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Forord 
 
Denne formingsveilederen gjelder for prosjektet E39 Bolsønes, Molde. 
 
Formingsveilederen gir anbefalinger og føringer for å sikre et helhetlig og gjenkjennelig 
formspråk. Det gis prinsipper for vegens tilpasning til landskapet sett fra veg og fra 
omgivelsene.  
 
Veilederen skal fungere som et supplement til gjeldende håndbøker og normaler, og skal 
ikke overstyre disse og andre jurisdiske føringer. Det er den prosjekterende som har ansvar 
for å følge gjeldende regelverk og veilederen.  
 
Tiltakshaver og ansvarlig for utredningen er Statens vegvesen. Prosjektleder for tiltaket er 
Harald Inge Johnsen og planleggingsleder er Bernt Arne Helberg. Fagansvarlig for veilederen 
er Sidsel Høstmælingen Jensen. Rapporten er sidemannskontrollert av Borghild Neergaard 
Aarset. 
 
 
18.03.2022 
 
Lillehammer 
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1 Bakgrunn 

 Innledning 
 
Prosjektet E39 Bolsønes er en fortsettelse av prosjektet i vest, E39 Julbøen � Molde, som 
utgjør nye hovedforbindelsen for E39 og Møreaksen. En forutsetning for ny E39 Julbøen - 
Molde er at Møreaksen etableres under Romsdalsfjorden og over Julsundet.  Dette vil si at 
dagens ferje erstattes av tunnel under Romsdalsfjorden og kryssing over Julsundet.  
Reguleringsplanarbeidet for E39 Bolsønes � Kviltorp har vært endel av prosjektet «Bypakke 
Molde» som har ligget inne med bevilgninger i Nasjonal transportplan (NTP), men i NTP 
2022-2033 er prosjektet tatt ut. E39 strekningen vestover fra Bolsønes til Ålesund ligger 
imidlertid inne i NTP 2022-2033. Statens Vegvesen vil derfor fortsette planarbeidet for 
Fuglset, for å sikre tilkobling av ny E39 fra Julbøen til dagens E39 på Fuglset. 

Planområdet i Bolsønes omfatter rundkjøring med firefelts kobling til E39 fra nye 
Kringstadtunellen fra Mordalen, og tilkobling østover til dagens E39 langs Fannestranda.  
Fannestrandvegen mot Molde sentrum, og Enenvegen kobles også til rundkjøring. I tillegg 
inngår trafikale løsninger for gående- og syklende med planskilt kryssing under E39, og 
løsninger for kollektivtrafikken (se vedlegg O001) 
 

 Mål og føringer 
Hovedmålsettingen for vegstrekning E39 Julbøen - Molde er: 
«Å ta hånd om framtidig trafikk på E39 og ivareta miljø og landskap langs strekningen på 
best mulig måte». 
 
Dette omfatter: 

 God trafikkflyt på framtidig E39 inn og ut av Molde 
 God forutsigbarhet og framkommelighet, særlig for langdistansetransporter 
 Framtidsrettet og sikker trafikkløsning 
 Redusere miljøulempene for naboer og brukere av dagens fv. 662, herunder gi bedre 

forhold for kollektivtilbud og myke trafikanter  
 Legge til rette for kollektivløsninger på Julbøen, og god tilknytning til Molde sentrum 
 Bidra til å oppfylle målsettinger med bypakke Molde  
 Lav barriereeffekt 
 Ta hensyn til: Rekreasjon og friluftsliv, naturmangfold, landskapsverdier, 

kulturminner og naturressurser 
 
I Nasjonale mål og prioriteringer for utvikling av transportinfrastruktur fastsettes i 
forbindelse med Nasjonal transportplan (NTP). I NTP 2018-2029 er det vedtatt følgende mål 
som kan legges til grunn for utvikling av transportsystemet i Molde, jf. Innst. 460 S. (2016-
2017) og Meld. St. 33 (2016-2017): 

 At persontransportveksten i byområdene skal tas med kollektivtransport, sykkel og 
gange. 
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 Legge til rette for at transportsektorens bidrag til klimagassutslipp, lokal 
luftforurensning og støy reduseres i planperioden. 

 At mobiliteten i byområdene skal bedres gjennom målrettede investeringer, økt bruk 
av kollektivtransport og nye løsninger. 

Prosjektets mål 
Reguleringsplanen for E39 Bolsønes:  

1. Gi bedre framkommelighet og tilgjengelighet for kollektivtrafikken. 
2. Gi bedre framkommelighet 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 E 39. 

For alle effektmåla over gjelder at planen gjennomgående skal: 
 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. 

 
Nasjonale mål innen bærekraftig byplanlegging 
Planområdet ligger innen Molde by. I følge nasjonale føringer innen planlegging i by stilles 
det stadig større krav pga urbanisering og klimaendringer. Bærekraftig planlegging i by er 
viktig for å få et godt bymiljø, med bl.a gode muligheter for gående og syklende, enkelt og 
tilrettelagt kollektivtilbud, turveger i sammenhengende grøntområder, tilrettelegging for 
bevaring av kulturmiljøer og sosiale møteplasser tilpasset ulike brukergrupper.  
I de nasjonale forventningene heter det blant annet at: 
«Byer i vekst trenger helhetlige grep for å bli funksjonelle og bærekraftige, og for å få til et 
mer integrert samarbeid om areal og transport. I storbyene er det et mål at veksten i 
persontransporten skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange. Attraktive byer med 
levende bymiljøer kombinerer økt tetthet med effektive transportløsninger og høy 
livskvalitet. Utfordringen ligger i å øke tettheten samtidig som innbyggernes trivsel og 
tilhørighet forsterkes». Kilde: Godt bymiljø og bærekraftige byer - regjeringen.no 
 
Statens vegvesens virksomhetsstrategi  
I strategien er fem strategiske mål trukket fram, som skal jobbes med fram til 2030. Av 
disse er trekkes frem spesielt å «

I den første er det første avsnitt om 
sammenheng mellom faser og kvalitet som er vektlagt. 
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I de to siste versjonene av regjeringens nasjonale transportplaner (NTP) nevnes det at den 
blågrønne infrastrukturen skal styrkes. I kapittel seks i NTP, Nasjonal transportplan 2022�
2033, understrekes det at klimaendringer, spredning av miljøgifter og tap av 
naturmangfold er vår tids største miljøproblemer. Samme sted står det at regjeringen «må 
sikre naturmangfoldet og livsgrunnlaget for kommende generasjoner, slik at vi overlater 
naturen og miljøet i minst like god stand som vi overtok dem.» Kilde: SVV rapport nr. 802 
Blågrønn infrastruktur.pdf (unit.no) 
 

2 Dagens situasjon 

 Landskapsbilde  
 
Utredningsområdet Fuglset og Bolsønes ligger, som resten av Molde by, i en sørhelning ned 
mot Moldefjorden. Molde ligger langstrakt langs den sørvendte åssiden og strekker seg fra 
Kringstad i vest til Årø og Molde lufthavn i vest. Hovedtrekkene i topografien består av slake 
lier som strekker seg fra fjorden og opp mot skogkledde åser. Den sørvendte helning gjør at 
det fra store deler av byen er godt utsyn til Romsdalsalpene, på sørsiden av 
Romsdalsfjorden. 
Molde sentrum ligger ved utløpet av Moldeelva inne i vika mellom Storkaia og Molde ferjekai. 
Molde ferjekai er et trafikk-knutepunkt da E39 går videre vestover herfra. Videre vestover 
mot Bolsønes er det flate utfyllingsområdet sør for E39 preget av store næringsbygg og 
industri med store asfaltflater. Disse områdene er næringsområdene i Lingedalen og 
områdene nord for E39 ved Bolsøynes har store sammenhengende arealer og bygg med tette 
flater. Et sammenhengende grøntdrag strekker seg fra Frænavegen, videre langs 
Fuglsetvegen og opp mot grønarealene ved Fuglsethallen. Trerekken langs 
Fannestrandvegen er sammen med boliger med hager ut mot E39 et markant grøntdrag 
langs innfartsåren inn til Molde sentrum.  
Hovedinfrastrukturen er knyttet til Molde ferjekai (ferjeforbindelser til Vestnes og Sekken) 
med dagens E39 videre østover og Rv 622 som går videre vestover gjennom Molde sentrum.  
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 Google Maps 

For videre analyser av planområde se Fagrapport KU Landskapsbilde. 

 

  

 Friluftsliv og byliv 
Planområdet blir sterkt preget av E39 og annet vegnett og store og noe tilfeldig plasserte 
næringsbygg. Nord og øst for planområdet er det boligbebyggelse, men det er ingen 
sentrale målpunkter for barn og unge i planområdet. Flaten i sør er utviklet med industri og 
næring som blant annet Bolsønes verft, området og strandlinjen her er lite brukt til 
friluftsformål. Det er kronglete å komme gjennom med gange og sykkel. Gang og 
sykkelvegen fra østsiden av byen ligger langs E39 og går gjennom området. I øvre del av 
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området ligger en delvis sammenhengende grønnstruktur i øst-nordvestlig, men er en 
«missing link» for gående og syklende i dag.  
Molde kommunes kommunedelplan for gående og syklende, kartlagte friluftsområder og 
barnetråkkregistrereringen, samt registeringer fra brukere av appen Strava Metro har vært 
sentrale grunnlag for kartlegging av dagens bruk av området. 
 
I nærheten av planområdet er; strandsone med tilhørende sjø og vassdrag Moldefjorden 
/Fannefjorden og Retiro og Tøndergård båthavn i sør, grønnkorridor Tøndergård gravlund 
og leke- og rekreasjonsområde Retiroskogen og kunstgressbanen i øst, samt grønnkorridor 
Fuglset gård og Lingedalen gang og sykkelveg i vest.  

Barnetråkkregistereing ble gjennomført av Molde kommune i 2014. 5. -klasser på skoler i 
Molde ble spurt i undersøkelsen (rbnett.no). Kun ferdselslinjer er offentlig informasjon og 
kan visuelt gjengis i denne rapporten, det vises kun skriftlig til områder brukt til leik og 
opphold og områder som oppleves utrygge. Strava Metro viser registrerte gange /løpe- og 
sykkeltraseer fra brukere av treningsappen Strava (Metro.Stava.com).  

 

 Kulturarv 
 
Kulturarv et samlebegrep for temaene kulturminner, kulturmiljø og kulturhistoriske 
landskap, inkludert bylandskap.  
Fuglset antas å være blant de eldste gårdene i området, og det er gjort flere funn av 
bosetning og dyrking her datert både fra bronsealder og jernalder. 
Planområdet ligger langs den gamle sjøkanten ved Fuglset. Her lå det «fra gammelt av» en 
ferdselsveg, omtalt som en viktig forbindelse mellom byen, omlandet og fjellovergangene til 
Nordmøre (Kvernberg 2021). Etter midten av 1700-tallet ble vegen del av den offisielle 
postvegen mellom Molde og Trondheim, og fra 1785 ble den del av postruta mellom Bergen 
og Trondheim, Den Trondhjemske postvei.  
På slutten av 1700-tallet ble det plantet en allé langs postvegen ut fra Molde. Den bestod av 
ulike tresorter, som rogn, asp, ask og bjørk, og noen steder lerk, som på den tiden var en 
nyinnført tresort. Trærne var plantet med en avstand på 9 alen (ca. 5,6 meter), og alleen 
strakte seg etter hvert hele 12 kilometer østover fra byen. Fannestrandalléen var en av 
landets lengste alleer langs offentlig veg, og gjorde vegstykket inn til Molde til en 
«enestående vakker ferdselsåre».  
I 1931 ble Fannestrandvegen oppgradert til riksveg, og har siden 1997 vært del av E39. I dag 
er det ingen spor igjen etter den historiske postvegen på strekningen gjennom planområdet, 
bortsett fra linjeføringen. Alléen har eksistert inntil ganske nylig, men er, foruten noen få 
enkelttrær, også borte.    
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Området langs Fannestranda er også kjent for sin idylliske og praktfulle utsikt over 
Romsdalsfjorden og de høye tindefjellene mot sør, og i siste del av 1800-tallet ble det 
oppført en rekke praktfulle villaer her. Bygningsmiljøet strakk seg fra Moldegård til Årø og 
var i stor grad knyttet til byens embetsmenn, men også til Kristiansunds klippfiskadel, 
velstående handelsfolk som oppførte sine vakre sommerresidenser langs den attraktive 
Fannestranda (Molde kommune 2019). I dag er området mellom Moldegård og Fuglset svært 
endret og de historiske sporene nedbygd. Men bygningsmiljøet eksisterer fortsatt på 
strekningen østover fra Fuglset. I planområdet inngår den tidligere embetsmannsgården 
Enen i dette miljøet, angitt med hensynssone H570 i gjeldende KPA. 
I 1905 ble Bolsønes Verft flyttet fra Bolsøy til Fuglsetneset. Etter dette er området her blitt 
hetende Bolsønes. De eldste bygningene, som administrasjonsbygget, lager og kjelehus, 
samt slippen, har i dag stor kulturhistorisk verdi og er vurdert å være kommunalt 
verneverdig. Verftet ligger like utenfor planområdet.  
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Med verftet fulgte også utbygging av boliger for arbeidere og handelsvirksomhet med 
nærbutikker, og langs Fannestrandvegen, nær verftet, vokste det fram et lite 
sentrumsområde, som en liten forstad til Molde by. Fra 1910-1920 av var her både garveri, 
møbelfabrikk, hermetikkfabrikk, i tillegg til dagligvarebutikk, mm. Flere av de gjenstående 
bygningene ligger innenfor planområdet.   
Plan- og influensområdet var fram til starten på 1900-tallet preget av spredt bosetning og 
jordbruk. Senere har området blitt gradvis utbygd til boligområder, næring og industri, og i 
dag er det lite som minner om det gamle jordbrukslandskapet. Men et tidligere gårdsbruk, 
Bakkely (Nedre Fuglset), ligger midt i planområdet, omgitt av store asfaltflater og 
næringsbygg. Våningshuset og løa er oppført ca. 1908. Våningshuset har detaljer fra 
sveitserstilen. Ut fra bilder fremstår bygningene utseendemessig å være relativt autentiske. 
Kulturmiljøet er et godt eksempel på et vanlig gårdstun anno 1900, men som i dag er i ferd 
med å forsvinne helt grunnet urbanisering og utbygging.  
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 Naturmangfold 
Temaet omhandler naturmangfold og livsbetingelser knyttet til land, ferskvann og marine 
systemer. Naturmangfold defineres som biologisk mangfold, landskapsmessig mangfold og 
geologisk mangfold som ikke er et resultat av menneskers påvirkning. 

Planområdet er preget av mye bebyggelse, industri, næring og infrastruktur og har ingen 
registrerte naturverdier (Naturbase). De få og begrensede arealene med vegetasjon er i 
hovedsak knyttet til vegkanter og restområder mellom bygg og infrastruktur. Det er flere 
lokaliteter med fremmede skadelige arter av svært høy risiko i fremmedartslista (2018) i 
planområdet. Langs Fannestrandvegen er det registrert vinterkarse, platanlønn og hagelupin, 
mens det i nordvest delvis inngår et grøntområde sør for Fuglsetvegen hvor det er registrert 
to lokaliteter med parkslirekne i tillegg til spansk kjørvel. 

Det er påvist områder med forurenset grunn og forurensede sedimenter i planområdet og i 
influensområdet. Forurensing er relatert til punktutslipp fra industri og renseanlegg og 
diffus avrenning fra by/tettsted og havner. 

Det er ingen åpne ferskvannsresipienter i planområdet, men Fuglsetbekken går i rør under 
planområdet med utløp i Moldefjorden.  Vannforekomsten Fuglsetbekken inkluderer også 
Tøndergårdbekken og Bjørsetelva. Miljøtilstanden er definert som moderat økologisk 
tilstand, kjemisk tilstand er udefinert. For sentrumsnære bekker i Molde er det foreslått å 
utbedre vandringshindre, samt vurdere/utrede gjenåpning av vassdrag (Vann-Nett). 

Moldefjorden ved Molde har moderat økologisk tilstand og dårlig kjemisk tilstand. I hht 
Vann-nett er det nødvendig med nye tiltak for å oppnå god miljøtilstand. Det er planlagt 
tiltak for opprydning av forurenset sjøbunn ved Bolsønes verft.  
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3 Mål for utforming og konsept: blågrønn infrastruktur i bymiljø 
 
Hovedtrekkene i Molde er de sørvendte, grønne slake liene som strekker seg fra fjorden 
og opp mot åsene. I planområdet er den sammenhengende grønnstrukturen, med 
trerekker langs Fannestrandvegen sammen med boliger med hager ut mot E39 et 
særpreg langs innfartsåren inn til Molde sentrum. Målet for planområdet er at tiltaket i 
størst mulig grad skal innordne grønnstruktur, terreng og landskap.  
 
Konseptet for utforming av planområdet er blågrønn infrastruktur i bymiljø.  

Blå � bruk av overvannshåndtering i grøntarealer 

 Fordrøye, forsinke og trygt lede bort overvann 
 Gir opplevelseskvaliteter i gatebildet 
 Gir økt biologiske mangfold 
 Reduserer kostnader ifht konvensjonell overvannshåndtering 

 

Grønn � sammenhengende grøntarealer  

 Vegen skal ha en helhetlig utforming og være godt tilpasset de omkringliggende 
arealer både når det gjelder landskap, estetik, natur- og kulturmiljø.  

 Anlegget skal være holdbart over tid. Det skal velges materialer og beplantning med 
god holdbarhet. Beplantningen som velges skal ikke kreve høy grad av skjøtsel. På 
denne måten blir anlegget lite vedlikeholdskrevende og slitesterkt. 

 Vegetasjonsbruken skal være stedstilpasset  
 Vegetasjonen i prosjektet skal brukes for å dempe inngrepet visuelt,  
 Reduserer fjern- og nærvirkning, markere siktlinjer/hovedveg, skape trivsel for 

gående/syklende /lokalmiljø, buffer mot trafikkerte arealer/veg,  
 Videreføre og knytte sammen eksisterende grøntdrag 
 Overvannshåndtering i grøntdrag der det er mulig 
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Bymiljø - trivsel og bærekraft 

 Det skal være en høy standard på veganlegget, og det skal legges vekt på 
landskapstilpasning, beplantning, belysning, og materialer av god kvalitet. Vegen 
skal oppleves som et integrert landskapselement. Dersom møblering er aktuelt skal 
disse tilpasses stedet og ha en estetisk og visuell forankring i miljøet hvor de er 
plassert. 

 Vegens utforming og estetikk skal styrke vegens lesbarhet når det gjelder trafikk og 
kjøremønster. Det skal være enkle formprinsipper uten effekter som virker fremmede 
og forstyrrende.  

 Veganlegget blir liggende i et bymiljø og er en viktig del av innfarten til Molde 
sentrum. Veganlegget med sidearealer skal gjenspeile og harmonere med landskapet 
i Molde  

 Veganlegget skal ta hensyn til kulturmiljø i planområdet 
 Materialvalget vil hovedsak domineres av naturstein, betong, tre og glass. 

Materialene skal ha sin naturlige fargepalett.   
 Anlegget skal være drifts- og vedlikeholdsvennlig, særlig med tanke på 

kombinasjoner av materialer og møte mellom disse samt utforming som tar hensyn 
til vinterdrift.  

 

 Reiseopplevelse  
 

Planområdet er en del av innfarten inn til Molde sentrum, markert med trerekker og omgitt 
av tilstøtende grøntarealer. Strekningen er en overgang fra en veg med landevegspreg til et 
mer urbant område. Detaljeringsgraden øker og man får et mer utbant utrykk i vegutstyr, 
beplantning, utsmykking, ekffektbelysning. Løsningene skal innha en god reiseopplevelse 
for ulike trafikantgrupper og ha et samspill med god trafikksikkerhet. Å skape en god 
reiseopplevelse er viktig for at flere skal foretrekke og gå, sykle og reise kollektivt. Gang- og 
sykkelveger og kollektivreisende bør ha et attraktivt nettverk, skape oversiktligtrafikkbilde, 
variert utsyn, skape landemerker vhj.a kunst/konstruksjone/vegetasjon, minimere 
barriereeffekt av E39 og gjøre E39 mindre dominerende i omgivelsene.  

4 Terrengtilpasning  

4.1.1 Voller 
Støyvoller anvendes der det tidligere er brukt voller, noe som vil bidra til å bryte opp og 
redusere en ellers dominerende skjermbruk på strekningen. For å redusere arealbeslaget 
skal det vurderes å det anvende lav natursteinsmur mot boligeiendommer og langs fortauet. 
Vollene skal beplantes slik at støykilden kamufleres ytterligere. Vegetasjonen ved Enen gård 
tilpasses området (se under Vegetasjon). 

4.1.2 Skjæringer 
Skjæringene skal legges med helning minimum 1:2 for å unngå erosjon og skape størst 
mulig lysåpning. Dette gjelder spesielt i forbindelse med tunellportal området og ned mot 
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undergangene. Skråningstopp og bunn skal avrundes med jevn overgang. Overgang til 
eksisterende terreng skal formes på en mest naturlig måte.  
 

4.1.3 Fyllinger 
Fyllinger skal i prinsippet ha slake skråninger, for å unngå erosjon, med god overgang til 
tilstøtende terreng. I områder med arealknapphet skal det vurderes å bruke natursteinsmur i 
bunn fylling for å redusere arealbeslaget. Fyllinger forutsettes sådd raskt etter etablering. 
Der det er behov for sikring av stabilitet med kult og pukk, legges pukk med mindre fraksjon 
og et jordlag over for å kunne så til i fyllingen. 

5 Vegetasjon  
Målet for bruk av vegetasjon i planområdet er å dempe tiltaket og tilpasse anlegget til 
bymiljøet. Vegetasjonen bidrar til å forankre og integrere tiltaket i landskapet og gir 
estetiske kvaliteter som bidrar til å opprettholde og videreføre parkpreget som er i området i 
dag (langs Fannestrandvegen, Nøisomhed, Retiro bl.a.).   
 

5.1.1 Hovedprinsippet for vegetasjonsbruk 
Vegetasjonen skal benyttes til å dempe nær- og fjernvirkningen av tiltaket, og skjerme 
lokalmiljøet. Beplantningen skal bidra til å gjøre veganlegget mer lesbart og styrke 
stedsidentitet og områdekarakter. 

 Vegetasjonen skal stedstilpasses med tanke på bymiljøet og eksisterende vegetasjon 
 Beplantningen skal vurderes med tanke på omgivelsene og reiseopplevelsen til ulike 

trafikanter 
 Svartelistede fremmede arter skal ikke innføres eller spres 
 Ved bruk av vegetasjon skal gjeldende siktkrav og sikkerhetshensyn ivaretas (HB 

N100) 
 Vegetasjon skal brukes som virkemiddel for å fremme viktige punkter og markere 

siktlinjer styrker vegsystemets lesbarhet. Vegetasjon kan også brukes til å skjule 
terrenginngrep eller elementer som ødelegger veganleggets estetikk. 

 Valg og håndtering av vegetasjon skal følge HB V271 Vegetasjon i veg- og gatemiljø 
 Mest mulig av eksisterende grøntdrag beholdes der det er praktisk mulig i forhold til 

anleggsfasen 
 Bruk av naturlig revegetering i eksisterende grøntdrag 
 Forsterke og gjenskape Fannestrandalléen,   

 

5.1.2 Solitærtrær og trerekker  
 
Fannestrandalléen 
Fannestrandalleen skal gjenskapes og forsterkes innen planområdet, ved å bruke trerekker, 
til dels to-sidig trerekker, der det er brede grøntrabatter over 3 m, så lang det er mulig. På 
deler av strekningen øst for rundkjøringen er det mulig å etablere en allé. På resterende 
strekning mot vest er det bare mulig med trerekker på nordsiden av E39. Ved valg av treslag 
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(2-3 slag) bør det vurderes ulike sorter som tidligere ble brukt historisk. Treslagene må tåle 
vind, salt og et stressende vegmiljø. I tillegg er det ønskelig med årstidsvariasjon. Trærne 
skal stå i sammenhengende rabatter og ikke i hver sin plantekum. Treslag som Alm (Ulmus 
glabra), Rogn Dodong (Sorbus Ulleungensis ´Dodong´), Lind (Tilia Cordata) eller lignende 
kan brukes til trerekker.  

  

  

Trerekker  
Det skal brukes trerekker langs øvre hovedtrasee for gang- og sykkel fra Enenvegen og over 
tunellportalen. I tillegg til opplevelseskvaliteter, markerer trerekken rettningen på traséen.     
 
Frittvoksende trær og masseplanting av trær 
Frittvoksende trær i grupper benyttes i sideterrenget i området rundt tunellportalen, i den 
åpne sentraløya og i sidearealene tilknyttet gang- og sykkeltraseene ut fra sentraløya. Her 
kan også ulike tresalg med ulik årstidsvariasjon brukes for å skape variasjon. Ved utvelgelse 
av treslag og plassering skal treets røtter vurderes i fht tettningsmembran rundt 
tunellportalen.  



E39 Bolsønes - Formingsveileder 

18 
 

  

 

5.1.3 Naturlig revegetering 
I eksisterende grøntdrag over tunellportalen skal områdene tilbakeføres med stedlige 
toppdekke. Stedlige toppmasser inneholder mye frø og levende biologisk materiale som vil 
gi rask etablering av stedlig plantemateriale. Massene skal lagres i deponi nært uttaket. 
Tiltaket skaper lavere skjøtselsbehov.  
Planlegging, prosjektering og bygging innenfor hele anleggsområdet skal legge til rette og 
utføres (avtaking, lagring og tilbakeføring av masser) etter prinsippene om naturlig 
revegetering eller mest mulig naturlik tilsåing. Det skal utarbeides RM-plan som følges og 
oppdateres i anleggsfasen. 
 

5.1.4 Busker og stauder 
Lave busker anvendes som avgrensning mot parkeringsarealet ved Rema 1000 og fungerer 
som en buffer mot Enenvegen. Det anvendes samme prinsipp som i dag. 
 

 

 
For å skape trivsel i tilknytning til områdene rundt undergangene og i sentraløya, i tillegg til 
å skape et bymessig uttrykk, kan det anvendes ulike stauder med ulike årstidsvariasjoner.   
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5.1.5 Skjøtsel av nyanlegg 
Skjøtselsnivået tilpasses området sidearealet befinner seg i. Langs ny E39, fra tunellportal og 
ut til rundkjøring, skal det i hovedsak legges opp til vegkantslått (grasbakke) av i 
sikkerhetssonen. Langs Fannestrandvegen, langs gang-og sykkelveger og Enenvegen, som 
er et mer urbant miljø, skal det være et høyere skjøtselsnivå (grasplen). 
 
Grøntanlegget skal minimum ha 3 års garanti tid med skjøtsel, etter gjeldende standarder 
for grøntanleggssektoren. Planting og skjøtsel skal utføres av personer med dokumentert 
grøntfaglig kompetanse.  

6 Overvannshåndtering  
 
Vannhåndtering i planområdet skal forholde seg til gjeldende pålegg og retningslinjer.  
Lokal overvannshåndtering skal legges til grunn for videre detaljering og prosjektering  
av tiltaket. Det skal utarbeides detaljplaner for både drifts- og anleggsfasen. Detaljplanene 
skal redegjøre for behandling av alt overvann, både overflatevann og drensvann. 
Detaljplanen skal være godkjent av kommunen før teknisk anlegg kan igangsettes. 
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Flomveger 
Det skal legges til rette for åpne, trygge flomveger. Det må vurderes senking av kantstein, 
ledekanter og andre tiltak for å lede vannet langs utvalgte gater og plasser. Åpne flomveger, 
spesielt i tilknytning til grønne arealer, kan gi mulighet for biologisk mangfold og 
rekreasjon.      
 
Regnbed 
Det skal vurderes muligheten for bruk av gressforsenkninger for oppsamling, fordrøyning og 
infiltrasjon av overvann fra vegbane og omkringliggende områder. Aktuelle områder er i 
grøntarealet nord for rundkjøringen og i rabatten mellom nye Verftsgata/E39 i øst.  

     

 

7 Veg- og gateutstyr 
 
Vegutstyret som velges skal følge konseptet med tilpasning til bymiljøet. I utgangspunktet 
skal vegutstyret ha sine naturlige materialfarger, galvanisert stål.  Det er et overordnet mål å 
redusere vegutstyr til et minimum. Prosjektet har korte strekninger i bymiljø med behov for 
rekkverk i planområdet, noe som gir kompliserte situasjoner for skilting og krever særlig 
god planlegging. 
 

7.1.1 Rekkverk og gjerder 
Rørrekkverk skal brukes som siderekkverk og rekkverk mellom kjøreretninger. Utformingen 
av rørrekkverket gir et luftigere, mer transparent anlegg som gir god gjennomsikt og er 
mindre dominerende enn tradisjonelle w-skinner. 
Brurekkverk skal harmonere med øvrig rekkverk, basert på sirkulære profiler, og så åpne og 
luftige som sikkerheten tillater.  
Energiabsorberende produkter, svingbom, rekkverksavslutninger og overganger skal 
harmonere med øvrig rekkverk.  
På andre gjerder som sikkerhetsgjerde kan det benyttes flettverksgjerde i stål med avstiving 
i topp og bunn. 
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7.1.2 Skilt  
Skiltstolper skal hovedsakelig ha enkle, sirkulære stolper. Det skal tilstrebes å redusere 
bruken av skiltportaler da planområdet ligger i et bymiljø. Et alternativ er bruk av  
sirkulærformet L-formet rørgalge.    
 

 

 

 

7.1.3 Belysning 
Langs vegen skal mastene være lavest mulig. Valg av armatur skal tilpasses bymiljøet. Langs 
gang- og sykkelveger skal høyde og armatur ha en parkmessig utforming. Det er spesielt 
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viktig med belysning i undergangene (se kap 9.1.2) for å øke trygghet og sikkerhet og 
stimulere til økt bruk. Effektbelysning kan være en alternativ måte å bruke belysning på i 
undergangene. Som et alternativ til stolper kan indirekte belysning i trappeløp og 
underganger være aktuelt.  Det skal brukes LED belysning. 
Det skal belyses etter gjeldende vegnormaler for belysning (HB N100). 
 

      

     

7.1.4 Møblering 
Benker 
Langs gang- og sykkelvegene skal det plasseres benker for å gjøre det mer attraktivt å gå 
for alle aldre. Plasseringen må vurderes med tanke på avstand. Benkene bør ha rygg- og 
armlen.  

  

 
Avfallsbeholdere 
Avfallsbeholdere plasseres sammen med benkene. Materiale og farge skal tilpasses benkene. 
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7.1.5 Midtdeler, trafikkøyer og rundkjøring 
Midtdeler 
Bruk av gress med skrinn jord � vil redusere harde flater og vil være en fordel med tanke på 
noe overvannshåndtering. I tillegg vil grønn midtdeler minimere det visuelle inntrykket av 
motorvegpreget. Bruk av rekkverk med hastighet >50 km/t ut av tunnel.  
 
Trafikkøyer 
I trafikkøyene bør det vurderes smågatestein, med kantstein rundt.  
 
Rundkjøring 
På overkjørbart areal kan det vurderes bruk av storgatestein. 
 
Kantstein 
All kantstein skal være i granitt da anlegget får høy ÅDT med stor slitasje. 
På alle bussholdeplasser skal det brukes busskantstein (Kasselstein), for at bussen skal 
komme tettest mulig inntil ventereposet og dermed få best mulig løsning for universell 
utforming. 

  

 

7.1.6 Trekkekummer 
Kummer innenfor sikkerhetssonen langs E39 skal ha samme helning som terrenget rundt.  
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8 Konstruksjoner  

8.1.1 Tunnelportaler 
Tunellportalene skal ha god stedstilpasning og et enkelt formspråk med buede eller 
firkantede portaler. Flatt tak er vel lagt til grunn � sikrer mindre stigning/ høyde på vegen. 
betongportaler. Terrenginngrepet med tunellportal skal være minst mulig. Skjemmende 
terrenginngrep skal rettes opp ved avbøtende tiltak som tilbakefylling av masser, steinmurer 
og vegetasjonsetablering. For å ta opp høydeforskjellen i det stigende terrenget opp mot 
Tostenvegen, brukes natursteinsmur, med lik topphøyde. Skråningene fra E39 slakes ut for å 
skape større lysåpning og tilpasse terrenget til landskapet rundt.   
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Rekkverk og antall skiltstolper bør holdes på et minimum, og portalområdet skal ha et 
ryddig uttrykk. Landskapsarkitekt skal være med i prosessen.   

8.1.2 Underganger med åpen sentraløy 
Underganger 
Kulvertene inn til, og ut av den åpne sentraløya, skal være attraktive og trygge å bruke. Det 
er viktig at sykkelvegen med fortau har en god horisontalkurve med så god sikt som mulig. 
Selve undergangen må ha en romslig bredde og høyde for å slippe inn mest mulig dagslys 
og skape trygghet. For å få størst mulig lysåpning rundt inngangspartiene til kulvertene skal 
vingemurene være parallelle med vegen og sideterrenget ha så slak helning som mulig.   

  

 
Det skal være god belysning i undergangen slik at det føles trygt også på kveldstid. 
Avbøtende tiltak som skal vurderes for å trygge underganger er bruk av kunst, farger og 
effekt-belysning. Plassering og utforming av armatur må tilpasses driftskjørtøy. 
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hammerglass_infrastruktur_referanser_tunneler_2017-02.pdf
 
Materialvalget for kulvert vingemurer og åpen sentraløy bør være enhetlig, med bruk av 
betong. Dette for å få et helhetlig og enkelt matrialvalg for hele området ved rundkjøringen. 
Betongoverflaten kan bearbeides for å skape liv i betongen, med stående bordforskaling på 
alle synlige flater.  
Gangkulvertene sikres mot sprut og snø fra vegen med brøytetett rekkverk med glass, se 
figur 7-2.

Sentraløya 
Sentraløya har en åpen utforming for å redusere opplevd avstanden i kulvert for myke 
trafikanter. For å få størst mulig rom og mest mulig lysåpning er betongveggene rette. 
Terrenget i sentraløya slakes ut med avtrappinger og vegetasjon, noe som er med på å skape 
et trygt og innbydende miljø. Betongoverflaten bør også her vurderes å bearbeides for å 
skape liv i betongen.    
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8.1.3 Støttemurer 
   
Tørrmurer naturstein 
I planområdet vil det være behov for murer der det ikke er mulig med terrengtilpasning. For 
å få best mulig resultat ved utforming og planlegging, er riktig prosjektering, god 
beskrivelse og oppfølging på anlegget viktige kriterier for å sikre ønsket resultat. Det skal 
stilles spesifikke krav til utførelse og steinstørrelse. Steinen skal fortrinnnsvis hentes lokalt 
hvis mulig. Fargeskalaen på steinen skal være tilnærmet lik eksisterende natursteinsmurer i 
planområdet, ved Rema 1000. Tilpasning til eksisterende terreng med gode overganger og 
utforming av topp mur er viktig for helhetsinntrykket.  
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8.1.4 Støyskjermer 
Støytiltaket skal ha en mest mulig naturlig forankring i landskapet og det skal tas hensyn til 
omgivelsene med valg av løsning. Valg av løsning skal vurdere fremtidig vedlikehold.  
 
Støyskjermer benyttes langs E39 øst for planlagt rundkjøring. Skjermene skal være i treverk, 
med en farge som tar hensyn til bebyggelsen og demper konstruksjonen. Skjermene vender 
inn mot boligområder og skal ha god detaljering på baksiden. Høyden på støyskjermen 
reduseres ved bruk av lav natursteinsmur, skrånende grønt-rabatt pluss skjerm. 
Skjermflatene bør stedvis brytes opp med beplantning på baksiden og fremsiden.  
 

    

For å ivareta sikt og utsyn mot omgivelsene skal transparent materiale, herda glass, brukes 
ved bussholdeplassen og ved Fuglsetbakken.  

   

Kilde: Transparent noise barrier | Noise reducing screens (hammerglass.com) 
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8.1.5 Sykkelparkering 
I tilknytning til bussholdeplassene skal det tilrettelegges for sykkelparkering, enten som 
frittstående parkering eller med takoverbygg. Ved bruk av sykkelskur sammen med busskur 
skal de være fra samme designserie.  
 

    

8.1.6 Busskur 
Busskur plasseres i bakkant av bussholdeplassen. Leskurene skal har en enkel utforming 
tilpasset bymiljøet. Det skal tilrettelegges for benker og avfallsbeholder.  
 

    

8.1.7 Teknisk bygg 
Teknisk bygg skal plasseres i nærheten av tunellportal. Utformingen av bygget skal være 
lavmælt med tilpasning og integrering i landskapet/terrenget. Andre krav til utformingen av 
bygget: 

- utforming med forblending i tre i fasaden. 
- takvinkel kan helle i samme retning hvis terrenget tilsier det 
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9 Kilder 
 
Bilder uten nummrering er tatt av Bente Kjøll Øverbø eller Sidsel H. Jensen.  
 
Nettsider:  
SVV rapport nr. 802 Blågrønn infrastruktur.pdf (unit.no) 
formingsveileder-e39-romsdalsfjorden-hoy-opplosning.pdf (vegvesen.no) 
Forsiden - Vik Ørsta (vikorsta.no) 
Leskur - Godt design i over 30 år | Norfax 
ZENISK | Portfolio 
Home - Multilux 
Vestre | Creating caring meeting places 
Jærentreprenør | Totalentreprenøren i Rogaland | En solid partner (jerentreprenor.no) 
Uknuselige vinduer & glass - Alt fra fasadeglass til vindusglass (hammerglass.no) 
Byggforskserien 
Byrom � en idehåndbok (regjeringen.no) 
formingsveileder-e39-romsdalsfjorden-hoy-opplosning.pdf (vegvesen.no) 
Kasselstein (beersten.no) 
 
 

10 Vedlegg 
 

o Landskapsplan � O001 
o Prinsippsnitt � J001 
o Prinsippsnitt � J002 
o Prinsippsnitt � J003 

 
 
 
 










