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1 Forord

Statens vegvesen Region midt (SvRm) har som tiltakshaver igangsatt plan- og utredningsarbeid for 
strekningen E39 Bolsønes – Fuglset i Molde kommune, og legger med dette fram reguleringsplan med 
plankart, bestemmelser og planbeskrivelse, samt konsekvensutredning for prosjektet. 
Planprogrammet for tiltaket ble fastsatt av plan- og utviklingsutvalget i Molde kommune juni 2013.
Reguleringsplanen sees i sammenheng med Bypakke Molde der det legges opp til at bilistene selv 
betaler en stor del av kostnadene.

Tiltaket omfattes av plan- og bygningslovens bestemmelser om konsekvensutredninger og Forskrift 
om konsekvensutredninger av 26. juni 2009, hvor det fastsettes at veganlegget kommer inn under 
denne. Formålet med konsekvensutredningen er å klargjøre virkninger av tiltak som kan ha vesentlige 
konsekvenser for miljø, naturressurser eller samfunn. Konsekvensutredninger skal sikre at disse 
virkningene blir tatt i betraktning under planlegging av tiltaket, og når det skal tas stilling til om, og 
eventuelt på hvilke vilkår, planen eller tiltaket kan gjennomføres.

Denne rapporten presenterer og sammenstiller de utredningstema som er fastsatt i planprogrammet 
som ble lagt ut til offentlig ettersyn ved kunngjøring av planoppstart. Rapporten skal utgjøre et 
kvalitetssikret beslutningsgrunnlag for valg av tekniske løsninger, og det er lagt vekt på at utredningen 
skal holdes på et overordnet og beslutningsrelevant nivå. Konsekvensutredningen (KU) er utarbeidet 
etter Statens vegvesens håndbok V712 Konsekvensanalyser.

Planbeskrivelsen med tilhørende konsekvensutredning er disponert ut fra et kronologisk prinsipp. 
Dette innebærer at bakgrunn og premisser for planarbeidet beskrives innledningsvis, deretter 
behandles eksisterende situasjon, planforslagets innhold og til slutt konsekvenser av forslaget. 
Konkret er dette utført på følgende måte:

I kapittel 3 beskrives hvilke premisser som har ligget til grunn for planarbeidet.
I kapittel 4 beskrives aspekter ved eksisterende situasjon som har hatt betydning for 
planarbeidet. Denne delen inneholder også de delene av konsekvensutredningen som dekker 
eksisterende situasjon.
I kapittel 5 beskrives planforslaget i henhold til de reguleringsformålene som er brukt i planen.
I kapittel 6 beskrives konsekvensene av planforslaget. Konsekvensene beskrives i henhold til 
Statens vegvesens håndbok nr. 140 Konsekvensanalyser. 

Beregningsresultatet for de prissatte konsekvensene kommenteres kort. For de ikke-prissatte 
konsekvensene beskrives de ulike fagtemaenes verdi, omfang og konsekvens.

Ny reguleringsplan som viser veganlegget følger eksisterende vegtrasé og senterlinje. Dette er 
grunnen til at planbeskrivelse og konsekvensutredning utarbeides som et samlet dokument. 
Som vedlegg til reguleringsplan (REG001) er det utarbeidet tekniske tegninger som viser de ulike 
detaljene i prosjektet. Dette omfatter:

Oversiktstegninger (B-tegninger)
Plan- og profiltegninger for E39 (C-tegninger)
Plan- og profiltegninger for samleveger (D-tegninger)
Normalprofiltegninger (F-tegninger)
Drensplaner (GH-tegninger)
Konstruksjonstegninger (K-tegninger)
Landskapstegninger (O-tegninger)
Faseplaner (Y-tegninger)

Reguleringsplan med konsekvensutredning legges ut til offentlig ettersyn og sendes på høring til 
berørte myndigheter, grunneiere og interesseorganisasjoner. Godkjenning av konsekvensutredningen 
skal gjøres av Molde kommune, i 2016.

Høringsuttalelser med kommentarer fra Statens vegvesen vil bli oversendt til Molde kommune.

Plan- og utredningsarbeidet har vært ledet av Statens vegvesen ved prosjektleder Ivar-Ole Mittet. 
Sweco Norge AS har hatt ansvaret for utarbeidelsen av reguleringsplan med konsekvensutredning for 
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strekningen. Arbeidet har vært ledet av Swecos oppdragsleder, Jan Håvard Øverland. En prosjekt-
gruppe bestående av Molde kommune, Statens vegvesen Region midt og Sweco Norge AS har jobbet 
med de faglige utredningene som ligger til grunn for planforslaget.

Høringsuttalelser sendes til:
Statens vegvesen Region midt
Fylkeshuset
6404 Molde
eller
E-post: firmapost-midt@vegvesen.no

Spørsmål vedrørende planarbeidet kan rettes til:
Statens vegvesen v/ Ivar-Ole Mittet
Mobil: 414 79 996
E-post: ivar-ole.mittet@vegvesen.no

Høringsfristen er satt til xx.xx.xxxx

Molde, 18.12.2015
Ivar-Ole Mittet
Planprosjektleder
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2 Sammendrag

2.1 Sammendrag planbeskrivelse

Bakgrunn
Sweco Norge AS utfører det praktiske reguleringsplanarbeidet på vegne av Statens vegvesen (SVV). 
Molde kommune fremmer planen i samsvar med Plan- og bygningslovens kap. V. I henhold til Forskrift 
om konsekvensutredning § 3 og § 4 skal det utføres konsekvensutredning av planforslaget. 
Konsekvensutredning vil følge metodikken i Statens vegvesens håndbok V712 Konsekvensanalyser.

Målet med reguleringsarbeidet er å avklare arealbruk og forholdet mellom framtidig vegsystem og 
tilgrensende områder. 

Denne rapporten inneholder både planbeskrivelse og konsekvensutredning.

Grunnlag
E39 strekning Bolsønes – Fuglset holder ikke den standarden som forutsettes i Statens vegvesens 
håndbok 017 i forhold til strekningens trafikkmengde. Strekningens ÅDT er 14000 - 18000 kjt/døgn. Ut 
fra Statens vegvesens vegnormal, trafikkens omfang per i dag, samt forventet økning må vegen 
dimensjoneres som 4-feltsveg med rabatt.

Reguleringsarbeidet er en del av Bypakke Molde. Dette betyr at en god del av finansieringa til 4-
feltsvegen kommer som følge av bompengeinnkreving.

Medvirkning
Varsel om oppstart av reguleringsarbeid ble varslet til berørte grunneiere og offentlige instanser i brev
datert 03.04.2013 og kunngjort i Romsdals budstikke og på kommunens hjemmesider 05.04.2013.
Planprogrammet ble revidert som følge av innkomne merknader, før det ble vedtatt av Plan- og 
utviklingsutvalget i Molde kommune den 18.06.2013.

Det kom inn 19 merknader til varsel om oppstart av planarbeidet, og 6 merknader til varsel om utviding 
av planområdet i 2014. Statens vegvesen, i samarbeid med Molde kommune, planlegger et åpent 
informasjonsmøte med berørte parter når planen er ute til offentlig ettersyn.

Dagens situasjon
Planområdet ligger ca. 1 km i luftlinje øst for Molde fergekai. Planen avgrenses i vest av 
bygningsmassen på Glamox, og trekkes nord for E39 slik at «melkesentralen» er innlemmet i 
planområdet. Mot sør er plangrensen lagt mot Birger Hatlebakks veg, videre østover langs Verftsgata
samt langs framtidig utfylling i sjø syd for Molde verft. Mot øst er plangrensen lagt slik at 
Fuglsetbekken er innlemmet i planen, videre følger den Fuglsetbakken nordover og inkluderer deler av 
Nerlandsvegen og Enenvegen. Mot nord går plangrensen mot Tostenbakken og strekker seg vestover 
delvis opp mot Fuglsetvegen.

E39 har i dag to kjørefelt og fartsgrense 50 km/t. Det er i dag to kryss på strekningen E39:
Bolsøneskrysset (E39 – Birger Hatlebakks veg)
Fuglsetkrysset (E39 – Enenvegen)

Beskrivelser av trafikkavviklingen og testkjøringer med bil viser at det tidvis er lange køer i området. 
Ekstra utfordrende blir dette i ettermiddagsrushet når ferjetrafikken på strekningen Vestnes-Molde 
kommer i tillegg. 
Strekningen mellom Bolsønes og Fuglset består av næringsbebyggelse og industriområder.
Småhusbebyggelsen ligger i den sydvendte hellingen nord og nordøst for planområdet. Det er lite 
grønnstruktur i området, da de fleste åpne flater er asfaltert og benyttet til parkering eller 
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lagervirksomhet for næringsaktørene i området. Det er et smalt grøntbelte mellom 
næringsbebyggelsen i nord og boligområdene.

Beskrivelse av planforslaget
E39 reguleres til 4-feltsveg med midtdeler og vegbredde 17 meter. Dagens lyskryss ved Bolsønes og 
Fuglset utformes som rundkjøringer. Ved Felleskjøpet forberedes tunnelinnslag for en eventuelt 
framtidig tunnel.

Enenvegen må delvis legges om og det etableres en ny rundkjøring i krysset med Fuglsetbakken og 
Tostenbakken. Det etableres også rundkjøring mellom Birger Hatlebakks veg og Verftsgata, i tillegg til 
at det etableres en ny tverrforbindelse mellom Fuglsetkrysset og Verftsgata. Verftsgata strammes opp 
og det legges vekt på gode løsninger for gående og syklende.

Det legges opp til et omfattende gang- og sykkelvegnett med tre traseer i øst-vest-retning samt gode 
tverrforbindelser. Det legges opp til planfri kryssing for gående og syklende over E39 og Enenvegen 
ved at det etableres underganger ved Fuglsetkrysset.  

2.2 Sammendrag konsekvensutredning
De prissatte konsekvensene viser at utbygging av strekningen Bolsønes – Fuglset er et godt tiltak for 
samfunnet. Dette er primært en konsekvens av at lyskryssene bygges om til rundkjøringer og 
tidsgevinsten dette medfører. Det kan i tillegg legges til at trafikkmengdene begynner å bli betydelige 
på strekningen, og det er behov for å gjøre tiltak med hensyn til trafikksikkerhet.

For de ikke-prissatte konsekvensene er virkningene både positive og negative. Størst positiv 
konsekvens får tiltaket på fagtema landskapsbilde, ved at en helhetlig utforming av vegsystemet vil 
bidra til at vegen kan framstå som et samlende karakterelement og gi et mer ensartet landskap i et 
område som i dag preges av svært variert bebyggelse med lite sammenhengende struktur.
Tiltaket får noe negativ konsekvens som følge av forringelse av miljøet rundt Bolsønes verft og 
innløsning av Arbeiderboligene i Fannestrandvegen.

Den samfunnsøkonomiske analysen viser at tiltaket har positiv nettonytte. Det ligger noe usikkerhet i 
hvor stor reduksjon i forsinkelse fjerning av signalanleggene vil gi, derfor er netto nytte oppgitt som et 
intervall.

Beregningene viser at utbygging av strekningen Bolsønes – Fuglset som foreslått, er et godt tiltak for 
samfunnet. Dette er primært en konsekvens av at signalanleggene blir erstattet av rundkjøringer og 
tidsgevinsten dette medfører. Det kan i tillegg legges til at trafikkmengdene begynner å bli betydelige 
på strekningen og det er behov for å gjøre tiltak med hensyn til trafikksikkerhet. 

Disse beregningene viser stort spenn i beregningene, men viser også at prosjektet vil være 
samfunnsøkonomisk lønnsomt også ved en mindre trafikkøkning.
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3 Premisser for planarbeidet

3.1 Lovgrunnlag og formål 
Sweco Norge AS utfører det praktiske reguleringsplanarbeidet på vegne av Statens vegvesen. Molde 
kommune fremmer planen i samsvar med Plan- og bygningslovens kap. V.

Vegutbyggingen kan få vesentlige virkninger for miljø, naturressurser eller samfunn, jfr. § 3 i Forskrift 
om konsekvensutredninger av 26. juni 2009. Det er lagt opp til at en vurderer utbygginga i samsvar 
med kriteriene i § 4 i nevne forskrift. Formålet med forskriften er å sikre at hensynet til miljø og 
samfunn blir tatt i betraktning i planarbeidet. Statens vegvesens Håndbok V712 Konsekvensanalyser
benyttes som metodikk.

Formålet med planarbeidet
Planarbeidet skal lede fram til en godkjent reguleringsplan, hvor det gjennom planprosessen er sikret 
gode muligheter for medvirkning. Valg av løsninger er fattet med bakgrunn i faglige vurderinger, med 
Statens vegvesens håndbøker som premissgiver for vegsystemet. Målet med reguleringsplanarbeidet 
er å avklare arealbruk og forholdet mellom framtidig vegsystem og tilgrensende områder når E39 
utvides til en smal 4-feltsveg.

Prosjektets samfunnsmål og effektmål
Utfordringer
Dagens E39 på denne strekningen holder ikke den standard som er fastlagt i vegvesenets håndbok 
N100, Veg- og gateutforming. Dagens trafikkmengde i området er allerede så stor at det har 
overskredet kravet til 4-feltsveg. I tråd med vegnormalene planlegges det derfor en oppgradering av 
E39 til en H6-standard, med minimum vegbredde på 16 meter. Valgt vegbredde er 17 m pga. økt 
rabattbredde.

Det er framkommelighetsproblemer på trafikksystemet i området, særlig i forbindelse med 
ettermiddagsrushet i kombinasjon med trafikk fra ferge. Lyskryssene på Bolsønes og Fuglset har 
kapasitetsproblemer og skaper i dag tilbakeblokkering og framkommelighetsproblemer både på E39 
og i Birger Hatlebakks veg. Disse trafikkforholdene påvirker også terminaltiden for fergene i Molde. 

Som følge av etablering av 4-feltsveg, må dagens lyskryss på Bolsønes og Fuglset bygges om til 
rundkjøringer. I tillegg er det krav i Statens vegvesen Hb N100 at en H6-veg skal være avkjørselsfri. 
Dette fører til en sanering av eksisterende avkjørsler i området og endrede kjøremønster også langs 
de kommunale sidevegene.   

Regionale og nasjonale målsetninger ved prosjektet
Prosjektets regionale og nasjonale målsettinger er:

Inngå i den langsiktige utbedringen av E39, nord-sør, som binder sammen byene langs kysten
Lette framkommeligheten mellom Mørebyene og mellom Møre og Romsdal og Trøndelag. Her 
vektlegges særskilt forbindelsen mellom Ålesund, Molde, Kristiansund og Trondheim. Moment 
som teller inn her:

o Bedre forutsigbarhet, bedre framkommelighet for langdistansetransporter og annen 
nyttetransport

o Bedre forutsigbarhet, bedre framkommelighet for langdistansebusser, for eksempel 
TIMEkspressen og Mørelinjen

o Redusere tallet på ulykker og ulykkeskostnadene
o Sikre mot påkjørsler og unngå ulykker med skader både på materiell og mennesker
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Lokale målsetninger ved prosjektet
Følgende forhold vektlegges når det gjelder prosjektets lokale målsettinger:

Avklare arealbruken og avlaste dagens veg
Redusere støy, støv og andre miljøulemper for naboer til E39.
Lette framkommeligheten på E39 øst for Molde sentrum.
Lette framkommeligheten og bedre trafikksikkerheten for myke trafikanter der man har 
lagt vekt på universell utforming og logiske løsninger uten lange omveger
Utforme veg og sideareal med fokus på trafikksikre løsninger
Utvikle løsninger med god landskapstilpasning med forskjønning der man tar hensyn til at 
man er på hovedinnfartsvegen til Molde

3.2 Gjeldende styringsdokumenter og planer

Sentrale styringsdokument
Planarbeidet er underlagt de premissene som er lagt i gjeldende Nasjonal Transportplan (NTP). 
Videre utformes reguleringsplanen i tråd med følgende rikspolitiske retningslinjer:

Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging
Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen
Rikspolitiske retningslinjer om kjøpesenter

Gjeldende nasjonale forskrifter innenfor de forskjellige saksområdene vil også styre planarbeidet. 
Dette innebærer blant annet at reguleringsplanen framstilles i henhold til framstilling av arealplaner i 
Forskrift om kart, stedfestet informasjon, arealformål og kommunalt planregister av 26. juni 2009 (kart-
og planforskriften).

Planforslaget blir berørt av følgende statlige retningslinjer og føringer gitt av overordnede 
samferdselsplaner:

1. Nasjonal transportplan 2014-2023

2. KVU E39 Ålesund-Bergsøya 

3. Bypakke Molde

Nasjonal Transportplan (NTP 2014-2023) angir de overordnede føringene for planarbeidet. 
Strekningen er en del av transportkorridor 4 Stavanger – Bergen – Ålesund – Trondheim. 
Planforslaget er ikke nevnt i transportplanen.

KVU E39 fra Ålesund til Bergsøya sør for Kristiansund skal avklare hvordan transportbehovet for 
gods og personer mellom Ålesund og Bergsøya skal ivaretas på en best mulig måte. Rapporten fra 
Statens vegvesen (oktober 2011) anbefaler K2 Tautrakonseptet med tunnel under Midfjorden, bro 
over Julsundet og tunnel forbi Molde. 

Bypakke Molde omfatter en rekke vegprosjekter i Molde sentrum, blant annet ny E39 fra Bolsønes i
vest til Årø i øst. Molde kommune fattet vedtak om bompengefinansiering 14.02.2013. Strekningen 
Bolsønes – Fuglset er satt opp i perioden 2018-2019.

Regionale planer
Planforslaget er utarbeidet innenfor rammene av følgende regionale planer:

1. Fylkesplan for Møre og Romsdal 2013-2016

2. Regional energi- og klimaplan
3. Fylkesdelplan for senterstruktur 2004 – 2008
4. Fylkesdelplan transport 2002 – 2011
5. Transportstrategi for gående og syklende 2010 – 2019
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Fylkesplan for Møre og Romsdal 2013-2016 vektlegger barn og unges deltagelse og påvirkning på 
igangsatt planarbeid, mulighetene for universelt utformede ferdselsårer, bærekraftig arealbruk og 
ressursutnyttelse, og ivaretagelsen av folkehelsen. Som særlige samferdselsmål understreker planen 
økt kollektivandel og et trafikksikkert, effektivt og differensiert transportsystem for alle brukergrupper. 
Premissene i fylkesplanen gjenspeiles i så vel planprogram som planforslag.

Regional energi- og klimaplan (Møre og Romsdal fylkeskommune 2009) fastslår at «utslepp av 
klimagassar frå samferdelssektoren i Møre og Romsdal skal reduserast med 10% […] innan 2020, i 
forhold til utsleppa i 2007 (s. 7).» Dette skal blant annet oppnås gjennom samordnet areal- og 
transportplanlegging og bedre kollektiv-, gang-, og sykkeltrafikk i byene.

Fylkesdelplan for senterstruktur 2004 – 2008 (Møre og Romsdal fylke 2004) har som målsetting å 
styrke eksisterende byer og tettsteder som konsentrerte handelssentrum og sosiale møteplasser, 
tilgjengelige for alle (s. 3). Planen nevner Molde sammen med Ålesund og Kristiansund som ett av tre 
steder der det er økonomisk grunnlag for en satsning på kollektivtrafikken (s. 16).

Fylkesdelplan transport 2002 – 2011 (Møre og Romsdal fylkeskommune 2001) tar sikte på å 
fremme bedre tilgjengelighet for folk og gods innenfor definerte rammer gitt av trafikksikkerhet, miljø 
og ressursbruk (s.5). Planen tar sikte på å legge til rette for formålstjenlig, miljøvennlig, trafikksikker 
transport i beslutninger som gjelder arealbruk og transportplanlegging (s. 7). Dette gjelder blant annet 
kollektivløsninger i by. Samtidig fastslår planen at strekningen Volda – Kristiansund (inkludert 
planområdet) skal utvikles som hovedtransportåren i fylket (s. 10).

Transportstrategi for gående og syklende 2010 – 2019 (Møre og Romsdal fylkesting 2007) 
prioriterer blant annet gang- og sykkelvegnett i en radius på 4 kilometer rundt grunnskoler og 6 
kilometer rundt videregående skoler for å gjøre det mer attraktivt å ta seg fram til fots eller med sykkel. 
I tillegg påpeker planen behovet for å etablere sykkelvegnett inn til byer eller områder med store 
arbeidsplasskonsentrasjoner (s. 22).

Lokale planer
Planforslaget er utarbeidet innenfor rammene av følgende lokale planer:

1. Kommuneplan for Molde, samfunnsdel 2013-2022

2. Kommuneplanens arealdel 2009 - 2020

3. Kommunedelplan for sentrum 1997-2007

4. Satsningsområder barn og unge, strategier 2008-2011 

Moldes kommuneplan - samfunnsdel 2013-2022 gjentar mange av de samferdselsmessige 
utfordringene byen står ovenfor. Dette gjelder både dagens trafikk fra fergekaia og østover mot Årø, 
men også trafikkmengden som vil følge av en realisert tunnel gjennom Molde. Utfordringene knytter 
seg både til trafikkavvikling og trafikksikkerhet. Samtidig aktualiseres behovet for gode 
kollektivløsninger.

Kommunedelplan for sentrum 1997-2007 avsetter området til nåværende næringsvirksomhet sør for 
E39 Fannestrandvegen, nåværende næringsvirksomhet, boligområde og framtidig friområde nord for 
E39. Arealbruken er for en stor del i samsvar med kommunedelplanen sør for Fannestrandvegen,
men avviker en del nord for veien. Her er innslaget av grøntområder mindre enn det planen anviser. 
Planens tekstdel definerer et bysentrum med to kjerneområder. I tillegg til det gamle området rundt 
Storgata peker planen også på handels- og serviceområdet mellom Lingedalen og Bolsøneset.
Planens målsetninger underbygger denne funksjonsdelingen (Molde kommune 1997:11): «Bolsønes -
Lingedalen utvikles som et moderne handels- og serviceområde. I området kan det etableres 
kjøpesentre og andre handels- og servicefunksjoner av regional karakter som krever god 
tilgjengelighet.»
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Figur 3-1: Utsnitt av Kommunedelplan for sentrum 1997-2007 som dekker det aktuelle planområdet
(www.molde.kommune.no).

Kommunedelplan Hovednett for gående og syklende i Molde kommune viser både det 
sammenhengende, framtidige nettverket for gående og syklende i kommunen og ivaretar de ulike 
interessene som er knyttet til nettverket. Planen konsentrerer seg om reiser til fots og med sykkel i 
hverdagslivet. Kommunedelplanen viser at alle hovedvegene innenfor planområdet også har en viktig 
funksjon i dette vegnettet.

Figur 3-2: Utsnitt av Hovedvegnett for gående og syklende i Molde kommune som dekker det aktuelle 
planområdet (www.molde.kommune.no).
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Strategier 2008-2011 med satsningsområder barn og unge (Molde kommune 25.10.2007, Kst. sak 
nr. 79/07) framhever byens rolle som regionsenter, satsning på natur-, energi- og miljøpolitikk,
forvaltning av det offentlige byrommet og tilrettelegging for friluftsliv, universell utforming og 
næringsutvikling.

Gjeldende reguleringsplaner

Figur 3-3: Gjeldende og tilgrensende reguleringsplaner (kilde: Molde kommune).

Innenfor planområdet finnes følgende reguleringsplaner:

Plan nr. 0461 Reguleringsplan for Moldegårdsleira-Lingedalen. Vedtatt 19.06.1962. Kommunal-
og arbeidsdepartementet.

Plan nr. 1773 Reguleringsplan for området Moldegård-Tøndergård. Vedtatt 02.01.1975. 
Fylkesmannen. 

Plan nr. 0575 Mindre vesentlig reguleringsendring for gangveg/undergang, langs/under 
Fannestrandvegen, ved Glamox. Vedtatt 28.11.1975. Bygningsrådet. 

Plan nr. 1878 Reguleringsendring for Fuglset. Vedtatt 05.11.1980. Fylkesmannen.

Plan nr. 2481 Vesentlig reguleringsendring for Vårtun-Bakkely-Fuglset. Vedtatt 18.02.1982. 
Kommunestyret

Plan nr. 3084 Tomtedelingsplan for Bolsønesområdet. Vedtatt 05.11.1985. Bygningsrådet. 
(Underliggende reg.plan for dette området er plan nr. 1773)

Plan nr. 2885 Vesentlig reguleringsendring for Fuglset-Enen-Tøndergård. Vedtatt 24.03.1988. 
Kommunestyret.

Plan nr. 0388 Justering av vestre vegtrasé Nerlandsvegen. Vedtatt 16.05.1988. Delegert
myndighet.

Plan nr. 1691 Delingsplan for del av Bolsønesområdet. Vedtatt 18.08.1992. Bygningsrådet. 
(Underliggende reguleringsplan for dette området er også plan nr. 1773)

Plan nr. 1796 Bebyggelsesplan for Havneterminalen øst. Vedtatt 29.09.1998. Kommunestyret.

Plan nr. 0997 Bebyggelsesplan for Fuglsetmarka. Vedtatt 30.06.1998. Teknisk styre.
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Plan nr. 0498 Vesentlig reguleringsendring for Enen vest. Vedtatt 12.11.1998. Kommunestyret.

Plan nr. 200609 Detaljregulering Bolsønesområdet. Vedtatt 25.04.2013. Kommunestyret.

Tilgrensende reguleringsplaner
Plan nr. 201210 Detaljregulering for gang- og sykkelveg fra Elvegata til Kviltorp skole. Planen er under 
utarbeidelse og har vært til offentlig ettersyn. Reguleringsplanen for Bolsønes – Fuglset vil videreføre 
gang- og sykkelvegen innenfor planområdet.

Vegnormal
Reguleringsplanen skal utarbeides i samsvar med gjeldende vegnormal gitt i Forskrift om anlegg av 
offentlig veg etter vegloven § 13. Europavegen skal bygges med standardklasse H6. Dette tilsvarer 
veg med fire felt og total vegbredde på 17 meter. Horisontal og vertikal kurvatur skal utformes i
henhold til gjeldende vegnormalstandard, jfr. Håndbok N100.

Universell utforming
Dagens E39 med tilhørende anlegg er ikke universelt utformet. Reguleringsplanarbeidet skal ta 
hensyn til at den nye oppgraderte E39 skal være universelt utformet. Dette medfører at man under 
hele planprosessen skal arbeide for løsninger som ikke ekskluderer mennesker med nedsatt 
funksjonsevne. For at transportsystemet skal kunne brukes av alle må alle kunne bevege seg, 
orientere seg og unngå fare. I hovedsak knyttes hindringer i transportsystemet til bevegelse, 
orientering og miljø.

3.3 Planprosess

Organisering av planarbeidet
Statens vegvesen som tiltakshaver har engasjert Sweco Norge AS som konsulent for å utarbeide 
reguleringsplan for E39 Bolsønes – Fuglset. Molde kommune, som planeiere, vil ha ansvar for 
saksbehandling etter plan- og bygningsloven.

Oppstartsmøte med Statens vegvesen, Molde kommune og Sweco Norge AS ble avholdt 10.05.2012.
Formålet med møtet var å ivareta kommunens krav og retningslinjer tidlig i planprosessen.

Det har vært løpende og tett samarbeid mellom Sweco Norge AS, Statens vegvesen og Molde 
kommune. Regionale instanser har blitt trukket inn ved behov. Det ble gjennomført eget møte,
15.03.2012, med Møre og Romsdal fylkeskommune angående løsninger for kollektivtrafikken på
strekningen.

I forbindelse med planarbeidet har det vært satt sammen en arbeidsgruppe som har jobbet med å få til 
en best mulig løsning for gående, syklende og kollektivtrafikk for E39 Bolsønes – Fuglset. 

For kollektivtrafikk er det fokusert på framkommelighet for pendlerbusser og ringbusser, og 
tilgjengelighet og framkommelighet for passasjerer mellom de ulike målpunktene og 
bussholdeplassene.

Overordnede føringer/rammer i arbeidet har vært:
NTP og klimaforlik
KVU for fergefri E39
Merknad for Møre og Romsdal fylkeskommune (datert 29. mai 2013)
Bypakke Molde
Kommunedelplan for gående og syklende i Molde kommune
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Varsling og medvirkning
Varsel om oppstart av reguleringsarbeid ble sendt berørte parter og offentlige instanser den 
03.04.2013 og annonsert i Romsdals budstikke den 05.04.2013. Oppstartsmøte med Molde kommune 
ble gjennomført 04.03.2013. I forbindelse med oppstartsvarselet lå planprogrammet ute til offentlig
ettersyn i perioden 05.04.2013 – 24.05.2013. Planprogrammet ble revidert som følge av innkomne
merknader, før det ble vedtatt av Plan- og utviklingsutvalget i Molde kommune den 18.06.2013.
Det ble avholdt åpent infomøte om planarbeidet på Molde Rådhus 02.05.2013. Videre er det 
gjennomført flere avklarings- og medvirkningsmøter med berørte grunneiere undervegs i 
planprosessen.

Gjennom prosjekteringsarbeidet ble det funnet behov for utvidelse av planområdet, nytt 
oppstartsvarsel om utvidelse av planområdet ble derfor sendt berørte parter og offentlige instanser 
16.05.2014.

Gjennom den politiske behandlingen av planen bør Molde kommune involvere ungdomsrådet.

Statens vegvesen vil, i samarbeid med Molde kommune, arrangere et åpent informasjonsmøte med
berørte parter først når planen er ute til offentlig ettersyn. Dette gjelder også relevant 
tilleggsdokumentasjon for nærmiljø og friluftsliv.

Planprogram og konsekvensutredning
I følge planprogrammet skal Statens vegvesens Håndbok V712 for konsekvensutredninger benyttes. 
Disse utredningene skal belyse de virkningene vegutbyggingen kan få for arealdisponering, natur, 
miljø og samfunn. Det skal også søkes å kartlegge konsekvensene utbygginga kan medføre, og om 
nødvendig finne metoder for avbøtende tiltak. 
Konsekvensene skal sees ut ifra 0-alternativet, som er dagens situasjon, og deles inn i prissatte og 
ikke-prissatte konsekvenser. 

Det er noen avvik mellom utredningsbehovet slik det er disponert i planprogrammet og slik det er gitt 
av HB V712. De konsekvensene som ikke er i overenstemmelse med HB V712, beskrives i
reguleringsplandelen. Planprogrammets innhold blir på denne måten videreført innenfor håndbokens 
rammer. Sammenhengen mellom planprogrammet og metoden gitt av HB V712 presiseres i Tabell 
3-1.

Tabell 3-1: Sammenheng mellom planprogram og metodikk i Hb V712.
Nummerering viser til avsnitt i Hb140 og planprogrammet (ikke denne planbeskrivelsen).

HB V712
Komponent/fagtema

Planprogram
(05.06.2013)

Kommentar

5.2 Trafikant og 
transportbrukernytte

6.3.1 Trafikkanalyse

5.3 Operatørnytte 6.2.4 Kollektivtrafikken Kommenteres også under 6.4 
Nærmiljø

5.4 Budsjettvirkning 6.3.3 Det offentlige
5.5 Ulykker 6.3.2 Trafikksikkerhet
5.6 Støy og 
luftforurensning

6.3.4 Støy og lokal 
forurensning

6.3 Landskapsbilde/bybilde 6.2.1 Landskapsvirkninger
6.4 Nærmiljø og friluftsliv 6.2.2 Nærmiljø

6.2.4 Kollektivtrafikken Kommenteres også under 5.3 
Operatørnytte

6.2.5 Gang- og
sykkelvegløsninger

6.5 Kulturmiljø 6.2.3 Kulturminner/kulturmiljø Kulturlandskap beskrives under 6.3 
landskapsbilde. 
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8 Lokal og regional 
utvikling

6.5.3 Regional og lokal 
utvikling

Oversikt over hjemmelshavere
Oversikt over hjemmelshavere innenfor planområdet er vist i vedlegg 7.

4 Eksisterende situasjon

4.1 Geografisk avgrensning

Avgrensning av planområde
Planområdet ligger langs E39 en kilometer (i luftlinje) øst for Molde fergekai. Planområdet er på ca 
212,48 daa.

Mot vest, men syd for E39 er planen avgrenset av bygningsmassen på Glamox. Nord for E39 er 
plangrensen trukket noe vestover for å regulere adkomster til området her. Mot sør er plangrensen 
lagt mot Birger Hatlebakks veg, videre østover langs Verftsgata samt utfylling i sjø syd for Molde verft. 
Mot øst er plangrensen lagt slik at Fuglsetbekken er innlemmet i planen. Videre følger den 
Fuglsetbakken og deler av Nerlandsvegen og Enenvegen. Mot nord går plangrensen mot 
Tostenbakken og strekker seg delvis opp mot Fuglsetvegen.

Figur 4-1: Kart som viser planens beliggenhet i Molde kommune. Området Bolsønes-Fuglset er ringet rundt med 
rødt. (Kilde: Miljøstatus.no og bearbeidet)

Figur 4-2 viser planens avgrensning fra oppstartsmelding og planprogram. Underveis i planarbeidet så 
man behov for en utvidelse av planområdet. Plangrensen i nord ble skjøvet opp mot Fuglsetvegen for 
framføring av gang- og sykkelveg i området samt innslag til eventuell bytunnel. Plangrensen ble 
utvidet syd for Molde verft for å inkludere eventuell sjøfylling og justering av slippen tilhørende verftet.
Turkis linje viser planens begrensning i forbindelse med oppstartsmelding, rødt linje viser utvidet 
planområde.
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Figur 4-2: Ortofoto med plangrense ved planoppstart for reguleringsplan inkl. utvidelse av planområdet i etterkant.
(kilde: Sweco)

Figur 4-3 viser planens begrensing slik den ligger i reguleringsforslaget til offentlig ettersyn. 
Plangrensen er noe innsnevret ved Glamox og Tostenbakken. Bebyggelsen på gnr/bnr 25/372 er tatt 
ut av planen, samt at plangrensen er tilpasset mot eksisterende reguleringsplan for Verftsgaten i øst.

Figur 4-3: Ortofoto med plangrense for reguleringsplan til offentlig ettersyn. (kilde: Sweco)

Avgrensning av influensområde
Influensområdet omfatter det samlede området der det forventes at tiltaket vil kunne få virkninger.
Influensområdet defineres til å være innenfor reguleringsplanens område for temaene ikke-prissatte 
konsekvenser. For trafikk er influensområdet fra Årø/Årødalen til Julsundet.

4.2 Trafikkforhold

Vegsystem
Planområdet strekker seg i vest fra dagens avkjørsel til Uno-X ved Moldegård til ca. 200 meter øst for 
Fuglsetkrysset. På denne strekningen ligger E39 som en 2-feltsveg med skiltet hastighet 50 km/t. 
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Planområdet omfatter også Birger Hatlebakks veg fra dagens kryss ved Bolsønes fram til 
Brannstasjonen, Verftsgata fra krysset mot Birger Hatlebakks veg mot øst forbi Molde Verft, og 
Enenvegen fram til krysset mot Fuglsetbakken.

Kryss
Planområdet, vist i Figur 4-4, har i dag følgende kryss:

Kryss 1: Bolsøneskrysset er et signalregulert T-kryss med egne høyre- og venstresvingefelt 
på E39, samt egne svingefelt i Birger Hatlebakks veg. Krysset er optimalisert i forhold til å 
prioritere trafikk på E39. Fotgjengerfelt har egen fase.
Kryss 2: Fuglsetkrysset er et signalregulert X-kryss med egne vestresvingefelt på E39. 
Sidevegene har egne høyre- og venstresvingefelt, hvor gjennomgående trafikk må ligge i 
venstre kjørefelt. Fotgjengere i Enenvegen går samtidig med biltrafikken rett fram og med 
høyresving fra E39. Fotgjengere over E39 har egen fase, går delvis sammen med svingende 
trafikk fra sidevegene.
Kryss 3: Verftsgata X Birger Hatlebakks veg er et uregulert T-kryss, men avkjørsel til Glamox 
er lagt til dette krysset slik at det er utformet som X-kryss. Trafikken fra Glamox har vikeplikt 
for trafikken på Birger Hatlebakks veg, for øvrig er det høyreregelen som gjelder. Verftsgata er 
privat veg. 
Kryss 4: Enenvegen X Tostenbakken er et uregulert T-kryss. Trafikk i Enenvegen har vikeplikt 
for trafikk fra høyre.
Kryss 5: Enenvegen X Fuglsetbakken er et uregulert T-kryss. Trafikk i Enenvegen har vikeplikt 
for trafikk fra høyre.

Figur 4-4: Kryss innenfor planområdet.
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Avkjørsler
Figur 4-5 gir en oversikt over avkjørsler i planområdet. Det er registrert 5 direkte avkjørsler til E39 
(røde punkt), samt 23 avkjørsler som ikke er direkte på E39 (blå punkt). De direkte avkjørslene til E39 
er relativt klart definerte, mens de andre avkjørslene enkelte steder er svært utflytende. Dette gjelder 
spesielt Verftsgata, hvor hele tomtegrensen kan være en sammenhengende adkomst. Avkjørselen til 
Glamox ligger i krysset mellom Verftsgata og Birger Hatlebakks veg og inngår som en del av dette 
krysset, men har vikeplikt for hovedvegen.

Figur 4-5: Avkjørsler innenfor planområdet.

Løsninger for gående og syklende, samt kollektivanlegg
Figur 4-6 på neste side gir en oversikt over hvor det er gang- og sykkelveger, gangfelt og 
bussholdeplasser i planområdet. 

E39 har sammenhengende gang- og sykkelveg langs vegens nordside fra avkjørselen ved Uno-X. 
Ved Glamox krysser gang- og sykkelvegen E39 i gangbru og følger videre vestover langs sydsiden av 
E39. Gangvegen krysser Enenvegen i plan, hvor gangfeltet er integrert i signalanlegget. E39 krysses i 
plan ved signalanleggene ved Bolsøneskrysset og Fuglsetkrysset, samt et eget sakset gangfelt med 
trafikkøy ca. 100 meter øst for Fuglsetkrysset. Det er oppmerket gangfelt over adkomsten til 
Felleskjøpet.

Mellom Glamox og krysset med Enenvegen er det ingen gang- og sykkelveger på sydsiden av E39, 
men øst for krysset med Enenvegen er det anlagt gang- og sykkelveg østover ut av planområdet.

Enenvegen har langsgående fortau langs vegens vest- og nordside, med gangfelt i plan mellom 
kryssene med Tostenbakken og Nerlandsvegen.

Det er ingen tilbud for gående og syklende i Birger Hatlebakks veg eller Verftsgata, myke trafikanter 
blir her tvunget til å bruke samme areal som kjøretrafikken.
Løsninger for gående og syklende bærer generelt preg av å være lite sammenhengende innenfor 
planområdet. Det er direkte overganger mellom gang- og sykkelveger og fortau hvor en del fortau 
ender uten et tydelig målpunkt og uten gode løsninger som videreføres. Det legges da opp til at 
internområdene til bedriftene skal benyttes som gang- og sykkelvegløsninger, hvor det oppstår farlige 
situasjoner og konflikter i forhold til parkering, varelevering og adkomster til bedriftene. I dag benyttes 
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kjøre- og parkeringsareal til gang- og sykkeltrafikk fordi sammenhengende gang- og sykkelveger 
mangler.

Figur 4-6: Løsninger for gående og syklende samt kollektivtrafikk.

En kollektivplan for Molde er under utarbeidelse. Fylkeskommunen antar at rutenettet i denne planen 
vil være lik dagens løsning. Utgangspunktet i dagens rutenett i området er at pendel- og regionale 
busser benytter E39 inn og ut av Molde. Ringbussen benytter Enenvegen inn mot sentrum.

Innenfor planområdet er det tre holdeplasser langs E39. I tillegg er det en holdeplass like vest for 
planområdet på sydsiden av E39 for kollektivtrafikk ut av byen. Det er to holdeplasser langs 
Enenvegen. Det er ikke kollektivtilbud langs Birger Hatlebakks veg eller Verftsgata.

Avstanden fra kollektivholdeplassene ved E39 øst i planområdet til Moldehallen i Verftsgata er ca. 200 
meter i luftlinje. Det er midlertidig dårlig tilrettelagt for gående til og fra disse områdene.

Belysning
E39 har belysning langs vegens nordside. Det er ikke egen belysning for gang- og sykkelvegen.
Enenvegen har belysning langs vest- og nordsiden. Birger Hatlebakks veg har belysning langs 
sørsiden, Verftsgata har delvis belysning langs nordsiden.

Fartsgrense
Fartsgrensen på E39 er 50 km/t gjennom hele planområdet. Enenvegen har fartsgrense 40 km/t. Også 
i Birger Hatlebakks veg er fartsgrensen 50 km/t, mens Verftsgata er skiltet med sone 30 km/t.

Trafikkmengde
Det er beregnet et trafikkgrunnlag basert på maskinelle snittellinger og manuelle krysstellinger. Figur 
4-7 viser plasseringen til tellingene som er benyttet.
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Figur 4-7: Lokalisering av tellepunkt.

Oversikt over tellingene:
1) Tellepunkt 1500500. E39 «Tøndergård». Nivå 1-punkt.
2) Tellepunkt 1500313. E39 «Fannestrandvegen ved Glamox». Nivå 2 punkt.
3) Maskinell telling i Enenvegen gjennomført 23. og 24. januar 2012.
4) E39 x Enenvegen. Manuell krysstelling utført 01.10.2013 for morgenrush og 30.09.2013 for 
ettermiddagsrush.
5) E39 x Birger Hatlebakks veg. Manuell krysstelling utført 01.10.2013 for morgenrush og 30.09.2013 
for ettermiddagsrush.
6) Birger Hatlebakks veg x Verftsgata. Manuell krysstelling utført 22.08.2012 i morgen- og 
ettermiddagsrush.

Figur 4-8 viser trafikkmengdene i planområdet. Det er beregnet at ÅDT er størst mellom 
signalanleggene, hvor trafikkmengden er i underkant av 18 000 kjt/døgn.

2

3

1

4

5

6
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Figur 4-8: ÅDT dagens situasjon.

Kollektivtrafikk
Bussene står i dag i samme kø som bilene og opplever de samme forsinkelsene som bilene gjør.

Statens vegvesens håndbok V123 «tilrettelegging for kollektivtransport på veg», oppgir at tiltak for 
kollektivtrafikken bør gjennomføres hvis forsinkelsen for kollektivtrafikken overstiger 1 minutt pr km i 
forhold til kjøring uten forsinkelse, og dersom kollektivtrafikken er minst 8 kollektivenheter i 
maksimaltimen. I forhold til dette er det mange nok busser til at tiltak bør gjøres og jamfør diskusjonen 
i forrige kapittel kan det være forsinkelser i retning mot sentrum i morgenrushet som tilfredsstiller 
kravet i denne retningen (selv om beregningene viser mindre enn et minutts forsinkelse).

Fylkeskommunen oppgir at strekningen i dag trafikkeres av 123 busser per virkedag i hver retning, det 
vil si totalt 246 busser. I rushperiodene går det cirka 10 busser per time. Figur 4-9 viser busstrafikken i 
retning mot vest i morgenrushet. Tallene representerer busser per time.

Dagens situasjon, tellinger
ÅDT 2013 Enenvegen 5500

Tostenbakken

5800

15400 17800 14000
E39

1300
Fannestrandveien

7300

600 4200 Verftsgata
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5000
B. Hatlebakks veg

Enenveien

26



Reguleringsplan med konsekvensutredning
E39 Bolsønes - Fuglset

Figur 4-9: Oversikt over dagens bussbevegelser i morgenrushet i retning mot vest. 
Tallene representerer busser per time (kartkilde: www.finn.no)

Figuren viser at det går 12 busser per time på E39 fra Årø til Kviltorpkrysset, 10 busser per time fra 
Kviltorpkrysset til Enenvegen og 12 busser per time videre mot Bolsønes i morgenrushet. Dette vil si 
en buss cirka hvert 5. minutt.

Bussene fordeler seg mellom E39 øst for Årø (Kristiansund) med 4 busser per time, fv. 64 fra 
Fræna/Årødalen (4 busser pr. time) og fv. 64 fra Bolsøya (2 busser pr. time). Dette vil si at bussene 
kommer spredt fra et større område og samler seg på E39 på strekningen Årø-Lergrovik.

Ulykkessituasjon på E39
På E39 innenfor planområdet har det inntruffet 18 politirapporterte personskadeulykker i perioden 
2003 – 2012. En av ulykkene medførte alvorlig personskade, mens de resterende 17 ulykkene 
medførte lettere personskade. Figur 4-10 viser lokalisering av ulykker på E39 innenfor planområdet.

Figur 4-10: E39 lokalisering ulykker (2003-2012).

Tabell 4-1 og figur 4-10 viser skadeomfang og forløp for ulykkene på E39. Det er kun registrert ulykker 
med lettere personskade. Det er kryssulykkene som er dominerende i forbindelse med venstresving 
foran kjørende i motsatt kjøreretning samt påkjøring bakfra.

1
2 3

4
5

6 7 8 9-15
16 17 18
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Tabell 4-1: Skadeomfang og forløp - Ulykker 2003-2012 E39.
Alvorligste
skadegrad

Ulykkesår Uhellskode

1 Lettere 
skadd

2005 Kjørende fra fortau eller G/S-veg krysset kjørebanen på 
bortsiden av krysset

2 Lettere 
skadd

2003 Venstresving foran kjørende i motsatt retning

3 Lettere 
skadd

2009 Fotgjenger krysset kjørebanen på bortsiden av krysset

4 Lettere
skadd

2006 Venstresving foran kjørende i motsatt retning

5 Lettere 
skadd

2011 Påkjøring bakfra

6 Alvorlig 
skadd

2003 Fotgjenger krysset kjørebanen i gangfelt utenfor kryss

7 Lettere 
skadd

2010 Venstresving foran kjørende i motsatt retning

8 Lettere 
skadd

2011 Påkjøring bakfra

9 Lettere 
skadd

2010 Påkjøring bakfra

10 Lettere 
skadd

2004 Påkjøring bakfra

11 Lettere 
skadd

2006 Møting i kurve

12 Lettere 
skadd

2008 Venstresving foran kjørende i motsatt retning

13 Lettere 
skadd

2004 Påkjøring bakfra

14 Lettere 
skadd

2006 Påkjøring bakfra

15 Lettere 
skadd

2012 Enslig kjøretøy veltet i kjørebanen

16 Lettere 
skadd

2005 Påkjøring bakfra

17 Lettere 
skadd

2006 Fotgjenger krysset kjørebanen i gangfelt utenfor kryss

18 Lettere 
skadd

2004 Venstresving foran kjørende i motsatt retning

4 av de 18 ulykkene har inntruffet i, eller ved det signalregulerte krysset ved Birger Hatlebakks veg. To 
av ulykkene var påkjørsel av fotgjenger og to var biler som kolliderte med kryssende trafikk. 7 av de 18 
ulykkene skjedde i eller ved det signalregulerte krysset ved Enenvegen. Med en ÅDT på 19 500 
tilsvarer dette en ulykkesfrekvens på 0,10. Ulykkesfrekvensen beskriver hvor mange ulykker vi har per
million innkomne kjøretøy. Ifølge håndbok V723, «Analyse av ulykkessteder», er den normale 
ulykkesfrekvensen 0,10 for et signalregulert X-kryss med normal standard og fartsgrense på 50 km/t. 
Det er i tillegg registrert en ulykke internt på bensinstasjonsområdet ved Shell Bolsønes, samt 4 
ulykker i forbindelse med Enenvegen og Tostenbakken. Ved Birger Hatlebakks veg er det registrert tre 
ulykker. Den ene ulykken ved Enenvegen er registrert med alvorlig skadegrad.
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Figur 4-11 og Figur 4-12 viser en oversikt over registrerte ulykker lokalisert til sidevegsystemene. 
Tabell 4-2 gir en oversikt over type ulykker og skadegrad.

Figur 4-11: Enenvegen - Tostenbakken lokalisering ulykker (2003-2012).

Figur 4-12: Birger Hatlebakks veg lokalisering ulykker (2003-2012).
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Tabell 4-2: Sideveger, skadeomfang og forløp - Ulykker 2003-2012.
Alvorligste
skadegrad

Ulykkesår Uhellskode

1 Alvorlig 
skadd

2008 Fotgjenger krysset kjørebanen i gangfelt utenfor kryss
(Enenvegen)

2 Lettere 
skadd

2006 Uhell med uklart forløp ved avsvinging fra motsatte 
kjøreretninger (Enenvegen)

3 Lettere 
skadd

2008 Påkjøring bakfra (Enenvegen)

4 Lettere
skadd

2008 Påkjøring bakfra (Tostenbakken)

5 Lettere
skadd

2004 Fotgjenger påkjørt av ryggende kjøretøy (Shell)

6 Lettere
skadd

2012 Avsvinging til venstre foran kjørende i motsatt retning
(Birger Hatlebakks veg)

7 Lettere
skadd

2010 Fotgjenger krysset kjørebanen for øvrig
(Birger Hatlebakks veg)

8 Lettere
skadd

2004 Enslig kjøretøy kjørte utfor på høyre side i venstrekurve
(Birger Hatlebakks veg)
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4.3 Arealbruk og landskap
Arealbruk og arealdekke

Figur 4-13: Eksisterende arealdekke (Kilde: Arealis).

Nedenfor følger kart og tabell som viser næringsvirksomhetenes lokalisering i og rundt planområdet. 
Listen er ikke uttømmende.

Figur 4-14: Kartutsnitt som viser næringsvirksomheters lokalisering i og rundt planområdet.
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Tabell 4-3: Tabell som viser foretak/enheter i og rundt planområdet.
Listen er ikke uttømmende (Kilde:Gulesider.no, Proff.no).

Nr Foretak/enhet og besøksadresse Bransje
Ca. 
antall 
ansatte

1
Møller Bil Molde AS/ 
Møller Bilde Molde AS Avd salg, Verftsgata 3, 
6416 Molde

Bilsalg, verksted 32

2 Åndal Maskin AS Salg-Utleie, Verftsgata 2-4, 
6416 Molde Maskinutleie 11

3 VVS-Team AS, Verftsgata 8, 6416 Molde Rørlegger 12

4 Bolsønes Verft AS, Fannestrandvegen 66, 
6416 Molde Verft 14-19

5 R&M Ship Interior AS Avd Molde, Verftsgata 
2, 6416 Molde Skipsinstallasjon 63

6 Felleskjøpet Nordmøre og Romsdal SA, 
Fannestrandvegen 63, 6416 Molde Butikkhandel, verksted 58

7 Atlantico AS, Verftsgata 6A, 6416 Molde Transporttjenester, vaskehall 7

8 Bygginteriør AS, Fannestrandvegen 72, 6416 
Molde

Butikkhandel med salg av kjøkken, 
trapp, garderober og bad 4

9 Reser AS, Fannestrandvegen 78, 6416 Molde Butikkhandel med salg av sykkel-
og skiutstyr 1

10 Medi 3 Molde AS, Fannestrandvegen 85. 
6416 Molde Lege 34

11 AxTech, Fannestrandvegen 85, 6416 Molde Oljeservice 51

12
Statoil Butikk Bolsønes (Statoil Fuel og Retail 
Norge AS), Fannestrandvegen 68. 6416 
Molde

Detaljhandel med drivstoff til 
motorvogner 11

13 Fjord og fjell Stasjonsdrift AS Bolsønes 
Bilistsenter, Verftsgata 1, 6416 Molde

Detaljhandel med drivstoff til 
motorvogner 27

14 Øverland Dekk og Bil AS, Verftsgata 5. 6416 
Molde

Verksted og vedlikehold for 
motorvogner 6

15 Dekkmann AS, Verftsgata 7, 6416 Molde Bildeler 9

16 Wist Last & Buss AS, Fannestrandvegen 71, 
6416 Molde Salg og service av buss og lastebil 17

17 Nettbuss Midt-Norge AS, Fannestrandvegen
71, 6416 Molde Busselskap 58

18 Molde Bil AS, Fannestrandvegen 83, 6416 
Molde Bilsalg 1

19 Polarbad Vest AS, Fannestrandvegen 83, 
6416 Molde Detaljhandel, salg av badestamp 8

20 Wurth Norge AS, Fannestrandvegen 72, 6416 
Molde Jernvarer 2

21 Haukebø & Rødseth AS (Molde Auto AS), 
Enenvegen 1A, 6416 Molde Bilsalg, bilverksted 23

22 Asplan Viak AS, Enenvegen 2a, 6416 Molde Konsulent 20

23 Admento Molde AS, Enenvegen 2a, 6416 
Molde Regnskap og bokføring 19

24 Møre- og Romsdal Sivilforsvardistrikt,
Enenvegen 2A, 6416 Molde Forsvar 7

25 Elvsaas Motor og Fritidssenter AS, Verftsgata 
2/4, 6416 Molde

Detaljhandel med salg av 
motorsykler, deler og utstyr 8

26 MIFO AS, Verftsgata 8, 6416 Molde Elektriker 51

27 Norbetong AS, Fannestrandvegen 64, 6416 
Molde Betong 4

28 Glamox ASA Glamox Production Molde, 
Birger Hatlebakks Veg 15, 6415 Molde Belysningsutstyr 388
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Nr Foretak/enhet og besøksadresse Bransje
Ca. 
antall 
ansatte

29 Vestadmyr AS, Fannestrandvegen 66, 6416 
Molde Verft 2

30 Fjord1 AS, Fannestrandvegen 66, 6416 Molde Verft 14-19
31 Bavaria, Fannestrandvegen 70, 6416 Molde Bilforhandler, mekaniker 18

32 X-Partner Møre avd. Molde
Verftsgata 5, 6416 Molde Tjenesteyting 5-6

33 Harwest Elektro, Fannestrandvegen 74, 6416 
Molde Elektriker 14

34 Bilservise AS, Fannestrandvegen 74, 6416 
Molde Mekaniker 5

35 Norsk Låsservice AS, Fannestrandvegen 55, 
6416 Molde Låsesmed 6-8

36 Økonomisenteret, Fannestrandvegen 55, 
6415 Molde Regnskap 24

37 TINE Mastittlaboratoriet i Molde, 
Fannestrandvegen 55, 6415 Molde Laboratorium -

38 Rema 1000 Fuglset, Enenvegen 1A, 6416 
Molde Dagligvarehandel 25

39 Elite Service Partner AS, Verftsgata 6, 6416 
Molde Servicebedrift -

40 VERFTSGATA 10, 6416 Molde (Moldehallen) Diverse 218

Landskapsbilde/bybilde
Beskrivelsen av tema landskapsbilde/bybilde omhandler planområdets potensial som landskap, det vil 
si hvordan naturhelheten i området kommer til syne. Planområdet settes først inn i en overordnet 
sammenheng med tilgrensende områder før karakteristiske trekk inne i selve planområdet trekkes 
fram.

Da Molde ble gjenreist etter bombingen etter siste verdenskrig, la byens lokalisering i den 
regelmessig, sørvendte helningen med utsyn over fjorden og fjellene bak, sterke føringer for 
utformingen av byplanen (Pedersen 1943:17,23). Den visuelle sammenhengen mellom by og omland 
har fortsatt relevans i en beskrivelse av områdes potensial som landskap. Fra høyereliggende 
standpunkt har man utsikt over Romsdalsfjorden mot Bolsøya og videre innover Romsdalen. Mot sør 
avsluttes synskretsen mot Romsdalsalpene (1) og mot øst synes Skåla (2).

Fra lavereliggende standpunkt er synsfeltet i større grad dominert av variert bebyggelse med ulik 
skala, funksjon og utforming. Svært få av gatene på flaten gir utsikt mot fjorden, mens enkelte har 
siktåpninger mot lia opp mot Varden. Planområdet ligger i overgangen og videre utover flaten som 
avslutter helningen fra heia og ned til fjorden. Store deler av områdene mot fjorden er utfylt. Både 
skråningen og flaten danner forholdsvis regelmessige forløp. Dermed blir den tydelige overgangen i 
landformen mellom dem et karakteristisk trekk i bildet.

Bortsett fra fjorden finnes det ikke vann eller elver i området. Fuglsetbekken er lagt i rør. Innslaget av 
vegetasjon er også fragmentert og begrenset til rester av tidligere hager (3).
For øvrig er store deler av området disponert til parkeringsplasser eller andre former for lagerareal (3). 
Mot åsen, i den nordlige ytterkanten av planområdet, finnes fortsatt noe gjenværende terreng med 
variert vegetasjon og markdekke (4).

De enkelte utsynene mot omgivelsene, den begrensede variasjonen i landformer og de spredte 
innslagene av vegetasjon og grøntarealer bidrar sporadisk til at området får en karakter som landskap.
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Figur 4-15: Fotografier som viser karakteristiske trekk ved landskapsbildet/bybildet av planområdet. 
Fra høye standpunkt har man utsikt til fjellene og åsene rundt byen (1,2). Fra åpne partier langs hovedveien 
synes åsen i områder (3). Enkelte rester av gamle hager og trerekker står sporadisk igjen (3,4,5). Inne i området 
finnes mindre grøntanlegg tilknyttet de enkelte eiendommene (6). I store partier er grøntanlegg under etablering 
eller fraværende.

Nærmiljø
Beskrivelsen av fagtema nærmiljø omhandler sammenhengen mellom fysisk utforming og trivsel, 
samvær og fysisk aktivitet for beboere og andre brukere av planområdet

Planområdet utgjør det bilbaserte, kommersielle og merkantile bysentrum i dagens Molde. Aspekter 
knyttet til fagtema nærmiljø bærer også sterkt preg av denne arealbruken. Her finnes store 
industribedrifter (Glamox) og kjøpesentre (Molde storsenter), og mange mindre nærings, handels- og 
servicevirksomheter som for eksempel bensinstasjoner, bilforretninger- og verksteder, skipsverft, 
dagligvarehandel, treningsstudioer, kontorlokaler med mer. I planområdets nordøstre hjørne avsluttes 
småhusbebyggelsen på Fuglset (6). Her finnes også enkelte mindre forretningslokaler. Annen spredt 
småhusbebyggelse utgjøres av eiendommen Vårtun (3) rett utenfor planområdet og enkelte småhus 
opp for Fannestrandvegen (5). Det er ingen skoler, barnehager, lekeplasser eller kulturinstitusjoner i 
området. Strandsonen ble utfylt på 60-tallet og det finnes ingen naturlig strandsone igjen. Området er i 

34



Reguleringsplan med konsekvensutredning
E39 Bolsønes - Fuglset

dag hovedsakelig disponert av næringsvirksomheter. Unntaksvis har allmennheten tilgang til fjæra, 
slik som her rett utenfor plangrensen i øst (8).

Forholdene for gående og syklene er varierende. Internt i området finnes både strekninger med og 
uten fortau. Gang- og sykkelvegen langs E39 Fannestrandvegen danner den mest sammenhengende 
ferdselsåren for gående og syklende (4). I den vestre delen av planområdet føres veien i bro over 
kjørevegen og fortsetter deretter østover på nordsiden av vegen. Alle vegkrysninger foregår her i plan. 
Det samme gjelder krysning av Fannestrandvegen (1,2). Fra Enenvegen og østover kan man også 
følge et bredt fortau på sørsiden av vegen.

Planområdet framstår uten noen entydig planlagt, overordnet struktur og er sterkt preget av veger og 
annen bilbasert infrastruktur. Området inneholder heller ingen elementer som i særlig grad virker 
identitetsskapende.

1 2

3 4

5 6

Figur 4-16: Fotografier som viser karakteristiske trekk ved nærmiljøet i planområdet. 
Med ett unntak foregår krysningen av E39 Fannestrandvegen og alle andre veger i plan (1,2). Det er 
sammenhengende gangs- og sykkelveg langs Fannestrandvegen (4). Enkelte isolerte (3,5) og deler av 
sammenhengende boligområder (6) ligger i ytterkanten av planområdet
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Naturmiljø
Det finnes ingen arealer innenfor området som har særlig verdi som naturmiljø. Området er gjenbygd 
med næring, industri og boligformål. Figur 4-17 viser kartutsnitt over arealressurser i området. Mellom 
Felleskjøpet og Fuglsetvegen er det et lite område med tett lauvskog og kratt som i hovedsak fungerer 
som vegetasjonsbelte mellom boligbebyggelsen nord for Fuglsetvegen og industriområdene mot syd.  

Figur 4-17: Kartutsnitt over arealressurser i og rundt planområdet. (Kilde: NGU.no)

Figur 4-18: Bildene viser grøntområder mellom Felleskjøpet og Fuglsetvegen.

Kulturmiljø
Området Bolsønes – Fuglset var tidligere del av Bolsøy herred, en omlandskommune som omsluttet 
bykommunen Molde. De ble slått sammen til Molde kommune i 1964. Deler av planområdet tilhører 
Moldegård (gnr. 25). Denne hovedgården var det som i sin tid avga grunn til etableringen av Molde by. 
Gården har vært både offisersgård og amtmannsbolig. Resten av planområdet ligger under gården 
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Fuglset (gnr. 26). Det er gjort en rekke funn av kulturminner fra eldre og yngre bronsealder på og ved 
hovedbruket på Fuglset. Dette viser jordbruks- og bosetningshistorisk kontinuitet over lang tid.

Fram til starten på 1900-tallet var området preget av spredt bosetning og jordbruk. I 1905 ble 
Bolsønes Verft flyttet fra Bolsøy til fastlandet da eieren Nils Knutsen Bolsønes kjøpte Fuglsetneset. 
Etter dette er stedet blitt hetende Bolsøneset. Verftet ble en typisk hjørnestensbedrift som gjorde at 
bosetningen og annen handelsvirksomhet vokste til et sentrumsområde på Bolsønes/ Fuglset. Det er 
svært lite igjen av den opprinnelige bygningsmassen i planområdet. Jordbruksland er bebygget, og det 
eldre handelssenteret ved verftsområdet er revet for å gi plass til ny næringsvirksomhet. Det er kun 
noen spredte hus igjen. I dag kan det identifiseres fire kulturmiljøer i området:

1. Bolsønes Verft
2. Fuglset gamle sentrum
3. Nedre Fuglset (gnr./bnr. 26/17)
4. Arbeiderboliger i Fannestrandvegen 57, 59 og 61 (gnr. 25/374, 375 og 377)

1 2

3 4

Figur 4-19: Kulturmiljøer i planområdet. Bolsønes Verft (1), Fuglset gamle sentrum (2), Nedre Fuglset (3), 
Arbeiderboliger i Fannestrandvegen (4).

Kulturmiljø 1 – Bolsønes Verft, Kart nr. 1
Bolsønes Verft ble etablert på stedet i 1905 (ibid.). Verftsområdet omfatter for det meste verkstedhaller 
og småhus som rommer tekniske installasjoner, bygget gjennom siste halvpart av 1900-tallet. Ikke alle 
er i bruk i dag. De stående bygningene og kaianlegget representerer ulike faser i driften, selv om 
eksakt alder på disse er usikker. Den store hallen ytterst på kaikanten (A på kart 1) er oppført før 1950 
og har dermed tilknytning til verftets storhetstid. Moldehallen vest i kulturmiljøet ble oppført i 1974 (B
på kart 1). Den store hallen øst i verftsområdet er oppført etter 1962 (C på kart 1). Nord for slippen 
ligger det som trolig representerer den eldste fasen til verftet. Her ligger et lite murhus med en stor 
pipe (D på kart 1). Selv om det ikke har vært mulig å datere bygningen, regnes det som sannsynlig at 
dette fyrhuset er fra den tid industrien ble drevet av damp – sannsynligvis fra tiden før 2. verdenskrig. 
Bygningen med den karakteristiske pipa har en viktig symbolsk versjon som et av få konkrete 
materielle minner etter verftets tidligste fase og den virksomheten som var grunnlaget for framveksten 
av tettstedet og senteret i Fuglset. Kaiområdet er blitt gradvis utvidet ved fylling i sjø. Det er ikke noe 
opprinnelig strandsone igjen i planområdet, og da heller ingen eksisterende registrerte merkesteiner, 
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vegetasjon eller murer. I de eldste driftsfasene drog de båtene opp i stranda. Dette ser en tydelig på 
de gamle bildene.

Kulturmiljø 2 – Fuglset gamle sentrum, Kart nr. 2
Ved Bolsønes Verft og Fannestrandvegen vokste det fram butikker og smånæring gjennom 1900-
tallet. Det var tidligere en rekke hus med forretninger i første etasje og bolig i andre etasje. 
Kulturmiljøet omfatter Fannestrandvegen 72, 76, 78, 91 og 95, (gnr. 26/55, 51, 49, 47 og 27/211).  
På nummer 2 ser en hvordan sentrumsbebyggelsen er konsentrert nede ved verftsområdet, mens det 
fremdeles er jordbruksdrift på brukene på Nedre Fuglset. I 1962 var byen krøpet stadig østover mot 
Fuglset.

Kulturmiljø 3 – Nedre Fuglset (gnr. 26/17), Kart nr. 3
Brukene Bakkely og Bakketun på Nedre Fuglset utgjør et av få gårdstun som er bevart på Fuglset.  
Disse er utskilt fra bruk nummer 1 på gården Fuglset (Bolsøynes 1995). I dag er det våningshuset til 
Bakkely som står igjen, sammen med flere driftsbygninger. Ingenting av innmark er bevart. 
Kulturmiljøet ligger ikke innenfor planområdet, men blir vurdert til å være del av influensområdet. Bolig 
og løe dateres til tidsrommet 1900-1924 i SEFRAK-lista.

Kulturmiljø 4 – arbeiderboligene på Fannestrandvegen 57, 59 og 61 (gnr. 25/374, 375 og 377),
Kart nr. 4
Boligene er horisontaldelte to- og tremannsboliger. De er registrert som opprinnelige arbeiderboliger i 
SEFRAK-registeret. Bygningene er ikke tidfestet nærmere i SEFRAK-registeret enn til å være fra 
perioden 1925-1949. Fannestrandvegen 57 og 59 ser ut fra byggemåten å være fra før 2. verdenskrig, 
byggemåten ser ut til å være sveitservilla-type. Husene har fremdeles sin opprinnelige funksjon. 
Fannestrandvegen 57 og 59 har en særpreget arkitektur som skiller seg ut i bybildet, med de store 
verandaene i front ut mot Fannestrandvegen. 

1 2

3 4

Figur 4-20: Fotografier som viser karakteristiske trekk ved kulturmiljøet i planområdet.
Bolsønes verft på 1950-tallet (1) Foto: Romsdalsmuséet. Bolsønes verft i 1962 (2) Foto: Romsdalsmuséet.
Bolsønes verft i dag (3). Kilde: Google Street View. Skråfoto: Molde kommune. Fannestrandvegen 57-61 i dag (4)
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4.4 Geologi og grunnforhold

Statens vegvesen utførte grunnboring for nedsenka miljøtunnel i 2008. Disse boringene gir bra 
dekning for de tiltaka som nåværende reguleringsforslag legger opp til.

Løsmassene i borepunktene er sand, grus og morene. Utviding av vegen til 4 felt skal ikke by på 
spesielle geotekniske problem.

Ved planlagt gangbru ved Felleskjøpet, er det nesten 9 m til berg, men det er fast løsmasse fra ca. 3 
m under terreng. Både direktefundamentering i den faste massen og peling til berg er aktuelle 
fundamenteringsmetoder.

Ved krysset mellom E39 og Enenvegen viser 5 av 6 boringer berg mellom kote 1,2 og 1,5. De to 
planlagte undergangene vil bli fundamenterte på berg. Ut fra totalsonderingene skal utgraving av 
løsmassen med skråning 1:1 gå greit. 

Bygningene på nedsida av E39 ligger så lavt i forhold til sjøen at grunnvannssenking ved 
undergangene ikke vil påvirke grunnvannsnivået ved bygningene merkbart. Setninger skal derfor ikke 
være noe problem. Bunnen i undergangene, og gangvegen mellom undergangene, kommer under 
flomålet, slik at en må bygge «sump» og pumpe drensvannet til sjøen.

Ellers har Norconsult utført grunnboring, på oppdrag fra Oshaug metall, i linja for forlenging av 
Verftsgata (utenfor dette planområdet). Boringene i sjøen utenfor tomta til Oshaug metall, viser 
generelt et par meter med løst topplag over fastere masse.

4.5 Barn og unge
Planområdets uteareal har i seg selv få kvaliteter som imøtekommer krav eller virker tiltrekkende for 
barn og unge. Reguleringsplanen setter av tre arealer til friområde, som kan tilrettelegges som 
uteoppholdsareal for barn og ungdom.

Moldehallen er et viktig samlingssted for barn og ungdom i form av treningssenter og lokalitet for 
Molde turnforening, særlig på ettermiddag og helg. Adkomsten til Moldehallen er i dag dårlig tilrettelagt 
for barn og ungdom ettersom gang- og sykkelvegnettet er av dårlig kvalitet og lite sammenhengende.
Planen legger opp til at gående og syklende kan ferdes på en tryggere måte ved at gang- og
sykkelvegnettet bygges ut og får universell utforming, samt at E39 krysses planfritt.
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5 Beskrivelse av planforslaget

5.1 Planlagt arealbruk

Reguleringsformål
Reguleringsplanen viser følgende reguleringsformål:

1. Bebyggelse og anlegg (§ 12-5. Nr. 1)
- Boligbebyggelse
- Offentlig eller privat tjenesteyting
- Bensinstasjon/vegserviceanlegg
- Energianlegg
- Forretning/Kontor
- Forretning/kontor/industri
- Forretning/kontor/tjenesteyting
- Næring/tjenesteyting
- Kontor/industri
- Kontor/tjenesteyting

2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (§ 12-5. Nr. 2)
- Felles veg
- Privat veg
- Offentlig kjøreveg
- Fortau
- Gang-/sykkelveg
- Gangveg/gangareal
- Annen veggrunn – tekniske anlegg
- Annen veggrunn – grøntareal
- Leskur
- Kollektivholdeplass

3. Grønnstruktur
- Friområde

Hensynssoner (§ 12-6)
- Frisikt 140
- Andre sikringssoner (tunnel)

Bestemmelsesområde (§ 12-7, nr. 1)
- # 1 Anleggsbelte
- # 2 Riggområde

Bebyggelse og anlegg (§ 12-5. Nr. 1)
Planområdet viser kun eksisterende bebyggelse, ingen ny. Noe areal og bebyggelse vil komme i 
konflikt med E39s standardheving og forutsettes fjernet for gjennomføring av reguleringsplanen. 

Boligbebyggelse
Fem områder (B1 – B5) er regulert til boligformål.

B1 gjelder dagens bolig på gnr/bnr 26/47. Boligen og eiendommen innløses i sin helhet som følge av 
framføring av E39 og nytt gang- og sykkelvegsystem. Det nord-østlige hjørnet av tomten beholdes til 
boligformål og kan eventuelt tilføres som tilleggsareal til tilgrensende boligeiendommer.

B2 gjelder dagens bolig på gnr/bnr 27/35. Eiendommen får redusert sitt areal med ca 140 m2. Dette 
kan erstattes ved å overføre arealet fra B1.
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B3 gjelder del av eiendom på gnr/bnr 26/377, som reguleres til boligformål. Reguleringsplanen viser at 
eiendommen får omlagt sin avkjørsel fra Fuglsetbakken til Nerlandsvegen. 

B4 gjelder del av eiendom på gnr/bnr 26/339, som reguleres til boligformål. Eiendommen får avkjørsel 
mot Enenvegen.

B5 gjelder deler av eiendommene på gnr/bnr 26/18 og 26/349, som reguleres til boligformål.
26/18 får redusert sin eiendom med ca. 550 m2 som følge av etablering av gang- og sykkelvegløsning 
forbi eiendommen.

26/349 får redusert sin eiendom med ca 36 m2 sin følge av etablering av gang- og sykkelveg forbi 
eiendommen.

Offentlig eller privat tjenesteyting
Østre del av 25/1526 (Molde Brannstasjon) er inkludert i reguleringsplanen og regulert til offentlig eller 
privat tjenesteyting. Arealet er inkludert i planen ettersom det er nødvendig å benytte som 
anleggsbelte for framføring av overvannssystem/drenssystem til sjøen.

Bensinstasjon/Vegserviceanlegg
Det er to bensinstasjoner innenfor planområdet i dag, dette er Shell på gnr/bnr 26/450 og Statoil på 
gnr/bnr 26/600. Begge bensinstasjonene opprettholdes i planforslaget.

Energianlegg
Gjelder eksisterende nettstasjon/trafo på gnr/bnr 26/117.

Forretning/Kontor (F/K)
F/K gjelder virksomhet på gnr/bnr 26/426 og 26/17, som i dag består av Rema 1000 Fuglset og 
Haugebø & Rødseth. Området kan i framtiden benyttes til dagligvarehandel og forretninger for 
plasskrevende varehandel som bilforretning.

Forretning/kontor/Industri (F/K/I)
F/K/I 1 gjelder eksisterende forretning, kontor og industriområde på gnr/bnr 25/1470, 26/453 26/454 
og 26/456. 

Forretning/kontor/Tjenesteyting (F/K/T)
F/K/T 1 gjelder eksisterende forretning, kontor og industriområde på gnr/bnr 26/451 26/460 og 26/452.
Eiendommene får sitt areal noe redusert som følge av utvidelse av E39 til 4-feltsveg samt 
oppstramming og tilrettelegging av fortau langs Verftsgata.

F/K/T 2 gjelder eksisterende forretning, kontor og industriområder mellom E39 og Verftsgata i østre 
del av planområdet. Eiendommene nord på området mot E39 får redusert sine areal som følge av 
etablering av 4-feltsveg, og bygningsmassen som ligger nærmest inntil veg er forutsatt revet i 
planforslaget. Det vil ikke være tillatt med direkte avkjøring fra E39 til disse eiendommene, ny adkomst 
er lokalisert til Verftsgata.

Næring/Tjenesteyting (N/T)
N/T 1 gjelder gnr/bnr 25/382, som er regulert til Næring/Tjenesteyting. Eiendommen består i dag av 
virksomheter som i varierende grad driver delesalg og tjenesteyting mot bil- og båtbransjen.

Kontor/Industri (K/I)
K/I 1 gjelder gnr/bnr 25/378 og 25/379 som omfatter dagens uteområder ved Glamox.
K/I 2 gjelder gnr/bnr 26/597 og 26/26 og samsvarer med reguleringsplan for Bolsønesområdet, Plannr. 
1502200609.
K/I 3 gjelder gnr/bnr 25/1666.

Kontor/Tjenesteyting (K/T)
K/T 1 gjelder området rundt «Melkesentralen», som får sitt areal noe redusert som følge av framføring 
av gang- og sykkelveger. Det er gitt tilleggsareal på gnr/bnr 25/1680 og 25/374.
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K/T 2 gjelder bilverkstedet Wist Last og Buss. Eiendommen får sitt areal redusert som følge av
etablering av 4-feltsveg og framføring av gang- og sykkelveger. Det kan eventuelt tilføres 
erstatningsareal fra gnr/bnr 26/269.

K/T 3 gjelder området som ligger mellom Enenvegen i vest, E39 i sør og Fuglsetbakken i øst. 
Området får sitt areal redusert som følge av etablering av 4-feltsveg og gang- og sykkelvegsystem. 
Dagens eneboliger innenfor dette området forutsettes innløst og kan eventuelt benyttes som 
erstatningsareal.

K/T 4 gjelder området øst for framtidig tunnelinnslag på gnr/bnr 26/269. Dette området kan utnyttes til 
kontor og tjenesteyting etter at framtidig bytunnel er etablert.

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (§ 12-5. Nr. 2)
Veg
Private veger har fått benevnelsen SKV og er nummerert fra 1 – 5. Dette er private adkomster til 
bebyggelse og anlegg. I gjeldene reguleringsplan er de tre eiendommene øst for Fuglsetbakken 
(26/332, 334 og 337) regulert til grøntområde, mens de i dagens situasjon er benyttet til boligformål. 
Det er derfor regulert private adkomster til disse eiendommene.  

Felles veger har fått benevnelsen f_SKV og er nummerert fra 1 – 3. Dette er felles adkomster til 
områder for bebyggelse og anlegg hvor det er flere gards- og bruksnummer som skal ha adkomstrett 
via avkjørselen. 

Kjøreveg
Offentlige kjøreveger har fått benevnelsen o_SKV og er nummerert fra 1 – 12. 
E39, Birger Hatlebakks veg, Verftsgata, Enenvegen, Fuglsetbakken, Nerlandsvegen, Tostenbakken, 
Fuglsetvegen og adkomst til områdene K/T 1 og K/T2 er regulert til offentlige kjøreveger.

Gang-/sykkelveg, fortau og gangareal
Løsninger for myke trafikanter er regulert til gang-/sykkelveg, fortau eller gangareal innenfor 
planområdet. Det er lagt opp til gode langsgående gang- og sykkelveger, med fokus på universell 
utforming. Underganger innenfor planområdet er markert med juridisk linje tunnel. Utføres etter 
gjeldende prinsipper for universell utforming.

Annen veggrunn – teknisk anlegg
Formålet omfatter sideareal i vertikalnivå 1 (under bakken/tunnel) i forbindelse med undergangene 
ved Fuglset, samt areal i forbindelse med etablering av tekniske installasjoner ved framtidig bytunnel 
(vertikalnivå 2, på bakkenivå).

Annen veggrunn – grøntareal
Formålet omfatter skråninger, skjæringer og grøfter og er nødvendig sideareal for utbygging, drifting 
og vedlikehold av vegformål.

Leskur/plattformtak
På hver kollektivholdeplass er det plassert ut leskur. Utføres etter gjeldende prinsipper for universell 
utforming.

Kollektivholdeplass
Kollektivholdeplasser utformes etter prinsippene om universell utforming.

Grønnstruktur (§ 12-5. Nr. 3)
Friområde
O_GF1 er et friområde vest, nord og øst for «Melkesentralen, og fungerer som en buffersone mellom 
nærings- kontor og tjenesteytingsområdene og boligbebyggelsen nord for planområdet.

O_GF2 er et friområde mellom o_SG505 og o_SGS02. Området er tenkt utflatet og opparbeidet som 
oppholdsareal med parkliknende kvalitet.

42



Reguleringsplan med konsekvensutredning
E39 Bolsønes - Fuglset

O_GF3 er et friområde nord for framtidig tunnelinnslag for bytunnel og vil fungere som en buffersone 
mellom trafikk og næringsarealene i planforslaget og boligbebyggelsen i nord.

Hensynssoner (§ 12-6)
Frisikt H140
Hensynssonen skal ivareta sikt i kryss og avkjørsler.

Andre sikringssoner – tunnel (H190_1)
Det er satt av en sikringssone ved området for tunnelinnslag og framføring av framtidig bytunnel.

Bestemmelsesområder (§ 12-7, nr. 1)
#1 Anleggsbelte og #2 Riggområde
Områder som midlertidig kan benyttes som rigg- og anleggsarbeider (framgår av plankart). Fastsettes 
for å sikre tilstrekkelig areal slik at vegen kan bygges. På denne planen er de midlertidige 
anleggsområdene delt i anleggsbelte og riggområde. Etter at byggefasen er over skal områdene 
istandsettes og opprettes i tråd med underliggende arealformål.
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5.2 Beskrivelse av tiltaket

Vegstandard E39
Planforslaget for E39 Bolsønes – Fuglset omhandler i all hovedsak oppgradering av eksisterende 
vegtrasé. Statens vegvesens håndbok N100 Veg- og gateutforming er lagt til grunn for planleggingen 
og ved dimensjonering av parsellen. Fra Bolsøneskrysset og østover (o_SKV02) oppgraderes E39 til 
4-feltsveg og dimensjoneres som stamveg med betegnelse H6, med vegbredde på 17 meter pga. økt 
bredde på midtrabatt, ÅDT på ca. 18 000 og fartsgrense 60 km/t. 

Figur 5-1: Valgt normalprofil p1520 E39 Bolsønes - Fuglset.

Fra Bolsøneskrysset og vestover (o_SKV01) beholdes E39 som 2-feltsveg med standardklasse H1. I 
forhold til vegprofilet i håndbok N100 er skulderbredden redusert fra 1,0 meter til 0,75 meter med
kantstein mot rabatt. ÅDT er i dag 15 400.

Figur 5-2: Valgt normalprofil p1160 E39 Bolsønes - Fuglset.

Vegstandard samleveger
o_SKV03 (Birger Hatlebakks veg).
Birger Hatlebakks veg er en kommunal samleveg med ÅDT ca. 5800. Valgt vegklasse er Sa2, som 
brukes for interne vegforbindelser i byer når ÅDT > 1500. Det anlegges gang- og sykkelveg langs 
sydsiden av vegen, hvor intensjonen er at denne skal strekke seg videre vestover mot Storsenteret.
Vegen ligger tilnærmet flatt, med maks stigning på ca. 1,5 %.
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Figur 5-3: Valgt normalprofil p40, Birger Hatlebakks veg. 

o_SKV04 (Verftsgata).
Verftsgata er i dag privat veg som gir adkomst til bedriftene i området. Vegen omreguleres til offentlig 
veg med vegklasse Sa2 (se Feil! Fant ikke referansekilden.). Total vegbredde er 6,0 meter, og 
vegen får maks stigning 1,2 %. Det anlegges gang- og sykkelveg langs sydsiden av vegen, og et 
smalt fortau langs nordsiden.

Figur 5-4: Valgt normalprofil p150, Verftsgata.
(o_SKV05)
o_SKV05 gir ny tverrforbindelse mellom E39 og Verftsgata. Det etableres midtdeler for å hindre 
konflikt mellom inn- og utkjøring til bensinstasjonen og trafikken på E39 med fare for eventuell 
tilbakeblokkering i rundkjøringen. Trafikk fra E39 til bensinstasjonen må dermed kjøre via 
rundkjøringen i Vertsgata. Vegen får helning på ca 3 %. Det etableres gang- og sykkelveg på begge 
sider.
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o_SKV06 (Enenvegen).
Enenvegen er en kommunal samleveg med ÅDT ca 5800. Valgt vegklasse er Sa2 (justert), som 
brukes for interne vegforbindelser i byer når ÅDT > 1500. Vegen får stigning på 6 %, og det etableres 
midtdeler for å hindre venstresvingende trafikk i Enenvegen å svinge inn til området for Wist last og 
buss. Dette for å unngå at tunge kjøretøy blir stående i Enenvegen med fare for tilbakeblokkering til 
rundkjøringen på E39. Med 6 % stigning kan dette særlig være et problem vinterstid dersom tunge 
kjøretøy ikke klarer å ta løs i bakken. Trafikken fra syd må derfor benytte seg av rundkjøringen lenger 
nord for å komme seg tilbake og inn til Wist last og buss.  Det etableres gang- og sykkelveg på begge 
sider av vegen.

Figur 5-5: Valgt normalprofil p100, Enenvegen.

(o_SKV07)
Gjelder ny adkomstveg til gnr/bnr 26/260 (Wist last og buss) samt 26/269 (dagens område for 
Felleskjøpet). Totalt vegbredde er 7,5 meter. Vegen ligger med helning på 1,7 %.

o_SKV08 (Tostenbakken)
Vegstandarden beholdes som i dag, på grunn av etablering av rundkjøring mot Enenvegen er det 
behov for noe mer utflating av vertikalkurvaturen inn mot krysset. Maks stigning er 11 %.

o_SKV09 (Fuglsetbakken)
Fuglsetbakken dimensjoneres som A1-veg og legges om og tilknyttes Enenvegen i ny rundkjøring. 
Vegbredden er 5 meter inklusive skulder, og vegen får maks stigning på 6,8 %.

o_SKV10 (Nerlandsvegen)
Nerlandsvegen dimensjoneres som A1-veg og legges om og tilknyttes Fuglsetbakken i nytt T-kryss. 
Total vegbredde er 5 meter og det etableres fortau langs sydsiden av vegen. Maks stigning er 3 %.

o_SKV11
VEG 11 er framtidig adkomstvei til gnr/bnr 25/373.

o_SKV12 (Fuglsetvegen)
Fuglsetvegen beholdes som i dag.
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Kryssløsninger og avkjørsler
Figur 5-6 viser en oversikt over kryss og avkjørsler innenfor planområdet. Den delen av E39 som 
reguleres til 4-feltsveg med vegklasse H6 skal være avkjørselsfri. Videre har det vært et mål å 
redusere/slå sammen avkjørsler i området samt stramme opp gateløpet særlig i Verftsgata.

Figur 5-6: Oversikt over kryss og avkjørsler innenfor området.
Kryss er markert med røde tall, avkjørsler med blå.

Kryssløsninger, jfr. Figur 5-6
Kryss 1 (Bolsøneskrysset): Dagens signalregulerte T-kryss omreguleres til rundkjøring med ytre 
diameter på 51 meter og indre diameter 28 meter. Det er i tillegg koblet til en fjerde vegarm mot nord, 
som leder inn i framtidig tunnel. Rundkjøringen får to kjørefelt på 5 meter i sirkulasjonsarealet, som er
dimensjonert for vogntog. Mot senterøya er det et felt på en meter som er overkjørbart. Alle tilfartene 
har to kjørefelt inn i rundkjøringen. Ut av rundkjøringen er det to kjørefelt med unntak av Birger 
Hatlebakks veg og E39 mot vest, som har ett kjørefelt. Det er ikke lenger mulig å krysse E39 i plan for 
fotgjengere, men det etableres ny gang- og sykkelveg langs sydsiden av E39 mot vest. Kryssende 
fotgjengere må dermed benytte eksisterende gangbru vest i planområdet eller undergangen ved 
Fuglsetkrysset.

Kryss 2 (Fuglsetkrysset): Dagens signalregulerte X-kryss omreguleres til rundkjøring med ytre 
diameter på 51 meter og indre diameter 28 meter. Rundkjøringen får to kjørefelt på 5 meter i
sirkulasjonsarealet, som er dimensjonert for vogntog. Mot senterøya er det et felt på en meter som er 
overkjørbart. Alle tilfartene har to kjørefelt inn i rundkjøringen med unntak av tilfarten fra syd som har 
ett kjørefelt. Utfartene på E39 har to kjørefelt ut av rundkjøringen, mens sidearmene har ett kjørefelt 
ut. Det er ikke lenger mulig å krysse E39 i plan for fotgjengere, som blir henvist til en ny undergang 
under E39 like vest for rundkjøringen.

Kryss 3 (Birger Hatlebakks veg X Verftsgata): Dagens uregulerte X-kryss omreguleres til rundkjøring 
med ytre diameter på ca. 35 meter og indre diameter 13,5 meter. Rundkjøringen har to kjørefelt i 
sirkulasjonsarealet og er dimensjonert for vogntog, som må benytte begge feltene i sirkulasjonsarealet 
for å klare alle svingebevegelsene. Indre kjørefelt har bredde 5 meter og ytre kjørefelt har bredde 4 
meter, overkjørbart areal mot senterøya er 1 meter. Alle tilfartene har ett kjørefelt inn og ut av 
rundkjøringen, med unntak av den nordlige vegarmen som har to kjørefelt ut.

Med etablering av rundkjøring vil vikepliktsituasjonen i krysset endre seg i forhold til i dag, ved at 
trafikk i Verftsgata får vikeplikt for trafikk fra venstre i Birger Hatlebakks veg. En rundkjøring vil likevel 
gi en smidigere trafikkavvikling og letter prinsippet med fletting i rushperiodene. Trafikken i Verftsgata 
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kobles også til E39 i østre del av planområdet og etablering av rundkjøringer i Bolsøneskrysset og 
Fuglsetkrysset vil øke kapasiteten i området betraktelig. 

Kryss 4 (Ny rundkjøring Verftsgata): Det etableres en ny, trearmet rundkjøring i østre del av 
Verftsgata for å gi adkomst direkte til E39 mot nord. Rundkjøringen får en ytre diameter på 29 meter 
og indre diameter på 10,5 meter. Sirkulasjonsarealet er på 7,5 meter og overkjørbart areal mot 
senterøya er 1,5 meter. Rundkjøringen er dimensjonert for vogntog, som må benytte hele 
sirkulasjonsarealet for å klare alle svingebevegelsene. Det legges opp til fotgjengerkryssinger i plan i 
alle tilfartene. Trafikk fra E39 som skal til bensinstasjonen på Bolsønes må kjøre via rundkjøringen i
Verftsgata for å komme til bensinstasjonsområdet.

Kryss 5 (T-kryss i Enenvegen): Krysset skal gi tilkomst til næringsområdet nord for E39 (Wist last og 
buss), og utformes som et tradisjonelt T-kryss dimensjonert for vogntog. Det etableres midtdeler i
Enenvegen for å hindre venstresvingende trafikk fra Enenvegen inn i krysset. Dette for å forhindre 
tilbakeblokkering mot rundkjøringen på E39 som følge av at tunge kjøretøy blir stående i 6 % stigning i 
Enenvegen. 

Kryss 6 (Rundkjøring Enenvegen X Tostenbakken X Fuglsetbakken): Dagens to forskjøvne T-kryss 
erstattes med en rundkjøring med ytre diameter på 32 meter og indre diameter 13 meter. 
Sirkulasjonsarealet er på 7,8 meter, og overkjørbart areal mot senterøya er på 1,5 meter. 
Rundkjøringen er dimensjonert for vogntog, som må benytte hele sirkulasjonsarealet for å klare alle 
svingebevegelsene.

Kryss 7 (Fuglsetbakken X Nerlandsvegen): Nerlandsvegen kobles til Fuglsetbakken i et nytt uregulert 
T-kryss, som er dimensjonert for lastebil.

Avkjørsler og tilkomst, jfr. Figur 5-6
I henhold til Statens vegvesens håndbok N100 skal stamveg H6 være avkjørselsfri. Fravik om dette 
må sendes vegdirektoratet og innvilgelse skjer kun unntaksvis/nesten aldri. Samtlige avkjørsler langs 
strekningen i planområdet saneres/fjernes og tilkomst etableres via sidevegene.

Avkjørsel 1: Dagens kryss ved Uno-X omreguleres til avkjørsel og skal gi tilkomst til framsiden av 
gnr/bnr 25/382 og bensinstasjonsområdet for Uno-X. Det vil ikke lenger være mulig å svinge av fra 
E39 i denne avkjørselen og kjøre på baksiden av 25/382 videre mot Roseby, da det er lagt vekt på å 
videreføre en sammenhengende gang- og sykkelvegtrasé fra E39 mot Roseby som går langs 
lokalvegen. Trafikk til baksiden av eiendommene og gnr/bnr 25/373 («Melkesentralen») overføres til 
dagens kryss mot E39 ca. 90 meter lenger vest.

Avkjørsel 2 – 10: Eksisterende avkjørsel til brannstasjonen beholdes som i dag, men det er lagt inn 
en gang- og sykkelveg langs sørsiden av Birger Hatlebakks veg. Avkjørselssituasjonen i Verftsgata 
beholdes omtrent som i dag, men bedre tilrettelegging for gående og syklende i området har ført til 
noe oppstramming av eksisterende avkjørsler. Avkjørsel 6 og 10 er nye avkjørsler henholdsvis til 
gnr/bnr 26/452 og 25/597.

Avkjørsel 11 – 14: I østre del av Verftsgata etableres det to ny adkomster på sydsiden av vegen 
som skal gi tilkomst til Bolsønes verft på gnr/bnr 26/26. Eiendommene som ligger mellom E39 og 
Verftsgata vil ikke lenger få direkte adkomst til E39, og det er opprettet to nye avkjørsler i Verftsgata 
som skal gi adkomst til disse eiendommene. Avkjørsel 13 gir tilkomst til eiendommene 26/601, 26/421, 
26/459 og 26/420. Avkjørsel 14 gir tilkomst til eiendommene 26/55 og 26/50. Eiendommene 26/51, 
26/33, 26/49 og 26/584 får tilkomst til Verftsgata når denne forlenges videre østover.

Avkjørsel 15: Dagens avkjørsel til Statoil Bolsønes på gnr/bnr 26/600 beholdes omtrent som i dag, 
men trafikk til området fra E39 må benytte seg av rundkjøringen i Verftsgata for å komme inn på 
området. Bakgrunnen for dette er at avkjørselen ligger tett inntil rundkjøringen på E39 med fare for 
tilbakeblokkering i rundkjøringen dersom venstresving inn i avkjørselen tillates.
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Avkjørsel 16: Dagens Felleskjøp er i reguleringsplanen forutsatt revet. Framtidig avkjørsel til 26/269 
er lagt via Enenvegen i øst.

Avkjørsel 17 – 19: Det er lagt opp til tre avkjørsler til gnr/bnr 26/260 (Wist last og buss). 
Bakgrunnen for dette er å sikre en effektiv trafikkavvikling for tunge kjøretøy internt på eiendommen 
ved blant annet inn- og utkjøring av verkstedhallene.

Avkjørsel 20: Dagens adkomst til Rema 1000 fra syd er i reguleringsplanen forutsatt fjernet som 
følge av etablering av ny hovedtrasé for gang- og sykkelveg i øst-vest retning. Dagens avkjørsel via 
Tostenbakken opprettholdes som framtidig avkjørsel til området og skal gi adkomst til gnr/bnr 26/426 
og 26/17.

Avkjørsel 21: Dagens avkjørsler langs østsiden av Enenvegen saneres, ny avkjørsel til området er 
lagt via Fuglsetbakken. Avkjørselen skal gi adkomst til eiendommene 26/120, 26/119, 26/333, 26/338 
og 26/335.

Avkjørsel 22: Gir adkomst til Axtech-bygget på gnr/bnr 26/57, 26/236, 26/237, 26/331.

Avkjørsel 23: Beholdes som i dag og gir adkomst til gnr/bnr 26/332.

Avkjørsel 24: Beholdes som i dag og gir adkomst til gnr/bnr 26/334.

Avkjørsel 25: Dagens adkomst til 26/337 mot Fuglsetbakken saneres og flyttes mot nord slik at 
framtidig adkomst legges mot Nerlandsvegen på grunn av stigningsforhold og noe heving av veglinjen 
i Fuglsetbakken.

Avkjørsel 26: Dagens adkomst til gnr/bnr 26/339 via Enenvegen beholdes som i dag.

Løsninger for gående og syklende

Figur 5-7 viser reguleringsplanens løsninger for gående og syklende samt kollektivtrafikk.

Figur 5-7: Planforslagets løsninger for gående og syklende samt kollektivtrafikk.
Gang og sykkelveger med rosa farge.
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Det legges opp til tre gang- og sykkelvegtraseer i øst-vest-retning:
1. Øvre trasé: Dette er ny hovedtrasé for gang- og sykkelveg i Molde og det legges opp til en 

løsning med 2,5 meter fortau mot 3 meter 
sykkelbane i tillegg til 0,25 meter skulder på 
hver side. Dette gir en totalbredde på 6,0 
meter. Denne løsningen skal kunne betjene 
300 – 750 syklende i timen og >200 
gående i timen. På deler av strekket er 
bredden redusert ned til 4,5 meter for å få 
ført sykkelvegen forbi parkeringsplassen på 
Rema 1000. Traseen kobler seg på 
løsningen til Molde kommune i vest og øst, 
slik at det blir en sammenhengende gang-
og sykkelveglinje fra Moldeelva i vest til 
Kviltorp i øst. Traseen er en forlengelse av 
dagens linje som går på oversiden av Roseby. Innenfor planområdet legges den på oversiden 
av tunnelpåhugget for bytunnel og videre østover langs sydsiden av Rema 1000. Enenvegen 
krysses i plan ved rundkjøringen i Tostebakken/Fuglsetbakken og fortsetter videre østover 
langs Nerlandsvegen. Vegen er universelt utformet med maksimal stigning 5 %.

2. E39: Dagens gangvegtrase i øst-vest retning langs nordsiden av E39 beholdes med 3,5 meter 
total bredde. I vest ligger gang- og sykkelvegen syd for E39 før den krysser vegen over 
dagens gangbru ved Glamox. Videre østover ligger gangvegen langs nordsiden av E39. Det 
etableres en ny gangbru på ca 60 meter over framtidige vegarmer til bytunnel. Ved 
Fuglsetkrysset etableres det undergang under Enenvegen, samt undergang under E39 for å gi 
tverrforbindelse til Verftsgata. Vegen er universelt utformet med maksimal stigning 5 %. I vest 
er det også tilrettelagt for en ny gjennomgående gang- og sykkelvegtrasé som føres på 
baksiden av næringsbebyggelsen nord for europavegen mot Roseby.

3. Nedre trasé: Nedre trasé følger sydsiden av Birger Hatlebakks veg fra vest og Verftsgata mot 
øst. Total bredde på gang- og sykkelvegen er 3,5 meter. I Birger Hatlebakks veg er rabatt mot 
kjøreveg 1,5 meter, i Verftsgata er rabatt mot kjøreveg 1,0 meter. Vegen er universelt utformet 
med maksimal stigning i Verftsgata på 1,2 % og maksimal stigning i Birger Hatlebakks veg på 
1,5 %.

Gode tverrforbindelser mellom de tre overordnede gang- og sykkelvegtraseene i øst-vest-retningen, er 
viktig for å danne et fleksibelt og effektivt gang- og sykkelvegsystem. Reguleringsplanen legger opp til 
en tverrforbindelse mellom øvre trasé og E39 ved gangbruen ved Glamox. Videre legges det en ny 
gang- og sykkelveg langs sydsiden av E39 fra Glamox mot Verftsgata.

Langs Enenvegen er det tosidig gang- og sykkelveg som danner en naturlig tverrforbindelse mellom 
øvre trase, E39 og nedre trase gjennom en undergang under E39. Fuglsetbakken får fortau langs sin 
østre side som gir god tverrforbindelse mellom øvre trasé og E39.

Understående figurer oppsummerer positive og negative egenskaper ved de tre langsgående 
hovedtraseene for syklende og gående. Øvre trasé er hovedtraseen, men tabellen viser at de har ulike 
kvaliteter og kan utfylle hverandre selv om de ligger relativt tett.
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Tabell 5-1 viser kvaliteter for 3 ulike traseer for syklende:
(Skala: IKKE EGNET - DÅRLIG – BEGRENSET – GREI – BRA – SUPER)

Tabell 5-1: Tabell som viser kvaliteter for syklende 
Framkommelighet Tilgjengelighet Kvaliteter – trygghet og opplevelse 

Øvre 
trase

BRA/SUPER
-adskilt mellom gående og 
syklende 
-høydesprang
-krysninger av veg i plan

BRA/SUPER 
-fra overliggende 
boligområder

BRA
-grønnstruktur
-ikke sosial kontroll 
-lek-, rekreasjons- og friluftsområder
-vær- og vind beskyttet

E39: BRA GREI BEGRENSET
- ikke adskilt fra gående
-

Nedre 
trase:

BRA
-avkjørsler

GREI
-E39 er en barriere

GREI
-flat
-værutsatt

Tabell 5-2 viser kvaliteter for 3 ulike traseer for gående/kollektivreisende: 
(Skala: IKKE EGNET - DÅRLIG – BEGRENSET – GREI – BRA – SUPER)

Tabell 5-2: Tabell som viser kvaliteter for gående/kollektivreisende.
Framkommelighet Tilgjengelighet Kvaliteter – trygghet og opplevelse

Øvre 
trase

BRA/SUPER 
-adskilt mellom gående og 
syklende 
-noe kupert og krysninger 
av veg i plan

BRA/SUPER 
-fra overliggende 
boligområder

BRA
-grønnstruktur
-adskilt fra befolkede områder - utrygt i mørket?

E39: BRA GREI
-via kollektiv

DÅRLIG
-støy og støv
- sosial kontroll; langs vegen, men kanskje ikke ved 
underganger

Nedre 
trase:

BRA
-flatt
-få kryss

GREI
-fra arbeidsplasser

BEGRENSET
-ikke menneskelig skala, få detaljer, rette linjer
-ingen grønnstruktur
-værutsatt

Kollektivanlegg, kollektivtrafikk, samkjøring 2+/3+
Langs E39 er det regulert kollektivholdeplass ved Glamox og øst for Fuglsetkrysset i vestgående 
retning. I østgående retning er det regulert en ny kollektivholdeplass like vest for Fuglsetkrysset. 
Denne erstatter dagens plassering ved Statoil Bolsønes.

I Enenvegen er det regulert to kollektivholdeplasser i tilknytning til den nordlige rundkjøringen.

For å oppnå den ønskede endringen i transportmiddelfordelingen i byområdene, må det tilrettelegges 
for å endre reisevanene. Det må gjøres mer attraktivt å reise kollektivt, sykle og gå enn å bruke 
privatbil. Ulike forhold påvirker reisevanene i ulike områder. Regjeringen understreker at lokale 
myndigheter skal utforme tiltakene for å nå målene i de enkelte byområdene

I forbindelse med etablering av 4-feltsveg har Sweco Norge utredet alternativ bruk av kjørefeltene på 
strekningen. Rapporten i dette arbeidet ligger i sin helhet som Vedlegg 7.
Følgende feltbruk er vurdert:

4-felt uten restriksjoner
4-felt, 2 bilfelt + 2 kollektivfelt
4-felt, 2 bilfelt + 2 sambruksfelt (2+/3+)

Forholdet til bytunnel
Reguleringsplanen viser innslag for en framtidig tunnel gjennom Molde lokalisert ved Felleskjøpet,
med tilknytning til rundkjøringen på Bolsønes. Det er regulert areal til en toløpstunnel. 

Valg av løsning for framtidig tunnel henger sammen med framføring av E39 forbi Molde, dette skal 
avgjøres gjennom utarbeidelse av kommunedelplan for E39. I etterkant av kommunedelplan skal det 
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utarbeides reguleringsplan. Konsekvenser av tunnelen er derfor ikke inkludert i dette 
reguleringsplanforslaget, men vil bli behandlet i egen plan.

Belysning
Ut i fra trafikktallene (ÅDT) for E39, skal belysningsklasse MEW3 benyttes. Belysningsanlegget for 
hovedveg er tenkt løst med 10 m master plassert sentrisk i midtdeler med en masteavstand opp til 37 
meter. For rundkjøringer er det tenkt fire stk. 10 m master plassert i ytterkant. For sideveger er det 
tenkt 8 m høye master med en masteavstand opp til 38 m, med 1-sidig LED armatur.

Det skal etableres egen belysning for gang- og sykkelveger. Belysningsnivået på gang- og
sykkelvegen skal ikke ligge mer enn to belysningsklasser lavere enn hovedvegen. Gang- og 
sykkelvegbelysningen er tenkt løst med 5 m høye master med 1- og 2-sidige LED armaturer og en 
masteavstand opp til 25 m.

I rampene til undergangene er det tenkt benyttet veggarmaturer montert i lik høyde på mur. Det er tatt 
utgangspunkt i en kompaktlysarmatur som plasseres med 8 m punktavstand. For undergangene er 
det tenkt takmonterte LED-armaturer, plassert i hver ytterkant i forhold til gangsonen. 

Konstruksjoner
På strekningen inngår en kulvert under E39 og en kulvert under en sideveg (Enenvegen) for gang- og 
sykkeltraseen, nedrampinger i betongtrau til kulvertene og ei gangbru over en planlagt sideveg til en 
framtidig bytunnel. Løsninger er utviklet og tilpasset ny geometri for traseen, nye miljøkrav og 
gjeldende håndbøker fra Statens vegvesen. Konstruksjonene er prosjektert i samsvar med relevante 
eurokoder med nasjonale tillegg pr. 2014. 

Det er først og fremst lagt vekt på å tilpasse konstruksjonene de ulike situasjonene. Alle 
konstruksjonene er i forbindelse med gang- og sykkeltraseen langs E39 når den krysser E39 eller 
sideveger. Det er her lagt vekt på opplevelsen for de som ferdes her og å få til en lys og åpen løsning
for undergangene. Ellers er det valgt å søke enkle løsninger med fokus på funksjon, miljø og optimal 
drift og vedlikehold. Ved utforming av visuelt eksponerte konstruksjoner er det lagt vekt på estetisk 
bearbeiding og tilpasning. Som et eksempel er alle trauvegger og kulvertvegger gitt et profilert 
mønster av vertikale striper for å bryte opp store flater. Nede i trauet er det lagt inn belysning i 
veggene og inne i undergangene er det belysning i taket. 

Overordnede prinsipper for utforming av konstruksjonene har vært: 

- å tilpasse konstruksjonene til stedet og situasjonen de ligger i
- å søke konstruksjonsløsninger som gir gode totalløsninger 
- å velge løsninger som gir minst mulig miljøpåvirkning og behov for midlertidige og permanente 

inngrep
- å velge løsninger som reduserer behovet for drift og vedlikehold

Vi har i prosjektet lagt vekt på å i prinsippet bruke samme løsninger som i forprosjektene for 
nærliggende parseller på E39 (Kviltorp - Årø og Årø - Lergrovik). Det vil kunne gi brukere av gang- og 
sykkeltraseen en opplevelse av en sammenhengende og gjennomtenkt trasé inn mot sentrum.
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Tabell 5-3: Tabell som viser konstruksjoner innenfor planområdet.
Tegning Type Navn Lengde

Pr.nr E39
Beskrivelse

K001 Kulvert Gangkulvert under 
E39

ca. 31 m
(maks)
kulvert

1584

Gangkulvert under E39. Plasstøpt 
slakkarmert betongkulvert, 
fundamentert på avrettede 
løsmasser over undersprengt 
berg.

K005 Trau Rampe til 
gangkulvert under 
E39

ca. 42 m
trau 

1584

Rampe av plasstøpt slakkarmert 
betongtrau, fundamentert på 
avrettede løsmasser over 
undersprengt berg.

K011 Kulvert Gangkulvert under 
Enenvegen 

ca. 29 m
kulvert

1618

Gangkulvert under Enenvegen. 
Plasstøpt slakkarmert 
betongkulvert, fundamentert på 
avrettede løsmasser over 
undersprengt berg.

K015 Trau Rampe til 
gangkulvert under 
Enenvegen 

ca. 70 m
trau 

1539 - 1609

Rampe av plasstøpt slakkarmert 
betongtrau, fundamentert på 
avrettede løsmasser delvis over 
undersprengt berg.

K017 Trau Rampe til 
gangkulvert under 
Enenvegen 

ca. 74 m
trau 

1628 - 1690

Rampe av plasstøpt slakkarmert 
betongtrau, fundamentert på 
avrettede løsmasser delvis over 
undersprengt berg.

K031 Bru Gangbru 53 m
gangbru

1289 - 1341

Gangbru over ny 4-felts veg til 
tunnel. Plasstøpt to-spenns 
platebru i spennarmert betong. 
Fundamentert på avrettet 
sprengsteinsfylling. 

Landskap og støyskjermingstiltak
Beplantning er en sentral del av landskapsutformingen. En tosidig lindeallé med planteavstand på 20 
meter følger hovedvegen, med unntak av sydsiden mellom rundkjøringene, hvor det ikke er 
tilstrekkelig areal for dette. Plasseringen av trerekkene tar hensyn til sikt ved adkomstveger, 
rundkjøringene og plasseringer av skilt og belysning. I midtrabatter plantes det busker for å skjerme 
rekkverket langs hovedvegen. Busker etableres også i rundkjøringenes sentraløyer.

Støytiltak omfatter lokal skjerming av eiendommer i planområdets østre del. Disse utføres som 
frittstående støyskjermer.

Sammen med beplantning er konstruksjoner meget viktige elementer i landskapsutformingen. Mange 
av konstruksjonene er synlige fra både hovedvegen, gang- og sykkelvegene og sidearealene. 
Støttemurer og underganger oppføres både i betong og naturstein. Betongmurene har helning 5:1. 
Betongmurene og kantbjelkene i undergangene har avrundet form. Helningsgrad og avrunding gir et 
åpent, visuelt inntrykk og bra sikt for trafikantene. Murene ved underganger og andre konstruksjoner i 
tilknytning til hovedveg utføres i betong. Andre frittstående terrengstøttemurer bygges av naturstein og 
har helning 3:1.

Materialoverganger og detaljer diskuteres i byggeplanfasen. Det er lagt vekt på å velge belysning som 
skaper grunnlag for trygghetsfølelse og gir god estetisk virkning både i underganger og ramper.

Miljø
Miljøundersøkelser i grunnen ved Bolsønes verft og på «Rottedungen» v/ Shell-stasjonen tas før 
Byggestart. Omfang og opplegg for grunnundersøkelser tas i forb. med byggeplanarbeidet.

Avvik fra vegnormalen
Følgende punkter i reguleringsplanforslaget avviker fra vegnormalene, disse er det innvilget fravik for:
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E39 – pr 1067-1097, standardklasse H1 – Rh=300 gir krav til 8 % overhøydeoppbygging – vi 
foreslår å bruke 5 % som tilfredsstiller kravene i gatenormalen. Skiltet hastighet 50 km/t. 

E39 – pr 1770-1780, standardklasse H6 – Rh=400 gir krav til 8 % overhøydeoppbygging – vi 
foreslår å benytte 5 % overhøyde som tilfredsstiller kravene i gatenormalen. Skiltet hastighet 
60 km/t. Kurven kommer relativt tett inntil rundkjøringen og det er ønskelig å holde nede 
hastigheten på bilene.

Verftsgata – pr 165-215, standardklasse Sa2 – Rh=300 – gir overhøyde 8%, Rh=320 i pr 340 
og ut- gir 7,2 %- Her er det valgt å tilpasse høyder lokalt, og grunnet lav hastighet (30 km/t) 
brukes ensidig fall på 3 % på større deler av gaten.  Da slipper man også sandfang på begge 
sider av kjørevegen.   

Birger Hatlebakks veg – std kl Sa2 – Rh=68,75 –overhøydekrav 8% velger å gå for ca. 5% 
som tilfredsstiller kravene i gatenormalen. Gaten har lav hastighet og mye tungtrafikk. 

Vi definerer området som utenfor sentrum og dermed kan det aksepteres stigning inntil 7% i lengde på 
35-100 m ref. N100.  Vi tilstreber at de aller fleste strekninger ligger på 5 % eller slakere.  Unntak; 

Gang- og sykkelvegen fra «Melkesentralen» opp til øvre gang- og sykkelvegtrase er på ca. 6
%. 

GS-veg over eksisterende bro ved Felleskjøpet er på ca. 6 %.
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5.3 Endringer for eksisterende bebyggelse og anlegg

Eiendomsforhold
Tabell 5-4 gir en oversikt over eiendommers arealendringer som følge av behov for grunnerverv til 
offentlig vegformål.
Tabell 5-4: Tabell som viser differanse i m2 pr gnr/bnr.

Gnr./bnr.   
Dagens 
tomteareal 
(m2) 

Reduksjon av 
tomteareal 
(m2) 

Resterende 
tomteareal 
(m2) 

Gnr./bnr.   
Dagens 
tomteareal 
(m2) 

Reduksjon 
av 
tomteareal 
(m2) 

Resterende 
tomteareal 
(m2) 

25/367 7112 -3519 3593 26/349 565 -39 526 

25/370 39820 -2494 37326 26/355 8656 -15 8641 

25/372 8258 -52 8206 26/417 3983 -875 3108 

25/374 613 -613 0 26/420 466 -104 362 

25/375 375 -375 0 26/421 1580 -352 1228 

25/377 985 -488 497 26/426 4298 -179 4119 

25/378 31735 -1677 30058 26/429 1207 -23 1184 

25/379 6050 -706 5344 26/450 3357 -484 2873 

25/380 6555 -5150 1405 26/451 6311 -741 5570 

25/382 2782 -91 2691 26/452 7158 -3032 4126 

25/1297 1076 -5 1071 26/453 7051 -225 6826 

25/1470 4680 -587 4093 26/456/0/1 1299 -122 1177 

25/1526 9897 -251 9646 26/456/0/2 1299 -122 1177 

25/1666 5881 -1224 4657 26/456/0/3 1299 -122 1177 

25/1680 1000 0 1000 26/459 886 -126 760 

26/4 2505 -2126 379 26/460/0/1 3770 -654 3116 

26/12 776 -481 295 26/460/0/2 3770 -654 3116 

26/17 14054 1598 12456 26/460/0/3 3770 -654 3116 

26/18 1385 -471 914 26/460/0/4 3770 -654 3116 

26/19 1830 -1492 338 26/467 286 -155 131 

26/26 10009 -2124 7885 26/550 9831 -260 9571 

26/33 1156 -38 1118 26/597 4184 -2 4182 

26/47 783 -630 153 26/598 84 -84 0 

26/49 332 -228 104 26/599 954 -387 567 

26/50 1964 -260 1704 26/600 4086 -1168 2918 

26/51 3731 -289 3442 26/629 3897 -424 3473 

26/54 2115 -1811 304 27/35 3404 -232 3172 

26/55 2167 -381 1786 27/211 510 -510 0 

26/57 718 -206 512 27/220 202 -202 0 

26/101 1213 -1164 49 25/214 2074 -2072 2 

26/117 142 -58 84 25/216 1353 -1353 0 

26/120 4063 -712 3351 25/373 3900 -762 3138 

26/122 876 -876 0 25/381 4346 -2062 2284 

26/158/0/1 431 -245 186 25/1512 1868 -1776 92 

26/158/0/2 431 -245 186 25/1542 29409 -4675 24734 

26/158/0/3 431 -245 186 26/38 163 -163 0 

26/158/0/3 431 -245 186 26/48 255 -255 0 
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Gnr./bnr.   
Dagens 
tomteareal 
(m2) 

Reduksjon av 
tomteareal 
(m2) 

Resterende 
tomteareal 
(m2) 

Gnr./bnr.   
Dagens 
tomteareal 
(m2) 

Reduksjon 
av 
tomteareal 
(m2) 

Resterende 
tomteareal 
(m2) 

26/206 856 -17 839 26/72 191 -190 1 

26/235 268 -252 16 26/191 618 -618 0 

26/236 488 -99 389 26/224 605 -605 0 

26/237 140 -17 123 26/226 811 -811 0 

26/238 100 -100 0 26/227 1057 -1057 0 

26/260 13662 -3622 10040 26/228 407 -407 0 

26/269 9377 -5063 4314 26/230 322 -322 0 

26/331 509 -185 324 26/231 176 -176 0 

26/333 1095 -167 928 26/232 234 -234 0 

26/335 446 -230 216 26/233 162 -162 0 

26/336 444 -427 17 26/234 183 -183 0 

26/338 865 -28 837 26/457 2293 -1773 520 

26/339 1278 -1 1277 26/458 72 -72 0 

26/340 655 -655 0 26/584 146 -23 123 

26/341 718 -718 0 26/632 239 -239 0 

26/343 163 -163 0 26/632 5400 -5400 0 

26/346 608 -608 0 26/772 869 -424 445 

Eksisterende bebyggelse som forutsettes innløst

Tabell 5-5: Tabell som viser eksisterende bebyggelse som forutsettes innløst.
G/bnr Beskrivelse Årsak til innløsning
25/374 Enebolig Framtidig E39 skal være avkjørselsfri. Når dagens avkjørsel stenges 

er det ikke mulig å opprettholde adkomst til eiendommen. 

25/375 Enebolig
Framtidig E39 skal være avkjørselsfri. Når dagens avkjørsel stenges 
er det ikke mulig å opprettholde adkomst til eiendommen.

25/377 Enebolig
Framtidig E39 skal være avkjørselsfri. Når dagens avkjørsel stenges 
er det ikke mulig å opprettholde adkomst til eiendommen. Det legges 
også opp til framtidig tverrforbindelse mellom øvre og nedre 
gangvegtrase over eiendommen.

25/380 Næringseiendom På grunn av framtidig påslag for bytunnel innløses Felleskjøpet i sin 
helhet.

26/269 Næringseiendom På grunn av framtidig påslag for bytunnel innløses Felleskjøpet i sin 
helhet.

26/158 Næringseiendom På grunn av etablering av 4-feltsveg samt rundkjøring og undergang 
ved Fuglsetkrysset må eiendommen innløses.

26/341 Enebolig På grunn av justering av Enenvegen og etablering av rundkjøring må
eiendommen innløses.

26/340 Enebolig På grunn av justering av Enenvegen og etablering av rundkjøring må 
eiendommen innløses.

26/335 Enebolig På grunn av omlegging av Fuglsetbakken og etablering av rundkjøring 
mot Enenvegen må eiendommen innløses. 

26 336 Enebolig På grunn av omlegging av Fuglsetbakken og etablering av rundkjøring 
mot Enenvegen må eiendommen innløses.

26/47 Enebolig På grunn av framføring firefelts E39 og etablering av gang- og 
sykkelvegløsninger må eiendommen innløses.
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G/bnr Beskrivelse Årsak til innløsning
27/211 Enebolig På grunn av framføring firefelts E39 og etablering av gang- og 

sykkelvegløsninger må eiendommen innløses.

26/55 Næring/bolig På grunn av framføring firefelts E39 og etablering av gang- og 
sykkelvegløsninger må nordre del av bygningsmassen rives.

26/51 Næring/bolig På grunn av framføring firefelts E39 og etablering av gang- og 
sykkelvegløsninger må bygningsmassen rives.

26/49 Næring/bolig På grunn av framføring firefelts E39 og etablering av gang- og 
sykkelvegløsninger må bygningsmassen rives.

26/26 Næring/industri På grunn av framføring av Verftsgata østover må maskinhallen samt 
det gamle fyrhuset ved Bolsønes veft rives.

26/452 Næring
På grunn av framføring av Verftsgata østover, etablering av 
rundkjøring og tverrforbindelse mot E39, må lager og
verkstedbygningen for Dekkmann rives.

5.4 Anleggsfase
Områder som vil bli berørt i anleggsperioden er på plankartet skravert og markert som «#1
Anleggsbelte» og «#2 Riggområde». Dette er bestemmelsesområder som midlertidig kan nyttes i 
forbindelse med anlegget (anleggsveger, riggområder, midlertidige mellomlagre med mer) og skal, når 
anlegget er ferdig, settes i stand og tilbakeføres til tilliggende arealbruk/permanent reguleringsformål. 
Bestemmelsesområder for midlertidig anleggsområde erverves ikke, men disponeres av tiltakshaver i 
anleggsperioden. Formålene «Annen veggrunn – grøntareal» og «Annen veggrunn – tekniske anlegg»
kan også, sammen med «#1 Anleggsbelte» og «#2 Riggområde», nyttes i anleggsperioden. De 
skraverte områdene som blir berørt i anleggsperioden skal fjernes fra planregisteret da veganlegget 
ferdigstilles. Innen 1 år etter at veganlegget er satt i drift skal områdene være satt i stand i samsvar 
med dagens bruk.

Områdene skal beskyttes mot forurensningsbelastning. I det midlertidige anleggsområdet skal matjord 
deponeres for senere å tilbakeføres de opprinnelige eiendommene. Maskiner og annet utstyr skal 
kontrolleres i anleggsperioden slik at direkte forurensning fra disse unngås.

Det skal utarbeides en egen HMS-plan for anleggsarbeidet. En planmessig framdrift og tilhørende 
arbeidsvarsling skal ivareta hensynet til sikkerheten for arbeidere og trafikanter. Trafikkavvikling, både 
for bilister og myke trafikanter, avklares ved utarbeidelse av byggeplan og evt. faseplan.

5.5 Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse)
I forbindelse med reguleringsplanarbeidet er det gjennomført en ROS-analyse med mål om å 
forebygge risiko for tap av liv, skade på helse, miljø og viktig infrastruktur. ROS-analysen ligger i sin 
helhet som vedlegg til denne planbeskrivelsen, nedenfor følger en oppsummering av analysens 
resultater.

Det er avdekket risiko som tilsier at tre tiltak skal vurderes. Dette gjelder forurenset grunn, støy for 
boliger og fare for påkjørsel av syklister ved Enenvegen. Videre er det avdekket sju andre forhold der 
tiltak bør vurderes. Dette gjelder grunnforhold ved oppfylling i strandsonen, planlegging av midlertidig 
omkjøring ved flombølge, hindre spredning av fremmede arter, forebygge forurensning i sjøen og støv 
i anleggsfase. Det bør videre vurderes bedring av sikkerheten for trafikanter ved Rema1000 og 
tilrettelegges for god sikkerhet ved innløpet til den framtidige tunnelen som grenser til denne 
reguleringsplanen.

Det anbefales å utarbeide en enkel Ytre miljø(YM)-plan til bruk i byggefasen. I denne planen 
innarbeides forebyggende og avbøtende miljøtiltak som er avdekket gjennom risikovurderingene i 
denne ROS-analysen, konsekvensutredningen og krav som følger av lov, forskrift eller retningslinjer. 
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5.6 Hazid-analyse
Norconsult har gjennomført en risikovurdering i forbindelse med utarbeidelse av 
detaljreguleringsplanen for E39 Bolsønes – Fuglset. Rapporten som er utarbeidet i forbindelse med 
hazid-analysen, er datert 17.6.2015 og følger som vedlegg til denne planbeskrivelsen. Formålet med 
risikovurderingen er å gi best mulig beslutningsstøtte ved vurdering av hva som er akseptabelt 
sikkerhetsnivå i forhold til hvordan vegsystemet vil fungere både i drifts- og anleggsfasen. 
Rapporten har punktvis summert opp forslag til tiltak som bør iverksettes eller vurderes i planfasen for 
å forbedre sikkerheten til anlegget både i anleggs- og driftsfasen. Dette har ført til at vi har gjort 
følgende tiltak i planfasen:
 
Driftsfase 

Punkt Uønsket hendelse Tiltak 
ID-1-5 Påkjørsel av person ved 

busstopp vest for 
Bolsøneskrysset 

Rabatt mellom kjøreveg og GS-veg 
beplantes, det etableres evt. gjerde for å 
hindre kryssing av E39 i plan. Det reguleres 
et areal for trapp ved lehuset opp mot 
gangbruen slik at det blir kortere veg å gå for 
å komme til andre siden av E39. 

 
 
Anleggsfase 

Punkt Uønsket hendelse Tiltak 
ID-4-1 Møteulykker, påkjøring 

bakfra og sidekollisjoner 
som følge av endret 
kjøremønster på E39 

I fase 1 legges omkjøringsvegen lenger nord 
for E39, slik at Bolsøneskrysset kan bygges 
ferdig i fase 1.  

ID-4-3 Påkjøring av myke 
trafikanter 

Den permanente gang- og sykkelvegen 
etableres i en «pre-fase», slik at myke 
trafikanter får et godt tilbud gjennom hele 
anleggsfasen og ledes godt utenom 
anleggsområdene. 

ID-5-4 Manglende adkomst for 
brannvesenet 

Adkomst til brannstasjonen opprettholdes i 
hele anleggsperioden. 

5.7 Innkomne innspill/merknader

Innspill til varsel om oppstart av reguleringsarbeid og planprogram

Det kom inn 19 innspill på varsling om oppstart av reguleringsarbeid (jfr. vedlegg 4). Nedenfor er 
innspillene kort oppsummert og vurdert.

1. Statoil Fuel & Retail Norge AS (gnr 26, bnr 600) – dato 18. april 2013
Merknad til planprogrammet:
Ingen merknad.
Merknad til reguleringsplanen:
Har innsigelse til planforslaget da det vil medføre stor ulempe for driften av bensinstasjonen.

- Det vil ikke være mulig for tunge kjøretøy å kjøre rundt bensinstasjonen.

- Drivstoffanlegget må flyttes. Kostnaden til dette er betydelig.

Dersom tunge kjøretøy mister muligheten til å kjøre rundt bygget kan dette føre til at dagens driftsform 
ikke kan opprettholdes og må avvikles.
Ber om at man ser på muligheten til å flytte valgt trase for E39 mot nord, slik at dagens areal på 
stasjonen kan opprettholdes.
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Vurdering:
Senterlinjen for E39 er lagt slik at den ca. følger dagens veglinje. Vegen utvides til fire felt ved at 
kjørebanen utvides med ett ekstra kjørefelt på hver side av vegen. Det er ikke aktuelt å skyve 
europavegen nordover, da dette vil gi problemer med stigningsforholdene opp Enenvegen samt at det 
vil beslaglegge store næringsareal på nordsiden av vegen.  

Foreslått løsning medfører at det må erverves noe grunn fra gnr/bnr 26/600, både på grunn av 
etablering av rundkjøring i Fuglsetkrysset og utvidelse til fire felt. Det legges for øvrig ikke opp til at det 
skal være gang- og sykkelveg på sydsiden av E39 forbi bensinstasjonen, i framtidig situasjon vil myke 
trafikanter i området ledes mot Verftsgata. 

Dagens fortau forbi eiendommen vil framtidig benyttes til kjørefelt, mens dagens grøntareal mellom 
kjørebane og bensinstasjon opprettholdes. Utvidelse av E39 til fire felt vil dermed ikke beslaglegge 
internt kjøreareal på bensinstasjonen og drivstoffanlegget kan opprettholdes. Slik sett er det gode 
muligheter for at Statoil kan opprettholde driften av bensinstasjon på området.

2. Torbjørn Berild (gnr 27, bnr 35, snr 13) – dato 18. april 2013 (på vegne av Ingrid Berild)
Merknad til planprogrammet:
Ingen merknad.

Merknad til reguleringsplanen:
Ber om at alle henvendelser for gnr 27 bnr 35 rette til Torbjørn Berild. Ønsker å vite om det røde huset 
foran leiligheten rives.

Vurdering:
Framtidige henvendelser i forbindelse med reguleringsplanen rettes til Torbjørn Berild. Huset på gnr 
27 bnr 211 vil innløses og rives som følge av framføring av ny E39. Det legges opp til langsgående 
støyskjermingstiltak forbi eiendommen.

3. Atrium AS (gnr 29, bnr 48, 330, 855) – dato 22. april 2013
Merknad til planprogrammet:
Ingen merknad.

Merknad til reguleringsplanen:
Atrium har skrevet merknad til gnr/bnr 29/48, 330 og 855. Disse eiendommene ligger ved 
Kviltorpkrysset, og tilhører ikke denne reguleringsplanen. Riktig gnr/bnr for denne planen er 27/557 
hvor Esso har stasjon for fylling av drivstoff for tunge kjøretøy.

Atrium ber om at dagens trafikkbilde og arealdisponering beholdes, da dette fungerer på en god måte. 
Det er ønskelig at dagens adkomster til stasjonen beholdes da dette er den viktigste faktoren for den 
daglige driften. Det er strenge interne retningslinjer for levering av drivstoff, som blant annet inkluderer 
at tankbiler ikke kan rygge.

Det er ikke ønskelig med noen form for erverv av grunneiendommen, et delvis erverv vil ta viktig land 
fra stasjonen. Det er også ønskelig å bevare sikten rundt stasjonen.

Vurdering:
Eiendommen til Esso ligger like utenfor planens avgrensning, men videreføringen av 4-feltsvegen
østover vil få konsekvenser for eiendommen.
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I tråd med Statens vegvesens Håndbok 017 skal framtidig 4-feltsveg (klasse S6/H6) være 
avkjørselsfri. Dette medfører at dagens adkomst til Esso stenges, ny adkomst etableres via Verftsgata 
fra syd.

Etablering av 4-feltsveg medfører også at store deler av eiendom 27/557 må erverves. Ettersom 
eiendommen ligger utenfor planens begrensning er det ikke vurdert i detalj hvordan framtidig 
arealsituasjon vil bli og hvordan eiendommen eventuelt kan utnyttes. Dette må gjøres i reguleringsplan 
for E39 Fuglset - Kviltorp som kommer øst for området som nå planlegges.

4. Sameiet Enenmarka (gnr 27, bnr 3, snr 1-14) – dato 10. mai 2013
Merknad til planprogrammet:
Ingen merknad.

Merknad til reguleringsplanen:
Ønsker at planområdet i planen for Bolsønes – Fuglset blir utvidet slik at en helhetlig 
konsekvensvurdering av vegutbyggingen for sameiet gjøres innenfor samme 
plan/konsekvensutredning.

Ønsker at det innarbeides og iverksettes nødvendige avbøtende skjermingstiltak for å redusere støy 
og støvplager fra framtidig E39 både mot øst, vest og syd.

Ønsker at den nederste lysstolpen ved adkomstveien fra Nerlandsvegen til Sameiene Enenmarka, 
Enen Vest og Fannestrandvegen flyttes til det interne belysningsanlegget i sameiet, og at dette 
bekostes av /utføres av vegutbyggere.

Det er ønskelig å opprettholde en gangforbindelse mellom Nerlandsvegen og gang- og sykkelvegen 
langs E39 i området da dagens løsning blir mye brukt. Nødvendig støyskjerming for sameiene langs 
europavegen må tilpasses en gangvegløsning (forskjøvet åpning i støyskjermen) og vedlikeholdes og 
brøytes av det offentlige.

Vurdering:
Plangrensen er satt for å løse framtidig trafikksituasjon mellom Bolsønes og Fuglset. Videre 
planlegging av E39 østover gjennomføres i egen plan.

Utredning av dagens og framtidig støysituasjon for området skal gjennomføres i forbindelse med 
reguleringsplanarbeidet. Det skal også lages forslag til støyskjerming av området. Selv om deler av 
området er utenfor reguleringsplanens yttergrense er det naturlig at støyvurderingen tar for seg hele 
området slik at det legges til rette for en helhetlig vurdering og støytiltak forbi bebyggelsen.

I forbindelse med reguleringsarbeidet skal det utarbeides forslag til ny belysningsplan for området. 
Eventuelt justering av lysstolpe mot den interne gangvegen avklares gjennom dette arbeidet. 

Reguleringsplanen tar ikke stilling til kostnadsfordeling som følge av vegutbedringen, dette avklares i 
forbindelse med utarbeidelse av byggeplan. 

5. Atlantic Eiendom (gnr 26 bnr 813) – dato 15. mai 2013
Merknad til planprogrammet:
Ingen merknad.
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Merknad til reguleringsplanen:
Leier ut til forskjellig næringsvirksomhet, viktigst er godsterminal og vaskehall for storbil til Atlantico AS 
i Verftsgata 6A.

Som følge av stor andel godstrafikk til og fra området må veisystemet være dimensjonert for et stort 
antall vogntog (mest semi) og til dels store distribusjonsbiler og busser med lang akselavstand (7 m).

Det er ønskelig at dagens internveg fra Verftsgata mellom gnr 26 bnr 453 og gnr 26 bnr 456 
opprettholdes med minimum den standard/bredde som den har i dag.

Vurdering:
For alle offentlige veier og kryssområder innenfor planområdet benyttes vogntog som 
dimensjonerende kjøretøy. Intern adkomstveg fra Verftsgata mellom 26/456 og 26/456 opprettholdes.

6. Bjørg Brunvoll (gnr 26 bnr 333) – dato 21. mai 2013
Merknad til planprogrammet:
Ingen merknad.

Merknad til reguleringsplanen:
Det er positivt at planen legger vekt på gode gang- og sykkelveger. Det kan også ha helseverdi at 
planen fokuserer på god støyskjerming og beplantning mot eksisterende boligområde.

For å løse parkeringsproblemer for Focus-bygget Enenvegen 2 er det laget et forslag med adkomst
via Fuglsetbakken. Brunvoll protesterer mot denne løsningen, da det fordrer innløsning av hennes 
dobbeltgarasje samt ekspropriasjon av deler av tomten mot sør og vest. Dette vil føre til betydelig 
verdiforringelse av hennes eiendom. 

Fuglsetbakken har allerede fått økt trafikk på grunn av at den gir adkomst til Axtech-bygget og mange 
er allerede berørt. Fuglsetbakken har ikke fortau, og det er neppe bred nok plass til å etablere dette.
Vurdering:
Som følge av etablering av rundkjøring i Fuglsetkrysset fører dette til endrede stigningsforhold opp 
Enenvegen. Dette, samt ønske om å redusere antallet direkte avkjørsler i området medfører at dagens 
avkjørsel til Focus-bygget (Enenvegen 2) ikke kan opprettholdes, og ny adkomst må etableres via 
Fuglsetbakken.

I ettertid av oppstartsvarselet har Brunvoll solgt eiendommen og det er planer om å etablere 
konsentrert kontorblokk på eiendommen 26/333 og 119. Ny adkomst til Focus-bygget er sett i 
sammenheng med dette. 

7. Jan Kåre Iversen (Rypevegen 10) – dato 21. mai 2013
Merknad til planprogrammet:
Ingen merknad.

Merknad til reguleringsplanen:
Reguleringsplanen bør se om det er mulig å få anlagt lekeareal for barn og unge i forbindelse med 
videreføring av dagens gang- og sykkelveg østover på baksiden av Felleskjøpet. Området mellom 
Frænavegen og Fannestrandvegen har i dag ingen reelle alternativer for lekeareal, det er derfor stort 
behov for å få i stand et område hvor barn kan møtes.

Ved en utbygging av nye trafikkløsninger er det ønskelig at det iverksettes støybegrensende tiltak for 
nærliggende boligbebyggelse.
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Ved anlegging av innslag av bytunnel i området må forhold til ventilasjon av tunnel og hvor denne skal 
ventileres ut tilpasses for å unngå unødig forurensning av boligområder. Det er i dag grøntområde syd 
for Fuglsetvegen. Det er ønskelig at det beholdes mest mulig vegetasjon i denne sonen for å skjerme 
mot trafikkert område ved Fannestrandvegen.

Vurdering:
Plassering av lekeareal som vist i vedlegg vil bli vurdert. Ved eventuell plassering må det ses på det 
sikkerhetsmessige aspektet vedrørende plassering, særlig i forhold til anleggsvirksomheten og
område for innslag av ny tunnel.

Det skal gjennomføres støyberegninger i forbindelse med utarbeidelse av reguleringsplanen og 
eventuelle støyreduserende tiltak innlemmes i planen. 

Grøntområdet syd for Fuglsetvegen vil bli vurdert i reguleringsplanprosessen.

Ventilasjonsløsninger for tunnelen avklares gjennom regulerings- og byggeplan for tunnelen og er ikke 
en del av denne reguleringsplanen.

8. Otto Olsen AS (gnr 26, bnr 452) – dato 21. mai 2013
Merknad til planprogrammet:
Ingen merknad. 

Merknad til reguleringsplanen:
Ønsker at alternativ 3 fra reguleringsplan Verftsgata velges som løsning for reguleringsplan Bolsønes 
– Fuglset. Dette vil gi en mer likeverdig avgivelse av grunn fra de berørte eiendommer.
Vegarmen fra E39 ned til Verftsgata mellom Statoil bensinstasjon og Dekkmann er i sin helhet lagt på 
Deres eiendom. Dette medfører at dagens bruk av eiendommen ikke er mulig å videreføre. Vegarmen 
bør flyttes mot øst, inklusive rundkjøringene. Dette vil gi en mer likeverdig avgivelse av grunn fra de 
berørte eiendommene.
Summen av grunnavståelse mot nord, øst og syd blir så stor at dagens drift ikke kan videreføres. Man 
står igjen med ca. 3 mål tomt med ukjent utviklingspotensial. Gjenstående areal fører til mindre mulig 
bygningsmasse, mindre uteområde og mindre fleksibilitet til plassering av bygningsmasse. 

Har forståelse for utbedring av E39, men Verftsgata er mindre viktig. Ønsker derfor at Vegvesenet 
utreder muligheter for at Verftsgata legges mellom eiendommene ettersom det gir en mindre 
konsekvens for Dekkmann.

Ser behovet for bedre forhold for gående og syklende, da mange krysser eiendommen. Ber om at 
Vegvesenet utreder alternativer der man ser på om eiendommen kan bli skånet slik at portene mot øst 
fortsatt kan benyttes.

På grunn av stor høydeforskjell mot E39 bør det etableres støttemur i stedet for skråninger.
Adkomster til hver eiendom bør inkluderes i planarbeidene allerede nå da det har betydning for mulig 
framtidig utvikling.

Ønsker snarlig dialog om hva som kan gjøres for å begrense tap av verdier.
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Vurdering:
Det ble avholdt møte med representanter fra Otto Olsen AS 15. oktober 2013 ved Swecos kontor i 
Molde. Forslag til vegløsninger i området og konsekvenser for eiendommen ble her gjennomgått.

Utformingen av Verftsgata er avklart i tett samarbeid med Molde kommune, og det er lagt vekt på god 
framkommelighet og linjeføring av denne da den gir adkomst til de nye næringsarealene mot sjøen
sørøst i planområdet.

For vegsystemet E39, kryssløsninger, sideveger og gang- og sykkelvegløsninger er det lagt vekt på å 
få til funksjonelle forhold og god framkommelighet i et område som allerede er tett bebygd. 
Utformingen av vegsystemet følger kravene i Statens vegvesens Hb 017 i forhold til stigningsforhold 
og kurvatur. For gang- og sykkelvegløsningene er det lagt vekt på universell utforming og å få til 
løsninger uten for store omveger slik at de blir benyttet som tiltenkt.
Løsningen medfører en stor inngripen på eiendommen, som fører til at dagens bruk ikke kan 
videreføres.   

Støttemurer vil benyttes der det er hensiktsmessig.

9. Verftsgata 2 AS og Verftsgata 4 AS (gnr 26 bnr 457 og gnr 25 bnr 1470) – dato 21 mai 2013
Merknad til planprogrammet:
Ingen merknad.

Merknad til reguleringsplanen:
Tunnelinnslag for bytunnelen bør legges lenger øst for å lede gjennomgangstrafikk inn i tunnelen 
tidligere, slik at trafikken mellom Bolsønes og Fuglset blir vesentlig mindre. Dersom man får bort mest 
mulig trafikk på hele strekningen fra sentrum til Kviltorp vil det være positivt for boligområdene og 
friluftsområdene på denne strekningen.

Butikkene og bedriftene langs Verftsgata er avhengig av vareleveranser og god adkomst for ansatte 
og kunder. Det er uheldig at Verftsgata blir benyttet som avlastningsveg i en lang byggeperiode. Dette 
går ut over framkommelighet til butikkene og en uholdbar trafikksituasjon i rushtrafikken. Dersom 
Verftsgata blir omgjort til forkjørsveg vil det være nærmest umulig å komme seg inn på Verftsgata fra 
eiendommene rundt.

Det uttrykkes bekymring for sikkerheten til de myke trafikantene dersom Verftsgata skal benyttes som 
avlastningsveg. Dersom gangveg skal legges over deres eiendom bes det om at det ikke lages et 5 
meter langt grøntfelt i tillegg, men at overgangen mellom veg/gangveg i stedet løses med et rekkverk 
for å spare areal.

Det etterlyses flere alternativer med konsekvensanalyse som avlastningsveg i byggeperioden. Ber om 
at den gamle jernbanetraseen vurderes som avlastningsveg i anleggsperioden. Rushtrafikken er 
vanskelig for trafikken, hovedutfordringen er å komme inn på Fannestrandvegen via lyskrysset. En 
rundkjøring i krysset Birger Hatlebakks vei – Verftsgata vil ikke løse dette problemet, men flytte det inn 
i Verftsgata som vil få vikeplikt for Birger Hatlebakks vei. Ønsker to rundkjøringer kun på E39 i stedet 
for fire rundkjøringer i området. 

Det bør vurderes om dagens løsning med høyreregulering kan beholdes, alternativt lyskryss.
Dersom rundkjøring skal etableres bør den flyttes lenger vest for å redusere inngrepet på Deres 
eiendom. Et stort område på eiendommens nordvestlige hjørne vil forsvinne ved etablering av 
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rundkjøring, dette arealet har stor markedsføringsverdi og er viktig som utstillingsplass for 
båt/båthengere og lifter. Arealet er også viktig for henting/levering av utleieutstyr.

Har planer om to framtidige bygg på eiendommen. Har ikke kunnet søke byggestart på grunn av 
bygge- og deleforbud. Dersom de mister areal til rundkjøringen må det påregnes erstatningsansvar, 
dette gjelder også for eventuelle ulemper i forbindelse med anleggsperioden.

Har inne søknad om utfylling i sjøen, ber om at denne fyllingsgrensen justeres i forhold til 
eiendomsgrense mellom Verftsgata 2 og brannstasjonen.

Hvor lang byggeperiode kan påregnes og hva skjer dersom denne oversittes.
Hvordan tilpasses E39 i henhold til nasjonal transportplan om fergefri E39.

Vurdering:
Undersøkelser tatt på Vestnesferga viser at målet med turen for veldig mange er Molde øst 
(sentrum/Bolsønesområdet). Dette på grunn av interaksjonen mellom Ålesund og Molde. 
Gjennomgangstrafikken videre er lavere. En ny E39 opp Enenvegen og videre inn mot byen lengre 
nord bak Felleskjøpet inn til Lingedalen er ikke aktuelt. Denne traseen skal brukes til gang- og
sykkelveg i samsvar med kommunal planlegging av ny sykkelveg.

Dagens kryss Birger Hatlebakks veg – Verftsgata er problematisk for de som kommer fra Molde 
Storsenter på grunn av høyrevikepliktsregelen i krysset. Man får da tilbakeblokkering forbi 
brannstasjonen, som er problematisk i forhold til utrykning. Dette er forhold vi er forpliktet til å se på. 
Situasjonen i Verftsgata vil for øvrig forbedres ved at trafikk også får muligheten til å komme inn på 
E39 gjennom den nye rundkjøringen i Fuglsetkrysset. Dette vil forbedre forholdene både for Verftsgata
og Birger Hatlebakks vei. En rundkjøring i krysset er også viktig for at venstresvingende trafikk fra E39 
som skal inn i Verftsgata får god framkommelighet slik at vi ikke opplever tilbakeblokkering mot E39.

Lengde på byggeperioden er ikke fastsatt. Dette vet man mer om når planarbeidet har kommet lengre. 
Valgene med hensyn til trafikkavvikling og hvor rasjonelt man kan bygge uten at trafikken hindres for 
mye er forhold som man må se på. En mer detaljert faseplan vil bli utarbeidet.
Erstatningskrav som følge av ekspropriasjon av eiendom vil avklares gjennom arbeid med 
grunnerverv.

10. Bjarne Rødseth Eiendomsselskap AS (gnr 26 bnr 450 og 451) – dato 23. mai 2013
Merknad til planprogrammet:
Ingen merknad.

Merknad til reguleringsplanen:
Er svært positive til at det skal foretas en grundig vurdering med konsekvensutredning før ny 
reguleringsplan blir utformet og godkjent. Siden ny E39 skal være en del av overordnet plan for 
fergefri E39 ser man det som kortsiktig å legge for stor vekt på å få tømt fergene for biler.
Reagerer på at det planlegges en bytunnel med påhogg så langt inn mot byen som ved Felleskjøpet. 
Med tunnelinnslag lengre øst og eventuelt lengre nord for å finne fjellgrunn vil man få en løsning som 
gir stor valuta for innsatsen.

Det er kortsiktig å tenke at industri vil bestå så nært sentrum.
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Verftsgata er privateid og fungerer perfekt for dagens brukere av området. Området er ikke lenger et 
industriområde, der ligger butikker, verksteder, legekontor, helsestudio osv. Verftsgata bør ikke brukes 
som avlastningsveg i en lang byggeperiode, da den er uegna til formålet. Å legge innfartstrafikken 
gjennom den privateide Verftsgata gir redusert framkommelighet (særlig i rushtiden) til og fra alle 
eiendommene. Dette gir store konsekvenser for eiendommene langs gata, med redusert omsetning. 
Andre avlastningsveger i byggeperioden enn Verftsgata må vurderes.

Tomtegrunn må avstås til rundkjøring og økt kjørebredde i Verftsgata. Dagens T-kryss i Birger 
Hatlebakks vei – Verftsgata med høyreregel er godt nok. Ei rundkjøring er både arealkrevende og 
avstanden mot E39 er for kort. Massiv trafikk i Verftsgata får konsekvenser for barn, unge og voksne til 
og fra trening i Moldehallen.
Stiller spørsmål til om det er nok å bygge to rundkjøringer på E39 i stedet for fire stk. Det er framstilt 
av det blir ledig næringsareal på vestsiden av Felleskjøptomta. Hvorfor ikke makebytte med LIDL-
tomta slik at Statens vegvesen kan skaffe seg dette arealet.

Vurdering:
Undersøkelser tatt på Vestnesferga viser at målet med turen for veldig mange er Molde øst 
(sentrum/Bolsønesområdet). Dette på grunn av interaksjonen mellom Ålesund og Molde. 
Gjennomgangstrafikken videre er lavere.
En ny E39 opp Enenvegen og videre inn mot byen lengre nord bak Felleskjøpet inn til Lingedalen er 
ikke aktuelt. Denne traseen skal brukes til gang- og sykkelveg i samsvar med kommunal planlegging 
av ny sykkelveg.

Ved å erstatte dagens lyskryss på E39 med rundkjøringer forsvinner dagens flaskehalser som gjør at 
man i perioder opplever avviklingsproblemer langs innfartsvegene til Molde. Planen vil være nøytral i 
forhold til trafikk fra bytunnel. Trafikken langs E39 er så stor at den i henhold til vegvesenets 
vegnormaler utløser krav om 4-feltsveg ved nybygging.

Dagens kryss Birger Hatlebakks veg – Verftsgata er problematisk for de som kommer fra Molde
Storsenter på grunn av høyrevikepliktsregelen i krysset. Man får da tilbakeblokkering forbi 
brannstasjonen, som er problematisk i forhold til utrykning. Dette er forhold vi er forpliktet til å se på. 
Situasjonen i Verftsgata vil for øvrig forbedres ved at trafikk også får muligheten til å komme inn på 
E39 gjennom den nye rundkjøringen i Fuglsetkrysset. Dette vil forbedre forholdene både for Verftsgata
og Birger Hatlebakks vei. En rundkjøring i krysset er også viktig for at venstresvingende trafikk fra E39 
som skal inn i Verftsgata får god framkommelighet slik at vi ikke opplever tilbakeblokkering mot E39.

Vestre del av Felleskjøpstomta er ikke tenkt brukt til næringsareal. Arealformålet er fastsatt, men det 
er ikke tatt stilling til hva areal utenfor vegene skal benyttes til. Dette fastsettes i nært samarbeid med 
kommunen.
Barn og unges interesser, samt forholdene til myke trafikanter skal vektlegges.
Erstatningskrav som følge av ekspropriasjon av eiendom vil avklares gjennom arbeid med 
grunnerverv.

11. Glamox (gnr bnr) – dato 23. mai 2013
Merknad til planprogrammet:
Ingen merknad.

65

Reguleringsplan med konsekvensutredning
E39 Bolsønes - Fuglset

Merknad til reguleringsplanen:
Viktige deler av arealet med virksomhet knyttet til bedriften er innlemmet i planområdet. Vil komme 
med samme innspill overfor Statens vegvesen som for Molde kommune angående bygge- og 
deleforbudet. Dette er en trussel mot effektiv industriell utnyttelse av deres arealer.
Glamox har de siste årene investert store midler i å utvikle bedriften, en slik satsing er avhengig av og 
forutsetter at infrastruktur og rammebetingelser rundt deres anlegg ikke forverres.

Glamox er avhengige av at enhver reguleringsendring ikke griper inn i disponibelt areal eller legger 
hindringer for dagens eller framtidig bruk. En innsnevring av areal mot E39 er ikke forenelig med det 
behov bedriften har for trafikkavvikling i nordre del av anlegget. Det er helt avgjørende at det ikke blir 
foretatt noen som helst innsnevring i eiendommens totale areal fra noen som helst side.

Lidl-tomta er tenkt satt av til rigg/anleggsområde i byggetiden. Forutsetter at en evt. anleggsperiode i 
nærheten av tomten ikke vil medføre noen hindringer eller ha noen innvirkning på den effektive 
industrielle utnyttelsen av arealene.

Vurdering:
Statens vegvesen forholder seg til det bygge- og deleforbudet som Molde kommune har vedtatt.

Innvendingene Glamox har til planområdet tas til etterretning. Planområdet er satt ut fra at man må ta 
med et stort nok areal som sikrer bygging av ny E39. Det er ikke dermed slik at alt areal som er med 
blir omfattet av fysiske inngrep.

Det er fint at det blir gitt god informasjon om logistikk og innsatsfaktorer som betjener produksjonen i 
fabrikken. Dette er opplysninger som er viktige å ta med seg i det videre planarbeidet.

12. Hans Christian Aandal (gnr 26 bnr 558) – dato 23. mai 2013
Merknad til planprogrammet:
Ingen merknad.

Merknad til reguleringsplanen:
Er usikker på om eiendommen blir berørt. Opplyser om at det er satt opp natursteinsmur, stakitt og 
levegger samt platting langs eiendommens sydlige grense som ikke bør rammes av planen. 
Eiendommen er maksimalt utnyttet i forhold til byggegrenser osv.

Vurdering:
Reguleringsplanen vil slik det ser ut nå i liten grad berøre eiendommen.

13. Molde Auto AS (gnr 26 bnr 12 og 17) – dato 23. mai 2013
Merknad til planprogrammet:
Ingen merknad.

Merknad til reguleringsplanen:
Viser til møte og gjennomgang av foreløpige planer 16. mai 2013. Har to eiendommer innenfor 
planområdet (Molde Auto AS og Fannestrandvegen 71 AS). De kart som er brukt i planarbeidet er ikke 
oppdatert med siste utvidelser vest på eiendommen som var ferdig i 2010.

Det er inntegnet en gang- og sykkelveg som vil avskjære innkjørselen til Rema1000 fra syd. Dette vil 
skape trafikale problemer på området da all trafikk må inn og ut gjennom samme veg. Rema vil da 
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trenge større areal for å få større avstand mellom parkerte biler og kjørende biler. Har avtale om
disponering av 100 parkeringsplasser. Dette kan også føre til problemer med varelevering.

Ønsker å se på en løsning med bru for gangvegen.

Er positiv til rundkjøring i krysset Enenvegen – Tostenbakken da det vil redusere farten på trafikken og 
skape bedre flyt. Viktig at Enenvegen trekkes sydover for å skape bedre plass rundt bygget i 
Enenvegen 1a.

Har avtale om makebytte med Molde kommune av det nedre parkeringsarealet til Rema 1000 mot en 
gangveg på tre meters bredde akkurat i eiendomsgrensen. Det ser ut til at denne gangvegen blir 
bredere enn tre meter, noe som vil kunne skape problemer for deres areal. Det er store 
høydeforskjeller og leire i bakken. Er bekymret for eventuell framtidig bebyggelse på Felleskjøptomta 
øst som vil kunne belaste deres område med trafikk.

Ny E39 vil spise mange kvadratmeter av arealet mot syd som Nettbuss og Wist Last og buss trenger 
til parkeringsareal for egne biler samt kundebiler. Svingradius til busser, vogntog og semitrailere må 
hensyntas i denne sammenheng.

Det er viktig at den nye kryssløsningen fra Fannestrandvegen 71 mot Enenvegen får god utforming for 
store kjøretøy.

Tapt parkeringsareal mot øst må erstattes med tilsvarende areal mot vest på Felleskjøptomta.

Vurdering:
Utbedring av tilbudet for gående og syklende er en viktig strategi for Molde kommune, og det arbeides 
nå med å føre fram en ny gang- og sykkelveglinje fra Molde sentrum til Kviltorp, som skal gå i en linje 
mellom Frænavegen og E39. Denne linjen ligger innenfor dette planområdet og vil bli lagt i overkant 
av tunnelinnslaget til ny bytunnel samt syd for området til Rema 1000. Det legges vekt på å få til 
universell utforming, og gang- og sykkelvegen får en høy standard hvor det skal skilles mellom 
gående og syklende. Dette medfører at bredden på gang- og sykkelvegen blir 5,5 meter, forbi Rema 
1000 er bredde redusert til 4,5 meter for å redusere arealinngrep.

På grunn av kravet til universell utforming samt store høydeforskjeller er det ikke aktuelt å legge gang-
og sykkelvegen i bro over den sydlige adkomsten til Rema 1000. Dette medfører at denne må 
stenges, og trafikk til og fra butikken kanaliseres til krysset øst for området. Rema 1000 har i dag 87 
parkeringsplasser, ved ny situasjon blir antall parkeringsplasser 80.

Dagens adkomst til Nettbuss fra E39 må stenges. Ny adkomst til området legges via Enenvegen, 
denne dimensjoneres for vogntog. Det er brukt sporingskurver for vogntog for å kontrollere 
framkommelighet for vogntog internt på området. Dagens parkeringsplasser som forsvinner på grunn 
av utvidelsen av E39 må erstattes ved at areal fra dagens Felleskjøptomt overføres til Nettbuss.

14. XPRO (gnr bnr) – dato 23. mai 2013
Merknad til planprogrammet:
Ingen merknad.
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Merknad til reguleringsplanen:
Har tidligere kommentert den kommunale reguleringsplanen for Bolsønesområdet som nå er vedtatt. 
Mange av de samme kommentarene vil gjelde for denne planen.

Ny kai for Bolsønes verft er bygd med kapasitet for inntil 4 ferger. Behovet for slippoppdrag er stor og 
økende, og Bolsønes Verft har planer om å ruste opp dagens slipp. Slippen setter klare begrensninger 
for utvidelsesmuligheter mot sjøen.

En vegløsning for Verftsgata med gjennomgående veg fra Verftsgata i vest mot småbåthavna i øst vil 
ha negative konsekvenser for nåværende drift og framtidig bruk av Bolsønes verft. Store og viktige 
områder båndlegges. Foreslått vegløsning vil medføre at opparbeidet parkeringsområde vest for 
hallen (25 – 30 P-plasser) vil forsvinne, og at eksisterende verftshall må fjernes og ny hall bygges mot 
erstatning.

Foreslåtte vegløsning kan brukes som midlertidig avlastningsveg ved bygging av E39 uten å rive 
verkstedhallen. 

Bolsønes verft er negativ til en rundkjøring i østenden av Verftsgata, og ber om at man i denne 
reguleringsplanen ser på løsninger som ikke gir så store negative konsekvenser som i vedtatt 
reguleringsplan for Bolsønes, plan nr. 200609.

Vurdering:
Høyder, geometri og linjeføring for ny E39 er førende for Verftsgata, og påvirker hvordan Verftsgata 
kan utformes. Dette får særlig betydning for stigningsforholdene på tverrforbindelsen mellom E39 og 
Verftsgata. I tillegg må det etableres en rundkjøring i østenden av Verftsgata for å betjene 
Statoilstasjonen når lyskrysset ved Fuglset blir ombygd til rundkjøring. En rabatt i armen ned mot 
Verftsgata må da skille bilistene slik at det ikke blir mulig med venstresving inn til stasjonsområdet. 
Trafikk må da gjennom rundkjøringen for å komme til Statoilstasjonen.

Molde kommune har lagt til rette for næringsutvikling i området ned mot sjøen øst for Molde verft. 
Verftsgata er viktig for å kunne betjene dette området. For øvrig er Verftsgata i planforslaget trukket så 
langt nord som mulig for å unngå for store konsekvenser for Molde Verft.

15. Angvik Eiendom – dato 24. mai 2013 (på vegne av I/S Bolsønes Industriveg, Enenvegen 2A, 
Verftsgata 10 og 5)  
Merknad til planprogrammet:
Ingen merknad.

Merknad til reguleringsplanen:

I/S Bolsønes Industriveg
Viser til tidligere innsendte merknader i forbindelse med den kommunale reguleringen for 
Bolsønesområdet – plan nr. 200609. Ser ikke behov for tilrettelegging for ny Verftsgate, og mener den 
fungerer godt og har kapasitet til aktivitetene som grenser til dette gateløpet. Ser tydelig at det er 
kapasitetsproblemer i Birger Hatlebakks veg og Fannestrandvegen.

Verftsgata er ikke dimensjonert til å overta innfartstrafikken samtidig som næringsaktivitetene i 
området kan opprettholdes. Andre vegtraseer må også tas i bruk som innfartsveg i bygge- og 
anleggsperioden.
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Varsler om at det blir framsatt krav om erstatning for flere områder dersom skissert bruk av Verftsgata 
blir en realitet.

Varsler også at dersom Verftsgata blir omgjort til innfartsveg i bygge- og anleggsperioden må vegen 
kjøpes, samt at pumpestasjon og infrastruktur innen vann og kloakk overtas av kommunen.

Enenvegen 2A
Positivt at det legges til rette for gående og syklende i området.
Positivt at man vurderer antall avkjørsler og gjør trafikkbildet mer oversiktlig.

Viktig for Enenvegen 2A at uteareal ikke blir berørt, da det har stor betydning for eiendommene på 
kort og lang sikt. Parkering er en viktig faktor for å få leid ut eiendommen og at utbyggingsmulighetene 
ikke blir avkortet. En omlegging av adkomsten til eiendommen via Nerlandsvegen anses som lite 
tilfredsstillende og en kraftig forringelse av dagens situasjon.

Verftsgata 10 og 5
Moldegård/Bolsønesområdet er i en betydelig transformasjonsprosess. Utvikling fra industri til 
butikk/service/tjenester har pågått i en årrekke. Avgjørende at god tilgjengelighet for vareleveranser, 
ansatte og kunder opprettholdes. Avgivelse av tomtegrunn er for de fleste eiendommene i Verftsgata 
direkte ødeleggende for næringsaktiviteten som drives i dag.
Uheldig at Verftsgata er planlagt benyttet som innfartsveg/avlastningsveg i en lang byggeperiode. Det 
vil skape en uholdbar trafikksituasjon, hvor det blir nærmest umulig å komme seg inn og ut fra 
eiendommene. Dette vil skremme bort kunder og leietakere fra området.

Inn- og utkjøring for eiendommene må opprettholdes, samt parkeringsmulighetene.
Forventer at det i planprosessen blir lagt opp til minimum en alternativ løsning til 
innfartsveg/avlastningsveg i byggeperioden. Kommunens trasé fra Rema Fuglset og vestover til 
Lingedalen/Roseby er et godt alternativ.

Det må påregnes erstatningskrav dersom tomteareal går bort som følge av utvidelse av Verftsgata. 
Det må også påregnes erstatningskrav fra leietakere.
Det bør vurderes:

- Mulighet for løsning med 2 rundkjøringer i stedet for 4

- Utrede alternativer til avlastningsveg i byggeperioden

- Dersom Verftsgata blir avlastningsveg må inn- og utkjøring fra eiendommene opprettholdes, 
byggeperioden må beregnes og forsinkelser kan ikke aksepteres.

Vurdering:
Løsning for avlastningsveg i byggeperioden avklares i forbindelse med planarbeidet og det utarbeides 
faseplaner som viser hvordan dette kan løses. Verftsgata er aktuell, men ikke sikkert for begge 
kjøreretningene under hele anleggsperioden. Kommunens trasé fra Rema Fuglset til Lingedalen er lite 
aktuell da denne er tenkt benyttet til framtidig gang- og sykkelveg.
Eventuelle krav om erstatning og innløsning av Verftsgata avklares gjennom planprosessen i 
forbindelse med grunnerverv. 

Bolsønesområdet vil i framtiden få økt aktivitet og det legges til rette for mye nyetablering av 
næringsvirksomhet særlig i østre del av området. På bakgrunn av dette er det behov for å oppgradere 
Verftsgata, særlig med tanke på å sikre myke trafikanter.
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En løsning med 4 rundkjøringer er viktig både med tanke på trafikksikkerhet og for å øke kapasiteten i 
kryssområdene.

16. Fannestrandvegen 76 og 78 (gnr 26, bnr 49 og 51) – dato 24. mai 2013
Merknad til planprogrammet:
Ingen merknad.

Merknad til reguleringsplanen:
Planene for ny E39 vil i så stor grad berøre eksisterende bygningsmasse at de må fjernes. I dag er det 
både næringsvirksomhet og bolig i eiendomsmassen. Ber om at byggegrensene mot E39 settes slik at 
de ikke blir til hinder for oppføring av næringsbygg på arealet sør for dagens bygningsmasse.

Ønsker at foreslått gang- og sykkelvegtrasé langs eiendomsgrensen i vest fjernes fra framtidig 
planarbeid, og at det finnes en alternativ løsning for dette. Dagens bygg på Fannestrandvegen 74 er 
oppført langs eiendomsgrensen med dispensasjon, under forutsetning at det kan settes opp et bygg 
på Fannestrandvegen 76 vegg i vegg. En gang- og sykkelveg vil gjøre dette umulig.

Vurdering:
Byggegrensen settes i samarbeid med Molde kommune og slik at den sikrer gjennomføring av E39 og 
trafikksikkerheten på den.

Det vil ikke etableres gang- og sykkelveg langs eiendomsgrensen i vest.

17. Jaron Prosjekt AS (gnr 26 bnr 158) – dato 24. mai 2013 (på vegne av Nils Ingar Bugge)
Merknad til planprogrammet:
Ingen merknad.

Merknad til reguleringsplanen:
Bugge er eier av 2. etg. i Fannestrandvegen 83. Polarbad AS eier 1. etasje og stiller seg også bak 
merknadene.

Eieren aksepterer ikke at deres bygg skal saneres, da det kan etableres gode vegløsninger i dette 
området uten at det går på bekostning av bestående bygningsmasser. Det må vektlegges 
kostnadseffektive løsninger der det er teknisk og praktisk mulig.

Ved å skyve rundkjøringen vestover i forhold til dagens kryss vil eksisterende bygningsmasse kunne 
spares på bekostning av noe parkeringsareal på annen eiendom. Har lagt ved skisse som viser 
løsningsforslag for området. Gang- og sykkelveger forutsettes å kunne legges som fortausløsning på 
de trangeste partier, evt. med autovern som skille. Arealet nordvest for rundkjøringen benyttes til 
oppstilling av lastebiler, denne parkeringen kan neppe sies å forskjønne innkjøringen til byen. Mer 
egnede arealer til leieparkering bør finnes utenfor bykjernen.

I den sydvestre del av rundkjøringen vil det kunne gå med noe uteareal/parkering for den berørte 
bedriften. Rundkjøringen kan evt. bygges som et lokk båret av søyler slik at arealet under 
rundkjøringen fortsatt kan utnyttes. Ny rundkjøring lar seg greit plassere på Nedre Fuglset uten at 
eksisterende bebyggelse må vike plass.

70



Reguleringsplan med konsekvensutredning
E39 Bolsønes - Fuglset

Vurdering:
Reguleringsplanforslaget som legges ut til offentlig ettersyn er utarbeidet slik at det tilfredsstiller en 
rekke krav og anbefalinger omtalt i Statens vegvesen sine håndbøker N100, V121 og V122. Forslaget 
til Jaron prosjekt AS strider mot flere av disse kravene og anbefalingene, i tillegg til at forslaget ikke tar 
hensyn til en rekke forutsetninger knyttet til løsninger for gående og syklende, kollektivtrafikk, 
trafikksikkerhet og framkommelighet. 

Mangelfull avbøyning i rundkjøringen gir høyt fartsnivå og dårlig visuell linjeføring
For å sikre lavt fartsnivå og øke sikkerheten i rundkjøringen, kreves god avbøyning (krav til at 
kjørekurvene gjennom rundkjøringen skal ha en radius mindre enn 80 m). Rundkjøringens senter 
anbefales plassert i skjæringspunktet mellom senterlinjene til de kryssende vegene, dette er også av 
betydning for den visuelle linjeføringen og trafikantenes oppfattelse av krysset. Jaron prosjekt As sitt 
forslag oppfyller ikke disse krav og anbefalinger, da rundkjøringen er plassert vest for 
skjæringspunktet til de kryssende vegene. Dette gir en dårlig avbøyning med potensielt høyt fartsnivå 
og en dårlig visuell linjeføring for trafikantene.

Manglende kryssinger og lange avstander
For å oppnå den ønskede endringen i transportmiddelfordelingen i byområdene, må det tilrettelegges 
for å endre reisevanene. Det må gjøres mer attraktivt å sykle og gå enn å bruke privatbil. Jaron
Prosjekt As sin løsning gjør det ikke mer attraktivt å gå eller sykle. Forslaget til Jaron Prosjekt AS viser 
ikke kryssinger for fotgjengere og syklister over Enenvegen og E39, og har derfor store mangler i 
forhold til løsninger for gående og syklende. I forslaget må fotgjengere og syklister som vil krysse over 
Enenvegen først opp til Rundkjøring Enenvegen X Tostenbakken X Fuglsetbakken, dette tilsvarer en 
omveg på 280 m meter. Fotgjengere og syklister som vil krysse over E39 må enten benytte gangbrua 
ved Glamox eller undergang ved Retiro, avstanden mellom disse to punktene er 1,3 km. Det er ikke 
mulig å forflytte seg mellom kollektivholdeplassene på begge sider av E39 mellom Glamox og 
Retiroområdet, og forslaget er dermed svært ugunstig for kollektivtilbudet. Gode tverrforbindelser 
mellom de tre overordnede gang- og sykkelvegtraseene er viktig for å danne et fleksibelt og effektivt 
gang- og sykkelvegsystem. Den manglende tverrforbindelsen i forslaget til Jaron Prosjekt AS gjør 
gang- og sykkelvegsystemet lite attraktivt, og reduserer framkommelighet, tilgjengelighet og kvaliteten 
på tilbudet for gående/kollektivreisende og syklende betraktelig. På veger/kryss med vegklasse H6 
og/eller dersom det er mer enn to felt i tilfarten i en rundkjøring, er det krav om planskilt kryssing eller 
signalregulert kryssing i plan. Dersom man antar at forslaget til Jaron Prosjekt AS er ment å vise 
kryssing i plan med signalregulering, har den mangler fordi den ikke viser et sammenhengende gang-
og sykkelvegnett i området. Forslaget viser heller ikke den reelle arealbruken som følge av dette. I 
planforslaget for Bolsønes-Fuglset er det tre forhold som bedrer trafikksikkerheten betydelig, hvorav 
etablering av undergang for myke trafikanter under E39 er ett av disse. Ved å fjerne eller omgjøre 
undergangene til en kryssing i plan vil dette redusere trafikksikkerheten til planforslaget (pkt. 6.3.6 i 
Konsekvensutredning og planbeskrivelse).

Jaron Prosjekt AS nevner at de mener rundkjøringen eventuelt kan legges på «betonglokk», en slik 
løsning vil innebære høydeforskjeller og at man får behov for ramper til gang- og sykkelvegene på 
samme måte som Statens vegvesen har vist i sitt reguleringsplanforslag. En slik løsning vil derfor ikke 
kunne gjennomføres på det knappe arealet Jaron Prosjekt AS har vist i sitt forslag.

Tilfredsstiller ikke krav til bredde på gang- og sykkelveger
Det anbefales å føre gang- og sykkelveger utenom rundkjøringer. Forslaget til Jaron prosjekt AS med 
fortau helt inntil kjørefeltene i rundkjøringen er ikke en anbefalt løsning. Gang- og sykkelveg inntil en 
H6 veg må ha trafikkskille eller rekkverk. Et slikt rekkverk krever ca. 1 m bredde, og gang- og 
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sykkelvegen i forslaget til Jaron Prosjekt AS vil da kun være 2 m bred. Dette er 1,5m smalere enn 
dagens bredde. Ved potensiale for mer enn 15 gående eller syklende per time er det et krav at gang-
og sykkelvegen skal være minimum 3,5 m bred. Dette betyr at den foreslåtte løsningen med fortau og 
rekkverk er 1,5 m for smal på tegningen.

Krav til kurver på løsninger for gående og syklende
Håndbok N100 stiller krav til kurver på minimum R=40 m på gang- og sykkelveger. Forslaget til Jaron 
Prosjekt AS viser kurver som er mindre enn kravet. I utfarten mot Enenvegen er kurven til fortauet 
R=20 m.

Sporingskurver
Det er foretatt sporinger med buss og vogntog på forslaget til Jaron Prosjekt AS. Disse viser at 
kjørearealet i utfartene mot Enenvegen, og fra Statoil er for smale. Når det i tillegg er ønske om fortau 
ved utfarten til Enenvegen, innebærer dette at de store kjøretøyene vil benytte arealet på fortauet når 
de kjører i utfarten, med de trafikksikkerhetsmessige konsekvensene dette innebærer.

18. Møre og Romsdal fylkeskommune – dato 29. mai 2013
Merknad til planprogrammet:
Man bør gi en bedre referanse til de råda som ligger i byanalysen som ligger i KVUen for E39 Ålesund 
– Bergsøya.

Forholdet til bypakken Molde bør omtales mer inngående.

Bør omtale forholdet til bytunnelen og forklare hvorfor ikke innslaget for bytunnel inngår i 
reguleringsplanprosessen.

Selv om slipen ikke er SEFRAK-registrert vil kulturminnevernet flytte aldersgrensen for vern framover.
Merker som merkestein, murer og vegetasjon er kilder til en helhetlig fortelling om vår fortid. 
Planprogrammet bør ta høyde for vurderinger om disse.

Konsekvenser for spesiell tilrettelegging for kollektivtrafikken bør utredes (kollektivfelt eller 
sambruksfelt 2+ eller 3+). Ber om at det blir gjort reelle vurderinger at et «kollektiv-alternativ», der man 
kan legge til grunn estimat for økt kollektivandel blant reisende ved et tenkt tilrettelegging for og tilbud 
av kollektivtransport. Dette bør kunne vurderes på lik linje med 0-alternativet med 4-feltsveg uten 
spesielle tiltak for kollektivtrafikken.

Det må presiseres at planarbeidet skal koordineres med arbeidet med kommunedelplan for gående og 
syklende. 

Det er mye forurenset grunn i området. Minner også om at økt utslipp til luft som følge av trafikkvekst 
må inngå i utredningstemaet Støy og lokal forurensning.

Merknad til reguleringsplanen:
Det er ikke registrert automatisk fredede kulturminner i området. Planarbeidet vil ikke utløse behov for 
nye arkeologiske utgravinger.

Kulturavdelingen vil bistå i planarbeidet knyttet til vurdering av nyere tids kulturminne.
Planarbeidet må samordnes med kommunedelplanen for gående og syklende. 
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Det er vanskelig å få barn og unge til å stille på åpne informasjonsmøter, ber derfor om et eget møte 
med ungdomsrådet.

Eldre reguleringsplaner og kommunedelplan for Molde by viser at det er friområder eller framtidige 
friområder innenfor planområdet. Arealavgang til vegformål må vises spesiell oppmerksomhet med 
tanke på reglene for erstatningsareal i rikspolitiske retningslinjer for barn og planlegging.

Vurdering av merknader til planprogrammet:
SVV tar synspunktene til fylkeskommunen til etterretning og justerer planprogrammet i samsvar med 
merknadene som har kommet inn.

Vurdering av merknader til reguleringsplanen:
SVV tar til etterretning at planarbeidet ikke utløser krav til arkeologiske utgravinger.
SVV tar kontakt med kulturavdelingen i fylkeskommunen angående vurderinger av nyere tids 
kulturminner.

Planarbeidet vil ta hensyn til traseen for gående og syklende som inngår i kommunedelplan for 
gående og syklende i Molde kommune.

19. Fylkesmannen i Møre og Romsdal – dato 24. mai 2014
Merknad til planprogrammet:
Grunnen i planområdet er forurenset. Man må derfor utrede hvorvidt grunnforholdene er forurenset og 
nødvendige tiltak må innarbeides i planen. Dette gjelder særlig for området i og ved Bolsønes Verft. 
Tiltaksplan om opprydding er nødvendig.
Planarbeidet bør vurdere om det ligger til rette for tiltak mot utlekking av miljøgifter til sjø. Dette 
planarbeidet utføres i forbindelse med byggeplanleggingen. Utfylling over forurenset sjøbunn er 
søknadspliktig etter forurensningsloven.

Vurdering av merknader til planprogrammet:
Utredningsbehovet angående forurenset grunn vil bli poengtert og innarbeides i planprogrammet. SVV må ta 
hensyn til de kravene som er kommet fra forurensningsmyndighetene representert ved fylkesmannen. Det må 
vurderes i det kommende planområdet om man bør redusere planarbeidet i de områdene der det er påvist mest 
forurensning av grunn.

Innspill til varsel om utvidet plangrense
Det kom inn 6 innspill på varsling om utvidelse av plangrensen (jfr. vedlegg 5). Nedenfor er innspillene 
kort oppsummert og vurdert.

1. Møre og Romsdal fylkeskommune, dato 20.06.2014
Har ikke vesentlige merknader til mindre utvidelser av planområdet som beskrevet og vist på 
kartskisser. Det er fremdeles en glipe mellom planområdet sin østlige avgrensning og plangrense for 
E39 Knausenkrysset, og ønsker en forklaring på dette. Legger til grunn at sammenhengen mellom 
planer for E39 østover mot Retiro/Kviltorp blir beskrevet nærmere i planomtalen ved offentlig ettersyn.

Vurdering
Statens vegvesen tar merknaden til etterretning. Planarbeidet med E39 Knausenkrysset har stanset 
opp og vil ikke bli videreført innenfor eksisterende rammer. Det vil bli varslet nytt oppstart av 
reguleringsarbeid for dette området senere, hvor plangrensen sammenfaller med den østlige 
plangrensen for E39 Bolsønes – Fuglset.
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2. Fylkesmannen i Møre og Romsdal, dato 05.06.2014
Har ikke merknader til planarbeidet som følge av utvidet planområde.
Vurdering
Statens vegvesen tar innspillet til etterretning. 

3. Angvik Eiendom, dato 18.06.2014
Utvidelse av planområdet påvirker ikke Enenvegen 2A. Adkomstforholdene fra Nerlandsvegen og
tilførselsvegen fra E39 gir betydelig begrensning av arealene til parkering for Enenvegen 2A. 
Interntransport på tomten krever vesentlig større arealer på grunn av varelevering på vestsiden av 
bygget med nedkjøringsramper osv. Svingradius og bredde på veger til interntransport vil derfor gå på 
bekostning av parkeringsplasser, uteareal osv.

Må få kompensasjon i form av makebytter og at evt. frigjorte areal som ikke går med til veg/gangveg
tillegges eiendommen Enenvegen 2A.

Er tilgjengelige for møter for å drøfte detaljene knyttet til arealspørsmålet.

Vurdering
Statens vegvesen tar merknaden til etterretning. Eventuelle makebytter av annen eiendom vil avklares 
gjennom arbeid med grunnerverv.

4. Noregs vassdrags- og energidirektorat, dato 12.06.2014
NVE har ingen merknader til planarbeidet.

Vurdering
Statens vegvesen tar merknaden til etterretning.

5. Reitan Eiendom Molde AS, dato 19.06.2014
En flytting av slippen ved Bolsønes Verft mot sør-øst vil berøre deres eiendom som nærmeste nabo. 
Utviklingsmulighetene for eiendommen mot nord er begrenset, og deres mulighet til utvidelse ligger 
gjennom fylling i sjø mot sør. Løsningen som er skissert vil derfor ha negativ effekt på deres mulighet 
til utvikling av eiendommen, og de motsetter seg utvidelsen av plangrensen som er foreslått.

Vurdering
Videreføring av Verftsgata østover følger vegtrasé fastsatt i Molde kommunes reguleringsplan for 
området. Adkomst til Reitans eiendommer er opprettet fra Verftsgata og må etableres før framføring
av ny E39.

Bolsønes verft må justere beliggenheten på slippen som følge av ny Verftsgate. Eventuelle 
erstatningsansvar eller makebytte for Reitans eiendommer avklares i forbindelse med grunnerverv.

6. Einar Røshol, Kirsti Røshol Johnson, Gunnhild Røshol Eide og Jørgen Røshol, 
(Fannestrandvegen 76 og 78), dato 19.06.2014
Utvidelse av planområdet og en omregulering av tomteområdene på Bolsønes fra nylig vedtatt 
reguleringsplan av Molde kommune synes å påvirke eiendommene på en uheldig måte.
Dette på grunn av begrensninger i utfylling i sjø i forhold til Ford 1’s slipp og kaier og hvilke 
tomtearealer som kan påregnes i forhold til fyllingsfot og fyllingstopp utenfor Røshols landareal. 
Bygninger på Røshols eiendommer mot E39 er i tillegg forutsatt revet.

Reguleringsplanen griper direkte inn i Røshol-eiendommene sine adkomstforhold i dag, i tillegg til at 
areal både til veger og gangveger reduserer tomtearealet betydelig.

Det er viktig med kompensasjon i form av makebytter og at evt. frigjorte arealer som ikke går med til 
veg/gangveg tillegges Røshols eiendommer.

Ønsker så snart som mulig en oversikt og avklaring i forhold til arealer og bygninger som går med til 
tiltakene. Det er merkelig at plangrensen bare går delvis inne på Røshols eiendommer og ikke tar med 
hele landarealet mellom ny avlastningsveg og innfartsvegen. Eiendommene må dermed forholde seg 
til minst 2 reguleringsplaner.
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Trenger rask avklaring i forhold til leietakere, forutsetter at økonomiske tap blir kompensert.
Vurdering
Videreføring av Verftsgata østover følger vegtrasé fastsatt i Molde kommunes reguleringsplan for 
området. Adkomst til Røshols eiendommer er opprettet fra Verftsgata og må etableres før framføring 
av ny E39.

Bolsønes verft må justere beliggenheten på slippen som følge av ny Verftsgate. Eventuelle 
erstatningsansvar eller makebytte for Røshols eiendommer avklares i forbindelse med grunnerverv.

6 Konsekvensutredning av planforslaget

6.1 Metode
Konsekvensutredningen er utført med utgangspunkt i Statens Vegvesen Håndbok V712 (2006). 
Beskrivelse av eksisterende situasjon er behandlet tidligere i planbeskrivelsen. Denne delen omfatter 
derfor bare selve vurderingen av alle relevante fordeler og ulemper som et tiltak vil føre til for 
samfunnet. (HB140:61).”

Konsekvensutredningen inneholder kun ett tiltaksalternativ. Formålet med analysen er derfor ikke å 
foreta en vurdering av ulike alternativer, men å få fram virkningen av tiltaket i forhold til eksisterende 
situasjon.

Ny E39 følger eksisterende vegtrasé. I tillegg er undersøkelsesområdet av begrenset størrelse. Det er 
derfor ikke utarbeidet egne fagrapporter for konsekvensutredningen. Utredningen av de enkelte 
konsekvensene er også utført konsist og avklart med tanke på å få fram de vesentligste virkningene av 
tiltaket.

0-alternativet
Omfanget av tiltaket sammenlignes med 0-alternativet. 0-alternativet defineres som dagens situasjon 
inkludert kjente endringer. For denne konsekvensutredningen er 0-alternativet definert som:

Dagens situasjon + 2 boligprosjekter i nærområdet. Dette er 130 nye boliger på Nedre Eikrem 
og 450 nye boliger i Årølia.  

Prissatte konsekvenser
For prissatte konsekvenser er dataprogrammet EFFEKT (versjon 6.43) benyttet. EFFEKT beregner 
alternativenes nytte. Med grunnlag i kostnader fastsatt i ANSLAG beregnes netto nytte og netto nytte 
pr budsjettkrone.

75

Reguleringsplan med konsekvensutredning
E39 Bolsønes - Fuglset

Ikke-prissatte konsekvenser
De ikke-prissatte konsekvensene er gjennomført i henhold til metoden slik den er beskrevet i HB 
V712:

Verdisettingen er gjennomført i samsvar med figur 6.16 i Håndbok V712 og går etter skalaen 
liten, middels og stor.
Omfanget er fastsatt etter kriterier gitt i figur 6.17 i Håndbok V712, og har en 5-delt skala. 
Omfangsvurderingene er et uttrykk for hvor store negative eller positive endringer det aktuelle 
tiltaket (alternativet) vil medføre for det enkelte område. Omfanget vurderes i forhold til 0-
alternativet.
Konsekvensvurderinger er gjennomført som en sammenstilling av verdi og omfang i samsvar 
med konsekvensvifta i figur 6.5 i Håndbok V712.

Figur 6-1: Konsekvensvifte fra Hb V712.

På grunn av undersøkelsesområdets begrensede størrelse er det ikke foretatt en ytterligere inndeling i 
enhetlige delområder/miljøer. Særskilte opplysninger i forhold til prosjektets generelle influensområde 
er eventuelt presisert under hvert fagtema.

Som en følge av tverrfaglig prosjektering og god dialog mellom Statens Vegvesen, Molde kommune 
og Sweco Norge AS har mange avbøtende tiltak blitt innarbeidet i planforslaget i løpet av 
prosjekteringsperioden.

6.2 Trafikkanalyse
Metode

Planforslaget er sammenlignet med alternativ 0. Sammenligningen er gjort for to tidshorisonter, år 
2013 og 2040.
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Alternativ 0 skal omfatte dagens situasjon med vedtatte planer som har finansiering. I prinsippet vil 
dette si dagens situasjon og det man er helt sikker på at kommer. 

I planområdet er det ingen planer som har vedtatt finansiering som er lagt inn i alternativ 0. Dette vil si 
at geometrisk er alternativ 0 tilsvarende dagens situasjon. 

I planarbeidet er det tatt høyde for at bytunnelen kan koble seg til krysset på Bolsønes som en fjerde 
arm. Bytunnelen kan i prinsippet behandles på to måter i KU-en. Den kan legges inn i alternativ 0. Det 
er imidlertid usikkerhet i både trasé og finansiering, slik at dette blir metodisk feil. Det kan heller ikke 
legges inn i løsningsalternativet fordi da vil man ta med seg effekten av bytunnelen i 
nytteberegningene (uten å ta med seg kostnadene). Bytunnelen er derfor håndtert i kapittel 6.2.5 hvor 
effektene denne vil gi, er drøftet. Det er ikke utført noen nytteberegninger hvor tunnelen ligger inne. 

Trafikkgrunnlag
Det er utarbeidet trafikkgrunnlag for to forskjellige vegnett:

Dagens vegnett
Planforslaget: Nytt vegnett der trafikken er omfordelt som følge av Verftsgatas forlengelse og 
dagens signalanlegg er bygd om til rundkjøringer.

For de to alternative vegnettene er det utarbeidet trafikkgrunnlag for to scenarioer:
År 2013 med utbygging av boliger på Nedre Eikrem og Årølia (se omtale nedenfor).
År 2040 med utbygging av boliger på Nedre Eikrem og Årølia i tillegg til generell trafikkvekst 
som omtalt nedenfor.

To vegnett og to scenarier gir til sammen fire forskjellige trafikkgrunnlag. I denne trafikkanalysen er 0-
alternativet definert som vegnett A (dagens vegnett) og scenario 2 (utbygging av boliger).

Utbygging av boliger på Nedre Eikrem og Årølia
I KU-ene for strekningene Kviltorp – Lergrovik og Lergrovik – Årø er det lagt inn etablering av 2
boligprosjekter, 130 nye boliger på Nedre Eikrem og 450 nye boliger i Årølia, i alternativ 0. Dette er 
videreført i trafikkgrunnlaget i alternativ 0 for Bolsønes – Fuglset. Dette vil si at trafikkgrunnlagene 
mellom planene er i overenstemmelse. For Bolsønes – Fuglset vil dette i praksis si en økning i ÅDT på 
1000 kjt/døgn. Trafikkøkningen er forutsatt allerede fra år 2013. 

Dette vil si at forskjellen mellom dagens situasjon og alternativ 0 (år 2013) er noe økt trafikk på E39. 

Generell trafikkvekst
Trafikken i år 2040 er basert på en årlig trafikkvekst på 0,75 %, som er tilsvarende NTPs prognoser for 
Møre og Romsdal. Dette tilsvarer en total økning på om lag 23 %.

Prognosen hensyntar ikke spesielle forhold for Molde. De neste figurene viser mulige utbygginger og 
infrastrukturtiltak som vil påvirke trafikkmengdene i planområdet om de blir realisert. Følgende tiltak 
kan ha størst betydning:

Bompenger/vegprising
Nytt sykehus på aksen Hjelset-Frei. Dette vil trolig øke trafikken på strekningen.
Fergefri E39. Dette vil trolig øke trafikken på strekningen.
Bytunnel. Vurderes i liten grad å påvirke trafikken på strekningen utover området ved nytt 
kryss på Bolsønes.

Det er usikkerhet i alle planene over, og de er ikke tatt med i trafikkgrunnlaget for 2040. NTP-
prognosen vurderes imidlertid som konservativ for strekningen. 
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Figur 6-2: Oversikt over mulige utbygginger og vegplaner nær planområdene. Kartkilde: www.finn.no

Figur 6-3: Oversikt over mulige større vegprosjekter ved Molde. Kartkilde: www.finn.no

Resulterende trafikkgrunnlag
Trafikkgrunnlagene på døgnnivå for dagens og framtidig vegnett, for årstallene 2013 og 2040, er vist 
på figur 6-4 til figur 6-7. I trafikkgrunnlagene for begge årene er tidligere omtalte boligutbygging på 
Nedre Eikrem og Årølia medberegnet.

Det er også utarbeidet tilsvarende trafikkgrunnlag for rushperiodene.
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Figur 6-4: ÅDT for alternativ 0, år 2013. Figur 6-5: ÅDT for planforslaget, år 2013.

Figur 6-6: ÅDT for alternativ 0, år 2040. Figur 6-7: ÅDT for planforslaget, år 2040.

Framkommelighet
Kapasitetsberegninger
Kryssene på E39 i planområdet er kapasitetsberegnet. For beskrivelse av metodikk og mer detaljer 
om kapasitetsberegningene henvises til trafikkrapporten. Kryssene på sidevegene (Birger Hatlebakks 
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veg og Enenvegen) er ikke kapasitetsberegnet på grunn av moderat trafikkbelastning som tilsvarer 
gode avviklingsforhold med de foreslåtte rundkjøringene.

For planforslaget er det sett på to forskjellige utforminger av rundkjøringene i kapasitets-
beregningene. Følgende utforminger er brukt:

2-felts rundkjøring med kollektivfelt: Rundkjøringene har 2 felt i sirkulasjonsarealet. Det er 1 
bilfelt og 1 kollektivfelt inn mot rundkjøringene. Kollektivfeltet avsluttes 30 meter før 
rundkjøringen for å gi plass til høyresvingende biler.
2-felts rundkjøring uten kollektivfelt: Rundkjøringene har 2 felt i sirkulasjonsarealet og 2 felt inn 
mot rundkjøringene.

I de følgende avsnittene er det vist resultater fra kapasitetsberegningene (se figur 6.8 – 6.13):
Tall på hvit bakgrunn viser belastningsgrad (forholdet mellom volum og kapasitet)
Tall på rød bakgrunn viser kølengde oppgitt i meter,
Tall på blå bakgrunn viser forsinkelsen oppgitt i sekunder per kjøretøy.

Det understrekes at kapasitetsberegningene er usikre når det gjelder beregning av forsinkelse og 
kølengder ved overbelastning.

Alternativ 0
Resultatene fra kapasitetsberegningene fordelt på kølengde, m og gjennomsnittlig forsinkelse, sek. for 
alternativ 0 er vist på figur 6-8 (år 2013) og figur 6-9 (år 2040).

Figur 6-8: Kapasitetsberegning for alternativ 0, år 2013.

Beregnet trafikkavvikling 412 49
Alternativ 0, 2013 554 32
Morgenrush 1,10 0,45
Belastningsgrad
Dimensjonerende kølengde, m 0,89 268 40 1,06 1374 341
Gjennomsnittlig forsinkelse 0,89 222 63 0,11 16 26

15 95 0,43 35 46 0,35
16 18 0,40 18 116 0,50

0,21 0,26 0,12 0,13
13 43 18 13
28 14 25 27

Beregnet trafikkavvikling 49 60
Alternativ 0, 2013 101 56
Ettermiddagsrush 0,69 0,65
Belastningsgrad
Dimensjonerende kølengde, m 0,61 145 17 0,68 172 26
Gjennomsnittlig forsinkelse 0,61 79 41 0,04 9 22

30 238 0,86 124 251 0,94
115 42 0,78 425 1725 1,13

0,84 0,79 0,18 0,19
94 167 25 17

115 42 28 29

0,86 1,13

0,89 1,10
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Figur 6-9: Kapasitetsberegning for alternativ 0 fordelt på kølengde, m og gjennomsnittlig forsinkelse, sek., år 2040

Beregningene viser en overbelastning i krysset Enenvegen X E39 allerede når vegnettet belastetes 
med en ekstra ÅDT på 1000 kjt/døgn. Dette vil si at perioden med køproblemer, som i dag er mindre 
enn en time, vil øke til å gjelde for en lengre periode.

For år 2040 viser beregningene betydelig større etterspørsel enn kapasitet i begge kryssene. Det 
tyder på at dagens signalanlegg før eller senere vil bli overbelastet i hele rushperiodene, hvis 
biltrafikken øker som forutsatt i prognosene fra vegvesenet. 

Beregningene viser en «worst case» situasjon. Allerede i «alternativ 0, 2013» dvs. ved en liten økning 
i trafikk, blir det overbelastning og beregningene viser lange køer og stor forsinkelse. Allerede i 
alternativ 0, 2013, vil bilistene søke andre vegvalg (vil medføre økt trafikk blant annet på 
Frænavegen), kjøre på andre tider av døgnet og også endre både reisemål og reisemidler. Denne 
effekten vil forsterkes framover. Derfor vil de forsinkelsene som er vist i figurene neppe oppstå. 
Beregningene viser imidlertid hvor lite trafikkvekst som skal til for at køene skal vokse mye når man er 
nær kapasitetsgrensen i et vegnett. 

Beregnet trafikkavvikling 714 58
Alternativ 0, 2040 1099 40
Morgenrush 1,36 0,55
Belastningsgrad
Dimensjonerende kølengde, m 1,05 1398 336 1,30 2982 635
Gjennomsnittlig forsinkelse 1,19 1168 506 0,13 18 27

16 115 0,50 38 57 0,43
20 22 0,48 21 147 0,62

0,25 0,33 0,15 0,16
15 58 21 15
32 18 26 28

Beregnet trafikkavvikling 70 86
Alternativ 0, 2040 147 82
Ettermiddagsrush 0,84 0,79
Belastningsgrad
Dimensjonerende kølengde, m 0,79 201 26 0,84 233 36
Gjennomsnittlig forsinkelse 0,78 110 59 0,05 11 23

398 1782 1,11 478 747 1,16
325 90 1,00 741 3553 1,39

0,81 0,91 0,23 0,23
94 253 30 20
88 63 29 31

1,11 1,39

1,19 1,36
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Planforslaget med kollektivfelt
Resultatet fra kapasitetsberegningene av 2-felts rundkjøringer med kollektivfelt fordelt på kølengde, m 
og gjennomsnittlig forsinkelse, sek. er vist på figur 6-10 (år 2013) og figur 6-11 (år 2040).

Figur 6-10: Kapasitetsberegning for planforslag med kollektivfelt, år 2013

Beregnet trafikkavvikling
Planforslag med kollektivfelt, 2013 21 17
Morgenrush 53 6
Belastningsgrad 0,68 0,16
Dimensjonerende kølengde, m
Gjennomsnittlig forsinkelse 0,54 33 3 0,04 1 4

0,29 12 8 0,76 58 9
E39

4 16 0,39 9 18 0,42
6 2 0,09 4 1 0,03

0,03 0,11 0,03 0,10
1 4 1 4
9 3 12 5

Beregnet trafikkavvikling
Planforslag med kollektivfelt, 2013 6 12
Ettermiddagsrush 14 6
Belastningsgrad 0,30 0,16
Dimensjonerende kølengde, m
Gjennomsnittlig forsinkelse 0,51 30 3 0,08 2 6

0,15 5 9 0,59 35 10
E39

3 49 0,69 15 167 0,94
4 2 0,07 4 1 0,04

0,28 0,53 0,22 0,75
11 32 9 59
15 12 28 52

0,69 0,94

Adkomst StatoilBirger Hatlebakks veg

Enenvegen

Enenvegen

Birger Hatlebakks veg

0,54 0,76

Adkomst Statoil
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Figur 6-11: Kapasitetsberegning for planforslag med kollektivfelt, år 2040 fordelt på kølengde, m og 
gjennomsnittlig forsinkelse, sek.

Beregningene viser at to-felts rundkjøringer med kollektivfelt ikke blir overbelastet for år 2013.

Beregningene for år 2040 viser overbelastning i begge kryssene. I krysset Enenvegen X E39 får 
Enenvegen en beregnet overbelastning i morgenrushet, mens det i ettermiddagsrushet er beregnet 
overbelastning på E39 fra sentrum og adkomsten fra sør (Statoil).

I krysset Birger Hatlebakks veg X E39 får Birger Hatlebakks veg en beregnet overbelastning i 
ettermiddagsrushet.

Beregnet trafikkavvikling
Planforslag med kollektivfelt, 2040 1435 32
Morgenrush 1737 17
Belastningsgrad 1,77 0,38
Dimensjonerende kølengde, m
Gjennomsnittlig forsinkelse 0,66 54 3 0,06 2 4

0,36 16 8 0,99 301 25
E39

6 25 0,51 9 27 0,53
7 3 0,11 5 1 0,03

0,05 0,15 0,04 0,14
1 6 1 6
10 4 13 6

Beregnet trafikkavvikling
Planforslag med kollektivfelt, 2040 7,7 11,7
Ettermiddagsrush 25 10
Belastningsgrad 0,46 0,25
Dimensjonerende kølengde, m
Gjennomsnittlig forsinkelse 0,65 48 3 0,10 3 5,8

0,19 7 9 0,74 59 12,2
E39

5 110 0,89 332 2185 1,18
5 2 0,08 5 1 0,05

0,59 1,10 0,33 1,13
32 457 14 354
33 262 36 361

Birger Hatlebakks veg Adkomst Statoil

0,66 1,77

1,10 1,18

Adkomst Statoil

Enenvegen

Birger Hatlebakks veg

Enenvegen
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Planforslaget uten kollektivfelt
Resultatet fra kapasitetsberegningene av 2-felts rundkjøringer uten kollektivfelt fordelt på kølengde, m 
og gjennomsnittlig forsinkelse, sek. er vist på figur 6-12 (år 2013) og figur 6-13 (år 2040).

Figur 6-12: Kapasitetsberegning for planforslag uten kollektivfelt, år 2013

Beregnet trafikkavvikling
Planforslag uten kollektivfelt, 2013 6 11
Morgenrush 16 3
Belastningsgrad 0,43 0,10
Dimensjonerende kølengde, m
Gjennomsnittlig forsinkelse 0,40 20 3 0,41 18 4

0,40 19 8 0,41 17 8
E39

4 8 0,22 8 8 0,23
4 8 0,22 4 8 0,23

0,03 0,11 0,03 0,09
1 3 1 3
9 3 11 5

Beregnet trafikkavvikling
Planforslag uten kollektivfelt, 2013 4 9
Ettermiddagsrush 8 4
Belastningsgrad 0,26 0,14
Dimensjonerende kølengde, m
Gjennomsnittlig forsinkelse 0,31 13 3 0,32 12 4

0,31 13 8 0,32 12 9
E39

3 17 0,39 8 23 0,50
3 17 0,39 4 23 0,50

0,21 0,38 0,09 0,28
6 13 2 9
11 5 14 7

0,40 0,43

Enenvegen

Enenvegen

0,50

Birger Hatlebakks veg

Birger Hatlebakks veg

Adkomst Statoil

Adkomst Statoil

0,39
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Figur 6-13: Kapasitetsberegning for planforslag uten kollektivfelt fordelt på kølengde, m og gjennomsnittlig 
forsinkelse, sek., år 2040

Beregningene viser at planforslaget med 2-felts rundkjøringer uten kollektivfelt gir god 
framkommelighet, også når trafikkprognosen for 2040 legges til grunn.

Vurdering av feltbruk for E39
Som sagt ligger det til grunn at E39 blir en 4-felts vei, og følgende feltbruk skal vurderes: 

4-felt uten restriksjoner
4-felt med 2 bilfelt og 2 kollektivfelt
4-felt med 2 bilfelt og 2 sambruksfelt (2+/3+)

Nedenfor er det oppsummert hva løsningene i praksis innebærer. 

4-felt uten restriksjoner:
2 felt i hver retning for alle kjøretøy med midtdeler mellom kjøreretningene.
Rundkjøringer i kryssene. 2 felt inn i rundkjøringene, hvor det kan kjøres rett fram i begge 
feltene. 
Planskilte kryssinger for myke trafikanter.
Gang- og sykkeltilbud langs E39

4-felt med 2 bilfelt + 2 kollektivfelt:
Løsningen for myke trafikanter er lik som under 4-felt uten restriksjoner.

Beregnet trafikkavvikling
Planforslag uten kollektivfelt, 2040 8 12
Morgenrush 28 4
Belastningsgrad 0,61 0,15
Dimensjonerende kølengde, m
Gjennomsnittlig forsinkelse 0,50 28 3 0,52 25 4

0,50 28 8 0,52 25 9
E39

5 11 0,29 9 10 0,29
5 11 0,29 4 10 0,29

0,04 0,14 0,04 0,12
1 4 1 4
10 3 12 5

Beregnet trafikkavvikling
Planforslag uten kollektivfelt, 2040 4 9
Ettermiddagsrush 12 6
Belastningsgrad 0,35 0,19
Dimensjonerende kølengde, m
Gjennomsnittlig forsinkelse 0,39 19 3 0,42 17 5

0,39 18 8 0,42 17 10
E39

3 24 0,49 9 36 0,64
4 24 0,49 4 36 0,64

0,29 0,52 0,13 0,42
8 22 4 16
12 7 16 9

Enenvegen

Birger Hatlebakks veg

Birger Hatlebakks veg

Adkomst Statoil

Adkomst Statoil

0,50 0,61

0,52 0,64

Enenvegen
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Kollektivfeltet antas å være åpent for buss/taxi/motorsykler/el-biler.
Kollektivfeltene må opphøre før hvert kryss der det er høyresvingende trafikk. Dette vil si at 
høyre felt inn mot kryssene vil være for trafikk i kollektivfeltet og høyresvingende trafikk. 
Venstre felt inn mot kryssene vil være for trafikk rett fram og venstresvingende trafikk. For 
biltrafikken på E39 (rett fram) vil dette si en kapasitetsreduksjon i forhold til løsningen med 4-
felt uten restriksjoner. 

4-felt med 2 bilfelt + 2 sambruksfelt (2+/3+):
Dette vil i praksis si det samme prinsipp som i løsningen med kollektivfelt, men med den 
forskjell at det høyre felt også er åpent for biler med to (grensen kan settes til 3) eller flere 
personer.
Sambruksfelt må avsluttes før kryssene tilsvarende som for kollektivfelt. 

Erfaringer i Norge med sambruksfelt
Det er foretatt et søk på norske internettsider for å finne erfaringer for sambruksfelt. Følgende 
informasjon er hentet fra tiltakskatalogen for transport, miljø og klima (http://www.tiltakskatalog.no/): 

Sambruksfelt er gunstig for miljø og klima der belegget i bilene økes uten å gå på bekostning 
av gange, sykling eller kollektivtransport. 
Sambruksfelt er egnet i områder med dårlig kollektivdekning.
Tiltaket vurderes å være bra for å bedre utnytte restkapasitet i kollektivfeltet, og gi en 
signaleffekt til ikke å kjøre alene. 
En test i Trondheim med sambruksfelt (+2) viste at andelen som kjørte alene ble redusert fra 
70 til 65 prosent. Tidsbesparelsen for de reisende var på ca. 2 minutter. Snikkjøringen var i 
starten på opp mot 50 prosent. I 2008 ble feltet omgjort til et "rent" kollektivfelt igjen.
I 2006 ble det åpnet en 3,2 km lang strekning med kollektivfelt med mulighet for samkjøring 
(3+) på rv. 22 ved Fetsund. En undersøkelse utført i 2007 (Statens vegvesen 2007) viste at 
andelen biler med 3 eller flere personer økte med 1 prosent. Andelen ulovlig bruk av 
sambruksfeltet lå i perioden på i underkant av 40 prosent, noe som tilsvarte rundt 1 prosent av 
den totale trafikkmengden på strekningen. 
I 2008 ble det opprettet sambruksfelt på rundt 3,4 km av kollektivfeltet på Flyplassvegen (rv. 
580) i Bergen. I følge Statens vegvesen (2009) har andelen biler med minst to personer økt 
fra 13 til rundt 23 prosent. Det er ikke registrert bedret framkommelighet. Undersøkelser viser 
at sambruksfeltene misbrukes en del (Miljøpartiet de grønne i Bergen 2009).

I Fredrikstad er det sambruksfelt (2+) i tilknytning til brua over Glomma i retning ut av byen. Et år etter 
åpning ble det utarbeidet en rapport som viste effektene. Følgende er hentet fra rapporten:

ÅDT på strekningen er 28 000. Det er køer og strekningen er ulykkesutsatt.
Det er betydelig busstrafikk på strekningen
Innføring av sambruksfelt er gjort med hensyn på et ønske om å stimulere til redusert bilbruk.
Videre utnytter innføring av sambruksfelt noe restkapasitet i kollektivfeltet. Dette gir gevinst for 
busser nedstrøms (ut av sentrum) som følge av lettere tømming av sentrum.
Det er funnet veldig liten endring i personer pr bil, fra 1,24 til 1,25 per pr bil.
Det er ikke funnet ulykker som spesielt kan henføres til sambruksfeltet (kun 1 år). 
Ulykkesbildet tyder på å være likt.
Det er en del ulovlig kjøring, 25 % av trafikken i sambruksfeltet er ulovlig et år etter oppstart. 
Ca. 300 biler benytter sambruksfeltet i selve rushtimen.

Vurdering av 4-felts løsning med kollektivfelt
I håndbok N100 Veg- og gateutforming er det angitt følgende bør-krav om etablering av kollektivfelt: 
Kollektivfelt bør etableres dersom det er 8 eller flere busser i en retning i maksimaltimen og mer enn 1 
minutt forsinkelse per kilometer. Dersom forsinkelsen for buss er mer enn 2 minutter per kilometer, bør 
det brukes kollektivfelt selv om det er færre enn 8 busser i maksimaltimen.

I dagens situasjon går det om lag 10 busser pr time i en retning. Kapasitetsberegningen for en 4-felts 
løsning på E39 uten kollektivfelt viser imidlertid liten forsinkelse (under 1 minutt pr kilometer). I følge 
håndboken er det derfor ikke et krav om etablering av kollektivfelt. Siden det er beregnet kun små 
forsinkelser, vil et kollektivfelt ha liten betydning for reisetid for bussene. 
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Hvis det etableres kollektivfelt viser beregningene større forsinkelser for biltrafikken. Økt forsinkelse for 
biltrafikken kan påvirke reisevaner/reisemønster til bilistene. Siden det i hovedsak er små forsinkelser 
og en kort strekning vil trolig effekten være liten. 

Hovedfordelene med å etablere kollektivfelt er:
Løsningen gir forutsigbarhet og robusthet for kollektivtrafikken ved hendelser og på spesielle 
dager, hvor det kan oppstå køer på strekningen, enten som følge av hendelser på strekningen 
eller i tilstøtende vegnett. 
Etablering av kollektivfelt er et tydelig signal om at folk bør vurdere å reise kollektiv.

Hvis det etableres kollektivfelt bør det også vurderes om det er mulig å skape et godt busstilbud med 
god frekvens innenfor akseptable økonomiske grenser. Kundegrunnlaget kan bedres i framtiden som 
følge av boligutbygging i området og eventuelt andre planer, som eksempelvis planene om nytt 
sykehus på aksen Hjelset-Frei.

Vurdering av 4-felts løsning med sambruksfelt
Sambruksfelt er best egnet på strekninger med lang kryssavstand. De to vurderte kryssene på E39 
har imidlertid beskjeden svingetrafikk slik at en løsning med sambruksfelt er mulig. Hvis tunnelen 
etableres vil svingemønsteret endres på sikt.

En løsning med sambruksfelt vil trolig ha tilnærmet samme kapasitet og forsinkelse for trafikk som en 
løsning med kollektivfelt. Et sambruksfelt vil trolig ha stor restkapasitet på strekningen.

Hvis det etableres sambruksfelt vil det oppstå noe større forsinkelser for biltrafikken som kjører i de
ordinære feltene. Økt forsinkelse for biltrafikken kan påvirke reisevaner/reisemønster til bilistene. 
Siden det i hovedsak er små forsinkelser og en kort strekning vil trolig effekten være liten. 

Sambruksfelt vil i hovedsak ha de samme hovedfordelene som kollektivfelt:
Løsningen gir forutsigbarhet og robusthet for kollektivtrafikken ved hendelser og på spesielle 
dager, hvor det kan oppstå køer på strekningen, enten som følge av hendelser på strekningen 
eller i tilstøtende vegnett. 
Etablering av kollektivfelt er et tydelig signal om at folk bør vurdere å reise kollektivt eller kjøre 
sammen av miljøhensyn.

Detaljert vurdering for strekningen mellom de to ny rundkjøringene på E39
Strekningen mellom de to nye rundkjøringene er om lag 240 meter fra utkjøring i en rundkjøring til 
vikelinje i neste rundkjøring.

Figur 6-14: Planlagt utforming av E39 mellom de to nye rundkjøringene

Etablering av sambruksfelt eller kollektivfelt på strekingen mellom rundkjøringen betyr at et eventuelt 
sambruk-/kollektivfelt først kan starte etter utkjøringen og må avsluttes før vikelinjen i neste 
rundkjøring.

Hvis sambruk-/kollektivfeltet må avsluttes for eksempel 30 meter før vikelinjen, gir dette en mulig 
lengde på ca. 210 meter hvor det kan være sambruks-/kollektivfelt. Men med så kort strekning 
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anbefales hverken sambruksfelt eller kollektivfelt, da det anses at gevinsten blir marginal for bussene 
og det vil bli en del konfliktsituasjoner på strekningen. Spesielt når det etableres en ny tunnel. Hvis det 
senere viser seg at strekningen får kø som følge av tilbakeblokkering fra tilstøtende kryss, er det mer 
aktuelt med sambruksfelt eller kollektivfelt. En tunnel med påhogg på Bolsønes vil gjøre strekningen 
enda mindre aktuell for kollektivfelt/sambruksfelt på grunn av kort avstand mellom rundkjøringene og 
korte feltskiftestrekninger. Kort feltskiftestrekning mellom E39-rundkjøringene kan skape farlige 
trafikksituasjoner.

Oppsummering
Hvis det etableres kollektivfelt eller sambruksfelt viser beregningene noe større forsinkelser for 
biltrafikken. Økt forsinkelse for biltrafikken kan påvirke reisevaner/reisemønster til bilistene. Det 
vurderes at det er lite sannsynlig at innføring av kollektivfelt eller sambruksfelt på denne E39-
strekningen alene vil føre til vesentlig redusert biltrafikk eller endringer i reisevaner. 

Begrunnelsen for et kollektivfelt/sambruksfelt mellom Fuglset og Årø er et signal om at folk bør reise 
kollektivt. Noe som også framgår av de vedtatte reguleringsplanene for E39-strekninga Kviltorp-Årø. 
Behovet for kollektivfelt er imidlertid noe mindre på denne strekningen.

Det vurderes at sambruksfelt framstår som mer egnet enn kollektivfelt på strekningen på grunn av 
relativt liten busstrafikk. Hvis det etableres kollektivfelt eller sambruksfelt bør det også vurderes om det 
er mulig å skape et godt busstilbud med god frekvens innenfor akseptable økonomiske grenser.

Hvis biltrafikken øker ytterligere enn forutsatt kan behovet for kollektivfelt eller sambruksfelt øke. En 
innføring av kollektivfelt eller sambruksfelt allerede nå vil imidlertid være lettere å gjennomføre da 
dette gir små konsekvenser for biltrafikken sammenlignet med dagens situasjon. En innføring nå vil 
også påvirke trafikantens vaner slik at overgang til kollektivt eller samkjøring kan skje gradvis 
istedenfor brått en gang i framtiden.

Forhold til tunnel gjennom Molde
Det er foreløpig stor usikkerhet om tunnelen i Molde, både lengde og hvor i øst den skal kobles på 
vegnettet. 

Uten at dette er avklart er det vanskelig å mene noe kvalifisert om hvordan krysset med Birger 
Hatlebakks veg vil påvirkes av at tunnelen kommer som en fjerde vegarm i krysset. 

Det eneste grunnlaget som foreligger for denne vurderingen er tidligere beregninger i Aimsun av en 
kort tunnel mellom Reknes og Glamox utført av Statens vegvesen. Beregningen for en slik tunnel viser 
en trafikkbelastning på om lag ÅDT 4 300 i tunnelen og en trafikkvekst på om lag ÅDT 2 500 på E39 
øst for Birger Hatlebakks veg og en reduksjon i på om lag ÅDT 2.600 på E39 vest for Birger 
Hatlebakks veg. Beregningen viser altså at tunnel trekker til seg noe ny trafikk i området og at noe av 
dagens trafikk omfordeles (trolig gjennomkjøringstrafikk og trafikk mot Molde vest som velger tunnelen 
istedenfor å kjøre gjennom sentrum). Det er naturlig at noe av denne effekten vil gjelde uansett lengde 
på en ny tunnel.

Uten overordnede beregninger er det vanskelig å mene noe om dette. Trolig er en ÅDT på 4300 
kjt/døgn noe lavt. Det er gjort noen testberegninger basert på følgende forutsetninger:

ÅDT 4 300 i tunnelen gir noe trafikkvekst på E39-øst og noe trafikkreduksjon på E39-vest som 
beregnet i Aimsun
Ytterligere vekst i tunnelen er lagt på som ren vekst i trafikken fordelt med 60 % mot E39-øst, 
30 % mot E39-vest (sentrum) og 10 % mot Birger Hatlebakks veg.
For veksten i trafikk er det basert seg på beregnede rushtimeandeler og retningsfordeling som 
E39.

Testberegninger viser at den planlagte rundkjøringen har betydelig restkapasitet til å takle en 
trafikkøkning som følge av at tunnelen kobles på rundkjøringene. Størrelsen på trafikken som kan 
håndteres vil imidlertid være avhengig av hvilken trafikal funksjon tunnelen får og hvilke 
svingebevegelser/felt og sirkulerende strømmer som får vekst i trafikken. .
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Det er ikke vurdert hvordan en trafikkvekst på E39 østover vil slå ut i krysset med Enenvegen. En 
tunnel med påhogg på Bolsønes vil imidlertid gjøre strekningen mindre aktuell for 
kollektivfelt/sambruksfelt på grunn av at man har kun 210 m til rådighet for feltskifte. Biler inn på E39 
fra Enenvegen vil bli sluset inn i indre kjørebane og så rett etterpå bli tvunget til feltskifte. Kort 
feltskiftestrekning mellom E39-rundkjøringene kan skape både konfliktsituasjoner og farlige 
trafikksituasjoner.

6.3 Prissatte konsekvenser
Metode

For prissatte konsekvenser er dataprogrammet EFFEKT (versjon 6.54) benyttet. Til grunn for 
beregningene ligger trafikkmengder og beregnede forsinkelser fra trafikkanalysen. Dette betyr at 
trafikantenes nytte beregnes i EFFEKT og ikke i en egen transportmodell. Med grunnlag i kostnader 
fastsatt i ANSLAG beregnes netto nytte og netto nytte pr budsjettkrone.

Beregningsperioden er 40 år, regnet fra sammenligningsåret 2018. For å beregne den årlige nytten 
over 40 år (2018–2058) interpolerer EFFEKT dataene fra trafikkmodellen for 2040, basert på de 
fylkesvise prognosene for årlig trafikkvekst utarbeidet i forbindelse med Nasjonal transportplan. 

I EFFEKT er to benevnelser sentrale:
NN = Nytte for trafikanter + Nytte for samfunnet for øvrig – Kostnader. Dette kalles netto nytte og 
gir et utrykk for hva samfunnet får som total gevinst eller utgift som følge av konseptet.
NN/K = (Nytte for trafikanter + Nytte for samfunnet for øvrig – Kostnader) / Kostnader: Dette skal 
gi et uttrykk for hva samfunnets netto nytte vil være per bevilget krone.

Kostnadsleddet inkluderer for øvrig alle kostnader forbundet med konseptene: Planlegging og 
administrasjon, investeringer i og drift og vedlikehold av infrastruktur, driftstilskudd til kollektivselskap 
med mer.

Forsinkelser benyttet i EFFEKT-beregningene 
EFFEKT-beregningene skal belyse konsekvensene over en 40 års periode. Ideelt sett bør verdiene 
som da benyttes vise et gjennomsnitt i denne 40 års-perioden. Beregningene viser overbelastning i 
noen av kryssene i noen av alternativene. I en slik situasjon vil det være også andre effekter som skjer 
som endring av veivalg, reisemål, reisemiddel og reisetidtidspunkt. Totalt sett vil dette si at det er 
meget stor usikkerhet i beregnede forsinkelser som ligger til grunn i beregningene. Det er derfor 
regnet på to situasjoner for å belyse noe av usikkerheten i beregningene:

- Situasjon 1, worst case. Worst case som representerer de forsinkelser som er vist i kapittel
6.2.3

- Situasjon 2, halv trafikkvekst. En situasjon hvor trafikkøkningen fram til år 2040 er halvert i
rushperiodene. Samtidig er forsinkelsene for alternativ 0 satt tilsvarende dagens situasjon. Det 
er gjort for å ta høyde for at en del av trafikken vil tilpasse seg og at forsinkelsene således vil 
bli vesentlig mindre enn beregnet. Det er utført kapasitetsberegninger med halv trafikkvekst 
som ligger til grunn. 

I de etterfølgende kapitlene er nytten ved tiltakene målt opp mot 0-alternativet.

Det er også i eget kapittel diskutert resultatene opp mot usikkerhet i forsinkelsene. 

Det gjøres oppmerksom på at det i beregningene er sett på en situasjon med 4-felt uten restriksjoner. 
En evt. situasjon med sambruksfelt/kollektivfelt er drøftet under diskusjon av resultatene.  

I EFFEKT regner man på differansen mellom alternativ 0 og planforslaget. 
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Tabell 6-1 og tabell 6-2 viser differansen mellom middelverdiene for forsinkelse for planforslaget i forhold 
til alternativ 0, for det vi har kalt situasjon 1, worst case. Disse forskjellene har vært utgangspunktet for 
EFFEKT. Benyttede differanser til EFFEKT er skjønnsmessig avrundede verdier.

Tabell 6-1: Grunnlag til EFFEKT for krysset Birger Hatlebakks veg X E39, sekund, situasjon 1, worst case.

Tabell 6-2: Grunnlag til EFFEKT for krysset E39 x Enenvegen, sekund, situasjon 1, worst case.

I de videre beregningene er følgende antatt: 
Den reduserte forsinkelsen gjelder for en 2-timers periode i begge rushene, dvs. 07-09 i 
morgenrushet og 15-17 i ettermiddagsrushet. Rushperioden i Molde vurderes å være kortere i
dagens situasjon, spesielt i morgenrushet. Imidlertid er dette et forhold som trolig vil endre seg 
i årene som kommer. Denne antagelsen medfører noe overvurdering av nytten. 
Det er antatt at det ikke er forsinkelser gjennom kryssene i øvrig del av døgnet. Dette 
medfører noe undervurdering av nytten. Spesielt med hensyn på at det alltid vil være noe 
forsinkelse knyttet til signalanlegg også i lavtrafikkperioder. 
EFFEKT-beregninger utføres på døgnnivå. Forsinkelsene som er vist over er derfor omregnet 
til et gjennomsnitt over døgnet. Trafikktellingen utført for E39 ved Årø er benyttet for å angi 
trafikkandel for morgen og ettermiddagsrush.

o 17 % av døgntrafikken foregår i morgenrushet mellom klokka 07 og 09.
o 19 % av døgntrafikken foregår i ettermiddagsrushet mellom klokka 15 og 17.

Dette gir følgende gjennomsnittlig redusert forsinkelse pr kjøretøy over døgnet ved realisering av 
planforslaget sammenlignet med alternativ 0.

Tabell 6-3: Gjennomsnittlig redusert forsinkelse over døgnet for krysset E39 x Birger Hatlebakks veg.
Målt i sekund, situasjon 1, worst case.

Morgen Ettermiddag Morgen Ettermiddag
E39 fra vest 11 211 10 210
E39 fra øst 218 24 220 20
Birger Hatlebakks veg 13 55 10 50

Tilfart

Differanse i beregnet forsinkelse 
for planforslaget i forhold til 

Alternativ 0

Redusert forsinkelse som input 
til EFFEKT

Morgen Ettermiddag Morgen Ettermiddag
E39 fra vest 18 503 20 500
E39 fra øst 471 26 470 30
Enenvegen 478 58 480 60
Adkomst Statoil 21 20 20 20

Tilfart

Differanse middelverdi 
forsinkelse planforslaget i 

forhold til Alternativ 0

Redusert forsinkelse som input 
til EFFEKT

Tilfart Gjennomsnittlig redusert forsinkelse over døgnet
E39 fra vest 40
E39 fra øst 40
Birger Hatlebakks veg 10
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Tabell 6-4: Gjennomsnittlig redusert forsinkelse over døgnet for krysset E39 x Enenvegen.
Målt i sekund, situasjon 1, worst case

I det etterfølgende er tilsvarende tabeller vist for en situasjon hvor det er lagt inn halv trafikkvekst.

Tabell 6-5: Grunnlag til EFFEKT for krysset Birger Hatlebakks veg X E39.
Målt i sekund for situasjon 2, halv vekst.

Tabell 6-6: Grunnlag til EFFEKT for krysset E39 x Enenvegen.
Målt i sekund, situasjon 2, halv vekst.

Tabell 6-7: Gjennomsnittlig redusert forsinkelse over døgnet for krysset E39 x Birger Hatlebakks veg.
Målt i sekund, situasjon 2, halv vekst.

Tabell 6-8: Gjennomsnittlig redusert forsinkelse over døgnet for krysset E39 x Enenvegen.
Målt i sekund, situasjon 2, halv vekst.

Tilfart Gjennomsnittlig redusert forsinkelse over døgnet
E39 fra vest 100
E39 fra øst 90
Enenvegen 90
Adkomst Statoil 10

Morgen Ettermiddag Morgen Ettermiddag
E39 fra vest 10 46 10 50
E39 fra øst 100 21 100 20
Birger Hatlebakks veg 12 51 10 50

Tilfart

Differanse i beregnet forsinkelse 
for planforslaget i forhold til 

Alternativ 0

Redusert forsinkelse som input 
til EFFEKT

Morgen Ettermiddag Morgen Ettermiddag
E39 fra vest 17 197 20 200
E39 fra øst 223 21 220 20
Enenvegen 218 47 220 50
Adkomst Statoil 23 26 20 30

Tilfart

Differanse middelverdi 
forsinkelse planforslaget i 

forhold til Alternativ 0

Redusert forsinkelse som input 
til EFFEKT

Tilfart Gjennomsnittlig redusert forsinkelse over døgnet
E39 fra vest 10
E39 fra øst 20
Birger Hatlebakks veg 10

Tilfart Gjennomsnittlig redusert forsinkelse over døgnet
E39 fra vest 40
E39 fra øst 40
Enenvegen 50
Adkomst Statoil 10

91

Reguleringsplan med konsekvensutredning
E39 Bolsønes - Fuglset

Trafikantnytte
Trafikantnytte er endringer i reisetid og utkjørt distanse for de ulike trafikantgruppene.

Tabell 6-9: Endringer i trafikantnytte i forhold til 0-alternativet. Verdiene er oppgitt i mill. kroner
Trafikanter og transportbrukere

Komponenter Millioner kroner diskontert

Trafikanters kjøretøykostnader 45 til 75
Kollektivtrafikkens direkteutgifter 8 til 18
Trafikanters tidskostnader 929 til 2 090
SUM 982 til 2 185

Det er beregnet en trafikantnytte som har et spenn på ca. 1 til 2 milliarder kroner. Gevinsten er 
hovedsakelig som følge av å erstatte signalanlegg med rundkjøring og er knyttet til de beregnende 
sparte forsinkelsene. Beregningene viser at det er stort spenn og usikkerhet i beregningene, men 
samtidig at det er en betydelig gevinst for samfunnet å utbedre kryssområdet. 

Kjøretøykostnadene er utgiftene som er relatert til bilhold. Reduserte drivstoffutgifter som følge av 
redusert reisetid gir en nytte på ca. 45-75 millioner kroner. Også busselskapene sparer utgifter og 
denne besparelsen er satt til 8-18 millioner kroner.

Operatørnytte
Posten «operatørnytte» omhandler (i dette prosjektet) inntekter og utgifter for kollektivselskapene, 
samt eventuelle overføringer fra det offentlige til kollektivselskapene.  

Operatørnytten vil i hovedsak være som følge av redusert kjøretid. Posten Operatørnytte kommer ut i 
0 ved at overføringer fra Staten kompenserer for utgifter til kollektivselskapene. Redusert reisetid for 
buss medfører mindre behov for overføring. Derfor reduseres overføringer fra Staten med 5-11 
millioner. Denne gevinsten finner vi igjen under det offentlige, se neste kapittel.  

Tabell 6-10: Endringer i operatørnytte i forhold til 0-alternativet. Verdiene er oppgitt i mill. kroner
Operatører

Komponenter Millioner kroner diskontert

Kostnader 12 til 28
Inntekter - 7 til - 16
Overføringer - 5 til - 11
SUM 0

Endringer for det offentliges budsjett
Endringer for det offentlige er budsjettkostnader for etablering av anlegget, drift av anlegget, 
overføringer og endrete skatte- og avgiftsinntekter. 
Tabell 6-11: Endringer for det offentlige budsjett i forhold til 0-alternativet. Verdiene er oppgitt i mill. kroner.

Det offentlige
Komponenter Millioner kroner diskontert

Investeringskostnader, eks. mva. -569,5
Drift- og vedlikeholdskostnader -17
Overføringer 5 til 11
Skatte og avgiftsinntekter - 16 til 30
SUM Ca. 600

Investeringskostnader
Det er lagt inn en investeringskostnad på 668 millioner 2014-kroner. Dette er øvre kostnadsramme 
P50+10%. 

I tabellen vises investeringskostnaden uten mva. og ligger derfor ca. 100 millioner lavere. Dette har 
med hvordan nytte/kostnadsmetodikken metodikken håndterer mva. 
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Drifts- og vedlikeholdskostnader
Beregningene viser at drift og vedlikeholdskostnadene øker med 17 millioner kroner. 

Overføringer
Som vist i forrige kapittel er det redusert overføring til kollektivselskapet på 5 til 11 millioner kroner. 

Skatte- og avgiftsinntekter
Endring i skatte- og avgiftsinntekter er offentlige avgifter som engangsavgift og årsavgift på biler, samt 
drivstoffavgift på bensin og diesel. Redusert reisetider gir det offentlige en reduksjon i inntekter på 16 -
30 mill. kroner som følge av lavere bensin- og dieselforbruk.

Oppsummering
Oppsummert sitter det offentlige med en utgift på ca. 600 millioner kroner neddiskontert i 
beregningsperioden på 40 år. 

Samfunnet forøvrig
Posten «samfunnet for øvrig» omfatter endringer i ulykker, støy og luftforurensing og skattekostnad.
Skattekostnad er kostnader knyttet til å drive inn skatter og avgifter.

Tabell 6-12: Endringer for samfunnet for øvrig i forhold til 0-alternativet. Verdiene er oppgitt i mill. kroner.
Samfunnet forøvrig

Komponenter Millioner kroner diskontert

Ulykker 86
Støy- og luftforurensning 5 til 11
Skattekostnad - 119 til - 121
SUM - 24 til - 27

Ulykker
Det er 3 forhold som bedrer trafikksikkerheten betydelig:

Ombygging av kryssene på E39 (og også øvrige kryss) til rundkjøring. 
Etablering av midtdeler
Etablering av undergang for myke trafikanter under E39.

Det er beregnet en nytte med hensyn på ulykker på 86,0 millioner kroner. Antall personskadeulykker i 
planområdet beregnes å bli redusert med ca. 75 i analyseperioden over 40 år. 

Støy- og luftforurensning
I EFFEKT-beregningene for støy og luftforurensing er følgende elementer beregnet:

Global luftforurensning, CO2 ekvivalenter
Regional luftforurensning, NOx

Det er beregnet at reduserte forsinkelser medfører en nytte på 5 til 11 millioner kroner som følge av 
reduserte utslipp av klimagasser. Dette er ikke tatt med et bidrag som følge av personer som er svært 
støyplagede. Erfaringer tilsier at dette bidraget er forholdsvis beskjedent og vil ikke medføre vesentlige 
endringer i resultatene. 

Skattekostnad
Alle inn- og utbetalinger over offentlige kasser skal beregnes med en ekstra skattekostnad på 20 øre 
pr. investert krone. For Bolsønes – Fuglset utgjør dette ca. -25 mill. kr.
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Samlet nytte-kostnad
Netto nytte beskriver nytten av tiltaket minus kostnadene ved gjennomføring og drift av tiltaket.

Tabell 6-13: Tabellen viser netto nytte (mill. kr) og netto nytte pr. budsjettkrone.
Komponenter Tiltak
Trafikant og transportbrukernytte 982 til 2 185
Operatørnytte 0
Det offentlige Ca. -600
Samfunnet forøvrig Ca. -25
Netto nytte 357 til 1 560
Netto nytte pr. budsjettkrone 0,59 til 2,57

Netto nytte er beregnet innenfor et intervall på 350 millioner til ca. 1,5 milliarder kroner. 

Netto nytte pr. budsjettkrone er et relativ mål på lønnsomhet og sier forenklet hva samfunnet får igjen 
netto for hver krone som benyttes til realisering av prosjektet. Beregningene viser en netto nytte pr. 
budsjettkrone på 0,59 til 2,57 kr. 

Diskusjon av resultater og følsomhetsvurdering
Beregningene viser at utbygging av strekningen Bolsønes – Fuglset som foreslått, er et godt tiltak for 
samfunnet. Dette er primært en konsekvens av at signalanleggene blir erstattet av rundkjøringer og
tidsgevinsten dette medfører. Det kan i tillegg legges til at trafikkmengdene begynner å bli betydelige 
på strekningen og det er behov for å gjøre tiltak med hensyn på trafikksikkerhet. 

Med hensyn på resultatene ligger det stor usikkerhet i hvor stor reduksjon i forsinkelse fjerning av 
signalanlegget vil gi. I beregningene er det regnet på at man sparer en teoretisk forsinkelse som vil 
oppstå i framtiden på grunn av dårlig avvikling og lange køer i kryssene. I en slik situasjon vil også 
andre effekter som overføringer av trafikk til andre veger, endring av kjøretidspunkter og målpunkter, 
samt endret reisemiddelvalg inntreffe, slik at de beregnende forsinkelsene trolig er noe for store. 
Uansett kan det med sikkerhet sies at forsinkelsene framover vil øke. Det er derfor oppgitt utført et 
regnestykke med halv trafikkvekst i framtiden, som gir mindre framtidig forsinkelse. Basert på dette er
nytteberegningene vist som et intervall. Disse beregningene viser stort spenn i prosjektets nytte, men 
viser også at prosjektet vil være samfunnsøkonomisk lønnsomt også ved en mindre trafikkøkning.

Hva vil det samfunnsøkonomisk bety hvis det i stedet vil etableres kollektivfelt eller sambruksfelt? I 
beregningene vil dette primært bety dårligere avvikling for biltrafikk og resultatet vil følgelig bli dårligere 
samfunnsøkonomisk når det er endringer for biltrafikken som slår ut i beregningene (dette vil endre seg 
noe ved en stor overføring fra bil til buss, men det klarer man ikke å regne fullgodt på). I forhold til 
dagens situasjon vil også løsninger med kollektivfelt/sambruksfelt bidra til bedre framkommelighet for 
alle og vurderes å være samfunnsøkonomiske lønnsomme.  

6.4 Ikke-prissatte konsekvenser
Landskapsbilde

Fagtemaets bruk av metoden
Med landskapsbilde menes i denne sammenhengen en landskapsfaglig vurdering av hvordan 
naturhelheten visuelt kommer til uttrykk i et område. Landskap kan framstå som rene natur- og 
kulturmiljøer, eller overganger mellom disse. Fagtemaet vurderer konsekvenser for terrengform, 
vegetasjon, vann og menneskeverk (f.eks. bygninger og veger) som gir landskapet endret innhold og 
uttrykk. Analysen av fagtemaet bygger på befaringer på strekningen og analyse av kart og foto.

De visuelle og romlige endringene som følger av tiltaket, vil være begrenset til vegens nærområde. I 
denne vurderingen vil derfor planområdet sammenfalle med influensområdet.
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Verdi
Verdien av landskapsbildet i et område fastsettes ut fra hvor tydelig og stabilt naturhelheten i et 
område kan ses og iakttas. Slik som anleggelsen av Molde sentrum viser, kan de visuelle kvalitetene 
enten spores direkte til elementer i området selv, eller til hvordan mer fjerntliggende landområder blir 
introdusert i området.

Hoveddelen av utredningsområdet består av forretning og industri. Mellom E39 Fannestrandvegen og 
fjorden er området flatt, og innslaget av opprinnelig terreng og vegetasjon sparsomt. Bebyggelsen 
ligger anlagt uten en tydelig struktur og består av både store og små bygningsvolumer. Store deler av 
området ligger på fyllinger og ingen deler av den opprinnelige strandsonen er bevart. I den nordlige 
randsonen til utredningsområdet finnes smålommer av skog, mens den østlige delen dekker en 
mindre del av den sammenhengende småhusbebyggelsen i byen. Her er innslaget av vegetasjon og 
opprinnelig terreng mer framtredende. Konsentrert bebyggelse gjør at sikten fra områder ved fjorden 
er begrenset, mens sikten fra høyereliggende områder er god.

Fraværet av naturelementer og svake referanser til naturgrunnlaget karakteriserer store deler av 
utredningsområdet. Samtidig gir bebyggelsens organisering og sammensetning få bidra til de visuelle 
kvalitetene i området. Landskapsbildet i utredningsområdet blir dermed tildelt liten verdi.

Omfang
Tiltaket innebærer en kraftig utvidelse av vegsystemet i området. E39 Fannestrandvegen utvides fra 2
til 4 felt. I kryssene E 39 Fannestrandvegen X Birger Hatlebakks veg og E39 Fannestrandvegen X
Enenvegen anlegges to store rundkjøringer. Førstnevnte gir mulighet for påkobling av en framtidig 
bytunnel, mens sistnevnte etablerer en forbindelse til Bolsønes verft. Tiltaket etablerer dermed en 
intern ringveg i næringsområdet på Bolsønes. 

Breddeutvidelsen av vegen og anleggelsen av underganger med tilhørende ramper og støttemurer vil 
forsterke vegens arealbeslag i området. Arealbeslaget berører imidlertid mange av parkerings-, lager-
og sidearealene der bruken i dag er mindre spesifikk. Vegens dimensjoner vil heller ikke bryte med 
volumet på bygningsmassen i området. På grunn av de store bygningsvolumene og de begrensede 
støyskjermingstiltakene vil tiltaket tvert imot kunne framstå som et samlende karakterelement og gi et 
mer ensartet landskap i området. Dette underbygges av utbredt beplantning i midtrabatter og 
sidearealer og bruk av naturstein i terrengbehandlingen. I tillegg vil den utvidede bredden på gatene 
mot sjøen skape en mulighet for å forsterke sikten mot Moldepanoramaet. For fagtema landskapsbilde 
vil vegen derfor gi middels positivt omfang.Konsekvens
Tiltaket innebærer at et stort område uten spesielt framtredende visuelle kvaliteter i større grad blir 
planmessig strukturert og parkmessig utformet. Et tiltak med middels positivt omfang i et område med 
liten verdi gir dermed middels positiv konsekvens.

Aktuelle avbøtende tiltak
Det er ingen aktuelle avbøtende tiltak i dette prosjektet for fagtema landskapsbilde/bybilde.

Nærmiljø

Fagtemaets bruk av metoden
Fagtema nærmiljø beskriver virkningene for beboerne i og brukerne av undersøkelsesområdet. 
Vurderingene bygger på befaring i området, kart og litteraturstudier. Influensområdet er nærliggende 
områder omkring de aktuelle parsellene samt boligområder som kan bli utsatt for betydelig trafikk fra 
ny 4-feltsveg.

Verdi
Verdien av nærmiljøet i et område fastsettes ut fra hvilken type bebyggelse, hvilke offentlige og private 
møtesteder, hvilke identitetsskapende områder eller elementer, og veg- og stinett som 
utredningsområdet inneholder.
Utredningsområdet består hovedsakelig av bebyggelse med merkantil virksomhet. I den nordøstre 
delen omfattes et lite felt med småhusbebyggelse av utredningsområdet. På grunn av områdets lave 
tetthet av boliger, store innslag av parkeringsplasser og andre bilrelaterte arealer, fraværet av felles,
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offentlig tilgjengelige møtesteder og innslaget av få identitetsskapende elementer gis området liten
verdi.

Omfang
Omfanget av tiltakets innvirkning på nærmiljøet i et område fastsettes ut fra hvordan tiltaket endrer 
bruksmulighetene, attraktiviteten og grunnlaget for identitetsdannelse i utredningsområdet. I tillegg 
vurderes det hvorvidt tiltaket representerer en barriere for ferdsel og opplevelse eller ikke.

Tiltaket representerer først og fremst en utvidelse og styrking av trafikksystemet i området. For 
fagtema nærmiljø innebærer denne omleggingen at sikrere framkommelighet avveies mot attraktiv 
ferd og muligheten for fleksible rutevalg. Nettverket av gang- og sykkelveger har blitt større. 
Anleggelsen av gang- og sykkelveger, murer og rekkverk kanaliserer trafikken og standardiserer 
derimot ferden etter bestemte krav slik at opphold og ferdsel foregår i et mer ensformig miljø. 
Anleggelsen av trerekker og buskfelt vil bidra til å redusere noe av det standardiserte gaterommet.
Bruk av alléer og trerekker er et tradisjonelt bymotiv som tiltaket tar i bruk og dermed viderefører.

Økning av vegbredde, sanering av fotgjengerfelt og anleggelse av gjennomgående rekkverk på E39 
Fannestrandvegen og den nedre delen av Enenvegen, vil forsterke vegen som barriere for ferdsel og 
opplevelse. Mellom krysset E39 Fannestrandvegen X Enenvegen og eksisterende gangbro nord for 
Glamox vil det for eksempel på en 500 m lang strekning bli anlagt hindringer for å unngå at 
fotgjengere krysser vegen. Anleggelsen av en bred, åpen og godt belyst gangkulvert under E39 ved 
krysset mellom disse vegene, vil derimot i noen grad redusere barrierevirkningen.

I den nordøstre delen av utredningsområdet vil tiltaket øke vegarealet og forsterke innslaget av 
trafikktekniske installasjoner i nærmiljøet.

Det utvidede og mer sammenhengende vegnettet for fotgjengere og syklister gir tiltaket lite positivt 
omfang for fagtema nærmiljø

Konsekvens
Tiltaket innebærer et mer framtredende vegmiljø og forsterket barrierevirkning av hovedvegnettet, men 
også et mer omfattende og sikrere vegnett for fotgjengere og syklister. Et tiltak med lite positivt 
omfang i et område med liten verdi gir dermed ubetydelig til liten positiv konsekvens.

Aktuelle avbøtende tiltak
Det er ingen aktuelle avbøtende tiltak i dette prosjektet for fagtema nærmiljø.

Kulturmiljø

Fagtemaets bruk av metoden
Opplysninger og kartfesting av kulturminnene og SEFRAK-registrerte bygninger er hentet fra 
Riksantikvarens database Askeladden. Planområdet er gjennomgått ved hjelp av tilgjengelig kartdata 
og ortofoto. 

Med kulturminner menes enkeltstående minner etter menneskelig aktivitet. To eller flere kulturminner 
som i form, tid eller funksjon har en sammenheng omtales som et kulturmiljø. Fornminner er vernet i 
henhold til lov om kulturminner (kulturminneloven). Nyere tids kulturminner kan vernes i henhold til 
plan- og bygningsloven.

I sin uttalelse til planprogrammet (29.05.2013) sier Møre og Romsdal fylkeskommune at det ikke er 
registrert fredete kulturminner i planområdet, og at planarbeidet ikke vil utløse behov for registrering 
etter kulturminneloven §9. De ber imidlertid om at det rettes et særlig fokus på Bolsønes Verft, da 
verftet, inkludert viktige historiske markører som merkesteiner, murer og vegetasjon, er vurdert å ha 
verneverdi. 

Det ble ganske raskt vurdert til at det måtte være feil i de aktuelle SEFRAK-registreringene. De fleste 
stående bygningene var registrert med grått symbol, som betyr grunnmur/ruin. Det var også flere 
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registreringer for ruiner der det tidligere har stått eldre bygninger. Her er alle spor fjernet, og stedet er 
gravd ut/ asfaltert. Det ble konferert med Toril Moltubakk ved Møre og Romsdal fylkeskommune. 
Moltubakk var enig i at her måtte være en datafeil/skrivefeil i databasen (pers. med. 11.11.2014). Det 
er ingen kommuneplan eller delplan som tar særskilt stilling til eldre bebyggelse innenfor dette 
planområdet (pers. med. Jostein Bø, Molde kommune 13.11.2014). 

Fagtemaets influensområde
Planområdet ligger like innenfor strandsonen øst for Molde sentrum, langs Moldefjorden. Planområdet 
følger dagens E39; Fannestrandvegen, samt tilstøtende områder nord og sør for denne; 
Moldegårdsneset, Birger Hatlebakks veg, Moldegårdsleira, Bolsønes Verft, Enenvegen, 
Fuglsetbakken, Fuglsetvegen. Gnr 26/17, Fannestrandvegen 71B er også tatt med i influensområdet, 
da også disse kan bli påvirket av tiltaket. 

Potensial for funn av ikke-kjente automatisk fredete kulturminner
Planområdet er allerede i stor grad utbygget. Det er vurdert at potensialet for nye funn av ikke-kjente 
automatisk fredede kulturminner er svært lite (jamfør uttalelsen fra fylkeskommunen). 

Verdi
Bolsønes Verft
Til tross for at kulturmiljøet er blitt fragmentert de siste 20 årene og ikke lenger er så synlig i 
landskapsbildet, har verftet en viktig opplevelsesverdi knyttet til symbolsk verdi. 
Som en mer enn 100 år gammel hjørnestensbedrift på Fuglset og en viktig årsak til at stedet har 
utviklet seg til slik vi ser det i dag, har bedriften stor lokalhistorisk verdi. Fyrhuset trekkes fram som et 
enkeltelement med særlig høy verdi, til tross for at bygningens tekniske tilstand er mindre god. Det 
anbefales at bygningen undersøkes for å avgjøre eksakt alder og bygningstekniske tilstand. Dersom 
fyrhuset er fra verftets tidligste fase og i teknisk tilfredsstillende stand, vil det ha verneverdi og bør 
vurderes bevart gjennom planarbeidet. Kulturmiljøets verdi understrekes av Møre og Romsdal 
fylkeskommunes uttalelser til planen.
Samlet gis kulturmiljøet middels til stor verdi.

Fuglset gamle sentrum
Siden dette bare er små fragmenter av det opprinnelige handelssenteret på Fuglset har det en relativt 
stor lokalhistorisk verdi. Den byggtekniske tilstanden til bygningene har ikke blitt undersøkt i denne 
omgang. 
Kulturmiljøet gis middels verdi.

Nedre Fuglset
Tunområdet ligger inneklemt mellom moderne utendørs lagerområde for Felleskjøpet og en Rema 
1000-butikk. Selv om marken ikke er intakt vil kulturmiljøet ha lokalhistorisk kunnskapsverdi. 
Kulturmiljøet gis middels verdi.

Arbeiderboligene på Fannestrandvegen 57, 59 og 61 
Samlet representerer bygningene en type kulturmiljø som nesten helt er borte i bybildet på Fuglset. 
Det å kunne lese sammenhengen mellom industriutvikling og boligutvikling i et område begynner å bli 
sjeldent i så bynære områder. Arbeiderboligene er godt synlige historiske markører i landskapet. 
Kulturmiljøet har høy lokalhistorisk kunnskapsverdi. 
Kulturmiljøet gis middels til stor verdi.

Omfang og konsekvens
Bolsønes Verft
I forbindelse med ny E39 vil den ene verkstedhallen og fyrhuset bli revet. Dette vil ytterligere 
fragmentere kulturmiljøet og ødelegge fyrhuset, som er den eneste gjenstående bygningen fra det 
som antas å være verftets tidligste fase. Bygningen kan i så fall være verneverdig.
Omfanget er satt til middels/stort negativt.
Middels/stor verdi og middels/stort negativt omfang gir middels til stor negativ konsekvens.

Fuglset gamle sentrum
I og med at bygningene skal rives, vil kulturmiljøet opphøre.
Omfanget settes til stort negativt.
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Middels verdi og stort negativt omfang gir middels negativ konsekvens

Nedre Fuglset
Kulturmiljøet vil bli ytterligere innskrenket av nye tilkomstveger. Bygningene skal ikke rives, men
naturlig tilkomst og innsyn til kulturmiljøet blir noe innskrenket.
Omfanget settes til lite negativt.

Middels til liten verdi og lite negativt omfang gir liten negativ konsekvens.

Arbeiderboligene på Fannestrandvegen 57, 59 og 61 
En av bygningene skal rives, to vil få ny E39 tett innpå seg. Dette vil ødelegge det sjeldne kulturmiljøet 
som er et minne etter en type tettsted som lokalt og regionalt var vanlig gjennom hele 1900-tallet. 
Omfanget settes til stort negativt.

Middels/stor verdi og stort negativt omfang gir middels til stor negativ konsekvens.

Avbøtende tiltak
Tiltakene for å bedre trafikksikkerheten og øke trafikkkapasiteten på E39 ved Bolsønes og Fuglset vil 
utvilsomt få konsekvenser for kulturmiljøene i og i tilknytning til planområdet. En anbefaler at det blir 
gjort avbøtende tiltak ved å tilrettelegge traseen for gang- og sykkelvegen ved kulturmiljø 4, 
arbeiderboligene ved Fannestrandvegen 57-61, slik at en ikke trenger å rive husene. Det anbefales på 
det sterkeste at det blir tilrettelagt for at det gamle fyrhuset på Bolsønes Verft vernes i forbindelse med 
planene, slik at dette symbolske landemerket etter den viktige hjørnesteinsbedriften Bolsønes Verft, 
som også er grunnlag for framveksten av tettstedet Fuglset, blir bevart for ettertiden.

6.5 Sammenstilling og anbefaling
Sammenstilling av samfunnsøkonomisk analyse

Sammenstillingen av den samfunnsøkonomiske analysen skal gi en systematisk vurdering og 
presentasjon av resultatene fra de enkelte konsekvenstemaene. Sammenstillingen fungerer derfor 
også som en oppsummering av de enkelte komponentene/fagtemaene.

Prissatte konsekvenser

Tabell 6-14: Prissatte konsekvenser.
Komponenter Tiltak
Trafikant og transportbrukernytte 982 til 2 185
Operatørnytte 0
Det offentlige Ca. -600
Samfunnet forøvrig Ca. -25
Netto nytte 357 til 1 560
Netto nytte pr. budsjettkrone 0,59 til 2,57

Beregningen viser at utbygging av strekningen Bolsønes – Fuglset som er foreslått er et godt tiltak for 
samfunnet. Dette er primært en konsekvens av at signalanleggene blir erstattet av rundkjøringer og 
tidsgevinsten dette medfører. Det kan i tillegg legges til at trafikkmengdene begynner å bli betydelige 
på strekningen, og det er behov for å gjøre tiltak med hensyn på trafikksikkerhet og løsninger for 
gående og syklende, noe som underbygger behovet.
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Ikke-prissatte konsekvenser

Tabell 6-15: Ikke-prissatte konsekvenser

Fagtema
Konsekvens 

av 
planforslag

Begrunnelse

Landskapsbilde ++

Den helhetlige utformingen av vegen sammen med den 
landskapelige utformingen vil bidra til at vegen kan framstå som 
et samlende karakterelement og gi et mer ensartet landskap i et 
område som i dag preges av svært variert bebyggelse med en lite 
sammenhengende struktur. I tillegg vil den utvidede bredden på 
gatene mot sjøen skape en mulighet for å forsterke sikten mot 
Moldepanoramaet.

Nærmiljø 0/+

Tiltaket innebærer et mer framtredende vegmiljø, forsterket 
barrierevirkning av hovedvegnettet, men også et mer omfattende 
og sikrere vegnett for fotgjengere og syklister. Trerekker og 
buskfelt vil bidra til å gjøre området mer attraktivt og forsterke 
områdets karakter som innfartsåre til Molde by.

Kulturmiljø --

Planen berører ingen automatisk fredete kulturminner, potensialet
for nye funn av hittil ikke kjente automatisk fredete kulturminner er 
vurdert til å være svært lite. Planområdet inneholder 
bygningsmiljøer med lokalhistorisk kunnskapsverdi. De 
representerer ulike bruksfaser og bruk av planområdet; 
jordbruksdrift, industri og handelsnæring. Planen går særlig ut 
over Bolsønes Verft og arbeiderboligene i Fannestrandvegen

Vurdering av 
samlet nytte +

Utvidelse av vegen og omlegging av avkjørsler sammen med 
den landskapsmessige utformingen av anlegget vil føre til et 
mer framtredende vegmiljø, samtidig som det kan gi et 
samlende karakterelement for området. Et mer omfattende 
og sikrere vegnett for fotgjengere og syklister er positivt for 
nærmiljøet. Noen bygninger med lokalhistorisk 
kunnskapsverdig blir berørt og fører til at fagtema kulturmiljø 
får noe negativ konsekvens. Samlet gir derfor tiltaket positiv 
konsekvens for de ikke-prissatte konsekvensene.
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Sammenstilling av lokal og regional utvikling
Sammenstillingen er hentet fra egen rapport som omhandler lokal og regional utvikling.

Tabell 6-16: Sammenstilling av lokal og regional utvikling.
Mål Måloppnåelse Kommentar

Regionalt og nasjonalt nivå
Bedre forutsigbarhet, bedre 
framkommelighet særlig for 
langdistansetransporter og annen 
nyttetransport.

i stor grad

Bedre flyt i trafikken med 4 felt og flere 
gjennomkjøringsmuligheter, mindre fare 
for kødannelse, kapasitetsøkning i
kryssene.

Bedre forutsigbarhet, bedre 
framkommelighet for 
langdistansebusser.

i noen grad Se forrige kommentar.

Redusere tallet på ulykker og 
ulykkeskostnadene i stor grad Det bygges midtdeler som gir en sikrere 

veg og antatt mindre ulykker.
Sikre mot påkjørsler og unngå ulykker 
med skader både på materiell og 
mennesker.

i noen grad
Avkjørselssanering og fjerning av kryss 
gir et mer forutsigbart kjøremønster med 
mindre risiko for påkjørsler. 

Lokalt nivå

Avklare arealbruken og avlaste 
dagens veg. i stor grad

Byggegrenser er avklart i samarbeid med 
SVV og Molde kommune. Veg bygges 
slik at kravene til ÅDT iht. SVV 
håndbøker oppfylles.

Redusere støy, støv og andre
miljøulemper for naboer til E39. i noen grad

Bedre flyt i trafikken med 4-feltsveg gir 
mindre forurensning. Det etableres 
støytiltak for boligområder.

Lette framkommeligheten på E39 øst 
for Molde sentrum. i stor grad

Bedre flyt i trafikken med 4 felt og flere 
gjennomkjøringsmuligheter, mindre fare 
for kødannelse, kapasitetsøkning i
kryssene.

Lette framkommeligheten og forbedre 
trafikksikkerheten for myke trafikanter 
der man har lagt vekt på universell 
utforming og logiske løsninger uten 
lange omveger.

i stor grad

Det bygges undergang under E39 i
Bolsøneskrysset. Det legges opp til 3
parallelle GS-vegnett. E39 forsterkes 
samtidig som barriere.

Utforme veg og sideareal med fokus 
på trafikksikre løsninger i stor grad

Det legges opp til at det ikke skal 
anlegges påkjøringsfarlige hindre 
innenfor sikkerhetssonen på 8 m fra 
hvitstrek.

Utvikle løsninger med god 
landskapstilpasning med forskjønning 
der man tar hensyn til at man er på 
hovedinnfartsvegen til Molde.

i noen grad

Sweco Norge AS` landskapsarkitekter har 
samarbeidet med Molde kommune og 
SvRm for å sikre strekningens estetiske 
kjøreopplevelse innenfor de rammene de 
tekniske normalkravene tillater.

Av relevante temaområder for vurdering av konsekvens medfører tiltaket konsekvens i noen positiv 
grad for virksomheter, spesielt på grunn av bedret tilkomst. Tiltaket gir også reduserte arealer for 
enkeltvirksomheter med noen negativ konsekvens for disse. Det vurderes ikke at dette vil få 
strukturelle konsekvenser. Det er ikke identifisert noen negativ konsekvens for arbeidsmarked lokalt 
eller regionalt. Tiltaket har god måloppnåelse. Alle målene til prosjektet lokalt og regionalt og nasjonalt 
nås enten i stor eller i noen grad.

Anbefaling
Den samfunnsøkonomiske analysen viser at tiltaket har positiv nettonytte. Dette skyldes hovedsakelig 
ombygging av lyskryssene til rundkjøringer. For de ikke-prissatte konsekvensene er virkningene i 
hovedsak positive med unntak av kulturmiljø. Størst positiv konsekvens får tiltaket på fagtema 
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landskapsbilde, som følge av en mer enhetlig og tilpasset vegutforming. Vurderingen av lokal og 
regional utvikling viser at tiltaket har god måloppnåelse der alle målene nås i noen eller stor grad. 

Beregningene viser at utbygging av strekningen Bolsønes – Fuglset som foreslått, er et godt tiltak for 
samfunnet. Dette er primært en konsekvens av at signalanleggene blir erstattet av rundkjøringer og 
tidsgevinsten dette medfører. Det kan i tillegg legges til at trafikkmengdene begynner å bli betydelige 
på strekningen og det er behov for å gjøre tiltak med hensyn på trafikksikkerhet. 

Disse beregningene viser stort spenn i beregningene, men viser også at prosjektet vil være 
samfunnsøkonomisk lønnsomt også ved en mindre trafikkøkning.

7 Referanser

7.1 Litteratur
Bolsønes, Sverre (art.) 1995: Fuglset. Romsdal Sogelag Årsskrift.

Miljøverndepartementet 2012. Veileder. Naturmangfoldloven kapittel II - Alminnelige bestemmelser til 
bærekraftig bruk, en praktisk innføring.
Miljøverndepartementet 2012. Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging.
Statens Vegvesen 2006. Konsekvensanalyser, Håndbok V712.

7.2 Nettsider
Direktoratet for naturforvaltning, Naturbase: http://dnweb12.dirnat.no/nbinnsyn/
Google Earth
Klima- og forurensningsdirektoratets (Klif) grunnforurensningsdatabase http://grunn.klif.no/
Lovdata, naturmangfoldloven med forskrifter: www.Lovdata.no
Miljøstatus www.miljostatus.no
NGU Arealis, berggrunn 
http://www.statkart.no/Norge_digitalt/Norsk/Temadata/Fra_Arealis_til_Norge_digitalt/
Vann-nett www.vann-nett.no
Riksantikvaren, https://askeladden.ra.no/askeladden/

Romsdal Sogelag. Romsdal Sogelag Årsskrift, 1995,
http://books.google.no/books?id=LAsuAgAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=no#v=onepage&q&f=false

101



   

Plan ID 
 

201308 
 

Plan: 

Reguleringsplan for E39, Hp 22 Bolsønes - Fuglset 

PLANBESTEMMELSER 

Plandato: 
18.12.2015 
Dato siste rev.: 
 
Dato vedtak: 
 

 

§ 1 GENERELT

1.1 PLANGRENSE
Reguleringsbestemmelsene gjelder for det regulerte området som er vist med plangren-
se på plankartet i målestokk 1:1000 i A0, datert 01.12.2015. 

1.2 REGULERINGSFORMÅL
Området er regulert for følgende formål, jfr. PBLs § 12-5: 
 
BEBYGGELSE OG ANLEGG (§ 12-5, pkt. 1) 

- Boligbebyggelse 
- Offentlig eller privat tjenesteyting 
- Bensinstasjon/vegserviceanlegg 
- Forretning/kontor 
- Forretning/Kontor/Industri 
- Forretning/Kontor/Tjenesteyting 
- Næring/Tjenesteyting 
- Kontor/Industri 
- Kontor/Tjenesteyting  
- Energianlegg 

 
SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR (§ 12-5, pkt. 2) 

- Felles veg 
- Privat veg 
- Offentlig kjøreveg 
- Fortau 
- Gang-/sykkelveg 
- Gangveg/gangareal 
- Sykkelfelt 
- Annen veggrunn – teknisk anlegg 
- Annen veggrunn – grøntareal 
- Leskur 
- Kollektivholdeplass 

 
GRØNNSTRUKTUR (§ 12-5, pkt. 3) 

- Friområde 
 
HENSYNSSONER (§ 12-6): 

- H140 frisikt 
- H190 sikringssone tunnel 

 
BESTEMMELSESOMRÅDER (§ 12-7, nr. 1): 

- #1 Anleggsbelte 
- #2 Riggområde 

 

§2 FELLESBESTEMMELSER

2.1 FORHOLD TIL EKSISTERENDE/GJELDENDE REGULERINGSPLANER
Tidligere reguleringsplaner erstattes av denne plan innenfor gjeldende planområde.  

2.2 BYGGEGRENSER
Byggegrenser fremgår av plankartet. Der det ikke er inntegnet byggegrenser gjelder veg-
lovens generelle byggegrenser. 

2.3 REGULERINGSBESTEMMELSENES GYLDIGHET
Disse bestemmelser kommer i tillegg til plan- og bygningsloven. 
 
Endringer og/eller avvik fra plankart og bestemmelser kan først godkjennes etter en re-
guleringsendring. Molde kommune kan i medhold av plan- og bygningsloven kapittel 19 
gi dispensasjon fra godkjent detaljregulering med bestemmelser. 
 
Etter at denne reguleringsplan er vedtatt, kan det ikke inngås privatrettslige avtaler som 
er i strid med planen og bestemmelsene. 

2.4 ADKOMST
Der adkomst ikke er vist på plankart fastlegges den eksakte plassering av Molde kommu-
ne. Det skal på egen grunn avsettes tilstrekkelig areal for adkomst og parkering.  

2.5 BEPLANTNING/VEGETASJON
Ingen tomt må beplantes med busker eller trær som etter Molde kommunes skjønn kan 
virke sjenerende for offentlig ferdsel. Ubebygde områder skal gis en tiltalende form og 
behandling. Eksisterende vegetasjon bør søkes bevart i størst mulig utstrekning. 

Byggeplanarbeidet må sikre god etablering av ny vegetasjon slik at det raskt dannes en 
ny grønnstruktur langs vegen. 

Vegetasjon som vokser inn over grensen til offentlig veg- og tilhørende sideareal, kan 
kreves fjernet. 
 

  



2.6 STØY
Miljøverndepartementets «Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-
1442/2012)» skal legges til grunn for planen. Retningslinjen legges også til grunn for be-
grensning av støy i anleggsfasen. 
 
Lydnivå skal tilfredsstille NS 8175 klasse C innendørs og på utendørs oppholdsarealer. 
 
Nødvendige støytiltak er innarbeidet i planen. Disse skal være ferdigstilt før veganlegget 
åpnes for trafikk. Detaljering avklares i byggeplanfasen. 

2.7 UNIVERSELL UTFORMING
Ved nybygging og ombygging skal det legges til rette for universell utforming av utearea-
ler og byggverk (eksempelvis kollektivholdeplasser, underganger og øvrige gangarealer). 
Utformingen skal være i samsvar med anbefalte løsninger i de til enhver tid gjeldende 
rundskriv, veiledninger og forskrifter. Det vises bl.a. til TEK kap. 8 og 12. 

2.8 VARSLINGSPLIKT ETTER LOV OM KULTURMINNER
Hvis det i forbindelse med tiltak i marken oppdages automatisk fredete kulturminner, 
skal arbeidet straks stanses i den utstrekning det kan berøre kulturminnene eller deres 
sikringssone på 5 meter (KML §§ 4 og 6). Kulturvernmyndighet skal kontaktes. 

2.9 ENERGIBRUK
I samsvar med kommunens energipolitiske handlingsplan skal ny bebyggelse tilretteleg-
ges for tilknytning til fjernvarmeanlegg. Der det ikke er lagt til rette for fjernvarme, skal 
nærvarmeanlegg vurderes. Nye bygg og anlegg skal planlegges for lavt energibehov. 

2.10 SKILT OG REKLAME
Skilt og reklame skal byggemeldes i samsvar med plan- og bygningsloven, og utformes i 
samsvar med kommunens skiltvedtekter. 

2.11 KJØPESENTER
For områder hvor forretningsvirksomhet er en del av formålet, er det ikke tillatt med 
virksomhet som er i strid med forskrift om rikspolitisk bestemmelse for kjøpesentre.  
 
Fylkesmannen er myndighet etter forskriften. Ved søknader om nyetableringer/ utvi-
dinger av forretningsvirksomhet med ikke plasskrevende varer innenfor planområdet, må 
kommunen avklare med Fylkesmannen om tiltaket er i strid med forskriften. 
 
Definisjon av plasskrevende varer følger av Fylkesdelplan for senterstruktur og eventuelle 
revisjoner av denne. 

 

§ 3 BEBYGGELSE OG ANLEGG

3.1 GENERELT
Ved byggemelding skal det legges ved situasjonsplan i målestokk 1:200, som viser plasse-
ring av bygninger, hvordan ubebygde arealer skal planeres og utnyttes, forstøtnings-
murer, gjerder, veger, adkomster og parkeringsarealer. Situasjonsplanen skal påføres 
høydeangivelser som kotehøyder og nye koter etter planlagt terrengbehandling. Det skal 
også utarbeides terrengsnitt med bebyggelsen inntegnet. 
 
Ved byggemelding skal kommunen se til at bebyggelsen får en tilfredsstillende estetisk 

kvalitet. Dette gjelder både proporsjoner, form, materialbruk og farge.  

Angitte gesims- og mønehøyder måles i samsvar med teknisk forskrift §§3-9, 3-10 og 4-2. 
 
Byggetiltak kan ikke skje uten dispensasjon/tillatelse fra Molde kommune.  

3.2 BOLIGBEBYGGELSE (B)
For områdene B1, B2 og B3 videreføres bestemmelsene fra reguleringsplan «0498 A», 
Reguleringsendring for Enen vest, vedtatt 12. november 1998. 
 
For område B4 videreføres bestemmelsene fra reguleringsplan «2885», Vesentlig regule-
ringsendring for Fuglset – Enen - Tøndergård, vedtatt 25. august 1987. 
 
For område B5 videreføres bestemmelsene fra reguleringsplan «1878», Reguleringsplan 
for Fuglset, vedtatt 5. november 1980. 

3.3 OFFENTLIG ELLER PRIVAT TJENESTEYTING (BOP)
Områdets hovedformål er brannstasjon, men det kan også legges til rette for andre red-
nings- og beredskapsmessige virksomheter. Som et ledd i dette kan det etableres et til-
hørende havne-/kaianlegg for særskilte fartøy. Med visning til TEK10 § 7-2 og 3 skal nye 
tiltak vurderes spesielt før eventuell godkjennelse. 
 
Eksisterende kommunalteknisk virksomhet defineres innenfor reguleringsformålet. 
Største tillatt utnyttelse defineres som BYA = 50 %, p-plasser medregnet. Største tillatt 
bygningshøyde er satt til kote 14,0. For avgrensede bygningsdeler/konstruksjoner med 
spesiell funksjon, kan større bygningshøyde godkjennes under forutsetning av at det 
inngår i en helhetlig bygningsutforming og arkitektur. 
 
Det kan fylles og/eller bygges kaianlegg i sjøen innenfor reguleringsformålets avgrens-
ning. Formålsgrensen er å forstå som kaifront, evt. fyllingsfot. Kaianlegg/fyllingsområde 
skal opparbeides til kote 3. Før slike anlegg kan gjennomføres skal det foreligge tilstrek-
kelig dokumentasjon for at dette kan skje uten at det medføre risiko eller fare for perso-
ner eller andre anlegg. 

3.4 BENSINSTASJON/VEGSERVICEANLEGG (BV)
Innenfor området tillates det oppført bygninger og anlegg knyttet til bensinstasjon og 
vegserviceanlegg. Bygningene tillates oppført med maksimal gesimshøyde på 8 meter.  
 
Største tillatte utnyttelse defineres som BYA = 65 %, p-plasser medregnet. 

3.5 FORRETNING/KONTOR (BKB F/K)
Innenfor området kan det etableres bygninger, virksomheter og arbeidsplasser for ser-
vice- og tjenesteytende næringer samt handel med plasskrevende varer. Detaljhandel slik 
det er å forstå i fylkesdelplan for senterstruktur og i Rikspolitiske retningslinjer, kan ikke 
etableres. 
 
Eksisterende detaljhandelsvirksomhet kan heller ikke utvides i strid med dette.  
 
Største tillatte utnyttelse defineres som BYA = 65 %, p-plasser medregnet. 
Største tillatte bygningshøyde er satt til kote 25. 



3.6 FORRETNING/KONTOR/INDUSTRI (BKB F/K/I 1)
Innenfor området kan det etableres bygninger, virksomheter og arbeidsplasser for ser-
vice- og tjenesteytende næringer, verksted og produksjonsbedrifter. Det kan etableres 
handel med plasskrevende varer. Detaljhandel slik det er å forstå i fylkesdelplan for sen-
terstruktur og i Rikspolitiske bestemmelser kan ikke etableres. Eksisterende detaljhan-
delsvirksomheter kan heller ikke utvides i strid med dette.  
 
Største tillatt utnyttelse defineres som BYA = 75%, p-plasser medregnet.  
 
Største tillatt bygningshøyde er satt til følgende kote:  

F/K/I 1: kote 21, innenfor eksisterende stålhalls veggliv kan eksisterende byg-
ningshøyde på kote 31 opprettholdes. 

 
For avgrensede bygningsdeler/konstruksjoner med spesiell funksjon, kan større byg-
ningshøyde godkjennes under forutsetning av at det inngår i en helhetlig bygningsutfor-
ming og arkitektur. Bygninger kan oppføres i eiendomsgrense dersom kravene i gjelden-
de teknisk forskrift er tilfredsstilt.  

3.6 FORRETNING/KONTOR/TJENESTEYTING (BKB F/K/T 1 og 2)
Innenfor området kan det etableres bygninger, virksomheter og arbeidsplasser for ser-
vice- og tjenesteytende næringer, verksted og produksjonsbedrifter. Det kan etableres 
handel med plasskrevende varer. Detaljhandel slik det er å forstå i fylkesdelplan for sen-
terstruktur og i Rikspolitiske bestemmelser kan ikke etableres. Eksisterende detaljhan-
delsvirksomheter kan heller ikke utvides i strid med dette.  
 
Største tillatt utnyttelse defineres som BYA = 75%, p-plasser medregnet.  
 
Største tillatt bygningshøyde er satt til følgende kote:  

F/K/T 1: kote 21. 
F/K/T 2: kote 18. 

 
For avgrensede bygningsdeler/konstruksjoner med spesiell funksjon, kan større byg-
ningshøyde godkjennes under forutsetning av at det inngår i en helhetlig bygningsutfor-
ming og arkitektur. Bygninger kan oppføres i eiendomsgrense dersom kravene i gjelden-
de teknisk forskrift er tilfredsstilt.  

3.7 NÆRING/TJENESTEYTING (BKB N/T)
Innenfor området kan det etableres bygninger, virksomheter og arbeidsplasser for verk-
stedsvirksomheter, service- og tjenesteytende næringer.  
 
Største tillatt utnyttelse defineres som BYA = 65%, p-plasser medregnet.  
Største tillatt bygningshøyde er satt til kote 20. 

3.8 KONTOR/INDUSTRI (BKB K/I)
Innenfor området kan det etableres bygninger, virksomheter og arbeidsplasser for pro-
duksjonsbedrifter, verkstedsvirksomheter, service- og tjenesteytende næringer.  
 
Største tillatt utnyttelse defineres som BYA = 65%, p-plasser medregnet.  
 
Største tillatt bygningshøyde er satt til følgende kote:  
Kontor/industri 1: kote 15  
Kontor/industri 2: kote 23  

Kontor/industri 3: kote 15  
 
For avgrensede bygningsdeler/konstruksjoner med spesiell funksjon, kan større byg-
ningshøyde godkjennes under forutsetning av at det inngår i en helhetlig bygningsutfor-
ming og arkitektur. Bygninger kan oppføres i eiendomsgrense dersom kravene i gjelden-
de teknisk forskrift er tilfredsstilt.  
 
Innenfor området BKB K/I 2 kan det fylles og/eller bygges kaianlegg i sjøen innenfor 
reguleringsformålets avgrensning. Formålsgrensen er å forstå som kaifront, evt. fyllings-
fot. Kaianlegg/fyllingsområde mot sjøen skal opparbeides til kote 3. Før slike anlegg kan 
gjennomføres skal det foreligge tilstrekkelig dokumentasjon for at dette kan skje uten at 
det medføre risiko eller fare for personer eller andre anlegg. 

3.9 KONTOR/TJENESTEYTING BKB (K/T)
Innenfor området kan det etableres bygninger, virksomheter og arbeidsplasser for verk-
stedsvirksomheter, service- og tjenesteytende næringer.  
 
Største tillatt utnyttelse defineres som BYA = 65%, p-plasser medregnet.  

Største tillatt bygningshøyde er satt til følgende kote:  
BKB K/T 1: kote 20  
BKB K/T 2: kote 30  
BKB K/T 3: kote 15 
BKB K/T 4: kote 30

3.10 ENERGIANLEGG (o_BE)
Dette gjelder eksisterende nettstasjon/trafo. Adkomst til nettstasjonen tillates over  
SKV 4.

 

§ 4 SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR

4.1 GENERELT
Offentlig trafikkareal: 
Reguleringsformål benevnt med «o_» er samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur til 
offentlig drift. 
 
Oppføring av bygninger og/eller konstruksjoner: 
I området skal det etableres samferdselsanlegg med rundkjøring, gang- og sykkelveger og 
fotgjengerunderganger. I dette området kan det ikke oppføres bygninger eller konstruk-
sjoner som kan komme i strid med framtidige samferdselsanlegg. Det kan heller ikke 
inngås avtaler som strider mot dette formålet. 
 
Anleggsvirksomhet: 
Områdene regulert til vegformål er tilgjengelig for anleggsvirksomhet innenfor rammer 
som fremgår av planen. 

 
Forurensede masser: 
Forurensede masser skal deponeres på godkjent måte. 
 
Dekke: 
Alle kjøreveger skal ha fast dekke. 



 
Eksisterende infrastruktur under bakken: 
Det må tas hensyn til infrastruktur under bakken. Det skal lages en samlet plan for even-
tuell omlegging, eller beskyttelse av ledninger og kabler i grunnen innenfor anleggsom-
rådet.  
 
Vegbredder: 
Vegbredder på veger som skal bygges/justeres i forbindelse med utvidelsen av E39 til fire 
felt, fremgår av tegningene F001-F005. Vegbredder er for øvrig vist på reguleringsplan. 
 
Terrenginngrep: 
Terrenginngrep i forbindelse med veganlegg skal skje mest mulig skånsomt. Vegskjæ-
ringer og fyllinger skal søkes beplantet eller behandlet på annen tiltalende måte. Eksiste-
rende vegetasjon og større trær må i størst mulig utstrekning bevares. Ved gjennomfø-
ring av veganlegget skal det utarbeides detaljerte planer for beplantning og landskaps-
forming. Tiltak i vegens sidearealer skal være gjennomført senest ved åpning av vegan-
legget. 

4.2 VEG (f_SKV/SKV)
Dette er private og felles adkomster til en eller flere eiendommer. 
Felles adkomster 
f_SKV1 og 2: Er felles adkomster til gnr/bnr 26/629, 550, 814, 455, 813. 
f_SKV3: Er felles adkomst til gnr/bnr 26/120, 119, 333, 338,158. 
 
Private adkomster 
SKV1: Er privat adkomst til gnr/bnr 26/600. 
SKV2: Er privat adkomst til gnr/bnr 26/332. 
SKV3: Er privat adkomst til gnr/bnr 26/334. 
SKV4: Er privat adkomst til gnr/bnr 26/337. Avkjørselen kan også benyttes for å gi ad-
komst til nettstasjonen på gnr/bnr 26/117. 
SKV5: Er privat adkomst til gnr/bnr 26/339. 

4.3 OFFENTLIG KJØREVEG (o_SKV)
Offentlige kjøreveger er vist i planen med regulert senterlinje, reguleringsbredde, kjøre-
banekant og regulert kjørefelt. Europaveg 39 og fylkesveger skal ha geometrisk utforming 
i samsvar med retningslinjer fra Statens vegvesen. 

4.4 GANG-/SYKKELVEG, FORTAU, GANGAREAL (o_SGS, o_SF, o_SGG)
Gang- og sykkelveger, fortau og gangareal skal ferdigstilles samtidig med veganlegget for 
øvrig. På gang- og sykkelvegene tillates trafikk til utryknings- og vedlikeholdskjøretøy. 

4.5 SYKKELFELT (o_SS) 
Sykkelfeltet skal ferdigstilles samtidig med veganlegget for øvrig. På sykkelfeltene tillates 
trafikk til utryknings- og vedlikeholdskjøretøy. 
 

4.6 ANNEN VEGGRUNN TEKNISKE ANLEGG OG GRØNTAREAL (o_SVT, o_SVG)
Områdene regulert til annen veggrunn – teknisk anlegg (o_SVT) er sideareal i vertikalnivå 
1 (under bakken) samt areal i forbindelse med plassering av tekniske anlegg for framtidig 
bytunnel.  
 
I områdene vist som annen veggrunn –grøntarealer (o_SVG) skal det etableres skråninger 
for skjæringer og fyllinger for kjøreveg og gang- og sykkelveger. 

 
Endelig utføring (herunder voll, skjæring, fylling, skråningsutslag bl.a.) avklares med 
grunneier på byggeplannivå. 

4.7 KOLLEKTIVHOLDEPLASS OG LESKUR (o_SKH og o_SP)
Utforming og plassering av leskur skal være i samsvar med kommunens vedtatte norm 
for kollektivholdeplasser datert 26.04.2012. 

 

§ 5 GRØNNSTRUKTUR

5.1 FRIOMRÅDE (o_GF)
Områdene regulert til friområde kan nyttes til riggområde i anleggsfasen. Når anlegget er 
fullført skal arealet tilbakeføres til opprinnelig formål etter avtale med Molde kommune. 
 
Innenfor arealer regulert til friområder kan kommunen tillate oppføring av bygning eller 
anlegg som har naturlig tilknytning til friområde, f.eks. barnepark med tilhørende lokaler, 
lekeapparat, ballbinger osv., når dette etter kommunens skjønn ikke er til hinder for om-
rådets bruk som friområde/park. 

 

§ 6 HENSYNSSONER

6.1 FRISIKT – H140
I frisiktsonene skal det være fri sikt langs veg, kryss og avkjøringer i en høyde på 0,5 me-
ter over tilstøtende vegers plan. Det er ikke tillatt med busker, trær og gjerder i disse 
områdene som har en høyde over det angitte og som kan være sikthindrende. 

6.2 SIKRINGSSONE TUNNEL – H190
Tiltak innenfor sikringssonen må avklares med Statens vegvesen.

 

§ 7 BESTEMMELSESOMRÅDER

7.1 #1 ANLEGGSBELTE OG #2 RIGGOMRÅDE 
Områdene kan brukes til anleggsveg, riggområde og midlertidig masselager under etable-
ringen av E39 og tilstøtende veger. Senest ½ år etter at anlegget er ferdig skal områdene 
være satt i stand og ført tilbake til samme arealbruk som før tiltakene ble påbegynt. Før 
bestemmelsesområdet opphører skal det ikke gis dispensasjon selv om dette samsvarer 
med byggegrensene. Bestemmelsesområdet opphører når anleggsarbeidet er avsluttet. 
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