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Vedtak 

Plan- og utviklingsutvalget godkjenner med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-10 
at forslag til detaljregulering for E39 Bolsønes – Fuglset, plandokumenter datert 
desember 2015, legges ut til offentlig ettersyn. 
 

Behandling 

Kommunalsjefens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
 
 

Kommunalsjefens forslag til vedtak 

Plan- og utviklingsutvalget godkjenner med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-10 
at forslag til detaljregulering for E39 Bolsønes – Fuglset, plandokumenter datert 
desember 2015, legges ut til offentlig ettersyn. 
 

 

Saksopplysninger 

Søker:    Statens vegvesen, Region midt 
 
Bakgrunn:   Den aktuelle parsellen som denne reguleringsplanen omfatter, er  

en av flere delparseller av E39 øst for bysenteret, ofte benevnt som 
innfartsveg fra øst. 
Tidligere er det godkjent reguleringsplaner på strekningen Kviltorp 
– Årø. Den parsellen som denne planen omfatter, er kanskje den 
mest kompliserte delen for hele innfartsvegen. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Planprosessen har vært omfattende og tatt lang tid, der Statens 
vegvesen har engasjert SWECO AS som konsulent for 
vegløsninger og planutforming. 
Statens vegvesen har kommentert innspillene mottatt i 
oppstartsfasen,  Mottatte plandokumenter er datert desember 
2015. 

 
Plansituasjonen: Innenfor planområdet er det i dag 13 reguleringsplaner som helt  

eller delvis er gjeldende. Disse er listet opp i planbeskrivelsen og vil 
innenfor planavgrensningen bli erstattet av ny plan når denne blir 
godkjent. 
 
 

Saksgjennomgang: 

Hovedpunkter i saken: 
 

 Prinsippet for Fannestrandvegen er som i tidligere planer en smal fire-felts veg med 
midtdeler. Dette betyr et tverrprofil for kjørevegen på 17 m. I tillegg kommer 
sidearealer, busslommer og gang-/sykkelveger. 

 Kryss med sideveger er utformet som rundkjøringer. 

 Ved rundkjøringen med Birger Hatlebakks veg omfatter planen også tunellpåhogg 
for en to-løps tunell vestover mot Julbøen. 

 Planen opprettholder gjeldende reguleringsplan for Verftsgata med noen 
tilpasninger, spesielt med en ny rundkjøring opp til hovedvegen/krysset med 
Enenvegen.. 

 Vest for rundkjøringen ved Birger Hatlebakks veg går vegen over i en vanlig to-felts 
kjøreveg. 

 I planen er det tatt inn en ny kryssløsning mellom Enenvegen, Tostenbakken og 
Nerlandsvegen med rundkjøring. 

 Reguleringsplanen omfatter del av hovedakse for gang- og sykkelveg mellom 
Elvegata og Kviltorp. 

 Den tekniske- og geometriske løsningen i planen krevere innløsning og riving av 9 
boliger og 9 næringsbygg av ulik kategori. 

 



 

Det er mottatt følgende innspill: 
 
1. Statoil Fuel & Retail Norge AS 
2. Torbjørn Berild 
3. Atrium AS 
4. Sameiet Enenmarka 
5. Atlantic Eiendom 
6. Bjørg Brunvoll 
7. Jan Kåre Iversen 
8. Otta Olsen AS 
9. Verftgata 2AS og Verftsgata 4AS 
10. Bjarne Rødseth Eiendomsselskap AS 
11. Glamox  
12. Hans Christian Aandal 
13. Molde Auto AS 
14. XPRO 
15. Angvik Eiendom 
16. Fannestrandvegen 76 og 78 
17. Jaron Prosjekt AS 
18. Møre og Romsdal fylkeskommune 
19. Fylkesmannen i Møre og Romsdal 
20. Noregs vassdrags- og energidirektorat 
21. Reitan Eiendom Molde AS 

 



15. Einar Røshol, Kirsti Røshol Johnson, Gunnhild Røshol Eide og Jørgen Røshol 
 

 
 
I tillegg er det kommet et konkret endringsforslag fra Jaron Prosjekt AS vedr. 
Fannestrandvegen 83 og kryssløsning mellom Fannestrandvegen og Enenvegen. 
Dette forslaget følges også av brev fra advokat Helge Aarseth, datert 29.01.216. 
Hensikten med forslaget er å vise en gjennomførbar løsning som vil være mer tilpasset 
omgivelsene, og føre til mindre inngripen i eiendommer og færre bygninger som må 
rives. 
Dette innspillet ligger ved som eget vedlegg. 
 

 



 
Bygninger som forutsettes fjernet 

 
 
Vurderinger: 
 
Statens vegvesen er forslagsstiller og fagmyndighet vedr. riks- og fylkesvegnettet, og 
kommunalsjefen har ikke spesielle merknader til de kommentarer til innspillene som 
forslagsstiller har gjort. 
Å planlegge og seinere bygge et slikt omfattende samferdselstiltak innenfor 
eksisterende bebygd område, berører selvsagt mange eiendommer og interesser. 
Gjennomføringen vil kreve stor tilpasningsevne av alle parter.  
Men de mottatte innspillene inneholder også synspunkter på løsninger som er av mer 
allmenn karakter, som hensyn til gående og syklende, omfanget av prosjektet både 
fysisk og økonomisk m.m. 
 
Gjennom planprosessen så langt har en sett at å gjøre noen tilpasninger på ett punkt, 
gjerne fører til at en får nye utfordringer et annet sted. Å imøtekomme alle hensyn, viser 
seg å være vanskelig samtidig som en skal ivareta de grunnleggende føringene som 
ligger for selve vegprosjektet. 
 
Det er nå når planforslaget er ferdig at det er mulig å se løsningene i sammenheng. 
Kommunalsjefen er av den oppfatning at det er viktig at reguleringsforslaget nå blir 
gjort kjent for allmennheten gjennom offentlig ettersyn.  
Nye merknader til det konkrete forslaget, vil da kunne vurderes i en større og samlet 
sammenheng. Dette vil også omfatte forslaget fra Jaron Prosjekt AS. 
Kommunen som planmyndighet vil da på et slikt grunnlag foreta nøye vurderinger av  
de ulike elementene og konsekvensen av disse. 
Dette betyr at Jaron Prosjekt AS sitt forslag ikke er konkret vurdert av kommunen i 
denne omgang. Kommunalsjefen registrerer Statens vegvesen sine kommentarer til 
Jaron prosjekt AS sitt tidligere innspill, men ønsker som nevnt å vurdere dette sammen 
med øvrige merknader når høringsperioden er over. 
 

 



Oppsummering: 

Slik plandokumentene og konsekvensutredningen nå foreligger, er dette i samsvar med 
godkjent planprogram. Planprogrammet skal dessuten i høringsperioden følges opp 
med informasjonsmøter og involvering av ungdomsrådet. 
 
Parallelt med dette reguleringsarbeidet foregår det et utredningsarbeid vedr. alternative 
trasévalg (tunelløsning) mellom området ved Felleskjøpet og Årø, og alternativ teknisk 
løsning (kulvertløsning) på deler av strekningen, som en tilleggsutredning til 
kommunedelplan Julbøen-Molde.  
Etter en felles vurdering med Statens vegvesen, har en likevel konkludert med at etter 
de omfattende innledende arbeidene som er gjort, er det riktig å legge dette 
reguleringsforslaget ut til offentlig ettersyn nå, mens videre regulering østover etter 
dagens trase for E39, skal avvente til disse utredningene er ferdige. 
Kommunalsjefen legger dessuten til grunn at det er riktig å avvente sluttbehandlingen 
og godkjenning av denne reguleringsplanen til etter at tilleggsutredningen i 
kommunedelplanen er utarbeidet, og en har tatt stilling til denne. 
 
 
 
 
 
 
  
Eirik Heggemsnes  
Kommunalsjef Jostein Bø 
 Arealplansjef 
 
 
Vedlegg 
1 Reguleringsplan E39 Bolsønes-Fuglset - oversendelse av anbefalt planforslag til 

offentlig ettersyn 
2 Hefte - reguleringsplan 
3 Konsekvensutredning 
4 Svarbrev fra VD på fraviksøknad 
5 Fraviksskjema fra VD - svar på fravik 
6 Innspill ved oppstart 
7 Inspill fra Jaron Prosjekt AS, 29.01.2016 
 
Ikke utsendte vedlegg: 
Tekniske tegninger 
Molde gangbro, skisseforslag til utforming av gangbro  
Rapport risikovurdering 
Rapport støy 
Notat overvannshåndtering 
Rapport trafikk og prissatte konsekvenser 
 


