
Detaljreguleringsplan E39 Bolsønes 
Vurdering av innspill til varsel om delvis avbrudd i planarbeidet  
 

Bernt Arne Helberg – 18. mars 2022 

Innspill er kopiert inn til slutt i dette dokumentet, men sammendrag og kommentarer kommer her:  

1. Verftsgata 7 Molde AS 
Daglig leder Line Norbye lurer på om eiendommen gnr/bnr. 26/452 ligger innenfor 
reguleringsplanområdet, og om eiendommen vil måtte erverves? 

Kommentar fra Statens vegvesen 

Dette er eiendommen sør for planlagt rundkjøring hvor Dekkmann ligger. Den ligger innenfor 
planområdet og er forutsatt innløst. 

2. Fannestrandvegen 76 og 78 
Nils Henrik Johnson på vegne av eierne, viser til at det har vært mange år med planlegging der 
premisset hele tiden har vært at eiendommene skal innløses. Dette har lagt en stor demper på 
utvikling av eiendommene. Eiendommene er akkurat innenfor planområdet, men det er uklart om de 
må innløses.   

Ønsker en dialog med Statens vegvesen der innløsning er en foretrukket løsning. 

Kommentar fra Statens vegvesen 

Eiendommene er forutsatt innløst, og dialog med grunneiere er i gang.   

3. Glamox AS 
Økning av bredden på E39 som berører arealer på nordsiden av bygget slik det er vist i tidligere 
planer vil være en alvorlig trussel mot en effektiv industriell utnyttelse av arealene framover og legge 
sterke begrensninger på driften i Molde. Innsnevring av arealet er ikke forenlig med behovet for 
trafikkavvikling i nordre del av anlegget. Glamox er avhengig av at enhver reguleringsendring ikke 
griper inn i vårt disponible areal eller legger hindringer for dagens eller fremtidig bruk. 

Kommentar fra Statens vegvesen 

Planområdet er redusert siden planoppstart, og ligger nå utenfor eiendommene som Glamox 
disponerer. 

4. Verftsgaten 2 AS 
Ber om at avgrensningslinjen for planområdet mot vest blir rettet opp slik at den følger parallelt med 
eksisterende tomtegrense utover i sjøen, for å hindre at hver enkelt eiendom – brannstasjonen og 
Verftsgata 2 AS, blir berørt av to ulike reguleringsplaner. 

Kommentar fra Statens vegvesen 

Planområdet er redusert siden planoppstart, og ligger nå utenfor de to aktuelle eiendommene - 
bortsett fra at en liten flik av 25/147 blir berørt oppe ved Verftsgata.  

 



5. Kristin Kvalheim og Åsmund Vestad – Kometvegen 17 
Viser til Molde kommune sitt vedtak av planprogrammet, og at E39 Bolsønes – Kviltorp ble tatt ut av 
NTP 2022-2033. Deres oppfatning er at det er Statens vegvesen og ikke kommunestyret som har 
besluttet å trekke strekningen ut av planen. Molde kommunestyre sitt vedtak innebar nettopp et 
ønske om å utvikle strekningen ved bruk av rundkjøringer og effektiviserte lyskryss, og ikke et ønske 
om full stans i planleggingsarbeidet. 

Bolsønes – Kviltorp blir uansett berørt selv om planområdet er begrenset til en kort strekning øst for 
ny rundkjøring. Stiller seg uforstående til at Statens veivesen bare «slipper alle planer» om mulige 
forbedringer på strekningen videre østover. Viser til at planprogrammet for E39 Bolsønes – Kviltorp 
fortsatt skal gjelde, og at intensjonene i planprogrammet gjelder for hele strekningen. Kan ikke forstå 
annet enn at Statens vegvesen vil måtte løse disse utfordringene samtidig som en også fortsetter 
arbeidet med den øvrige delen av E39 Ålesund-Molde. 

Ønsker at det utredes en mulighet for ettløpstunell mellom Bolsønes og Legrovika, som kan ta unna 
det meste av tung- og pendlertrafikken på strekningen. 

Ønsker konsekvensutredning som viser trafikkbildet som følge av nytt sykehus på Hjelset.  

Ønsker at rundkjøringa på Bolsønes får en avkjøring til Verftsgata. Peker på utfordringer med 
veikryssing for myke trafikanter over Fannestrandvegen øst for Bolsønes. Ønsker analyser av 
løsninger med flere rundkjøringer – spesielt på Kviltorp, og flere trygge kryssinger for myke 
trafikanter. 

Kommentar fra Statens vegvesen 

E39 strekningen vestover fra Bolsønes til Ålesund ble liggende inne i NTP 2022-2033, men 
strekningen videre østover ble ikke med. Statens Vegvesen så det derfor som en nødvendighet å 
fortsette planarbeidet for Bolsønes, for å sikre tilkobling av ny E39 fra Julbøen til dagens E39. 

Statens vegvesen vil måtte løse utfordringer videre østover fra Bolsønes, som for alle delstrekninger 
av E39, men i NTP for 2022 – 2033 er det ikke prioritert ny veg på strekningen. Det er ferdig 
reguleringsplan for rundkjøring på Kviltorp, men det er per i dag ikke midler til bygging. Et avbøtende 
tiltak for å begrense dagens utfordringer med kø, kan være omprioriteringer i lyskrysset.  

Rundkjøring på Bolsønes vil plassert slik at den kan videreføres med ny E39 langs dagens østover, 
eller i tunell til Legrovika – med 1 eller 2 løp. Dette må utredes i en ny planprosess. 

Det er ikke foreslått egen avkjøring til Verftsgata fra rundkjøringa, men et avbøtende tiltak er at vi 
foreslår å forlenge Verftsgata østover til Tøndergård med et kryss for høyre AV/PÅ.    

Vi har utført kapasitetsberegninger av trafikken som er grunnlag for foreslått vegløsning på Bolsønes, 
og nytt sykehus på Hjelset inngår i disse beregningene. 

6. Fannestrandveien 71 AS og Molde Auto AS 
Grunneier merker seg at SVV har gått vekk fra et tidligere forslag om å plassere gang- og sykkelvegen 
på oversiden av Auto88/REMA 1000, samt at det konstateres at det ikke er mulig å trekke hele 
tunellanlegget vestover. Videre merker man seg at Statens vegvesen ikke vil utbedre avkjørsel og 
adkomstveg Enenvegen/Tostenbakken. 

Grunneier er positiv til at REMA får to adkomstveger som i dag. 



Viser til at Statens vegvesen er positiv til at restarealet nord for rundkjøring kan brukes til 
eksempelvis p-plasser. Det må etableres adkomstveg og ber om tilbakemelding på om det kan heves 
med overskuddsmasser.  

Foreslår at trafokiosk sør for dagens parkering flyttes vestover. 

Er positiv til at gang- og sykkelveg legges nærmest mulig tunell og foreslår at den flyttes lengst mulig 
sør, dette for å gi god adkomst til varelevering og mer parkering på sørsiden. Det er en forutsetning 
for grunneier at det blir minst 100 p-plasser for REMA. 

Grunneier er positiv til at adkomst til øvre platå i vest opprettholdes, men er negativ til at den får økt 
stigning. Den brukes til varelevering av store kjøretøy m/henger. Negativ til at vegen kan være 
enveiskjørt. 

Grunneier ønsker at Enenvegen legges om litt slik at avstanden til inngangen på REMA 100 blir større. 

Kommentar fra Statens vegvesen   

Løsning for gang- og sykkelveg og adkomstveg sør for parkeringen er endret siden siste møte med 
grunneier - vegene har byttet plass for å gi bedre trafikksikkerhet for myke trafikanter. Vi ønsker ikke 
å flytte trafo, så planforslaget forutsetter at den kan stå. Vegen opp til øverste nivå er også endret, 
og vi foreslår nå en løsning som gir bedre stigning enn i dag. 

Planforslaget vårt gir mulighet for ca. 77 p-plasser. Grunneier ønsker minst 100 p-plasser, men vi ser 
at dagens oppmerking gir plass for bare ca. 85. Statens vegvesen ønsker å disponere restarealet nord 
for rundkjøring for å kunne benytte det i forbindelse med tunellvedlikehold. Arealet kan fylles opp 
med overskuddsmasser, men det er vanskelig å legge til rette for parkering. Egen avkjørsel direkte fra 
Enenvegen er ikke mulig, og adkomst fra nord over gang- og sykkelveg er ikke ønskelig av hensyn til 
trafikksikkerheten for syklende.  

Enenvegen og busstopp er justert i svingen, noe som medfører at dagens fortau kan flyttes inntil ca. 
4 meter lenger fra bygget på det meste. Mur og skråning ned mot parkering kan flyttes etter om 
ønskelig. 

7. Reitan eiendom Molde AS 
Grunneier lurer på i hvilken grad reguleringsplanen vil berøre eksiterende bebyggelse og parkering på 
gnr. 26 bnr. 55. 

Kommentar fra Statens vegvesen 

Alle eiendommene til Reitan eiendom Molde AS i området vil bli berørt av planforslaget. 
Parkeringsarealer vil bli redusert i nord, og den nordlige delen av bygget på gnr. 26 bnr. 55. 
forutsettes revet.   

Grunneier er klar over konsekvensene etter møter underveis i planprosessen. 

8. Erlend Ohren - Fuglsetbakken 2 
Grunneier ønsker at eiendommen fortsatt blir markert i reguleringsplan med høy BYA (bebygd areal) 
dvs. 35% BYA som i dag. 

Er også opptatt av at det blir gjennomført gode støyskjermingstiltak langs nye E39 for å beholde 
kvalitet på uteoppholdsareal på sørside av eksisterende bolig, samt at støypåvirkning på bolig blir 
akseptabel. 

Kommentar fra Statens vegvesen 



Eiendommen ligger ikke innenfor planområdet, slik at gjeldende reguleringsplan fortsatt vil gjelde. 

Vi foreslår ny støyskjerming lang Fannestrandvegen fra Fannestrandvegen 85 (Axtechbygget) østover 
til Naustvegen. I tillegg vil det bli vurdert lokale støyskjermingstiltak for eiendommen i byggefasen   

9. Fannestrandveien 83 
Nils Ingar Bugge som representerer eierne av forretningsbygget i Fannestrandveien 83, viser til 
rapport fra Jaron Prosjekt AS – datert 28.01.16 og brev fra Advokat Helge Aarseth – datert 29.01.16. 
Det vises en løsning med rundkjøring som gjør at forretningsbygget kan stå. Oppdatert 
løsningsforslag datert 03.09.19 er også vedlagt, og Bugge ber Molde kommune heller behandle det 
forslaget istedenfor Statens vegvesen sitt.  

Ber om begrunnelse for hvorfor forretningsbygget må rives, og begrunnelse for plassering og 
størrelse på rundkjøringen.  Stiller spørsmålstegn ved om det er samfunnsøkonomisk riktig å rive et 
bygg som har en verdi i størrelsesorden kr. 15. millioner. Viser til tidligere skisser hvor det ikke er vist 
at forretningsbygget må rives.  

Se ellers fullstendig uttalelse m/vedlegg. 

Statens vegvesen har utover denne uttalelsen hatt jevnlig dialog med Nils Ingar Bugge om saken på 
e-post, over telefon og i møter siden november 2021, og helt fram til planforslaget foreligger. 

Kommentar fra Statens vegvesen. 

Statens vegvesen har et mål om å bygge mest mulig veg for pengene, og har derfor et ønske om å 
begrense innløsning av eiendommer og bygninger i størst mulig grad. I dette prosjektet ser vi oss 
imidlertid nødt til å gjøre mange kostbare innløsninger.  

Rundkjøringen er utformet i henhold til vegnormalene for å sikre god flyt for trafikken gjennom 
rundkjøringen som blir et kryss på E39. Det er gjennomført kapasitetsberegninger av trafikken helt 
fram til 2050. Rundkjøringen er plassert på dagens E39 slik at aksen langs Fannestrandvegen inn mot 
sentrum kan beholdes. En plassering som samtidig gir nødvendig sikkerhetsavstand fra 
tunnelportalen i henhold til vegnormalene. Rundkjøringen er også plassert i avstand fra Fuglset 
krysset for å gi god nok stigning på Enenvegen som i dag er litt for bratt.  Til sammen gjør dette at 
rundkjøringa er plassert ca. 50 m lenger bort fra Fannestrandvegen 83 enn dagens kryss, men vi 
foreslår likevel at forretningsbygget innløses.  

Hovedbegrunnelsen for dette er etablering av hoved trasé for sykkel og gange langs Fannestranda og 
innover mot byen. Av hensyn til trafikksikkerheten kan ikke myke trafikanter krysse E39 i plan i 
kryssområdet, og det er derfor foreslått kryssinger på nivå under rundkjøringa. Dette gjør at den 
aktuelle eiendommen må innløses for å kunne bygge gang- og sykkelveg med slak nok stigning ned 
mot undergangen i henhold til kravene for universell utforming. Dette gjelder både gang og 
sykkelvegen ned langs Enenvegen og videre østover langs Fannestrandvegen.  

Anleggsgjennomføringen gir også et mye større inngrep enn ferdig veg, og dette var ikke vist tydelig 
nok i tidligere skisserte løsninger. I tillegg til selve vegløsningene viser planforslaget store 
midlertidige anleggsområder både nord og sør for ny rundkjøring, noe som gjør det nødvendig med 
mange mye mer kostnadskrevende innløsninger enn Fannestrandvegen 83. 



Fra: Bernt Arne Helberg 
Sendt: 22. september 2021 08:45 
Til: Line Norbye 
Kopi: Arild Grønsberg 
Emne: SV: Regulering E38 Bolsønes, spørsmål 
 
Hei 
 
Eiendommen er innenfor området som er under regulering, og det er fortsatt sannsynlig at erverv 
blir nødvendig.  
 
Se skisse under som viser plassering av rundkjøring med ei eventuell 5. arm. Vi vil også utrede 
videreføring av Verftsgata østover og tilrettelegging for gående og syklende. 
 
Prosessen med å erverve grunn kan etter at reguleringsplanen blir vedtatt – etter planen i 2022, men 
grunnervervet er også avhengig av det blir bevilget penger i Statsbudsjettet til bygging. Jeg kan derfor 
ikke si noe mer konkret om når grunnervervet kan skje.  
 
Intensjonen nå er at ny E39 Ålesund – Molde skal være ferdig bygget til 2030. 
 
 

Med hilsen 

Bernt Arne Helberg 

Planleggingsleder 
Statens vegvesen, Utbygging 

Fagressurser Utbygging, Plan Utbygging 

Besøksadresse: Byavegen 48, Steinkjer 

Mobil: +47 91007065 epost: bernt.helberg@vegvesen.no 

www.vegvesen.no epost: firmapost@vegvesen.no  

  

 
 
 
 
 
 
 
 



Fra: Line Norbye <line@e6e.no>
Sendt: tirsdag 13. juli 2021 19:24
Til: Lise Helene Berre <lise.helene.berre@vegvesen.no>; Bernt Arne Helberg
<bernt.helberg@vegvesen.no>
Emne: Regulering E38 Bolsønes, spørsmål

Hei
Takk for tilsendte informasjon!
Vi, Verftsgata 7 Molde AS, er grunneier av Gnr 26, bnr 452 Verftsgata 7, Molde.

Er den eiendommen innenfor eller utenfor det området som fortsatt er under regulering?

Vi er tidligere informert om at vår eiendom vil måtte erverves av Statens Vegvesen for gjennomføring
av prosjektet. Er det fortsatt sannsynlig at erverv blir nødvendig?

Når er det tidligste tidspunktet det kan skje at vi må gi fra oss eiendommen?

Vi vil gjerne få link til digital deltagelse på møtet 1. september, så ser vi an om vi har anledning til å
møte.

Det er veldig fint om dere kan svare oss på dette, men det trenger ikke skje nå i ferietid.

Med vennlig hilsen
Line Norbye
Daglig leder

Verftsgata 7 Molde AS
c/o E6 Eiendom AS
line@e6e.no
Tel: +47 988 88120
www.e6e.no

mailto:line@e6e.no
http://www.e6e.no/


Fra: Nils Henrik Johnson <Nils.Henrik.Johnson@tronderenergi.no> 
Sendt: 27. august 2021 12:36 
Til: Firmapost 
Emne: Innspill E39 Ålesund-Molde 
 
Vi viser til kunngjøring om planarbeid for E39 Ålesund-Molde og invitasjon til å komme med innspill. 
Vi beklager at fristen er oversittet med noen dager. 
 
Vi er eiere av Fannestrandsvegen 76 og 78 i Molde og blir berørt av planene på flere måter. Vi har i 
mange år hatt hengende over oss planer om utbedring av E39, bypakke Molde osv, med stadige 
endringer og utsettelser. Premisset har hele tiden vært at eiendommene skal innløses, noe som har 
lagt en svært stor demper på våre utviklingsmuligheter for eiendommene. Vi viser i den forbindelse 
til tidligere innspill og dialog med Molde kommune og SVV. 
 
I det nye planforslaget, der bypakke Molde er kuttet ut, oppfatter vi at våre eiendommer akkurat er 
innenfor det som omfattes av planområdet. Om det fortsatt innebærer at eiendommen må løses ut 
er for oss uklart. Samtidig har vi før sommeren, på korrespondanse og i møte med SVV, blitt 
informert om at en meget sannsynlig plass for dumping av tunnelmasser fra tunnelen fra Julbøen til 
Molde er i sjøen utenfor vår eiendom. 
 
Dette er samlet en situasjon som gjør det enda vanskeligere for oss mtp utvikling og drift av 
eiendommene. Eiendommene er utleid til 3 (4) næringsvirksomheter, samt 5 leiligheter. Dumping av 
tunnelmasser og tung trafikk, samt usikkerhet om tidsperspektiv på eiendommene er meget 
krevende og utmattende. Vi ønsker derfor en dialog med SVV der innløsning er en foretrukket 
løsning. Det vil sikre SVV adkomst over eiendommene, rettigheter til å dumpe tunnelmasser og løse 
vår situasjon med usikkerheten for oss som eiere og våre leietakere. 
 
På vegne av eierne av Fannestrandsvegen 76 og 78 
Nils Henrik Johnson 
Lyngvegen 3 
6429 Molde 







Fra: Maoslille Maoslille <maoslille@gmail.com> 
Sendt: 6. september 2021 11:39 
Til: firmapost-midt@vegvesen.no 
Kopi: Firmapost; Bernt Arne Helberg; Hans Christian Aandal 
Emne: INNSPILL TIL PLANARBEID E39 BOLSØNES - KVILTORP 
Vedlegg: Snapchat-1539495822.jpg; Screenshot_20210906-110154.png 
 

Henviser til møte på fylkeshuset 1.9.2021 med utsatt frist for merknader. 

 

Vi ber om at avgrensningslinjen (rød) for planområdet mot vest blir rettet opp, slik at den 

følger paralellt med eksisterende tomtegrense utover i sjøen. (På samme måte som 

avgrensning i planområdet mot øst.) Gjelder tomtegrense mellom gnr/bnr 25/1526 

(brannstasjonen) og gnr/bnr 25/1470 (Verftsgaten 2 AS). Dette for å hindre at hver enkelt 

eiendom blir berørt av to ulike reguleringsplaner. Området i sjøen er tenkt utfylt med 

overskuddsmasser fra tunell E39, og det vil være uheldig med uklarheter i fyllegrenser.  

 

Se vedlagte bilder/kartutsnitt med eksisterende tomtegrenser og ønsket justering av 

reguleringsområde. (Gul linje tegnet inn grovt.) 

 

Med vennlig hilsen for 

VERFTSGATEN 2 AS  

 

Merete Aandal Olsen 







Kristin Kvalheim og Åsmund Vestad 

Kometvegen 17 

6419 MOLDE 

 

 

Statens vegvesen        Molde, 07.09.2021 

 

INNSPILL IFM. VARSEL OM DELVIS AVBRUDD AV 

REGULERINGSPLANARBEID – E39 BOLSØNES-KVILTORP I MOLDE 

KOMMUNE 
 

Vi viser til felles informasjonsmøte på Fylkeshusa i Molde den 1. september og påfølgende individuelt 

møte 2. september med planleggingsleder Bernt Arne Helberg og grunn-erverver Arne Grønsberg i 

Statens vegvesen (samt en kollega til som deltok via Teams), som representerte Prosjekt E 39 – 

Ålesund-Molde. I begge disse møtene ble vi oppfordret til å komme med skriftlige innspill til 

planprosessen.  

Vi har tidligere sendt inn høringsuttalelse den 14.09.2019, der vi gjorde rede for vårt syn på at 

dimensjoneringen av veiprosjektet «i dagen» fra Bolsønes til Kviltorp, var for stor, og at viktige 

hensyn den gangen ikke var tilstrekkelig godt ivaretatt.  

Når hele prosjektet E39 Ålesund-Molde (med delprosjekter) nå er vedtatt som del av NTP 2022-2033, 

må vi erkjenne at det vil komme svært inngripende endringer i Molde bys bybilde og veistruktur, og 

vil derfor komme med våre innspill til prosessen og det videre arbeidet.  

 

E39 BOLSØNES-KVILTORP BLE TATT UT AV NTP 2022-2033 
I mai 2020 gjorde kommunestyret i Molde vedtak om å godkjenne Vegvesenets 

reguleringsplanprogram, og gjorde samtidig vedtak om følgende 7 tilleggspunkter, hvorav det siste 

punktet lød slik: 

«Molde kommunestyre mener at 4-feltsveg i dagen er et for stort inngrep øst i byen. På kort 

sikt kan lyskryss effektiviseres, og rundkjøringer kan eventuelt erstatte dem. Dersom 

trafikkøkningen en gang i fremtiden blir så stor at vegen må utvides, kan man ta opp igjen 

idéen om å bygge tunell fra Bolsønes til Lergrovik.» 

I kommunestyrets vedtak ble det ikke fattet vedtak om at «Bypakke Molde» var uønsket.  

Kommunestyret vedtok er heller ingen bestilling til Statens vegvesen om å ta strekningen Bolsønes-

Kviltorp ut av NTP 2022-2033. Tvert imot beskriver kommunestyret at de ønsker trafikkløsninger på 

strekningen som faktisk burde være gjennomførbare også innenfor NTP 2022-2033 (f.eks. 

rundkjøringer eller tunell), men uten 4-felt vei i dagen.  

Realiteten er at Kommunestyret i Molde ikke ønsket akkurat den løsningen som Statens vegvesen 

hadde arbeidet for på denne strekningen. Samtidig viste kommunestyret til andre mulige løsninger, 

både på kort og lang sikt. 



Vår oppfatning er at det er Statens vegvesen og ikke Molde kommunestyre som har besluttet å 

trekke strekningen ut av planen som skulle legges fram for Stortinget. Molde kommunestyre sitt 

vedtak innebar nettopp et ønske om å utvikle strekningen ved bruk av rundkjøringer og effektiviserte 

lyskryss, og ikke et ønske om full stans i planleggingsarbeidet. 

 

E39 BOLSØNES-KVILTORP BLIR UANSETT BERØRT 
På informasjonsmøtet ble vi vist plantegninger og bilder av en stor «trafikkmaskin» på Fuglset, en 

stor og arealkrevende rundkjøring med 4 eller alternativt 5 armer, av noen kalt «Moldekrysset». En 

av disse armene går nettopp på Fannestrandvegen i retning Kviltorp, men på illustrasjonene blir 

veien skrumpet inn fra 4 til 2 kjørefelt etter ca. 100 meters kjøring østover.  Og derfra skal det ikke 

skje noen ting. 

Det er uforståelig. 

I møtene med Statens vegvesen ble det tydelig og gang på gang forklart at strekningen Bolsønes-

Kviltorp nå er tatt ut av prosjektet i NTP, og at de ikke kunne kommentere ytterligere forhold 

vedrørende denne strekningen.  

Vi stiller oss ganske uforstående til at Statens veivesen bare «slipper alle planer» om mulige 

forbedringer på denne strekningen. 

Spesielt virker dette rart siden Statens vegvesen selv i sitt eget brev til oss viser til at 

planprogrammet for E39 Bolsønes – Kviltorp fortsatt gjelder for det videre planarbeidet for Fuglset.  

I brevet viser de også til at effektmålene i planprogrammet fortsatt skal bli hensyntatt ved å: 

«1.Gi bedre fremkommelighet og tilgjengelighet for kollektivtrafikken. 

2. Gi bedre fremkommelighet og sikkerhet for alle myke trafikanter med vekt på universell og 

attraktiv utforming. 

3. Gi god framkommelighet for næringstransport på E39. 

4. Minimere barrierevirkningen av E39» 

samt 

 Minimere ulemper knyttet til bl.a. støy, trafikk og visuelle forhold, herunder beholde og om 

mulig forbedre rekreasjonskvalitetene i områdene langs E39. 

 Ha god arkitektonisk kvalitet og tilpasning til omkringliggende bymiljø og landskap.» 

 

Det kan da umulig være intensjonen at disse punktene ikke også skulle gjelde for strekningen 

Bolsønes-Kviltorp? Det er jo på denne strekningen rekreasjonsaktivitetene langs veien finnes. Retiro-

stranda benyttes av folk fra alle bydeler, hver eneste dag, alle årstider. Alle de myke trafikantene som 

kommer fra Kviltorp, Årølia og Elvsåslia og som skal inn til byen eller til skole, passerer også her. 

Næringstransporten vil fortsatt måtte gå her, og barriere-virkningene av E39 er fortsatt en like stor 

utfordring på denne strekningen, hvis ikke nødvendige tiltak blir gjennomført. Krav til kvalitet og 

tilpasning til omkringliggende bymiljø og landskap skulle vel være like viktig også på denne delen av 

E39?  



E39 på denne strekningen er fortsatt en vei som eies av staten. Og det er fortsatt hovedpulsåren i det 

langstrakte Molde. Vi kan derfor ikke forstå annet enn at Statens vegvesen vil måtte løse disse 

utfordringene samtidig som en også fortsetter arbeidet med den øvrige delen av E39 Ålesund-Molde.  

Vår konklusjon er uansett at E39 Bolsønes – Kviltorp fortsatt blir berørt – og det i aller høyeste grad! 

Statens vegvesen har fortsatt et like stort ansvar for å sørge for gode vei-tiltak på strekningen. Og da 

må de kunne utrede forslag til løsninger og gjennomføre nødvendige tiltak, slik at en har planene 

klare når neste rulleringsperiode for NTP blir vedtatt. 

TUNELL 
Dersom en leser kommunestyrets vedtak, ligger det nokså opp i dagen at de flertallet av politikerne 

ønsker en tunell fra Bolsønes til Lergrovik. Kommunestyret er nokså tydelig på at veiløsningene som 

velges i prosjektet, ikke skal være til hinder for en slik løsning i framtida.  

Vi registrerer at Statens vegvesen planlegger å ta ut en del fire felt strekninger og erstatte dem med 

to felts strekninger med forbikjøringsfelt for andre delprosjekter i E 39 Ålesund-Molde.  

Vi etterlyser derfor at det på samme måte kan bli utredet muligheten for å etablere en ett-løps tunell 

som kan ta hånd om gjennomgangstrafikken, med inn- og utkjørsel på Bolsønes, men som fører det 

meste av tung- og pendlertrafikken i tunell mellom Bolsønes og Lergrovik. 

Øvrig trafikk vil da fortsatt gå i dagen, og da fortrinnsvis på en vei med flere rundkjøringer i stedet for 

lyskryss. 

 

DET NYE SYKEHUSET PÅ HJELSET FÅR STOR EFFEKT PÅ TRAFIKKBILDET 
På informasjonsmøtet spurte vi om Statens vegvesen hadde utført konsekvensberegninger for 

trafikkbildet som følge av at det nye sykehuset bygges på Hjelset. Svaret var, slik vi forstod det, at 

slike prognoser var blitt laget for den nye strekningen Lønset-Hjelset, men fortsatt ikke på 

Fannestrandvegen fra sentrum, via Fuglset og østover i retning Lønset. 

En slik stor institusjon i utkanten av det sentrale Molde, vil selvsagt få svært stor innvirkning på 

trafikkbildet.  

Mange av bilene som i dag kjører inn til sentrum mot vest, vil etter 2024/25 i stedet reise østover om 

morgenen. En regner med at det vil gå kollektivtrafikk fra sentrum til sykehuset med 20 minutters 

mellomrom, hver vei. 

Effektene på trafikkbildet som følge av det nye sykehuset vil også treffe strekningen E39 Fuglset-

Kviltorp, og dette kan, bør og må løses samtidig med resten av prosjektet E39 Ålesund-Molde. 

 

Reduserte barrierevirkninger og trygge kryssinger 
Vi håper at det nye «Moldekrysset» også får en avkjøring til Verftsgata, - et område som har stort 

potensiale i et langsiktig byutviklings-øyemed i Molde. 

Vi opplever at det finnes alvorlige utfordringer med veikryssing for myke trafikanter også øst for 

dette området. Det er viktig å sikre bedre tilgang til båthavna på Tøndergård, Retiro-stranda og 

Nøisomhedstranda. Og da er vi igjen på den strekningen som er tatt ut av NTP. 



For å ivareta effektmålene, må en derfor nå planlegge og bygge flere under- og overganger for myke 

trafikkanter, samt etablere flere rundkjøringer for kollektivtransport og biler. Ikke bare vest for 

Bolsønes, men kanskje i enda større grad langs E 39 øst for Bolsønes og til Kviltorp. 

 

OPPSUMMERT: Å BEVARE FANNESTRANDA SLIK DEN ER I DAG, ER IKKE 

DET SAMME SOM Å LA VÆRE Å GJØRE NOE 
Selv om trafikken skulle vise seg å øke i framtida, finnes det likevel fortsatt gode argumenter for å 

beholde store deler av veien slik den er i dag, uten massive ombygginger og arealkrevende utvidelser 

øst for Bolsønes.  

Vi etterlyser grundige undersøkelser om konsekvensen av at nytt sykehus etableres på Hjelset, i 

relasjon til trafikkmønster.   

Vi etterlyser analyser av hvilke effektivitets-løsninger som flere rundkjøringer (spesielt på Kviltorp), 

underganger og gang/sykkelfelt kan ha for trafikkflyten inn mot og ut av sentrum. Det kan og bør 

etableres flere underganger og tryggere veikryssinger, samt flere rundkjøringer.  

Vi ønsker som de fleste andre i Molde at utfordringene med gjennomgangstrafikken (tungtrafikken) 

løses med en lengre ett-løps tunell mellom Bolsønes og Lergrovik. Vi etterspør derfor analyser og 

planer i forhold til hvilken effekt en ett-løps-tunell vil kunne ha for gjennomgangstrafikk i Molde, der 

også verdien av en tilgjengelig publikumsvennlig strandsone blir evaluert og analysert.  

Verdien som strandsonen i Molde har for nåværende og fremtidige generasjoner, er – etter vår 

oppfatning – større og mer bærekraftig og verdifull enn kostnadene ved å legge tyngre trafikk i en 

forlenget tunell. 

Vi ber Statens vegvesen om å bruke tiden fram til neste NTP-rullering til også å arbeide med gode 

trafikkløsninger på strekningen Fuglset-Lergrovik. 

 

Kristin Kvalheim  

 

Åsmund Vestad 

 



Fra: Marina Opstad / Øverbø Gjørtz
Til: Bernt Arne Helberg; Arild Grønsberg
Kopi: Ole Bjørn Rødseth; Hallgrim Fagervold / Øverbø Gjørtz
Emne: Fannestrandsvegen 71 m.fl - tilbakemelding etter møte - Reguleringsplan E39 Bolsønes-Kviltorp (Datalex

ref: HAF-130222)
Dato: mandag 17. januar 2022 22:15:26
Vedlegg: image006.png

Hei!
 
Vi viser til hyggelig TEAMS-møte med dere den 6. januar 2022.
 
På møtet gjennomgikk vi reguleringsplanforslaget til SVV og hvilke virkninger etablering av E39,
tunnel og rundkjøring vil ha på eiendommene med gnr/bnr 26/12, 467, 260 (Fannestrandsveien
71 as) og gnr/bnr 26/17 og 426 (Molde Auto as). Møtet var en oppfølgning etter møtet den 2.
september 2021.
 
Som vi avtalte på slutten av møtet, fikk grunneier frist til 17. januar 2022 for å komme med
tilbakemelding til det som ble diskutert i møte. Disse vil bli inntatt i det følgende.
 
Grunneier merker seg (1) at SVV går vekk fra forslaget om plassering av gang- og sykkelveg på
oversiden av Auto88/Rema 1000, samt (2) at det konstateres at det ikke er mulig å trekke hele
tunnellanlegget lenger vestover. Videre merker man seg at (3) SVV ikke vil utbedre avkjørsel og
adkomstvei Enenvegen/Tostenbakken.
 
Grunneier ser positivt på (4) at Rema 1000 får beholde to adkomstveier som i dag, og (5) at SVV
stiller seg positiv til at restareal på GID 26/4 og øst på GID 26/260 (om lag 1 daa) kan brukes til
eksempelvis p-plasser. I denne sammenheng ønsker vi SVV sin tilbakemelding på om restarealet
kan heves / tilrettelegges med overskuddsmasser. Det må samtidig etableres egnet adkomstvei
til restarealet. I denne sammenheng foreslår grunneier at trafokiosk flyttes til vestsiden av
innkjøringsvei til Rema 1000. Dette kan skisseres slik:
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Når det gjelder forholdet til (6) parkeringsplasser, merker vi oss at gang- og sykkelveg over tunell
vil ta p-plasser. Det er positivt at SVV vil flytte veien litt lenger vest, slik at den kommer mer i takt
med varelevering i vest. Da får man mer parkering på sørsiden. I denne sammenheng kan det
opplyses om at Rema 1000 er avhengig av minst 100 p-plasser. Det er en viktig forutsetning for
grunneier at disse p-plassene opprettholdes. Vi imøteser SVV sin tilbakemelding på dette
forholdet. For å sikre tilstrekkelig areal til parkering i tråd med leieavtalen med Rema 1000,
foreslår grunneier at gang- og sykkelvegen flyttes noe lengre mot syd som skissert nedenfor:
 

 
Grunneier ser positivt på (7) at SVV vil klare å beholde adkomst til øvre platå i vest, men ser
negativt på at denne vil omlegges slik at den får en økt stigning på 1 %. Veien er allerede bratt i
dag, og brukes til varelevering av store kjøretøy med henger. Disse trenger manøvreringsplass.
Den veien SVV har tegnet inn vil derfor bli for bratt og sving i bakken må unngås. Grunneier er
samtidig negativ til at vegen kan være enveiskjørt. Dette er ikke ønskelig da belastningen på
avkjørsel og adkomstvei Enenvegen/Tostenbakken vil bli for stor. Vi imøteser SVV sin
tilbakemelding på hvordan adkomstveg til øvre platå kan tilpasses uten at stigningen økes.
Grunneier foreslår at gang- og sykkelveg justeres slik at adkomstvegen til øvre platå får en bedre
utforming, dette som skissert nedenfor:
 



 

 
Når det gjelder (8) plassering av sving utenfor Rema 1000, lokasjon av veg og busslomme, ønsker
grunneier SVV sin tilbakemelding på om det er mulig å endre litt på svingen utenfor Rema 1000
slik at det blir bedre avstand til inngangen. Hver meter vil være verdifull. Grunneier foreslår å
endre kurvatur på Enenvegen for å skape større avstand til bygget i Enenvegen 1A. Dette er
skissert slik:
 



 
Oversikt over leietakere og hvor lenge avtalene varer vil sendes SVV i egen forsendelse.
 
SVV sin snarlige tilbakemelding på de forhold som er tatt opp ovenfor imøtekommes.
 
 
Med vennlig hilsen
Marina Opstad

Advokat 
+47 958 64 373  / +47 712 49 400
ovgj.no  /  Facebook  /  LinkedIn
_____________________
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Fra: Bernt Arne Helberg 
Sendt: 21. september 2021 14:49 
Til: Marina Opstad / Øverbø Gjørtz 
Kopi: Ole Bjørn Rødseth; Hallgrim Fagervold / Øverbø Gjørtz; Arild Grønsberg 
Emne: SV: Reguleringsplan E39 Bolsønes-Kviltorp -  Fannestrandsveien 71 AS og 

Molde Auto as - oppfølging etter møte 
Vedlegg: 20210901_ENDELIG_presentasjon_Molde.pdf 
 
Hei igjen 
 
Vi tar med oss innspilla som ble drøftet på møtet og som du har skissert i mailen under, i det videre 
arbeidet. Jeg invitere som avtalt til en ny prat når vi har kommet litt lenger i planarbeidet.   
 
Presentasjonen vi brukte på møtet følger vedlagt. 
 

Snakkes😊 
 
 

Med hilsen 

Bernt Arne Helberg 

Planleggingsleder 
Statens vegvesen, Utbygging 

Fagressurser Utbygging, Plan Utbygging 

Besøksadresse: Byavegen 48, Steinkjer 

Mobil: +47 91007065 epost: bernt.helberg@vegvesen.no 

www.vegvesen.no epost: firmapost@vegvesen.no  
  
 
 
 

Fra: Marina Opstad / Øverbø Gjørtz <mop@ovgj.no>  
Sendt: torsdag 16. september 2021 13:03 
Til: Bernt Arne Helberg <bernt.helberg@vegvesen.no>; Arild Grønsberg 
<arild.gronsberg@vegvesen.no> 
Kopi: Ole Bjørn Rødseth <obr@moldeauto.no>; Hallgrim Fagervold / Øverbø Gjørtz <hof@ovgj.no> 
Emne: Reguleringsplan E39 Bolsønes-Kviltorp - Fannestrandsveien 71 AS og Molde Auto as - 
oppfølging etter møte 
 
Hei! 
 
Vi viser til hyggelig møte ved deres kontor den 2. september 2021. 
 
På møtet gjennomgikk vi reguleringsplanforslaget til SVV og hvilke virkninger etablering av E39, 
tunnel og rundkjøring vil ha på eiendommene med gnr/bnr 26/12, 467, 260 (Fannestrandsveien 71 
as) og gnr/bnr 26/17 og 426 (Molde Auto as). 
 
Gang- og sykkelveg: 
Som påpekt av grunneier i møtet, vil en plassering av gang- og sykkelveg på oversiden av 
Auto88/Rema 1000 medføre store ulemper for næringsvirksomheten. Dette da en slik gang- og 
sykkelveg vil berøre p-arealet mot øst og den bakre del av verkstedbygg. I følge grunneier må gang- 
og sykkelveg legges opp på nivå med Tostenbakken og følge denne vegen dersom man går for en 



løsning med gang- og sykkelveg på oversiden. SVV viste til at stigningsforholdet på Tostenbakken må 
vurderes. 
 

1. Som avtalt i møtet vil SVV lage en mer detaljert planløsning av plassering av gang- og 
sykkelveg. 

 
Plassering av tunnellanlegg lenger mot vest: 
Under møtet kom grunneier med et forslag om å trekke hele tunnellanlegget lenger vestover. SVV 
antydet at dette kunne være en mulighet, men at mange faktorer spiller inn – spesielt kurvatur på 
tunnel, samt det at kjørende skal komme inn i rundkjøring med riktig radius.  
 

2. Som avtalt i møtet vil SVV sjekke om det er mulig å flytte hele anlegget lenger vestover. 
 
To adkomster til Rema 1000: 
Under møtet fremsatte grunneier et ønske om at Rema 1000 får beholde to adkomster som i dag. 
Parkering og tilkomst er et av de viktigste parameter i konkurransesituasjoner for 
dagligvareforretninger. Grunneier ønsker en nedre ut- og innkjøring slik at belastningen på avkjørsel 
og adkomstvei på oversiden blir mindre.  
 

3. Som avtalt i møtet vil SVV sjekke om det er mulig å beholde to adkomstveier til 
næringsbygg som ligger delvis på GID 26/17 og 26/426.  
 

Kryss og adkomst Enenvegen/Tostenbakken – utbedring: 
I møtet gjorde grunneier rede for at kryss og adkomstvei Enenvegen/Tostenbakken er belastet, noe 
utflytende og at det vil innebære en klart svekkelse av trafikksikkerheten dersom all trafikk skal 
foregå på denne strekningen (hvis nedre adkomstvei saneres). Grunneier foreslo at SVV i forbindelse 
med sine planer bør vurderer å utbedre avkjørsel og adkomstvei på oversiden.  
 

4. Som avtalt i møtet vil SVV sjekke om det er mulighet for å utbedre kryss og adkomstvei 
Enenvegen/Tostenbakken. 

 
Tilrettelegging av p-plass på GID 26/44 og øst på GID 26/260: 
I møtet ble parkeringsarealet på GID 26/44 og øst på GID 26/260 diskutert. GID 26/4 eies av Molde 
kommune og leies av Fannestrandsveien 71 as. Detaljene av bruken her er ekstrem interessant for 
grunneier, og har mye å si for endelig erverv. SVV ga uttrykk for at de hadde masseoverskudd, og at 
de kanskje kunne gjøre noe med terrenget og utnytte dette arealet bedre. 
 

5. Som avtalt i møtet vil SVV sjekke i hvilken grad dette arealet vil stå igjen etter anlegg av 
tunnel og rundkjøring, avklare om og i tilfelle hvilken del av arealet som må erverves, samt 
komme tilbake til om (rest)arealet kan tilrettelegges med overskuddsmasser.  

 
I møtet ga SVV uttrykk for at de ønsket en arealoppgave. Slik arealoversikt vil grunneier ta med til 
neste møte med SVV. 
 
Vi skulle sett de skisser og presentasjoner som SVV viste under plenumsmøtet i kantina på 
Fylkeshuset den 1.september 2021. Vi ber om å få oversendt disse dokumentene. 
 
Vi anmoder med dette om at SVV ser nærmere på de fem punktene ovenfor som skulle avklares, og 
kaller oss inn til et nytt møte når nærmere avklaringer og detaljering/prosjektering er utført.  
 
Vi hører fra dere. 
 



Med vennlig hilsen
Marina Opstad

Advokat
+47958 64 373 / +47712 49 400
ovgj.no / Facebook / LinkedIn

_____________________

https://www.ovgj.no/
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Fra: Bernt Arne Helberg 
Sendt: 21. september 2021 15:32 
Til: Marina Opstad / Øverbø Gjørtz 
Kopi: Arild Grønsberg 
Emne: SV: Fannestrandsvegen 72, gnr. 26 bnr. 55 
 
Hei igjen. 
 
Den aktuelle eiendommen ligger innenfor planområdet, og kan bli berørt – i hvilken grad er for tidlig 
å si.  
 
Valg av løsning for buss, lokalvegsystemet,  gang- og sykkel og har betydning.   
 

Snakkes😊 
 
 
 

Med hilsen 

Bernt Arne Helberg 

Planleggingsleder 
Statens vegvesen, Utbygging 

Fagressurser Utbygging, Plan Utbygging 

Besøksadresse: Byavegen 48, Steinkjer 

Mobil: +47 91007065 epost: bernt.helberg@vegvesen.no 

www.vegvesen.no epost: firmapost@vegvesen.no  
  
 
 
 
 

Fra: Marina Opstad / Øverbø Gjørtz <mop@ovgj.no>  
Sendt: fredag 10. september 2021 10:24 
Til: Bernt Arne Helberg <bernt.helberg@vegvesen.no> 
Emne: Fannestrandsvegen 72, gnr. 26 bnr. 55 
 
Bernt Arne Helberg, 
 
Hei og takk for sist! 
 
Vårt kontor bistår Reitan eiendom Molde AS som eier Fannestrandsvegen 72, gnr. 26 bnr. 55. 
 
I hvilken grad vil reguleringsplan E39 Bolsønes – Kviltorp berøre eksisterende bebyggelse og 
parkeringsareal på bnr. 55?  
 
Hører gjerne fra deg vedrørende dette. 
 
 
Med vennlig hilsen 
Marina Opstad 
 
Advokat  

+47 958 64 373  / +47 712 49 400  



ovgj.no / Facebook / LinkedIn

_____________________
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From: Erlend Ohren <erlend.ohren@gmail.com> 
Sent: torsdag 2. desember 2021 09:33 
To: Bernt Arne Helberg 
Cc: bir_be@hotmail.com 
Subject: Planarbeid E39 Bolsøynes Kviltorp, Vedrørende Fuglsetbakken 2 
 
Follow Up Flag: Følg opp 
Flag Status: Flagged 
 
Categories: E39_Molde 
 
Hei, og takk for hyggelig telefonsamtale. 
 
Vi som står som eiere av Fuglsetbakken 2, er opptatt av at denne eiendommen fortsatt blir markert i 
reguleringsplan med høy BYA, sånn at vi på senere tidspunkt kan nytte tomtearealet på denne 
eiendommen noe bedre. I eksisterende plan er vår eiendom markert som hvit, med tanke på 
fortetting, og vi kan pr i dag nytte 35% BYA, og vi ønsker dette videreført i ny reguleringsplan for 
området. 
 
Vi er og opptatt av at det blir gjennomført gode støyskjermingstiltak langs nye E39 for å beholde 
kvalitet på uteoppholdsareal på sørside av eksisterende bolig, samt at støypåvirkning på bolig blir 
akseptabel. 
 
 
Mvh 
Erlend Ohren 
91571588 
 



Fra: Erlend Ohren
Til: Bernt Arne Helberg
Emne: Reguleringsplan Fuglset
Dato: onsdag 23. februar 2022 15:35:40

Hei.

Har prøvd å ringe deg, men du er sikkert opptatt.

Har bare noen spørsmål om reguleringsplan, status på planprosessen og planlegging av
veitrase, støyskjerming osv på Fuglset.

Vi har en eiendom med adresse Fuglsetbakken 2, og er da interessert i om eiendommen
blir innlemmet i reguleringsarbeidet ifm nyveien? Vi kunne gjerne tenkt oss at området har
blitt del av den nye reguleringsplanen, da det pr i dag ikke eksisterer noe entydig
reguleringsplan her.

Mvh
Erlend Ohren
91571588

mailto:erlend.ohren@gmail.com
mailto:bernt.helberg@vegvesen.no


From: Bernt Arne Helberg 

Sent: onsdag 19. januar 2022 11:05 

To: Firmapost 

Subject: VS: Vedr Fannestrandvegen 83 

Attachments: Vedlegg 1.pdf; Vedlegg 2.pdf; Vedlegg 3.pdf; Vedlegg 4.pdf; Vedlegg 5.pdf; 

Vedlegg 6.pdf 

 

Hei 

 

Journalføres inn på sak: 20/12078 

 

Med hilsen 

Bernt Arne Helberg 

Planleggingsleder 
Statens vegvesen, Utbygging 

Fagressurser Utbygging, Plan Utbygging 

Besøksadresse: Byavegen 48, Steinkjer 

Mobil: +47 91007065 epost: bernt.helberg@vegvesen.no 

www.vegvesen.no epost: firmapost@vegvesen.no  

 

 

 

Fra: Håvard Austvik <havard.austvik@vegvesen.no>  
Sendt: onsdag 19. januar 2022 10:55 
Til: Bernt Arne Helberg <bernt.helberg@vegvesen.no> 
Kopi: Harald Inge Johnsen <harald.johnsen@vegvesen.no> 
Emne: VS: Vedr Fannestrandvegen 83 
 

Dere får ta med dere disse synspunktene i videre planlegging. 

 

Med hilsen 

Håvard Austvik 

Mobil: +47 90094839  

 

Fra: Nils Ingar Bugge <nils@revisjonskontor.no>  
Sendt: torsdag 13. januar 2022 13:42 
Til: Håvard Austvik <havard.austvik@vegvesen.no>; eirik.heggemsnes@molde.kommune.no 
Emne: Vedr Fannestrandvegen 83 

mailto:nils@revisjonskontor.no
mailto:havard.austvik@vegvesen.no
mailto:eirik.heggemsnes@molde.kommune.no


 

GJELDER FORSLAG TIL RUNDKJØRING PÅ BOLSØNES SOM STATENS VEGVESEN (SVV) SKAL LEGGE 

FREM SOM FORSLAG til SAKSBEHANDLING I JANUAR 2022, NOE SOM MEDFØRER AT VÅRT BYGG I 

FANNESTRANDVEIEN 83 MÅ RIVES.  

REF. TIL MAIL FRA SVV DEN 06.01.22. 

Vi oversender tidligere forslag til rundkjøring på Bolsønesområdet: 

1. Vedlagt følger rapport fra Jaron Prosjekt AS av 28.01.16 ved sivilingeniør Jann Reistad på 

vegne av Fuglset Velforening. Denne rapporten er utarbeidet før rundkjøringen vest for vårt 

bygg i Fannestrandveien 83 ble flyttet betydelig lenger vestover. 

Vi anmoder på det sterkeste at SVV går igjennom alternativløsningen av rundkjøringen og 

vegføringer til ny E39 på Nedre Fuglset. I Reistads rapport og forslag til planløsning av 

rundkjøringen kan fortsatt vårt forretningsbygg bestå.  

Reistad har lang erfaring i reguleringsarbeid. Hans rapport følger som vedlegg 1. Denne 

rapporten og forslag til rundkjøring lovte Molde kommune skriftlig at de skulle behandle.  

Vi har ikke hørt et eneste ord fra Molde kommune. 

 

2. Vi vil også ref. til brev fra advokat Helge Aarseth av 29.01.16 angående ovennevnte sak, hvor 

han kommenterer forhold omkring rundkjøringen på Bolsønesområdet. Hans brev følger som 

vedlegg 2.  

Vi anmoder derfor kommunen heller å behandle Reistads løsningsforslag til rundkjøring 

datert den 03.09.19 so er oppdatert til dagens situasjon. Se vedlegg 3. 

Finner Molde kommune og SVV noe som strider mot SVV`s håndbøker, uten å klare å finne 

løsning på eventuelt problemet, så meddel dette skriftlig slik at vi kan forsvare Reistads 

løsning til rundkjøring slik at vårt forretningsbygg kan bestå.  

 

3. Vi har tatt kopi av den tidligere utarbeidede rundkjøringen foran Felleskjøpet. Se vedlegg 4 

som er utarbeidet av SVV og limt den inn der hvor dagens nye rundkjøring er plassert mye 

lenger vestover etter krav fra Veidirektoratet. Vedlegget sier vel alt om det uforståelige som 

har skjedd/skjer her? Dette er ikke i nærheten av likebehandling i like saker. Vi antar at SVV 

og Molde kommune har saksbehandlet den tidligere rundkjøringen etter trygge 

demokratiske forvaltningsmessige saksbehandlingsprosesser og etter SVV sine strenge 

detaljerte regelstyrte håndbøker. Hvorfor må størrelsen på den nye rundkjøringen økes så 

mye til tross for at den nå er plassert betydelig lenger vestover?  

 

Spørsmål som ønskes besvart før dere legger de nye reguleringsforslagene frem for offentlig 

behandling i januar 2022 er som følger: 

 

1. Det finnes ikke en eneste regel ifølge SVV’s håndbøker som medfører at vårt bygg må 

rives. Ref. i så fall til hvilken håndbok og hvilket punkt som gjør at vårt bygg må rives. 

2. Hvis det er faglige skjønnsmessige begrunnelser for hvorfor den nye rundkjøringen må 

være så mye større enn tidligere så ønsker vi oversendt disse faglige begrunnelsene slik 

at vi ikke blir rettsløse. 

3. Erstatningsbeløp ved eventuelt rivning av vårt forretningsbygg vil ligge i størrelsesorden 

kr. 15 mill. Det finnes i denne sammenheng alternativløsninger som de kr. 15 mill SKAL 

måles og sammenlignes mot med hensyn til prissatte og ikke prissatte konsekvenser. 

Hvilke alternativløsninger har dere målt de kr. 15 mill mot?  



Kan vi få oversendt de eventuelle prissatte konsekvensene for alternativløsningene og 

hvordan dere har kommet frem til tallene?  

Når det gjelder de ikke prissatte konsekvenser så kan det greit konstateres at det ikke 

foreligger noen endringer vedr. rundkjøringen som tilsier at vårt bygg skal rives.  

Kan dere i så fall oversende metodikken for resultatet fra ikke prissatte konsekvenser i 

denne saken som gjør at nåværende rundkjøring må være så mye større enn tidligere? 

 

Det er kun begrunnede konkrete svar på ovennevnte spørsmål som gir resultatet på om 

vårt forretningsbygg må rives. Det skal også ifølge regelverket foretas en 

samfunnsøkonomisk netto nytte kostbetraktning som skal foreligge som dokumentasjon 

målt mot alternativløsningene. Dette er et skal-krav ifølge SVV`s håndbøker at det skal 

utredes og foreligge sammenligningsalternativer som dokumentasjonsgrunnlag for 

avgjørelsen.  

Jeg imøteser konkrete dokumenterbare tilbakemeldinger på ovennevnte, slik at vi 

eventuelt kan gå videre med saken. 

 

4. Den 06.01.22 mottok vi fra SVV reguleringsalternativene som forelå angående 

rundkjøringen på Bolsønes, vest for vårt bygg. Se vedlegg 5.  

På denne tegningen vises det to tunnelinnslag og vårt bygg blir ikke berørt. Der står det 

hvilket bygg som skal rives.  

I vedlegg 6 presenteres det plutselig en «monsterrundkjøring» som medfører at vårt 

bygg akkurat da må rives (med noen få meter).  

SVV kan lett flytte rundkjøringen, som vises på vedlegg 5 noe sørover, så kan fortsatt vårt 

bygg bevares.  

 

Hvis vårt bygg skulle bli berørt og da må rives, hadde Molde Kommune hatt ledig 

erstatningstomt der hvor AxTech i dag har parkeringsplass, hvis Molde Kommune ikke 

hadde gått imot SVV’s sin anbefaling om  

å den gang ikke godkjenne byggesøknaden nettopp på bakgrunn av planleggingen av 

E39! Denne tomten hadde vi forøvrig søkt på om å få kjøpe to ganger FØR nåværende 

eier av Axtech-bygget fikk kjøpe den. 

Regner derfor med at kommunen også denne gangen er svært interessert i å komme 

med en god løsning slik at vårt bygg bevares. 

Vi anmoder SVV og representanter fra Molde kommune å avsette tid til å gjennomgå 

vedlagte forslag til rundkjøring på Bolsønes snarest.  

Et snarlig svar er viktig for vår videre fremdrift i saken. 

 

Vi har gitt Reistad fullmakt til å benytte de beste konsulentene og juristene innen 

regulerings – og forvaltningsrett i Norge. 

 

Med hilsen 

Nils Ingar Bugge 

For eierne av forretningsbygget i Fannestrandveien 83. 
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