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Reguleringsplan E39 Bolsønes-Kviltorp i Molde kommune.

Varsel om oppstart av planarbeid og høring av planprogram.
Invitasjon til informasjonsmøter.

Statens vegvesen vil i samarbeid med Molde kommune starte arbeidet med reguleringsplan
for E39 Bolsønes-Kviltorp. Planen skal konsekvensutredes, og et planprogram skal ligge til
grunn for planarbeidet. Planprogram og kart over planområdet er tilgjengelig på Statens
vegvesens nettside www.vegvesen.no/vegprosjekter/bypakkemolde, samt på Molde
kommunes nettside www.molde.kommune.no.

Send skriftlige merknader til planprogrammet og planarbeidet innen 15.august 2019.
Vi inviterer til åpent informasjonsmøte på Molde rådhus 19. juni kl. 1900.
På møtet vil Statens vegvesen informere om planarbeidet og svare på spørsmål.

Bakgrunn for planarbeidet

Molde kommune har i flere omganger vedtatt gjennomføringa av en bypakke for Molde.

Bypakken har som mål å legge grunnlag for bedre framkommelighet for næringstrafikken og
at persontransport i større grad gjennomføres med kollektivtransport, sykling og gåing.

Bypakken omfatter utbygging av kollektiv-/sambruksfelt langs E39 Bolsønes-Årø, og en

rekke tiltak spredt over hele byen for å bedre framkommeligheten for næringstrafikken og gi
bedre betingelser for kollektivtrafikk samt sykling og gåing.

Molde kommunestyre sier i sak PS 68/17 at det er viktig å sluttføre reguleringsplanarbeidet
for hele strekningen Bolsønes–Årø, gjennom å sluttbehandle strekningen Bolsønes–Fuglset
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og utarbeide den fjerde og siste reguleringsplanen for strekningen Fuglset-Kviltorp. På

grunn av at det er nødvendig å gjennomføre vesentlige endringer i planforslaget for E39

Bolsønes-Fuglset blir de to delstrekningene slått sammen til én plan E39 Bolsønes-Kviltorp.
Konsekvensutredning og planprogram

Prosjektet er omfattet av forskrift om konsekvensutredninger. Et planprogram skal derfor
ligge til grunn for planarbeidet. Kommunestyret vedtar planprogrammet etter høring.

Planområde

Avgrensing av planområdet er vist i figuren nedenfor og i vedlegg. Den endelige

planavgrensningen vil bli vesentlig mindre enn vist nedenfor.

Framdrift

Statens vegvesen tar sikte på å ha ferdig et planforslag med konsekvensutredning som kan
bli lagt ut til offentlig ettersyn innen utgangen av 2020. Sluttbehandling og vedtak av

kommunedelplanen vil da i beste fall kunne skje til sommeren 2021.
Informasjon og medvirkning
•

Den 19. juni kl. 1900 blir det avholdt et åpent informasjonsmøte på Molde rådhus.
På møtet vil Statens vegvesen informere om planarbeidet og planprogrammet.

Kunngjøringer som gjelder planarbeidet blir satt inn i Romsdals Budstikke, og blir lagt ut på
nettsidene til vegvesenet og kommunen med aktuelle dokumenter. Ved oppstart blir alle
grunneiere innenfor planområdet vist ovenfor tilskrevet direkte. Ved høring vil vesentlig
færre grunneiere bli tilskrevet direkte, avhengig av hvor stor den endelige planavgrensningen blir.

I høringsperioden for selve planforslaget (1. kvartal 2021) vil det også bli arrangert

informasjonsmøte, der Statens vegvesen vil presentere innholdet i reguleringsplanen og
svare på spørsmål.
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Følgende personer kan svare på spørsmål om planarbeidet:
Statens vegvesen:

prosjektleder Halgeir Brudeseth, tlf. 913 46 388,
e-post: halgeir.brudeseth@vegvesen.no

planleggingsleder Bjarne Otnes, tlf. 915 96 745,
e-post: bjarne.otnes@vegvesen.no

Molde kommune:

arealplansjef Jostein Bø, tlf. 71 11 12 64,
e-post: jostein.bo@molde.kommune.no

Planprogram og kart over planområdet er tilgjengelig på

www.vegvesen.no/vegprosjekter/bypakkemolde, og på www.molde.kommune.no.
Frist for merknader

Vi ber om at merknader til planprogrammet og innspill til planarbeidet blir sendt til:
firmapost-midt@vegvesen.no, eller
Statens vegvesen Region midt, Postboks 2525, 6404 Molde
innen: 15. august 2019
Lovgrunnlag

Høringen er i samsvar med plan- og bygningsloven §§ 12-8 og 12-9. Planen skal utarbeides

etter §§12-3 og 3-7.
Forundersøkelser

Som del av planarbeidet kan det bli utført landmålingsarbeid og undersøkelser i det aktuelle

området for å kartlegge arkeologi og grunnforhold. Berørte grunneiere vil bli varsla i forkant
om slike undersøkelser.

Med hilsen

Halgeir Brudeseth
prosjektleder

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer.
Vedlegg:

Skisse med planavgrensning

