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FORORD 
Denne temarapporten er utarbeidet som en del av arbeidet med reguleringsplan og 
konsekvensutredning for E39 Bolsønes. Konsekvensutredningen er utført etter metoden 
beskrevet i Statens vegvesen håndbok V712 Konsekvensanalyser (2021).  

Rapporten tar for seg fagtema Friluftsliv, by- /bygdeliv i henhold til beskrivelsen i 
planprogram for prosjektet. Planprogrammet er fastsatt av Molde kommune, den 
14.05.2020. Fagrapporten dokumenterer registreringer og verdivurderinger for temaet og 
vurderer konsekvensene av aktuelt utbyggingsalternativ. 

Statens vegvesen, divisjon Utbygging, er tiltakshaver og ansvarlig for utredningen. 
Prosjektleder for tiltaket er Harald Inge Johnsen og planprosessleder er Bernt Arne Helberg. 
Fagansvarlig for fagtema Friluftsliv, by- /bygdeliv er Bente Kjøll Øverbø. Rapporten er 
sidemannskontrollert av Borghild Neergaard Aarset. 

 

Mars 2022 

Molde 
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 Sammendrag  

 Innledning 
Konsekvensanalysen er utarbeidet etter Statens vegvesens V712 Håndbok for 
konsekvensanalyser (2018). 

Planprogrammet, fastsatt av Molde kommune den 14.05.2020, inneholder omtale av de 
viktigste momentene som skal vektlegges i utredningen for deltema Landskapsbilde (Se kap. 
1.3) 

Fagtema landskapsbilde omhandler landskapets romlige og visuelle egenskaper og hvordan 
landskapet oppleves som fysisk form. Landskapsbilde omfatter omgivelsene, fra det tette 
bylandskapet til det uberørte naturlandskap. Grenseoppgang mellom de ulike ikke-prissatte 
temaene framgår av håndbok V712. 

Formålet med analysen er å frembringe kunnskap om verdifulle områder for temaet, og 
belyse konsekvenser av utbyggingsalternativet. 

 Plan- og influensområdet 
Plan- og influensområdet ligger på Fuglset i Molde. Planforslaget består av ny rundkjøring 
på E39 i Fannestrandvegen i tilknyttet vestre tunellpåhugg med 4 felt for ny Kringstadtunell 
(Jfr. Regulerigsplanen for E39 Julbøen- Molde, plan.id_1506202114).  

Planområdet og influensområdet er analyseområdet. Planområdet er likt for alle fag, mens 
influensområdet vil variere fra tema til tema. Planområdet er vesentlig redusert i forhold til 
planavgrensning vist i planprogram. 

 Utredningskrav og kunnskapsgrunnlag 
Planprogrammet omfattet planområdet E39 Bolsønes – Kviltorp, 
Fagtema Friluftsliv, by- /bygdeliv belyser tiltakets virkninger for brukerne av 
utredningsområdet. Temaet omfatter alle ferdselsforbindelser eller friluftsområder som har 
betydning for allmennhetens mulighet til å drive friluftsliv som helsefremmende og 
trivselsskapende aktivitet i nærmiljøet og i naturen ellers. 

I trinn 1 vurderes konsekvens for delområder. På grunnlag av innsamla kunnskap deles 
utredningsområdet inn i enhetlige delområder. Deretter gjørs en vurdering av hvor verdifullt 
et delområde er, hvor stor betydning delområdet har i et nasjonalt perspektiv. Med 
påvirkning menes en vurdering av hvordan det samme området påvirkes som følge av 
tiltaket, i forhold til referansesituasjonen (null-alternativet). Konsekvens framkommer ved 
sammenstilling av verdi og påvirkning i henhold til «konsekvensvifta». I trinn 2 vurderes 
samlet konsekvens for alternativet. 
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Figur 0-1 Verdikart for fagtema Friluftsliv, by- /bygdeliv 

 Konsekvensanalyse 
Noen av effektmålene til reguleringsplan E39 Bolsønes er å gi «bedre framkommelighet og 
sikkerhet for alle myke trafikanter med vekt på universell og attraktiv utforming» og 
«minimere barrierevirkningen av E39». Tiltaket bidrar til bedre framkommelighet på øst-
vestgående ruter, spesielt i grønnstrukturen Lingedalen og Verftsgata. E39 fører derimot til 
større barriereeffekt for gående og syklende ved kryssing av vegen i nord-sørlig retning.  
 
Kommunestyret forutsetter i sitt vedtak 16.11.2017 at reguleringsplanen på strekningen 
Fuglset-Kviltorp blir utarbeidet på en måte som reduserer uheldige miljømessige 
konsekvenser og sikrer god tilkomst til sørsiden av E39. Det er sikret god og trafikksikker 
tilkomst gjennom en kulvert under sentraløya på rundkjøringen på E39, men denne vil gi noe 
ekstra distanser enn dagens kryssing av E39 i plan. Tiltaket vurderes samlet å gi positiv 
konsekvens, det er flere som ferdes gjennom området i øst-vestlig retning, i lange og 
sentrale sykkelruter på den østlige delen av Molde by. 
 
Feil! Fant ikke referansekilden. viser konsekvenser for de ulike delområdene for fagtema 
Friluftsliv, by- /bygdeliv. Tabellen viser også samlet konsekvensvurdering for 
utbyggingsalternativene samt rangering.  

Tabell 0-1: Sammenstilling av konsekvens for 0-alternativet sammenlignet med utbyggingsalternativet, 
fagtema Filuftsliv, by- /bygdeliv. 

Fagtema FRILUFTSLIV, BY-/BYGDELIV Alt. 0 Alt. 1 

FB1 Gang og sykkelrute E39 0 Noe miljøgevinst (+) 
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FB2 Gang og sykkelrute Enenvegen  

med krysningspunkt E39 
0 Noe miljøskade (-) 

FB3 Fuglsetbakken 0 Noe miljøskade (-) 

FB4 Bolsønes - Verftsgata 0 Betydelig miljøgevinst (+++) 

FB5 Lingedalen – Rema 1000  0 Svært stor miljøgevinst (++) 

FB6 Nerlandsvegen – Anthon Bangs veg 0 Ubetydelig endring 

FB7 Grønn korridor Fuglset gård – E39 0 Ubetydelig endring 

FB8 Einen – E39 0 Ubetydelig endring 

FB9 Lekeområde Einen 0 Ubetydelig endring 

FB10 Strandsone Bolsønes 0 Ubetydelig endring 

Avveining 

 

I sum er alternativet en forbedring for temaet. Kun 
ett eller få delområder med lave negative 
konsekvensgrader, og disse oppveies klart av 
delområder med positiv konsekvensgrad. 

Samlet vurdering 
0 

Noe positiv 

konsekvens 

Rangering 2 1 

Forklaring til rangering  Etablering av manglende forbindelser og bedre 
framkommelighet for gående og syklende på øvre 
og nedre øst-vestgående ruter, oppveies av de 
negative konsekvensene tiltaket skaper av 
barriereeffekter i nord-sørlig retning i form av 
omveger vertikalt og horisontalt.  

 Konsekvenser i anleggsperioden 
Anleggsperioden kan medføre brudd i ferdselslinjer og omveger for gående og syklende 
gjennom og i tiltaksområdet. Den universelle utformingen og tilgjengelighet til holdeplasser 
kan bli dårligere. Noen kan oppleve utrygghet i perioden på grunn av store endringer og 
anleggsvirksomhet.  
 
Ytterligere problemstillinger for gående og syklende i anleggsfasen skal konsekvensvurderes 
gjennom Miljørisken i byggeplanleggingen. Avbøtende tiltak skal foreslås. Ferdsel for gående 
og syklende løses med faseplaner og arbeidsvarsling i anleggsperioden. Sikkerhet ivaretas i 
SHA-plan. 
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 Bakgrunn og utredningskrav 
Formålet med temautredningen er å skaffe kunnskap om virkningene av det planlagte 
tiltaket for verdier innenfor fagtema Friluftsliv, by- /bygdeliv. Temadefinisjon er gitt i 
kapittel 3. 

 Bakgrunn for planarbeidet 
Planen inngår i planlegging av E39 Ålesund – Molde. Overordnede mål for utbyggingen av 
E39 Ålesund – Molde er definert i Konseptvalgutredningen (KVU) som ble vedtatt i 2014, med 
tilleggsutredning stadfestet av Samferdselsdepartementet i 2019: 

 å legge til rette for et felles bo og arbeidsmarked 
 redusere reisetiden mellom de to byene til under 1 time 
 bedre fremkommelighet 
 økt trafikksikkerhet 

 

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 
 

Opprinnelig omfattet dette prosjektet strekningen Fuglset – Kviltorp og inngikk i Bypakke 
Molde. Målene for hele strekningen er videreført inn i arbeidet for Bolsønes: 

 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 næringstransport på E39. 
 Minimere barrierevirkningen av E 39. 

 

For alle effektmåla over gjelder at planen gjennomgående skal: 
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 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. 
 

Figur 1-1-1 viser grensen for opprinnelig planområde i rødt og grensene for det endelige 
planområdet i svart.  

 
Figur 1-1: Planområde. Opprinnelig avgrensning i rødt og endelig avgrensning i svart. Blå linje viser 

avgrensning som ble satt da prosjektets omfang ble endret. 
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 Overordna mål og føringer for fagtema Friluftsliv, by- 
/bygdeliv 

Stortingsmeldinger og rikspolitiske retningslinjer: 

Stortingsmelding om friluftsliv - Natur som kilde til helse og livskvalitet (Meld. St. 18, 2015- 
2016). Regjeringen presiserer i meldingen at friluftsliv er en viktig kilde til høyere livskvalitet 
og bedre helse for alle, og at det er en sentral og levende del av norsk kulturarv og den 
nasjonale identitet. Hovedmålet i friluftslivspolitikken er at en stor del av befolkningen skal 
drive jevnlig med friluftsliv.  

Stortingsmelding om bærekraftige byer og sterke distrikt (Meld. St. 18, 2016-2017). 
«Meldingen fremmer tiltak som skal sikre vekstkraft, likeverdige levekår og bærekraftige 
regioner i hele landet. Nærhet til, og tilrettelegging for, friluftslivsområder i nærmiljøet blir 
trukket fram som viktige faktorer som skaper attraktive steder å bo og leve.»  

Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen (RpR for 
barn og planlegging, 1995). «Formålet med retningslinjen er å synliggjøre barn og unges 
interesser i all planlegging etter plan- og bygningsloven, samt gi bedre grunnlag for å 
ivareta disse interessene. 

Retningslinje for behandling av støy i arealplanleggingen (T-1442/2021) skal legges til 
grunn for planlegging og tiltak etter plan- og bygningsloven § 20-1.  

Tabell 2. Viser anbefalt støygrense i ulike typer områder etter retningslinjen T-1442/2021 (2021).  
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Mange av de overordnede målene i planprogrammet for E39 Bolsønes – Kviltorp fastsatt 
2020, angår fagtemaet Friluftsliv, by-/bygdeliv: 
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.  

 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.  

 
Regjeringen knytter nullvekstmålet for personbiltrafikk først og fremst til de store byene 
med bymiljø-/byvekstavtaler, jf. Meld. St. 33 (2016-2017). Samtidig ser regjeringen at flere 
mindre byer som Molde vil få transportmessige utfordringer på grunn av bl.a. 
befolkningsvekst, og at en samordnet og helhetlig satsing på effektiv og miljøvennlig 
bytransport og arealbruk vil være gunstig også i disse byområdene. Regjeringen mener ut fra 
dette at lokale forhold som bystruktur, befolkningsgrunnlag og transportvekst kan tilsi at 
man bør planlegge bypakker i disse byene ut fra nullvekstmål for persontransport med bil. 
Transport- og kommunikasjonskomiteen legger til grunn et mål om en sykkelandel i byer på 
20 prosent, jf. Innst. 460 S. (2016-2017).  

Effektmål for reguleringsplan E39 Bolsønes-Kviltorp: 

De siste 25 årene har det vært større vekst i trafikken i byen enn på ferje E39 Molde-
Vestnes. Lokaltrafikken har dermed økt mer enn langdistansetrafikken. Reguleringsplanen 
for E39 Bolsønes-Kviltorp skal:  

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.  
 
Kommunestyret forutsetter i sitt vedtak 16.11.2017 at reguleringsplanen på strekningen 
Fuglset-Kviltorp blir utarbeidet på en måte som reduserer uheldige miljømessige 
konsekvenser og sikrer god tilkomst til sørsiden av E39. 
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 Utredningskrav 
Krav til en konsekvensutredning omtales i Forskrift om konsekvensutredninger, se 
www.lovdata.no. Konsekvenser utredes i henhold til planprogram fastsatt av Molde 
kommune, 14.05.2020. I fastsatt planprogram er utredningskrav for fagtema Friluftsliv, by- 
/bygdeliv omtalt slik: 

Utredningskrav/behov 

Formålet med analysen er å få kunnskap om verdifulle områder 
for tema og belyse konsekvensene av de ulike 
utbyggingsalternativene. Friluftsliv er definert som opphold og 
fysisk aktivitet i friluft i fritiden med sikte på miljøforandring og 
naturopplevelse. Begrepet by- /bygdeliv defineres her som 
opphold og fysisk aktivitet i byer og tettsteder. Sentralt for 
fagtemaet Friluftsliv, by- /bygdeliv er folks bruk og opplevelse av 
det naturlige og menneskepåvirkede landskapet inklusive byer og 
tettsteder.  

 

Temaet omfatter følgende deltemaer:  

 Friluftslivsområder  

 Utearealer i byer og tettsteder som er allment tilgjengelige 
(i hele eller deler av døgnet) 

 Forbindelseslinjer for myke trafikanter 

 Nett for tursykling 

 Sykkel på offentlig vegnett inngår i vurderingene, dersom 
temaet ikke er behandlet i prissatte konsekvenser 

 

Støy utredes som prissatt konsekvens. I fagtema Friluftsliv, by- 
/bygdeliv utredes hvilken påvirkning støy har på menneskers 
bruk og opplevelse av by- og friluftslivsområder. Retiroanlegget 
og Retiroparken /kunstgrasbanen står i en særstilling som 
friluftsområder og aktivitetsområder. I tillegg kommer 
strandstrekningen østover mot Kviltorp. 
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 Metode 
Statens vegvesens metode for konsekvensanalyse består av en samfunnsøkonomisk analyse 
som inkluderer både prissatte og ikke-prissatte konsekvenser. En samfunnsøkonomisk 
analyse tar sikte på å få fram/identifisere og systematisk vurdere alle fordeler og ulemper av 
et tiltak fra samfunnets synsvinkel. Metoden skal sikre en systematisk, helhetlig og faglig 
analyse av de konsekvensene et tiltak medfører. Metoden for konsekvensutredning av ikke-
prissatte temaer er beskrevet i kap. 6 i håndbok V712 (2021).  

For en grundig metodegjennomgang vises det til V712. En forkortet versjon av de viktigste 
trinnene i metoden er gjengitt under. 

 Temadefinisjon 
Håndbok V712 avgrenser og beskriver fagtemaet Friluftsliv, by- /bygdeliv til «landskapet slik 
folk oppfatter og bruker det». Fagtema Friluftsliv, by- /bygdeliv belyser tiltakets virkninger 
for brukerne av utredningsområdet. Temaet omfatter alle områder som har betydning for 
allmennhetens mulighet til å drive friluftsliv som helsefremmende og trivselsskapende 
aktivitet i nærmiljøet og i naturen ellers. Begrepene by- og bygdeliv understreker at 
friluftsliv i byer og tettsteder er inkludert i analysen.  

I en samfunnsøkonomisk analyse skal konsekvenser telles kun én gang. Grenseoppgang 
mellom de ulike temaene framgår av kapitlet om definisjoner og avgrensninger for hvert 
fagtema i håndbok V712. 
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 Metodens tre trinn 
Konsekvensutredning for ikke-prissatte tema gjennomføres etter en tre-trinns metode som 
vist i Figur 2‐1. Gjennom forberedende arbeider gjør utreder seg kjent med tiltaket og 
relevante registreringer. Trinn 1 og trinn 2 skal gjennomføres for alle fagtemaene separat. 
Denne temarapporten gjennomgår trinn 1 og 2 for fagtema Friluftsliv / by- og bygdeliv. 
Trinn 3 er en konsekvensvurdering av alle ikke-prissatte fagtema samlet, og gjennomgås i 
planbeskrivelsen for E39 Bolsønes. 

 
Figur 2-1: Tre-trinns metode for konsekvensutredning av ikke-prissatte tema (V712) 

 

2.2.1. Trinn 1: Vurdering av konsekvens for delområder 
På grunnlag av innsamla kunnskap deles utredningsområdet inn i enhetlige delområder. Et 
delområde er definert som et område som har en enhetlig funksjon, karakter og/eller verdi 
og som derfor skiller seg fra tilgrensende areal. Inndeling i delområder er basert på 
registreringskategoriene i Tabell 2-1. 
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Tabell 2-1 Registreringskategorier for fagtema Friluftsliv, by- /bygdeliv (V712). 

 

Tre begrep står sentralt i analysen:  

 Verdi: Vurdering av hvor verdifullt et delområde er, dvs. hvor stor betydning 
delområdet har i et nasjonalt perspektiv. Skala for vurdering av verdi er femdelt, fra 
«uten betydning» til «svært stor verdi». Verdivurdering skjer trinnløst langs en 
linjalfigur som utgjør x-aksen i «konsekvensvifta», Figur 2-2. Kriterier for 
verdisetting av temaet er gitt i V712 tabell 6-19. Det skal lages et verdikart.  

Tabell 2-2 Kriterier for verdisetting for fagtema Friluftsliv/ by- og bygdeliv (V712). 
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 Påvirkning: Med påvirkning menes en vurdering av hvordan det samme området 
påvirkes som følge av et definert tiltak. Påvirkning vurderes i forhold til 
referansesituasjonen (null-alternativet). Skala for vurdering av påvirkning er femdelt, 
fra «sterkt forringet» til «forbedret». Vurderingen skjer trinnløst langs en linjalfigur 
som utgjør y-aksen i «konsekvensvifta», tabell 2-4. Kriterier for å vurdere 
påvirkningsgrad for temaet er gitt i V712 tabell 6-20. 
 
Vurdering av påvirkning relateres til den ferdig etablerte situasjonen. Inngrep som 
utføres i anleggsperioden inngår kun i vurderingen av påvirkning dersom de gir 
varige endringer. Midlertidig påvirkning i anleggsperioden beskrives separat.  
 
Vurdering av påvirkning relateres til den ferdig etablerte situasjonen. Dersom 
påvirkning i anleggsperioden kan gi langvarig eller varig skade i et delområde inngår 
dette i vurderingen av tiltakets påvirkning. Midlertidig påvirkning i anleggsperioden 
beskrives separat. 

 
Tabell 2-4 Kriterier for vurdering av påvirkning for fagtema Friluftsliv/ by- og bygdeliv (V712). 
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 Konsekvens: Konsekvens framkommer ved sammenstilling av verdi og påvirkning i 
henhold til «konsekvensvifta», se Figur 2-2 og veiledning i tabell 2-5. 
Konsekvensene er en vurdering av om et definert tiltak vil medføre forbedring eller 
forringelse av et delområde. 

Tabell 2-5 Skala og veiledning for konsekvensvurdering av delområder.  

 
 
 
 

 
Figur 2-2: «Konsekvensvifta». Skalaene for verdi og påvirkning utgjør hhv. X-akse og Y-akse i figuren.  

  

Skala Konsekvensgrad RGB fargekode Forklaring 

- - - - 4 minus ( - - - - ) 
0, 0, 105 

Den mest alvorlige miljøskaden som kan oppnås for delområdet. 
Gjelder kun for delområder med stor eller svært stor verdi. 

- - - 3 minus ( - - - ) 0, 50, 255 Alvorlig miljøskade for delområdet. 

- - 2 minus ( - - ) 0, 150, 255 Betydelig miljøskade for delområdet. 

- 1 minus ( - ) 205, 235, 255 Noe miljøskade for delområdet. 

0 Ingen/ubetydelig (0)  Ubetydelig miljøskade for delområdet. 

+/++ 1pluss (+) 

2 pluss (++) 146, 208, 80 
Miljøgevinst for delområdet:  
Noe forbedring (+), betydelig miljøforbedring (++).  

+++/ 

++++ 

3 pluss (+++) 

4 pluss (++++) 
66, 132, 33 

Benyttes i hovedsak der delområder med ubetydelig eller noe verdi 
får en svært stor verdiøkning som følge av tiltaket.  

v
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2.2.2. Trinn 2: Konsekvens av alternativer 
Etter at konsekvensen for hvert delområde er utredet, gjøres en samlet konsekvensvurdering 
av hvert utbyggingsalternativ.  

Skala og kriterier for å sette konsekvensgrad for hele utbyggingsalternativer framgår av 
Tabell 2-3. Vurderingene skal alltid begrunnes godt. Det må gå fram hva som har vært 
utslagsgivende for den samlede vurderingen, f.eks. om noen delområder har blitt tillagt 
avgjørende vekt, eller om sumvirkninger har blitt tillagt vekt. Det er viktig at 
beslutningsrelevant usikkerhet beskrives. Vurdering av skadereduserende tiltak som kan 
bidra til å redusere de negative virkningene eller føre til forbedring for et område eller hele 
alternativer er en del av analysen, jf. V712 kap. 6.1.4. Legg merke til at skadereduserende 
tiltak som inngår i kostnadsoverslaget er en del av utredningsgrunnlaget. Forslag til 
ytterligere skadereduserende tiltak beskrives av utreder i temarapportens kap. Feil! Fant ikke 
referansekilden..  

Tabell 2-3: Kriterier for fastsettelse av konsekvens for hvert alternativ (V712).  
Skala Trinn 2: Kriterier for fastsettelse av konsekvens for hvert alternativ 

Kritisk negativ 

konsekvens 
Svært stor miljøskade for temaet, gjerne i form av store samlede virkninger. Stor andel av strekning har særlig 

høy konfliktgrad. Vanligvis flere delområder med konsekvensgrad 4 minus (- - - -). Brukes unntaksvis 

Svært stor negativ 

konsekvens 

Stor miljøskade for temaet, gjerne i form av store samlede virkninger. Vanligvis har stor andel av strekningen 

høy konfliktgrad. Det finnes delområder med konsekvensgrad 4 minus (- - - -), og typisk vil det være 

flere/mange områder med tre minus (- - - ). 

Stor negativ 

konsekvens 
Flere alvorlige konfliktpunkter for temaet. Typisk vil flere delområder ha konsekvensgrad 3 minus (- - - ). 

Middels negativ 

konsekvens 
Delområder med konsekvensgrad 2 minus (- -) dominerer. Høyere konsekvensgrader forekommer ikke eller er 

underordnete. 

Noe negativ 

konsekvens 
Liten andel av strekning med konflikter. Delområder har lave konsekvensgrader, typisk vil konsekvensgrad 1 

minus (-), dominere. Høyere konsekvensgrader forekommer ikke eller er underordnete. 

Ubetydelig 

konsekvens 
Alternativet vil ikke medføre vesentlig endring fra referansesituasjonen (referansealternativet). Det er   få 

konflikter og ingen konflikter med høye konsekvensgrader. 

Positiv konsekvens 
I sum er alternativet en forbedring for temaet. Delområder med positiv konsekvensgrad finnes. Kun ett eller få 

delområder med lave negative konsekvensgrader, og disse oppveies klart av delområder med positiv 

konsekvensgrad. 

Stor positiv 

konsekvens 

Stor forbedring for temaet. Mange eller særlig store/viktige delområder med positiv konsekvens- grad. Kun ett 

eller få delområder med lave negative konsekvensgrader, og disse oppveies klart av delområder med positiv 

konsekvensgrad. 
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 Utredningsalternativer og tiltaksbeskrivelse 

 0-alternativet - referansealternativet 
Alternativet som representerer en videreføring av dagens veg, blir kalt referansealternativet 
eller 0- alternativet. Referansealternativet danner grunnlaget som alle utbyggings-
alternativene skal sammenlignes mot for å se om tiltakene har positiv eller negativ effekt i 
forhold til ønsket måloppnåelse og som referanse i den samfunnsøkonomiske analysen. 
Alternativet tar utgangspunkt i dagens situasjon, og omfatter i tillegg tiltak og virkemidler 
som er vedtatt og har finansiering og som med stor sannsynlighet vil realiseres uavhengig av 
tiltaket. 

I plangrammet for E39 Bolsønes ble 0-alternativet definert som ingen utbygging på 
strekningen fra Bolsønes til Årø. Konsekvensanalyse for Kommunedelplan for E39, Julbøen – 
Molde - plan nr. K2020-01 vedtatt i Molde kommunestyre den 17.06.2021, omfatter 
imidlertid også prissatte konsekvenser for E39 Bolsønes. 0-alternativet for hele strekningen 
Julbøen – Molde gjelder derfor også for Bolsønes.  

En forutsetning for ny E39 Julbøen - Molde er at Møreaksen etableres under Romsdals-
fjorden og over Julsundet. Selv om disse fjordkryssingene formelt ikke oppfyller de formelle 
kravene til å ligge inne i et referansealternativ er de helt avgjørende for at tiltaket skal 
realiseres. Fjordkryssingene er derfor innlemmet referansealternativet. Dette vil si at denne 
utredningen ikke omhandler konsekvensene ved at dagens ferje erstattes av tunnel under 
Romsdalsfjorden og kryssing over Julsundet. I tillegg er det vedtatte plan, med finansiering 
for ny E39 Lønset - Hjelset øst for Molde. Denne er også inkludert i referansealternativet. 

Dette vil si at følgende endringer i infrastrukturprosjekter ligger inne i Referansealternativet i 
forhold til dagens situasjon: 

• Ny E39 Vik - Julbøen (kryssing av Romsdalsfjorden og Julsundet). Dagens bilferjer 
over Romsdalsfjorden og Julsundet fjernes. 

• Ny E39 Lønset - Hjelset 
• Nytt sykehus er flyttet til ny lokalisering på Hjelset, øst for Molde sentrum 

 

Referansealternativet legger til grunn at dagens fv.  662 mellom Julsundet og Bolsønes 
omklassifisert til E39 på denne strekningen (vist i Feil! Fant ikke referansekilden.). Gjennom 
Molde legges til grunn at Strandvegen og Øvre veg bli skiltet rute. 
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Figur 3-1 Strandvegen, Øvre veg og Moldegårdsvegen er omklassifisert til E39 i referansealternativet, vist med blå, stiplet 
linje.. 

Det bemerkes at fv. 662 og spesielt strekningen gjennom sentrum ikke har tilfredsstillende 
standard som stamveg. E39 trafikk gjennom sentrum vil på virke bymiljøet på en negativ 
måte. I beregningene eller vurderingene er det ikke lagt inn avbøtende tiltak eller kostnader 
knyttet oppgradering av fv. 662 og derfor er referansesituasjonen snilt behandlet med for 
lave kostnader i framtidssituasjonen. 

 Utredningsalternativet 
I planprogrammet beskrives det kun ett hovedalternativ og det omfatter hele strekningen 
Bolsønes – Kviltorp. Mulige løsninger innenfor utredningsalternativet ble også beskrevet, 
men er ikke aktuelle lenger siden planområdet nå er begrenset til kun Bolsønes.   

Utredningsalternativet for Bolsønes omfatter nå 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.  

Alternativet er vist i Figur 3-2.  
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Figur 3-2 - Utredningsalternativet  

 Permanente masselager 
Det er ikke planlagt permanente masselager i planområdet 
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 Kunnskapsgrunnlag og delområder 

 Generell beskrivelse  
Molde er en liten til mellomstor norsk by, en båndby. Fuglset ligger på østsiden av byen, og 
markerer avslutning av den sentrumsnære næringsbebyggelsen østover. Planområdet blir 
stert preget av E39 og annet vegnett og store og noe tilfeldig plasserte næringsbygg, se 
figur 1-1. Flaten i sør er utviklet med industri og næring som blant annet Bolsønes verft. 
Nord og øst for planområdet er det boligbebyggelse. Noe eldre boligbebyggelse er tilknyttet 
gamle Fuglset sentrum. 

Plan og influensområdet berører deler av strandlinjen til Molde. Det er lite bruk av 
strandlinjen til friluftsformål på Bolsønes, den er vanskelig fremkommelig til fots. Den gamle 
strandlinjen fylt ut og Fuglsetbekken ligger i rør gjennom området. Øst for Bolsønes ligger 
Moldes største båthavn og den mye brukte Retirostranda. 

Gang og sykkelvegen fra østsiden av byen ligger langs E39 og går gjennom området. I øvre 
del av området ligger en delvis sammenhengende grønnstruktur i øst-nordvestlig, men er en 
«missing link» for gående og syklende i dag.  

Nærmeste skole er Tøndergård, som er en «interkommunal forsterka skole som gir 
opplæring til barn og unge med ulike typer lærevansker» fra barne- til videregående trinn 
(molde.kommune.no). Sør for Tøndergård skole ligger Tøndergård gravlund, og øst for 
denne ligger Retiroparken.  

 
Figur 4-1. Kartet viser planområdets plassering på østsiden av Molde by, med blå og grønne strukturer (Finn.no). 
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4.1.1. Analysegrunnlag 
Friluftsområder og grønnstruktur 

Miljødirektoratet (2014) har initiert at alle kommuner skulle kartlegge friluftsområdene etter 
Veileder M98-2013 Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder «Formålet med 
datasettet er å gi en oversikt over områder som er viktige for allmennhetens friluftsliv, og at 
det skal være lett å redegjøre for hvilke vurderinger og kriterier som er lagt til grunn for 
arbeidet og det ferdige produktet». Det kan se ut som områdene i østlig del av Molde by ble 
kartlagt i 2019.  Områdene er kartlagt for store deler av landet i Naturbase.no. Her følger 
informasjon om arealene i faktaark, dette ligger til grunn for beskrivelse av delområder. 

 
Figur 4-2. Kartet viser friluftsområder kartlagt av Molde kommune i østlig del av Molde by etter Miljødirektoratets 
metode, med understående tegnforklaring (Kommunekart.com). 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.  

 
Figur 4-3. Kartet viser friluftsområder kartlagt av Molde kommune i østlig del av Molde by etter Miljødirektoratets 
metode, med verdisetting. Mørk rosa er svært viktig verdi (som Moldefjorden – Fannefjorden), mellomrosa er viktig 
(som grønnkorridor Fuglset gård) og lys rosa er registrert friluftsområde (Miljødirektoratet.no). 
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Figur 4-4. Kartet viser grønnstruktur øst i Molde by, med tegnforklaring (Gislink.no). Arealene har ulik bruk, de fleste 
er markert som grønnstruktur i kommuneplanen. Arealressurs AR5 Skog, har opphav fra Nibio (ulikt registreringsår). 
Sport- og idrettplasser og lekeplasser har opphav fra Statens kartverk. Av blåstrukturer utover strandsonene, er det 
flere bekker med varierende kantvegetasjon som renner ut i fjorden gjennom området, som Fuglsetbekken, 
Retirobekken og Nøisomhedbekken. 

 
Figur 4-5. Kartet viser «potensielt tilgjengelig strandsone» registrert av Molde kommune i 2019 
(Miljødirektoratet.no). Det viser at potensiale i teorien er større en tilrettelegging og registrert bruk. Det er mulig 
større deler av strandlinjen blir brukt til bading fra brygger. 

 
Som en del av grunnlaget for analyse og registering ligger også barnetråkkregistereing 
gjennomført av Molde kommune i 2014. Den gang 5. -klasser på skoler i Molde er 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.  

I forhold til kommunens registering av grønnstruktur viser barnetråkkregistreringen (muntlig 
Molde kommune) bruk av større del av strandsonen; øst-vestlig brygge for båthavna fra 
Retirostranda og vest for Molde båthavn der Fuglsetbekken renner ut. Hele strandsonen 
oppleves også som utrygg i barnetråkkregistreringen.  
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Forbindelseslinjer og turer 

Barnetråkkregistreringen (muntlig Molde kommune, 2021) viser at flere opplever 
Fuglsetkrysset og krysset ved Rema 1000 med overstående Fuglsetbakken, som utrygge.  
Det antas at dette er på grunn av gangfelt og trafikksituasjonen.  

Det er få turer markert i området, Stikkut.no nevner badeplassen Retiro som en lett og fin 
tur, eller rundtur. I beskrivelsen starter turen ved Molde seilforening, deretter går den videre 
på turveg langs strandlinjen til Retirostranda, evt. en tur innom treningsapparatene i vest, 
krysser E39 i gangfelt vest for Retiroparken, sti gjennom øvre del av parken og avslutte med 
å krysse E39 i undergangen vest for Molde seilforening.  

Molde kommune godkjente kommunedelplan for gang og sykkel i 2013. I møte med 
kommunen (muntlig) kommer det fram at sykkelløsning øst for planområdet revurderes. En 
sykkelløsning vil komme på sør eller nordsiden av Enenvegen, og ikke langs Nerlandsvegen. 
Systemløsning for strekningene er også under revurdering, en vurdering som må gjøres med 
utgangspunkt i fysiske muligheter og antatt mengde syklister.  

 
Figur 4-6. Illustrasjonen er en sammenstilling av kommunedelplanene for gange (oransje) og sykkel (blå) i østlig del 
av Molde by (informasjon er hentet fra Kommunekart.com). Heltrukken blå linje er forslag til gang og sykkelveg, lang 
stiplet er sykkelveg med fortau og kort stiplet er sykkelfelt.  

Det er mange arbeidsplasser i ulike næringer, aktiviteter, butikker og forretninger i området 
på både nord og sørsiden av E39. Disse skaper ferdsel av gående og syklende i området. På 
sørsiden av E39 ligger blant annet; Aktiv trening Molde, Spirit Trening, Panorama bowling, 
kontorbygget Bolsønesgården, Circle K Bolsønes og ski og sykkelbutikken Reser. På 
nordsiden av E39 ligger blant annet; Rema 1000 Fuglset og kontorbyggene Focusgården og 
«Axtech-bygget» på østsiden av Enenvegen. (Google.com)  
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Figur 4-7. kartet viser bussholdeplasser i området, med antall påstigninger (Møre og Romsdal fylkeskommune, 
Arcgis.com). Det kan antas at det er omtrent like mange avstigninger. Det viser at det er relativt mange påstigninger 
østover i Fuglsetkrysset og noen på nordgående til/fra -ruter i Enenvegen.  

Strava Metro viser registrerte gange /løpe- og sykkeltraseer i treningsappen Starva, i østlig 
del av Molde by (Metro.Stava.com).  

 
Figur 4-8 viser registeringer over syklende (Metro.Stava.com). 
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Figur 4-9 viser registeringer over «løpende, gående og turgåere» (Metro.Stava.com). 

Mer detaljert registrering av bevegelse er snarveger og barnetråkk av barn og unge. 

 
Figur 4-10. Illustrasjonen viser ferdselslinjer fra barnetråkkregistrering gjennomført av Molde kommune i 2014, med 
tegnforklaring (Arcgis.com). Det viser at gang og sykkelvegen langs E39 var mye i bruk som øst-vestlig forbindelse. 
Nord-sørlige forbindelser som ble brukt var Enenvegen, Fuglsetbakken, Retiro, Naustvegen med videreføring gjennom 
Tøndergård gravlund, samt Retirovegen. 
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Figur 4-11. Illustrasjonen viser snarveger i østlig del av Molde by (Kommunekart.com). Sentrale nord-sørlige 
snarveger for planen er, øst for dagens Felleskjøpet og tverrforbindelsen mellom Enenvegen, Nerlandsvegen og 
Fannestrandvegen. 

En sammenstilling av kartene viser noen tendenser. Strava Metro registeringene for gående 
/løpende og syklende viser ganske likt bevegelsesmønster hvor et stort nett av veger er tatt i 
buk. Det er noe forskjell mellom de to kategoriene, syklende viser en hyppigere bruk av 
Enenvegen og gang og sykkelvegen langs E39. Barnetråkkregistreringen viser også hyppig 
bruk av øst-vestforbindelsen langs E39. Den viser også at Fuglsetbakken og Retirovegen er 
sentrale nord-sørforbindelser. 

  



E39 Bolsønes - Konsekvensutredning – fagrapport Friluftsliv, by- /bygdeliv 

Side 30 
 

 Kunnskap og kilder 
Under gjøres det rede for hvilken kunnskapsinnhenting om fagtemaet konsekvensanalysen 
bygger på: 

1. Etablere oversikt over friluftslivsaktiviteter og bruk innen utredningsområdet 
gjennom eksisterende utredninger fra tidligere prosjekt i området, ulike muntlige og 
skriftlige kilder, samt søk på relevante nettsteder som: Naturbase.no, Stikkut.no, 
Strava.com, Gislink.no og kommunekart.no. Data fra Strava.com (urban /metro) og 
kommunens tidligere gjennomførte barnetråkkregistrering for hele Molde by, er i stor 
grad brukt i analyse av området.  

2. Møte med Molde kommune ved Anita Gjørven (mars 2021) og Bjørn Gregull 
(november 2021). I det første møtet ble spesielt barnetråkkregistreringen og bruk av 
Strava.com diskutert. I det andre møtet ble i hovedsak den «øvre» sykkeltraseen og 
omkringliggende friområder og opplevelse for myke trafikanter ved bruk av det nye 
tiltaket, diskutert. 

3. Flere befaringer av planområdet i planperioden, spesielt i mai og september 2021. 

 Besvarelse av planprogram 
Planprogrammet omfatter hele strekningen fra Fuglset til Kviltorp, men planen regulerer kun 
Fuglsetområdet. Dette innsnevrer noe omfang av krav til utredning satt i planprogrammet, 
men ikke tema. 

 Alternativ 0, temaspesifikke forhold  
I kap. 3.1 er det gitt en generell omtale av 0-alternativet. For utredningen av fagtema 
Friluftsliv, by- /bygdeliv danner følgende forhold ved 0-alternativet viktige premisser for 
utredningen: 

 Planområdet omfatter kun kortere strekninger på lengre ferdselsforbindelser for 
gående og syklende. Strekningen vest og øst for planområdet E39 er som i dag, med 
gang og sykkelveg og kryssing av E39 i plan.  

 Kommunekart.com viser flere lagvise reguleringsplaner i området. Dette er eldre 
planer og status er uviss. Vi har kun sett på den nyere planen E39 Bolsønes – Kviltorp 
(2013). V712 skriver: «Utover nødvendige drifts- og vedlikeholdskostnader er det 
kun vedtatte tiltak som enten er iverksatt eller har fått bevilget midler, som tas med. 
Dette innebærer at tiltak eller prosjekter som er omtalt i for eksempel Nasjonal 
transportplan (NTP), men som ikke er vedtatt i Stortinget og ikke har fått bevilget 
midler, ikke inkluderes i referansealternativet. 

 Influensområde 
Influensområdet er området der tiltaket kan medføre konsekvenser. Dette strekker seg 
vanligvis utover grensene for planområdet som er beskrevet kap. Feil! Fant ikke 
referansekilden.. Vurdering av influensområdet gjøres ut ifra hvor tiltaket vil oppleves og blir 
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tilgjengelig /framkommelig. For registreringskategori geografiske områder, er mer 
avgrensing nesten identisk med planområdet. For registreringskategori ferdselslinjer, 
strekker avgrensingen seg utenfor planområdet og omfatter store deler av gang og 
sykkelvegnettet på sørsiden av Molde øst.  
 
Ferdsel langs offentlig veg er tatt med i tema friluftsliv/by- og bygdeliv. Privat bruk av hager 
og arealer inngår ikke som registreringskategori. Støypåvirkning av områder kan beskrives 
som en del av påvirkningen fra tiltaket, men støy utredes under prissatte konsekvenser.  

 Delområder 
Ved definering av delområder slås noen kategorier av friluftsområder og /eller 
forbindelseslinjer sammen, på grunn av sammenfallende brukergrupper, tilkomster eller 
geografisk utstrekning. Dette blir beskrevet under de aktuelle delområdene i kapittel 5. 
Ferdselsforbindelser og sykkelruter er i hovedsak delt inn etter nord-sør og øst-vestlig 
retning.  

Tabell 4-1: Registreringskategorier og inndeling i delområder etter metodikk i V712. 
Registerringskategori  Vurdering av utredningsområdet Delområder 

Forbindelseslinjer/soner   

Ferdselsforbindelser Sammenhengende forbindelseslinjer som brukes av gående 
og syklende (stier, løyper, gangveger og lignende). 

FB3, FB4, 
FB6,  

Blå/grønne korridorer Sammenhengende vegetasjonspregede forbindelsessoner 
som brukes av gående og syklende, samt ferdsel til vanns. 
Kategorien sammenfaller i stor grad med Grønnkorridor i 
Miljødirektoratets veileder M98. 

FB9 

Sykkelruter Sykkelruter som er en del av det offisielle vegnettet.  FB1, FB2, 
FB5, FB7 

Geografiske områder   

Turområder Fjell-, skog- og heiområder egnet for lengre turer til fots 
og på ski, jakt og fiske. Inkluderer også områder med 
tilrettelegging (merkede løyper, stier og 
overnattingssteder). 

 

Utfartsområde  Store og små dagsturområder utenfor byer og tettsteder 
som innbyr til spesielle enkeltaktiviteter. 

 

Nærturterreng  

 

Allment tilgjengelige skogsområder på mer enn 200 daa, i 
gangavstand fra boligområder, skoler eller barnehager. 
Områdene er vanligvis naturlig avgrenset av veger, 
bebyggelse eller dyrka mark. 

 

Marka/bymark  Sammenhengende utfartsområder som ofte grenser til byer 
og tettsteder, med direkte adkomst derfra. 
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Urbane uteområder  Opparbeidete områder som brukes til opphold og 
rekreasjon, eksempelvis gater, torg, allmenninger og 
promenader. 

 

Leke- og 
rekreasjonsområder  

Leke-/ballplasser, nærmiljøanlegg, hundremeterskog, 
badestrender, offentlig sikrede områder, parker o.l., 
mindre enn 200 daa. Ligger i bebygd sone, maks. 200 m 
fra boliger. 

FB8 

Strandsone med 
tilhørende sjø og 
vassdrag  

Områder langs kyst, innsjøer og vassdrag med mulighet for 
allment friluftsliv. Områder på sjøen og øyer, strandsoner 
eller skjærgård. 

FB10 

Jordbrukslandskap som  
brukes til friluftsliv  

Områder i jordbrukslandskapet med betydning for 
friluftsliv, med fri ferdsel til fots på frossen eller snølagt 
mark. 

 

Andre rekreasjons- og  
friluftslivsområder  

Områder om ikke lar seg plassere innenfor øvrige 
kategorier. Områdets egenskaper må beskrives. Kategorien 
brukes unntaksvis. 
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 Trinn 1: Verdi, påvirkning og konsekvens for 
delområder 

Trinn 1 av analysen omhandler temaets delområder med beskrivelse av verdien samt 
vurdering av påvirkning og konsekvens i de ulike utbyggingsalternativene. Se metode-
beskrivelse i kap. 2.2.1. 

 Verdikart 
Figur 5-1 viser verdikart for fagtema Friluftsliv, by- og bygdeliv. Tabell 5-1 Kriterier for 
verdisetting for fagtema Friluftsliv/ by- og bygdeliv (V712) beskriver at områder som er 
verdsatt i henhold til Miljødirektoratets veileder M98-2013 og kartlagt i Naturbase, er 
førende for verdisetting etter metodikken i V712. 

Tabell 5-1: Verditabell og registeringskategorier for delområder fagtema Friluftsliv, by- /bygdeliv  
Delområde Lokalitetsnavn Registrerings 

-kategori 
Beskrivelse Verdi 

FB1  Gang og sykkelrute E39 forbindelseslinje sykkelrute svært stor 
verdi 

FB2 Gang og sykkelrute 
Enenvegen  
med krysningspunkt E39 

forbindelseslinje sykkelrute stor verdi 

FB3 Fuglsetbakken 
med krysningspunkt E39 

forbindelseslinje ferdselsforbindelse middels 
verdi 

FB4 Bolsønes - Verftsgata forbindelseslinje ferdselsforbindelse noe verdi 
FB5 Lingedalen – Rema 1000 forbindelseslinje sykkelrute stor verdi 
FB6 Nerlandsvegen – Anthon 

Bangs veg 
forbindelseslinje sykkelrute stor verdi 

FB7 Grønn korridor Fuglset 
gård – E39 

forbindelseslinje blå /grønne korridorer stor verdi 

FB8 Einen – E39 forbindelseslinje ferdselsforbindelse middels 
verdi 

 

FB9 Lekeområde Einen geografiske 
område 

leke- og 
rekreasjonsområde  

Noe verdi 

FB10 Strandsone Bolsønes geografiske 
område 

strandsone med 
tilhørende sjø og 
vassdrag  

stor verdi 
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Figur 5-1 Verdikart for fagtema Friluftsliv, by- /bygdeliv 
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 Delområde FB1 Gang og sykkelrute E39 
Registeringskategori - beskrivelse: forbindelseslinje – sykkelrute 

  
Figur 5-2. Bildet (t.v.) viser dagens bussholdeplasser mellom «Axtech-bygget» og Circle K ved Fuglsetkrysset. Bildet 
(t.h.) er tatt østover fra vestenden i planområdet og viser gang og sykkelvegen med trerekke mot veg og det 
lysregulerte krysningspunktet. 

Tabell 5-2: Vurdering av verdi, påvirkning og konsekvens delområde FB1 Gang og sykkelrute E39 
Verdivurdering: Delområde FB1 Gang og sykkelrute E39 

Uten betydning Noe verdi Middels verdi Stor verdi Svært stor verdi 

                                                                                                                                                                              ▲ 

Kort beskrivelse med verdibegrunnelse: Både Strava Metro, barnetråkkregistreringen og 
påstigninger buss viser at gang- og sykkelvegen brukes av relativt svært mange. Dette er en 
sammenhengende hovedrute for sykkeltrafikk i øst-vestlig retning, den inngår i forslag til et 
sammenhengende nett gjennom kommunedelplan for gange og sykkel til Molde kommune. 
Den ligger stor sett på nordsiden av E39, men skifter til sydsiden av E39 med en gangbro 
vest for planområdet ved Glamox. Ruten har lite stigning. Den krysser flere sidearmer til E39 
med gangfelt, blant annet Enenvegen i Fuglsetkrysset.  

Den knytter sammen østlig del av Molde sentrum med østlige deler av byen til Røbekk og 
videre til Strandhagen. Dette er tilbudet for «europavegtrafikken» av gående og syklende, og 
vurderes å ha nasjonal /internasjonal betydning. Influensområdet strekker seg derfor langt 
utenfor planområdet for dette delområdet i begge retninger. Ruta er attraktiv for flere, men 
nærhet til europavegen trekker noe ned opplevelsen med dårlig lydbilde. På nordsiden av 
gang- og sykkelvegen er det mye grøntanlegg og boligbebyggelse med hager, på sørsiden 
av E39 er det utsikt til fjorden på lengre strekninger.  

Verdien vurderes derfor til svært stor, men lavt på skalaen mot stor.  

Tiltakets påvirkning 

Utbyggings-
alternativ 

Forbedret Ubetydelig endring Noe forringet Forringet Sterkt forringet 

1 
                          ▲ 

Begrunnelse: Dagens gang og sykkelveg blir utvidet til en 5,5 meter bred 
sykkelveg med fortau, som separerer syklende (3,25 meter bredde) og gående og 
(2,25 meter bredde) med en lav kantstein.  
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med en lav kantstein. Denne blir lagt i bakkant av bussholdeplassen ved 
Fuglsetbakken og føres under i sentraløya til rundkjøringen på E39 i 
Fuglsetkrysset. Rundkjøringen er hevet med ca. 2.7 meter i sentraløya, dette gir 
myke trafikanter en ekstra stigning øst-vest på litt i underkant av 4 meter langs 
E39 gjennom undergangen (se understående illustrasjon der grønn linje er 
lengdeprofil av sykkelveg med fortau). 

 
Figur 5-3. Illustrasjonen viser lengdeprofil av sykkelveg med fortau (grønn linje) langs E39 gjennom 
undergangen.  

Framkommeligheten vurderes å bli bedre og mer attraktivt for gjennomgående 
transportsyklister, og forbindelseslinjen blir dermed bedre egnet for aktiviteten. 
Reiseopplevelsen vurderes til å bli relativt uendret for denne brukergruppen, det 
vil ikke bli merkbart dårligere lydbilde som følge av tiltaket.  

Stor dimensjon på veganlegget og en lang undergang (den lengste er ca. 40 
meter) kan gjøre forbindelseslinjen mindre attraktivt for andre brukergrupper 
som barn. Det kan føles mer utrygt. Avbøtende tiltak som skal fremme 
reiseopplevelsen er rett linjeføring som gjør det mulig å se gjennom 
undergangen, et stort åpent rom i midten av de tre undergangene, bestemmelser 
om kunstneriske utsmykninger og effektbelysning av veggene i undergangene, 
samt stor bredde på undergangene.  

Påvirkningen vurderes som, noe forbedret (+).  

Tiltakets konsekvens 

Utbyggings-
alternativ 

+++/++++ +/++ 0 - - - - - - - - - - 

1 
                                        ▲ 
Etter konsekvensvifta tabell 6-6 i V712, gir svært stor verdi og noe forbedret, 
noe miljøgevinst for delområdet (+) 
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 Delområde FB2 Gang og sykkelrute Enenvegen                  
med krysningspunkt E39 

Registeringskategori - beskrivelse: forbindelseslinje - sykkelrute 

 
  

 
 

 

Figur 5-2. Bildet øverst er tatt nedover Enenvegen 
mot Fuglsetkrysset, og viser lysregulert kryssing i 
plan over E39 og Enenvegen. Bildet nederst viser 
fortauet på nordsiden av Enenvegen og kryssing i 
plan over Tostenbakken, samt forbindelsen til 
Fuglsetbakken mot sør med gangfelt over Enenvegen. 

 

Tabell 5-3: Vurdering av verdi, påvirkning og konsekvens delområde FB2 Gang og sykkelrute 
Enenvegen med krysningspunkt E39 

Verdivurdering: Delområde FB2 Gang og sykkelrute Enenvegen med krysningspunkt E39  

Uten betydning Noe verdi Middels verdi Stor verdi Svært stor verdi 

                                                                                                                                 ▲ 

Kort beskrivelse med verdibegrunnelse: Særlig Strava Metro over syklende, men også 
barnetråkkregistreringen viser at relativt mange bruker ruten. Dette er en av flere hovedruter 
for sykkeltrafikk i nord-sørlig retning, som forgreiner seg videre nordover mot Frænavegen. 
Ruten brukes av mange, er attraktiv for flere og har lokal betydning. Ruten inngår i forslag til 
et sammenhengende nett gjennom kommunedelplan for gange og sykkel til Molde 
kommune, og vurderes derfor til å ha potensial for mer bruk og høyere verdi. 

Verdien vurderes derfor til stor, lavt på skalaen mot middels. 

Tiltakets påvirkning 

Utbyggings-
alternativ 

Forbedret Ubetydelig 

endring 

Noe forringet Forringet Sterkt forringet 

                                                                                             ▲ 
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1 

 

Figur 5-3. Illustrasjonen viser veg og gang og sykkelløsningene rundt det planlagte Fuglsetkrysset. 

Begrunnelse: Det er to alternative ruter fra fortauet på nordsiden av Enenvegen til 
undergangen, Fuglsetbakken og denne ferdselsforbindelsen på østsiden av 
Enenvegen. Undergangen erstatter lysregulert krysning av E39 i plan, i 
Fuglsetkrysset. Undergangen gir lite ekstra vertikal stigning for de myke 
trafikantene som skal til næringsområdet på Bolsønes. Sørlig arm i undergangen 
ligger på samme nivået som næringseiendommene.  

Horisontalt er ferdselsforbindelsen mer krokete. Ved kantstoppene for buss i 
øvre del av Enenvegen skifter tilbudet for gående og syklende side i to gangfelt. 
Gang og sykkelvegen i den nederste delen av Enenvegen slynger seg mot sørøst 
før den ramper seg videre ned i undergangen mot vest, for å oppnå universelt 
utformet stigning. Forbindelseslinjen er lagt om og medfører omveger. 
Framkommeligheten vurderes å bli noe dårligere. 

Avstanden mellom holdeplassene i Enenvegen og E39 øker med tiltaket, som 
trolig blir brukt til skifte av buss av en del passasjerer. Kun avstanden mellom 
nordgående holdeplass i Enenvegen og vestgående holdeplass på E39 har 
minimale forskjeller i avstand. Avstanden mellom sørgående holdeplass i 
Enenvegen og østgående holdeplass på E39 måles til omtrent 400 meters lengde 
ved tiltaket. Tilgjengelighet til gang- og sykkelruten parallelt med E39 gir ikke 
store omveger. Tilgjengeligheten vurderes samlet å bli noe dårligere. 

Stor dimensjon på veganlegget og to underganger på 15 meter, kan gjøre 
forbindelseslinjen mindre attraktiv for andre brukergrupper som barn. Det kan 
føles mer utrygt. Avbøtende tiltak som skal fremme reiseopplevelsen er rett 
linjeføring som gjør det mulig å se gjennom undergangen, et stor åpent rom i 
midten av de tre undergangene, bestemmelser om kunstneriske utsmykninger og 
effektbelysning av veggene i undergangen, samt stor bredde på kulvertene i 
undergangene (6,5 meter). 

Påvirkningen vurderes som noe forringet, høyt på skalaen mot forringet. 
 

Tiltakets konsekvens 

Utbyggings-
alternativ 

+++/++++ +/++ 0 - - - - - - - - - - 
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1 
                                                                                       ▲ 
Etter konsekvensvifta tabell 6-6 i V712, gir stor verdi og noe forringet, noe 
miljøskade (-) 
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 Delområde FB3 Fuglsetbakken med krysningspunkt E39 
Registeringskategori - beskrivelse: forbindelseslinje - ferdselsforbindelse 

  
Figur 5-4 Bildet (t.v.) viser boliggata Fuglsetbakken, med flere avkjørsler fra boliger. Bildet (t.h.) er tatt oppover mot 
krysset mellom Nerlandsvegen og Fuglsetbakken, og deretter Enenvegen. Delområdet fortsett opp øvre del av 
Fuglsetbakken til Frænavegen. 

Tabell 5-4: Vurdering av verdi, påvirkning og konsekvens delområde FB3 Fuglsetbakken med 
krysningspunkt E39  

Verdivurdering: Delområde FB3 Fuglsetbakken med krysningspunkt E39 

Uten betydning Noe verdi Middels verdi Stor verdi Svært stor verdi 

                                                                                                ▲ 

Kort beskrivelse med verdibegrunnelse: Dette er en av flere hovedruter for sykkeltrafikk i 
nord-sørlig retning, som forgreiner seg videre nordover mot Frænavegen. Særlig 
barnetråkkregistreringen, men også Strava Metro, viser at relativt mange bruker ruten. 
Ruten brukes av og er attraktiv for flere, og har lokal betydning. 

Verdien vurderes derfor til middels. 

Tiltakets påvirkning 

Utbyggings-
alternativ 

Forbedret Ubetydelig endring Noe forringet Forringet Sterkt forringet 

1 
                                                                                      ▲ 

Begrunnelse: Det er to alternative ruter fra fortauet på nordsiden av Enenvegen 
til undergangen, Enenvegen og denne ferdselsforbindelsen i nedre del av 
Fuglsetbakken. Undergangen erstatter krysning av E39 i plan (med gjerde i 
midtrabatt) i forlengelsen av Fuglsetbakken. Undergangen gir lite ekstra vertikal 
stigning for de myke trafikantene som skal til næringsområdet på Bolsønes. 
Sørlig arm i undergangen ligger på det meste kun ca. 0,5 meter under nivået for 
næringseiendommene. Horisontalt er ferdselsforbindelsen mer krokete. 
Forbindelseslinjen er lagt om og medfører omveger. Tilgjengelighet til gang- og 
sykkelruten parallelt med E39 blir i liten grad påvirket, men støyskjermer 
parallelt med E39 vil kunne skape noe følelse av barriere.  

Stor dimensjon på veganlegget og to underganger på 15 meter, kan gjøre 
forbindelseslinjen mindre attraktivt for andre brukergrupper som barn. Det kan 
føles mer utrygt. Avbøtende tiltak som skal fremme reiseopplevelsen er rett 
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linjeføring som gjør det mulig å se gjennom undergangen, et stor åpent rom i 
midten av de tre undergangene, bestemmelser om kunstneriske utsmykninger 
og effektbelysning av veggene i undergangen, samt stor bredde på 
undergangene (6,5 meter).  

Påvirkningen vurderes som noe forringet.  
 

Tiltakets konsekvens 

Utbyggings-
alternativ 

+++/++++ +/++ 0 - - - - - - - - - - 

1 
                                                                                      ▲ 
Etter konsekvensvifta tabell 6-6 i V712, gir middels verdi og noe forringet, noe 
miljøskade (-) 
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 Delområde FB4 Bolsønes – Verftsgata 
Registeringskategori - beskrivelse: forbindelseslinje - ferdselsforbindelse 

   

  
Figur 5-5. Bildet øverst (t.v.) viser fortau /gang og sykkelveg på sørsiden av E39 fra butikken Reser og et lite stykke 
videre østover før den stopper opp mot Molde båthavn. Bildet øverst (t.h.) er tatt østover i  Verftsgata, og viser 
manglende tilbud for myke trafikanter. Bildene nederst viser forbindelsene forbi Dekkmann; den etablere stien opp 
skråningen til Cirkle K på nordsiden (t.v.) og «smuget» avgrenset av betongklosser på sørsiden (t.h.).   

Tabell 5-5: Vurdering av verdi, påvirkning og konsekvens delområde FB4 Bolsønes - Verftsgata  
Verdivurdering: Delområde FB4 Bolsønes - Verftsgata 

Uten betydning Noe verdi Middels verdi Stor verdi Svært stor verdi 

                                                                      ▲ 

Kort beskrivelse med verdibegrunnelse: Strava Metro viser ulike ferdselslinjer og antatte 
målpunkt som treningssenter og arbeidsplasser i Bolsønesområdet. Ferdselen øker noe gjennom 
Birger Hatlebakks veg i vest og parkeringsplassen på Molde båthavn i øst. Ruten brukes av få, er 
attraktiv for noen grupper og har lokal betydning. Ruten inngår i forslag til et sammenhengende 
nett gjennom kommunedelplan for gange til Molde kommune, og vurderes derfor til å ha 
potensial for mer bruk og høyere verdi. 

Verdien vurderes derfor til noe, men høyt på skalaen mot middels. 

Tiltakets påvirkning 

Utbyggings-
alternativ 

Forbedret Ubetydelig endring Noe forringet Forringet Sterkt forringet 

1 
             ▲ 

Begrunnelse: Godkjent reguleringsplan fra Molde kommune har gjennomgående 
gang- og sykkelveg på sørsiden av Verftsgata. Dette blir en forlengelse av den 
delvise gang- og sykkelvegen på Birger Hatlebakks veg. Denne planen viderefører 
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Verftsgata østover, med gang- og sykkelveg på sørsiden. Ved Molde båthavn 
fortsetter framkommeligheten på sørsiden av E39 gjennom parkeringen på Molde 
båthavn og Retiro badeplass. Framkommeligheten vurderes å bli bedre med et 
sammenhengende tilbud for gående og syklende øst-vest gjennom området.  

Området er utvidet, eksisterende barrierer er fjernet og forbindelseslinjen er bedre 
egnet for aktiviteten.  

 

Figur 5-6. Illustrasjonen viser den sammenhengende gang- og sykkelforbindelseslinjen gjennom 
Bolsønesområdet, med bredde som gir mulighet for gang- og sykkelveg.   

Påvirkningen vurderes som betydelig forbedring. 

Tiltakets konsekvens 

Utbyggings-
alternativ 

+++/++++ +/++ 0 - - - - - - - - - - 

1 
            ▲ 
Etter konsekvensvifta tabell 6-6 i V712, gir noe verdi og betydelig forbedring, 
betydelig miljøgevinst (+++) 
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 Delområde FB5 Lingedalen - Rema 1000  
Registeringskategori - beskrivelse: forbindelseslinje – sykkelrute 

   

  
 

 

 

Figur 5-7. Bildet øverst (t.v.) er tatt opp Tostenbakken, og 
overgangen til gang og sykkelveg mot vest. Bildet øverst 
(t.h.) Bildet nederst (t.v.) er tatt mot vest helt vest i 
planområdet, der ny ferdselsforbindelse vil koble seg på 
eksisterende inn mot øvre del av Molde sentrum. 

 
 
Tabell 5-6: Vurdering av verdi, påvirkning og konsekvens delområde FB5 Lingedalen- Rema 1000 

Verdivurdering: Delområde FB5 Lingedalen- Rema 1000 

Uten betydning Noe verdi Middels verdi Stor verdi Svært stor verdi 

                                                                                                                                                           ▲ 

Kort beskrivelse med verdibegrunnelse: Strava Metro for syklende, samt gående /løpende 
viser at gang- og sykkelforbindelsen brukes av flere, er attraktiv for noen grupper og har 
lokal betydning. I dag er det skifter av systemløsning og forbindelsen blir brutt mot vest ved 
trappen inn i det østlige skogholtet i grønnkorridor Lingedalen. Gang og sykkelvegen 
vestover gir en god reiseopplevelse, trukket tilbake fra biltrafikk. 

Delområdet omfatter kun en del av grønnkorridor Lingedalen, som er gitt verdi svært viktig 
friluftsområde etter registering etter Miljødirektoratets metode. Etter metodikken i V712 
skal kartlagte friluftsområder i Naturbase verdisettes etter 4. rad i tabell 6-19. Verdien 
vurderes derfor til stor, høyt på skalaen mot svært stor verdi. 

Tiltakets påvirkning 

Utbyggings-
alternativ 

Forbedret Ubetydelig endring Noe forringet Forringet Sterkt forringet 

      ▲ 
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1 

Begrunnelse: Den nye forbindelseslinjen kobler sammen eksisterende gang- og 
sykkelveg i vest og ferdselsforbindelsen østover opp Enenvegen eller gjennom 
Nerlandsvegen. 

 

Figur 5-8. Illustrasjonen viser plassering av sykkelvegen med fortau sør for avkjørsel og parkeringen 
til Rema 1000 og videre vestover nord for tunnelportalen.  

Reiseopplevelsen vurderes å bli bedre på hele strekningen med fullførelse av 
den manglende forbindelseslinjen. Framkommeligheten og til dels 
tilgjengeligheten vurderes å bli betydelig bedre, det et antas at flere vil sykle og 
gå som følge av tiltaket.  

Påvirkningen vurderes som svært stor miljøgevinst. 

Tiltakets konsekvens 

Utbyggings-
alternativ 

+++/++++ +/++ 0 - - - - - - - - - - 

1 
                             ▲ 
Etter konsekvensvifta tabell 6-6 i V712, gir stor verdi og svært stor miljøgevinst, 
betydelig miljøforbedring (++) 
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 Delområde FB6 Nerlandsvegen – Anthon Bangs veg 
Registeringskategori - beskrivelse: forbindelseslinje - sykkelrute 

 Figur 5-9 Bildet viser gang- og sykkelvegen på sørsiden 
av boliggata Nerlandsvegen, østover ut av planområdet. 
Videre østover slutter gang- og sykkelvegen, og 
systemløsning for syklende går over til blandet trafikk mot 
Retiroparken i øst. 

 
 
 
 
 
 

 
Tabell 5-7: Vurdering av verdi, påvirkning og konsekvens delområde FB6 Nerlandsvegen – Anthon 
Bangs veg 

Verdivurdering: Delområde FB6 Nerlandsvegen – Anthon Bangs veg 

Uten betydning Noe verdi Middels verdi Stor verdi Svært stor verdi 

                                                                                                                                 ▲ 

Kort beskrivelse med verdibegrunnelse: Barnetråkkregistreringen og Strava Metro for 
syklende, samt gående /løpende, viser at deler av gang- og sykkelforbindelsen brukes og er 
attraktiv for flere grupper.  

Ruta ligger inne som forslag i kommunedelplan for gående og syklende, som en del av en 
grønn korridor for gående og syklende mellom Kviltorp barneskole og øvre del av Molde 
sentrum.  

Verdien vurderes derfor til stor, lavt på skalaen mot middels. 

Tiltakets påvirkning 

Utbyggings-
alternativ 

Forbedret Ubetydelig endring Noe forringet Forringet Sterkt forringet 

1 
                                                   ▲ 

Begrunnelse: Det planlegges en ny gang- og sykkelvegforbindelse vest i 
delområdet, som treffer rett på det nye gangfeltet over Enenvegen og den nye 
gang- og sykkelveg videre mot vest. For denne delen av sykkelruten er 
forbedringene minimale, de store forbedringene skjer i sykkelruten lenger vest 
som omhandles i et eget delområde Lingedalen – Rema 1000. 
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Figur 5-10. Illustrasjonen viser den nye gang- og sykkelforbindelsen fra gangfeltet over Enenvegen og 
nordøstover. 

Påvirkningen vurderes som ubetydelig 
 

Tiltakets konsekvens 

Utbyggings-
alternativ 

+++/++++ +/++ 0 - - - - - - - - - - 

1 
                                                             ▲ 
Etter konsekvensvifta tabell 6-6 i V712, gir stor verdi og ubetydelig endring, 
ingen miljøskade /miljøgevinst (0). 
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 Delområde FB7 Grønn korridor Fuglset gård – E39 
Registeringskategori - beskrivelse: forbindelseslinje – blå /grønn korridor 

 

    
Figur 5-11 Bildet øverst viser grønnstrukturen Fuglset gård (t.v.) og snarvegen sør for Fuglsetveien (t.h.). Bildene 
nederst viser lagerområdet til Fellekjøpet i grønnstruktur Lingedalen (t.v.) og adkomstvegen mellom Fellekjøpet og 
Bussbygg (t.h.). 

Tabell 5-8: Vurdering av verdi, påvirkning og konsekvens delområde FB7 Grønn korridor Fuglset gård - 
E39 

Verdivurdering: Delområde FB7 Lingedalen - FB6 Grønn korridor Fuglset gård - E39 

Uten betydning Noe verdi Middels verdi Stor verdi Svært stor verdi 

                                                                                                                                             ▲ 

Kort beskrivelse med verdibegrunnelse: Molde kommune har registrert en snarveg i nord-
sørlig retning gjennom området. Strava Metro for syklende, samt løpende, gående og 
turgåere, viser at gang- og sykkelforbindelsen brukes av få, men at ruten vurderes som 
attraktiv for noen grupper.  

Delområdet omfatter en del av friluftsområdet grønnkorridor Lingedalen som har fått verdi 
svært viktig friluftsområde etter registering etter Miljødirektoratets metode. Friluftsområdet 
Fuglset gård har fått viktig verdi i kartleggingen. Det er ikke registrert opphold på 
friluftsområdet Nedre Fuglset i barnetråkkregistreringen, men det vurderes til å ha 
potensiale. 

Etter metodikken i V712 skal kartlagte friluftsområder i Naturbase verdisettes etter 4. rad i 
tabell 6-19. Verdien vurderes derfor til stor. 

Tiltakets påvirkning 
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Utbyggings-
alternativ 

Forbedret Ubetydelig endring Noe forringet Forringet Sterkt forringet 

1 
                                                      ▲ 

Begrunnelse: Reiseopplevelsen vurderes å bli bedre fordi tilgjengeligheten i 
gang- og sykkelnettverket og til målpunkt blir påvirket. Deler av eksisterende 
barrierer er fjernet og det vurderes til å bli bedre på nedre deler der nye 
snarveger etableres opp til Fuglsetveien.  

 
Figur 5-12 Illustrasjonen viser regulert snarveg mellom Fuglsetvegen i nord og E39 i sør, med 
stigning. Ruten mot nord er for bratt til å kunne reguleres til gang- og sykkelveg.  

Friluftsområdet blir utvidet og noe mer attraktivt. Dagens lager for Felleskjøpet i 
skogen bak bygningene, blir revegetert etter anleggsperioden og opparbeidet 
og regulert til friområde. 

Klima- og miljødepartementets retningslinje for behandling av støy i 
arealplanlegging (T-1442/2021) viser til at anbefaling i tabell 3 skal legges til 
grunn for planlegging og tiltak etter plan- og bygningsloven § 20-1. Lydnivå 
(Lden) i sammenhengende grønnstruktur i tettsteder skal tilstrebe lydnivå ned 
mot 50 dB. Det er ikke kjent at kommuneplanen for MK har definert stille soner.  
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Figur 5-13. Illustrasjonene viser støyberegninger for referansealternativet 1,5 meter (øverst) uten 
tiltak og full utbygging med 4- felt i 2050 høyde 1,5 meter (nederst).  

Sammenligning av alternativene på friområdet Fuglset gård viser en betydelig 
forskjell og at tiltaket gjør at friområdet blir innenfor gul sone, som er over godt 
over anbefalt nivå (50 db). Støydempende tiltak er vurdert, men har liten effekt i 
skrånende terreng.  

Påvirkningen er både positiv og negativ som følge av tiltaket. Påvirkningen 
vurderes som ubetydelig. 
 

Tiltakets konsekvens 

Utbyggings-
alternativ 

+++/++++ +/++ 0 - - - - - - - - - - 

1 
                                                             ▲ 
Etter konsekvensvifta tabell 6-6 i V712, gir stor verdi og ubetydelig endring, 
ingen miljøskade /miljøgevinst (0) 
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 Delområde FB8 Einen – E39 
Registeringskategori - beskrivelse: forbindelseslinje – ferdselsforbindelse 

 

 
Figur 5-14 Bildene oppe er tatt fra E39 og viser snarvegen /forbindelseslinja opp til Enenvegen i vest (øverst) og 
Nerlandsveien i øst (nederst) (Google.maps.com). Delområdet omfatter tre nord-sør gående snarveger i samme 
boligområde. Ingen av dem har direkte krysningspunkt over E39, men har nærhet til krysningspunkt mot Molde 
båthavn i øst.  

Tabell 5-9: Vurdering av verdi, påvirkning og konsekvens delområde FB8 Einen – E39 
Verdivurdering: Delområde FB8 Einen – E39 

Uten betydning Noe verdi Middels verdi Stor verdi Svært stor verdi 

                                                                                                   ▲ 

Kort beskrivelse med verdibegrunnelse: Den midterste snarvegen /forbindelseslinja som 
forbinder E39 i sør med Enenvegen i nord, ligger inne som forslag i kommunedelplan for 
gående og er registrert som en snarveg av Molde kommune. Barnetråkkregistreringen og 
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Strava Metro for syklende, samt løpende og gående, viser at deler av gang- og 
sykkelforbindelsen brukes av få og er attraktiv for noen grupper. 

Verdien vurderes derfor til middels.  

Tiltakets påvirkning 

Utbyggings-
alternativ 

Forbedret Ubetydelig endring Noe forringet Forringet Sterkt forringet 

1 
                                                 ▲ 

Begrunnelse: Snarvegene /ferdselsforbindelsene vil ikke bli påvirket av tiltaket, 
støytiltakene skal ikke medføre barrierer. 

Påvirkningen vurderes som ubetydelig endring.  
Tiltakets konsekvens 

Utbyggings-
alternativ 

+++/++++ +/++ 0 - - - - - - - - - - 

1 
                                                            ▲ 
Etter konsekvensvifta tabell 6-6 i V712, gir middels verdi og ubetydelig endring, 
ingen miljøskade /miljøgevinst (0) 
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 Delområde FB9 Lekeområde Einen  
Registeringskategori – beskrivelse: geografisk område - leke- og rekreasjonsområde 

 
Figur 5-15 Bildet viser lekeområdet mot sørøst, med klipt gress, benker og fotballmål (Google.maps.com). En lavere 
voll skjermer noe for trafikken på E39. 

Tabell 5-10: Vurdering av verdi, påvirkning og konsekvens delområde FB9 Lekeområde Einen 
Verdivurdering: Delområde FB9 Lekeområde Einen 

Uten betydning Noe verdi Middels verdi Stor verdi Svært stor verdi 

                                                                     ▲ 

Kort beskrivelse med verdibegrunnelse: Det er definert som grønnstruktur i 
kommuneplanen. Barnetråkkregistreringen viser at stedet er registrert for opphold av barn 
og unge, og det antas at det brukes til aktivitet og opphold, som en leke- /ballplass og 
nærmiljøanlegg. Det vurderes at anlegget brukes av flere, har lokal betydning og er 
attraktivt for flere / noen grupper.  

Verdien vurderes derfor til noe, men høyt på skalaen mot middels.  

Tiltakets påvirkning 

Utbyggings-
alternativ 

Forbedret Ubetydelig endring Noe forringet Forringet Sterkt forringet 

1 
                                                 ▲ 

Begrunnelse: Området har lave voller mot E39 i dag, men delområdet vil kunne 
bli noe redusert av de nye støyvollene på grunn av større høyde. Lave murer i 
bunn av vollene vil kunne begrense omfanget, detaljer avklares i 
byggeplanfasen. 
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Figur 5-16. Illustrasjonene viser støyberegninger for referansealternativet 1,5 meter (t.h.) uten tiltak 
og full utbygging med 4- felt i 2050 høyde 1,5 meter (t.v.). Beregningene viser at høyere 
skjermingstiltak på opp mot 4 meters høyde over E39 i sør, kan gi et noe bedre lydbilde for delområdet 
enn referansealternativet. Støytiltak må utredes mer detaljert i byggeplanfasen. 

Påvirkningen vurderes som ubetydelig.  
 

Tiltakets konsekvens 

Utbyggings-
alternativ 

+++/++++ +/++ 0 - - - - - - - - - - 

1 
                                                            ▲ 
Etter konsekvensvifta tabell 6-6 i V712, gir noe verdi og ubetydelig påvirkning, 
ingen miljøskade /miljøgevinst (0) 
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 Delområde FB10 Strandsone Bolsønes 
Registeringskategori - beskrivelse: geografiske område - strandsone med tilhørende sjø og vassdrag 

  
Figur 5-19. Bildene er tatt i hver sin retning for Bolsønes verft. Bildet (t.v.) er tatt mot Molde båthavn i øst, og viser 
dagens utfylte strandlinje nedenfor den gamle boligbebyggelsen på Einen. Bildet (t.h.) er tatt vestover fra Sylteosen 
betong AS, og viser fyllinger med næringsområder vestover. 

Tabell 5-11: Vurdering av verdi, påvirkning og konsekvens delområde FB10 Strandsone Bolsønes 
Verdivurdering: Delområde FB10 Strandsone Bolsønes 

Uten betydning Noe verdi Middels verdi Stor verdi Svært stor verdi 

                                                                                                                                                 ▲ 

Kort beskrivelse med verdibegrunnelse: Sjøfronten er i hovedsak preget av lite tilrettelagte 
steinfyllinger og næringsformål. Barnetråkkregistreringen viser steder registrert for opphold 
i den østlige delen av delområdet, øst for utløpet til Fuglsetbekken. Delområdet brukes av få 
og er mindre attraktiv for opphold. Molde kommune har registrert deler av strandsonen som 
«potensielt tilgjengelig strandsone». Friluftsområder registrert av Molde kommune etter 
Miljødirektoratets metode. Delområdet er en del av det større delområdet Moldefjorden - 
Fannefjorden, som har fått svært viktig verdi. «Fjorden mellom Molde by og holmene. Viktig 
for småbåttrafikken til og fra holmene og byen. Mye brukt til padling, fiske og annen 
sjøaktivitet. Særegne opplevelseskvaliteter. Strandlinje mot sentrum er generelt viktig for 
ferdsel, sjøliv og rekreasjon.» 

 
Figur 5-17. Kartet viser utstrekning av det kartlagte friluftsområdet Moldefjorden – Fannefjorden (Naturbase.no). 
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Etter metodikken i V712 skal kartlagte friluftsområder i Naturbase verdisettes etter 4. rad i 
tabell 6-19. Verdien vurderes derfor til stor. 

Tiltakets påvirkning 

Utbyggings-
alternativ 

Forbedret Ubetydelig 

endring 

Noe forringet Forringet Sterkt forringet 

1 
                                              ▲ 

Begrunnelse: Planområdet til E39 Bolsønes strekker seg ned til deler av 
dagens strandsone. Tiltaket kan gi noe inngrep i strandlinjen, plangrensen 
går over strandsonen på et kortere parti nedenfor gamle Fuglset sentrum. 
Forslag til avbøtende tiltak i planen er åpning av Fuglsetbekken sør for E39. 
Det er ikke planlagt ytterligere tiltak i strandlinjen i denne planen.  

Tilgrensende reguleringsplan E39 Bolsønes – Kviltorp, inneholder en 
forlengelse av Verftsgata mot øst med utfylte næringsområder i sjøen sør 
for plangrensen. Det er usikkerhet rundt realisering /finansiering av tiltak i 
tilgrensende områder i sør.  

 
Figur 18. Viser godkjent reguleringsplan E39 Bolsønes – Kviltorp i området sør for plangrensen. 

Påvirkningen vurderes som ubetydelig endring. 
 

Tiltakets konsekvens 

Utbyggings-
alternativ 

+++/++++ +/++ 0 - - - - - - - - - - 

1 
                                                       ▲ 
Etter konsekvensvifta tabell 6-6 i V712, gir stor verdi og ubetydelig 
endring, ingen miljøskade /miljøgevinst (0) 
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 Trinn 2: Konsekvens av alternativer 
Trinn 2 av analysen omhandler konsekvensvurdering av temaet for hele utbyggings-
alternativer. Se kap. 2.2.2.  

 Sammenstilling av konsekvenser 
Feil! Fant ikke referansekilden. viser konsekvenser for de ulike delområdene - overført fra 
trinn 1 i analysen (kap. 5). Deretter er det gitt en samlet vurdering av konsekvenser for hvert 
utbyggings-alternativ.  

Tabell 6-1: Sammenstilling av konsekvens for 0-alternativet sammenlignet med utbyggingsalternativet, 
fagtema Filuftsliv, by- /bygdeliv. 

Fagtema FRILUFTSLIV, BY-/BYGDELIV Alt. 0 Alt. 1 

FB1 Gang og sykkelrute E39 0 Noe miljøgevinst (+) 

FB2 Gang og sykkelrute Enenvegen  

med krysningspunkt E39 
0 Noe miljøskade (-) 

FB3 Fuglsetbakken 0 Noe miljøskade (-) 

FB4 Bolsønes - Verftsgata 0 Betydelig miljøgevinst (+++) 

FB5 Lingedalen – Rema 1000  0 Svært stor miljøgevinst (++) 

FB6 Nerlandsvegen – Anthon Bangs veg 0 Ubetydelig endring 

FB7 Grønn korridor Fuglset gård – E39 0 Ubetydelig endring 

FB8 Einen – E39 0 Ubetydelig endring 

FB9 Lekeområde Einen 0 Ubetydelig endring 

FB10 Strandsone Bolsønes 0 Ubetydelig endring 

Avveining 

 

I sum er alternativet en forbedring for temaet. Kun 
ett eller få delområder med lave negative 
konsekvensgrader, og disse oppveies klart av 
delområder med positiv konsekvensgrad. 

Samlet vurdering 
0 

Noe positiv 

konsekvens 

Rangering 2 1 

Forklaring til rangering  Etablering av manglende forbindelser og bedre 
framkommelighet for gående og syklende på øvre 
og nedre øst-vestgående ruter, oppveies av de 
negative konsekvensene tiltaket skaper av 
barriereeffekter i nord-sørlig retning i form av 
omveger vertikalt og horisontalt.  

 
Noen av effektmålene til reguleringsplan E39 Bolsønes er å gi «bedre framkommelighet og 
sikkerhet for alle myke trafikanter med vekt på universell og attraktiv utforming» og 
«minimere barrierevirkningen av E39». Tiltaket bidrar til bedre framkommelighet på øst-
vestgående ruter, spesielt i grønnstrukturen Lingedalen og Verftsgata. E39 fører derimot til 
større barriereeffekt for gående og syklende ved kryssing av vegen i nord-sørlig retning.  
 
Kommunestyret forutsetter i sitt vedtak 16.11.2017 at reguleringsplanen på strekningen 
Fuglset-Kviltorp blir utarbeidet på en måte som reduserer uheldige miljømessige 
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konsekvenser og sikrer god tilkomst til sørsiden av E39. Det er sikret god og trafikksikker 
tilkomst gjennom en kulvert under sentraløya på rundkjøringen på E39, men denne vil gi noe 
ekstra distanser enn dagens kryssing av E39 i plan. Tiltaket vurderes samlet å gi positiv 
konsekvens, det er flere som ferdes gjennom området i øst-vestlig retning, i lange og 
sentrale sykkelruter på den østlige delen av Molde by. 

 Konsekvenser i anleggsperioden  
I tillegg til det som skal bygges innenfor denne reguleringsplanen må det også planlegges 
for at Kringstadtunnelen i tilstøtende reguleringsplan skal ha anleggsadkomst for driving og 
komplettering av tunnelen gjennom planområdet. Tunnelarbeidene vil pågå samtidig med 
byggearbeidene i dagsonen på Bolsønes/Fuglset. Pga. at arbeidene i dagsonen må tilpasses 
de langvarige tunnelarbeidene, må det påregnes anleggsaktivitet i området i 5-6 år. 
Adkomst til anleggsområdet kan i tidlige faser i gjennomføringa gå via en anleggsavkjørsel 
til Enenvegen og videre via eksisterende lyskryss til E39. Når rundkjøringen som kopler ny 
E39 til eksisterende E39 skal bygges må E39 og krysset med Enenvegen legges om i en 
midlertidig trase. Myke trafikanter kan her ledes til sørsiden av den midlertidige 
rundkjøringen via gangfelt øst for rundkjøringen ved Fuglsetbakken og bruke den skisserte 
gangveg videre mot Verftsgata. De myke trafikantene ledes tilbake til eksisterende gangveg 
langs E39 i lyskrysset i Birger Hatlebakks veg. For å skille myke trafikanter og anleggstrafikk 
ledes myke trafikanter som kommer fra Nerlandsvegen og Enenvegen enten ned 
Fuglsetbakken til det nevnte krysningspunktet over E39 eller så søkes det å lede de opp 
Tostenbakken og videre til Fuglsetvegen. Det vil etterstrebes å holde oppe denne traseen for 
myke trafikanter helt nord i planområdet (over tunnelpåhugget) ved å bygge midlertidige 
gangveier etter behov for å opprettholde en gangforbindelse mellom Tostenbakken og 
Fuglsetvegen i anleggsperioden. 

 Vurdering av permanente masselager  
Det er ikke planlagt permanente masselager i planområdet.  

 Usikkerhet 
Det må skilles mellom usikkerhet knyttet til tiltaket og datagrunnlaget.  

Usikkerhet knyttet til tiltaket 
Det er usikkerhet rundt tiltak i tilgrensende områder. Den nyere og godkjente 
reguleringsplanen i sør E39 Bolsønes – Kviltorp inneholder en forlengelse av Verftsgata mot 
øst med utfylte næringsområder i sør. Planen kobler seg på den regulerte Verftsgata i et 
kryss, men videre østover er de to planene mindre forenelig. Det er også usikkerhet rundt 
framtidige planer til oppgradering av E39 østover. 
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Det er usikkerhet tilknyttet massehåndtering i anleggsfasen gjennom området. Massene fra 
tunneldriften skal brukes i områder utenfor dette planområdet og planområdet til E39 
Julbøen – Molde. Det vil bli egne reguleringsplaner for disse masselagrene.  

Støy er definert som «uønsket lyd». Vurdering av endret lydbilde på friluftslivsområder som 
følge av påvirkning er vurdert for aktuelle delområder ut ifra støyberegningene tilknyttet 
tiltaket. Støyutredningene detaljerer ikke hvordan støyforhold variere lavere enn den 
beregnede grensen <Lden 55 dB (gul sone) Den anbefalte grenseverdien for grønnstruktur i 
tettsteder (hvite områder) er etter T-442/2021 (2021) Lden 50 dB. Det aktuelle friområdet 
ligger innenfor og tett opptil gul sone i referansealternativet, det ble derfor ikke vurdert som 
hensiktsmessig å vurdere om støyforholdene var under Lden 50 dB. 

Usikkerhet knyttet til datagrunnlaget 
Det kan være usikkerhet til gyldighet på data fra databaser, og om det er innhentet 
tilstrekkelig informasjon for bruken innenfor influensområdet. 

Barnetråkkregistreringen utført av Molde kommune blir vurdert som tilstrekkelig grunnlag, 
selv om den er fra 2014. Det er ingen skoler og barnehager i selve planområdet, og det har 
skjedd relativt lite i utvikling i planområdet siden 2014. Av kjent utvikling er; Molde 
turnforeningen og Molde Shito-ryu karateklubb har flyttet ut av treningslokalene i 
Moldehallen, Spirit trening er startet opp i Fannestrandvegen 72, samt at flere boliger er 
bygd nord for Rema 1000. Dette kan påvirke ferdselen i området.  
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 Miljøoppfølging  
Anleggsperioden kan medføre brudd i ferdselslinjer og omveger for gående og syklende 
gjennom og i tiltaksområdet. Den universelle utformingen og tilgjengelighet til holdeplasser 
kan bli dårligere. Noen kan oppleve utrygghet i perioden på grunn av store endringer og 
anleggsvirksomhet.  
 
Ytterligere problemstillinger for gående og syklende i anleggsfasen skal konsekvensvurderes 
gjennom Miljørisken i byggeplanleggingen. Avbøtende tiltak skal foreslås. Ferdsel for gående 
og syklende løses med faseplaner og arbeidsvarsling i anleggsperioden. Sikkerhet ivaretas i 
SHA-plan. 
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