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FORORD

Midsund, Vest nes, Aukra og Molde kommune har utarbeidet planprogram for
kommunedelplan med konsekvensutredning for framtidig vegtrasé for E39 mellom Ørskog og
Molde med arm til Gossen (Møreaksen) . Hensikten med kommunedelplanen er å sette av en
vegkorridor i kommunedel planer for senere å kunne detaljregulere den aktuelle vegen i
reguleringsplaner.

Foreliggende planprogram gir en orientering om det forestående arbeidet
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1 INNLEDNING

1.1 Bakgrunn og formål for planarbeidet

Statens veg vesen har utarbeidet en konseptvalgutrednin g (KVU) som er gjennomført med
hensikt å få avklart hvordan transportbehovet mellom Ålesund og Bergsøya for gods og
personer best skal tilfredsstilles i framtida. KVU - rapporten blir kvalitetssikret a v en ekstern
konsulentgruppe (KS1) som vil tilrå overfor berørte departement hvilke konsepter som bør
ligge til grunn ved videre planlegging. De alternativene som er utredet i KVU - en er vist i Figur
1 .

Figur 1 : Oversikt over konseptuelle valg for E39 som utredes nærmere i KVU Ålesund - Bergsøya

I KVU - rapporten konkluderes det med at K2 Tautrakonsep tet peker seg ut som det beste
konseptet og den framtidige løsning en for strekningen Ålesund � Molde. Til tross for noe
høyere anleggskostnader enn de andre konseptene, konkluder er KVU - en med at K2 totalt
sett gir nest best måloppnåelse på reisetid. I tillegg gir konseptet høy kravoppnåelse i forhol d
til regional utvikling og ikke prissatte konsekvenser.

For å sikre fremdriften i de videre planarbeider f or E39 på den aktuelle strekningen er det
ønskelig å få fastlagt korridorene for den nye vegen i kommunedelplaner for Midsund,
Vestnes, Aukra og Mol de kommune . Det utarbeides én felles kommunedelplan hele
vegstrekningen. Kommunedelplanen fastsettes i kommunestyret i hver av kommunene.

Det er viktig at det i plan - og utredningsarbeidet legges opp til et nært samar beid med
Statens vegvesen.
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1.2 Rammebetin gelser for planarbeidet

Utforming av plan og planbestemmelser og politisk behandling skal skje i henhold til Plan - og
bygningslovens bestemmelser for slikt arbeid (del IV, kapittel 11, § 11 - 5 - § 11 - 1 8 ).
Foreliggende planprogram er første fase i dette arbe idet.

I henhold til P BL - § 4 - 3 skal det i arbeidet med planen gis en særskilt vurdering og
beskrivelse av planens virkninger for miljø og samfunn . Dette gjøres gjennom en
konsekvensutredning som blir en integrert del av planmaterialet som skal legges fram for
politisk behandling.

2 FORHOLD TIL ANDRE PL ANER

2.1 Overordnede planer og retningslinjer

Nasjonal transportplan

Planarbeidet er underlagt de premissene som er lagt i gjeldende Nasjonal Transportplan
20 10 � 201 9 (NTP). E39 Ålesund � Trondheim er tatt med i in vesteringsbudsje tt et i NTP
2010 - 2019 med flere vegutbedringstiltak .

I transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan 2014 - 2023 er det også satt av penger til
vegstrekningen. Investeringer i en fergefri E39 er ikke prioritert i NTP - forslaget.

Rikspo litiske retningslinjer

K ommunedelplanen må utformes i tråd med følgende rikspolitiske retningslinjer:

- Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal - og transportplanlegging
- Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggin gen

Fylkesplan for Møre og Romsdal 2009 � 2012

Fylkesplan for Møre og Romsdal 2009 � 2012 ble vedtatt ved kongelig resolusjon 08.04.11.
Planen dreier seg om regional utvikling og har som mål å utvikle vekstkraftige regioner for å
sikre bolyst og verdiskapi ng. Fylkesplanens visjon er: «Vi vågar litt meir!». Planen har et
sterkt fokus på å skape et samfunn i vekst med tre satsingsområder som er kultur,
kompetanse og verdiskapning.

Møre og Romsdals Fylkesdelplan for senterstruktur 2004 � 2008

Fylkesdelplan fo r senterstruktur 2004 � 2008 ble vedtatt i 2004 og omfatter blant annet
retningslinjer for lokalisering av kjøpesenter og andre større nyetableringer/ utvidelser innen
detaljvarehandel. Fylkesdelplanen beskriver at disse skal lokaliseres innenfor sentrumsa real
avgrenset i kommuneplan, og være tilpasset tettstedets størrelse og funksjon. Handel med
plasskrevende varer bør ligge i eller i utkanten av sentrumsarealet.
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Regional energi - og klimaplan med strategi e r for industri og transport

Møre og Romsdal har utarbeidet en regional energi - og klimaplan som ble vedtatt i
Fylkestinget 07.12.2009. Planen omfatter mål og strategier for klimaarbeidet i Møre og
Romsdal samt en oversikt over tilgjengelig data . Strategiene skal følges opp gjennom
sektorvise handlingsp laner.

Konseptvalgutredning E39 Ålesund - Bergsøya

Statens veg vesen har som nevnt innledningsvis utarbeidet en konseptvalgutredning som har
som hensikt å få avklart hvordan transportbehovet mellom Ålesund og Bergsøya for gods og
personer best skal tilfreds stilles i framtida. Figur 1 viser hvilke konseptuelle valg for vegtrasé
som er vurdert i denne utredningen .

Kommuneplan for Midsund

I Kommuneplan samfunn «Midsund 2020 � på vei mot toppen» trekkes det frem at « Midsund
er ein øyko mmune der samferdselsløysingar er av vesentleg interesse for utvikling og
busetting. Vesentlege utfordringar framover er fastlandssambandet gjennom «Møreaksen»,
samt betre buss - og ferjetilbod. Utviklinga i Midsund framover vil henge nøye saman med
regions utviklinga rundt oss, og særskilt til utviklinga av regionsentra i Molde og Ålesund » .

Videre sier kommuneplanen at «Midsund sin attraktivitet som bustadskommune heng nært
saman med regionsutviklinga. Vi er avhengig av at utviklinga av ein større felles re gional bu -
og arbeidsmarknad samt at kulturell - og sosialmarknaden lukkas og realiseringa av
samferdselsløysinga Møreaksen».

Kommuneplan for Vestnes

Vestnes kommune styre godkjente i møte 6. juli 2006 Kommuneplan for Vest nes kommune -
rullering 2006. Ru llering av Kommuneplanen skal starte i 2012.

I kommuneplanen er det skissert en utviklingsretning som er ønskelig for kommunen;
«Vestnes sentralt geografisk også i framtiden. I skjæringspunktet mellom stamvegane E39
(Nord - Sør) og E136 (aust - vest). Fortsat t god t ferje - og båtsamband til regionsenteret i Molde.
Eventuelt tunnelsamband over Moldefjorden.»
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Ferjefrikryssing av Romsdalsfjorden blir også nevnt i ko mmuneplanen : « D ersom framtidig
ferjefri kryssing av Romsdalsfjorden vert aktuell, må vi arbeide for at denne går mellom
Vestnes og Molde via røyrtunnel, og slik at ein får mest muleg nytte at eksisterande
stamvegtras é.»

Kommuneplan for Aukra

Kommuneplan for Aukra 2011 � 2020 trekker frem at fastlandssambandet på sikt og god
infrastruktur generelt er en avgjørende faktor for eksisteren de næringsliv og for å tiltrekke
seg nyetableringer. Det er viktig for næringslivet at det blir høyt trykk på arbeidet med
Møreaksen, og infrastruktur vert vektlagt sterkt i forhold til å busette seg i kommunen.
Kommunen har forplikta seg til at 10% av skatteinntektene fra Ormen Lange skal gå inn i
samferdselsprosjekter der Møreaksen har høy prioritet. Det er viktig å støtte opp under det
regionale samarbeidet med Molde som regionsenter.

Aukra er e n pendl e r kommune og
en fas tlandsforbindelse vil styrke
mobiliteten i arbeids -
mark ed sregionen og gj ø re
kommunen mer attraktiv som
b o kommune. Det er bred politisk
enighet om at fastlandsforbindelse
skal være et t av
hovedsatsingsom rådene i
kommuneplan - perioden.

Kommuneplan for Molde

Kommuneplanen for Molde 2002 - 2010 har som et overordnede mål at kommunen skal være
et sterkt, attraktivt og funksjonelt region - og kommunesenter i vekst samt at kommunen skal
være pådriver i regionalt samarbeid.

Kommuneplanens arealdel 2009 - 2020 vedtatt i kommunestyrevedtak 92/10 avspeiler ikke en
framtidig samferdselsløsning vestover (Møreaksen). Møreaksen er dermed et nytt element
som krever tilpasning også i eksisterende arealplaner for Molde kommune .
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2.2 Berørte reguleringsplaner

Berørte reguleringspl aner, Midsund kommune

Plan ID Plannavn Ikrafttredelsedato

Reguleringsplan for Sundsbøen 25.3 . 1998

B erørte reguleringsplaner, Vestnes kommune

Plan ID Plannavn Ikrafttredelsedato

0048 Vik Industriområde 22.04.1999

Berørte reguleringsplaner, Aukra kommun e

Følgende planer i Aukra kommune vil berøres av planarbeidet:

Plan ID Plannavn Ikrafttredelsedato

1547199801 Reguleringsplan for Aukrasanden 7.10.98

1547200504 Aukrasanden endring 1 25.5.05

1547200409 Aukrasanden, mindre vesentlig endring gnr. 1 bnr. 2 2 26.1.05

1547200509 Aukrasanden endring for gnr. 1 bnr. 186 og 286 31.11.05

1547200406 Aukra fergekai 31.3.04

154720062 Barnebo barnehage 29.3.06

154720071 Barnebo barnehage endring 01 31.2.07

1547199802 Hukkelberg bostadfelt 5.3.98

1547201006 Hukke lberg bostadfelt endring 01 9.2.12

1547201002 Reguleringsplan for Akerøtangen 17.6.10

1547200607 Reguleringsplan for molo, ambulansekai 29.11.06

Berørte reguleringsplaner, Molde kommune

Følgende planer i Molde kommune vil berøres av planarbeidet:

Plan ID Plannavn Ikrafttredelsedato

0895 Mordalsmyra 15.5.1997
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3 KOMMUNEDELPLANENS AV GRENSNING

Kommunedelplanen vil omfatte ny ve g med nødvendig tilsluttende sideterreng på
strekningen mellom Vestnes kommune og Molde kommune, med en arm til Gossen i Aukra
komm une . I sør avsluttes kommunedelplanen ved tunnelinnslaget på Vik i Vestnes , der ny
E39 er tenkt videreført sørover via alternativene K2 eller K3 . I Molde kommune avsluttes
vegen ved Julbøen direkte øst for framtidig bru over Julsundet. På Gossen avsluttes vegen
ved Hukkelberget.

Kommunedelplanen vil kun omhandle selve vegkorridoren. Planen tar ikke sikte på å endre
arealbruken langs vegkorridorene i forhold til gjeldende planer.

I konsekvensutredningen vil det for hvert utredningstema defineres et influe nsområde, det
området som vil bli påvirket av vegutbyggingen. Dette vil for noen tema bli større enn selve
planområdet.

4 VEG S TREKNINGENS NÅVÆRENDE FUNKSJON

Strekningen langs E39 mellom Ørskogfjellet og Molde er ca. 33 km lang (inkl. ferjestrekning)
og inng år i den ca . ���� �� ����� ��������������� ��� �� �������� ��� ��� ������
Kristiansand og Trondheim (Klett). Trasevalget for Kyststamvegen ble gjort av Stortinget i
1995. Kyststamvegens hovedoppgave er å gi en mer effektiv riksvegforbindelse på
Vestlandet og knytte Vestlandet mot Sørlandet og Trøndelag.

E39 mellom Ålesund og Bergsøya er, sammen med E136 , hovedpulsåra i Møre og Romsdal
for distribusjon av varer. Ruta har også stor betydning for del leveranser i industriproduksjon
som verft, møbel og petroleum (basetransport). Fergesambandet E39 Molde - Vestnes er
fylkets viktigste fergesamband (4. størst i landet) med stor tungtrafikk, der trafikantenes
transportkostnader er nærmere 200 mill kr pr år (ca 24 kr/km), nesten 10 ganger høyere enn
transportkostnade ne for tilsvarende strekning på veg.

Når det i 20 13 åpnes 10km ny veg på trekningen Astad � Høgset, vil s trekningen ha
gjennomgående brukbar standard, med fjellovergangen over Ørskogfjellet vinterstid som den
største flaskehalsen. Vegen gjennom Molde har lav standard i forhold til trafikken, har dårlig
kapasitet og er dårlig tilrettelagt for gang - og sykkeltrafikk .

Fergesambandet har ½ - times frekvens . Økende etterspørsel og tidvis gjenstående biler viser
alt i dag behov for større kapasitet. Det må i nærm este framtid tas stilling til om økt trafikk
skal møtes med større ferger eller flere ferger med økt frekvens.
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Figur 2 : Trafikkutvikling på strategiske punkt langs E39. Tabellen er hentet fra Riksvegutredning Rute 4b, E39
Åles und - Trondheim

Tabellen ovenfor viser at det er svært stor trafikkvekst på deler av E39 Kyststamvegen.
F ergesambande t har trafikkvekst som ligger høyere enn den generelle veksten på vegnettet.
De siste 10 år har den årlige veksten vært på ca 5 % på streknin gen Molde - Vestnes. Siste 5
år har økni ngen vært på ca 6 % pr år.

Fergestrekningene gir videre opphav til puljekjøring med forbikjøringsbehov på lange
strekninger etter avkjøring fra ferja, og kan gi et urolig trafikkbilde inn mot fergekaia for å
rekke bes temte fergeavganger og komme foran andre biler ved trafikktopper.

Gossen/ Aukra kommune er i dag ikke del av Kyststamvegnettet. Kommunen har
fergeforbindelse fra Hollingsholmen med ½ times frekvens med tilfredsstillende kapasitet.
Vegstrekningen (Rv662) fr a Molde til Aukra ferjekai er omtrent 20 km inkl. ferjestrekningen.
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5 BESKRIVELSE AV PLANL AGTE TILTAK

5.1 Beskrivelse av utredningsalternativene

5.1.1 0 - alternativ

0 - alternativet er sammenligningsgrunnlaget for alle utredningsalternativ . Det skal beskrive
dagens si tuasjon og en forventet utvikling i influensområdet som vil skje uavhengig av
eventuelle tiltak. Det er generelt vanskelig å forutsi hvordan dagens situasjon vil utvikle seg.
Det er avhengig av befolkning og næringsutvikling, kommunale, fylkeskommunale og statlige
disposisjoner i årene framover. Framskrivning av dagens situasjon blir derfor et best mulig
estimat basert på eksisterende kunnskap. Følgende forutsetninger legges til grunn for
framskriving av dagens situasjon:

� Befolkningsvekst i henhold til SS �� � ������� ���������
� Trafikkvekst i henhold til Samferdselsdepartementets standard fylkesprognoser
� Vegprosjekter som inngår i gjeldende handlingsplaner for riksvegnettet (2010 � 2014)

blir realisert.
� Trafikkvekst på fergestrekningene kan tas i hoveds ak ved a) større ferger b) økt

frekvens/flere ferger .
� Hurtigbåttilbudet mellom Molde og Vestnes opprettholdes med samme frekvens som i

dag .

5.1.2 Utredningsalternativ

Utredningsalternativ et begynner i sør ved Vik i Vestnes kommune. Fra Vik følger vegen ny
tras é n ordover til den etter ca. 1 km går inn i en toløps undersjøisk tunnel under øya Tautra i
Romsdalsfjorden fram til Otrøya. Tunnelen vil bli drøyt 13 km lang og ca 330 meter dyp.
Dette er noe dypere enn Eiksundtunnelen som i dag er verdens dypeste (290 m) , men
prosjektet anses å ligge godt innenfor det som er løsbart med dagens kunnskap og
teknologi. Utredningsalternativet skal også beskrive prinsippet for tilknytning av eventuell ny
vegarm mellom Møreaksen og E136/ Tresfjordbrua .

På østsida av Otrøya går tunnelen over i hengebru over Julsundet og knytter seg til
eksisterende fylkes veg 662 på østsiden av sundet ved Julbøen .

I utredningsalternativet inngår også en forbindelse på bruer og fyllinger mellom Gossen og
Otrøya , som forbinde s med E39 ved Julsunde t. Julsundbrua vil bli ca. 1960 meter lang, med
et hovedspenn på 1600 meter. Dette er nesten 300 meter lenger enn Norges lengste
hengebru (Hardangerbrua) og anses å nærme seg grenseland for hvor langt en
av stivningsbærer med enkel brukasse kan spenne uten å bli aerodynamisk ustabil. Det
finnes hengebruer i utlandet som er lengre, men de er også bredere. Foreløpige vurderinger
tilsier imidlertid at en slik hengebru er g odt innenfor det som er gjennom førbart med dagens
metoder. Det legges til grunn en tofelts bru, men videre planlegging vil klargjøre om det er
behov for tre - felts bru.

På Gossen fortsetter utredningsalternativet nordover og knytter seg til eksisterende fv 216
ved Hukkelberget.

I utredningsalternativet legges følgende fergesamband ned:
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� Molde - Vestnes
� Solholmen - Mordalsvågen
� Aukra � Hollingsholmen

Planen avklarer også konsekvensene samt aktuelle tiltak for eksisterende veg mellom
Julbøen og Molde og mellom Vik og Vestnes.

5.2 Vegstandard

I den grad det blir nødvendig med mere detaljerte t ekniske vurderinger i forbindelse med
trasévalg for E39 gjennom planområdet, skal gjeldende vegnormaler legges til grunn. For
utforming av tunnelen gjelder EU - direktiver som er implementert i Norsk normalverk:

Stigning i tunnel skal være maks 5 %, med unnt ak av undersjøiske tunneler som kan ha
opptil 7 % stigning. Alle tunneler over 10 km lengde skal gjennom en særskilt godkjenning
som går på sikkerhet og risikovurdering .
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6 KONSEKVENSUTREDNING

6.1 Metodikk

Konsekvensutredningen skal i hovedtrekk gjennomfør es i henhold til metodikken som er
beskrevet i Vegdirektoratets håndbok nr. 140 «Konsekvensanalyser». Håndboka omhandler
både prissatte og ikke - prissatte konsekvenser. Der Håndbok 140 ikke følges er dette
spesifisert under det enkelte deltema.

Det skal utarbei des temakart for hvert utredningstema som viser inndeling i delområder og
områdenes verdi.

6.2 Ikke - prissatte konsekvenser

6.2.1 Landskap sbilde

Temaet landskapsbilde omhandler estetiske verdier i landskapet og menneskers visuelle
opplevelse av omgivelsene, og hvor dan de visuelle aspektene ved omgivelsene endres som
følge av veg tiltaket. Innen dette temaet skal det utredes både hvordan tiltaket er tilpasset
landskapet sett fra omgivelsene og hvordan landskapet oppleves sett fra veg en
(reiseopplevelse) og hvordan det te endres som følge av tiltaket. Opplevelseskvaliteter som
beskrives under landskap er viktige input til tema som friluftsliv og kulturminner/ - miljø.

I tråd med Hån d bok 140 skal planområdet deles inn i delområder for beskrivelse, fastsetting
av verdi, til takets omfang og konsekvenser. Avbøtende tiltak skal foreslås. Det er den
permanente situasjonen som skal utredes, men dersom det blir store inngrep i anleggsfasen
med hensyn til anleggs veger /tilbakeføring av anleggsveger, deponier , riggområder skal dette
også beskrives (se også under kap. 6.3.2 konsekvenser i anleggsperioden) .

������ ��������� ��������������� ��� �������� skal benyttes for å sette planområdet inn i
en større landskapsmessig sammenheng .

Tiltaket skal visualise res fra viktige standpunkt i landskapet. Både nær - og fjernvirkning må
vises og vurderes.

6.2.2 Naturmiljø

Det skal gjøres en kartlegging av naturverdier i planområdet. Kartlegging en skal
gjennomføres etter metodikk fra Direktoratet for naturforvaltning (DN) fo r kartlegging av vilt
og biologisk mangfold på land og i sjø (DN - håndbok 11 - 1996, 13 - 1999, 15 - 2001); se
www.dirnat.no. Kartlegging en skal fokusere på spesielt viktige lokaliteter for biologisk
mangfold (naturtyper og vilt), dvs. t .d. leveområde for trua ar ter. Det er den permanente
situasjonen som skal utredes. Men dersom det blir store inngrep og forstyrrelser i
anleggsfasen med hensyn til driftsveger og deponier skal dette også beskrives.

Naturmiljøet i Kjerringsundet vektlegges særskilt i utredningen.

6.2.3 Kulturminne r og kulturmiljø

Temaet omfatter følgende kulturminner og kulturmiljø innen planområdet:

� Automatisk fredede kulturminner (kulturminner eldre enn 1537)
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� Nyere tids kulturminner
� Marinarkeologiske kulturminner

Kjente, registrerte kulturminner sk al beskrives og kartfestes. Det er et mål at både
mangfoldet og e t representativt utvalg av kulturminner og kulturmiljøer skal bevares for
framtida. Tema har kopling mot landskapsbildet der visuelle forhold knyttet t il spesielle
kulturminner/miljøer omtale s. Gjennom konsekvensutredningen vil man få fram
kulturminneverdiene i planområdet. Det er spesielt viktig å få vist hvordan tiltaket vil redusere
eller styrke de eksisterende kulturhistoriske verdiene i området. Både direkte påvirkning/
inngrep i verdiful le kulturminner/miljøer og nærføring som reduserer verdien skal omtales.
Avbøtende tiltak skal beskrives.

Det skal vises hvor en kan forvente å finne ikke - kjente, automatisk fredede kulturminner.
Områder med potensialet for funn og antatt behov for ytter ligere undersøkelser på
reguleringsplannivå avgrenses på kart.

Undersøkelsesplikten etter kulturminneloven § 9, med tilhørende feltundersøkelser, skal
gjøres når valg av trasé er utført, i forbindelse med utarbeiding av reguleringsplan.

Automatisk freda kulturminner eller nyere tids kulturminner på land innen foreslått
planområde antas å være registrert. § 9 i kulturminneloven gjelder undersøkelsesplikt i
samband med utarbeidelse av arealplaner. Dersom tiltaket kommer i konflikt med automatisk
fredete kul turminner må kulturminnemyndighetene ta stilling til evt. dispensasjon før planen
kan vedtas.

Det er den permanente situasjonen som skal utredes, men dersom det blir store inngrep i
anleggsfasen som kan påvirke verdiene skal dette også beskrives (se også under kap. 6.3.2
ko nsekvenser i anleggsperioden).

6.2.4 Nærmiljø og friluftsliv

Temaene nærmiljø og friluftsliv defineres her som opphold og fysisk aktivitet i friluft knyttet til
bolignære uteområder og naturområdene som veg traséen e går gjennom. Helse og trivsel,
sosialt liv og mulighet for fysisk aktivitet er viktige aspekter. Konsekvensene for bomiljøet
som de alternative traséene gir skal utredes. Det skal også utredes hvordan nytt veganlegg
gir endringer i forhold til barrierevi rkninger og konsekvensen av veg anleggets arealbeslag i
forhold til muligheten for å kunne utøve friluftsliv. Det er den permanente situasjonen som
skal utredes . M en dersom det blir store inngrep og forstyrrelser i anleggsfasen med hensyn
til driftsveger og deponier som skaper barrierer ift. tilgjengelighet til friluftsområder og
rekreasjonsområder, anleggstrafikk og støy, skal dette også beskrives (se også under kap.
6.3.2 konsekvenser i anleggsperioden) .

DN - håndbok nr. 18 - 2001 «Friluftsliv konsekvensutredninger etter plan - og bygningsloven»
skal ligge til grunn for utredningsarbeidet.

� Nødvendig kartlegging og verdisetting av friluftsområder skal baseres på metode i
DN - håndbok nr. 25 - 2004.

� For øvrig skal arbeidet utføres etter metode som er skissert i Håndbok 140.



Planprogram for kommunedelplan Møreaksen: E39 Vestnes � M olde, med arm til Gossen 16

Møreaksen AS Asplan Viak AS

6.2.5 Naturressurser

Temaet naturressurser omfatter landbruk, fiske, reindrift, berggrunn og løsmasser. Landbruk
omfatter jordbruk og skogbruk samt annen økonomisk utnytting av utmarksressurser i
tilknytning til landbruk. Av disse naturressursene skal det gjøres registreringer av hvilke
konsekvenser de ulike veg alternativene gir.

For eventuelle konsekvenser innenfor landbruk skal det oppgis konkrete tall for tapt
dyrkamark og konsekvenser for arrondering for de ulike utre dningsalternativ.

Konsekvenser av gjennomføring av tiltak for eksisterende hav brukslokaliteter, spesielt i
forbindelse med sprenging og eventuell massedeponering må utredes.
A kvakulturlokalitetene 12252 Bogen MD, 12244 Setevika, 12246 Hagebukta og 12988
A ukrasanden gis en særskilt vurdering.

Veganleggets eventuelle konflikter med trekk veg er for vilt vil bli utredet under kapittel
«Naturmiljø».

6.2.6 Trafikkanalyse

Planlagte tiltak vil endre trafikksituasjonen i området. Dette gjelder både biltrafikk ,
kollekti vtrafikk , gang - og sykkeltrafikk og sjøtrafikk .

Trafikksituasjonen i planområdet samt på tilstøtende eksisterende hovedvegnett i alle fire
kommuner skal kvantifiseres og beskrives. Trafikksikkerhet skal vies spesiell
oppmerksomhet. Beskrivelse av aktuelle tiltak på de nevnte tilstøtende veger skal utredes.

6.2.7 S tøy og luftforurensning

Tiltakene vil medføre endring i støy og luftforurensning fra vegtrafikk. Dette kan føre til
konsekvenser for eksisterende og planlagte bolig - og hytteområder innenfor influensom rådet .
Influensområdet omfatter planområdet og tilhørende vegsystem så langt evt. støy og
forurensning bidrar til at grenseverdier overskrides. Konsekvenser for vegtrafikkstøy og lokal
luftforurensning skal vurderes og kvantifiseres for vegnett som får ves entlig endret
trafikkbelastning som følge av tiltaket og for nye vegtraséer.

6.2.8 Kommunal infrastruktur

Omlegging av E39, nye tilkomstveger og nye byggeområder gir endringer i kommunal
infrastruktur. Konsekvensene for eksisterende infrastruktur med vurdering av avbøtende
tiltak skal utredes.

6.2.9 Virkning på offentlige budsjett

Budsjettvirkning av planlagte tiltak skal synliggjøres ved beregning av investeringskostnader
og drifts - og vedlikeholdskostnader. For kommunalt budsjett vil dette gjelde tilrettelegging a v
nye byggeområder med nødvendig kommunal infrastruktur og vedlikehold og drift av disse.
For statlig budsjett gjelder dette investerings - og driftskostnader for ny E39 gjennom
planområdet.



Planprogram for kommunedelplan Møreaksen: E39 Vestnes � M olde, med arm til Gossen 17

Møreaksen AS Asplan Viak AS

Kostnadsoverslagene for investeringskostnader skal ligge innenfor en usikkerhetsmargin på
+ 25 % og gjennomføres ved hjelp av faglig anerkjente metoder. Beregning av drifts - og
vedlikeholdskostnader skal basere seg på erfaringstall for tilsvarende anlegg.

6.3 Andre konsekvenser

6.3.1 Grunnforhold

Grunnforholdene for de ulike planl agte tiltak skal kartlegges ved hjelp av allerede kjente data
og ved befaringer.

6.3.2 Konsekvenser i anleggsperioden

Konsekvenser i anleggsperioden omfatter lokale ulemper som følge av anleggsarbeid i
området. Bare kortsiktige virkninger skal tas med her, foru ten deponiområder. De langsiktige
virkninger kommer inn under de øvrige tema.

Det må vurderes om det er spesielle problemer knyttet til anleggsperioden, som risiko for
personskade, ulemper for bosatte og næring eller ulemper for trafikanter. Muligheter fo r
utbygging i etapper bør også vurderes. Anleggsfasen skal også berøres under hvert tema
under ikke - prissatte konsekvenser.

Anleggs veg er og riggområder
Belastning på eksisterende veg er av anleggstrafikk må evalueres ut fra veg enes bæreevner.
Behov for nye anleggs veg er må utredes. Disse må også vurderes i forhold til mulige varige
veg er og/eller hvordan de skal kunne tilbakeføres til opprinnelig vegstandard. Alternative
riggområder for de ulike alternativene utredes i forhold til egnethet og tilbakeføring. Metoder
for tilbakeføring må defineres. Kombinasjon rigg og deponi utredes. Riggområder for de ulike
alternativene må utredes for nødvendig vann, avløp og i forhold til forurensning.

Disponering av overskuddsmasser
Overskuddsmasser vurderes som en ressu rs, som kan bidra til ytterligere lokal og regional
utvikling. Gjennom denne planen utfordres berørte og nærliggende kommuner og næringsliv
til å legge til rette for samfunnsnyttig bruk av massene, slik at aktuelle permanente
deponeringsområder blir klargj ort i tide.

Disponering av overskuddsmassene skal omtales i planarbeidet. Deponiområder som vil
kunne gi permanente konsekvenser beskrives under ikke prissatte konsekvenser som
landskapsbilde og naturmiljø. Aktuelle steder for deponier må vurderes for kapa sitet og
egnethet. Dette gjelder også vurdering av mulige utskipningssteder for deponimasser. For
egnethet må landskap, naturmiljø, grunnforhold, transportavst ander være med i
vurderingene.

Anleggstrafikk og konflikter i forhold til annen trafikk
Anlegg strafikken bør være til minst mulig hinder for vanlig trafikk i den perioden anleggsfasen
pågår. De mest sentrale problemstillingene er støy - og støvforurensning, rystelser ved
sprengning og redusert framkommelighet langs eksisterende vegsystem.

Støy og rystelser i forhold til nærmiljø, friluftsområder mv.
Anleggets gjennomføring vil måtte bli styrt av utslippstillatelser fra forurensningsmyndigheten
vedrørende både støy, utslipp til luft og rystelser ved sprenging. Grenseverdier fra
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forurensningsmyndigh et må avklares og beskrives. Ved overskridelse av grenseverdier må
det gjennomføres avbøtende tiltak.

For støy gjelder T - 1442 Retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging. Denne
inneholder anbefalte støygrenser for anleggsvirksomhet.

6.3.3 Lokal og regional utvikling

Av tema som angår lokal og regional utvikling s kal konsekvenser innenfor temaene som er
listet opp nedenfor utredes:

Næringsliv
Det skal utredes i hvilken grad utbyggingen berører eller påvirker eksisterende næringsliv, og
hvordan ut byggingen kan bidra til utvikling av næringslivet , herunder betydningen av å
utnytte overskuddsmasser til etablering av nye næringsareal etc . Det skal også vises
hvordan utbyggingen bedrer tilgangen til nasjonale og internasjonale markeder .

Arbeidsmarked
D et utredes i hvilken grad utbyggingen påvirker reisetid og regularitet, og dermed tilg angen til
nye arbeidsmarkeder.

Turisme/ reiseliv
Det skal utredes hvordan utbyggingen bygger opp under ønsket utvikling av turisme og
reiseliv i regionen.

Utbyggingsmøn ster
Det skal utredes hvordan utbyggingen bygger opp under ønsket utvikling i henhold til
kommuneplaner/ fylkesplan i de fire kommunene og regional delplan for senterstruktur , eller
om den på annen måte kan påvirke framtidig utbyggingsmønster i de ulike ko mmunene. En
eventuell endring i kontakten mellom de ulike senterområdene i kommunene må utredes og
eventuelle avbøtende tiltak for å sikre at tettstedene bevarer en god intern kommunikasjon
må synliggjøres , herunder framtidig hurtigbåttilbud mellom Molde o g Vestnes .

Det skal også utredes i hvilken grad utbyggingen påvirker reisetid og avstander mellom
tettst eder og bygdesentra i regionen. I denne sammenhengen bør spesielt konsekvensene
av en kortere reisetid til Ålesund og Molde belyses.

6.3.4 Risiko - og sårbar hetsanalyse

Det skal utarbeides en risiko - og sårbarhetsanalyse (ROS - analyse) for utredningsalternativet
(ikke dagens 0 - alternativ). ROS - analysen skal identifisere uønskede hendelser og gi en
karakteristikk med hensyn til sannsynlighet og konsekvens av de ulike hendelser.
Forebyggende tiltak skal beskrives.

ROS - analysen må ha vurderinger både for anleggs - og driftsfasen. Analysen skal utarbeides
etter anerkjent metoder. Det vises til Samfunnssikkerhet i arealplanlegging - Kartlegging av
risiko og sårbarhet fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (revidert utgave
januar 2010). Analysen skal gjøres ut fra lokale forutsetninger og egnede sjekklister.
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7 OFFENTLIG INFORMASJO N OG MEDVIRKNING

Regelverket for planlegging etter Plan - og bygningsloven og fo rskrift om konsekvens -
utredninger sikrer medvirkning og en åpen planprosess. Gjennom høring og offentlig ettersyn
av planprogrammet gir en muligheten til å påvirke hvilke problemstillinger som skal utredes i
planarbeidet. I tillegg kommer vanlig høring og offentlig ettersyn av planforslaget når det
foreligger.

I og med at E39 er et viktig element i planen, er det ønskelig og nødvendig at det etableres
et nært samarbeid mellom kommunen e og Statens vegvesen i forbindelse med planarbeidet.
Statens vegvesen in viteres til slikt samarbeid gjennom et eget brev fra kommunen e .

I tillegg er det planlagt følgende informasjons - og medvirkningstiltak:

� Informasjon via internett: Kommunen e vil informere om planarbeidet for E39 under
nettsidene til kommunen e .

� Offentlig mø te i planfasen: Det er planlagt offentlig møte i desember 2012 for
presentasjon av planforslag og forutsetninger.

8 FRAMDRIFT

I tabellen nedenfor er det satt opp en plan for framdrift i planarbeidet. Planen er satt opp ut i
fra en forutsetning om at det ikke dukker opp vesentlige endringer i planutforming/
planinnhold i forbindelse med offentlig høring av planforslaget.

Aktivitet Tidsramme (mnd./år)
Utarbeidelse av planprogram Mars / April 2012
Kunngjøring av oppstart og o ffentlig høring av
planprogram

Juni - juli 2012

Fastsetting planprogram August 2012
Kontrahering av rådgiver for utarb e idelse av
plan

August 2012

Utarbeidelse av kommunedelplan med KU August - desember 2012
Offentlig orienteringsmøte Desember 2012
1. gangs behandling av planforslag Januar 2013
Offentlig høring av planforslag med KU Januar � februar 2013
Merknadsbehandling etter høring Mars � april 2013
Saksforberedelse for planvedtak Mai 2013
Planvedtak Juni 2013




