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DAGSORDEN



06.09.2021

Stiplet er tunell –
men ikke avklart 
tunneler sør for 
Ørskogfjellet

PLANPARSELLINNDELING

Legge til rette for felles bo og arbeidsmarked mellom 
de to største byene i fylket

Redusere reisetiden mellom de to byene til under 1 time 



REGULERINGSPLANPROSESS

07.04.2014

Medvirkning



FRAMDRIFTSPLAN

GRUNNLAG juli - august

PLANLEGGING september

UTREDNING oktober

PLANFRAMSTILLING november

INTERNGODKJENNING desember

POLITISK BEHANDLING 
VEDTAK juni 2022



VEGSTANDARD
Regulerer  4- felts veg – 110 km/t – bredde 20 meter 

Trinnvis utbygging 2- felts veg – 80 km/t - bredde 12,5…………..men 4 felt strekningen Vik - Julbøen



Reguleringsplan E39 Bolsønes



https://www.vegvesen.no/vegprosjekter/prosjekt/bypakkemolde/

https://www.vegvesen.no/vegprosjekter/prosjekt/bypakkemolde/


Bolsønes

Kviltorp



● Gi bedre framkommelighet og tilgjengelighet for KOLLEKTIVTRAFIKKEN

● Gi bedre framkommelighet og sikkerhet for alle MYKE TRAFIKANTER med vekt på universell og attraktiv 
utforming

● Gi god framkommelighet for NÆRINGSTRANSPORTEN på E39

● Minimere BARRIEREVIRKNINGEN av E39  

EFFEKTMÅL - videreføres

• Minimere ulemper knyttet til bl.a. 
• Støy
• Trafikk
• Visuelle forhold
• Beholde og om mulig forbedre rekreasjonskvalitetene i områdene langs E39

• Ha god arkitektonisk kvalitet og tilpasning til omkringliggende bymiljø og landskap 



PLANPROGRAMMET

Fastsatt i kommunestyret
14. Mai 2020



Molde kommunestyre 17. juni 2021



E39 i tunell videre til Legrovika?







BYPLANLEGGING

Pågår………………

?
?



Oppdaterte tegning(er) fra Andrius og Hilde – ferdig fredag

Ny E39

E39 - Fannestrandvegen
Fannestrandvegen

Verftsgata



CIRCLE K

AX Tech
mfl.

Polarbad Focusgården

Auto88 
m/REMA

WIST last & buss
VOLVO

Dekkmann

Bolsønesgården

Møller bil

SHELL

Felleskjøpet



1. Hovedsykkelveg øst                      vest
2. E39

– Gange og sykkel
– Kollektiv - buss

GANGE OG SYKKEL

BUSS



● 4 felt 
– ca. 100 m østover
– vestover mot lyskryss

● Filterfelt inn mot sentrum fra tunell

RUNDKJØRING – to alternativer

4 armer

5 armer



Ny tunell avlaster trafikken inn mot byen……….likevel forventes en trafikkvekst fram mot 2050

LYSKRYSS

Kanskje større forsinkelser  i 2050 enn i dag!

Trafikken fra vest bør reduseres med 1/3



fungerer LITT bedre med:
– 5 armet rundkjøring 
– Høyre AV/PÅ Tøndergård
– Mer bruk av Birger Hatlebaks veg
– Uten ferge - jevnere trafikkfordeling i MAX timen

LYSKRYSS

……..men det er satsing på 
SYKKEL - KOLLEKTIV - P- RESTRIKSJONER 

som REDUSERER trafikken!



Massedisponering 

● Trolig tunneldriving fra både Julbøen, Mordalen og Fuglset. 

● Tunnelmasser fra Fuglset planlegges å brukes i sjøfyllinger for å utvide 
landareal på strekningen fra småbåthavna til og med området ved 
fergekaia

● Ikke aktuelt med massetransport på bil gjennom sentrum av Molde 

● Tunnelmasser som kommer ut i Mordalen vil delvis benyttes i 
anlegget, og delvis kjøres ut enten via driftsveien i Mordalen, eller 
gjennom Julakslatunnelen til Julbøen. 



MASSEDEPONI INNENFOR GJELDENDE REGULERING

Grandfjæra Moldegård
havneterminalen

Bolsønesområdet

Kote + 5: inntil 500 000 m3



REGULERING GRANDFJÆRA – V & Ø

Kote + 5: inntil 160 000 m3

Kote + 5: inntil 700 000 m3



PAUSE



Reguleringsplan E39 Julbøen - Molde



Alternativ 4- Lilla veglinje- Vedtatt 17.06.2021 

• Forlengelse av 
Kringstadtunnelen mot vest

• Halvert dagsone 



Oppstartsvarselet inkluderer areal til 
- Bygging av gang og sykkelveg langs fv 662 på en delstrekning i Mordalen
- Beredskapsveg til Kringstadtunnelen

Statens vegvesen vurderer om det kan være hensiktsmessig å utarbeide utarbeide to reguleringsplaner, 
én for E39 og én for bygging av gang og sykkelveg





Vi ønsker innspill

● Hvor bør gang og sykkelvegen krysse fra nordsida til sørsida 
av fylkesvegen? 

● Hvor er det hensiktsmessig med busslommer? 



KDP:  Tema/ forhold som skal følges opp i arbeidet med 
reguleringsplanen E39 Julbøen- Molde 

● Utforming av undergang som sikrer kryssing av vilt, elv og driftsveg/turveg
● Viltgjerde/ sikkerhetsgjerde
● Omlegging av Mordalselva* som sikrer vandringsmulighetene for fisk og tar vare på 

kantvegetasjonen 
● Plan for massedisponering
● Ny vurdering av sikkerhet og risiko for tunnel v/ trinnvis utbygging
● Rigg og marksikringsplan 
● Plan for terrengforming og istandsetting av vegens sidearealer
● Vurderes støyskjermingstiltak 
● Reguleringsplanen skal avklare og belyse miljøoppfølging/ miljøovervåking i 

anleggsperioden 
● Klimaregnskap
● Arealregnskap

* Ikke Haukabøelva



Utforming av dagsonen





Vi ønsker innspill

● Utforming av dagsone med flerfunksjonell undergang og terrengforming

● Er det ønskelig med tilrettelegging for turparkering langs vegen til 
sprengstofflageret? 



Mulige områder for midlertidig deponering i Mordalen



Vi ønsker innspill 

● Noen som har behov for stein til gode formål ? (bør ha et visst 
omfang) 

● Områder i nærområde som er egnet til midlertidig deponering av 
masse?



Regulering av tunnel i to plan - sikringssone
o For alle tunneler kreves kontroll med 

bergrommet rundt 

o Størrelsen på sikringssonen kan variere 
ut fra stedlige forhold (geologi/ andre 
installasjoner i området)

o Sikringstiltak som bolting/ injeksjon av 
stabiliserende masser vil ligge innenfor 
sikringssonen 

o Tiltak i sikringssonen som ikke har 
tilknytning til tunnelen, er i 
utgangspunktet ikke tillatt

o Kan søkes dispensasjon

Vi ønsker opplysninger om      
grunnvannsbrønner, både vannbrønner og 
energibrønner i tunnelens nærområde



Etablerte brønner i sikringssonen eller i nærheten av 
tunneltraséen

Boliger over eller i nærheten av tunneltraséen

• Eksisterende brønner i sikkerhetssonen blir ikke 
automatisk fjernet

• Tunnelen kan føre til redusert effekt

• Svv har ansvar for innhenting av opplysninger/ 
dokumentasjon/ kartlegging av tilstand

• Håndteres i byggefasen 

• Svv erstatningspliktig – kan være aktuelt å bygge ny 
brønn (bore på skrå) 

• Etterkontroller

• Tunnelen kan føre til setningsskader

• Svv har ansvar for innhenting av opplysninger/ 
dokumentasjon/ kartlegging av tilstand

• Håndteres i byggefasen

• Svv erstatningspliktig

• Etterkontroller 



GRUNNERVERV



Generelt om grunnerverv

● Hvorfor grunnerverv?
Når en veg skal bygges eller utbedres, må vegvesenet skaffe seg rettigheter til de arealer som blir beslaglagt til bygging eller
utvidelse av vegen. 

● Hva gjør en grunnerverver ?
Inngår avtaler om kjøp, midlertidig bruk / leie av eiendom for bygging av veg/veganlegg

Grunneier sin representant inn i Statens vegvesen – sikre at grunneier får det han/hun har krav på 

● Mye nyttig info på nettet:

www.vegvesen.no/Fag/Veg+og+gate/Grunnerverv

E39 – Julbøen – Molde - Planoppstart.



Reguleringsplanen

● Regulerer arealbruken, hva som er lovlig bruk eller bruksendring etter bestemmelser i 
Plan- og bygningsloven.

● Juridisk grunnlag for ekspropriasjon til vegformål
– Vegareal og «annet vegformål» 
– Midlertidig bygge- og anleggsområde

E39 – Julbøen – Molde - Planoppstart.



Erstatning og verdsettingsprinsipper

● Grunnloven §105
– Den som avstår eiendom til staten skal ha erstatning for det økonomiske tapet

● Vederlagsloven §3
– Erstatning for selve avståelse + ulemper og skader på resteiendommen

● Vederlagslovens §4
– Krav på det høgste av salgsverdi og bruksverdi, eventuelt gjenervervsverdi
– Differanseprinsippet

E39 – Julbøen – Molde - Planoppstart.



Erstatning etter vederlagsloven – til hvem?

● Fysisk berørte eiendommer og rettigheter

● Grunneiere, bruksrettseiere, festere og leietakere

● Ikke naboer til anlegg 
– Naboloven og tålegrensen regulerer dette

E39 – Julbøen – Molde - Planoppstart.



● Kontroll av eiendomsgrenser
● Ta egenkontroll på eiendomsgrensene dine. Om det er mangler eller feil, ønsker vi 

tilbakemeldinger på dette. 

● Dersom planoppstarten resulterer i en ny reguleringsplan vil nye grenser måles etter 

anleggsslutt. 

E39 – Julbøen – Molde - Planoppstart.



● Inngåelse av intensjonsavtaler for mottak av tunnelstein
● I oppgaven med å håndtere større mengder med tunnelstein, vil vi inngå intensjonsavtaler 

med enkelte grunneiere og/eller utbyggere om mottak av denne. Informasjonen om disse 

intensjonsavtalene blir det orientert om i reguleringsplanen for å vise planen Statens 

vegvesen har med å avhende denne ressursen.

– Intensjonsavtalen er ikke forpliktene for noen av partene. For Statens vegvesen sitt 

vedkommende vil det være en forutsetning om at finansieringen for byggingen av ny E39 

Ålesund – Molde blir gitt

– Når finansieringen for ny E39 blir gitt, blir intensjonsavtalen avløst med en endelig 

avtale. Grunneier og/eller utbygger vil også da få tilstrekkelig tid til å avklare sine 

eventuelle forutsetninger for mottak. 

E39 – Julbøen – Molde - Planoppstart.



Dekking av utgifter til advokatbistand

● Statens vegvesen dekker ikke bistand til advokat i planfasen
● I grunnervervsfasen har grunneier ingen rett til dekking av advokatutgiftene. Statens 

vegvesen tilbyr likevel dekking av disse utgiftene innenfor avtalte rammer. Dette skal  
avtales i forkant.

● Ved ekspropriasjon har grunneier krav på dekking av alle utgifter til saken.

E39 – Julbøen – Molde - Planoppstart.



Informasjon
● Mer informasjon om grunnerverv finner du på www.vegvesen.no/grunnerverv
● Har du konkrete spørsmål du ønsker å ta opp med meg: 

– Arild Grønsberg, 41103905 epost arild.gronsberg@vegvesen.no

● Egen brosjyre om grunnerverv:

E39 – Julbøen - Molde. Planoppstart.

https://www.vegvesen.no/_attachment/34584
1/binary/741235?fast_title=Brosjyre%3A+Hva
+skjer+n%C3%A5r+Statens+vegvesen+erverve
r+grunn.pdf

http://www.vegvesen.no/grunnerverv
mailto:arild.gronsberg@vegvesen.no
https://www.vegvesen.no/_attachment/345841/binary/741235?fast_title=Brosjyre%3A+Hva+skjer+n%C3%A5r+Statens+vegvesen+erverver+grunn.pdf


SPØRSMÅL ?
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