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BAKGRUNN
Som en del av konseptvalgutredningen for E39 Ålesund – Bergsøya ble det besluttet å utarbeide
en delutredning om E39 gjennom Molde som skal inngå i den helhetlige KVU’en. Hensikten med
delutredningen er å:
-

Vurdere dagens situasjon på vegnettet gjennom Molde, primært E39 og fv 662.
Vurdere aktuelle alternativer for nytt hovedvegnett gjennom Molde, relatert til
konseptene for E39 Ålesund – Bergsøya som utredes.
Utføre en forenklet konsekvensvurdering av aktuelle alternative vegnett som grunnlag for
å anbefale valg av alternativ.
Vurdere andre tiltak som kan bidra til å begrense biltrafikken i og gjennom Molde.

Vurderingene i denne delutredningen er ikke utført som en formell KVU-prosess, men er basert
på relativt grove og overordnede utredninger ut fra det grunnlaget og den tiden som har vært
tilgjengelig. Vurderingene er likevel ment å gi et tilstrekkelig grunnlag til å kunne ta stilling til
hvilke løsninger for E39 gjennom Molde som anses som mest aktuelle på dette planstadiet.

2.

AVGRENSING AV PLANOMRÅDET
Konseptvalgutredningen for E39 omfatter flere mulige korridorvalg som berører Molde i ulik grad,
se Figur 1 nedenfor.

Molde

Figur 1: Konsepter for ny E39 Ålesund – Bergsøya som er utredet

Det er konseptene som er knyttet til fellesstrekningen KA mellom Molde og Bergsøya som er
relevante for Moldeproblematikken.
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Det er foretatt en avgrensing av området som skal omfattes av delutredningen om Molde i
forhold til arbeidet med den formelle KVU’en. Denne fremgår av Figur 2 og omfatter området
mellom Djupdalen i vest og Årø (kryss E39/fv 64) i øst.

Årø

Djupdalen

Figur 2: Avgrensing av planområdet

Innenfor dette området er vurdert aktuelle løsninger for E39 og tilstøtende vegnett samt grove
konsekvenser av disse. I tillegg er det foretatt en vurdering av andre tiltak som kan bidra til å
begrense trafikken i og gjennom Molde.

3.

DAGENS SITUASJON – 0-ALTERNATIVET
3.1

Dagens hovedvegnett

Det viktigste vegnettet gjennom Molde fremgår av Figur 3 nedenfor der E39 og fylkesvegene er
angitt med vegnummer.

64
E39

405
404

401

64

405
662
401

402

400

662

662

E39

E39

E39

Figur 3: Oversikt over hovedvegnettet

I korte trekk består hovedvegnettet av:
E39, fergeforbindelsen Molde – Vestnes og Fannestrandsvegen østover fra fergeleiet.
Fv 662 Julsundvegen fra vest og gjennom Molde via Sandvegen, Øvre veg og
Moldegårdsvegen til kryss med E39 ved Rosebyen.
Fv 400 Storgata gjennom sentrum.
Fv 401 Bjørsetalléen/Moldelivegen som samleveg i øvre bydeler.
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Fv 402 Glomstuvegen/Parkevegen som samleveg fra nordvestre bydeler mot sentrum.
Fv 405 Frænavegen som samleveg i nordøstre bydeler og alternativ innfart fra øst.

For gjennomgangstrafikk øst-vest er fv 662 via Øvre veg og E39 det mest aktuelle vegvalget.
Storgata er lite attraktiv som gjennomfartsveg da det er nedsatt hastighet, mye fotgjengertrafikk
og dårlig fremkommelighet for biltrafikk.
Fartsgrensen på fv 662 fra vest og E39 fra øst er 70 km/t ved hhv Djupdalen og Årø, avtakende
til 60 km/t og deretter 50 km/t inn mot selve byområdet.

3.2

Trafikkbelastning

Dagens trafikkbelastning på hovedvegnettet er vist i Figur 4 (årsdøgntrafikk, ÅDT). Trafikktallene
er hentet fra Statens vegvesens trafikkkdatabase.

Årø

Moldegård

Reknes

Figur 4: Dagens trafikkbelastning på hovedvegnettet (ÅDT 2009)

Fv 662 vestfra har en ÅDT på vel 6.000 biler/døgn, økende til 9.500-10.400 i Sandvegen/Øvre
veg/Moldegårdsvegen til kryss med E39 ved Roseby.
Storgata og Fannestrandsvegen gjennom sentrum til kryss med fv 662 ved Roseby har en
belastning på 8.000-8.650 biler/døgn.
Fergeforbindelsen Vestnes – Molde har en ÅDT på ca 2.000 biler/døgn og en tungtrafikkandel på
vel 17 %.
Den største trafikkbelastningen finner vi på E39 med 17.000 biler/døgn fra rundkjøringen ved
Roseby og vestover mot Tøndergård. Derfra avtar trafikkvolumet gradvis til Årø der trafikken
fordeler mellom E39 og fv 64 med henholdsvis 6.250 og 5.500 biler/døgn. Tungtrafikkandelen på
E39 vest for sentrum er 9-9,5 %.
Også fv 405 Frænavegen har relativt stor trafikkbelastning, varierende fra vel 6.000 inn mot
sentrum, økende til 7.400 ved Fuglset og avtakende til 3.300 biler/døgn østover mot Eikrem.
Samlevegene i nord og vest har mer beskjedne trafikktall (ÅDT 1.500-3.300), men tallene tilsier
klart at de har en viktig funksjon som samleveger i disse områdene.
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3.3

Trafikkavvikling – køproblemer

Dagens trafikkavviklingsproblemer er særlig knyttet til ankommende ferger fra Vestnes, spesielt i
ettermiddagsrushet. Fergene har en kapasitet på ca 130 personbilenheter og en anløpsfrekvens
med halvtimes intervaller. Trafikk fra fergen har vikeplikt ved utkjøring på Fannestrandsvegen,
se Figur 5. Når en full ferge tømmes blir det oppstuving bakover i avkjøringskøen fra fergen som
får problemer med å tømmes raskt nok.

Tøndergård

E39
Fv 662

Rosebyen

Vikeplikt

Moldegård

Lyskryss

Trafikk fra fergen

Figur 5: Vegnett med trafikkavviklingsproblemer knyttet til fergetrafikken

Sammen med øvrig trafikk i ettermiddagsrushet skaper ankommende fergetrafikk køproblemer
på E39 fra sentrum og utover mot Tøndergård som er vegstreknignen i Molde med størst
trafikkbelastning. Det er primært kryssene (særlig lyskryssene) på strekningen som er
flaskehalsene, spesielt rundkjøringen ved Rosebyen. Også i fv 662 Moldegårdsvegen inn mot
rundkjøringen ved Rosebyen blir det kødannelse.
I morgenrushet er det også samme strekning som er mest utsatt for avviklingsproblemer, men
da i mindre omfang og først og fremst knyttet til det lysregulerte krysset ved Fuglset.

3.4

Trafikksikkerhet – ulykker

I Figur 6 er vist en oversikt over registrerte trafikkulykker med personskade på riks- og
fylkesveger i perioden 2000-2007.

Dødsuykke
Alvorlig personskade
Lettere personskade

Figur 6: Registrerte trafikkulykker med personskade 2000-2007
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Figuren gir et bilde av en situasjon med:
Relativt få dødsulykker i åtteårsperioden. Ulykkene har skjedd på fv 64 ved kryss med
E39 ved Årø og i Fannefjordstunnelen, på fv 401 Moldelivegen og på fv 405 Frænavegen.
Ingen ulykker med meget alvorlig personskade.
Relativt få ulykker med alvorlig personskade, hovedsakelig på fv 662 og E39.
Et stort antall ulykker med lettere personskade spredt på det meste av hovedvegnettet
(riks- og fylkesveger).
Samlet sett anser vi ikke ulykkessituasjonen i denne perioden som spesielt alvorlig sett i forhold
til andre og sammenlignbare byområder. Det er imidlertid relativt mange ulykker med lettere
personskade på samleveger der trafikkbelastningen er betydelig mindre enn på de mest
trafikkerte hovedvegene.
En mer utdypende vurdering av ulykkessituasjonen krever en mer inngående analyse av
ulykkesstatistikken enn det ikke har vært mulig til å gjennomføre i denne sammenhengen.

3.5

Støy – nærmiljø

Støybelastningen på vegens omgivelser bestemmes hovedsakelig av trafikkmengden, andel
tunge kjøretøyer, avstanden fra vegen, terrengutformingen langs vegen, vegens stigningsforhold
og bebyggelsens plassering og utforming. Flest støyutsatte boliger og beboere finner man langs
sterkt trafikkerte veger med mye randbebyggelse.
Anbefalt øvre grense for utendørs støy på oppholdsarealer ved boliger er 55 dBA. Som en grov
antydning vil utendørsstøyen ved flatt terreng som oftest ikke komme over dette nivået før ÅDT
er i størrelsesorden 2000-3000 biler/døgn.
Dette innebærer at man i hovedsak finner støyutsatt boligbebyggelse langs innfartsvegene til
byen (se Figur 4), dvs langs fv 662 fra vest, langs E39 og fv 405 Frænavegen fra øst og i de
sentrale bygatene, særlig
langs fv 662 gjennom
sentrum (Øvre veg). Dette
bekreftes også av utførte
støyberegninger som viser
at spesielt områdene langs
E39 Fannestrandsvegen er
støyutsatt. Jfr også
kommuneplanen for Molde.
Det vanligste tiltaket for å
begrense utendørsstøyen er
oppsetting av støyskjerm
eller støyvoll mellom vegen
og bebyggelsen. Dette er
gjort bare i begrenset
utstrekning langs de
aktuelle vegstrekningene.
Figur 7: Fv 400 Storgata ved Torget
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Sterkt trafikkerte veger kan fungere som en barriere for kryssende gang- og sykkeltrafikk og for
øvrig virke forstyrrende for nærmiljøet langs vegen ut over støymessige ulemper.
Den sterkt trafikkerte Storgata som deler sentrum og atskiller deler av sentrum fra sjøkanten er
et eksempel på en slik barriere, se Figur 7. For øvrig danner fv 662 i vest og E39 i øst barriere
mellom sjøen og bebyggelsen ovenfor disse hovedvegene.
Storgata ble i sin tid oppgradert som et miljøgateprosjekt som skulle ivareta både kjørende,
syklende og gående. Som et ledd i dette ble det overført trafikk fra Storgata til Øvre veg. Som
omtalt i kap 5 ventes presset på Storgata/Øvre veg å øke over tid ved at gjennomgangstrafikken
gjennom sentrum øker. Å overføre enda mer trafikk til Øvre veg vil være uheldig for bomiljøet i
dette området.

3.6

Parkeringstilbudet

I figuren nedenfor er vist de største parkeringsplassene i sentrum. Samlet parkeringskapasitet i
det nære bysentrum er god. Mellom Reknes og Indre Torg er det ca 2270 P-plasser fordelt på
700 i parkeringstunnelen, 620 på offentlige plasser og gater og ca 900 i private gårdsrom,
bakgårder og kaier. I parkeringstunnelen og på de private plassene er det langtidsparkering
mens det på offentlige gater og plasser er korttids- og heldagsparkering.
Spesielt viktig er P-anlegget i fjell nord for sentrum. Framtidige løsninger for hovedvegnettet bør
om mulig ha god tilknytning til dette P-anlegget som har utvidelsesmuligheter ut over dagens
700 P-plasser.

P

P-anlegg

P

i fjell

P

P

P

Storgata

P

P

P

P

P

Aker
stadion

Figur 8: Viktige P-anlegg i sentrum

3.7

Tilrettelegging for gang-/sykkeltrafikk

Figur 9 nedenfor viser hvor det i dag finnes gang-/sykkelveger (de viktigste sammenhengende
rutene).
Tilretteleggingen for syklende er spesielt mangelfullt i det sentrale byområdet, dvs mellom
Reknes og Tøndergård. Ved oppgraderingen av Storgata til miljøgate var hensikten å blande
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kjørende og syklende. Storgata fungerer ikke optimalt for syklende pr i dag, og dette kan bli
forsterket med økende biltrafikk gjennom sentrum i tiden framover.

Figur 9: Dagens gang-/sykkelveger

3.8

Kollektivtrafikktilbudet

Molde har ikke et spesielt godt kollektivtilbud. Busstilbudet er i hovedsak basert på pendelruter.
Linje 702 og linje 703 dekker sentrum og de øvre boligfeltene i byen. Pendelruter er å foretrekke
framfor ringruter som er problematiske både i forhold til regulariteten i ruta og fordi de gir lengre
tid på bussen for passasjerer fordi bussene ikke kjører direkte dit de skal.
De fleste linjene i Molde har 1/2-timesfrekvens, med unntak av en linje som har noen ekstra
avganger i morgenrushet.
Informasjonen på holdeplassene er svært mangelfull.

3.9

Framtidig situasjon med 0-alternativet (dagens vegnett) – trafikkprognoser

Konseptvalgutredningen for E39 er basert på prognoser for trafikkutviklingen som har 2040
tidshorisont. Det opereres med to alternative prognoser for årlig trafikkvekst, hhv 0,67 % (ihht
NTP) og 2 %. Selv den laveste prognosen vil innebære en trafikkvekst på 22 % fram mot 2040.
På E39 ved Tøndergård øst for sentrum har trafikkbelastningen vært relativt stabil i årene 20052009 (3,3 % vekst i ÅDT på fire år). ÅDT på fergeforbindelsen Molde – Vestnes har til
sammenligning økt med 7,1 % i perioden 2005-2009, altså mer enn dobbelt så mye som på E39.
Dersom den laveste prognosen legges til grunn og vegnettet og fergesambandet beholdes som i
dag vil ÅDT blir som følger i 2040 (dagens ÅDT skjematisk oppjustert):
-

7.500 på fv 662 vest for byen
12-13.000 på fv 662 Øvre veg
10-10.500 på E39 fra fergeleiet til Rosebyen
Vel 20.000 på E39 Moldegård – Tøndergård
15-16.000 østover på E39 til Årø
2500 på fergen Molde – Vestnes
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En slik utvikling, uten at det gjøres vesentlige tiltak på vegnettet eller for å motvirke
trafikkveksten, vil forsterke dagens problemer i betydelig grad. Man vil da kunne få en situasjon
med:








Vesentlig større trafikkavviklingsproblemer ved fergeanløp i ettermiddagsrushet.
Generelt dårligere trafikkavvikling og kødannelse i rushperiodene, særlig øst for sentrum
og i ettermiddagsrushet.
Dårligere fremkommelighet gjennom sentrum.
Trafikkoverføring til sideveger av trafikanter som forsøker å unngå flaskehalsene i
vegnettet, bl.a. til Frænavegen og andre veger i øvre bydeler nord for sentrum.
Økt barrierevirkning av sterkt trafikkerte veger, dårligere forhold for gående og syklende.
Økt ulykkesrisiko, men treg trafikkavvikling og lav hastighet kan tilsi at alvorlige ulykker
ikke øker mye, mer større vekst i mindre alvorlige ulykker.
Økt støybelastning på randbebyggelsen langs hovedvegene.

Med en større årlig trafikkvekst, 2 eller 4 %, vil problemene selvsagt forsterkes ytterligere (80 %
trafikkvekst 2010-2040 med 2 % årlig vekst). En generell årlig trafikkvekst på 2 % eller mer på
lang sikt kan gi dramatiske virkninger for trafikksituasjonen i byområdet. I tillegg til å utbedre
vegnettet for å tåle høyere trafikkbelastning må det derfor vurderes andre tiltak for å dempe
trafikkveksten. En arealpolitikk med vekt på fortetting, økt satsing på gang-/sykkeltrafikk og
bedre kollektivtrafikktilbud er aktuelle tiltak i den forbindelse. Samtidig må det også vurderes
bilrestriktive tiltak, eksempelvis gjennom en bevisst parkeringspolitikk for å regulere
parkeringstilbudet, samt bruk av bompengeordninger som vil ha betydning for bilbruken. I kap 4
nedenfor har vi gått nærmere inn på hva slike tiltak kan omfatte.

4.

TILTAK SOM KAN BIDRA TIL REDUSERT BILTRAFIKK
4.1

Innledning

Bilen har i dag et konkurransefortrinn overfor kollektivtransporten særlig i mindre og
mellomstore byer og tettsteder fordi det er enkelt, lettvint og man kommer raskt frem med bruk
av egen bil. Relativ reisetid er helt avgjørende for valg av transportmiddel. I dagliglivet vil for
eksempel et kollektivt transportmiddel bli valgt bort av de aller fleste dersom det tar mer enn
dobbelt så lang tid å benytte denne transportformen som et alternativ – det være seg sykkel,
gange eller bil.
For å sikre en overføring av trafikk fra bilbruk til kollektivtransport, er det nødvendig å sikre mer
like konkurranseforhold mellom transportformene. Det innebærer en utvikling av arealbruk som
støtter opp om kollektivtrafikken og som kan styrke grunnlaget for denne samt restriksjoner på
bruk av bil. Det er særlig mer restriktiv parkeringspolitikk, spesielt i form av redusert tilbud av
gratis parkering ved arbeidsplass som har stor virkning på bilbruk. Trafikantbetaling vil
ytterligere redusere bruk av bil. Effekten avhenger av pris. I den forbindelse er det grunn til å
påpeke at både Roseby og Molde Storsenter har gratis parkeringstilbud, noe som bidrar til å
bygge opp under bruk av bil for besøkende til disse stedene.
Virkemiddelpakker er nødvendig
Det må et sett av virkemidler til for å få til en økning i mer miljøvennlig transport som
kollektivtrafikk og gange/sykkel. En rekke positive tiltak kan gjøres innen området bymiljø og
gange- og sykkel. Likeledes kan knipper av positive tiltak for kollektivtrafikken kunne bidra i ulik
grad til å øke bruken av miljøvennlig transport. Å satse bare på positive virkemidler innen disse
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to områdene vil ikke gi tilstrekkelig effekt. Erfaringer tilsier at utbygging av god infrastruktur for
sykkel er viktig for å øke sykkelbruken, men dette må kombineres med andre tiltak for å få
effekt. Arealplangrep og restriksjoner på bil er eksempler på dette.
Sterk satsing på kollektivtransporttiltak vil ikke gi høy effekt hvis ikke det iverksettes tiltak
innenfor arealbruksutvikling og bilbegrensende tiltak. En sterk satsing kun på kollektivtiltak vil i
hovedsak trekke gående og syklende over på bussen (reduksjon av sykkelandelen), mens
biltrafikken påvirkes i liten grad. Arealbruk og bilrestriktive tiltak er helt avgjørende områder
hvor det også må settes inn tiltak dersom man skal påvirke biltrafikken.
Det er altså en sammensatt virkemiddelbruk som anbefales. I de neste kapitlene er det for å
konkretisere hva som kan være aktuelle tiltak, likevel skilt på de ulike temaene:
Bymiljø og gange- og sykkel
Kollektivtrafikk
Arealbruk
Parkering
Trafikantbetaling/bompengeordninger
Viktige prinsipper og hva som kan være aktuelle tiltak i Molde er beskrevet nedenfor.

4.2

Bedring av kollektivtilbudet

Redusert bilandel er en viktigere målsetting enn en økning av kollektivandelen når det gjelder
nasjonale mål om klimagassutslipp. Det er derfor viktig å identifisere tiltak som flytter reisende
med bil over til kollektivtrafikk, og unngå tiltak som flytter syklende og gående over til
kollektivtrafikk.
Tiltak knyttet til rutestruktur vil ofte være svært spesifikk og detaljert i forhold til de enkelte
byer/regioners egenart, men det er også enkelte prinsipper som er mer eller mindre generelle.
Et viktig kjennetegn ved et godt rutetilbud er at det er enkelt og forutsigbart. Fast trasé for alle
avganger og faste, stive avgangstider over hele driftsdøgnet (grunnrute) bør tilstrebes. En
helhetlig plan for holdeplasser som utarbeides i samarbeid mellom bl.a. vegvesenet og
fylkeskommunen vil også bidra til å forbedre busstilbudet og informasjonen om dette.
Å legge opp til flere gjennomgående pendelruter med regulering i endene (utenfor bysentrum) er
viktig av flere årsaker. Man får da et noe mindre behov for omstigninger/bytte av buss.
Spørreundersøkelser viser at omstigninger oppfattes som negativt. Lange ”ringruter” er
problematiske både i forhold til regulariteten i ruta, og gir lengre tid på bussen for passasjerer
fordi bussene ikke kjører direkte dit de skal.
Med nytt stort boligfelt ved Årø og nytt sykehus i øst bør rutestrukturen gjennomgås og det bør
legges opp til pendelruter mellom øst og vest som alle går innom sentrum. Flere ruter bør
betjene østsiden av byen (eksempelvis kan linje 706 forlenges i en pendel østover fra sentrum og
linje 705 som ender på flyplassen kan muligens forlenges til nytt boligfelt). Kollektivrutenettet
blir viktig å planlegge parallelt med planlegging av nytt sykehus og nytt boligfelt.
Utbedring av infrastrukturen er også et område hvor tiltak må settes inn. Prioritering av
kollektivtrafikk er viktig for regularitet/ fremføringshastighet. Framkommelighetstiltak som
kollektivfelt og prioritering i lyskryss er spesielt aktuelt der det er framkommelighetsproblemer i
rushtiden. Heving av holdeplasstandarden både i og utenfor sentrum er et annet viktig område å
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sette inn tiltak på. Godt vedlikeholdte veger og holdeplasser bidrar også til økt komfort for
passasjerene. Videre er det et behov for effektive kollektivknutepunkt med tilfredsstillende
kapasitet.
I Molde er antakelig kollektivprioritering i kryss, en effektiv og god terminal i sentrum og generell
opprusting av holdeplasser de viktigste tiltakene.
Frekvens er den viktigste faktoren som kan forklare trafikantenes endrede reisehyppighet med
kollektive transportmidler (Vibe m. flere 2004). Hyppig frekvens betyr mye for attraktiviteten når
man sammenlikner med bruk av bil. Kvartersavganger vil for eksempel gjøre rutetabellen mindre
viktig og gjøre det enklere i forhold til den enkeltes tidsskjema/gjøremål. Økt frekvens bør
prioriteres på viktige ruter med størst potensial. I Molde vil dette være særlig aktuelt for
øst/vest- pendelruter mellom boligområder og tunge arbeidsplasser, for eksempel mellom nytt
sykehus og boligområder lenger vest og mellom Årølia og sentrum. På slike tunge relasjoner bør
det minst være 20-minutters frekvens i de mest trafikkerte periodene.
Andre tiltak kan være prisgunstige månedskort for ungdom, ung voksen og honnør er innført og
godt mottatt. Framstøt (tilbud/rabatter) for å få flere bilister som aldri eller svært sjelden tar
buss, til å prøve busstilbudet kan være et mulig tiltak.

4.3

Bymiljø og gange og sykkel

Det er et faktum at styrket kollektivtilbud lettere fanger opp de som tidligere gikk og syklet enn
de som kjørte bil. Det er derfor viktig at satsningen på kollektivtrafikken følges opp av en
tilsvarende satsning på gang og sykkeltrafikken. Den samlede effekten på bilbruk vil da kunne bli
større. Som en del av den nasjonale sykkelstrategien skal byer og tettsteder med mer enn 5.000
innbyggere få et sammenhengende sykkelveinett. Arbeidet med hovedsykkelplan for Molde er i
gang.
En forutsetning for at sykkelveger skal være effektivt er at anleggene danner et
sammenhengende nett for sykkeltrafikken. Transportsyklistene vil komme seg raskt og trygt
mellom boligområder og arbeidsplasser. Sammenhengende ruter og raskeste veg får flere til å
sykle. God standard på dekke, godt vedlikehold, god sikkerhet ved kryssingspunkter, enhetlig og
enkelt system samt trygg sykkelparkering er også viktige elementer som har bidratt til å øke
sykkelandelen i andre byer.
Sykkelen har størst potensial på korte turer. Gjennomsnittlig reiselengde på sykkel er på 3,6 km
(jfr. RVU). Sykkelandelen viser seg å falle drastisk når reisen er lenger enn 4-5 km.
I Molde ligger byen som et bånd i øst/vest akse på grunn av topografien. Dagens utbygde gangog sykkelveganlegg følger hovedvegene inn mot sentrum. Langs E39 Fannestrandsvegen fra øst
og fv 662 Julsundvegen fra vest har ensidig gang- og sykkelveg inn mot sentrum, men anleggene
stopper opp ca 1 km fra selve sentrumskjernen. Det samme gjelder gang- og sykkelanlegg langs
fv 405 Frænavegen som mangler anlegg ca 1,5 km fra sentrum. Fra boligområdene nord for
sentrum er det gang- og sykkelanlegg langs samleveien Granlia (ca 1 km fra sentrum) i tillegg til
at det er ulike gangveisystemer på tvers og ned mot fv 405. Langs fv 401 Moldelivegen er det
gang- og sykkelanlegg på en strekning inn mot sentrum (til ca 0,75 km fra sentrum), mens det
mangler en strekning vestover mot høgskoleområdet. Det er vesentlig i sentrum, innenfor 1 km
radius, man har et svært dårlig /fraværende sykkeltilbud.
På et foreløpig kart over manglende /prioriterte nye gang- og sykkelanlegg framgår det at det er
behov for tosidig anlegg langs E39 østover (se figuren ovenfor der avstander fra sentrum er vist).
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Videre er det behov for nye gang- og sykkelveger i området der nytt sykehus og nytt
boligområdet i Årølia er planlagt. Her bør planlegging av gang- og sykkelanlegg, kollektivruter og
vegsystem ses i sammenheng hvor snarveger for sykkeltrafikken vektlegges. Det synes også
veldig riktig å etablere gang- og sykkelanlegg fra Frænavegen og ned mot E39, slik at man får
mer direkteførte anlegg fra øst og mot tunge arbeidsplasser rett øst for sentrum. Sist men ikke
minst er det behov for bedre gang- og sykkelanlegg i selve sentrum – innenfor 1 km i radius. En
gjennomgående sentral rute øst/vest vil være riktig å prioritere.

Granlia
FV405

FV401 Moldelivegen
E39 Fannestrandsvegen
3 km

E39 Julsunvegen

1 km

2 km

5 km

Figur 10: Avstander fra bysentrum

Erfaringer tilsier at utbygging av god infrastruktur for sykkel er viktig for å øke sykkelbruken,
men dette må kombineres med andre tiltak for å få effekt. Arealplangrep som gir sykkelen
”snarveier”, som sørger for attraktive sykkelavstander mellom bolig og arbeid, sammenhengende
nett, parkeringsavgifter og andre restriksjoner på bil er eksempler på dette.
Vi mener det med bedre tilrettelegging og andre restriktive tiltak, er et potensial for økt gange
innenfor 2 km radius i sentrum og for sykling i øst/vest retning innenfor 4-5 km radius. Det blir
viktig å utforme et godt sykkeltilbud fra sentrum og til det nye boligområdet Årølia og nytt
sykehus dersom man skal klare å få en viss sykkelandel til/fra disse områdene som ligger i
lengste laget fra sentrum.

4.4

Arealbruk

Arealutvikling kan redusere behovet for bruk av bil. De mest effektive virkemidlene knyttet til en
langsiktig areal- og transportplanlegging er kompakt byutvikling og arbeidsplassutvikling rundt
eksisterende bysentra og knutepunkter i kollektivsystemet. Dagens arealstruktur innebærer at
store deler av boliger, handel, service og arbeidsplasser er lokalisert utenfor reell
kollektivavstand og reell gang- og sykkelavstand til kollektivknutepunkt og sentrum. Hvis veksten
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fortsetter i randsonene av byområdene, slik at byene eser utover og arbeidsplassene lokaliseres i
ytterkant, vil kollektivbruken reduseres. Jo større andel av arbeidsplasser som er lokalisert i
sentrum, jo større markedspotensiale har kollektivtransporten (Norheim 2006).
En kompakt byutvikling bidrar til å redusere det daglige reisebehovet og til å gjøre sykkel, gang
og kollektivtransport til relevante og attraktive alternativer til privatbil. En arealbrukspolitikk der
det satses på fortetting i eksisterende boligområder er et viktig virkemiddel i den
sammenhengen. En slik utvikling vil nødvendigvis ta lang tid, men vil være avgjørende for å
bygge opp om en økt satsing på kollektivtransport og sykkel. Erfaringer fra andre byer som har
hatt en langsiktig satsing på arealutvikling med sterk fortetting og knutepunktsutvikling har gitt
flere brukere av både kollektivtransport og gange/sykling. En forbedring av kollektivtilbudet og
bedre tilrettelegging for sykkel må skje parallelt.

4.5

Parkering

Tall fra RVU 2005 for landet (se figuren under) viser at kollektivandelen er nede i 5 % på
arbeidsreiser der arbeidstakere har gratis og ubegrenset med antall P-plasser. I Molde sentrum,
dvs fra Reknes i vest til fergekaien i øst, er P-plassene i stor grad avgiftsbelagt og tidsbegrenset
mens arbeidsplassparkeringen stort sett er gratis og uten tidsbegrensning.
Som beskrevet under dagens
situasjon er det svært god
parkeringskapasitet i Molde
sentrum med ca 2270
parkeringsplasser mellom
Reknes og Indre Torg. Til
sammenlikning har Trondheim
sentrum ca 3000
parkeringsplasser.
Mer restriktiv
parkeringspolitikk i form av
redusert tilgang på gratis
langtidsparkering ved
arbeidsplass er et av de mest
effektive virkemidlene for å få
folk til å velge å reise kollektivt
fremfor bruk av bil, spesielt i
rushtid.
Figur 11: Sammenheng mellom parkeringstilgang og kollektivandel

I Molde blir dette et svært viktig område hvor tiltak må iverksettes dersom man skal ha noen
forhåpninger om mindre bilbruk. Både en omgjøring av langtidsplasser til korttidsplasser, fjerning
av gateparkering og reduksjon av det totale antallet parkeringsplasser i sentrum blir nødvendig.
Tilbud om gratis månedskort for buss, gratis sykkel, godt parkeringstilbud etc er også mulige
virkemidler som kan kompensere for reduksjon og/eller avgift på parkeringsplassene. Det
offentlige bør gå foran med et godt eksempel (feie for egen dør) ved at det ved offentlige
arbeidsplasser reduseres på egen arbeidsplassparkering.
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Parkeringsbestemmelsene i kommunene, med sine krav til opparbeidelse av parkeringsplasser,
har betydning for den framtidige utviklingen av antall parkeringsplasser. Det bør settes makskrav til P-plasser i sentrum i stedet for min-krav som har vært praktisert til nå. Dette er en
ordning man har hatt i bl.a. Trondheim i lengre tid. Det er viktig at kommunene ser behovet for
en endring i retning av færre parkeringsplasser for arbeidstakere i sentrum og reviderer
parkeringsbestemmelsene deretter. Nye parkeringsbestemmelser i Molde innebærer at det ved
nybygg er billigere å kjøpe seg fri fra kravet om P-plasser enn det var tidligere.

4.6

Trafikantbetaling/bompengeordninger

Trafikantbetaling i form av køprising/veiprising eller bompenger er et tiltak som påvirker bilbruk
og styrker konkurransefortrinnet for kollektivtrafikken i forhold til bil. Veiprising er et
avgiftssystem (hjemlet i vegtrafikkloven) som tar sikte på å gjenspeile de reelle kostnadene en
bilist påfører samfunnet ved bruk av en bestemt vei på et bestemt tidspunkt. Det finnes flere
typer veiprising og med forskjellige formål. En type veiprising er drivstoffavgiften som er i bruk i
Tromsø. En annen er ”rushtidsavgift” som også kalles køprising. Køprising er bl.a. innført i
London og Stockholm. I forbindelse med etablering av Miljøpakke Trondheim er det etablert en
bomring med høyere pris i rushtiden. I tillegg har Kristiansand i sin avtale med
Samferdselsdepartementet om belønningsmidler for kollektivtrafikk, forpliktet seg til å utrede
rushtidsavgift. Intensjonen er at rushtidsavgiften skal innføres i 2011.
Bompengefinansiering er hjemlet i vegloven hvor betalingen opprinnelig var knyttet opp til
investering i et bestemt vegprosjekt. I flere byer er det de senere årene anlagt en bomring som
skal dekke finansiering av en pakke av investeringstiltak knyttet til vegtransport. Midlene kan gå
til gang/sykkeltiltak og kollektivtiltak. I 2009 ble det også åpnet for at midlene kan benyttes til
drift av kollektivtiltak (offentlig kjøp).
Vi har ikke gått konkret inn på aktuelle bomstasjonskonsepter i Molde i denne sammenhengen.
Alle aktuelle bomkonsepter vil være basert på automatiske bomstasjoner, dvs uten bemanning.
Ferske erfaringer har vist at selv automatiske bomstasjoner er relativt dyre i drift. Bomkonsepter
som innebærer et stort antall automatiske bomstasjoner, til dels plassert på veger med lavt
trafikkgrunnlag, vil derfor være uforholdsmessig dyre i drift, sett i forhold til inntektspotensialet.
Vi vil derfor anbefale å etterstrebe enklest mulig bomkonsepter med relativt få bomstasjoner som
primært er plassert i trafikksterke vegsnitt.

5.

AREALPLANER - AREALUTVIKLING
Molde karakteriseres av en langstrakt byform mellom fjorden og åssiden nord for byen. Dette
preger også kommunikasjonslinjene som i stor grad går øst-vest. Trafikk nord-sør må overvinne
til dels store høydeforskjeller, noe som gjør det vanskelig å etablere gode tilbud for gående og
syklende i deler av byen. Et typisk eksempel er Nordbyen med 4000 innbyggere som er utbygd i
årene 1980-2000 og som ligger vesentlig høyere enn sentrumsområdet, se Figur 12.
Kommunikasjonen mellom Nordbyen og sentrum må gå via en vegforbindelse enten østover eller
vestover for å utligne høydeforskjellen.
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Sykehus

Årølia

Nordbyen (utbygd)
Eikrem

Kringstad

Figur 12: Utbyggingsområder

Arealutviklingen i Molde i årene vil i stor grad bli basert på fortetting i eksisterende bebyggelse.
De største enkeltstående utbyggingsprosjektene er Årølia øst for byen som er under utbygging og
som over tid vil få 4-5000 innbyggere, samt nytt Molde sykehus som planlegges ved Øvre
Eikrem, også øst for byen. Det er beregnet at det nye sykehuset vil skape en døgntrafikk på
2000 biler/døgn fra vest og 800 biler/døgn østfra. Alt dette kan riktignok ikke anses som nyskapt
trafikk da det også er betydelig trafikk til og fra dagens sykehus, men det er klart at utbyggingen
av Årølia og sykehuset vil generere betydelig ny trafikk og øke presset på vegsystemet, særlig på
fv 405 Frænavegen på strekningen Fuglset – Eikrem.
Transformasjon av dagens sykehusområde ved Lundavang til boliger og planlagt boligbygging
ved Kvam/Kringstad vil øke presset på vegsystemet vest for og gjennom sentrum. Det samme
gjelder boligbygging i kommunene vest for Molde som til dels vil være basert på at
arbeidsplassene finnes i Molde, hovedsakelig vest for sentrum. Dette vil bidra til at trafikk
gjennom sentrum øker, uansett hvilket konsept som velges for ny E39.
Dette tilsier at det både bør vurderes forbedringstiltak i vegnettet og tiltak som kan bidra til å
overføre trafikk fra bil til kollektivtrafikk og sykkel.

6.

ALTERNATIVE VEGNETT SOM ER VURDERT
6.1

Om trafikkgrunnlaget for vurdering av konseptene

Trafikksituasjonen med de aktuelle konseptene for ny E39 er beregnet med RTM-modellen for
region midt, delmodell DOM Nordvest. Modellberegningene er omtalt i eget notat.
Modellen beregner trafikk på overordnet nivå, dvs at den ikke er egnet til å vurdere
trafikksituasjonen på detaljert nivå i byområdet, men gir et tilfredsstillende bilde av endringene i
den gjennomgående trafikken. Det er viktig å være klar over at trafikkberegningene som omtales
nedenfor er utført uten at det er forutsatt bomavgifter på det nye vegnettet. Innføring av
bomavgifter vil kunne bidra til å redusere trafikken i forhold til det modellberegningene viser,
men det er ikke tatt høyde for en slik reduksjon i vurderingen nedenfor.

6.2

K1-konseptet

Dagens trafikkproblemer i Molde er i hovedsak knyttet til plasseringen av fergeleiet og
avviklingen av trafikken fra dette. I fergekonseptet er det to mulige prinsippløsninger: enten å
forbedre trafikkavviklingen med dagens plassering av fergeleiet eller å flytte fergeleiet vestover
og føre fergetrafikken som skal videre fra Molde, utenom sentrum uten å forstyrre
trafikkavviklingen i byen.

Rambøll

DELRAPPORT MOLDE

19 (44)

Det er derfor vurdert to varianter av fergekonseptet:
-

K1a: Fergeleiet beholdes der det er i dag, men trafikksystemet forbedres for å oppnå en
tilfredsstillende avvikling på E39 og tilstøtende vegnett.
K1b: Fergeleiet flyttes vest for sentrum og trafikken ledes inn i en tunnel som fører
gjennomgangstrafikken østover utenom sentrum.

Konsept K1a
Denne løsningen innebærer at dagens prinsipp for føring av E39 gjennom Molde i praksis
opprettholdes, men forbedres, se figuren under.

Figur 13: Prinsippløsning for E39 i konsept K1a

Hvilke tiltak som må gjennomføres i dette prinsippet er nærmere om talt i kap 7.
Konsept K1b
Det er tidligere utarbeidet planer for en flytting vestover til Reknes, vest for Aker stadion og
Seilet, se figuren nedenfor. I figuren er det med rødt antydet en tunnel som fører fergetrafikken
nord- og østover utenom sentrum. Se nærmere om dette nedenfor.

Dagens fergeleie

Fv 662

Nytt fergeleie

Figur 14: Planer for nytt fergeleie ved Reknes
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I dette konseptet er det også relevant å vurdere andre plasseringer av fergeleiet, fortrinnsvis
lenger vest for å korte ned fergestrekningen. Samtidig er har det vært påpekt at det ikke er
hensiktsmessig å flytte fergeleiet for langt fra sentrum da en betydelig del av fergepassasjerene
er reisende uten bil som har reisemål i eller ved sentrum og er avhengig av at det er
gangavstand fra fergeleiet. I figuren nedenfor er antydet utstrekningen av området vest for
sentrum der det anses som aktuelt å vurdere plassering av nytt fergeleiet.

Seilet

Figur 15: Avgrensing av område for plassering av nytt fergeleie

Fordeler og ulemper ved ulik plassering av fergeleiet innenfor dette området er omtalt nedenfor.
Trafikken med fergene som ikke har reisemål i Molde skal i all hovedsak videre nordøstover på
E39. Modellberegningene viser at gjennomgangstrafikken (dagens trafikknivå) mellom nytt
fergeleie og Årø er i størrelsesorden 1100 biler/døgn i fergekonseptet, dvs en økning på 700
biler/døgn i forhold til i dag.
Uansett plassering av fergeleiet er det derfor mest aktuelt å lede denne trafikken utenom
sentrum i en tunnel på ”innsiden” av sentrum. Terreng- og grunnforholdene gjør dette til en
svært aktuell løsning. I figuren nedenfor er vist de prinsippene for en slik tunnelløsning som er
vurdert.

Figur 16: Aktuelle tunneløsninger i K1 B-konseptet

Dette innebærer følgende tunnelalternativer:
E-D: fra fergeleiet i vest til Årø i øst
E-C: fra fergeleiet til Moldegård/Bolsøynes
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Også her kan det finnes andre varianter av plassering av tunnelpåhugg mellom C og D som vi
ikke har gått nærmere inn på her.

6.3

Konseptene K2, K3, K4 via Julneset

I konseptet der ny E39 føres fra Julneset i vest, gjennom Molde og østover i retning Kristiansund,
vil E39-trafikken på Julsundvegen vest for byen øke fra dagens vel 6.000 i ÅDT til 9-12.000 i
ÅDT, avhengig av hvilket konsept som velges i vest.
Øst for byen blir det ingen vesentlig trafikkøkning med KA-konseptet. Dette tilsier at ny E39 ikke
medfører vesentlig økning i den gjennomgående langdistansetrafikken (gjennom Molde), men at
det primært er trafikken mellom for områder vest og nordvest for Molde og byen som får endret
kjørerute.
Det er utført beregninger med trafikkmodellen for å kartlegge gjennomgangstrafikken øst-vest
gjennom Molde i de ulike konseptene. Dette er relativt grove beregninger, men som gir et
grunnlag for å anslå endringer i gjennomgangstrafikken på oversiktlig nivå. Med
gjennomgangstrafikk menes i dette tilfellet trafikk som både passerer et snitt ved Bjørset i vest
og et snitt ved krysset E39/fv 64 i øst, se figuren nedenfor.

Figur 17: Gjennomgangstrafikk gjennom Molde

Beregningene viser følgende resultater for gjennomgangstrafikken (dagens trafikknivå):
-

K0 (dagens vegnett):
K2 og K3:
K4:

ca 400 biler/døgn
ca 1900 biler/døgn
ca 1000 biler/døgn

Gjennomgangstrafikken øker altså med 600-1500 biler/døgn avhengig av konsept.
Resultatene fra modellberegningene og trafikkvekst som følge av planlagt arealutvikling tilsier at
det i disse konseptene er behov for å vurdere følgende tiltak i vegnettet:
Utbygging av ny E39 (nåværende fv 662) vest for byen for å avvikle den økte trafikken.
Utbygging av E39 øst for byen for å avvikle økt trafikk som følge av arealutvikling og nytt
sykehus.
Omkjøringsveg i tunnel for å føre gjennomgangstrafikken på E39 utenom sentrum.
Aktuelle prinsipper for omkjøringstunnel forbi byen er vist i figuren nedenfor.
Dette innebærer flere mulige tunnelalternativer:
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-

A-D: lang tunnel fra Djupdalen i vest til Årø i øst.
A-C: fra Djupdalen til Moldegård/Bolsøynes
B-D: fra Mekbukta/Stenrud til Årø
B-C: fra Mekbukta/Stenrud til Moldegård/Bolsøynes
E-D: fra Reknes til Årø
E-C: fra Reknes til Moldegård/Bolsøynes

Figur 18: Aktuelle tunnelløsninger i KA-konseptet

Det presiseres at plasseringen av tunnelpåhuggene ikke er vurdert i detalj. Dette må avklares
nærmere i en senere planfase.
I alle alternativer må det anlegges tverrslag fra tunnelen med tilknytning til sentrumsområdet, til
det eksisterende parkeringsanlegget i fjell og eventuelt til andre sentrale målpunkter.
Det finnes også andre varianter av tunnelalternativene vist i Figur 18. Eksempelvis kan det være
aktuelt med et tunnelpåhugg i øst som er en mellomting mellom C og D. Vi ser det imidlertid
hensiktsmessig å begrense alternativene til de ovennevnte variantene på dette planstadiet da det
er de prinsipielle forskjellene som er viktig å få fram nå. En mer utdypende vurdering må foretas
i en senere planfase.

6.4

Konsept K5

I dette konseptet føres E39 sørfra under Karlsøyfjorden og kobles på dagens E39 ved Årø øst for
byen, se Figur 1. E39-trafikken vil i dette tilfellet ikke berøre selve byområdet, men trafikk sørfra
med mål i Molde vil belaste innfarten fra øst. Trafikkbelastningen på dette vegnettet blir
imidlertid ikke vesentlig forskjellig fra de andre alternativene og heller ikke nevneverdig større
enn i 0-alternativet. Vi har derfor ikke gått nærmere inn på å vurdere aktuelle tiltak på vegnettet
i dette konseptet da dette fanges opp i omtalen av de andre konseptene.

7.

VURDERING AV ALTERNATIVE VEGNETT
7.1

K1-konseptet (fergekonseptet)

7.1.1 Konsept K1a med dagens fergeleie

Hvis dette prinsippet for E39 skal opprettholdes må det som nevnt foretas utbedringer i
trafikksystemet i tilknytning til avkjøringsområdet fra fergene, Fannestrandsvegen og E39 som
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gir en vesentlig og langsiktig forbedring av trafikkavviklingen. Vi har ikke hatt anledning til å gå
dypt inne i denne problematikken nå, men vil peke på en del momenter som det må tas fatt i.

Roseby

Fv 400
Kømagasin
Fergeleie

E39

Moldegård

Figur 19: Sentralt trafikksystem i K1a-konseptet

For å få tilfredsstillende og robust trafikkavvikling må i hvert fall følgende forhold være løst:
Kømagasinet for påkjørende trafikk til fergene må være stort nok til at det unngås
tilbakeblokkering ut på den gjennomgående vegen fv 400/E39.
Kømagasinet for avkjørende trafikk fra fergene må være stort nok til at det unngås
tilbakeblokkering inn på fergene.
Krysset der trafikk til og fra fergene (kømagasinet) tilknyttes fv400 og E39 videre østover
må ha en utforming som gir tilstrekkelig kapasitet.
E39 videre til krysset ved Roseby må utbedres med tilstrekkelig kapasitet.
Krysset ved Roseby må utbedres for å få økt kapasitet.
E39 Fannestrandsvegen videre østover fra Roseby til Årø må bygges ut til firefeltsveg.
Det kreves mer detaljert planlegging for å gi mer eksakte føringer for hvordan denne
trafikkløsningen kan utformes. Vi vil likevel antyde følgende mulige tiltak:
Krysset der trafikk til og fra fergene (kømagasinet) tilknyttes fv 400/E39 vurderes
utformet som rundkjøring med filterfelt for trafikk fra fergene i retning østover (dvs at
denne trafikken ledes utenom selve rundkjøringen).
E39 mellom avkjøringen til fergeleiet og Roseby utvides til firefelts veg.
Krysset (rundkjøringen) ved Roseby utbedres for å gi større kapasitet. Her må alle mulige
løsninger vurderes, fra større rundkjøring med filterfelt for de største
høyresvingbevegelsene til mulige planskilte løsninger for enkelte svingebevegelser
(primært E39-trafikk). Disse løsningene må ses i sammenheng med utvidelse av
Fannestrandsvegen til fire felt østover fra krysset.
For øvrig vil vi påpeke at hyppigere fergeavganger vil redusere behovet for større kømagasin for
trafikk til og fra fergene.
Arealutviklingen øst for byen (Årølia og nytt sykehus) vil bidra til å øke presset på
trafikksystemet i dette området som er sterkt belastet allerede i dag. Med den forventede
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økningen av fergetrafikken vil behovet for tunge tiltak for å forbedre trafikkavviklingen
forsterkes. Hvor godt dette konseptet blir, sammenlignet med K1b-konseptet, er avhengig av at
man finner tiltak og løsninger som gjør at trafikkavviklingen fungerer tilfredsstillende.
I den forbindelse er det naturlig å reise spørsmålet om det også i dette konseptet bør vurderes
en kort omkjøringstunnel utenom sentrum, selv om fergeleiet ikke flyttes, jfr Figur 21 nedenfor.
Begrunnelsen for dette er at trafikken vest-øst gjennom sentrum antas å øke uansett valg av
konsept for E39 (jfr kap 5), samtidig som det ikke er ønskelig med vesentlig økt belastning i
Storgata og Øvre veg. En omkjøringstunnel som tilknyttes E39 ved Moldegård vil lette presset på
trafikksystemet i området fergeleiet-Roseby-Moldegård og vil gjøre det lettere ”å leve med”
dagens plassering av fergeleiet. Dette må vurderes nærmere i en senere planfase.
Det må uansett forutsettes gjennomført tiltak som gir sikre løsninger for gang- og sykkeltrafikk.
Økt trafikk på E39 til/fra fergene vil bidra til å forsterke barriereeffekten av vegen i dette
området.
Hvis det blir aktuelt med planskilte løsninger i kryssene, primært ved Roseby, vil dette kunne
medføre betydelige inngrep på sidearealene. Planskilte løsninger bør legges under bakken,
bruløsninger vil kunne bli visuelt dominerende.
Den største fordelen med dette konseptet uten bygging av omkjøringstunnel utenom sentrum er
at utbyggingskostnadene kan bli betydelig lavere enn i de andre konseptene, selv om det legges
inn tunge tiltak som beskrevet ovenfor. En kostnad mellom 0,5 og 1 mrd kr er sannsynlig,
avhengig av standarden man legger til grunn for fire felt på Fannestrandsvegen.
Når det gjelder konsekvenser av å utvide Fannestrandsvegen østover til Årø til fire felt viser vi til
kap 7.1.3 nedenfor.

7.1.2 Konsept K1b – flytting av fergeleiet

Et viktig element ved plassering av nytt fergeleie er at trafikken i retning nordøst-over til/fra
fergen bør ledes raskest mulig inn i en tunnel/omkjøringsveg utenom sentrum. Det ligger relativt
godt til rette for en slik løsning med den foreslåtte plasseringen ved Reknes, se Figur 14.
Hvis fergeleiet trekkes lenger vestover blir terrenget gradvis slakere nord for fv 662 og det blir
ikke så lett å finne et naturlig påhugg for en tunnel uten å måtte innløse en del hus. Alternativet
er å følge Julsundvegen østover fra nytt fergeleie til påhuggstedet ved Reknes. Da må i så fall
Julsundvegen utbedres på denne strekningen for å kunne ta den økte trafikken.
For å unngå sanering av et ukjent antall hus må fergeleiet flyttes vestover til Rotvoll/Stenrud
(nesten til pkt B i Figur 18), dvs i vestre ende av det aktuelle området som vist i figuren under.
Denne lokaliseringen ligger 1,7-2 km vest for Reknes og enda lenger fra sentrum og de mange
arbeidsplassene øst for sentrum. En vesentlig fordel med dagens sentrale plassering av fergeleiet
er at reisende som har mål i eller ved sentrum (f.eks. arbeidspendling) slipper å ta med bilen på
fergen, men kan gå til reisemålet i Molde. Jo lenger fra sentrum fergeleiet plasseres, jo mindre
aktuelt blir det å benytte denne reisemåten. Med en plassering ved Rotvoll anser vi det svært lite
aktuelt med gangtrafikk mellom fergen og sentrum. En alternativ mulighet er bruk av sykkel,
men dette må også anses som en løsning som et fåtall vil benytte.
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Rotvoll
Bjørset
Mulig tunnepåhugg

Reknes
Figur 20: Aktuell strekning for plassering av nytt fergeleie vest for sentrum

Det er imidlertid uvisst hvor viktig argumentet for en sentrumsnær plassering er. Statistikk fra
fergesambandet Molde-Vestnes viser at antall passasjerer pr døgn over året (utenom sjåfører) er
omtrent det samme som antall kjøretøyer (snaut 2000). Dvs at det er ca 2 personer pr kjøretøy
(inkl sjåfør) som bruker fergene. Dette er mindre enn en rekke andre fergesamband i fylket og
tilsier at det ikke er et stort antall passasjerer som reiser uten bil. Argumentet om plassering av
fergeleiet nær sentrum kan derfor være mindre viktig enn antatt.
Dessuten gir hurtigbåtforbindelsene et godt tilbud for reisende til/fra Molde uten bil som et
supplement til fergene.
Ulempen med den foreslåtte plasseringen ved Reknes er at man ”trykker inn” mange aktiviteter
på et relativt lite område, nemlig Aker stadion, hotell, parkeringsplasser samt fergeleie med
oppstillings- og utkjøringsarealer. Dette stiller store krav til detaljutforming av veg- og
trafikksystemet for å få en tilfredsstillende trafikkavvikling i alle situasjoner, eksempelvis ved
fergeanløp når det også er fotballkamper på Aker stadion.
Fordelen med en plassering ved Rotvoll/Stenrud er at man ved utfylling kan for bedre ”armslag”
til å opparbeide tilstrekkelige arealer for køoppstilling og ilandkjøring. Ved å føre fergetrafikken
inn i en omkjøringstunnel østover og utenom sentrum vil man unngå å forstyrre
trafikkavviklingen i og ved sentrum. Dessuten vil man få en merkbar innkorting av
fergesambandet.
Etablering av et nytt fergeleie vest for Reknes vil medføre betydelig utfylling i sjøen for å skaffe
tilstrekkelige arealer. Vi er ikke kjent med grunnforhold og eventuelle verneinteresser langs
strandkanten. Dette må kartlegges nærmere før en eventuell senere og mer inngående vurdering
av plassering av nytt fergeleie.
Vår vurdering er at det er interessante fordeler ved plassering av fergeleiet ved Rotvoll/Stenrud,
men at det er vanskelig å trekke bastante konklusjoner om dette på det foreliggende grunnlaget.
Vurderingene i det etterfølgende er basert på en plassering ved Reknes.

7.1.3 Forslag til vegsystem i K1b-konseptet

De aktuelle prinsippløsningene for framtidig løsning for E39 i K1b-konseptet er vist i Figur 16 og
innebærer enten:
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Alternativ 1:
Tunnel fra Reknes til dagens E39 ved Lingedalen/Moldegård. Utbedring av eksisterende E39
videre østover mot Årø. Tverrslag med tilknytning til dagens P-anlegg i fjell nord for sentrum
samt til kryss med Øvre veg. Se figurer nedenfor.

Figur 21: K1b-konseptet alternativ 1 – omkjøringstunnel med tilknytning til Øvre veg

Figur 22: K1b-konseptet alternativ 1, Reknes-Årø

Alternativet omfatter ca 3,2 km tunnel inkl tverrslaget til P-anlegget i fjell og tilknytning til Øvre
veg. Med fergeleie ved Rotvoll/Stenrud blir tunnelen 1,5-2 km lengre.
Strekningen fra Moldegård til Årø som forutsettes utbedret er ca 3,8 km lang. I utbedringen
inngår gang-/sykkelveg på hele strekningen samt utbedring av kryss på strekningen.
Alternativ 2:
Tunnel fra Reknes til Årø. Tverrslag med tilknytning til dagens P-anlegg i fjell nord for sentrum
samt til kryss med Øvre veg. Dessuten tverrslag med forbindelse til dagens E39
Fannestrandsvegen ved Fuglset/Moldegård. Se figur nedenfor.
Alternativet omfatter en ca 6,5 km lang tunnel samt tverrslag på ca 600 m. For øvrig inngår
kryss i tilknytning til eksisterende veger.
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Tunnelpåhugget i øst ved Årø er ikke fastlagt i detalj, men må vurderes nærmere i forhold til
terrengforholdene og nærliggende bebyggelse.

Figur 23: K1B-konseptet alternativ 2, tunnel Reknes – Årø

7.1.4 Vurdering av alternativer i K1b-konseptet

Trafikkbelastning – dimensjonering av ny veg
Trafikkmodellen som er benyttet for å beregne framtidig trafikk er ikke egnet til å foreta
detaljerte beregninger av framtidig belastning på vegnettet i Molde by. Vurderingene nedenfor er
derfor basert på grove anslag for trafikkfordelingen på aktuelle vegnett med grunnlag i de
overordnede trafikkberegningene for de ulike konseptene for ny E39 Ålesund – Bergsøya.
I K1-konseptet blir det ingen vesentlig endring i trafikkbelastningen på fv 662 vest for nytt
fergeleie. I et snitt ved Djupdalen/Mek blir ÅDT i 2040 i størrelsesorden 3.000-4.200 med årlig
trafikkvekst på hhv 0,67 og 2 %.
ÅDT på fergene blir i størrelsesorden 2.500-3.600 i 2040 med hhv 0,67 og 2 % årlig trafikkvekst,
ca 6.500 i ÅDT med årlig trafikkvekst 4 %.
I alternativ 1, tunnel Reknes – Lingedalen/Moldegård, vil tunnelen bli benyttet av trafikk til/fra
fergene fra øst samt trafikk øst- og vestfra som skal til P-anlegget i fjell og evt til området rundt
Øvre veg. Dessuten vil trafikken gjennom Molde øst-vest (Årø-Julsund) benytte tunnelen som
omkjøringsveg, men denne trafikken er relativt liten (under 500-1.000 i ÅDT 2040). Ikke all
trafikk til/fra fergen vil benytte tunnelen. I meste fall vil vi anta at ÅDT i tunnelen i 2040 vil ligge
i området 5.000-8.000.
Tunnelen kan derfor bygges som ettløps tunnel med to kjørefelt.
E39 Fannestrandsvegen fra Moldegård til Årø får en ÅDT i 2040 20-30.000. Vegen må derfor
utbedres til firefeltsveg med midtdeler. Det er tidligere (2006) utarbeidet forslag til utbygging av
denne strekningen til firefeltsveg, delvis basert på at vegen legges i kulvert (miljøtunnel) på
store deler av strekningen og at to av kryssene bygges som planskilte kryss. Dette innebærer et
omfattende og kostbart konsept for utbygging til fire felt. Vi mener det bør vurderes andre og
enklere løsninger, i hovedsak med veg i dagen, som er tilpasset behovet, lokale forhold og
vegens funksjon som innfartsveg til Molde gjennom et bymessig område (se nedenfor vedr
standard og kostnader).
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I alternativ 2, tunnel Reknes – Årø, må gjennomgående fergetrafikk i retning nordøst antas å
benytte hele tunnelen. I tillegg kommer trafikk trafikk øst- og vestfra som skal til P-anlegget i
fjell, til området rundt Øvre veg samt trafikk fra områder vest for Reknes og øst for Årø som skal
til reisemål ved Moldegård. Det meste av tunnelen må antas å få relativt høy fartsgrense (70-80
km/t) og vil bli attraktiv for trafikken gjennom Molde øst-vest (Årø-Julsund) som imidlertid er
relativt liten.
Mye av trafikken på E39 mellom sentrum og Årø er lokal trafikk som fortsatt vil holde seg på
dagens Fannestrandsvegen og ikke finne det naturlig å benytte tunnelen. Vi vil anta at
belastningen i tunnelen i alternativ 2 ikke blir høyere (maks 8-12.000 i ÅDT 2040) enn at det vil
være tilstrekkelig med en ett løps tunnel med to kjørefelt (gitt at det blir tilstrekkelig med
tverrslag/nødutganger av beredskapsmessige hensyn).
Fordi det er usikkert hvor mye trafikk som vil velge tunnelen er det også usikkert hvor mye
Fannestrandsvegen vil bli avlastet mellom sentrum og Årø i dette alternativet. Avhengig av
framtidig trafikkvekst kan man fortsatt få en ÅDT på Fannestrandsvegen på opptil 15-20.000 øst
for Moldegård og det vil da være behov for firefeltsveg på strekningen, selv med tunnelen til Årø.
Anleggskostnader
Det understrekes at kostnadsanslagene som oppgis er grove anslag basert på løpemeterpriser for
ulike elementer (veg i dagen, tunnel), antatt dimensjonering (to- eller firefelts veg, tunnelprofiler
etc) og lengder på de ulike elementene. Det har ikke vært rom for å tegne ut de vurderte
vegløsningene på et detaljeringsnivå som gir grunnlag for mer eksakte kostnadsoverslag.
Løpemeterprisene er de samme som er benyttet i de rutevise utredningene for riksvegnettet i
fylket og det er tatt høyde for prosjektering, byggeledelse og uforutsett i anslagene.
Anslagene er derfor kun ment å angi en omtrentlig størrelsesorden som gir et bilde av
utbyggingskostnadene med akseptabel usikkerhet på dette tidlige planstadiet.
Utbyggingskostnadene antas å ligge i følgende størrelsesorden:
-

K1b alternativ 1:
K1b alternativ 2:

900 mill kr (ca 1100 mill kr med fergeleie ved Rotvoll/Stenrud)
1100 mill kr (uten utbedring av Fannestrandsvegen til fire felt)

Det er ikke tatt med kostnader for utbedring av øvrig vegnett i byområdet eller nye gang-/
sykkelveger og støytiltak som ikke er en del av hovedvegprosjektet i alternativ 1 og 2.
I alternativ 1 er det forutsatt utbygging av E39 til fire felt på strekningen Moldegård – Årø som i
hovedsak innebærer veg i dagen og standard S6 ihht vegnormalene (håndbok 017). Det er da
forutsatt fartsgrense 60 km/t og minimum 16 m vegbredde. Kryssene forutsettes primært
utformet som rundkjøringer.
Årsaken til at det ikke er større kostnadsforskjell mellom alternativene, den lange tunnelen i
alternativ 2 tatt i betraktning, er at det i alternativ 1 er forutsatt en relativt kostbar utbedring av
Fannestandvegen til firefelts standard.
Et forhold som vil påvirke kostnadene for alternativ 1 er hvilken løsning som velges for
tilknytning til tunnelen til dagens E39 ved Moldegård. Det har der vært vurdert løsninger med
Fannestrandsvegen i senketunnel som kan kobles direkte til en fjelltunnel. Dette kan fordyre
alternativet og gjøre kostnadsforskjellen enda mindre.
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På den annen side kan det som nevnt ovenfor bli behov for tunge investeringer til utbedring av
Fannestrandsvegen i alternativ 2 dersom avlastningen av denne ikke blir stor nok. Dette vil
kunne øke kostnaden for alternativ 2 betydelig. Vi anser derfor at det er størst usikkerhet knyttet
til kostnaden for alternativ 2
Trafikkavvikling, framkommelighet
I begge alternativer vil rundkjøringen ved utkjøring fra fergeleiet ved Reknes bli et sterkt belastet
punkt i visse trafikksituasjoner. Dette gjelder særlig når det er fulle ankommende ferger og det
samtidig er trafikk til eller fra større arrangementer på Aker stadion. Større arrangementer bør
unngås i perioder med størst rustrafikk, vanligvis i ettermiddagsrushet. Det må forutsettes at det
etableres et kømagasin for avkjørende biler fra fergene som er tilstrekkelig stort til å unngå køer
med tilbakeblokkering inn på fergene.
Rundkjøringen må dimensjoneres med tilstrekkelig kapasitet, dvs med to felt i tilfartene og i
sirkulasjonsfeltet og ytre diameter 35-40 m.
Det er likevel sannsynlig at det i visse situasjoner kan bli kødannelse i forbindelse med
ankommende fergetrafikk, men dette vil ikke være daglige hendelser slik det stort sett er i
ettermiddagsrushet i dag.
Løsningen (begge alternativer) vil lette presset på Øvre veg og Storgata da gjennomkjørende
trafikk øst-vest og trafikk til/fra P-plassene i fjellhallen må antas å velge tunnelen.
Den største avlastningen i forhold til dagens situasjon vil man få på strekningen fra dagens
fergeleie til Moldegård der man vil køsituasjonen ved dagens fergeanløp vil bli borte.
I alternativ 1 vil tilknytningen mellom tunnelen og Fannestrandsvegen ved Moldegård bli et
viktig knutepunkt. Der må det detaljeres en trafikkløsning som gir god avvikling for alle
trafikkstrømmer, både til/fra tunnelen og mot sentrum på Fannestrandsvegen. En løsning med
rundkjøring i dette knutepunktet kan bli en flaskehals. Det bør derfor vurderes en løsning med
rampetilknytninger for trafikk til og fra tunnelen.
Videre østover forutsettes E39 utbygd til smal firefelts veg med kryss i plan. Selve vegen vil da få
tilstrekkelig kapasitet, men kryssene vil bli avgjørende for kapasitet og trafikkavvikling. Valg av
kryssløsning, lysregulert kryss eller rundkjøring, må vurderes i hvert tilfelle avhengig av stedlige
forhold (trafikk fra sideveger).
Alt i alt antas alternativ 1 å medføre en vesentlig forbedring av trafikkavviklingen i og ved
sentrum, særlig for den gjennomgående trafikken, bl.a. til/fra fergene.
Alternativ 2 kan stort sett antas å gi de samme virkningene for trafikkavviklingen ved Reknes
og i sentrum. I dette tilfellet får man ikke det samme knutepunktet ved Moldegård som i
alternativ 1. Derimot får man et viktig knutepunkt i krysset mellom tverrslaget fra tunnelen og
Fannestrandsvegen som er foreslått øst for Moldegård. Også her må det legges vekt på å
etablere en kryssløsning som gir tilfredsstillende kapasitet slik at vesentlig kødannelse unngås. Vi
tror imidlertid at dette krysset blir noe mindre belastet enn tilsvarende kryss i alternativ 1.
Usikkerheten knyttet til alternativ 2 er som nevnt hvor mye Fannestrandsvegen vil bli avlastet av
tunnelen. Man kan risikere en løsning som på lang sikt ikke gir vesentlig mindre trafikk på
Fannestrandsvegen enn i dag. I så fall må man enten leve med denne belastningen og bare
foreta punktvis utbedring i flaskehalser og kryss, eller man må utvide Fannestrandsvegen til fire
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felt selv med tunnelløsningen i alternativ 2. Vi anser dette som en kostbar og lite realistisk
løsning.
Trafikksikkerhet
Vegløsningene i alternativ 1 og 2 vil medføre bedre trafikksikkerhetsstandard på hovedvegnettet
og på det avlastede vegnettet, særlig i og ved sentrum. Tunneler har generelt lav ulykkesrisiko
og er trafikksikre strekninger. Den lange tunnelen i alternativ 2 vil derfor være et trafikksikkert
tilbud for brukerne av denne, men usikkerheten er som nevnt hvor mye tunnelen vil avlaste
Fannestrandsvegen.
Det må forutsettes at det i tilknytningen til begge hovedvegalternativene blir etablert trafikksikre
løsninger for gående og syklende som også vil medføre bedret trafikksikkerhet i det aktuelle
området.
For øvrig vil tiltak for å bedre tilbudet for gående og syklende i byområdet generelt medføre
bedre trafikksikkerhet i begge alternativer, se kap 4.
Alt i alt har vi ikke på dette stadiet grunnlag for å vurdere om det vil være vesentlig forskjell i
trafikksikkerhetssituasjonen i de to alternativene i K1B-konseptet.
Støy/miljøforhold
Støyforholdene langs vegnettet vil bli forbedret der hovedvegen legges i tunnel og der vegnettet
blir betydelig avlastet. Dessuten må det forutsettes at det langs strekninger der det
utbedres/bygges ny veg i dagen, for eksempel langs Fannestrandsvegen mellom Moldegård og
Årø, blir utført støyskjermende tiltak for å bringe støynivået ned på akseptable nivåer. Det siste
gjelder særlig i alternativ 1 der det derfor må forventes en betydelig bedring i støynivået langs
vegnettet i sentrum og langs Fannestrandsvegen.
I alternativ 2 er de støymessige konsekvensene av nytt hovedvegnett avhengig av hvor mye
Fannestrandsvegen blir avlastet av tunnelen til Årø. Selv en halvering av trafikken vil ikke
medføre en dramatisk reduksjon i opplevd støynivå. Med fortsatt trafikkvekst mener vi derfor at
Fannestrandsvegen neppe blir avlastet så mye at det er grunn til å forvente vesentlig forbedring
av støynivået langs denne uten at det foretas spesielle støyskjermingstiltak.
I sentrum er det grunn til å anta at alternativ 1 og 2 vil ha omtrent samme virkning på
støysituasjonen.
Hvis det uansett avlastning utføres støytiltak langs Fannestrandsvegen også i alternativ 2 vil
alternativene kunne gi omtrent samme forbedring av støysituasjonen i byområdet. Dette
innebærer at kostnadene for alternativ 2 blir noe høyere enn angitt ovenfor.
Vest for Reknes (fergeleiet) vil det i K1B-konseptet ikke bli noen vesentlig endring i
støysituasjonen langs vegnettet.
Helhetlig vegnett, tilgjengelighet til sentrum
Med flytting av fergeleiet og en omkjøringstunnel utenom sentrum for fergetrafikken og
gjennomgangstrafikken får man etablert et veghierarki som ikke finnes i dag, dvs at det blir et
klarere skille mellom hovedveger og lokalt vegnett og der samleveger i sentrum blir avlastet for
trafikk.
Tilgjengeligheten til sentrum fra vest blir i begge alternativer avhengig av hvor god kapasitet og
trafikkavvikling det blir i rundkjøringen ved Reknes. Tilgjengeligheten til P-anlegget i fjell bedres
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ved at det blir atkomst til dette fra sentrumstunnelen. Det er mer usikkert i hvilken grad
sentrumstunnelen og tverrslaget til Øvre veg vil bli benyttet for trafikk vestfra til denne delen av
sentrum. Eventuelle trafikkregulerende tiltak på samlevegene vest for sentrum (Sandgata,
Julsundvegen) kan ha betydning for bruken av tverrslaget til Øvre veg.
Østfra vil trafikken i alternativ 1 i prinsippet ha samme vegvalgsmuligheter fram til Moldegård
som i dag, nemlig E39 Fannestrandsvegen eller Frænavegen, men da med bedre standard og
kapasitet. Som nevnt tidligere blir koblingen mellom Fannestrandsvegen og sentrumstunnelen
ved Moldegård et kritisk punkt for trafikkavviklingen og tilgjengeligheten til sentrum. Det må
forutsettes trafikkløsninger som sikrer god avvikling i dette knutepunktet. Fra Moldegård fordeles
innfartstrafikken på sentrumstunnelen, Fannestrandsvegen og Moldegårdsvegen/Øvre veg.
I alternativ 2 vil sentrumsrettet trafikk fra øst kunne benytte tunnelen fra Årø og tverrslaget til
Øvre veg som alternativ til Fannestrandsvegen og Frænavegen. Man vil da få fordelt trafikken
østfra på tre innfartsårer helt fra Årø til sentrum. Dette kan tenkes å gi en noe mer fleksibel
trafikkavvikling uten det samme knutepunktet ved Moldegård som i alternativ 1.
For øvrig vil trafikkavviklingen langs Fannestrandsvegen og atkomsten til denne fra sidevegene
være avhengig av hvilke kryssløsninger langs Fannestrandsvegen som velges i hhv alternativ 1
og 2. Det må imidlertid antas en høyere standard på Fannestrandsvegen og kryssene langs
denne i alternativ 1.
Samlet vurdering av alternativ 1 og 2 i K1b-konseptet
Vår vurdering er at alternativ 1 må anses som en mer forutsigbar, sikrere og vesentlig rimeligere
løsning enn alternativ 2. Årsaken til dette er at:
Det er usikkert hvor mye Fannestrandsvegen vil bli avlastet for trafikk i alternativ 2.
Det er derfor også usikkert om man unngår å måtte foreta investeringer langs
Fannestrandsvegen i alternativ 2, i tillegg til investeringer i tunnelen østover til Årø, for å
oppnå akseptable avviklings-, sikkerhets- og miljøforhold langs denne vegstrekningen.
Det gjør at det er vesentlig større usikkerhet knyttet til kostnadene for alternativ 2 enn
for alternativ 1, men det er uansett sannsynlig at de blir betydelig høyere i alternativ 2
enn i alternativ 1.
Vi anbefaler derfor at en løsning ihht alternativ 1 blir lagt til grunn for videre arbeid med K1bkonseptet. Viktige punkter som må bearbeides og vurderes nærmere i alternativ 1 er:

Eksakt plassering av fergeleiet, kømagasiner for av- og påkjørende trafikk samt
trafikkløsning for tilknytning av fergetrafikken til hovedvegnettet.

Koblingen mellom sentrumstunnelen og P-anlegget i fjell samt evt Øvre veg.

Koblingen mellom sentrumstunnelen og Fannestrandsvegen ved Moldegård.

Standarden for utbygging av Fannestrandsvegen til fire felt mellom Moldegård og Årø.

Valg av tunnelklasse (og antall løp, fartsgrense).
7.1.5 Samlet vurdering av konseptene K1a og K1b

K1a-konseptet der dagens plassering av fergeleiet beholdes (og uten omkjøringstunnel utenom
sentrum) kan ses på som en minimumsløsning basert på dagens vegsystem, men der dette
utbedres. Tiltaket kan realiseres trinnvis og relativt raskt (avhengig av ressurstilgangen og
nødvendige planavklaringer) og med relativt lave kostnader. Løsningen vil imidlertid innebære at
strekningen fergeleiet – Roseby – Årø med tilstøtende kryss og vegnett fortsatt kan bli
flaskehalsen i det sentrale vegsystemet i byen, og man har ikke fjernet den egentlige årsaken til
de største trafikkproblemene man har i dag. Løsningen vil heller ikke gi noen nytte for andre
deler av sentrum uten at det suppleres med flere tiltak (for eksempel omkjøringstunnel).
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Ved å flytte fergeleiet ut av sentrum som i K1b-konseptet vil man i tillegg til å flytte årsaken til
trafikkproblemene også få en omkjøringsveg uten sentrum. Konseptet vil dermed være nyttig for
annen trafikk enn til/fra fergene og det vil dempe trafikkpresset på sentrum.
Vi anser derfor K1b-konseptets alternativ 1 som den beste løsningen, jfr figur 22. Også dersom
fast fjordkryssing ligger tiår fram i tid kan det være aktuelt å vurdere et nytt fergeleie vest for
sentrum.

7.2

Konseptene K2, K3 og K4

7.2.1 Vurderte vegløsninger – vurderingsmetode

I disse konseptene føres ny E39 sørvestfra via Julsund og langs Julsundvegen inn mot Molde.
Som beskrevet i kap 5.3 er det ulike varianter av en omkjøringsveg i tunnel utenom Molde
sentrum som vurderes som aktuell løsning for E39 gjennom Molde i konseptene K2-K4, se Figur
18. Det er der listet opp seks ulike varianter av en omkjøringstunnel, avhengig av hvor
tunnelpåhugget plasseres hhv vest og øst for byen.
Det sentrale spørsmålet blir dermed hvilken tunnelløsning, dvs tunnelengde, som bør velges. Det
er ikke lengden tunnelen som er avgjørende for hvor godt vegløsningen vil fungere, men heller
hvor tunnelpåhuggene i vest og øst plasseres, sett i forhold til muligheten for utbedring langs
eksisterende veg, sannsynlig avlastning av nåværende veg, sammenhengen med øvrig vegnett,
tilgjengeligheten til ulike deler av byen osv. Plassering av tunnelpåhugget i vest kan derfor
vurderes uavhengig av hvor tunnelpåhugget øst for byen plasseres.
Vi har dermed valgt å dele vurderingen av de aktuelle tunnelløsningene i to, nemlig:
Strekningen vest for byen, Djupdalen – Reknes
Strekningen øst for byen, Moldegård – Årø
7.2.2

Djupdalen – Reknes
De prinsippløsningene som vurderes på denne strekningen er vist i figuren nedenfor.

Figur 24: Alternative tunnepåhugg Djupdalen – Reknes

I de ulike alternativer vil det være aktuelt med tverrslag for å få forbindelse mellom tunnelen og
viktige målområder/bydeler, antydet med piler på figuren under. Det er ikke vurdert i detalj hvor
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disse tverrslagene bør plasseres, unntatt tverrslaget til P-anlegget i fjell ved sentrum som er
omtalt ovenfor. Det vil også være aktuelt med minst ett tverrslag fra den lange tunnelen øst for
sentrum, eksempelvis ved Fuglset/Moldegård.
Trafikkbelastning
I følge trafikkberegningene for konseptene K2-K4 vil ÅDT i 2040 med dagens vegnett være som
følger på denne strekningen med hhv 0,67 % og 2 % årlig trafikkvekst:
Tabell 1: Beregnet ÅDT 2040

Konsept
K2 og K3
K4

Ved Mek
10.000-15.000
6.500-9.600

Ved Stenrud
15.000-22.000
11.000-17.000

Reknes vest
12.500-18.500
9.500-14.000

Østover fra tunnelpåhugget vil denne trafikken fordele seg på tunnelen og dagens veg,
Julsundvegen. Det er ikke utført trafikkberegninger som fordeler trafikken på nye og eksisterende
veger da RTM-modellen er for ”grovkornet” til dette. Det er derfor usikkert hvordan
trafikkfordelingen mellom tunnelen og Julsundvegen vil bli i de enkelte alternativer.
Den trafikkstrømmen som i hvert fall må påregnes å benytte tunnelen er gjennomgangstrafikk
øst-vest gjennom Molde. I kap 6.3 er omtalt beregningene av gjennomgangstrafikken som er
utført med trafikkmodellene. Gjennomgangstrafikken Mek – Årø i ÅDT 2040 vil være som følger
med hhv 0,67 % og 2 % årlig trafikkvekst:
Tabell 2: beregnet gjennomgangstrafikk Mek – Årø i ÅDT 2040

Konsept
K2 og K3
K4

Gjennomgangstrafikk
ÅDT 2040
2.500-3.500
1.200-1.800

Denne trafikken kan altså antas å benytte tunnelen, men den utgjør en relativt liten del av
totaltrafikken ved Mek og Stenrud, jfr Tabell 1.
Spørsmålet blir derfor hvor mye av trafikken til ulike deler av Molde som vil benytte tunnelen og
tverrslagene til de respektive bydelene. Dette er det umulig å si noe eksakt om på det
foreliggende grunnlaget, men noen viktige momenter i den sammenheng er at:
-

Arealbruken er og vil fortsatt bli knyttet til eksisterende vegnett med Julsundvegen som
en hovedveg/samleveg langs sjøen.
Mange viktige målpunkter ligger langs eller i tilknytning til Julsundvegen.
Hvis Julsundvegen blir avlastet for trafikk vil trafikksituasjonen der bedres og den kan da
være et naturlig vegvalg for trafikk til viktige målpunkter vest for sentrum.

For å få mest mulig trafikk til å benytte tunnelen, særlig i alternativ A og B i Figur 24, bør det
etableres flere tverrslag til viktige målpunkter/bydeler, muligens flere enn det som er antydet i
figuren.
Ut fra det ovenstående mener vi likevel det er grunn til å anta at mesteparten av trafikken
fortsatt vil finne det mest naturlig å benytte Julsundvegen mellom Djupdalen og sentrum. Hvis vi
for enkelhets skyld antar at trafikken vil fordele seg 50/50 på tunnelen og Julsundvegen vil vi få
følgende fordeling i ÅDT 2040 med hhv 0,67 % og 2 % årlig trafikkvekst:
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Tabell 3: Trafikkfordeling tunnel/Julsundvegen ved 50/50-fordeling (avrundet)

Konsept
K2 og K3
K4

Ved Mek

Ved Stenrud

0,67 %

2%

0,67 %

2%

5.000/5.000

7.500/7.500

7.500/7.500

11.000/11.000

3.500/3.500

5.000/5.000

5.500/5.500

8.500/8.500

Trafikkbelastningen i et snitt ved Reknes er beregnet noe lavere enn ved Stenrud.
Vi har ikke vurdert framtidige trafikktall med en prognose på 4 % årlig trafikkvekst. Det kan
hende man kan oppleve så høy trafikkvekst over tid på visse deler av vegnettet som følge av
spesielle utbyggingsprosjekter etc, men vi mener at det ikke er realistisk å legge en så høy
prognose for hele vegnettet (jfr de fylkesvise trafikkprognosene i NTP).
Det er viktig å være klar over at trafikkberegningen er utført uten bomavgifter i det nye
vegnettet. Bomavgiftene vil bidra til å redusere de faktiske trafikkmengdene, avhengig av
størrelsen på avgiftene. Tallene angitt i tabellene ovenfor må derfor anses som ”optimistiske” i
den forstand at de ikke har tatt høyde for effekten av avgiftene. ÅDT-tallene må altså forventes å
bli lavere enn tabellene tilsier.
Selv om usikkerheten i ÅDT-tallene i tabellene ovenfor er betydelig mener vi å kunne trekke
følgende slutninger (se også Figur 24):
-

Konseptene K2 og K3:
Alternativ A:
Julsundvegen kan opprettholdes som tofelts veg østover fra Djupdalen.
Alternativ B og E:
E39 bør trolig bygges som firefelts veg fra Djupdalen og fram til tunnelpåhugget.

-

Konsept K4:
Alternativ A:
Julsundvegen kan opprettholdes som tofelts veg østover fra Djupdalen.
Alternativ B og E:
E39 kan bygges som tofeltsveg, evt trefelts veg med midtdeler, fra Djupdalen til
tunnelpåhugget.

-

Tunnelene i alle alternative påhugg kan sannsynligvis dimensjoneres som ettløps tunneler
med to kjørefelt (tunnelprofil T10,5). Eneste forbehold er en kort sentrumstunnel med
påhugg E der framtidig trafikkbelastning og dimensjoneringen bør vurderes mer
inngående før mer sikre konklusjoner kan trekkes.

Basert på disse vurderingene er kostnadene for de ulike tunnelalternativene med tilstøtende
vegstrekninger på strekningen Djupdalen – Årø anslått samlet for delstrekningene vest og øst for
sentrum, se kap 7.2.3 nedenfor.
Trafikkavvikling, framkommelighet
Konsept K2 og K3:
I alternativ A med tunnelpåhugg ved Djupdalen kan trafikkbelastningen på Julsundvegen østover
mot sentrum bli vesentlig større enn i dag. Med Julsundvegen som fortsatt tofeltsveg kan det bli
mer anstrengt trafikkavvikling i kryssene enn i dag og tiltak kan bli nødvendig.
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Det samme gjelder øst for tunnelpåhugget i alternativ B, dvs øst for Stenrud.
I alternativ E med tunnelpåhugg ved Reknes forutsettes Julsundvegen utbygd til firefeltsveg
vestfra og fram til tunnelpåhugget og med tilstrekkelig kapasitet i kryssene. Det bør derfor bli
tilfredsstillende trafikkavvikling på strekningen Djupdalen – Reknes i dette alternativet.
Krysset (trolig rundkjøring) mellom tunnelen og Julsundvegen i de ulike alternativer forutsettes
dimensjonert tilstrekkelig til at kapasitetsproblemer unngås. Det er likevel mulig at situasjonen
kan bli mer anstrengt i krysset ved Reknes i alternativ E der trafikken fra Aker stadion og
tilleggende virksomheter også bli koblet på.
Det er ikke grunnlag for å trekke klare konklusjoner om hvilket alternativ for tunnelpåhugg som
gir best trafikkavvikling, men usikkerheten er størst i alternativ A og B da det er uvisst hvor mye
Julsundvegen øst for tunnelpåhugget vil bli avlastet for trafikk. På den annen side kan det tidvis
bli anstrengt trafikkavvikling i krysset ved Reknes i alternativ E.
Konsept K4:
Trafikkbelastningen på Julsundvegen øker ikke så mye i forhold til dagens situasjon at det er
grunn til å forvente vesentlige avviklingsproblemer. Gjelder alle alternative tunnelpåhugg.
Trafikksikkerhet
I alternativ A og B kan det bli aktuelt med trafikksikkerhetstiltak på Julsundvegen øst for
tunnelpåhugget der trafikken ventes å øke merkbart i forhold til i dag. Der vil det også bli aktuelt
med tiltak for å bedre situasjonen for gående og syklende.
I alternativ E forutsettes Julsundvegen å bli utbedret/utbygd på hele strekningen fra Djupdalen til
Reknes og nødvendige trafikksikkerhetstiltak vil bli gjennomført i den forbindelse. Aktuelle gang-/
sykkeltiltak forutsettes utført som en del av utbedringen av Julsundvegen.
For øvrig vil tiltak for å bedre tilbudet for gående og syklende i byområdet generelt medføre
bedre trafikksikkerhet i alle alternativer, se kap 4.
Forskjellen mellom alternativene mht trafikksikkerhet er først og fremst at det i alternativ A og B
kan bli nødvendig med et ukjent omfang av trafikksikkerhetstiltak langs Julsundvegen øst for
tunnelpåhugget, avhengig av hvor mye trafikk det ”blir igjen” på Julsundvegen.
Støy/miljøforhold
Konsept K2 og K3:
For støy- og miljøforholdene langs vegnettet gjelder mye av det samme som for trafikkavvikling
og trafikksikkerhet, nemlig at mye avhenger av hvor stor trafikkavlastning det blir på
Julsundvegen øst for tunnelpåhuggene i alternativ A og B. Det er derfor uvisst hvordan
støysituasjonen blir på disse strekningene med tunnel ihht alternativ A og B, og i hvilken grad det
blir nødvendig med støytiltak i disse alternativene.
I alternativ B og E vest for tunnelpåhugget forutsettes Julsundvegen utbedret og at det blir utført
støyskjermende tiltak i forbindelse med disse anleggsarbeidene. I alternativ E forutsettes at det
blir tilfredsstillende støyforhold langs hele strekningen fra Djupdalen til Reknes.
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Konsept K4:
Trafikkbelastningen blir generelt lavere i K4-konseptet enn i K2- og K3-konseptene.
Støybelastningen blir dermed også noe lavere og behovet for støytiltak langs eksisterende veg
blir tilsvarende mindre. Forskjellen mellom alternativene mht støy må antas å bli mindre enn i
K2- og K3-konseptene.
Helhetlig vegnett, tilgjengelighet til sentrum
I alle alternativer forutsettes et tverrslag som gir atkomst til P-anlegget i fjell og til sentrum for
øvrig via Øvre veg.
I alternativ A og B forutsettes også tverrslag som gir atkomst fra tunnelen til andre
områder/bydeler vest for sentrum, se Figur 24. I alternativ E vil fortsatt Julsundvegen være
ganske avgjørende for tilgjengeligheten til alle områder vest for sentrum. Slik sett blir
vegsystemet og tilgjengeligheten til områder vest for sentrum noe mer fleksibel i alternativ A og
B der man får to hoved-/samleveger som gir atkomst til en del av disse bydelene.
7.2.3 Reknes – Årø

Tunnelalternativene på strekningen fra Reknes til Årø blir i prinsippet den samme som i K1konseptet, se figuren nedenfor.

Årø

Reknes

Figur 25: Alternative hovedvegløsninger Reknes – Årø

Tunneler med alternativ påhugg vest for sentrum som vist i Figur 24 kan kombineres med en
løsning øst for sentrum som enten har tunnelpåhugg ved C eller D i figuren ovenfor. Man kan
dermed få de tunnelvariantene av ulik lengde som omtalt i kap 6.3, se også Figur 18.
I de lengste alternativene med det østre tunnelpåhugg ved Årø (D) er det forutsatt et tverrslag i
med forbindelse til Fannestrandsvegen området Fuglset/Moldegård.
De ulike konsekvenser og virkninger av de to tunnelkonseptene på strekningen Reknes – Årø blir
i prinsippet som omtalt under konsept K1, se kap 7.1. Nedenfor er likevel oppsummert de
viktigste vurderingene som er relevante for alternativ C og D øst for sentrum.
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Trafikkbelastning – dimensjonering av ny veg
I alternativ C vil tunnelen fram til Lingedalen/Moldegård bli benyttet av gjennomgangstrafikk
vest-øst mellom Djupdalen og Årø og samt trafikk vestfra til områdene øst for sentrum, bl.a.
Moldegård og andre tyngre reisemål/arbeidsplasser i dette området.
Som vist i tabell 2 er gjennomgangstrafikken vest-øst beregnet til 2.500-3.500 i ÅDT 2040,
avhengig av trafikkprognose. I tillegg kommer trafikk vestfra til områdene øst for sentrum som
det ikke finnes beregninger for, men som må antas å være betydelig. Vi vil likevel anta at
tunnelen i alternativ C ikke får større belastning (10-12.000 i ÅDT 2040) enn at den kan bygges
som ettløps tunnel med to kjørefelt uansett hvor tunnelpåhugget plasseres vest for sentrum.
Eneste forbehold er som før nevnt en kort sentrumstunnel E – C i Figur 25 E der framtidig
trafikkbelastning og dimensjonering bør vurderes mer inngående før mer sikre konklusjoner kan
trekkes.
Som i K1-konseptet blir krysset mellom tunnelen og Fannestrandsvegen Lingedalen/ved
Moldegård et viktig knutepunkt som må dimensjoneres med tilstrekkelig kapasitet slik at det ikke
blir en flaskehals i vegnettet.
Videre østover til Årø vil E39 følge Fannestrandsvegen som vil kunne få en ÅDT i 2040 på 2030.000. Som i K1-konseptet legger vi til grunn en bymessig firefeltsløsning på denne
strekningen, i hovedsak med veg i dagen.
I alternativ D vil tunnelen fram til tverrslaget ved Fuglset/Moldegård bli benyttet av samme
trafikkstrømmer som i alternativ C som omtalt ovenfor.
Tunnelen videre til Årø vil hovedsakelig bli benyttet av gjennomgående trafikk vest-øst og trafikk
østfra til ulike bydeler via tverrslagene. Heller ikke her finnes det grunnlag til å beregne
trafikkfordelingen mellom tunnelen og Fannestrandsvegen. Hvis vi som en grov antakelse
forutsetter 50/50-fordeling på de to veglenkene vil det bety en ÅDT i størrelsesorden 10-15.000
på hver av dem i 2040-nivå. Som nevnt under K1-konseptet mener vi imidlertid det er grunn til å
anta en noe større belastning på Fannestrandsvegen enn i tunnelen. Dette tilsier i så fall at
tunnelen bør kunne bygges som ett-løps tunnel med to kjørefelt (T10,5), forutsatt at det blir
tilstrekkelig med tverrslag/nødutganger av beredskapsmessige hensyn.
Avhengig av framtidig trafikkvekst kan man fortsatt få en ÅDT på Fannestrandsvegen på opptil
15-20.000 øst for Moldegård. Det vil da være behov for firefeltsveg på strekningen, selv med
tunnelen til Årø.
Trafikkavvikling, framkommelighet
I en tunnelløsning ihht alternativ C vil koblingen mellom tunnelen og Fannestrandsvegen ved
Moldegård bli et viktig knutepunkt. Der må det detaljeres en trafikkløsning som gir god avvikling
for alle trafikkstrømmer, både til/fra tunnelen og mot sentrum på Fannestrandsvegen. En løsning
med rundkjøring i dette knutepunktet kan bli en flaskehals. Det bør derfor vurderes en løsning
med rampetilknytninger for trafikk til og fra tunnelen.
Videre østover forutsettes E39 utbygd til smal firefelts veg med kryss i plan. Selve vegen vil da få
tilstrekkelig kapasitet, men kryssene vil bli avgjørende for kapasitet og trafikkavvikling. Valg av
kryssløsning, lysregulert kryss eller rundkjøring, må vurderes i hvert tilfelle avhengig av stedlige
forhold (trafikk fra sideveger).
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Alt i alt antas alternativ C å medføre en vesentlig forbedring av trafikkavviklingen i og ved
sentrum. Utbygging av Fannestrandsvegen til firefelts veg vil forbedre trafikkavviklingen langs
denne, ikke minst for den gjennomgående trafikken.
I alternativ D vil trafikken bli fordelt på tunnelen og Fannestrandsvegen. Dette vil gi mindre
press på kryssene langs Fannestrandsvegen, men som nevnt er det sannsynlig at det over tid
likevel blir nødvendig å utvide denne til firefelts veg. Uansett forutsettes utført tiltak som gir
tilfredsstillende trafikkavvikling. Dette gjelder bl.a. krysset ved Moldegård mellom tverrslaget fra
tunnelen og Fannestrandsvegen.
Som i K1B-konspetets alternativ 2 er usikkerheten knyttet til alternativ D hvor mye
Fannestrandsvegen vil bli avlastet av tunnelen. Man kan risikere en løsning som på lang sikt ikke
gir vesentlig mindre trafikk på Fannestrandsvegen enn i dag. I så fall må man enten leve med
denne belastningen og bare foreta punktvis utbedring i flaskehalser og kryss, eller man må
utvide Fannestrandsvegen til fire felt selv med tunnelløsningen i alternativ D. Vi anser dette som
en kostbar og lite realistisk løsning.
Trafikksikkerhet
Vegløsningene i alternativ C og D vil medføre bedre trafikksikkerhetsstandard på hovedvegnettet
og på det avlastede vegnettet, særlig i og ved sentrum. Tunneler har generelt lav ulykkesrisiko
og er trafikksikre strekninger. Den lange tunnelen i alternativ D vil derfor være et trafikksikkert
tilbud for brukerne av denne, men usikkerheten er som nevnt hvor mye tunnelen vil avlaste
Fannestrandsvegen.
Det må forutsettes at det i tilknytningen til begge hovedvegalternativene blir etablert trafikksikre
løsninger for gående og syklende som også vil medføre bedret trafikksikkerhet i det aktuelle
området.
For øvrig vil tiltak for å bedre tilbudet for gående og syklende i byområdet generelt medføre
bedre trafikksikkerhet i begge alternativer, se kap 4.
Alt i alt har vi ikke på dette stadiet grunnlag for å vurdere om det vil være vesentlig forskjell i
trafikksikkerhetssituasjonen i de to vurderte vegalternativene øst for sentrum.
Støy/miljøforhold
Støyforholdene langs vegnettet vil bli forbedret der hovedvegen legges i tunnel og der vegnettet
blir betydelig avlastet. Dessuten må det forutsettes at det langs strekninger der det
utbedres/bygges ny veg i dagen som langs Fannestrandsvegen mellom Moldegård og Årø i
alternativ C, blir utført støyskjermende tiltak for å bringe støynivået ned på akseptable nivåer.
I alternativ D er de støymessige konsekvensene av nytt hovedvegnett avhengig av hvor mye
Fannestrandsvegen blir avlastet av tunnelen til Årø. Med fortsatt trafikkvekst vil
Fannestrandsvegen neppe bli avlastet så mye at det er grunn til å forvente vesentlig forbedring
av støynivået langs denne i forhold til dagens situasjon uten at det foretas spesielle
støyskjermingstiltak.
Det vil likevel være mindre krevende å bringe støynivået langs Fannestrandsvegen ned på
akseptable nivåer når mye av trafikken vil bli overført til tunnelen i alternativ D.
Helhetlig vegnett, tilgjengelighet til sentrum
Trafikk østfra vil i alternativ C i prinsippet ha samme vegvalgsmuligheter fram til Moldegård
som i dag, nemlig E39 Fannestrandsvegen eller Frænavegen, men da med bedre standard og
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kapasitet. Krysset ved Moldegård mellom Fannestrandsvegen og tunnelen blir et kritisk punkt for
trafikkavviklingen og tilgjengeligheten til sentrum. Det må forutsettes trafikkløsninger som sikrer
god avvikling i dette knutepunktet. Fra Moldegård kan innfartstrafikken fordeles på
sentrumstunnelen, Fannestrandsvegen og Moldegårdsvegen/Øvre veg.
I alternativ D vil sentrumsrettet trafikk fra øst kunne benytte tunnelen fra Årø og tverrslaget
ved Fuglset/Moldegård og til Øvre veg som alternativ til Fannestrandsvegen og Frænavegen. Man
vil da få fordelt trafikken østfra på tre innfartsårer helt fra Årø til sentrum. Dette kan tenkes å gi
en noe mer fleksibel trafikkavvikling uten det samme knutepunktet ved Moldegård som i
alternativ C.
For øvrig vil trafikkavviklingen langs Fannestrandsvegen og atkomsten til denne fra sidevegene
være avhengig av hvilke kryssløsninger langs Fannestrandsvegen som velges i hhv alternativ C
og D. Det må imidlertid antas en høyere standard på Fannestrandsvegen og kryssene langs
denne i alternativ C.
7.2.4 Anleggskostnader i konsept K2, K3 og k4

Som tidligere påpekt er kostnadsanslagene som oppgis grove anslag basert på løpemeterpriser
for ulike elementer. Anslagene er ment å angi en sannsynlig størrelsesorden på
utbyggingskostnadene på dette tidlige planstadiet.
Veg- og tunnelalternativene som er vurdert i disse konseptene omfatter tunneler av varierende
lengde samt nødvendig utbedring/utbygging av tilstøtende vegstrekninger (Julsundvegen og
Fannestrandsvegen), se Figur 18 som også er vist nedenfor som Figur 26. Lengden på
tunnelalternativene vil variere fra ca 3,2 (E-C) til ca 11,5 km (A-D). I tillegg kommer aktuelle
tverrslag med forbindelse til ulike bydeler og P-anlegg nord for sentrum.

Figur 26: Aktuelle tunnelløsninger i KA-konseptet

I de korteste tunnelalternativene må eksisterende veg utbedres vest og øst for tunnelen,
Julsundvegen i vest og Fannestrandsvegen i øst. Som beskrevet ovenfor må Fannestrandsvegen
bygges ut til firefeltsveg (se konsept K1), det samme gjelder trolig den østre delen av
Julsundvegen (B-E). Utbygging av Fannestrandsvegen til smal firefeltsveg vurderes som
udramatisk, men krever naturligvis en del grunnerverv og inngrep på sidearealene.
Standarden på utbedring av den vestre delen av Julsundvegen (A-B) er noe mer usikker. Der er
trefeltsveg med midtdeler eller smal firefeltsveg de aktuelle alternativene.. Topografien langs
deler av Julsundvegen er mer krevende enn langs Fannestrandsvegen. Dessuten er det stedvis
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noe bebyggelse relativt nær vegen og det er kort avstand til strandkanten på enkelte partier.
Utbedringsstandarden på Julsundvegen må derfor vurderes mer inngående enn det vi har hatt
muligheter til i denne forbindelse. For enkelhets skyld har vi lagt til grunn utbygging til smal
firefeltsveg av Julsundvegen helt fra Djupdalen i alternativene som starter med tunell i B eller E.
Det er ikke tatt med kostnader for utbedring av øvrig vegnett i byområdet eller nye gang-/
sykkelveger og støytiltak som ikke er en del av hovedvegprosjektet i de vurderte alternativene.
Det innebærer at det heller ikke er tatt med kostnader for utbedring av Fannestrandsvegen i
alternativene med tunnel til Årø (D) dersom gjenværende trafikk på denne skulle bli så høy at det
blir nødvendig med tiltak også der (i tillegg til tunnelen).
De grove kostnadsanslagene antyder utbyggingskostnader som ligger i størrelsesorden 1,3 til 1,8
mrd kr. Det dyreste alternativet er den lengste tunnelen fra Djupdalen – Årø, det rimeligste er
den korteste tunnelen Reknes – Moldegård med utbedring av vegstrekningene på hver side. De
øvrige alternativene ligger mellom disse ytterpunktene, men generelt vurderes alternativer med
lange tunneler å være dyrere enn kortere tunneler kombinert med ubedring av veg i dagen på
hver side.
Dersom det må utføres tiltak også langs Fannestrandsvegen i tunnelalternativene til Årø blir disse
alternativene enda dyrere.
Hvis mer utførlige trafikkberegninger skulle tilsi at det blir nødvendig med toløps tunnel, dvs fire
felt (evt på deler av tunnelstrekningene), vil kostnadene bli vesentlig høyere.
7.2.5 Samlet vurdering av vegalternativene i konseptene K2, K3 og K4

Konklusjonen i vår vurdering av alternativene i disse konseptene blir i stor grad den samme som
i K1B-konseptets alternativ 2, nemlig at mye er avhengig av hvor mye de ulike
tunnelalternativene vil avlaste eksisterende veg, dvs Julsundvegen og særlig Fannestrandsvegen.
Vi anser det derfor som mer usikkert og uforutsigbart på dette stadiet å satse på løsninger med
lang tunnel enn på løsninger med kortere tunnel i kombinasjon med utbedring av eksisterende
veg vest og øst for tunnelen. Denne konklusjonen forsterkes av at løsninger med lang tunnel
sannsynligvis er vesentlig dyrere enn de med kort tunnel.
Særlig vil vi stille spørsmål ved om kostnaden for en lang tunnel på 11-12 km mellom Djupdalen
og Årø vil stå i rimelig forhold til den usikre effekten, all den tid gjennomgangstrafikken er (og
blir) så vidt beskjeden og mye av dagens arealutnyttelse og virksomheter er tilknyttet
Julsundvegen og særlig Fannestrandsvegen.
På det grunnlaget som har vært tilgjengelig i denne utredningen vil vi anbefale at:

De korteste tunnelalternativene, dvs B-C eller E-C, legges til grunn for videre arbeid og
vurderinger.

For å kunne trekke sikrere konklusjoner om valg av tunnelløsning må det gjennomføres
trafikkundersøkelser og –beregninger som gir et bedre grunnlag til å vurdere
trafikkfordelingen på nytt og eksisterende vegnett.

Utbedringsstandarden langs Julsundvegen vurderes nærmere på grunnlag mer detaljerte
planer og kostnadsanslag.
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OPPSUMMERING – ANBEFALING
Sentrale problemstillinger
Dagens trafikksituasjon og de avviklingsproblemene som finnes er i stor grad knyttet til
fergetrafikken Molde – Vestnes. I tillegg er trafikkbelastningen klart størst på E39
Fannestrandsvegen øst for sentrum der fergetrafikken tilknyttes E39 og der en rekke store
arbeidsplasser og publikumsrettede virksomheter er lokalisert.
Arealutviklingen i Molde vil være preget av særlig to utbyggingsprosjekter: boligutbygging i
Årølia som vil inneholde 5000 innbyggere fullt utbygd, samt bygging av nytt sykehus ved Øvre
Eikrem. Begge disse prosjektene ligger øst for sentrum og vil forsterke presset på vegnettet
mellom sentrum og Årø.
Tiltak for å begrense veksten biltrafikken
I forbindelse med KVU-arbeidet for E39 er det vurdert trafikkprognoser som tilsier fra 0,67 % til
2 % årlig trafikkvekst fram til 2040. En trafikkvekst på 2 % på så lang sikt vil medføre en
betydelig forverring av trafikksituasjonen i Molde. Uansett trafikkutvikling bør det derfor
iverksettes tiltak for å begrense veksten i biltrafikken.
Det må et sett av virkemidler til for å få til en økning i mer miljøvennlig transport som
kollektivtrafikk og gange/sykkel. En rekke positive tiltak kan gjøres innen området bymiljø og
gange- og sykkel. Likeledes kan knipper av positive tiltak for kollektivtrafikken kunne bidra i ulik
grad til å øke bruken av miljøvennlig transport. Å satse bare på positive virkemidler innen disse
to områdene vil ikke gi tilstrekkelig effekt. Erfaringer tilsier at utbygging av god infrastruktur for
sykkel er viktig for å øke sykkelbruken, men dette må kombineres med andre tiltak for å få
effekt. Arealplangrep og restriksjoner på bil er eksempler på dette.
Sterk satsing på kollektivtransporttiltak vil ikke gi høy effekt hvis ikke det iverksettes tiltak
innenfor arealbruksutvikling og bilbegrensende tiltak. En sterk satsing kun på kollektivtiltak vil i
hovedsak trekke gående og syklende over på bussen (reduksjon av sykkelandelen), mens
biltrafikken påvirkes i liten grad. Arealbruk og bilrestriktive tiltak er helt avgjørende områder
hvor det også må settes inn tiltak dersom man skal påvirke biltrafikken.
Det er altså en sammensatt virkemiddelbruk som anbefales. I rapporten har vi konkretisert
følgende tema som må inngå i en slik virkemiddelpakke:
-

Bymiljø og gange- og sykkel
Kollektivtrafikk
Arealbruk
Parkering
Trafikantbetaling/bompengeordninger

Av disse virkemidlene er det særlig utbygging av sykkelvegnettet kombinert med restriksjoner på
bilbruk (styring av P-tilbudet og evt bomavgifter) som kan bidra til å begrense trafikkveksten på
kort sikt. Bevisst arealbruk som reduserer behovet for transport vil virke på lenger sikt.
Sentrale problemstillinger i de vurderte konseptene
I K1-konseptet vil økt trafikk med fergene og økt trafikk på vegsystemet fra fergeleiet og østover
på E39 være den viktigste utfordringen.
I konseptene K2, K3 og K4 vil det bli økt trafikk på Julsundvegen vest for byen, men belastningen
blir vesentlig lavere enn øst for sentrum.
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Følgende viktige spørsmål må avklares i videre vurderinger om framtidig E39 gjennom Molde i de
respektive konseptene:
-

I konsept K1, fergekonseptet:
A: enten må trafikksystemet utbedres vesentlig med dagens plassering av fergeleiet
(K1a), eventuelt med omkjøringstunnel utenom sentrum,
B: eller fergeleiet må flyttes vest for sentrum og tilknyttes et hovedvegnett som leder
trafikken utenom sentrum (K1b).

-

I KA-konseptet generelt:
A: enten må E39 østover fra sentrum mot Årø legges i ny trasé (tunnel)
B: eller dagens veg må utbedres til firefeltsveg.

-

I konseptene K2, K3 og K4:
A: enten må E39 Julsundvegen østover fra Djupdalen mot sentrum legges i ny trasé
(tunnel)
B: eller dagens veg må utbedres.

Vurdering av K1-konseptet – dagens plassering av fergeleiet (K1a) eller nytt fergeleie (K1b)
K1a-konseptet der dagens plassering av fergeleiet beholdes kan ses på som en minimumsløsning
basert på dagens vegsystem, men der dette utbedres. Tiltaket kan realiseres trinnvis og relativt
raskt (avhengig av ressurstilgangen og nødvendige planavklaringer) og med relativt lave
kostnader. Løsningen vil imidlertid innebære at strekningen fergeleiet – Roseby – Årø med
tilstøtende kryss og vegnett fortsatt kan bli flaskehalsen i det sentrale vegsystemet i byen, og
man har ikke fjernet den egentlige årsaken til de største trafikkproblemene man har i dag.
Løsningen vil heller ikke gi noen nytte for andre deler av sentrum uten at det suppleres med flere
tiltak. Et mulig tiltak som bør vurderes er å etablere en kort omkjøringstunnel utenom sentrum
også i dette konseptet, dvs som i K1b-konseptets alternativ 1.
Ved å flytte fergeleiet ut av sentrum som i K1b-konseptet vil man i tillegg til å flytte årsaken til
trafikkproblemene også få en omkjøringsveg uten sentrum. Konseptet vil dermed være nyttig for
annen trafikk enn til/fra fergene og det vil dempe trafikkpresset på sentrum.
Vi anser derfor K1b-konseptet som den mest helhetlige og framtidsrettede løsningen og anbefaler
at dette legges til grunn for eventuell videre planlegging av K1-konseptet.
Plassering av nytt fergeleie i K1b-konseptet
Det er primært to aktuelle hovedalternativer for plassering av nytt fergeleie:
Ved Reknes (vest for Aker stadion og Seilet)
Ved Rotvoll/Stenrud
Ulempen med en plassering ved Reknes er at man ”trykker inn” mange aktiviteter på et relativt
lite område, nemlig Aker stadion, hotell, parkeringsplasser samt fergeleie med oppstillings- og
utkjøringsarealer. Fordelen med plasseringen er at det er sentrumsnært og med gangavstand til
reisemål i og ved sentrum for fergepassasjerer uten bil. Imidlertid er det mye som tyder på at
slike passasjerer utgjør en liten gruppe og at dette momentet derfor ikke bør veie så tungt.
Fordelen med en plassering ved Rotvoll/Stenrud er at man ved utfylling kan for bedre ”armslag”
til å opparbeide tilstrekkelige arealer for køoppstilling og ilandkjøring. Ved å føre fergetrafikken
inn i en omkjøringstunnel østover og utenom sentrum vil man unngå å forstyrre
trafikkavviklingen i og ved sentrum. Dessuten vil man få en merkbar innkorting av
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fergesambandet. Ulempen er at et nytt fergeleie ved Rotvoll/Stenrud krever betydelig utfylling i
sjøen for å skaffe tilstrekkelige arealer. Grunnforhold og eventuelle verneinteresser langs
strandkanten må kartlegges nærmere som grunnlag for en mer inngående vurdering av
plassering av nytt fergeleie.
Vår vurdering er at det er interessante fordeler ved plassering av fergeleiet ved Rotvoll/Stenrud,
men at det er vanskelig å trekke bastante konklusjoner om dette på det foreliggende grunnlaget.
Vurdering av vegløsning i K1b-konseptet
På nåværende tidspunkt finnes ikke grunnlag for å beregne hvordan trafikken vil fordeles på
eksisterende og nytt vegnett i en framtidig situasjon. Slik kunnskap er helt avgjørende for å
kunne vurdere virkningen og nytten av ulike vegløsninger.
Vår vurdering er likevel at en løsning med nytt fergeleie vest for sentrum, en tunnel utenom
sentrum fra fergeleiet til Moldegård/Lingedalen og utbygging av Fannestrandsvegen til
firefeltsveg derfra til Årø (alternativ 1), må anses som en mer forutsigbar, sikrere og vesentlig
rimeligere løsning enn lang tunnel fra fergeleiet til Årø (alternativ 2). Årsaken til dette er at:
Det er usikkert hvor mye Fannestrandsvegen vil bli avlastet for trafikk i alternativ 2.
Det er derfor også usikkert om man unngår å måtte foreta investeringer langs
Fannestrandsvegen i alternativ 2, i tillegg til investeringer i tunnelen østover til Årø, for å
oppnå akseptable avviklings-, sikkerhets- og miljøforhold langs denne vegstrekningen.
Det gjør at det er vesentlig større usikkerhet knyttet til kostnadene for alternativ 2 enn
for alternativ 1, men det er uansett sannsynlig at de blir betydelig høyere i alternativ 2
enn i alternativ 1.
Vi anbefaler derfor at en løsning ihht alternativ 1 blir lagt til grunn for videre arbeid med K1konseptet. Viktige punkter som må bearbeides og vurderes nærmere i alternativ 1 er:






Eksakt plassering av fergeleiet, kømagasiner for av- og påkjørende trafikk samt
trafikkløsning for tilknytning av fergetrafikken til hovedvegnettet.
Koblingen mellom sentrumstunnelen og P-anlegget i fjell samt evt Øvre veg.
Koblingen mellom sentrumstunnelen og Fannestrandsvegen ved Moldegård.
Standarden for utbygging av Fannestrandsvegen til fire felt mellom Moldegård og Årø.
Valg av tunneklasse (og antall løp, fartsgrense).

Anbefalt prinsippløsning er vist i figuren nedenfor (plassering av fergeleiet vurderes nærmere).

Figur 27: Anbefalt prinsippløsning i K1-konseptet dersom fast fjordkryssing ligger tiår fram i tid
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Vurdering av vegløsning i K2-, K3- og K4-konseptet
Også i dette tilfellet er det nødvendig med bedre kunnskap om trafikkfordeling på eksisterende
og nytt vegnett for å kunne trekke sikre konklusjoner om valg av vegløsning. Konklusjonen i vår
vurdering av alternativene i disse konseptene blir derfor i stor grad den samme som i K1Bkonseptet, nemlig at mye er avhengig av hvor mye de ulike tunnelalternativene vil avlaste
eksisterende veg, dvs Julsundvegen vest for sentrum og særlig Fannestrandsvegen øst for
sentrum.
Som i K1b-konseptet anser vi det som mer usikkert og uforutsigbart på dette stadiet å satse på
løsninger med lang tunnel enn på løsninger med kortere tunnel i kombinasjon med utbedring av
eksisterende veg vest og øst for tunnelen. Denne konklusjonen forsterkes av at løsninger med
lang tunnel sannsynligvis er vesentlig dyrere enn de med kort tunnel.
Særlig vil vi stille spørsmål ved om kostnaden for en lang tunnel på 10-11 km mellom Djupdalen
og Årø vil stå i rimelig forhold til den usikre effekten, all den tid gjennomgangstrafikken er (og
blir) så vidt beskjeden og mye av dagens arealutnyttelse og virksomheter er tilknyttet
Julsundvegen og særlig Fannestrandsvegen.
På det grunnlaget som har vært tilgjengelig i denne utredningen vil vi anbefale at:





De korteste tunnelalternativene, dvs B-C eller E-C, legges til grunn for videre arbeid og
vurderinger. Se figuren nedenfor.
Fannestrandsvegen fra Moldegård til Årø utbygges til firefeltsveg med standard som
innfartsveg til byområde (smal firefeltsveg, vegbredde min 16m).
Utbedringsstandarden langs Julsundvegen vurderes nærmere på grunnlag mer detaljerte
planer og kostnadsanslag (tre- eller firefeltsveg).
For å kunne trekke sikrere konklusjoner om valg av tunnelløsning må det gjennomføres
trafikkundersøkelser og –beregninger som gir et bedre grunnlag til å vurdere
trafikkfordelingen på nytt og eksisterende vegnett.

Figur 28: Anbefalte prinsippløsninger i konsept K2, K3 og K4
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