
E39 Astad - Bjerkeset - Fursetfjellet

Informasjonsmøte ved varsling oppstart planarbeid og 
høring av forslag til planprogram samt silingsrapport

Statens vegvesen/COWI 23.januar 2023



Velkommen 
til møtet!

Agenda:

Informasjon om prosjektet ved prosjektleder 
Halgeir Brudeseth, Statens vegvesen

Arbeidet med reguleringsplanen, videre 
prosess, ved Jenny L. H. Skjellnes, COWI

Spørsmål



Rammer for planleggingen

• Statens vegvesen sitt mandat:
• Utrede det rimeligste realistiske alternativet
• Tilrå det samfunnsøkonomisk mest lønnsomme alternativet

• Utdrag fra "Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og
transportplanlegging"(SPR BATP 2014): Det er nødvendig å ta vare på god matjord, men 
jordvernet må balanseres mot storsamfunnets behov.

• Brev fra statsrådene Borch(LMD)/Gram(KDD) 23.03.22: Regjeringen skal i tråd med 
Hurdalsplattformen evaluere de statlige planretningslinjene. ...Ifølge Hurdalsplattformen skal
planretningslinjene ikke bidra til nedbygging av dyrka jord, samtidig som de skal være
tilpasset regionale og lokale forhold, slik at alle kommuner har mulighet til å utvikle både små
og store lokalsamfunn.



Rammer for planleggingen:

• Plan- og bygningsloven m/tilhørende forskrifter

• Etter avtale med kommunen legger Vegvesenet plandokument ut til høring

• Vegvesenet finansierer planleggingen

• Fagressurser fra Cowi AS og Vegvesenet utarbeider plandokumenter

• Gjemnes kommune er vedtaksmyndighet



Rammer for planleggingen

• Vegdirektoratet har satt styringsmålet til 973 mill. 2021-kr

• Dette tilsier at det tas høyde for G11-alternativet (veg i dagen)

• Vi utreder i tillegg et alternativ med tunnel innenfor planområdet

• Vegvesenet kommer til å fremme innsigelse til alternativet med 
tunnel



Samfunnsøkonomisk lønnsomhet

Netto nytte (NN) (mill.kr. over 40 år)

Netto nytte per budsjettkrone (NNB)

-387,334  -622,115 -835,326 

-0,53 -0,69 -0,78 

G11 G4 G3 



Varslingsområdet:
Fra Astad i nordøst til 
kommunegrensa på Fursetfjellet i 
sør







Anbefaling fra 
silingsrapporten

I silingsrapporten ble det anbefalt å gå 
videre med alternativ G4, G6 og G10/G11
inn i neste planfase og at en etablerte en 
"korridor" rundt disse som planområdet 
som det nå er varslet oppstart planarbeid 
for. Det ble også anbefalt at alternativ G3 
ble tatt med inn som et mulig 
tunnelalternativ.



Hvordan tas silingsrapporten videre?

Silingsrapporten vil ligge til 
grunn for det videre 

arbeidet med planprogram 
og detaljreguleringsplan 

med konsekvensutredning.

Det vil bli jobbet med å 
optimalisere en eller flere 
linjer eller en kombinasjon 

av linjer i det videre 
planarbeidet.

Dette arbeidet vil settes i 
gang for fullt etter at 

høringsmerknadene til 
oppstartsvarselet og 

forslag til planprogram har 
blitt mottatt.



Varsel om 
oppstart av 
reguleringsarbeid

Varslet ved brev/epost 06.01, og i Tidens 
krav 07.01 og Romsdals Budstikke 12.01

Høringsfrist 20.02

Hensikt med reguleringen:

• Sikre trasé til ny E39 mellom Astad og Bjerkeset, 
samt regulere en fremtidig utbedring av vegen på 
stekningen mellom Bjerkeset og kommunegrensa på 
Fursetfjellet. Hensikten er å redusere ulempene for 
Batnfjordsøra som lokalt sentrum, samt å redusere 
reisetiden mellom Kristansund og Molde.



Fremdrift

Varsle oppstart 06.01.- 20.02.23 Offentlig ettersyn før sommeren Sluttvedtak september/oktober 
2023



Spørsmål eller 
innspill?


