Molde, 30.03.2020
Sweco ved Solveig Angell-Petersen, Solveig.angell-Petersen@sweco.no

Innspill til en konsekvensutredning ved planlegging av ny E39 Julbøen - Molde
Vi viser til telefon fra Sweco ved Solveig Angell-Petersen den 26.03.20 om arbeidet med en
konsekvensutredning for dagsonen mellom Julbøen og Molde by. DNT Romsdal setter pris å få
mulighet til å informere om friluftslivet i den vestlige delen av Moldemarka. Etter det vi forstår blir
det enten en ny riksveg over eller under Haukabøelva.
Men at både vi og andre organisasjoner får en frist på tre arbeidsdager for å komme med
informasjon er ikke bra. Vi er samtidig klar over at det er Statens vegvesen som setter frister og ikke
dere. Kommunedelplanen sin arealdel, som vi regner med blir lagt til grunn for
konsekvensutredningen, ble vedtatt i 2016, og etter det vi har lest i lokalavisa er ikke Møreaksen med
i Statens vegvesen sin foreløpige samfunnsfaglige prioritering for de 12 neste årene.
DNT Romsdal sitt engasjement i Moldemarka
DNT Romsdal er regionens største friluftsorganisasjon med 3400 medlemmer, stiftet i 1889. De fleste
turistforeningene i landet har hatt lang tradisjon for å prioritere arbeidsinnsatsen sin i fjellområder,
men DNT Romsdal har hatt og har en lang tradisjon for også å arbeide for friluftslivet i nærmiljøet.
Formålet for foreningen er å tilrettelegge for et aktivt, enkelt, trygt og naturvennlig friluftsliv. DNT
Romsdal dekker kommunene Aukra, Fræna, Midsund, nye Molde kommune, Rauma, Sandøy og
Vestnes. Foreningen er tilknyttet Den Norske Turistforening (DNT), som har som formål å arbeide for
et enkelt, aktivt, allsidig og miljøvennlig friluftsliv, og for sikring av friluftslivets natur- og
kulturgrunnlag. DNT har jobbet med tilrettelegging i den norske naturen i 152 år. En av DNTs
kjerneoppgaver er å ta vare på naturen og samtidig tilrettelegge for at flest mulig kan få
naturopplevelser for livet.
Moldemarka har vært et særdeles viktig område for foreningen i satsingen på tilrettelegging i
nærmiljøet, og DNT Romsdal har i mange år tatt mye ansvaret for skilting og vedlikehold av mange av
av stiene. Dette har vært utført på dugnad av frivillige.
Vi har erfart økt bruk av marka de siste årene. En stor del av våre medlemmer bruker marka, vi er
med i Markarådet, og vi arrangerer blant annet turer gjennom barnas turlag, fellesturer for voksne og
vi har egne turer for seniorer i marka. I den midtre delen av Moldemarka, Storlia, har vi nettopp fått
ferdig en hytte som blir sentral i vårt nærmiljøtilbud, og vi gleder oss til at den snart skal bli til nytte
for allmennheten.
Stier og tilrettelegging
I våre innspill og opplysninger til konsekvensutredningen, legger vi til grunn den vedtatte
markagrensa som går langs skogvegen/turvegen på vestsida av Haukabøelva. Vi regner med at
Frilufsrådet Nordmøre og Romsdal kan gi informasjon om friluftsinteressene mellom Moldemarka og
Julbøen.
Vi har sett på det tilsendte stikartet, og det ser ut som om de fleste stiene som vi kjenner til har
kommet med. Men det hadde vært ønskelig at stiene var tegnet inn på et mer detaljert kartgrunnlag.
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Vi mener at alle stiene som kan bli støybelastet må tegnes inn på stikartet og følge med
konsekvensutredningen. Vi legger ved et utsnitt av et turkart for Molde som kanskje kan komme til
nytte.
I svingen der stien opp til Kringstadnakken begynner, er det en sti som går sørover mot boligfeltet i
Djupdalen. Den er ikke med på stikartet.
Vi mener at det er viktig å se vestsiden og østsiden av Haukabøelva som et sammenhengende
turområde. Bruene over elva bør derfor merkes av på stikartet. Den første brua er ved gang- og
sykkelvegen der turvegen/skogsvegen på vestsida av elva starter. Neste er ca 300 m lenger oppe. Det
er også ei bru ved Kringstadsætra og ei like nedenfor Langvatnet.
Det er både en informasjonstavle og et parkeringsområde nede ved fylkesvegen/Julsundvegen.
Kommunen har tidligere foreslått en oppgradering av stien mellom Mekvatnet og Kringstadsætra,
samt langs vestsiden av Langvatnet. Syklistene ønsker en forbindelse langs Langvatnet og videre til
Åndal og til vegene i Hustadvika kommune.
Bruken av friluftsområdet
Turområdet har en stor variasjon i friluftskvaliteter. Det er lett tilgjengelig fra boligområder som
Mordal, Djupdalen, Kringstad, Mek og Kvam, og uten at det er behov for bruk av bil. Området brukes
dog også som turområde for dem som bor lenger vekk. Det er ofte fullt på parkeringsplassen.
Den mest brukte turen er fra Julsundvegen og opp til Kringstadsætra. Det er ikke mer enn ca 100
meter stigning fra vegen og opp til setra. Turen er både godt egnet for barnevogner, syklister og for
de som ikke ønsker en krevende tur. Grunneierne er flinke til å vedlikeholde vegen. På grunn av lav
høyde blir området tidlig snøfritt sammenlignet med de andre delene av Moldemarka. Området er
mye brukt til alle årstider, og det er trolig det viktigste vårturområdet i Moldemarka.
Området er utrolig godt egnet for barn. Den bratteste bakken er i starten av turen, og når den
oppstigningen er over går alt som en leik. Først gjennom skogsterreng, og når landskapet etter hvert
åpner seg og vegen flater ut er det like før Kringstadsætra dukker opp. Denne setra er ikke kun et
turmål, men også godt egnet som et aktivitetsområde og mange barn har hatt sin første telttur på
flaten inn mot elva. En fin utfordring for barn er også stien videre oppover til Langvatnet. Her er det
fiskemuligheter.
På toppen av bakkene beskrevet over er det tilrettelagt med en flott og stor gapahuk, utedo og
lekeområde for unger med hengekøye, taudisser i trærne og det er et glimrende og veldig populært
turmål for barnefamilier med utsikt over fjorden og fjellene. Barnas Turlag Molde har de siste årene
hatt en TurboTUR post her for at flere barnefamilier skal kunne oppdage dette flotte, korte
nærturmål rett ved der de bor. En slik post har også vært plassert på Kringstadsætra,
Kringstadnakken og Mekvatnet.
Kringstadsætra ligger solvendt til og er godt skjermet fra de fleste vindretningene. Et rolig og
avslappende område. Et godt egnet sted for #nattinaturen arrangement og familiedager.
Fra Langvatnet går det en sti vestover mot Kryssvatnet og noen går på tur videre fra Kryssvatnet til
Julaksla/Storheia. Noen begynner denne turen fra vestsida av Haukabøelva og andre går først om
Kringstadsætra.
Den vestlige delen av Moldemarka gir også gode muligheter for rundturer. Den ene er Mek –
Mekvatnet – Kringstadsætra og så gang- og sykkelvegen langs Julsundvegen tilbake til Mek/Kvam.
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Den andre rundturen er opp på den ene siden av Haukabøelva og ned på den andre siden av
elvedalen.
En vesentlig friluftsverdi for Moldemarka vest er at det ligger godt skjermet for by- og vegtrafikkstøy.
Dette er en verdi som er utrolig viktig i et bynært turområde. Dette gjelder både folk og dyreliv som
ferdes her.
Konsekvensutredningen
Vi ønsker en konsekvensutredning som har et større perspektiv enn kun en fokusering på vegarealet i
dagsonen. Det viktigst må være en utredning som tar tak i de samlede konsekvensene for friluftslivet.
Når konsekvensene for friluftslivet skal utredes, er det viktigste for friluftslivet å få fram gode
beregninger av støybelastningen i turområdet. Til dette trenges det kompetanse som ikke kun
beregner støy ut fra avstander fra vegen, men det må også legges inn beregninger som tar hensyn til
topografien. I et dalføre kan vegtrafikkstøy lett forsterkes. Hvilken støybelastning vil for eksempel
turgåere oppe på ryggen til Kringstadnakken bli utsatt for, og hva blir støykonsekvensen for de som
er på Kringstadsætra? Et godt støysonekart vil bli sentralt for beslutningsprosessen. Miljødirektoratet
har blant annet lagt ut noen generelle utredninger om støy og friluftsliv som vi mener er aktuelle, og
som vi håper kan komme til nytte.
Ved tunellåpningen ved turvegen som går opp til Kringstadsætra, regner vi med at det kan bli behov
for areal til massedeponi. Konsekvensen av den arealbruken må også utredes. Vi mener at det vil
være naturlig å se tunellen og arealbruken utenfor i sammenheng. Det samme gjelder arealbehovet
utenfor tunellåpningen under byggeperioden og behovet for eventuelle midlertidige anleggsveger i
dagsonen. Vi mener at det vil være uansvarlig å gå videre med forslaget til en veg i dagen uten at
også dette blir utredet som en del av konsekvensutredningen og beslutningsgrunnlaget når det skal
velges mellom alternativene.
Vi ønsker også at konsekvensene for friluftslivet ved selve kryssingen av de to turvegene i dalføret
blir utredet.
Konklusjon
DNT Romsdal ser at Sweco har fått i oppdrag fra Statens vegvesen til å vurdere også en veg over
Haukabøelva, og vi er klar over at vi senere får mulighet til å komme med en uttalelse. Vi vil likevel
allerede nå gi klart uttrykk for at vi vil komme til å arbeide imot det alternativet. En veg i dagen vil bli
svært ødeleggende for alt friluftsliv i denne delen av kommunen. Det gjelder ikke bare
støybelastningen, men landskapet, naturopplevelsene og dyrelivet i området er også viktige deler av
friluftslivskvalitetene.
Friluftsliv for alle i nærmiljøet, folkehelse og livskvaliteter er så viktige samfunnsinteresser at disse
må få avgjørende vektlegging ved valg av alternativ for denne delen av Møreaksen. Vi regner med at
det ville ha vært helt uaktuelt å planlegge en veg i Nordmarka i Oslo eller Bymarka i Trondheim. Det
må være like uaktuelt å planlegge en riksveg i Moldemarka.
Ett kartvedlegg
For DNT Romsdal
Maria Holo Leikarnes
Daglig leder
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Kopi:

Statens vegvesen
Molde kommune

Kartutsnitt Kringstadmarka. Ligger også som eget vedlegg i epost.

Parkeringsplass ved starten av turvegen på Kringstad.
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Godt tilrettelagt også for trilling av barnevogn på turvegen til Kringstadsetra fra
parkeringsplass på Kringstad. Her tatt i første bakke av Langskarbakkan.

En av flere bruer som gjør det mulig å krysse Haukebøelva i dette turområdet.
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Utsikt mot Krigstadnakken fra turveg. Bilde tatt på
vestsiden av Haukabøelva, på vei mot Kringstadsetra.

En flott pausebenk i dette turområdet, som er godt
brukt av ulike brukergrupper og aldersgrupper.
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Skilttavle rett etter turstart fra parkeringsplassen på
Kringstad før turgåerne tar fatt på Langskarbakkan.

Annerledes skilting mot Kringstadnakken.
Et turmål som har hatt en kraftig oppsving
de siste 15-20 årene og et daglig turmål
for mange i nærområdet.
kiltt
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Kringstadsetra er et yndet mål for
hverdagsmosjonisten, barnefamilier, samlere av Stikk
UT postkassetrimmen og lokalbefolkningen i området.
Dette gjelder sommer som vinter – alle årstider.
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Utsikt fra Kringstadnakken ned til Kringstadsetra. Tur- / skogsveien som går
opp fra Haukabøen, på vestsiden av Haukabøelva sees tydelig midt i bildet.
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Barn ved TurboTUR post ved gapahuken som ligger rett nord for
Djupdalen og rett sør for toppen av Langskarbakkan. Der turvegen
deler seg i veg mot Kringstadnakken eller videre mot Kringstadsetra.

Bru over Haukebøelva nede ved den gamle veien ved
Haukabøen. Herfra går turvegen oppover på vestsiden
av elva mot Kringstadsetra og Langvatnet.
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