapsanalyse vedlegg 3, for mer detaljert informasjon).
Dersom det oppstår behov for å evakuere en tunnel i forbindelse med en ulykkeshendelse, er det i
norske tunneler lagt til grunn at det enkelte bilfører og/ eller passasjer skal kunne ta seg til sikkert
område på egenhånd (selvbergingsprinsippet).
I toløpstunneler har man langt bedre fleksibilitet med tanke på adkomst og evakuering, og
selvbergingsprinsippet er svært mye enklere å gjennomføre. Det kan vurderes å etablere en
beredskapsveg til ny E39 i Mordalen for å effektivisere beredskapen ved evt. utbygging av enkle
tunnelløp.
Trafikkulykker vil ha lavere sannsynlighet og konsekvens for Rosa, Blå og Grønn linje enn på linje
med trinnvis utbygging på grunn av høyere sannsynlighet for, og konsekvens ved ulykker. Konsekvens
vil være høyere pga. faren for møteulykker på trinnvis utbygging.
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Stabilitet
Figur 29 viser aktsomhetssone for snø og flom- og jordskred.

Figur 29 Kart med aktsomhetssoner for snøskred(rødt) og flom- og jordskred (brunt)
Blå veglinje krysser aktsomhetssonene over et lengre område enn Rosa veglinje, men
aktsomhetssonene er basert på terrenghelling og gir bare et teoretisk inntrykk av skredfaren.
I dag er fjellsidene i Mordalen dekket med tett skog. Så lenge det er tilfelle, vil det være svært lite
sannsynlig at et snøskred kan nå ned til veglinjen i dagsonen. Dersom skog blir borte ved hogst, kan
skred gå ned til vegen. Siden E39 vil bli en høytrafikkert veg vil det stilles strenge krav og restriksjoner
på flatehogst kan bli aktuelt.
Flom og jordskred vil nok utgjøre den største skredfaren mot vegen særlig i vestre del av dagsonen i
Mordalen, og det må gjøres nærmere undersøkelser i neste planfase. Det kan bli aktuelt med
sikringstiltak mot flom og jordskred. Dette kan være skredmagasin/ bred grøft, voller eller kulvert for
vann og skredmasser.
Sannsynlighet for ras er høyere på blå linje enn Rosa linje, men konsekvensene vil være lik for begge
alternativene.
Påhugget på Julbøen er nok det mest skredutsatte området. Her er det avsetninger av store
stinsprang/ steinskred. Tunnelportalen må ha dimensjonering og lengde som toler store steinsprang.

Materielle verdier
Det er større sannsynlighet for ras i dagsonen mellom Julakslatunnelen og Kringstadtunnelen på blå
linje enn på Rosa linje, men konsekvensen for materielle verdier vil være lik. Sannsynlighet for
trafikkulykker på linje med trinnvis utbygging er høyere enn ved de andre alternativene, men også
her vil konsekvens for materielle verdier være lik. Det er derfor ikke mye som skiller alternativene når
det kommer til materielle verdier.
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Miljøskade

Konsekvensene for natur og kulturmiljø går frem av ikke- prissatte konsekvenser kap. 5.2. Miljøskade
er i ROS- analysen den negative effekten driftsfasen vegtiltaket har på miljøet. Ved en kraftig
tunnelbrann kan kraftig røykutvikling kan føre til nedsoting av natur i et område utenfor tunnelen,
men ikke gi varige skader. Det er kun identifisert en hendelse som gir risiko for miljøskade og det er
knyttet til støy, støv og eksos, spesielt til Bolsønes, men konsekvensene for miljøet er vurdert som
lav.

Rangering av alternativ for hovedkategoriene liv og helse, stabilitet, materielle verdier og
miljøskade:
Konsekvensklasse

Blå linje
100 km/t

Rosa linje
100 km/t

Grønn linje
100 km/t

Trinnvis
utbygging

3

2

1

4

Stabilitet

3

2

1

4

Materielle
verdier

3

2

1

4

Miljøskade

1

1

1

1

Liv og helse

Tabell 14 Rangering av alternativer pr. konsekvensklasse

Hovedbegrunnelse for rangering
- Størst sannsynlighet og konsekvens for både
brann og trafikkulykker på linje med trinnvis
utbygging
- Blå linje beveger seg lengre i aktsomhetssone
og er mer utsatt for ras, flom, jordskred og
snøskred enn rosa linje.
- Blå linje ligger i nærhet til hjortetrekk og det vil
være mer sannsynlig at hjort krysser veg i
dagsone enn for rosa linje.
- Grønn linje har ingen dagsone og blir derfor ikke
påvirket av potensielle naturfarer.
- På grønn linje vil ikke naturfarer påvirke
stabilitet. Ras og flom er aktuell i dagsone på blå
og rosa (samt trinnvis utbygging), men ikke på
grønn linje.
- Større sannsynlighet for ras i dagsonen på blå
linje enn rosa linje
- Trafikkulykker ved trinnvis utbygging vil være
mer sannsynlig og trolig føre til lenger stenging av
tunnel, og derav større konsekvens for stabilitet.
- Større sannsynlighet for ras i dagsonen på blå
linje enn rosa linje. Grønn linje har ingen dagsone
og blir derfor ikke påvirket av potensielle
naturfarer.
- Større sannsynlighet for trafikkulykker på linje
med trinnvis utbygging.
Miljøskade lik for alle linjer

Oppsummert er det små forskjeller i risiko for linjene med full utbygging. Det er høyest risiko
tilknyttet linje med trinnvis utbygging. Det er ikke identifisert noen uønskede hendelser for
alternativene som hindrer gjennomføring av prosjektet.

6.4 Trafikksikkerhetsmessig konsekvensanalyse (TSKA)
Trafikksikkerhetsmessig konsekvensutredning er utført i henhold til vedlegg 1 i håndbok V 712.
Beregningene er basert på transportmodell og EFFEKT- beregninger (TS- EFFEKT, versjon 4.2)
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Foreslått E39 Julbøen Julbøen- Molde vil avlaste fv 662 mellom Julbøen og Roseby og E39 RosebyEnenvegen. I tillegg vil tilstøtende vegnett får endringer i form av nyskapt trafikk, og det vil også
stedvis bli nye vegvalg. Således er det et stort område som vil bli påvirket.
Den trafikksikkerhetsmessige konsekvensanalysen fokuserer på avlastede vegstrekninger. I tillegg til
strekningene på fv. 622 og E39 på hver side av sentrum er det fokusert på trasèen Strandvegen, Øvre
veg og Moldegårdsvegen, som er omklassifisert til E39 i referansealternativet.

Ulykkessituasjonen på strekningen Julbøen- Enenvegen (eksisterende veg)
Det er gjennomført en vurdering i TS EFFEKT 4-2 for å sjekke om ulykkessituasjonen på strekningen
Julbøen- Enenvegen skiller seg fra normalverdier. Normalverdier er basert på statistikk for
tilsvarende strekninger. Sammenligningen gjelder for perioden 2009- 2018.
Antall personskader totalt på strekingen Julbøen- Enenvegen ligger litt under normalverdier (57 mot
67,9). Det har vært en dødsulykke på strekningen mot normalt 0,59. I kategorien hardt skadde ligger
registrete verdier på nomalnivå, og litt under i kategorien lettere skader.

Tabell 15 Personskader fordelt på skadegrad for strekningen Julbøen- Enenvegen. Registrerte verdier
målt opp mot normalverdier.
Tabell 16 viser at det har skjedd 45 personskadeulykker på strekningen mot normalt 53.
Skadekostnadene er samlet på 135 millioner kroner, mens normalt er den på 140 millioner kroner.
Basert på normal ulykkesstatistikk for hele strekningen er det ingen grunn til å si at strekningen sett
under ett er spesielt ulykkesutsatt.

Tabell 16 Ulykkesstatistikk for strekningen Julbøen- Enenvegen. Registrerte verdier målt opp mot
normalverdier.
For fv. 662 Sandvegen har det skjedd dobbelt så mange ulykker som normalt. Ulykkene har imidlertid
kun involvert lettere skadde og skadekostnadene er omtrendt som normalt.

Tabell 17 Ulykkesstatistikk for Sandvegen. Registrerte verdier målt opp mot normalverdier.
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Når det gjelder fv. 662 Øvre veg og Moldegårdsvegen er det registrert 12 personskadeulykker mot
normalt 18. Skadekostnaden er imidlertid på 60 millioner kroner mot normalt 38 millioner kroner.
Årsaken til høyre kostnader ligger i at det har skjedd 4 ulykker med alvorlig skadde.
Trafikksituasjonen gjennom Molde sentrum er kompleks med betydelig trafikk, mange kryss og stort
innslag av myke trafikanter. Ulykkestatstikken indikerer at denne strekningen har flere ulykker og
høyere skadekostnader enn normalt.

Tabell 18 Ulykkesstatistikk for strekningen Øvre veg og Moldegårdsveien. Registrerte verdier målt opp
mot normalverdier.

6.5 Beredskapsanalyse
Formålet med beredskapsanalysen var å vurdere beredskapen for tunnelene ved en evt. trinnvis
utbygging av E39 Julbøen- Molde. Rosa og Blå veglinje er aktuelle som trinnvise utbygginger med
ettløps tunneler (Julaksla og Kringstadtunnelen) og forbikjøringsfelt i begge retninger i dagsonen.
Forventet trafikkmengder ved trinnvis utbygging vil være ÅDT 5800 i 2030 og 6800 i 2050.
I tråd med Statens vegvesen håndbok N500 Vegtunneler planlegges Kringstadtunnelen med snunisjer
hver 1500 m, totalt fire stk., samt havarinisjer per 375 meter. Ved begge tunnelpåhuggene etableres
havarinisjer i dagen. Nødstasjoner installeres for hver 125 meter, og disse er utstyrt med to
håndslukkere (pulverapparat) og en nødtelefon.
Julakslatunnelen planlegges uten snunisjer, men med havarinisjer hver 375 meter. Ved begge
tunnelpåhuggene etableres havarinisjer i dagen. Nødstasjoner installeres for hver 125 meter, og
disse er utstyrt med to håndslukkere (pulverapparat) og en nødtelefon.
Ingen av tunnelene synes å ha sikkerhetskritisk utforming. Julakslatunnelen har god siktlinje og jevn
stigning på maksimalt 3 %. Strekningen før tunnelinnslagene har god sikt, uten særlig stigning.
Kringstadtunnelen har også god siktlinje og har en maksimal stigning på 2,2 %. I øst er det lagt inn
horisontalkurvatur og lavbrekk noe før tunnelmunningen for å holde farten nede. Strekningene før
man entrer tunnel i øst eller vest er slake og med god sikt. Det ligger derfor til rette for gode
sikkerhetsløsninger som ivaretar god beredskap.
Dette til tross så introduserer Kringstadtunnelen en beredskapsrelatert utfordring.
Dersom det oppstår en større brann i Kringstadtunnelen, der røyk slippes ut av tunnelløp i øst, som
gjør at brannmannskapet må entre tunnelen fra vest, kan det by på utfordringer med hensyn til
tilkomst.
Brannvesenet i Molde må i et slikt tilfelle rykke ut gjennom Molde sentrum, via Julbøen og
Julakslatunnelen, slik at man kan entre Kringstadtunnelen i riktig retning (med frisk luft i ryggen).
Ved en slik hendelse vil Kringstadtunnelen stenges og all trafikk vil dirigeres gjennom Molde sentrum.
Fv. 662 gjennom Molde er sårbar for trafikk og omdirigeringen kan føre til at fremkommeligheten til
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brannvesenet reduseres betraktelig, spesielt i rushtid. Utrykningstiden for en slik situasjon er
beregnet til å være omtrent 22-24 minutter, gitt at trafikk ikke er til hinder for utrykningen. Det vil si
at dersom trafikk begrenser framkommeligheten kan utrykningstiden nærme seg 30 minutter.
Innsatstid for brannvesen fra Aukra og Midsund (forutsatt ferdig utbygget bru over Julsundet og
Kjerringsundet) er estimert til å være henholdsvis omtrent 25 og 34 minutter. Reaksjonstid/
utrykningstid for nødetatene kan være en avgjørende faktor med hensyn til å redde mennesker og
unngå tap av liv selv om det er selvbergingsprinsippet som er det bærende prinsippet for redning.
I henhold til Statens vegvesen håndbok N500 (2020) stilles det krav til nødutganger (rømningsveger)
for tunneler med trafikkmengde over ÅDT 8000 for tunneler med lengde 0,5- 10 km og
trafikkmengde over ÅDT 4000 for tunneler med lengde over 10 km. Kringstadtunnelen er under
«skal»- kravene for etablering av nødutganger, men siden tunnelen er klassifisert som tunnelklasse C
(ett-løps tunnel), og har lengde og ÅDT tett oppunder dette, skal behovet for nødutganger vurderes,
ifølge håndboken.
Dette betyr at det må gjøres en nærmere vurdering med hensyn til risikoen knyttet til enkelt
tunnelløp for Kringstadtunnelen i senere planfase. I tillegg til vurdering av nødutgang(er) må evt.
avbøtende tiltak som etablering av beredskapsveg til ny E39 fra Mordalen vurderes. Tillleggsustyr
som f.eks. ekstra snunisjer, tettere med nødskap og høytaleranlegg bør også være med i vurderingen.
Toløpstunneler, som er alternativet til analysert løsning, tilbyr både langt bedre fremkommelighet for
innsatspersonell og langt bedre evakueringsmuligheter for bilister. Dersom en hendelse oppstår har
man muligheten til å kunne benytte motsatt løp både til utrykning, evakuering og omdirigering av
trafikk.
6.5.1 Trafikkmengder gjennom Molde sentrum
Trafikkmengdene er oppgitt for år 2050 (unntatt for dagens situasjon) da dimensjonerende
trafikkmengder er definert som 20 år etter åpningsår. I beregningene ligger det ikke inne bompenger
på fjordkryssingene E39 Vik- Julbøen.

Dagens trafikkmengder gjennom Molde sentrum basert på trafikktellinger 2018

Figur 30 Dagens trafikkmengder gjennom Molde sentrum (2018). Kilde NVDB
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Referansealternativet 2050

Referansealternativet er nedlagt ferjer, ny tunnel under Romsdalsfjorden og ny bru over Julsundet. I
dagens situasjon frakter ferja Vestnes – Molde ca. 2 700 kjt/døgn. I forhold til dagens ferje er det i år
2050 ca. ÅDT 4000 flere som passerer Romsdalsfjorden.
Gjennom Molde sentrum blir det økning på ca. 3000 – 4000 kjt/døgn som følge av omlagt E39.
Flesteparten av disse vil medføre ekstra belastning i Øvre veg.
Enenvegen

Figur 31 Trafikkmengder gjennom Molde sentrum i referansealternativet. År 2050

Alternativ VM1 2050

I alternativ VM1 etableres ny E39 Julbøen – Molde som en to-felts veg med 80 km/t. Beregningene
viser at ny E39 får en ÅDT i år 2050 på 6 800 kjt/døgn. Avlastningen av fv. 662 ved Haukabøen er på
ca. 6 000 kjt/døgn. Det er en liten avlastning på fv. 529. Det er en engangsvekst på ca. 500 kjt/døgn
som følge av ny E39.
Gjennom sentrum er det ulik avlastning avhengig av hvor i sentrum man er. I vestlige deler av
sentrum, på Sandvegen er avlastningen ca. 5000 kjt/døgn, Øvre veg og Moldegårdsvegen avlastes
med 4000 – 5000 kjt/døgn. Vegene gjennom sentrum har i dag mye trafikk. I referansealternativet
medfører ny E39 gjennom sentrum at vegene i sentrum får økt trafikk på toppen av den trafikken
som ligger der allerede. Dette reduseres med ny E39 mellom Julbøen og Molde.
For den trafikale situasjon i Molde sentrum medfører tiltaket en stor forbedring i forhold til
referansealternativet. Det blir trolig også noe forbedret i forhold til dagens situasjon, spesielt i
vestlige deler av Molde, da trafikk på fv. 622 ved Julbøen som skal øst i byen nå slipper å kjøre
gjennom sentrum.
Enenvegen

Figur 32 Trafikkmengder gjennom Molde sentrum i VM1. År 2050
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Alternativ VM2 2050

Med 110 km/t på ny E39 mellom Julbøen og Molde spares ca. 2 - 2 ½ minutts reisetid sammenlignet
med 2 felt og 80 km/t. Høyere standard og raskere reisetid medfører at ny E39 får en ÅDT på 8 300.
Dette er ca. 1500 flere enn med 80 km/t. Hovedårsaken til økningen ligger i at ca. 1000 kjt/døgn
overføres fra fv. 529. Dette er trafikk som skal mot Elnesvågen som nå kjøre via Bolsønes og
Tussentunnelen. Sammenlignet med 80 km/t på ny veg er det en liten avlastning på fv. 662 ved
Haukabøen.

For bilistene som er tvil mellom ny E39 og eksisterende fv. 662 vil fire-felt og to tunnelløp gjøre ny
E39 mer attraktiv.

Enenvegen

Figur 33 Trafikkmengder gjennom Molde sentrum i VM2. År 2050

Supplerende risikovurderinger- Konsekvenser for dagens strekning fv662- Enenvegen

I referansealternativet vil E39 trafikken gå igjennom sentrum. Det er gjennomført en
følsomhetsberegning i TS EFFEKT for å vurdere hvilken trafikksikkerhetsmessig konsekvens det har
lokalt å føre E39 trafikken gjennom sentrum (Julbøen- Enenvegen via Øvre veg).
Beregningen er gjennomført med at forskjellene i beregningene er differansen i ÅDT for fv. 662
mellom Referanse og foreslått E39 Julbøen Molde. Trafikkberegningene viser
relativt liten forskjell i ÅDT mellom to eller fire felt for ÅDT, så det er ikke skilt mellom alternativene
for foreslått E39 Julbøen – Molde.
Beregningene viser at med normale verdier vil strekningen gjennom sentrum få 111 personskader
over en 10 års periode. Med foreslått E39 Julbøen Molde viser normale verdier 68 personskader.

Tabell 19 Personskader fordelt på skadegrad for strekningen Julbøen – Enenvegen. Referanse målt
opp mot foreslått E39 Julbøen Molde. Verdiene gjelder for en 10-års periode.
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Med normale verdier vil strekningen gjennom sentrum få 84 personskadeulykker og en
skadekostnad på ca. 230 millioner hvis E39 trafikken føres gjennom sentrum.
Med foreslått E39 Julbøen Molde viser normale verdier 53 personskadeulykker og en skadekostnad
på 140 millioner kroner. Dette vil si at lokalt gjennom sentrum blir det betydelig færre ulykker når
E39 føres uten sentrum.

Foreslått ny E39

Antall personskadeulykker
Normalverdier

52

Skadekostnad i mill kr (2020)
Normalverdier 10 års- periode

140

Referanse

84

233

Differanse

-31

-93

Tabell 20 Ulykkesstatistikk for strekningen Julbøen – Enenvegen. Referanse målt opp mot foreslått E39
Julbøen Molde. Verdiene gjelder for en 10-års periode.

6.6 Støy
Det er gjennomført støyberegninger etter Miljøverndepartementets retningslinje for behandling av
støy i arealplanleggingen (T- 1442).
Resultatet fra beregningene er vist i vedlegg 5. Støysonekartene viser støybelastningen over døgnet
1,5 m over bakkenivå.
I rød sone er utendørs støynivå på mer enn 65 dB. Etter retningslinjene er dette områder som ikke er
egnet til støyfølsomme bruksformål. Gul sone har støynivå mellom 55 og 65 dB. Dette er områder
hvor støyfølsom bebyggelse kan tillates dersom avbøtende tiltak gir tilfredsstillende støyforhold.
Støysonekartene er basert på trafikkprognoser for 2050 og er beregnet for 0- referansen og for de
alternativene som vil gi størst støybelastning. For ny E39 vil det være alternativ Max 2050 som gir
størst støybelastning dvs. ny fire- felts veg 110 km/t på strekningen Julbøen- Molde inkludert ny E39
over Ørskogfjellet, Vik- Julbøen og ny forbindelse til Gossa. For eksisterende veger vil alternativ
OMG3 2050 gi størst støybelastning, dvs. alternativet med to- felts veg og 80 km/t Julbøen- Molde
inkludert ny E39 over Ørskogfjellet, Vik- Julbøen og ny forbindelse til Gossa.
For 0- alternativet er det laget støysonekart for hele strekningen, mens det for de nye veglinjene kun
er laget støysonekart for Julbøen/ Mordalen og Bolsønes, da det er her ny veg gir støybidrag.
Antall støyutsatte boliger er i tillegg beregnet for alternativene Vik- Molde VM1 og VM2 (dvs ny E39
Julbøen- Molde med henholdsvis 80 og 110 km/t).
Antall støyutsatte boliger er likt for de tre veglinjene. I forhold til 0-referansen hvor trafikken følger
dagens fv. 662, vil samtlige alternativ for ny E39 mellom Julbøen og Molde føre til en reduksjon i
antall støyutsatte boliger.
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Støysituasjon
Boliger mellom
55 og 65 dB

0- Referanse
330

Boliger over
65 dB

170

Totalt over 55
dB

500

VM1 (80 km/t)
Blå
Rosa
328
Grønn
(- 2)
Blå
Rosa
99
Grønn
(-71)
Blå
Rosa
427
Grønn
(-73)

VM2 (110 km/t
Blå
Rosa
323
Grønn (-7)
Blå
Rosa
98
Grønn (-72)
Blå
Rosa
421
Grønn (-79)

OMG3
Blå
Rosa
Grønn
Blå
Rosa
Grønn
Blå
Rosa
Grønn

327
(-3)
110
(- 60)
438
(-63)

Max
Blå
Rosa
Grønn
Blå
Rosa
Grønn
Blå
Rosa
Grønn

325
(-5)
107
(-63)
432
(-68)

Tabell 21 Støyutsatte boliger 2050. Tallene i parantes viser reduksjonen i antall støyutsatte boliger i
forhold til 0- referansen.

Beregningene viser at i forhold til 0- referansen, vil samtlige alternativ for ny E39 mellom Julbøen og
Molde føre til en merkbar reduksjon i antall støyutsatte boliger. Reduksjonen er størst for boliger
med støybelastning i rød sone over 65dB.
Antall støyutsatte boliger for 0-referansen og alternativ OMG3 og Max 2050 er også delt opp i tre
delstrekninger for å få bedre oversikt over støybelastningen på ulike deler av strekningen.
Disse strekningene er følgende:
•
•
•

Julbøen og Mordalen
Fra østsiden av tunnelmunning ny E39 på Kringstad (Kringstadtunnel) til og med
Bjørsetalléen.
Fra Bjørsetalléen til Bolsønes (østre grense for planområdet)

Det er også skilt ut om boligene får støybelastning fra FV 662 eller fra ny E 39. Da ser fordelingen slik ut:

Tabell 22 Oversikt over støyutsatte boliger fordelt på strekning
Det er i all hovedsak boligene langs fv. 662 som er støyutsatt. Store deler av ny E39 vil gå i tunnel og
en evt. dagsone i Mordalen ligger i et boligfritt område. Størst reduksjon i antall støybelastede
boliger som følge av ny E39 vil være i området fra Kringstad til Bjørset.
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Støy i rekreasjonsområder

Rosa og Blå veglinje har veg i dagen i Mordalen i et område som er et mye benyttet tur/
rekreasjonsområde. I henhold til T- 1442 bør det unngås å lokalisere nye støykilder slik at verdifulle
rekreasjonsområder forsvinner eller reduseres i omfang.
Utenfor tettbygd strøk er stilleområder definert som områder der støynivået er under 40 dB. I
støykartene som viser stille områder er lydnivå under 40 dB vist som grønn støysone. I de hvite
områdene vil støynivået ligge mellom 45 og 50 dB.
Figur 34 og 35 viser støysonekart for ny E39 alternativ MAX i 2050 for henholdsvis Rosa og Blå
veglinje.

Figur 34 Blå veglinje MAX 2050, utsnitt Mordalen, beregnet i 1,5 m høyde

Figur 35 Rosa veglinje MAX 2050, utsnitt Mordalen, beregnet i 1,5 m høyde
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Det er sett på effekten av støyskjerming i ulike høyder og både ensidig og tosidig skjerming langs blå
og Rosa veglinje i Mordalen. Konklusjonen er at det er vanskelig å oppnå effektiv skjerming av
området med normale skjermingshøyder. Rosa veglinje kommer noe bedre ut enn blå i dagsonen i
Mordalen.

Støy fra tunnelutløp Fuglset

Tunnelutløpet på Fuglset er likt for samtlige veglinjer. Om en ser kun på støybelastningen fra ny E39
vil det med alternativ Max 2050 være to boliger som får støynivå på fasade over 65 dB, og en bolig
får støynivå over 55 dB i 2050. Det vil være mulig å redusere støyen fra tunnelmunningen ved bruk av
lydabsorbenter i tak og vegger i portalåpningen. En tett skjerm/ mur på toppen av munningen vil
også kunne bidra til å redusere støyen for noen av husene som ligger ovenfor munningen.
6.6.1 Supplerende risikovurderinger- Trafikksikkerhet i tunnelene
For å beregne ulykkesfrekvens og personskadeulykker i tunnelene er det gjennomført TUSIberegninger basert på trafikktall for 2050.
Beregningene viser at for ny E39 Julbøen- Molde med 110 km/t vil det inntreffe ca. 0,5
personskadeulykker pr. år (0,4 og 0,6 for henholdsvis Grønn og Rød/ blå veglinje).
Ulykkefrekvensen i Rosa/ Blå 80 km/t er over dobbelt så stor (som følge av et løp og motgående
trafikk) og beregningene viser her ca. 1,3 personskadeulykker per år.
Ulykkesfekvens
Personskadeulykker per mill kjtkm
Grønn 110 km/t
Rosa/Blå 110 km/t
Rosa/Blå 80 km/t

0,01
0,02
0,05

Personskadeulykker per år

0,4
0,6
1,3

Tabell 23 Ulykkesfrekvenser og personskadeulykker på foreslått E39 Julbøen – Molde, beregnet i Tusi
Ved stengte tunnelløp, kjøretøystopp, ulykker, renhold/vedlikehold gir to løp muligheter til å ha
toveis trafikk i motgående løp, ellet evt at det er trafikk i kun én kjøreretning som må bruke
omkjøringsruta gjennom Molde sentrum. I tillegg vil en ofte kunne la trafikken passere forbi i samme
retning i det andre løpet med redusert hastighet, selv om det er en mindre alvorlig hendelse i det ene
kjørefeltet. Med ett løps tunnel må trafikken i stor grad benytte fv. 662 gjennom Molde sentrum.
Konsekvensene ved kjøretøystopp i ett løpstunneler har betydelig større ulemper da trafikken i
motgående retning blir påvirket og heller ikke kan passere i feltet ved siden av uten å forholde seg til
motgående trafikk.

Kvalitativ vurdering av alternative veglinjer

Grønn 110 og Rosa/Blå 110 er forholdsvis like på trafikksikkerhet. Begge alternativene medfører fire
felt og to tunnelløp/midtdeler som gir lavere risiko for ulykker enn Rosa/ Blå 80. Dette gjelder
spesielt for skadegraden på ulykkene. Fordelen til Grønn 110 sammenlignet Rosa/Blå 110 er at den
har noe bedre kurvatur (under 2 % stigning), mens Rosa/Blå har 3 % stigning i Julakslatunnelen og ca.
2 % stigning i Kringstadtunnelen.
Grønn 110 har også en fordel sammenlignet med Rosa/Blå 110 fordi det er én tunnel, dvs. to
inngangssoner, istedenfor for to tunneler med fire inngangssoner som Rosa/Blå 110 har. Fordelen
med Rosa/Blå 110 er følgelig kortere tunnellengder.
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Eksponeringen for ulykker øker proporsjonalt med lengden, dvs. jo lengre en tunnel er, desto større
er sjansen for at det skjer ulykker, branner eller havarier og kjøretøystopp inne i selve tunnelen vil
være færre med Rosa/ Blå 110 enn Grønn 110.
Rosa/Blå 80 har en fordel med lavere fartsnivå, men ulempene med to felt, ett løp og ingen
midtdeler vurderes som større enn fordelen med lavere fart. Rosa/Blå 80 vurderes som dårligere for
trafikksikkerhet enn de øvrige. Spesielt når det gjelder ulykker med drepte og hardt skadde, synes
Rosa/Blå 80 å komme dårligere ut enn de øvrige alternativene.
En betydelig forskjell mellom alternativene vurderes å være ulempen med ett løps tunnel er knyttet
til hendelser i tunnelen. Ved hendelser i Rosa/Blå 80 vil fv. 662 gjennom Molde sentrum være
beredskapsveg/omkjøringsveg. Dette er betydelig ulempe og belastning for Molde sentrum som ikke
fanges opp i nytte-kostnadsanalysen.

6.7 Luftforurensning
Planområdet/prosjektet utgjør en mulig ny kilde til forurensning og det er derfor beregnet utslipp og
spredning av nitrogendioksid NO2 og svevestøv PM10 i henhold til T-1520 «Retningslinje for
behandling av luftkvalitet i arealplanleggingen».
Anbefalte grenser for luftforurensingsnivåer inndelt i rød og gul sone er vist i tabell 24.
Gul sone er en vurderingssone hvor det bør vises varsomhet med å tillate etablering av bebyggelse
med bruksformål som er følsom for luftforurensning og etablering eller vesentlig utvidelse av
luftforurensende virksomhet.
Rød sone angir et avviksområde som på grunn av høye luftforurensningsnivåer er lite egnet til
bebyggelse med bruksformål som er følsom for luftforurensning og etablering eller vesentlig
utvidelse av luftforurensende virksomhet.
Komponent

Luftforurensningssone1

Rød sone

Gul sone
PM10

NO2

Døgnmiddel: 50 μg/m3

Døgnmiddel: 35 μg/m3
Med inntil 7 overskridelser pr. å

Med inntil 7 overskridelser pr. år

Vintermiddel: 40 μg/m

Årsmiddel: 40 μg/m3

3

Vintermiddel defineres som perioden fra 1.
november til 30. april

Helserisiko
Personer med luftveis- og
hjertekarsykdom har økt risiko for
helseeffekter. Blant disse er barn med
luftveislidelser og eldre med luftveisFriske personer vil sannsynligvis ikke ha
og hjertekarlidelser mest sårbare.
helseeffekter.
Tabell 24 Anbefalte grenser for luftforurensning og kriterier for soneinndeling ved planlegging av
virksomhet eller bebyggelse (T- 1520)
Personer med alvorlig luftveis- og
hjertekarsykdom har økt risiko for
forverring av sykdommen.

Luftforurensningen er presentert i luftsonekart (vedlegg 6). Luftkvaliteten vil variere langs
planområdet, med de høyeste konsentrasjoner av luftforurensing ved tunnelmunningene.
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Det er foretatt spredningsberegninger for 0- referansen for årene 2030 og 2050, og for alternativ
Max 2050 for de tre veglinjene Rosa, Blå og Grønn.
Det er også gjort en telling av antall boliger i gul og rød luftforurensingssone for alle de beregnede
alternativene.

Figur 36 Oversikt over boliger som befinner seg i gul og rød luftforurensningssone for alle beregnende
alternativer.
For alle alternativer med ny E39 vil antallet boliger i gul og rød luftforurensingssone reduseres i
forhold til dagens situasjon (0- referansen) og vil medføre en forbedret luftkvalitet langs fv. 662 og
gjennom Molde sentrum. Antall boliger i rød sone vil være vesentlig lavere med ny E39 enn for
referansealternativet.

6.8 Endret arealbruk som konsekvens av tiltaket
Totalt båndlagt areal på strekningen Julbøen- Molde utgjør ca. 2365 da for Rosa linje og ca. 2360 da
for Blå linje.
Tabell 25 viser hvordan areal til ny veglinje fordeler seg på ulike arealkategorier for henholdsvis Rosa
og Blå veglinje.
Alternativ 1 Rosa veglinje- Mordalen
Særs høy bonitet

Høy bonitet

Middels bonitet

Ukjent bonitet

Myr

33971

38142

14194

9720

7400

Middels bonitet

Ukjent bonitet

Myr

Alternativ 2 Blå veglinje- Mordalen
Særs høy bonitet

Høy bonitet

64314

30924

18149

Dm

Dyrkbar
jord
28980

Dm

Dyrkbar
jord

4733

85070

Tabell 25 Endret arealbruk for Rosa og Blå veglinje i Mordalen. Areal er oppgitt i m2.
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Blå veglinje vil beslaglegge dyrket mark i motsetning til Rosa veglinje. I tillegg vil Blå veglinje
beslaglegge arealer med høyere bonitet. For arealer som er klassifisert som dyrkbare vil Blå veglinje
beslaglegge over tre ganger så mye areal som Rosa veglinje.
Det er antatt at en mulig endring av kryssområdet på Julbøen som skissert i kommunedelplanen vil
medføre noe mer arealbeslag enn løsningen i vedtatte reguleringsplan. Men på grunn av ulikt
detaljeringsnivå på planene har det ikke vært mulig å få fram noen sammenlignbar arealoversikt for
de alternative kryssløsningene. Konsekvenser for arealbruk må vurderes nærmere i
reguleringsplanfase.
Grønn linje er ikke arealberegnet da denne vil gå i tunnel på hele vegstrekningen.

6.9 Anleggsgjennomføring
Byggetid
Kringstadtunnelen vil for alle de tre alternativene være dimensjonerende for byggetida. Med driving
fra begge sider, uten drivetverrslag, vil alternativene Rosa og Blå veglinje med to tunneler (lengste
tunnel ca. 7,4 km) kreve en byggetid på om lag 4 år. Alternativ Grønn veglinje med langtunnel på ca.
10,7 km krever anslagsvis ett år lenger byggetid. Dette ligger innenfor tiden det vil ta å gjennomføre
fjordkryssinga Vik-Julbøen med lang undersjøisk tunnel og hengebru.

Massedisponering
Store deler av strekningen går i tunnel. Dette gir et masseoverskudd av sprengstein i størrelsesorden
500 000-700 000 pfm3 for alternativ Rosa og Blå linje. Alternativet med langtunnel (Grønn) generer
ytterligere ca. 200 000 pfm3.
I forbindelse med reguleringsplan for Vik-Julbøen er det kartlagt interesse for å motta sprengstein fra
både Molde kommune og private bedrifter. På bakgrunn av dette er målsettingen at hele
overskuddet av sprengstein skal kunne benyttes til samfunnstjenlige formål i området utover å være
selvforsynt til eget bruk.
Riggområde er planlagt på Julbøen. Riggområdet og anleggsbelte/veglinje i Mordalen (for alt. Rosa og
Blå) er aktuelle områder for mellomlagring og foredling av sprengstein til overbygningsmateriale.
Det må påregnes et behov for å deponere ubrukbare masser, som løsmasser som ikke er egnet til
vegfyllinger og restprodukter fra knusing. Behov og plassering av deponi for ubrukbare masser må
ses i sammenheng med naboparsellen Vik-Juøbøen og avklares nærmere i reguleringsplanarbeidet.
Arrondering for skjerming av omgivelsene i Mordalen kan være aktuell benyttelse av massene.
Samtidig utbygging med fjordkryssinga Vik-Julbøen muliggjør samvirke på flere områder som felles
riggområde på Julbøen, samt foredling og deponering av masser og muligens mobilt betongblanderi.

Anleggsveger
Alle alternativene har samme angrepspunkt på Julbøen og Fuglset hvor det er kort avstand til
fylkesveg/europaveg. Alternativ Rosa og Blå har i tillegg behov for tilkomst til Mordalen for driving av
tunneler og veg og brubygging mellom tunnelene. En naturlig adkomst til Mordalen er via
eksisterende driftsveg med avkjørsel fra fylkesveg 662 ca. 2km øst for Julbøen. Driftsveien må
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påregnes å rustes opp for å tåle anleggstrafikken. Transport av sprengstein med lekter fra midlertidig
kai på Julbøen og evt. også fra Bolsønes er aktuelt for å minske tung anleggstrafikk på det offentlige
vegnettet. Bruk av lektertransport vil i stor grad være avhengig av plassering til mottakere av
sprengsteinen. Den opprustede driftsvegen vil også kunne fungere som beredskapsveg for en evt.
trinnvis utbygging med ett tunnelløp. Etablering av anleggsveg/ driftsveg/ beredskapsveg må
vurderes nærmere i neste planfase. En del av transporten vil måtte foregå på offentlig veg. Dette
gjelder blant annet inntransport av materialer og uttransport til mottakere av overskuddsmasser.

Ulemper i anleggsfasen
En utbygging i denne størrelsesorden vil påføre omgivelsene noen ulemper i byggefasen. Dette vil
typisk være støy og støv i forbindelse med utførelsen av arbeidene og transport av masser og
materiell. Det vil legges til rette for at anleggsveger internt i anleggsområdet brukes til transport av
masser i størst mulig grad ved at f. eks. mellomlagring og foredling av masser tas i eller nært veglinja.
Hvis overskuddsmasser skal plasseres i sjøfyllinger (andre prosjekt) er transport via lekter med
utskiping fra Julbøen eller Bolsønes aktuelt for å minske belastningen på omgivelsene. Gode rutiner
for rengjøring av vegbaner og støvdemping må uansett gjennomføres som avdempende tiltak.
Behovet for midlertidige støyskjermingstiltak i byggefasen må vurderes. Spesielt aktuelt i
kryssområdet på Bolsønes hvor det skal utføres omfattende arbeider med bygging av veg og
konstruksjoner, samt at området blir angrepspunkt for tunneldriving. Bygging av midlertidige
støyskjermer for å skjerme nærliggende bebyggelse, og evt. tilbud til spesielt utsatte beboere om
alternativ bosted i deler eller hele anleggsperioden.
Utsprenging av tunneler med forskjæringer vil også påføre områdene i nærheten rystelser.
Forskjæring Fuglset og ca. 1/3 av Kringstadtunnelen har bebyggelse som vil bli berørt. Områder hvor
det er potensiale for at sprengningene kan påføre bygninger skade må kartlegges før bygging. Under
bygging må det etableres rutiner med måling av rystelser i disse områdene for å forsikre seg om at de
ikke overskrider grenseverdier beregnet ut fra Norsk standard. Det må også utføres besiktigelse av
berørte bygninger før oppstart for å fremskaffe riktig input til beregning av grenseverdier og til å ha
et utgangspunkt for vurdering av skader.

Trinnvis utbygging
Strekningen reguleres med to tunnelløp og 4 -felt i dagstrekningen i Mordalen. Trinnvis utbygging
med i første omgang kun et tunnelløp og 2/3-felt veg i Mordalen er aktuelt ettersom trafikkmengden
ikke er beregnet å være større enn at det er tilstrekkelig iallefall for perioden med planlagt
bompengeinnkreving for å utsette kostnader Utvidelse til 4-felt i dagsone og bygging av løp nummer
2 må i så fall komme til utførelse når trafikkmengdene krever det.
En utbygging i to etapper vil både utsette investeringskostnader og redusere kostnader til drift og
vedlikehold inntil byggetrinn 2 er ferdigstilt. Men en slik utbygging har også flere ulemper.
Omgivelsene vil få to perioder med de belastninger et slikt anlegg gir med støy, støv og rystelser. Ved
ett byggetrinn 2 må en også ta hensyn til den nærliggende trafikken på E39. Dette vil gi
ekstrakostnader til arbeidsvarsling og sikring, samt at trafikken må hensyntas ved sprengninger og
annet arbeid og være en HMS- utfordring.
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Uansett hvordan dette gjøres vil også avviklingen av trafikken påvirkes negativt ved at det blir behov
for i hvert fall korte stengeperioder. Det kan gjøres enkelte forberedende arbeider i byggetrinn 1 for
å lette på disse utfordringene. Mest aktuelt er utsprenging av forskjæringer til tunnelene, evt. med
bygging av portaler av hensyn til omgivelsene der det er påkrevd, spesielt ved Bolsønes.
Utsprenging/utgraving av skjæringer og utlegging av vegfyllinger for strekningen i Mordalen vil også
lette utførelsen i byggetrinn 2. På den måten unngår en det tyngste anleggsarbeidet med sprengning
tett inntil trafikkert veg, samt at en har et planum hvor en raskt kan rigge seg til for å starte opp med
tunneldriving i trinn 2.
Ved en trinnvis utbygging (uten to løp som rømningsløp) anses det som mest rasjonelt å bygge det
nordligste løpet først. En får med det tilgang til anleggsområde i byggetrinn 2 uten å krysse E39 i
Mordalen. Det er også mulig at noen av påhugga til de to løpa kan bli lengdeforskjøvet, og at det i så
fall er mest sannsynlig at løpet lengst nord blir det lengste. En slik lengdeforskyving skjermer påhugga
i byggetrinn 2 mot den driftssatte vegen i byggetrinn 1. Videre grunnundersøkinger vil avgjøre dette.
En nærmere drøfting av dette må gjøres i en senere planfase og inn mot en KS2 prosess for endelig
utbyggingsplan for et evt. første byggetrinn.

Nødutganger
Trafikkmengde i tunnelene ligger nært opp til ÅDT 8000 etter bompengeperioden som utløser krav
om nødutganger. Iht. Håndbok skal etablering av nødutganger for tunneler i klasse C vurderes.
Kringstadtunnelen er såpass lang at etablering av nødutganger må vurderes nærmere hvis det
besluttes en trinnvis utbygging.
Evt. nødutganger kan etableres på flere måter. Sprenging, sikring og en enkel innredning av løp to i
byggetrinn 1 er en mulighet. Kostnadsmessig er det en klar gevinst med å drive begge tunnelløpa
samtidig. Dette muliggjør vekseldrift hvor en får bedre utnyttelse av den kostbare maskinparken som
kreves for tunneldriving. Gevinsten av vekseldrift og nytten av å ha en parallell rømningstunnel må
veies opp kostnaden (rentekostnad) det har å bygge dette i trinn 1.

7 MÅLOPPNÅELSE
Målene for prosjektet går frem av vedtatte planprogram.
Hovedmålsettingen for vegstrekningen Julbøen- Molde er:
«Å ta hånd om framtidig trafikk på E39 og ivareta miljø og landskap langs strekningen på best
mulig måte».
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I planprogrammet er hovedmålsettingen brutt ned til 8 delmål:
DELMÅL
1.God trafikkflyt på fremtidig E39 inn og ut av Molde
De tre alternativene vil oppfylle målet om god trafikkflyt på framtidig E39 inn og ut av
Molde ettersom vegen konstrueres etter europavegstandard og dimensjoneres i forhold
til framskrevne trafikkmengder
2. God forutsigbarhet og framkommelighet, særlig for langdistansetransporter
For langdistansetransporter, så vel som for kortere transportetapper, vil den nye vegen
bidra til god forutsigbarhet og framkommelighet sammenlignet med at trafikken skulle
fulgt dagens fv. 662 og gått gjennom Molde sentrum
Alle tre alternativer vil ha samme måloppnåelse
3. Framtidsrettet og sikker trafikkløsning
Ettersom ny E39 er konstruert i forhold til fremskrevne trafikkmengder og i hht håndbok
N 100 og N500 vil alle tre alternativer ha måloppnåelse
4. Redusere miljøulempene for naboer og brukere av dagens fv. 662, herunder
gi bedre forhold for kollektivtilbud og myke trafikanter
Ny E39 vil reduserte trafikk og dermed støy og luftforurensning lang fv. 662 og gjennom
Molde sentrum. Dette vil bedre forholdene for myke trafikanter, både rent fysisk og ikke
minst i forhold til opplevd trivsel og trygghet. Kommunedelplanen legger til rette for
kollektivholdeplasser på Julbøen, men omfatter ikke kollektivtilbud langs dagens vegnett.
Det er bypakke Molde som skal ivareta kollektivtilbudet via dagens vegnett. Myke
trafikanter vil få bedrede forhold ved at gjennomgangstrafikken overføres til ny E39.
5. Legge til rette for kollektivløsninger på Julbøen, og god tilknytning til Molde
Sentrum
Det tilrettelegges for kollektivplasser og pendlerparkering på Julbøen.
I og med at arm til Reknes er tatt ut av prosjektet av trafikksikkerhetsmessige årsaker (jfr
Vegdirektoratets behandling av fravikssøknad), vil tilknytningen til Molde sentrum fra ny
E39 være via Fuglset. Dette vil gi noe dårligere tilknytning til Molde sentrum. Samtidig
har det i Molde vært en utvikling over tid med ny senterdannelse øst for opprinnelig
sentrum (Rosebyområdet). Plassering av nytt kryss på Fuglset åpner for en forsterkning
av senterdannelse her. (Langtunnel til Åre er tidligere valgt bort, ikke minst på grunnet
dårlig tilknytning til Molde by). Selv om en tilknytning til Reknes ville vært hakket bedre,
må det likevel kunne konkluderes med at tilknytningen til Molde er god.
6. Bidra til å oppfylle målsettinger med bypakke Molde
(at flere skal gå, sykle og reise kollektivt og at andelen bilister skal gå ned)
Generelt vil ny veg med høy standard generere mer trafikk. Ved at mye av trafikken
overføres til ny E39 vil det bedre foreholdene for myke trafikanter langs dagens vegnett
og legge bedre til rette for gågate og en mer bilfri Molde by. Ny E39 Julbøen- Molde vil
derfor være et positivt bidrag med hensyn til målsettingen i bypakke Molde
7. Lav barriereeffekt
Grønn linje vil gå i tunnel på hele strekningen og vil gi full måloppnåelse.
Rosa og Blå linje har dagsone i Mordalen hvor ny veg vil utgjøre en betydelig barriere.
Dog er denne strekningen kun knapt 2 km av en total vegstrekning på 11 km slik at en
unngår barriereeffekt på størstedelen av strekningen også med Rosa og Blå linje.
For Rosa og Blå veglinje er det forutsatt to krysningspunkt i dagsonen hvor ny veg legges
på bru. Her skal det legges til rette for flerfunksjonelle underganger som vil avhjelpe noe
i forhold til barriereeffekten i Mordalen.
8. Ta hensyn til: Rekreasjon og friluftsliv, naturmangfold, landskapsverdier,
kulturminner og naturressurser
Grønn linje vil ha full måloppnåelse
I all videre prosjektering vil det så langt det lar seg gjøre bli tatt hensyn til disse temaene
for Rosa og Blå linje. Linjene med dagsone i Mordalen vil ha lavere måloppnåelse på
dette punktet pga. konflikter innenfor samtlige temaer innenfor denne begrensede
delstrekningen. Samlet er konsekvensen for de ikke- prissatte temaene vurdert å ha
middels negativ konsekvens.

MÅLOPPNÅELSE
Oppfylt

Oppfylt

Oppfylt

Oppfylt

Oppfylt

Oppfylt

Oppfylt

Delvis oppfylt

Oppfylt
Delvis oppfylt
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8 SAMLET VURDERING OG ANBEFALING
Statens vegvesen vil tilrå at Rosa veglinje 110 km/t legges til grunn for videre planlegging av ny
E39 Julbøen- Molde.

Grønn veglinje har 390 mill. dårligere netto nytte enn Rosa/ Blå veglinje. Verdien av unngåtte middels
negativ konsekvenser for ikke- prissatte konsekvenser kan ikke veie opp for kostnadsforskjellen
mellom alternativene.
Det langsiktige målet for ny E39 er fire felt på strekningen, men trafikkberegningene har vist at
trafikkgrunnlaget for 2050 (dvs. 30 år fram i tid) er ÅDT 6800, dvs. godt under kravet for fire felts
motorveg og under kravet for doble tunnelløp iht. N 500 Vegnormaler.
Beregnet trafikkmengde i 2050 tilsier bygging av 2/ 3 felts veg iht. vegnormalene. En trinnvis
utbygging hvor en videre utvidelse til 4 felt først kommer til utførelse når trafikkmengdene krever det
er derfor svært aktuelt. En utbygging i to etapper vil både utsette investeringskostnader og redusere
kostnader til drift og vedlikehold inntil byggetrinn 2 er ferdigstilt.
Det er kun Rosa og Blå veglinjer som er aktuelle veglinjer for trinnvis utbygging av ny E39.
På grunn av at Kringstadtunnelens lengde skal det iht. N500 vurderes nødutganger evt. andre
avbøtende tiltak kompenserende tiltak dersom trinnvis utbygging vedtas. Byggetiden vil være kortere
for Rosa/ Blå veglinje. Rosa og Blå veglinje med dagsone i Mordalen gir et lite avbrekk fra tunnelene,
og gir dermed et lite bidrag til en bedre reiseopplevelse langs vegen.
Samlet vurdering av ikke- prissatte tema er vurdert likt for Rosa og Blå veglinje. Når Statens vegvesen
likevel tilrår at Rosa veglinje legges til grunn for videre planlegging og optimalisering, så er dette
begrunnet med følgende:
•
•
•

Det er mindre sannsynlighet for ras (jord-flomskred) med Rosa linje
Rosa linje kommer bedre ut med hensyn til støy i Mordalen
Blå linje beslaglegger mer areal av høy bonitet og fører også til beslagleggelse av dyrket mark
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9 OPPFØLGING AV KOMMUNEDELPLANEN
9.1 Retningslinjer for videre planlegging
Etter at kommunedelplanen er vedtatt, vil det bli utarbeider reguleringsplan for prosjektet. I
reguleringsplanen vil plassering og utforming av veganlegget med tilhørende funksjoner bli
optimalisert. Parallelt med utarbeidelsen av reguleringsplanen vil det utføres prosjektering og videre
undersøkelser for å avklare tekniske og miljømessige forhold.
Bestemmelsene i kommunedelplanen er juridisk bindende. Retningslinjene er ikke juridisk bindende,
men skal være førende for videre planlegging.

Tunnel
•

Det skal ut fra Kringstadtunnelens lengde foretas en ny vurdering av sikkerhet og risiko ved
en evt. trinnvis utbygging. Behovet for nødutganger, bygging av beredskapsveg fra Mordalen
og avbøtende tiltak skal være en del av vurderingen

Utforming av flerfunksjonelle underganger
•

•
•

Det bør være god høyde fra terrenget opp til brua for å opprettholde et vegetasjonsdekke
under brua slik at viltet får nødvendig skjul ved kryssing
En sone på ca. 5 m bør forbeholdes viltet
Ved omlegging av Haukabøelva og Mordalselva må det legges vekt på naturlig tilpasning til
terrenget rundt. Det bør brukes naturlig revegetering i kantsonene til vassdragene i
kombinasjon med beplantning av stedegen vegetasjon. Vandringsmulighetene for fisk må
opprettholdes

Øvrige tiltak for vilt
•
•

Det skal vurderes oppsetting av viltgjerde i dagsonen i Mordalen
Det skal vurderes viltgjerde/ sikkerhetsgjerde ved tunnelåpninger for å redusere faren for
påkjørsler

Turveger/ adkomster:
•

Viktige turveger/ driftsveger som bli avskåret av ny E39, må erstattes med nye, allment
tilgjengelige forbindelser som er attraktive og trygge, på tvers av ny hovedveg.

Massedisponering
•

Det skal utarbeides en plan for massehåndtering/ massedeponi. Massedisponeringsplanen
skal ha som utgangspunkt at masser er en ressurs som skal sikres en god samfunnsmessig
utnyttelse, og at miljøhensyn skal tas. Massedisponeringen må sees i sammenheng med
tilgrensende vegparseller for E39. Planen skal redegjøre for hvilke transportveger som skal
benyttes

Rigg og marksikringsplan
•

Det skal i reguleringsplanen lages en rigg og marksikringsplan for å sikre at verdifulle områder
som har stor betydning for natur, kulturminner/ kulturmiljø- og landskap ivaretas ved
gjennomføring av tiltaket

Kulturminner
•

Kulturminner som skal bevares må reguleres med hensynssone og ivaretas i anleggs- og
driftsfase
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Terrengforming/ istandsetting av sideterreng
•

•

Det skal utarbeides en plan for utforming og istandsetting av vegens sidearealer i
reguleringsplanen. Nytt anlegg skal utformes slik at det blir best mulig tilpasset eksisterende
terreng og omgivelser.
Ved istandsetting av myrområder skal erfaringer og prinsipper i Statens vegvesens rapport
423 «Når vegen berører myra» legges til grunn

Dyrket mark
•

Det skal tilstrebes å redusere permanent tap av dyrket mark. Det skal utarbeides en
jordbruksfaglig tiltaksplan med fokus på å sikre matjord på best mulig måte i
anleggsperioden

Miljøoppfølgingsprogram
•

Reguleringsplanen skal avklare og belyse nødvendig miljøoppfølging og miljøovervåking både
for anleggsperioden, og etter at tiltaket er gjennomført herunder: Støy, luftkvalitet, utslipp til
vann

Støy og luft
•

•

Retningslinje for behandling av støy i arealplanleggingen (T 1442/2016) og retningslinjer for
behandling av luftkvalitet i arealplanleggingen (T- 1520) skal legges til grunn i det videre
reguleringsplanarbeidet og for anleggsfasen
Behovet for midlertidige støyskjermingstiltak i byggefasen må vurderes

Vannhåndtering
•

Ved utarbeidelse av reguleringsplan skal det avsettes tilstrekkelig areal for etablering av
rensetiltak for å sikre vannkvaliteten. Regulerte løsninger for rensing av vegvann skal
tilpasses vannforekomstenes sårbarhet

Myrområder
•

Ved utarbeidelse av reguleringsplan skal det tilstrebes å minimalisere arealbeslag/ påvirkning
av myrområder.

9.2 Oppfølgende undersøkelser
•
•
•
•
•
•
•
•

Supplerende ingeniørgeologiske og geotekniske undersøkelser for reguleringsfase
Kartlegging av innlekkasje i tunnel
Undersøkelse av terreng over tunneltrasséene med tanke på uttørking av våtmarksområder
Stedfesting av verna barlind evt. andre eksemplarer av arten i nærheten
Elveøkologisk kartlegging av Haukabøelva inklusive elvemusling og ål.
Arkeologiske forundersøkelser i henhold til kulturminnelovens § 9
Kartlegging av fremmede skadelige plantearter må gjennomføres før arbeid med
masseflytting og deponi starter
Bebyggelse som kan være utsatt for setningsskader skal tilstandregistreres før og etter
anlegg
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10 VEDLEGG
Vedlegg 1:

Temarapport trafikale og prissatte konsekvenser, Knut Aalde, Sweco

Vedlegg 2:

Temarapport risiko og sårbarhetsanalyse (ROS), Vidar Dahle, Sweco

Vedlegg 3:

Temarapport beredskapsmessig analyse, Vidar Dahle, Sweco

Vedlegg 4:

Temarapport trafikksikkerhetsmessig konsekvensanalyse (TSKA), Knut Aalde, Sweco

Vedlegg 5:

Temarapport støy, Bjørn Thomas Melhus, Sweco

Vedlegg 6:

Temarapport luftforurensning, Morten R. Martinsen, Sweco

Vedlegg 7:

Temarapport geologi, Margrete Øie Langåker, Sweco
Uavhengig kontroll, Stig Lillevik, Statens vegvesen

Vedlegg 8:

Temarapport geoteknikk, Arne Kavli, Statens vegvesen (40053-GEOT-R1 Rev B)

Vedlegg 9:

Temarapport ikke prissatte konsekvenser
Nærmiljø og friluftsliv, Solveig Angell-Petersen og Aslaug Nastad, Sweco
Landskapsbilde, Marius Fiskevold, Sweco
Naturmangfold, Aslaug Nastad, Sweco
Kulturminner og kulturmiljø, Ann Katrine Birkeland, Seco
Naturressurser, Solveig Angell-Petersen og Aslaug Nastad, Sweco

Vedlegg 10:

Delutredning: E39 Molde øst. Vurdering av løsninger øst for Bolsønes, Statens
vegvesen 2017

Vedlegg 11:

Oppsummering av innspill til planarbeidet
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