
E39 Lønset-Hjelset

Orientering til  Jordvern Møre og Romsdal

om E39 Lønset-Hjelset:

- reguleringsplan – planbeskrivelse

- reguleringsplan – reguleringsbestemmelser

- konkurransegrunnlag/kontrakt 

- avtaler med grunneiere

- oppfølging i byggetida, status
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Litt historikk (fra 1989):





E39 Lønset - Hjelset

Eksisterende veg:
● ÅDT: 5800 ved Lønset – 5200 ved Hjelset

● Ulykker: ca. 1 personskadeulykke pr. år

● Avkjørsler: 95

● Fartsgrenser: 50-60-70 km/t

● Vegbredder: 5,4-7,5 m

Ny veg:
● 9,3 km 2/3-felts veg med midtdeler.

● ÅDT: + - 8000 (pga. fellessjukehus 
Hjelset)

● 90 km/t fartsgrense

● Avkjørsler: 0

● Ferdigstillelse hausten 2023
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Reguleringsplan - planbeskrivelse

● 7.5.5 Omfang jordbuksressurser

● Tiltaket vil samlet beslaglegge ca. 200 dekar med dyrka 
eller dyrkbar jord, inkludert innmarksbeite.           
Tiltaket vil berøre en rekke eiendommer, men for den 
enkelte er ikke belastningen nødvendigvis stor. Flere av 
brukene som er av noe størrelse kommer også i en 
situasjon der betydelig andel av drivverdig jord går tapt. 
Det vises til tabellene når det gjelder det enkelte bruk.

● Det er i hovedsak i vest og i øst, i kryssområdene at 
belastningen blir størst. 

● Type Areal

● Fulldyrka jord 176 dekar

● Innmarksbeite 24 dekar
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Rgeuleringsplan - planbeskrivelse

● Lønset - Mork

● Tiltaket vil beslaglegge vel 78 dekar med dyrka eller 
dyrkbar jord. Dette utgjør 14% av dyrkamarka på berørte

● gårder i snitt. Belastningen er størst ved Lønset og 
Skjerslia.

● Mork-Hjelset

● Tiltaket vil beslaglegge vel 98 dekar med dyrka eller 
dyrkbar jord, ca 5,4% av dyrkamarka på berørte
eiendommer. I tillegg kommer ca. 4% av innmarksbeitet. 
Tiltaket vil berøre eiendommene ulikt og belastningen 
kan derfor bli markant for aktive bruk. Det er i hovedsak i 
øst ved Geilvegen/Hjelset hvor belastningen er størst.

06.04.2022



Pkt.5.5.6 Planbeskrivelse (Hagaelva- Langmyra)

● Landbruk blir beslaglagt under linja og på grunn av fylling 
på nedsiden. Fylling nord for linja må gjøres skånsomt; 

- fjerner matjord 

- legger fylling i dyrkbar helling i dialog med grunneier 

- legger tilbake matjord og reetablerer dyrkamark nært     
inntil veglinja. Det er også muligheter for å fylle daler og 
søkk i terrenget, og legge matjord for å etablere dyrkamark 
andre steder i nærområdet.
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Reguleringsbestemmelser

● Pkt.2.4 f) 

Overskytende matjord skal brukes til jordbruksformål i 
umiddelbar nærhet. Matjord skal ikke lagres i høyere ranker 
en maksimalt 2 meter. Overskytende masse som egner seg 
til landbruksformål, nydyrking, bedre arrondering etc. skal 
brukes til dette formålet.
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Profil: 0 -1700

Gjennomgang av strekningen
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Lønsetkrysset
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Lønsetkrysset
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Profil: 1700 - 3300
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E39 Lønset – Hjelset   



Profil: 3300 - 4600

06.04.2022



Profil: 4600 - 6000
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Profil: 6000 - 7400
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Profil: 7400 - 8700
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Hjelsetkrysset
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Profil: 8700 - 9300
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Nydyrkingsareal nord for Øverhagen
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Nydyrkingsareal – Kristian Hjelset
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4.5 Oppbygging av områder som skal brukes til landbruksareal 

(LNFRområder)

● Toppjord (revegeteringsmasser, matjord) på eksisterende skog- og 
landbruksarealer skal fjernes før øvrige arbeider påbegynnes i området. Det 
tillates ikke kjøring, lagring av masser eller materiell på et område før 
toppjorden er fjernet.

● Før utførelsen av arbeidene skal entreprenøren karakterisere jordprofilet og 
på bakgrunn av denne karakteriseringen utarbeide en massedisponeringsplan 
som viser håndtering av ulike typer masser, forurensede masser herunder evt. 
forvitringsprofil over berget, matjord..

● Det skilles mellom toppjord på dyrket mark (matjord), toppjord på 
beitemark, toppjord på slåttemark og toppjord fra skog og øvrige arealer 
(revegeteringsmasser)

● Toppjord skal tas av og lagres i egne ranker langs strekningen. Rankene skal 
maks være 2 meter høye, og maks 8 meter brede. Rankene skal ikke 
komprimeres verken på toppen eller sideveis for å unngå anaerobe forhold i 
jorda. All håndtering av matjord skal utføres i tørt vær og når jorda er 
tilnærmet tørr, for å unngå uheldig komprimering

Konkurransegrunnlag/kontrakt
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4.5.2 Avtaking og håndtering av landbruksjord/matjord

● Matjord skal håndteres bevisst på grunn av frøkildene og organismene i 

denne. Utførelsen skal være i henhold til Forskrift om planter og tiltak 

mot planteskadegjørere. Entreprenøren er ansvarlig for å innhente 

nødvendige data og håndtere ovenstående gjennom prosjekteringen og 

utførelsen

● Avtaking av toppjord/matjord skal foregå på følgende måte:

● - Toppjorden/matjordlaget, A-sjikt (ca 30-40 cm, vil variere lokalt og må 

undersøkes av entreprenøren forut for jobben på eiendommen), tas av og 

skal ikke blandes med underliggende jord med lavere moldinnhold. 

Matjorda skal holdes fri for ugress fra den er lagt i mellomlager/ranke og 

fram til den er utlagt.

● - Underliggende lag, B-sjikt (forvitret jord med strukturutvikling, finnes 

i varierende tykkelse og må kartlegges av entreprenøren før jobben 

startes), tas av og lagres i egne ranker. B-sjikt skal ikke blandes med 
dypereliggende grunnjord eller matjord

Konkurransegrunnlag/kontrakt
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4.5.3 Tilbakeføring av dyrket mark

● Landbruksarealene skal ha matjordlag på minst 30 cm, og underliggende 

lag/B-sjikt skal være på minst 60 cm, total jorddybde minst 90 cm. Det 

skal ikke være stein med D>100 mm i B-sjiktet.

● Underliggende lag/B-sjikt skal gjennomgrubbes for å løse opp 

jordstrukturen og stein fjernes før toppjorda tilbakeføres. Massene skal 

være tilnærmet tørre ved grubbingen og den skal utføres før jorden 

leveres tilbake til grunneier.

● Entreprenøren skal dokumentere at området er grubbet ved bilder eller 

tilsvarende.

● Dokumentasjonen skal forelegges byggherren og inngå som en del av 

den samlede dokumentasjon for anlegget.

● Entreprenøren er ansvarlig for detaljprosjektering av alle områder som 
skal tilbakeføres eller opparbeides til dyrket mark.

Konkurransegrunnlag/kontrakt:
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Jordbruksareal



Verdiklasser jordbruksareal



Sårbarhetskart naturressurser



Vegstandard iht. vegnormal N100
ÅDT < 4000
H1: 9,0 m
Fartsgrense 90 km/t
Kryss kan være T-kryss



Grunnundersøkelser - borplaner sørlig del 
Lingen Grunnboring AS
Oppstart 21.mars i Gaupset-Harstadområdet 
Mye og spredt boring i mars-april (før vekstsesong), mer på tilrådd veglinje i 
høst



Grunnundersøkelser  - borplaner nordlig del



Medvirkningsmøter 28.februar
Oppfølging av pkt.2 i kommunestyrets vedtak 16.november 2021

● Møte 1:

Deltakere:

Bygdelag, folkehelsekoordinator, barns representant, 
oppvekstrådgiver

● Møte 2:

Deltakere:

Gårdbrukere, jordbrukssjefen, bondelaget

Informeres om dette i egen pressemelding i dag 15.mars



Silingsrapport /planprogram
Under utarbeidelse
Mange mulige veglinjer/kombinasjoner vurderes
Statusgjennomgang/orientering og involvering i kommunestyremøte 5.april 
(oppfølging av pkt.3 i kommunestyrets vedtak 16.november 2021)



Nye utfordinger….
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