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1 Forord
Nordplan AS har på vegne av Hamnsundsambandet AS utarbeidet en kommunedelplan for ny
forbindelse mellom Hamnsund og Ålesund, via Ellingsøy. Heidi Hansen har vært prosjektleder
for arbeidet, og Halvard Vevang Straume har vært medarbeider i utarbeidelsen av
konsekvensutredning for nærmiljø og friluftsliv.

2 Bakgrunn
I planprogrammet for Hamnsundsambandet er nærmiljø og friluftsliv listet opp som et av
temaene i kommunedelplanens konsekvensutredning.
I planarbeidet har flere alternativ blitt vurdert, enkelte alternativ er det valgt å ikke gå videre
med. Dette gjelder blant annet alternativet via Giske kommune. Følgende alternativ vil bli
vurdert i konsekvensutredningen for nærmiljø og friluftsliv:
- Alternativ 0 – dagens situasjon
- Alternativ E1A – tunnel mellom Kverve og Kalvøya med veg i dagen over øyene til
Hamnsund
- Alternativ E1B – tunnel mellom Kverve og Hamnsund, med veg i dagen fra Hamnsund
til Kalvøya.

3 Utredningsbehov skissert i planprogram
Det skal vurderes konsekvenser og virkning for de som bor nær tiltaket og for brukerene av
området. Videre skal det utredes om tiltaket gir endringer i forhold til barrierevirkning og bruk.
Behov for innløsning av boliger og konsekvensene dette har for nærmiljøet skal særlig
vurderes.

4 Metode
Statens vegvesen sin håndbok V712 er lagt til grunn for konsekvensutredningen.
Arbeidet er delt inn i følgende faser:
- Definere influensområde
- Inndeling og kartfesting av influensområdet i delområder.
- Innhente data frå eksisterende kilder, samt utarbeide en støyvurdering.
- Vurdering av verdien til de ulike delområdene i samsvar med håndbok V712.
- Vurdering av tiltakets omfang i de ulike delområdene, i samsvar med håndbok V712.
- Vurdering av konsekvens for hvert område ved å vurdere områdets verdi opp mot
tiltakets omfang i det enkelte delområde.
- Samlet konsekvensvurdering av hvert alternativ.
- Avklare behov for etterundersøkelser for å overvåke eller tydliggjøre de faktiske
virkningene av tiltaket.
- Avklare behov for avbøtende tiltak.
Verdivurderingen for nærmiljø og friluftsverdi tar utgangsdpunkt i bruksintensitet. Dette er
vanskelig å måle. Det legges derfor til grunn at tett befolkede områder har høyere
bruksintensitet enn tynt befolkede områder. Videre er det tatt utgangspunkt i planstatus,
lokalkunnskap, grad av tilrettelegging og synlig tegn på bruk i terrenget. Kartlegging av
friluftsområder er også benyttet i vurderingene. Kartleggingen er gjennomført av Møre og
Romsdal fylkeskommune i samråd med kommunene.
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Verdi vurderes på en skala fra liten til stor. Den samlede verdien av et delområde synnliggjøres
med en pil langs en verdiskala som vist under.

Liten

Middels

Stor

Figur 1:
Verdiskala

Omfanget av tiltaket/alternativet vurders opp mot de ulike delområdene. I
omfangsvurderingen benyttes også en skala. Som vist under strekker skalaen seg fra særlig
negativt til særlig posistivt.

Særleg
negativt

Middels
negativt

Lite
negativt

Ingen

Nordplan





Lite
positivt

Middels
positivt

Særleg
positivt

Figur 2:
Omfangsskala

Til slutt vurderes konsekvensen av tiltaket/alternativet. Dette gjøres ved å benytte en
konsekvensvifte fra Statens vegvesens håndbok V712. I konsekvensvifta sammenstilles verdi
og omfang. Verdiskalaen beskrevet over utgjør x-aksen, mens omfangsskalaen utgjør y-aksen.
Konsekvensvifta er vist i figur 3.

Figur 3: Konsekvensvifte fra Statens
vegvesen sin håndbok V712. x-aksen
tilsvarer verdiskalaen, mens y-aksen
tilsvarer omfangsskalaen
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5 Influensområde og delområder
Influensområdet er det området som vil kunne være berørt av tiltaket. Influensområdet vil som
regel ha en større utstrekning enn selve tiltaksområdet.
I denne utredningen er influensområdene definert ut fra hva som oppleves som den naturlig
avgrensningen av det overordnede friluftsområde som tiltaket berører.
På grunn av at de to ulike alternativene er svært like, så gjelder det samme influensområdene
for de ulike utredningsalternativene.

Figur 4: Influensområder. Sjøområdet mellom holmene utenfor Hamnsund og Kverve inngår ikke.
Dette på grunn av at en undersjøisk tunnel ikke vil påvirke friluftslivet i dette området.

5.1 Kverve
Området består av Kverveodden, og er avgrenset fra tunnelinnslaget til Valderøya og foten av
Kverveaksla. Området strekker seg nord mot Moldvika, og dekker hele Kverveodden. Området
har et snaut kystlandskap med svaberg mot sjøen og lyngheier inne på land.
Deler av arealet er avsatt som friområde i kommuneplanens arealdel. Kverveodden er også
registrert som en del av et sammenhengende friluftsområde i friluftsdatabasen for Møre og
Romsdal.
Med sin beliggenhet nært dagens tunnelinnslag på Kverve er området lett tilgjengelig for
innbyggere både i Ålesund og Giske kommune.
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Figur 5: Avgrensing av delområde på Kverve.

Figur 6: 3D-modell av delområdet
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5.2 Hamnsund

Figur 7: Avgrensing av delområdet på Hamnsund
Området dekker Hamnsund med kirke og gravsted. I sør er området avgrenset i høydedraget
mellom Fv 146 og ut mot Kleivaneset.
Den vestre delen er i friluftsdatabasen for Møre og Romsdal registrert som et viktig
friluftsområdet. Dette området er en del av et større friluftsområde som strekker seg ut i sjø,
og inkluderer holmene utenfor Hamnsund.
Landskapet i Hamnsund er kuppert og skogkledd. Området ansees først og fremst som et viktig
friluftsområder for nærmiljøet.

Figur 8 og 9: Bildene gir et inntrykk av landskapet og viser Hamnsund kirke som er et viktig
element i nærmiljøet.
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5.3 Holmene utenfor Hamnsund, inkludert Store Kalvøya

Figur 10: Avgrensning av delområdet som utgjør holmene utenfor Hamnsund
Området består av sjø, øyer og holmer mellom Kalvøya og Hamnsund. På Torholmen står det
et fraflyttet bruk og på Kalvøya er det bosetning. På Kalvøya foreligger det også en
reguleringsplan for boliger. Innenfor området er det registrert steinalderbosetning.
Området er sammen med den vestre delen av Hamnsund registrert som et viktig
friluftsområde i friluftsdatabasen for Møre og Romsdal. Med sine små øyer og holmer fremstår
området som idyllisk, og er attraktiv for utfart og strandhogg med båt. Her er flere fine badeog fiskeplasser.

Figur 11: Panoramabilde av holmene og landskapet sett fra Hamnsund
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6 Verdisetting
6.1 Kverve
Liten verdi
Boligområder

Øvrige bebygde
områder

Middels verdi
Det ligger boligfelt i
nærheten av
området, samt at det
er boliger under
planlegging rett nord
for dagens
tunnelinnslag. Dette
nye boligområdet vil
ligge i umiddelbar
nærhet til
friluftsområdet, og er
den utslaggivende
faktoren for at
verdien settes til
middels. Dette på
grunn av at området
vil bli et viktig
nærmiljøtilbud for de
nye boligene.
Det er 2 hytter rett
sørvest for dagens
tunnelinnslag til
Valderøya.
Videre er det etablert
et nytt kommunalt
renseanlegg rett sør
for samme
tunnelinnslag
Det er også rester av
et gamelt kystfort i
området
Det er ikke
tilrettelagte uteareal
for allmennheten
ellers i området.

Offentlige/felles
møtesteder og andre
uteområder

Renseanlegg og
kulturminner gir en
middels verdi.
Området er ikke
tilrettelagt, men
tilgangen til natur og
strandlinje er et
nærmiljøtilbud for
både barn og voksne.

Stor verdi
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Liten verdi

Middels verdi

Friluftsområder

Stor verdi
Området er en del
av et større
sammenhengende
friluftsområde og er
et friluftstilbud for
innbyggere både i
Giske og Ålesund.
Dette området
strekker seg frå
Kverveodden via
Kverveaksla og
følger høydedraget
videre til
Storhaugen og ut til
Brattstøa.
På Kverve er det
områdene mot nord
som er mest brukt.

I forlengelsen av
Skjønbergvegen
ligger det en
traktorveg som går i
retning Moldvika.
Området har forøvrig
ett nettverk av stier.

Veg- og stinett for
gående og syklende

Identitetsskapende
områder/element

Det ligger rester av
et gammelt
kystfort på Kverve.

Med bakgrunn i de verdier som er beskrevet i tabellen vurderes den samlede verdien til
middels for området.
Liten

Middels

Stor

6.2 Hamnsund
Boligområder

Liten verdi
Hamnsund har
spredt bebyggelse,
som hovedsaklig er
begrenset til den
østre delen av det
avgrensede
området. På grunn
av at det er få
boliger ansees
verdien som liten
selv om boligene
ligger fredelig med
god tilgang på
friluftsområder.

Middels verdi

Stor verdi
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Øvrige bebygde
områder

Liten verdi
Det ligger to hytter
ved sjøen helt vest i
området. Hyttene
ligger i idylliske
omgivelser, men
allmennverdien
ansees som liten.
Hyttene bidrar også
i en viss grad til
privatisering av
strandsonen.

Middels verdi

Stor verdi

Området forøvrig er
ikke tilrettelagt
med uteområder
for barne eller
voksne.
Offentlige/felles
møtesteder og andre
uteområder

Naustområde og
strandsonen i
Skutevika er et
naturlig
samlingspunkt i
området.
Hurtigbåtkaia
ansees også som et
naturlig treffpunkt.
Sentralt i
Hamnsund ligger
kirka og gravstedet.
På grunn av kirka og
gravstedet anses
området å ha stor
verdi.

Friluftsområder

Hamnsund er
registrert som en
del av et større
friluftsområde i sjø.
I dette
friluftsområdet
ansees øyene og
holmene vest for
Hamnsund som
mest verdifull. Selve
Hamnsund er først
og fremst viktig
som et lokalt
friluftsområde.
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Veg- og stinett for
gående og syklende

Liten verdi
Vegnettet for
gående og syklende
består i hovedsak av
ulike tilkomstveger.
I tillegg er det gangog sykkelveg langs
fylkesveg 146.

Middels verdi

Stor verdi

Hamnsund kirke
bygd i 1875 ligger
sentralt i området,
og er sammen med
kirkegården et
viktig element for
nærmiljøet og
opplevelsen av
området.

Identitetsskapende
områder/element

Med bakgrunn i de verdier som er beskrevet i tabellen vurderes den samlede verdien for
området til middels.

Liten

Middels

Stor

6.3 Holmene utenfor Hamnsund, inkludert Store Kalvøya
Liten verdi
Boligområder

Øvrige bebygde
områder

Middels verdi
Det er noen boliger
på Store Kalvøya.
Bebyggelsen er del
av et eldre
fiskerbonde-miljø.
Dette miljøet gjør at
området vurderes
til en middels verdi.
Det er også lagt til
rette for et nytt
byggefelt. Per i dag
er to nye boliger
bygd.
På Torholmen står
det et fraflyttet
bruk, og rester av et
kulturlandskap.

Stor verdi
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Liten verdi

Middels verdi
Det er ingen
tilrettelagte
uteareal for
allmennheten i
området, men
hurtigbåtkaia og
naustområdet like
ved er viktige
samlingspunkt.

Offentlige/felles
møtesteder og andre
uteområder

Området har et
titalls små øyer og
holmer og er
registrert som et
større
sammenhengende
friluftsområde i sjø.
Området er idyllisk
og attraktivt for
utfart med båt, og
har flere gode badeog fiskeplasser.

Friluftsområder

Veg- og stinett for
gående og syklende

Stor verdi

Det er et stisystem
på høydedraget
over Store Kalvøya.
Ellers er her også
noen grusede veger
med lav standard.
På Torholmen står
det et fraflyttet
bruk, og rester av et
kulturlandskap.
Bebyggelsen på
Kalvøya danner
også et kulturmiljø,
som er viktig for
opplevelsen av
området.

Identitetsskapende
områder/element

Med bakgrunn i de verdier som er beskrevet i tabellen vurderes den samlede verdien til
middels til stor for området.

Liten

Middels

Stor
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7 Omfang av tiltak
7.1 Alternativ 0
I alternativ 0 opprettholdes dagens situasjon. Det vil si at det ikke bygges noen ny forbindelse,
og områdene vil fremstå som de gjør i dag. For nærmiljø og friluftsliv er derfor 0-alternativet
vurdert til gjennomgående å ha intet omfang.

Særleg
negativt

Middels
negativt

Lite
negativt

Ingen

Nordplan





Lite
positivt

Middels
positivt

Særleg
positivt

7.2 Alternativ E1A
Figur 12: Alternativ E1A består
av tunnel fra Kverve til Kalvøya,
og fyllinger mellom holmene
frå Kalvøya til Hamnsund.

Kverve
Alternativet vil skape mere trafikk i et allerede trafikert og støybelastet område.
Støyvurderinger viser at den nye trafikken ikke vil forverre situasjonen mye, men vil trekke
trafikken lengre inn i friluftsområdet. Dette medfører at areal som tidligere ikke har vært
direkte berørt vil bli noe forringet av støy og trafikk. Tiltaket vil også kreve støyskjerming eller
sanering av eksisterende hytter. Vegen vil danne en barrerier mellom boligområder og
friluftsområdet. Dette vil til en viss grad redusere tilgjengeligheten til Kverveodden, og skaper
omveger spesielt for besøkende med bil. Men også til en viss grad for bosatte i nærområdet.
Deler av stinettet vil bli berørt av tiltaket.
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Figur 13: 3Dillustrasjon av
tiltaket på
Kverve.

Omfanget vurderes til lite negativt på grunn av at det skapes en ny barriere mellom
Kverveodden og bebyggelse/utfartsparkering. Til tross for barrieren vil området fremdeles
være relativt lett tilgjenglig, og det mest attraktive arealene vil fremdeles være uberørt.
Samlet vurderes omfanget til å være lite negativt.
Særleg
negativt

Middels
negativt

Lite
negativt

Ingen

Nordplan





Lite
positivt

Middels
positivt

Særleg
positivt

Hamnsund
Tiltaket vil medføre forringelse og nedsatt bokvalitet for 3 av de eksisterende boligene på
Hamnsund. Dette er en følge av vegføringen og gul støysone. Vegen vil også skjære seg
gjennom terrenget å forringe idyllen for hyttene i den vestre delen av området. Tiltaket vil ikke
berøre kirke og gravsted.
Vegføringen vil kreve skjæringer og fyllinger som vil skape en barriere gjennom
friluftsområdet. Dette gjelder spesielt i den vestre delen av området hvor skjæringene vil bli
høye. I hvor stor grad dette vil prege bruken av området er usikkert, men skjæringen berører
ikke de viktigste møteplassene eller forbindelsen mellom disse plassene.
Som følge av vegføringen bør innløsning av 1-2 boliger vurderes i en videre detaljplanlegging.
Samt at behovet for støyskjerming må avklares.

Figur 14: 3D-illustrasjon av hvordan vegen vil ligge i terrenget på Hamnsund
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Tiltaket vil føre til forringelse friluftsområdet. Det vil likevel være relativ store gjenstående
areal til friluftsliv, og de viktigste møtepunktene vil ikke være berørt. Forringelse av nærmiljø
vil være begrenset til enkelte boliger.

Særleg
negativt

Middels
negativt

Lite
negativt

Ingen

Samlet sett vurderes omfanget til å være lite til middels negativt.
Lite
positivt

Middels
positivt

Særleg
positivt

Holmene utenfor Hamnsund, inkludert Store Kalvøya
Som en følge av tilaket og det aktuelle tunnelinnslaget vil store deler av opparbeidet byggefelt
på Kalvøya ikke la seg realisere. Og for de få eksisterende boligene vil viktige nærområder
forringes. En egen tilkomstveg til Kalvøya vil kreve ekstra areal til utfylling og vil forringe
opplevelsen av eksisterende naustområde.
Vegen vil føre til store fyllinger og skjæringer. Sett under helhet vil tiltaket redusere kvaliteten
av friluftsområdet, som i dag fremstår som urørt og autentisk. Tiltaket vil ikke berøre
eksisterende boligbebyggelse på Kalvøya og Torholmen direkte.
Alternativ E1A vil føre til en betydelig støyøkning i området, men ingen boliger vil bli berørt av
rød eller gul støysone.
På grunn av havstrømminger må det legges til rette for åpninger i fyllingene. Disse åpningene
vil muliggjøre ferdsel med båt på tvers av vegen, og reduserer barriereeffekten noe. Tilaket vil
også gjøre området tilgjenglig med bil og kan føre til økt bruk.
Figur 15: Tiltaket vil føre til
forringelse av deler av
området og vil samlet sett
medføre en betydelig
forringelse av
friluftsområdet. Omfanget
vurderes til middels til særlig
negativt til middels negativ.

Samlet sett vurderes omfanget til å være middels til særlig negativt.

Særleg
negativt

Middels
negativt

Lite
negativt

Ingen

Nordplan





Lite
positivt

Middels
positivt

Særleg
positivt
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7.3 Alternativ E1B
Figur 16: Alternativ E1B består
av tunnelforbindelse mellom
Kverve og Hamnsund. Med
vegforbindelse fra Hamnsund
på fyllinger i sjø og over
holmene ut til Kalvøya.

Kverve
På Kverve er det ingen forskjell mellom alternativ 2 og alternativ 1. Omfanget av tiltaket vil av
den grunn være det samme. Det vises til omfangsvurdering for Kverve under punkt 5.1.
Tiltaket vil forringe deler av et område som er lett tilgjengelig for mange, bruken av
friluftsområdet vil derimot kunne være tilnærmet som i dag.
Samlet sett vurderes omfanget til å være lite negativt.

Særleg
negativt

Middels
negativt

Lite
negativt

Ingen
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Lite
positivt

Middels
positivt

Særleg
positivt

Hamnsund
Tiltaket vil berøre og forringe bokvaliteten til enkelte bolighus i området. Sjølv om hovedvegen
ledes i tunnel, så vil tilkomstvegen over holmene ut til Kalvøya medføre en forringelse av
idyllen knyttet til hyttene vest i området spesielt, og friluftsområdet generelt. Trafikken vil her
være svært lav, men fyllinger og skjæringer vil medføre et betydelig inngrep. Inngrepet vil føre
til en barriere-effekt gjennom hele friluftsområdet, men vil ikke berøre de viktigste møte- og
oppholsstedene. Alternativ E1B vil ikke berøre kirka og gravstedet.
Støy som følge av ny veg vil også ha et begrenset omfang sett i frohold til alternativ E1A.
Vegføringen medfører også at innsløsning av en bustad bør vurderes nærmere i den videre
detaljplanlegging.
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Figur 17: 3D-illustrasjon
av hvordan alternativ E1B
vil ligge i terrenget på
Hamnsund.
Samlet sett vurderes omfanget av tiltaket til å være lite til middels negativt.

Særleg
negativt

Middels
negativt

Lite
negativt

Ingen
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Lite
positivt

Middels
positivt

Særleg
positivt

Holmene utenfor Hamnsund, inkludert Store Kalvøya
Vegen ut til Kalvøya kan føres i land lengre nord og vil ikke berøre eksisterende naustområde
eller eksisterende boliger direkte. Selv om vegen er dimensjonert for mindre trafikk, så vil den
likevel kreve både fyllinger og skjæringer i terrenget. Disse inngrepene vil i likhet med
alternativ E1A resultere i en forringelse av hele friluftsområdet. Vegen vil også ha den samme
barriereeffekten som alternativ E1A.
Det positive med tiltaket er at det øker tilgjengligheten til Store Kalvøya og holmene rundt, og
kan dermed føre ti løkt bruk at friluftsområdet.

Figur 18: 3D-illustrasjon
som viser hvordan vegen
vil ledes over holmene
mellom Hamnsund og
Kalvøya. Illustrasjonen er
sett fra Kalvøya.
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Tiltaket vil føre til forringelse av friluftsområdet, men vil ikke berøre bebyggelsen på Kalvøya
direkte. Den økte tilgjengligheten vil også kunne føre til økt bruk av området. På grunn av
svært få bosatte vil det generes så små trafikkmengder at det ikke vil medføre betydelig støy.
Derfor er det heller ikke gjennomført egne støyvurderinger for traseen i dette alternativet.
Samlet sett vurderes omfanget til å være middels negativt.

Særleg
negativt

Middels
negativt

Ingen
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Lite
negativt

Lite
positivt

Middels
positivt

Særleg
positivt

8 Konsekvens
Influens-/delområder
Kverve
Hamnsund
Holmene utenfor Hamnsund, inkludert
Store Kalvøya
Samlet konsekvens
Rangering av alternativ

Alternativ 0
0
0
0

Alternativ E1A
--/---

Alternativ E1B
--

0
-

-2

-/-1

Alternativ E1B har noe lavere konsekvens enn alternativ E1A. Det er spesielt ilandføringen på
Kalvøya som gir utslaget. I alternativ E1B er denne ilandføringen mer skånsom for nærmiljøet
på øya. Alternativ E1B vil heller ikke lede gjennomgangstrafikk over holmene og Store Kalvøya.
Ut over dette er konsekvensen av de to alternativene svært like.

9 Avbøtende tiltak
9.1 Gang- og sykkelbru på Kverve
Tunnelinnslaget på Kverve vil kreve at vegen senkes gradvis før den ledes inn i tunnelen. Dette
skaper skjæringer som gir en barriereeffekt ut mot Kverveodden. En gang- og sykkelbru vil
kunne redusere denne effekten. Men en sti over tunnelinnslaget vil også sikre relativt god
tilgjengelighet til området. En sti vil ikke skape store omveger, og vil være
kostnadsbesparende. Det er også viktig å merke seg at de mest attraktive områdene i
friområdet ligger nord for tunnelinnslaget, og tilgjengeligheten til disse områdene vil ikke
være berørt av ny veg.

9.2 Støyvurderinger
I den videre detaljplanleggingen må det gjennomføres mer nøyaktige støyvurdering for
enkeltområder. I disse vurderinger bør det redegjøres for hvilke enkelthus som skal skjermes
mot støy og hvordan de skal skjermes.
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