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1. BAKGRU NN

I forbindelse med reguleringsplan for strekningen Lønset – Hjelset er det i en skissefase jobbet
med to ulike veglinjer:

• Alternativ 1 Nedre linje (I hovedsak som vedtatt hovedplan fra 1997)
• Alternativ 2 Øvre linje

Den vedtatte hovedplanen er blitt over 15 år gammel og det har skjedd en del utvikling siden den
tid. Hensikten med skisseprosjektet har vært å undersøke om det finnes andre og eventuelt
bedre løsninger enn den vedtatte linjen som kan ivareta krav til ny veg på strekningen.

Det skal bare fremmes ett alternativ som reguleringsplan. Statens vegvesen skal derfor sile ut ett

av alternativene. Denne utsilingsprosessen baseres på en forenklet kostnads - og
konsekvensanalyse. Dette er således ikke en fullstendig konsekvensutredning i trå d med
planprogrammet. En fullstendig KU vil bli utarbeidet i tilknytning til den framlagte
reguleringsplanen.

I den forenklede alternativsanalysen har vi fokusert på følgende tema .

• Kostnader
• Reiselengder
• Ikke prissatte konsekvenser (Friluftsliv, landskap, kulturminner/kulturmiljø, naturmiljø og

naturressurser).

En full konsekvensutredning vil bli utarbeidet for det alternativet som går videre til
detaljregulering.
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2. PRESENTASJON AV ALTE RN ATIVE NE

2.1 Veglinjene

Det er undersøkt to alternati ver:
• Alternativ 1 Nedre linje (I hovedsak som vedtatt hovedplan fra 1997)
• Alternativ 2 Øvre linje

Linjene er identiske fra Lønset og de første 4,2 kilometerne. Deretter skiller de lag, og ender på
to ulike steder ved Hjelset.

Hensikten med å undersøke et alternativ til den tidligere vedtatte hovedplan linja har vært at
den ne traseen krysser gjennom et boligområde som har utviklet seg en del på disse årene . Det
har vært ønskelig å se om det er mulig å legge vegen på oversiden av dette boligområdet. I

tillegg har det vært ønskelig å vurdere muligheten for å benytte randsonen mellom dyrka mark
og skogen i større grad enn den vedtatte.

For begge alternativene er det utarbeidet flere varianter som er justert og endret, før de to
hove dalternativene står igjen.

Vedlegg 1 viser plan og profiltegninger for de to alternativene.



FORENKLET KONSE KVENSANALYSE 7 ( 37 )

Ramboll

2.2 Alternativ 1

Alternativ 1 er endret noe i forhold til den opprinnelige hovedplanen :

• Traseen er lagt bakenfor Åshaugen ved Hjellset gård .
• Kryssløsningene er end ret til planskilte løsninger i begge ender
• Det er forutsatt en miljøkulvert i det omr ådet ved Gujorda boligområde som går nærmest

bebyggelsen

En utfordring har vært å oppnå tilfredsstillende stigningsforhold på den siste strekningen ned mot

Hjelset. Årsak en til dette er at veglinjen bør ligge lavest mulig forbi bebyggelsen ved Gujorda,
samtidig som veglinje må ligge tilstrekkelig høyt ved Gujordselva. Det er derfor en kort strekning
(ca. 250 meter) som har 6 % stigning. Ellers er maksimal stigning på 5 % langs traseen.

2.3 Alternativ 2

I dette alternativet tar linja av fra den nedre omtrent ved profil 4250 og går i hovedsak ovenfor
bebyggelsen ved Gujarda. Krysset ved Hjelset blir liggende ca ….. meter lenger nord enn ved
alternativ 1. Det inngår en omlegging av fylkesveg 62 slik at denne skal få en god tilknytning inn

mot E39. Også dette alternativet har planskilte kryss i begge ender.

2.4 Kryssløsninger

Krysset ved Lønset er identisk i de to alternativene. Krysset er utformet som med en
gjennomgående E39 i bru over, med ramper ned til en underliggende rundkjøring.

Krysset ved Hjelset er utformet med samme hovedprinsipp men i alternativ 2 er krysset fly ttet
noen hundre meter lenger nord.

Kryssløsningene er vist i vedlegg 2.
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3. KOSTN ADE R

Det er gjennomført et kostnadsanslag for de to alternativene. Metoden er basert på en enkel
mengdeberegning og enhetspriser basert på erfaringstall . Kostnadsoppsettene er vist i vedlegg
3.

3.1 Oppsummering av kostnader

Tabell 1 Sammenstilling kostnader (mill 2013 -kroner)

Påslag Alternativ 1 Alternativ 2
Entreprisekostnad 508 502
Byggherrekostnader 12% 61 60
Grunnervervskostnader 3 % 15 15
Usikkerhetskostnader 12% 61 60
Mva 25% 142 141
Prosjektkostnadeksmva 645 638
Prosjektkostnadinkl mva 788 778

Tabellen viser at kostnaden skiller svært lite mellom alternativene. Den nedre linjen har en
relativt kostbar miljøkulvert, den øvre linjen har noe lengre veg og et par nye bruer . Til sammen

jevner dette seg ut så forskjellen er tilnærmet neglisjerbar på dette planstadiet , muligens med en
svak favør av alternativ 2. Forskjellen utgjør mindre enn 2 % noe som er vesentlig mindre enn
usikkerheten i kostnadsoverslaget.

De største forskjellene er disse:
• Øvre linje har høyere kostnader både for hovedveg (E39) og lokalveger. Anslagsvis vil dette

utgjøre en kostnadsforskje ll på mellom 25 -30 mill.kr i favør nedre linje. Noe som i all
hovedsak skyldes lengre E39 linje, samt flere tiltak på lokalveger. Meterprisen for veg er
relativt høy for begge alternativene på grunn av mye sprengning og mye overskuddsmasser.

• Når det gjel der brukostnader utgjør forskjellen i de to alternativene en ny undergang for
Øverbygdsvegen samt bru på lokalveg i nordøst enden. Anslagsvis vil dette utgjøre en

kostnadsforskjell på ca. 15. mill i favør nedre linje.

• For nedre linje må E39 legges i en løsmassetunnel. Anslagsvis vil dette utgjøre ca. 50 mill.kr i
favør øvre linje.

3.2 Forutsetninger for kostnadsanslagene

Det er ikke tatt hensyn til grunnerverv i de to alternativene.

Forutsetninger veg:

• Viktig med avklaringer på massebalanse og hvor man kan benytte overskuddsmasser.
• Har forutsatt bruk av fjell i linjen til frostsikring og forsterkningslag.
• Har forutsatt ingen spesielle tiltak mtp grunn.
• Ingen kostnader i forbindelse med elvesikring/plastring, tiltak i forbindelse med bekkeløp etc.
• Overskuddsma sser er tenkt bortkjørt til eksternt deponi, dog innenfor rimelighetens avstand.
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• Regulering av massedeponi, eventuelt riggplass for bearbeiding av masser (knuseverk etc. ).
• Tilstrekkelig anleggsbelte for å gjøre arbeidet lette re mtp atkomst, lagring av jord masser etc.
• Forberedende arbeider inkl midlertidig trafikkavvikling er lagt inn i påslagsprosenten for rigg,

satt til 15 %.
• Forutsetter midtrekkverk samt noe rekkverk på sideterreng.

• Enkel skilting er lagt inn, ingen portaler, belyste skilt etc.

Forutsetn inger bru/jordbruksunderganger/vegundergang:

• Kostnadene er ikke kontrollert av bruavdeling ved Ivar F.
• Kostnadene forutsetter direkte fundamentering/platefundament.
• Ingen kostnader vedr bekkeomlegging, andre tiltak i driftsfasen er lagt inn.

• Kostnadene er forutsatt plasstøpte underganger, antall underganger er lik for begge
alternativer, sett bort i fra undergang ved Øverbygdsvegen som er en egen kostnadspost.
Antall jordbruksunderganger/bekkekulverter er ikke endelig. Alle jordbruksundergange r er
dimensjonert for ett felt, dvs 4 meter innv bredde.

Forutsetninger løsmassetunnel:

• Det er ikke tatt hensyn til eventuelle spesielle grunnforhold som initierer økte kostnader.
• Det er ikke medtatt kostnader for å ivareta bolig er på nord /nordvestlig sid e av

løsmassetunnel.
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4. REISE TID ER

Det er målt veglen gder og beregnet reisetider langs eksisterende veg og de to alternative
veglinjene fra tre ulike punkter i øst.

• Trafikk langs E39 Roaldset – Årø
• Trafikk som skal til /kommer fra Fv 62 (Skjevik)
• Trafikk som har start /målpunkt i Hjelset sentrum

Tabell 2 Reisetider (minutter)

Roaldset – Årø
(E39)

Skjevik - Årø Hjelset - Årø

Alt. 0 Eksisterende veg 13,7 13,2 11,5

Alt. 1 Nedre linje 10,2 11,3 11,2

Alt. 2 Øvre linje 10,7 11,4 12,8

Begge linjene vil redusere reisetiden langs E39 med mellom tre og fire minutter . For trafikk langs
E39 og til/fra Fv 62 er forskjellene i reisetid så godt som neglisjerbare for de to alternativene . For
trafikk mellom Hjelset sentrum og Molde vil alternativ 2 medføre en noe større omveg (ca 1 ½
minutt) , og ikke så mye raskere enn å benytte dagens veg. Dette kan gi risiko for at noen flere
vil benytte eksisterende veg framfor E39. Denne trafikken er imidlertid relativt liten.
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4.1 Vurderinger i forhold til framtidig sykehustomt

Parallelt med arbeidet med reguleringsplan for E39, jobbes det med lokalisering av ny

sykehustomt for Nordmøre og Romsdal sykehus. De aktuelle plasseringene i Molde kommune er
Mork, Roaldset og Oppdøl.

Figur 1 Aktuelle sykehustomter

Ved plassering på Mork vil begge alternativene skjære gjennom tomteområdet men på ulike
måter. Den øvre linja som passerer i overkant vil muligens gi noe bedre muligheter for utnytte lse
av tomta. Uansett vil en sykehusplassering på Mork gi en gjensidig avhengighet i framdrift og
gjennomføringsmulighet mellom vegen og sykehuset som være problem atisk .

Ved plassering på Roaldset ser begge alternativene ut til å kunne gi god adkomst til området,
men øvre linje vil medføre et planskilt kryss som gir lett adkomst til sykehusområdet.

Ved plassering på Oppdøl vil den nedre linja gi bedre tilknytning til området ved at krysset blir
nærmere og det vil gi kortere adkomst fra hovedvegsystemet til sykehuset.

Det er utarbeidet en konsekvensutredning som anbefaler plassering ved Oppdøl. Dersom dette
blir valgt, vil nedre linje gi noe kortere tilknytning til hovedvegsystemet, og noe raskere
forbindelse til Molde.

Mork

Oppdøl

Roaldset
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5. IKKE PRISSATTE KON SEKVE NSER

5.1 Meto de

Statens vegvesens standardmetodikk bli benyttet for en systematisk, samlet vurdering av det

enkelte tema. Fremgangsmåten er beskrevet i håndbok 140 (Statens vegvesen, 2006).

Tre begreper står sentralt når det gjelder vurdering og analyse av ikke -prissa tte konsekvenser;
Verdi, omfang og konsekvens. Med verdi menes en vurdering av hvor verdifullt et område eller
miljø er. Med omfang menes en vurdering av hvilke endringer tiltaket antas å medføre for de
ulike miljøene eller områdene, og graden av denne end ringen. Til sammen gir dette en

konsekvens som er summen av verdien på det enkelte element og omfanget av inngrepet/tiltaket
på det samme elementet. Både verdi, omfang og konsekvens bygger på en avveining mellom de
fordeler og ulemper som tiltaket vil medf øre.

Skalaen for vurderingene er gitt i en såkalt konsekvensvifte, definert i nevnte håndbok. I viften
kommer det fram en konsekvensskala fra meget stor positiv til ubetydelig på begge sider av

skalaen angitt med farger fra lilla til hvit og med koding (+ +++ via 0 til –––– ).

Tabell 3 Skala for vurdering av ikke -prissatte konsekvenser

Symbol Konsekvens Beskrivelse

+ + + +
Meget stor positiv

konsekvens

Meget store forbedringer i forhold til dagens

situasjon. Kan i prinsippet ikke bli bedre.

+ + + Stor positiv konsekvens Store forbedringer i forhold til dagens situasjon.

+ + Middels positiv konsekvens
Middels store forbedringer i forhold til dagens

situasjon.

+ Liten positiv konsekvens Små forbedringer i forhold til dagens situasjon.

0 Ubetydelig/ingen konsekvens
Ingen eller uvesentlige endringer i forhold til

dagens situasjon.

– Liten negativ konsekvens Noe forverring i forhold til dagens situasjon.

– – Middels negativ konsekvens Middels forverring i forhold til dagens situasjon.

– – – Stor negativ konsekvens Store forverringer i forhold til dagens situasjon

– – – –
Meget stor negativ

konsekvens

Meget store forverringer i forhold til dagens

situasjon. Kan i prinsippet ikke bli verre.

5.2 Friluftsliv

Metode

Temaene nærmiljø og friluftsliv defineres her som opphold og fysisk aktivitet i friluft knyttet til
bolignære uteområder og naturområdene som vegtraséene går gjennom. Helse og trivsel, sosialt
liv og mulighet for fysisk aktivitet er viktige aspekter. Konsekvensene for bomiljøet som de
alternative traséene gir skal utredes. Det skal også utredes hvordan nytt veganl egg gir endringer
i forhold til barrierevirkninger og konsekvensen av veganleggets arealbeslag i forhold til
muligheten for å kunne utøve friluftsliv. Det er den permanente situasjonen som skal utredes.
Men dersom det blir store inngrep og forstyrrelser i anleggsfasen med hensyn til driftsveger og
deponier som skaper barrierer i forhold til tilgjengelighet til friluftsområder og
rekreasjonsområder, anleggstrafikk og støy, skal dette også beskrives
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• DN-håndbok nr. 18 -2001 «Friluftsliv konsekvensutredninger et ter 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.

0 - alternativet - Beskrivelse av dagens situasjon

0-alternativet er sammenligningsgrunnlaget for alle utredningsalternativ. Det skal beskrive
dagens situasjon og en forventet utvikling i influensområdet som vil skje uavhengig av eventuelle
tiltak. Det er generelt vanskelig å forutsi hvordan dagens situasjon vil utvikle seg. Det er blant
annet avhengig av befolkning og næringsutvikling.

Dagens situasjon vil uten de planlagte tiltak neppe bli særlig forandret fra i dag. Det er ingen
reguleringsplaner eller andre tiltak som vil endre dagens forhold vesentlig.

Verdi

For friluftsliv er verdien relativ liten. Området mellom Lønset og Hjelset har bebyggelse først og
fremst langs dagens E39 som ligger ved sjøen. Over dagens E39 er det en del gårdsbruk og
dyrkama rk med skogglenner som skiller eiendommene. Det går en del traktorveier/skogsveier
oppover lia som senere går over til stier slik at man kan komme seg opp i fjellet. Maifjellet (808
moh) ,Måsvatnet, Mjelvadalen /Vasslivatnet og Skårsfjellet kan alle nås fr a Fannefjordsia. Det er
nok ikke den mest brukte innfallsporten til fjellene i nærheten. Langdalen/Skaret og Fursetfjellet
er mere brukte utfartssteder. Langs sjøen hvor bebyggelsen ligger er det Hjelsetområdet og

Gujorda som har de største boligområdene. Ved Oppdøl er det en småbåthavn og ellers er det
naust langs hele strekningen.

Verdien for friluftsliv vurderes til liten. Det er få områder som brukes til friluftsliv/rekreasjon i
dag selv om områdene i tilknytning til sjøen har verdi.

Verdi: Liten Middels Stor

�

Omfang

Alternativ 1 «nedre linje»
Fra Lønset til Hjellset gård er begge alternativene like. Der ny veg går opp i lia ved Lønset vil det
bli et stort kryss og veg tett på et par bolighus der som får forringet nærmiljøet sitt. Derfra og
frem til Hjellset gård er ny veg for det meste i randsonen mellom dyrkamark og skogen. Fra
Hjellset gård er ny veg lagt i skogen til den passerer grusuttak ved Øverhagen. Den går så inn på
dyrkamark frem til den krysser Gujordselva på oversiden av et boligområde, før den går i en 100
meter lang kulvert gjennom boligområdet Gujorda. Her vil det bil negativt for nærmiljøet for de

som kommer tettest på vegen, selv om kulverten vil bidra til at boligfeltet ikke blir direkte delt vil
vegen her bli en barriere for beboerne. I forhold til vegen som hinder for å komme seg vider opp
i fjellet vil det bli etablert driftsveger for skogbruk/jordbruk og kulverter som kan brukes for å
komme seg til fjells.
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For nærmiljø og friluftsliv er det spesielt situasjonen ved Gudjorda som er negativt da den vil
berøre nærmiljøet der. De positive sidene ved å få vegen lenger opp i lia oppveier de negative
konsekvensene ved at det blir mindre trafikk i boligområder som i dag er utsatt for trafikk og
støy. Det vil bli lettere tilgang til sjøen og forholdene for myke trafikanter og særlig syklister vil
bli vesentlig bedre.

Omfanget vurderes til lite positivt.

Omfang: Stort Middels Lite | Lite Middels Stort
negativt negativt negativt | positivt positivt positivt

�

Altern ativ 2 «øvre linje»
Fra Lønset til Hjellset gård er begge alternativene like. Fra Hjellset gård legger den seg lengre
inn i skogen og berører i mindre grad enn alternativ 1 dyrkamark og gårdsmiljøene. Alternativ 2
legger seg på oversiden av boligene ved Gudjorda og er mer skånsom for nærmiljøet enn
alternativ 1. For å komme ned på vegen ved Hjelset blir et par boliger berørt.
Som i alternativ 1 oppveier de positive sidene ved å få vegen lenger opp i lia de negative
konsekvensene ved at det blir mindre tr afikk i boligområder som i dag er utsatt for trafikk og
støy. Det vil bli lettere tilgang til sjøen og forholdene for myke trafikanter og særlig syklister vil

bli vesentlig bedre. Omfanget vurderes til lite til middels positivt.

Omfang: Stort Middels Lite | Lite Middels Stort
negativt negativt negativt | positivt positivt positivt

�

Oppsummering nærmiljø og friluftsliv

Begge alternativene vurderes til å gi flere positive enn negative konsekvenser. Området vurderes
ikke til å ha særlig verdi for friluftsliv. Nærmiljøkonsekvensene er størst ved alternativ 1 som
kommer tett på boligene i Gudjorda selv om en miljøkulvert vil være et bra avbøtende tiltak. For
det helhetlige nærmiljøet vil boligene som i dag ligger langs vegen få et bedre nærmiljø med

mindre trafikk, enklere tilgang til sjøen og mindre støy. Gang og sykkelforholdene vil bli vesentlig
forbedret.

Tabell 4 Sammenstilling nærmiljø og friluftsliv

Alternativer Verdi Omfang Konsekvens

Alternativ 1, nedre linje Liten Lite positivt +

Alternativ 2, øvre linje Liten Lite / Middels positivt + / ++

Avbøtende tiltak:

Mindre tras éjusteringer kan redusere konfliktpotensialet i forhold til gårdsmiljø og boliger. Hvor
vidt dette lar seg gjøre handler ofte om å gå ned på en lavere radius og dermed lavere fart.

For å hindre at ny veg blir en barriere for de som skal komme seg opp i fje llet, bør det være noen
underganger som kan brukes. Det er naturlig at disse undergangene blir oppført for å sikre uttak
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av skog og kan dermed også brukes som turveger. Miljøkulvert ved Gujorda er en forutsetning
for å ikke dele boligmiljøet der opp noe som vil være negativt for nærmiljøet.

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

5.3 Landskap

Metode

Med utgangspunkt i egne befaringer, fotos, ortofoto s, bonitetskart, markslagskart og andre
kartbaser er det utarbeidet en kortfattet beskrivelse av landskap sbildet langs de to
vegalternativene for reguleringsplan for ny E39 Lønset – Hjelset (beskrevet under kapittel 1
ovenfor). På bakgrunn av denne beskrivelsen er området så gitt en grov verdivurdering hvor
Statens vegvesens standardmetodikk er blir benyttet for vurdering av tema et landskap sbilde (jfr .
kapit tel 2 med beskrivelse av metodikk). Landskapet er betont som en visuell og

opplevelsesmessig ressurs, og bli r gjerne karakterisert etter begrepene helhet/kontinuitet,
mangfold/variasjon og inntrykksstyrke/intensitet.

Det er viktig å være klar over at de samlede konsekvensvurderinger skal dekke alle ”normale”
utbyggingssituasjoner. Konsekvenser som er vurdert til å ha lite eller middels omfang kan derfor
skjule store konsekvenser for nærmeste naboer, grunneiere eller andr e. Det forutsettes derfor at
den enkelte detaljsak håndteres i direkte prosesser mellom tiltakshaver/kommune og den enkelte

berørte part .

Influensområder

Tiltakets influensområder vil være på to nivåer:

1. Nærmiljøene hvor de fysiske inngrepene av veganlegge t skjer i landskapet.

I forhold til dette tiltaket vil dette være vegens nærområder i lisonen nord for

Romsdalsfjorden.

2. Områder som visuelt påvirkes av veganlegge t.

Dette vil være områder hvor folk ferdes og bor. I denne sammenheng vil dette være de

bebygd e områdene langs dagens E39 langs fjorden, samt hvordan det nye veg anlegget

visuelt sett oppleves fra fjorden og øyene i sør .

Klassifisering av landskap – landskapsregioner og sårbarhet

Institutt for Skog og Landskap har utarbeidet et nasjonalt klassifise ringssystem for landskap.
Dette kan kort beskrives slik: Landet er inndelt i 45 landskapsregioner. Disse er igjen inndelt i
444 underregioner. Underregionene er så igjen inndelt i landskapsområder. I Møre og Romsdal

fylke er både landskapsregioner og under regioner definert, men kun landskapsregionene er
beskrevet. Underregionene er lokalgeografiske områder på kommunenivå.

Landskapsregionene beskrives i forhold til følgende karakteristika:
• Landskapetshovedform
• Landskapetssmåformer
• Havogvassdrag
• Vegetasjon
• Jordbruksmark
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• Bebyggelseogtekniskeanlegg
• Landskapskarakter

Den aktuelle veglinjen ligger i følgende landskapsregion:
• 22– Midtre bygderpåVestlandet:OmrådenelangsMoldefjorden

(Vestnes/Molde)

Nedenfor følger en kortfattet karakteristikk over den aktuelle landskapsregionen – beskrevet i

Puschmann: Nasjonalt referansesystem for landskap – 2005

• Region 22: I grove trekk kan den ses som et belte mellom fjordmunningene og indre
bygdene. Her inngår også flere mellomstore fjellområder mellom fjordløp ene. Både langs
fjordløpene og oppe i regionens fjellområder er det generelt lite løsmasser. Her dominerer et
tynt og usammenhengende jorddekke i kombinasjon med nakne fjellflater og fjellblotninger. I

Romsdal og på Nordmøre har landskapet et mildere uttry kk enn på Sunnmøre , dvs. langt mer
avrundet og med større løsmassedekker. Skogspreget er betydelig, og her er store områder
med særlig lauv - og

Figur 2 : Landskapsregioner . Grå farge viser den aktuelle landskapsregion 22 – Midtre bygder på
Vestlandet : Områdene langs Moldefjor den (Vestnes/Molde). Nord for landskapsregion ligger
landskapsregion 25 (grønn farge): Fjor dbygdene på Møre og i Trøndelag.

0 - alternativet - Beskrivelse av dagens situasjon

0-alternativet er sammenlignings grunnlaget for alle utredningsalternativ. Det skal beskrive
dagens situasjon og en forventet utvikling i influensområdet som vil skje uavhengig av eventuelle
tiltak. Det er generelt vanskelig å forutsi hvordan dagens situasjon vil utvikle seg. Det er blant
annet avhengig av befolkning s- og næringsutvikling.
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Uten de planlagte tiltak vil dagens situasjon for landskapsbildet i overskuelig framtid neppe bli
særlig forandret fra i dag. Det foreligger ingen større reguleringsplaner eller andre planlagte tiltak
som vil endre dagens landskapsbilde vesentlig. Over tid må en imidlertid forvente at gjengroing
av mer ekstensive landbruksarealer som for eksempel tidligere beitemark og slåtteenger vil

fortsette, særlig i de øvre delene av planområdet. Dette gjør at dagens åpne landskap i denne
sonen etter hvert vil få skogkarakter.

Planområdet er en sørvendt li som er preget av gårdstun med tilhørende dyrket mark som
veksler med skogteiger på grunnlendte og brattere områder (koller og berglende). Foruten
fulldyrk ede områder fins også teiger med beite og gammel slåttemark. Disse områdene finnes i

størst omfang øverst mot utmarka og skogen. Slike områder er delvis under gjengroing på grunn
av at de ikke lenger er i drift. Skog dominerer i øverste del av planområdet. Innenfor
planområdet finner vi også mange bekker og mindre elver som danner randsoner i landskapet,
og bidrar til at landskapet blir inndelt i mindre landskapsrom og teiger. Samlet bidrar dette til at
disse åpne områdene i dag framstår som et variert og mangfoldig kulturlandskap.

Verdi

Store deler av landskapsbildet i tiltaksområdet er som beskrevet ovenfor et variert og mangfoldig
kulturlandskap, mens andre deler består av skog og utmark. Når verdien av et slikt område skal
vurderes, vil en måtte ta hen syn til om de landskapstypene som er representert innenfor
området er sjeldne eller viktige sett i forhold til landskapsbildet i den samme regionen, i dette

tilfellet områdene langs Romsdalsfjorden/Moldefjorden. I en slik sammenligning er vår vurdering
at landskapsbildet i planområdet ikke er sjeldent eller unikt, men at den store variasjonen som er
omtalt ovenfor gjør at vi likevel vurderer landskapsbildet til å være noe over middels verdifullt:

Verdi: Liten Middels Stor

�

Omfang

Alternativ 1 « Nedre linje»

Fra Lønset til Hjellset gård
På denne delstrekningen er de to alternativene sammenfallende. Beskrivelsen nedenfor vil derfor
være lik for begge alternativer:

Ved Lønset vil det store kryssområdet og et bratt sideterren g gi et stort inngrep i dagens
kulturlandskap. I tillegg er terrenget sidebratt, noe som dels gir store skjæringer/fyllinger.
Lønsetelva, som på dette stedet har en bred og frodig randsone og faller i flere løp ned lisiden, vil

også få et stort landskapsi nngrep som følge av veganlegget. Videre østover er veglinjen lagt i
skog eller randsonen mellom skog/utmark og innmarka fram til Sigersetbø, men stedvis vil vegen
også berøre beitemark/slåtteeng. På denne strekningen vil landskapsinngrepene samlet sett
vær e moderat negative . Mellom Sigersetbø og Skjerslia vil vegen berøre øvre del av dyrkamarka
og krysse Hatlaelva. Østover fra Skjerslia kommer vegen ut i åpen kulturmark før den igjen går
inn i skogsterreng fram til Øygardselva. Med unntak av en kort parsell over dyrket mark ved

Mjelve, vil vegen videre østover ligge i skogsmark helt til Trøa øst for steinbruddet ved
Øverhagen. Da har de to vegalternativene skilt lag.
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Samlet sett vurderes omfanget av vegens inngrep i landskapsbildet mellom Lønset og
Hjellse t/Trøa å være middels negativt. Dette gjelder altså begge alternativer.

Fra Hjellset gård til Hjelset

Etter Trøa ligger vegen i hovedsak over dyrket mark fram til den krysser Gujordselva ved
boligområdet ved Gujorda . Her er vegen foreslått lagt i en miljøkulvert gjennom boligområdet.
Videre østover ligger vegen i hovedsak over dyrket mark og lengst øst i en bratt skogkledd
randsone fram til det planlagte krysset ved Hjelset.
Omfanget av konsekvenser for landskapsbil det for denne parsellen av alternativ 1 (nedre linje)
vurderes også å være middels negativt.

Samlet sett vil vi da få følgende omfang for landskapsbildet i alternativ 1:

Omfang: Stort Middels Lite | Lite Middels Stort
negativt negativt negativt | positivt positivt positivt

�

Alternativ 2 «Øvre linje»

Fra Lønset til Hjellset gård er alternativ 1 og 2 sammenfallende. På denne parsellen vurderer vi at
omfanget for landskapsbildet er middels negativt (se ovenstående beskrivelse).

Fra Hjellset gård foreslås alternativ 2 lagt gjennom en større andel av skogs mark videre mot
Hjelset enn alternativ 1. Noe åpent kulturlandskap vil bli likevel bli berørt parsellvis også i dette
alternativet , men altså i mindre omfang en for alternativ 1. I forhold ti l verdivurderingen av

skogsmark i forhold til åpent kulturlandskap (jfr. 5.3.2 og 5.3.3 ovenfor) gj ør dette at tiltakets
omfang for landskapsbildet langs denne parsellen av alternativ 2 (øvre linje) er mer negativt enn
for alternativ 1 – dvs. lite til midd els negativt.

Samlet sett vil vi da få følgende omfang for landskapsbildet i alternativ 2:

Omfang: Stort Middels Lite | Lite Middels Stort
negativt negativt negativt | positivt positivt positivt

�

Oppsummering landskapsbilde

Det mest verdifulle landskapet i tiltaksområdet er det åpne småskalige kulturlandskapet, med
randsoner langs bekker og elver , samt langs eiendomsgrenser og i teiggrenser. Skogsområdene
vurderes som mindre verdifulle, og her vil også de visuelle inngrepene være mer skjult mot
omgivelsene. Dette gjør at omfanget av negative landskapsinngrep også vil være størst der hvor
vegtraséen berører eller ligger i det åpne kulturlandskapet. Dette vil oppleves sterkest i vegens

nærområder hvor de visuelle og fysiske inngrepene vil være stø rst der hvor folk ferdes og bor.
Veganlegget gjennom det åpne kulturlandskapet vil også forringe landskapsbilde t der hvor det
oppleves fra de bebygde områdene langs fjorden, fra fjorden og fra områdene lenger sør.
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Fordi alternativ 2 (øvre linje) i mindre grad medfører inngrep i det verdifulle kulturlandskapet øst
for Hjellset gård vil konsekvensene for landskapsbildet være mindre negativt for dette
alternativet enn for alternativ 1 (ned re linje).

Tabell 5 Sammenstilling landskapsbilde

Alternativer Verdi Omfang Konsekvens

Alternativ 1, nedre linje Middels + Middels negativt - -

Alternativ 2, øvre linje Middels + Middels negativt + - ( - )

Avbøtende tiltak:

• I kryssområdene og stedvis ellers langs vegen vil etablering av vegetasjonsskjermer langs
vegen kunne skape ny «randsoner» som demper inntrykket av veganlegget i landskapsbildet.
Slike plantninger må ikke være gjennomgående, da dette kan bevirke at vegens trasé blir
mer visuelt framtredende i landskapsbildet, noe som ikke er ønskelig.

• Ved kryssing av elver og bekker bør en i størst mulig grad benytte åpne brukonstruksjoner i
stedet for kulverter. Dette er viktig både for å bevare landskapet mest mulig urørt i disse
verdifulle områdene, men også for å bevare biologisk mangfold.

5.4 Kultu rminner/Kulturmiljø

Metode

• Innhente opplysninger om kjente kulturminner i området som beskrives og
kartfestes.

• Kartlegge kulturminnenes evt. vernestatus (fredet, regulert til spesialområde
bevaring etc.)

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

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

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

0 - alternativet - Beskrivelse av dagens situasjon

Møre og Romsdal fylke er rikt på kulturminner. Spesielt er det registrert et stort antall
kulturminner i de ytterste kystkommunene. De aller fleste registreringene er automatis k fredede
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arkeologiske funn. Blant disse er det gravminner og boplasser som utgjør det store antallet. De
fleste av disse ligger langs eller i kort avstand fra fjordenes strandlinje r. Marin grense i dette
området ligger ca. 50 meter over dagens havflate. Ellers finnes også tekniske kulturminner og et
antall fredede bygninger og anlegg. Bygninger som er oppført før år 1900 (SEFRAK-registeret)
finnes det også mange av. Slike bygninger må også vurderes og eventuelt hensyntas i

forbindelse med nye veganlegg og andre tiltak.

For kategorien «Nyere tids kulturminner», dvs. kulturminner fra tiden etter reformasjonen
(1537), er det muntlig framholdt at det ved elver og bekker i tiltaksområdet finnes rester etter
kverner og andre tekniske kulturminner som har benytte t vannkraften. Det er derfor påkrevd at
lokalkunnskap om disse blir benyttet i det videre arbeid med dette temaet, og at arkeologer gjør

undersøkelser på de stedene hvor vegtraséen krysser vassdragene. Evt. kulturminner må
registreres og kartfestes der de vil komme i berøring med eller nært opptil vegtraséene.

Riksantikvarens database (Askeladden) inneholder en kartfest ing av fredede kulturminne t her til
lands. Se eksempel fra prosjektområdet nedenfor. I denne utredningen har vi tatt ut mer
detaljerte uts nitt på steder hvor vi ser at det kan oppstå konflikter mellom vegprosjektet og de

registrerte kulturminner. Det er viktig at en søker å unngå konflikter mellom veganlegg og
kulturminner . Dette gjelder både uheldige nærføringer og ved direkte inngrep i sel ve
kulturminnet.

Det finnes ingen registrerte kulturmiljøer i tiltaksområdet for ny E39 på strekningen Lønset -
Hjelset, kun enkeltobjekter.

I Askeladden er i alt 10 automatisk fredede kulturminner vist i den aktuelle lisonen mellom
Lønset og Hjelset. Ingen av disse vil bli berørt av de aktuelle vegtraséene i dette prosjektet.

Videre er det i det som nevnt registrert mange bygninger fra før år 1900 i dette området
(SEFRAK). Av disse er 37 meldepliktige dersom de blir berørt av tiltak som medfører

riving/ombygging m.m.

Det vil være et potensiale for funn av kulturminner i dette området. Registrerte kulturminner i
området viser at de sørvendte liene langs Moldefjorden hadde tidlig bosetting, og det er ikke
kjent at det er gjennomført systematiske registreringer i dette området tidligere. Marin grense
ligger ca. 50 meter over dagens havnivå, og parseller av traséen vil ligge i dette høgdelaget.

Verdi

På bakgrunn av ovenstående betenkning vil vi sette verdien for tema kulturminner til middels for
det aktuelle planområdet. Denne verdien er også satt med utgangspunkt i det store
omfang/tetthet av kulturminner som ellers er registrert i regionen, og som vil være
referanse grunnlag for prosjektområdet.

Verdi: Liten Middels Stor

�
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Figur 3 : Kulturminnekart for strekningen Lønset – Skjerslia

Oversiktskart over registrerte kulturminner (lilla R) og bygninger eldre enn år 1900 (trekanter). De røde
trekantene medfører meldeplikt ved evt. inngrep /riving m.m. (SEFRAK). Ingen av disse blir berørt av
vegtraséene. Kulturminnet øverst til høgre i bild et er en rydningsrøys av uvisst opphav. Denne ligger like
sør for vegtraséen. Ellers ser vi at dagens E39 langs fjorden er registrert som en historisk vegtrasé.

Figur 4 : Kulturminnekart for strekningen mellom Skjerslia og Øverhagen steinbrudd
Ingen av de registrerte kulturminnene (lilla symbol) blir berørt av de nye vegtraséene.
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Figur 5 : Kulturminnekart for strekningen mellom Øverhagen steinbrudd og Hjelset .
Kulturminnet øverst på bildet er et arkeologisk funnsted (Langmyra) Dette stedet ligger midt mellom de
to vegalternativene gjennom dette området.

Omfang

Som påpekt ovenfor vil ingen registrerte kulturminner bli berørt av dette tiltaket. Dette gjelde r
begge vegalternativene. Det vil imidle rtid være et potensiale for at veglinjene kommer i berøring

med kulturminner som ennå ikke er registrert. Dette potensialet vurderes som likt for begge
linjer. På denne bakgrunn vil vi sette omfanget til lite negativt for begge alternativene.

Det må under strekes at dette er foreløpige vurderinger som er gjort før kulturminnemyndighete r
og instanser og personer med lokalkunnskap har vært involvert i prosjektet.

Alternativ 1 « Nedre linje»

Omfang: Stort Middels Lite | Lite Middels Stort
negativt negativt negativt | positivt positivt positivt

�

Alternativ 2 «Øvre linje»

Omfang: Stort Middels Lite | Lite Middels Stort
negativt negativt negativt | positivt positivt positivt

�
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Oppsummering kulturminner

Tabell 6 Sammenstilling kulturminner

Alternativer Verdi Omfang Konsekvens

Alternativ 1, nedre linje Middels Lite negativt -

Alternativ 2, øvre linje Middels Lite negativt -

Avbøtende tiltak:

Avbøtende tiltak i forhold til kulturminner er det for tidlig å diskutere all den tid en ennå ikke
kjenner til konkrete konflikter i forhold til dette temaet.

5.5 Naturmiljø

Metode

Det viktigste metodegrunnlaget for verdisetting av lokaliteter er gitt i håndbøkene om kartlegging
av naturtyper, vilt og ferskvann fra Direktoratet for naturforvaltning. Det er lagt vekt på å

avgrense og beskrive areal med spesiell naturverdi. Konsekvensvurderingen er gjort etter
metode for ikke prissatte konsekvenser beskreve t i håndbok 140 fra Statens vegvesen. I tillegg
er det foreslått tiltak som kan avbøte/redusere eventuelle negative konsekvenser av tiltaket.
Viktigste metodebeskrivelser i dette prosjektet:

• DN-håndbok nr. 13 -2007 (delvis revidert i 2013). Kartlegging av biologisk mangfold.
• DN-håndbok 11 -2001. Viltkartlegging.
• For øvrig skal arbeidet utføres etter metode som er skissert i Håndbok 140.

0 - alternativet - Beskrivelse av dagens situasjon

0-alternativet er sammenligningsgrunnlaget for alle utredningsalternativ. Det skal beskrive
dagens situasjon og en forventet utvikling i influensområdet som vil skje uavhengig av eventuelle
tiltak. Det er generelt vanskelig å forutsi hvordan dagens situasjon vil utvikle seg. Det er blant
annet avhengig av befolkning og næringsu tvikling.

Dagens situasjon vil uten de planlagte tiltak neppe bli særlig forandret fra i dag. Det er ingen
reguleringsplaner eller andre tiltak som vil endre dagens forhold vesentlig.

Verdi

Området er sterkt landbrukspåvirket, og særlig i de øvre deler av tiltaksområdet er det rester av
gammelt kulturlandskap med flere beiteområder som ennå holdes i hevd. Lenger ned mot
bebyggelsen er landbruksområdene mer intensivt drevet med gjødslet dyrkamark. Imidlertid er
det spor av slåttemarker også her, da spesi elt i områder som er bratte og vanskeligere
tilgjengelig for moderne landbruksmaskiner. Det ble registrert flere viktige naturtyper med B og
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C-verdi. Beiteområdene er ikke undersøkt med hensyn til sopp, og verdisettingen av disse er
derfor noe usikker.

Verdien for naturmiljø vurderes til middels negativt .

Verdi: Liten Middels Stor

�

Omfang

Alternativ 1 «nedre linje»
Fra Lønset til Hjellset gård er begge alternativene like. På denne strekningen vil en vegbygging
slik linjen er planlagt føre til at en slåttemark mer eller mindre bygges ned. Slåttemarkens verdi
er trolig middels verdi.

Ved Gujorda vil nedre alternativ bygge ned nok en slåtte mark. Denne er av middels eller stor
verdi. Slåttemarken er ikke endelig verdisatt ennå.

Ut over dette vil ikke alternativ 1 berøre flere viktige naturtyper.

Omfanget vurderes til middels negativt.

Omfang: Stort Middels Lite | Lite Middels Stort
negativt negativt negativt | positivt positivt positivt

�

Alternativ 2 «øvre linje»
Fra Lønset til Hjellset gård er begge alternativene like. På denne strekningen vil en vegbygging
slik linjen er planlagt føre til at en slåttemark mer eller mindre bygges ned. Slåttemarken har
trolig middels verdi.

Videre vil øvre alternativ gå gjennom en beitemark vest for Åshaugen, denne med middels verdi.

Omfanget vurderes til middels/lite negativt.

Omfang: Stort Middels Lite | Lite Middels Stort
negativt negativt negativt | positivt positivt positivt

�

Oppsummering naturmiljø

Begge alternativene vurderes til å gi negative effekter på naturmiljøet. De negative
konsekvensene er størst ved alternativ 1 som vil bygge ned en slåtte mark med ganske god
kvalitet.

Tabell 7 Sammenstilling naturmiljø

Alternativer Verdi Omfang Konsekvens

Alternativ 1, nedre linje Middels Middels negativt --

Alternativ 2, øvre linje Middels Middels/lite negativt - / --
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Avbøtende tiltak:

Mindre trasejusteringer kan redusere konfliktpotensialet i forhold til nedbygging av
naturtypelokalitetene.

5.6 Naturressurser

Metode

Her bere gnes eventuelle drifts messige ulem per / nærin gsin teresser knyt tet t il jakt og fiske, tap av
bio logisk m angfold og vik t ige vil tomr åder. I t illegg skal man her omta le eventuelle andre
natur re ssur ser som kan finn es innen for om rådet .

Disse om rådene skal kart festes:
• Drikkev annskilder
• Vannfo rsyni ng
• Vil tomr åder

La ndb ru k

Dyrka ma rk
Analysen av land bruk skal be lyse t iltakets virkning for dyrka jord. Tema et avgr enses til de fysiske
om givels ene, altså hvo rdan endri ngene svekk er eller bedrer de fysiske forholde ne for landb ruk et.

Det kan bli aktuelt å dele opp ut redni ngene i hensiktsmessige delst rekninge r.

Relev ante forhold knyt tet t il landbr uket skal dokum ente rs ut fra fo re liggende
bakgru nnsinfo rmasjon fra of fent lige etat er, ko ntakt m ed landb ruksn æring en samt samtal er med
berørte næri ngsdri vere. Tap av dyrka areal/ kompens ert areal skal beregnes. Det skal gå fra m
hva slags verdi ut byggingsarealet har for landbru kseiendommen som bl ir om fat ta av t iltaket.
Verkn ader for den som driv jorda skal også gå fram av ut re dni nga. Verkn ader for adkomstveg t il
dyrka m ark/b eiteareal skal utr edes. Drifts messige ulemp er for jordb ruk et utr edes knyt tet lok al

t ransport, t ilgang t il dyrka m ark og drivi ng av hus dyr.

Skog
Analysen av land bruk skal be lyse t iltakets virknin ger for produ kt ivt sko gsareal. Tem aet avgr enses
til de fysiske omgivels ene, altså hvo rdan endring ene svekk er eller bedrer de fysiske fo rholdene
for landbr uket. Det kan bli aktu elt å dele opp ut redningene i hensik tsmessi ge delst rekninge r.

Relev ante forhold knyt tet t il landbr uket skal dokum ente res ut fra foreliggende
bakgru nnsinfo rmasjon fra of fent lige etat er, ko ntakt med landb ruksn æring en samt samtal er med
berørte næri ngsdri vere. Tap av pr odukt ivt skogsareal skal bere gnes. Verkn ader for adkomstveg
t il produk t ive sko gsom råder skal ut red es. I t il legg skal det ut red es med henbl ikk på å få dann et
et nytt system som skal fung ere m ed den type euro paveg som nå planlegges.

Kartfesting av drikkevannskilder

I følge Norges Geologiske Undersøkelse (N GU) et det et stort potensial for betydelige
grunnvannsressurser på strekningen. Det er påvist betydelige ressurser på flere steder, mar kert
mørke blå.
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Figur 6

Det er videre registrert 2-3 grunnvannsbrønner i området, men ingen av dem synes å ligge i
nærhet til de alternative vegtra séene.

Jakt, fiske og viktige viltområder

Figur 7

Verdi:

Området ovenfor, angitt som artsforekomstområde BA00051798 i Naturbasen er registrert som
beiteområde for rådyr. Det er videre registrert noen enkeltarter, deriblant dvergspett, som yngler
i området.
Dette er et typeområde for kystområdene i Midt -Norge og synes ikke å ha noen helt spesielle
verdier, ut over det som er normalt ellers i distriktet. Det synes ikke å være fiskeressurser i
området.
Verdien vurderes til middels for naturressursen i området.
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Verdi : Liten Middels Stor

�

Omf ang:
Hele strekningen vil føre til bortfall av jaktområde. Det er imidlertid ingen truete arter og

utøvelsen av jakt kan trolig flyttes til andre terreng. Omfanget ansees som moderat negativ
endring.

Omfanget vurderes til middels negativt

Omfang: Stort Middels Lite/intet Middels Stort
negativt negativt omfang positivt positivt

�

Andre naturressurser - georessurser

Verdi
Iflg Norges Geologiske Undersøkelse (N GU) er det en blanding av ulike løsmasser i trasé området.

Kartet nedenfor markerer blått for marine strandavsetninger, grønt for morene og rødt -brunt og
lys brunt for skredmateriale, torv og bart fjell.

Figur 8

I hovedsak vil det være morene som kan være en drivverdig naturressu rs. Denne ligger
imidlertid sammen med dyrkamark -arealene. Det er tynnere morener i skogsarealene. Verdien av
løsmassene i området er således begrenset og settes til liten.

Verdi : Liten Middels Stor

�

Omfang:

Det er ingen løsmasser som synes være relevante for drift i området, muligens med unntak av
områder ved Mjelve og Trøa/Hjelset/Hagen, hvor det er breelvavsetninger. Omfanget ansees
likevel som lite til intet.

Omfanget vurderes til lite/intet
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Omfang: Stort Middels Lite/intet Middels Stort

negativt negativt omfang positivt positivt

�

Skog ressursen

Figur 9

Alternativ 1 – nedre linje
Alternativ 1 krever i alt 392 dekar. Dette fordeler seg på alle typer arealer, veger, bebyggelse,
skog, jordbruksarealer og annet. Traséene er som tidligere nevnt like i første del av strekningen.

Arealfordelingen med tanke på skogbonitet er slik:

Type Areal % av totalareal

Skog – særs høg bonitet 262 dekar 66,8

Skog – høy bonitet 26 dekar 6,6

Nærmere 73,5% av strekningen går i særs høyproduktiv eller høyproduktiv skog. Som det
kommer fram av tabellen nedenfor er vel 60% lauv - eller blandingsskog.
Skogtypene fordeler seg slik innenfor alternativ 1:

Type Areal % av skog

Barskog 99 dekar 34,7

Blandingsskog 61 dekar 21,4

Lauvskog 115 dekar 40,4

Ikke tresatt 10 dekar 3,5

Verdi
I følge AR5- registrene til Skog og landskap er det stort sett høgprodu ktiv skog i lia mellom
Lønset og Hjelset. Der vegen ikke går i høgproduktiv skog, vil den i stor grad berøre dyrkamark.
Betydningen i driftssammenheng vil være moderat, da innslaget av lauvskog er relativt høyt.
Traséen vil i noen grad fragmentere teiger, men det ansees ikke som et mark ant problem.

Verdien vurderes til middels for skog ressursen i området.
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Verdi : Liten Middels Stor

�

Omfang:
Langs hele strekningen vil høgproduktiv skog fall bort. Omfanget ansees som moderat negativ

endring.

Omfanget vurderes til middels negativt

Omfang: Stort Middels Lite/intet Middels Stort

negativt negativt omfang positivt positivt

�

Alternativ 2 – øvre linje
Alternativ 1 krever i alt 445 dekar. Totalt beslag av skog vil være 288 dekar, like mye som for
alternativ 1. Fordelingen i bonitet vil være noe endret.

Type Areal % av totalareal

Skog – særs høg bonitet 235 dekar 52,8

Skog – høy bonitet 53 dekar 11,9

Skogtypene fordeler seg slik innenfor alternativ 2:

Type Areal % av skog

Barskog 105 dekar 39,6

Blandingsskog 78 dekar 29,4

Lauvskog 66 dekar 24,9

Ikke tresatt 16 dekar 6

Verdi
I dette alternativet er barskogandelen høyere enn i alternativ 1, 39,6% mot 34,7%, mens
arealtallet er noe høyere. Traséen vil i noen grad følge overgangssonene mellom skog og

dyrkamark. Dette er områder som gjerne har noe mere ugras, biologisk variasjon og lavere
bonitet, noe som betyr mer i en biologisk sammenheng enn som ressurs for landbruksnæringa.
Denne traséen vil i min dre grad fragmentere teiger.
Samlet sett vurderes verdien likt med alternativ 1 til middels for skog ressursen i området.

Verdi : Liten Middels Stor

�

Omfang:
Langs hele strekningen vil høgproduktiv skog fall bort. Bortfallet vil ha et omfang av betydning
for drifta av eiendommene på strekningen. Noen av områdene kan være vanskelig tilgjengelig.
Samlet sett ansees tiltaket til å gi en moderat negativ endring.

Omfanget vurderes til middel s negativt

Omfang: Stort Middels Lite/intet Middels Stort

negativt negativt omfang positivt positivt

�
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Jordbruksressursene

Figur 10

Alternativ 1 – nedre linje

Verdi
Verdien av dyrkamarka er viktig i en nasjonal sammenheng. I dette området er arealene
sydvendte, dog i godt hellende terreng og delt i en rekke teiger. Situasjonen er typisk vestnorsk
og kan ikke settes høyere enn middels.

Verdi : Liten Middels Stor

�

Omfang
Alternativet vil beslaglegge vel 100 dekar med dyrka eller dyrkbar jord. Tiltaket vil berøre en
rekke eiendommer, men hvor hver og en ikke er særlig stor. Belastningen kan derfor bli markant
for aktive bruk. Det er i hovedsak i vest, hvor alternativene er like og i øst hvor belastningen er
størst.

Type Areal

Fulldyrka jord 91 dekar

Innmarksbeite 12 dekar

Ved Lønsetelva

Her vil dyrkamarkarealer gå med til kryss og
skjæringer/fyllinger. Her er det kun 2-3 bruk

Ved Ellingsgården

Her er belastningen mindre, da traséen ligger i
øverkant av dyrkamarka
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som berøres.

Ved Ekra

Her vil noe fulldyrka jord og innmarksbeite gå

tapt, men bortfallet vil ikke føre til
arronderings -messige problemer.

Ved Hatlen

Også her går strekningen i overkant av
dyrkamarka. Således fragmenteres ikke marka
nevneverdig.

Ved Skjerslia

Her fragmenteres teigene og gir
arronderingsmessige utfordringer. Det kan
også føre til utfordringer med atkomst til
teigene som ligger igje n på oversiden av
traséen. Arealet som faller bort er imidlertid
relativt begrenset.

Ved Øverhagen

Også her vil traséen dele beiteareal på en
måte som gir driftsmessige ulemper. Men i
hovedsak går traséen i kanten av marka.

Ved Geilvegen/Langmyra/Gujor da

I tillegg til første del av traséen, så er det her
det største omfanget av belastning kommer.
Fulldyrka mark deles opp og bortfallet er
markant for de eiendommene som blir berørt.

Ved Hjelset

Ved Hjelset vil vegen ligge tungt i terrenget og
medføre store beslag pga så vel vegen, som
kryss og tilhørende skjæringer og fyllinger. I

tillegg er det behov for omlegging av lokal
atkomstveg. Denne vil i all hovedsak måtte gå
over dyrkamarka.
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Traséen vil ha størst omfang i begge ender. Mellompartiene vurderes til å ha begrenset omfang.
Bortfallet er noe over 100 dekar. Ut fra dette vurderes omfanget til middels til stort negativt med
tanke på dyrkamarka.

Omfang: Stort Middels Lite/intet Midde ls Stort

negativt negativt omfang positivt positivt

�

Alternativ 2 – øvre linje
Verdi
Verdivurderingen av dyrka - og dyrkbar mark blir lik for de to alternativene og settes til middels.

Verdi : Liten Middels Stor

�

Omfang
Første del av traséen er omtalt under alternativ 1. Nedenfor følger omtale av den delen som ikke

er felles med alternativ 1. Samlet arealbeslag er 108 dekar, omtrent likt med alternativ 1.
Tras \ een er lengre og vil berøre flere eiendommer.

Type Areal

Fulldyrka jord 62 dekar

Innmarksbeite 46 dekar

Ved Øverhagen

Her skiller traséene lag. Begge berører
innmarksbeite relativt likt. Parsellen deles i to
og vil framstå som meget begrenset for
framtidig bruk.

Ved Geilvegen/Langmyra/ Gujorda

Her går traséen i øverkant av parsellene og gir
således ingen særlig driftsmessige ulemper.

Mange teiger med innmarksbeite berøres i
dette området, men ikke fulldyrka mark.

Ved Hjelset

Som for alternativ 1 er det ved Hjeset at
omfanget synes å bli størst. Velarronderte

teiger med god utforming deles og gir

I dette alternativet vil kryssløsningene være
krevende, men de berører i hovedsak
beitearealer, i tillegg til skog .
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restarealer med drifts - og produksjonsmessige
ulemper.

Ut fra dette vurderes omfanget til middels negativt med tanke på dyrkamarka.

Omfang: Stort Middels Lite/intet Middels Stort

negativt negativt omfang positivt positivt

�

Oppsummering og sammenlikning av alternativene

Figur 11 Inngrep i Jord og skogbruksomrdåer

Alternativ 1 (nedre) og alternativ 2 (øvre) er identiske i vestre del. Verdi og omfang blir derfor
like på denne delen.

Der traséene går forskjellig vurderes disse noe ulikt. Tidlig i denne delen vil mer skog og
beiteareal gå med i alternativ 2 enn 1. I alternativ 1 vil det være mindre skjæringer og fyllinger,
og dermed en smalere trasé som berører dyrkamarka. I alternativ 1 er det i hovedsak fulldyrka
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jord som berøres, mens i alternativ 2 er det mer innmarksbeite. Alternativ 1 vil i større grad enn
alternativ 2 dele driftsenheter og bidra til driftsmessige ulemper.

Når det gjelder jakt og fiske vil utslagene være moderate og like for begge alternativene.
Georessursene er begrenset i området, særlig fordi evt . uttak vil komme i konflikt med

jordbruksressursene.

Begge alternativene vil således ha middels verdi og middels negativt omfang for naturressursene,
men konsekvensene for naturressursene må vurderes som mest negativ for alternativ 1.

Alternativer Verdi Omfang Konsekvens

Alternativ 1, nedre linje Middels Middels negativt --

Alternativ 2, øvre linje Middels Lite / Middels negativt - / --

5.7 Avbøtendetiltak

Avbøtende tiltak knytter seg til å minimere beslaget av dyrka - eller dyrkbar mark, herunder
beitearealene. Det er særdeles viktig at teigstørrelser blir beholdt med god arrondering og
størrelse.

Eiendommene går fra hav til fjell og blir delt uansett tras évalg. Det må således sikres gode

tilkomstmuligheter til teigene.

5.8 Oppsummering av ikke prissatte konsekvenser

For de ikke prissatte konsekvensene er det ikke store forskjeller mellom øvre (alt 1) og nedre (alt
2) alternativ, men det er en systematikk i at det øvre alternativet kommer litt beder ut et enn det
nedre. Når det gjelder nærmiljø og friluftsliv vurderer vi det slik at det uansett alternativ vil bli
positivt å få vegen bort fra boligmiljøene. Boligene som i dag ligger langs vegen få et bedre
nærmiljø med mindre trafikk, enklere tilgang til sjøen og mindre støy. Nærmiljøkonsekvensene er

størst ved alternativ 1 som kommer tett på boligene i Gujo rda .

Begge alternativene berører både produktiv skog og dyrkamark. Alternativ 1 er verre i forhold til
bortfall av dyrkamark. Her vil også større teiger bli delt og dermed bli mer urasjonelle . Begge
alternativene vurderes å ha negativ effekt på naturmilj øet. Også her er de negative
konsekvensene er størst ved alternativ 1 som vil bygge ned en slåttemark med ganske god

kvalitet, men forskjellene er relativt små.

I forhold til Landskap er det mest verdifulle landskapet i tiltak sområdet er det åpne småskal ige
kulturlandskapet, med randsoner langs bekker og elver, samt i eiendomsgrenser og teiggrenser.
Forskjellen mellom de to alternativene vil ikke være store, all den tid de har så stor felles trasé.
Likevel vil forskjellen øst for Hjellset gård gjøre at landskapskonsekvensene vil være mindre

negative for alternativ 2 (Øvre linje).
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Tabell 8 Oppsummering ikke prissatte konsekvenser

Tema Verdi Omfang /konsekvens
Alternativ 1

Omfang/konsekvens
Alternativ 2

Landskapsbilde Middels+ Middels negativt
--

Middels/lite negativt
- / --

Kulturminner Middels Lite negativt
-

Lite negativt
-

Naturmiljø Middels Middels negativt
--

Middels/Lite negativt
- / --

Naturressurser Middels Middels negativt
--

Middels/Lite negativt
- / --

Nærmiljø/Friluftsliv Liten Liten positivt
+

Middels positivt
++

Oppsummert Middels Middels/Lite negativt
-

Lite negativt
-
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6. SAM LET VU RD ERIN G

Tema Merknader

Kostnader Det skiller svært lite mellom de to alternativene. Kostnadsforskjellen på
mellom 1 og 2 % er vesentlig mindre enn usikkerheten på dette nivået.

Reisetider For trafikk langs E39 og til/fra Fv 62 er forskjellene i reisetid så godt som
neglisjerbare. For tr afikk mellom Hjelset sentrum og Molde vil alternativ 2

medføre en noe større omveg, med risiko for at noen flere vil benytte
eksisterende veg framfor E39. Denne trafikken er imidlertid liten.

Ikke prissatte
konsekvenser

Også her skiller det relativt lite mellom alternativene, men alternativ 2 gir

gjennomgående litt bedre resultat enn alternativ 1.
Nærmiljøkonsekvensene for bebyggelsen ved Gujorda vil bli merkbare
ved alternativ 1. Alternativ 1 vil også gi større forbruk av dyrka mark og
mer ugunstig oppde ling av teiger.

Oppsummert vil de faglige vurderingene knyttet til konsekvenser for natur og miljø gi en liten
favør av alternativ 2 - Øvre linje . Dette er særlig begrunnet i konsekvenser for nærmiljø og

landbruk. Likevel vil begge alternativene gi god e forbedringer i forhold til dagens situasjon og
forskjellene er relativt små .

Et moment som taler for alternativ 1 er at denne traseen har ligget som en premiss de siste 15
år, og er godkjent som utgangspunkt for reguleringsplan gjennom forhåndsvurdering hos
Fylkesmannen i 2012. Andre momenter er at tilknytningen til Fv 62 mot Sunnd alsøra vil bli bedre

med nedre linje og at tilknytningen til Hjelset sentrum gir noe bedre forutsetninger for at
beboerne der vil velge å kjøre ny E39 til Molde.

Parallelt med arbeidet med reguleringsplan for E39, jobbes det med lokalisering av ny
sykehu stomt for Nordmøre og Romsdal sykehus. De aktuelle plasseringene i Molde kommune er
Mork, Roaldset og Oppdøl. Det er utarbeidet en konsekvensutredning som anbefaler plassering

ved Oppdøl. Dersom dette blir valgt, vi l nedre linje gi noe kortere tilknytning til
hovedvegsystemet, og noe raskere forbindelse til Molde.

Med bakgrunn i vurderingene over, anbefaler Statens vegvesen at det jobbes videre med
alternativ 1 - Nedr e linje i tråd med hovedplanen.

Linjen vil i det videre arbeidet bli optimalisert videre , bl.a. med utgangspunkt i nye krav til
kurvatur, kryssløsninger m.m.



FORENKLET KONSE KVENSANALYSE 37 ( 37 )

Ramboll

VEDLEGG
1. Plan- og profil tegninger
2. Detaljløsninger kryss
3. Kostnadsoppsett
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