
E39 Molde øst. Vurdering av løsninger øst for Bolsønes

Molde kommune

Region midt

Utredning Vedlegg



E39 Molde øst.  Vedlegg 1 - Gjennomgang av hovedløsninger 

1 

Gjennomgang av hovedløsninger 
Dette notatet gir en gjennomgang av tilfanget av løsninger som har inngått i vurderingen av 
løsninger for E39 Molde øst. 

1 Idéverksted 

Den 1. og 2.november 2016 ble det utført en befaring og idedugnad for å identifisere 
aktuelle alternativer til E39 sitt forløp videre østover fra Bolsønes. Fagpersoner fra Molde 
kommune, Statens vegvesen og Sweco Norge AS deltok på samlingen. Idéverkstedet hadde 
et rent teknisk formål, og det var derfor ikke tjenlig med en bredere deltakergruppe.  

Statens vegvesen: Arne Kavli, Bente Kjøll Øverbø, Bjarne Otnes, Borghild N Aarset, Halgeir 
Brudeseth, Ivar-Ole Mittet, Kurt Lødøen, Kåre Ingolf Karlson, Trygve Vestad.  

Sweco: Benedicte A Ender, Ellen Melander, Geir S Sylte, Jan H Øverland, Torbjørn Yri, Åsmund 
Elgvassli.  

Molde kommune: Bjørn Gregull, Jostein Bø, Nils Bjørn Venås 

Det ble søkt etter ulike tekniske løsninger i følgende områder: 

• Påhugg- og tunnelløsninger østover fra Molde sentrum 
• Kryssløsning ved Bolsønes 
• Vegløsning i dagen østover fra Molde sentrum 
• Kryssløsning i tunnel ved Reknes 

Prosesslogg fra idéverksted (vedlegg 1b) gir en detaljert gjennomgang av verkstedet. I 
vedlegg 1a er resultatet samlet og gitt alternativnummer.  
 
Løsningene som kom fram på idédugnaden fordelte seg grovt i følgende hovedgrupper: 
1. Kryssløsninger i fjell ved Bolsønes for E39 i tunnel videre østover. 
2. Kryssløsninger i dagen ved Bolsønes for E39 i tunnel videre østover. 
3. Kryssløsninger i dagen ved Bolsønes for E39 i dagen videre østover. 
4. Tunnel fra Bolsønes til ulike kryssløsninger ved Retiro. 
5. Tunnel fra Bolsønes til ulike kryssløsninger ved Lergrovvika. 
6. Tunnel fra Bolsønes til ulike kryssløsninger ved Årø. 
7. Tunnel fra Bolsønes til ulike kryssløsninger ved Eikrem. 
8. Kollektiv-/sambruksfelt med kulvertløsninger fra Bolsønes og østover langs dagens E39. 
9. Kollektiv-/sambruksfelt (vedtatt bypakkeløsn.) fra Bolsønes og østover langs dagens E39. 

Sammenhengen mellom hovedgruppene er vist i figur 1 nedenfor. 
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Figur 1. Sammenhengen mellom hovedgruppene av løsninger. 

2 Grovsiling 

For å redusere antall løsninger ble det etter idéverkstedet gjennomført en grovsiling av alle 
forslagene. Formålet med silingen var å finne en representativ variant av de ulike 
hovedløsningene for bruk i trafikkanalyser, risikovurdering og kostnadsoverslag. For andre 
hensyn er vurderingene ikke knyttet direkte til ett alternativ, men representerer et tverrsnitt 
av de mest gangbare løsningsforslagene.  

De ulike alternativene ble vurdert mot et sett kriterier: Geoteknikk, ingeniørgeologi, 
nærings- og boligutvikling, trafikksikkerhet, barrierevirkning, landskap, nærmiljø, 
kulturmiljø og naturressurser. 

Geoteknikk og ingeniørgeologi ble vektet tyngst for sikre at det arbeides videre med 
gjennomførbare løsningsforslag. Videre er det lagt vekt på byutvikling og lokale hensyn.  

Geoteknikk og ingeniørgeologi er vurdert ut fra følgende grunnlag: 

• Det er utført grunnboring flere steder langs eksisterende E39 mellom Bolsønes og 
Årø i forbindelse med tidligere reguleringsarbeid. 

• Det er utført 4 fjellkontrollboringer oppe på platået nord for rundkjøring Årø. 
• Refraksjonsseismiske undersøkelser nord for Felleskjøpet er utført for Molde 

Bytunnel, men er bare delvis relevant for utredningen. 
• Observert berg i dagen nord for Haukebø & Rødseth. 
• Observert berg i dagen i steinbrudd i Årødalen. 
• Observert berg i dagen i Lergrovika 

1. Kryss i fjell Bolsønes

2. Kryss i dagen 
Bolsønes

4. Tunnel til kryssløsninger Retiro

5. Tunnel til kryssløsninger 
Lergrovika

6. Tunnel til kryssløsninger Årø

7. Tunnel til kryssløsninger Eikrem

3. Kryss i dagen 
Bolsønes

8. Kollektiv/sambruk i dagen med kulvert(-er)
langs dagens E39

9. Kollektiv/sambruk i dagen langs dagens E39

(vedtatt bypakkeløsning)
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3 Aktuelle løsninger 

3.1 Kryssløsninger i fjell ved Bolsønes - tunnel mot øst 

Det er vurdert og skissert 6 løsninger for kryss i fjell ved Bolsønes, videre kan alt.29 (se 
vedlagt prosesslogg) som er tegnet ved Reknes også benyttes ved Bolsønes. Prosessloggen 
inneholder skisser som viser prinsipp for kryssutforming av de ulike variantene.  

Grovsilingen konkluderte med alternativ 15 som den mest aktuelle/representative varianten 
av kryssløsninger i fjell ved Bolsønes. 

   
Figur 2. Toplanskryss i fjell med direkteførte ramper (“Spagettikryss”) 

3.2 Kryssløsning i dagen ved Bolsønes - tunnel mot øst 

Dette konseptet, med en kombinasjon av kryss i dagen og videreføring av tunnel mot øst ble 
ikke detaljert vurdert i grovsilingen, men aktualiteten for en slik løsning ble synlig under 
videre arbeid med utredningen. Det er viktig å ha et alternativ som kan videreføre tunnelen 
mot øst dersom fravik for kryss i fjell ikke kan godkjennes. Krysset må ha en utforming som 
håndterer to to-løpstunneler på et trangt område på Bolsønes. Det ble valgt en stor oval 
rundkjøring som konsept, denne skal kunne håndtere minst 5 armer i kryssutformingen. Se 
figur 3 under for en skisse. 

  
Figur 3. Eksempel på oval rundkjøring ved Bolsønes 
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3.3 Kryssløsninger i dagen ved Bolsønes - veg i dagen mot øst 

For kryssløsninger i dagen ble det grovt skissert ca. 10 løsninger i løpet av idédugnaden. 
Skissene ligger i vedlagt prosesslogg. Dette er alternative løsninger til den kryssløsningen 
som ligger i den pågående reguleringsplanen for Bolsønes Fuglset. De ulike løsningene i 
dagen varierer fra rundkjøring til mer komplekse planskilte løsninger. Hovedutfordringen 
ved Bolsønes er mangel på plass, og de fleste forslåtte løsningene vil medføre store inngrep 
i det eksisterende næringsområdet. Alternativ 22 kom best ut av grovsilingen, se figur 5 
under. 

 
Figur 4.  Alt.22 kombinasjon av delvis nedykket betongtunnel og rundkjøring i plan.  

For den videre utredningen i form av trafikkanalyser, risikovurdering, kostnadsoverslag, 
vurdering fordeler og ulemper er det valgt å bruke kryssløsningen som ligger i forslag til 
reguleringsplan for E39 Bolsønes-Fuglset som har vært på offentlig ettersyn. Denne 
løsningen er detaljtegnet og -utredet og konsekvenser for inngrep i et meget viktig 
næringsområde er synliggjort. Løsningen med rundkjøring på nasjonalhovedveg er også 
fraviksbehandlet og godkjent. Vår vurdering er at løsningen fra reguleringsplan er 
representativ som krysstype for den videre utredningen. Det er også vurdert at den er 
konkurransedyktig både i forhold til størrelse på inngrep og kostnader. Under følger et 
utsnitt av løsningen for E39 Bolsønes Fuglset: 

  
Figur 5. Kryss i dagen fra reguleringsplan Bolsønes-Fuglset 
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3.4 Tunnel til kryssløsninger Retiro (Forkastet) 

Idedugnaden viste to alternativ for en tunnelløsning med påhugg ved Retiro. Løsningene var 
teknisk like, men hadde litt ulik geografisk plassering.   

  
Figur 6. To løsninger ved Retiro  

Grovsilingen viste at alternativet med tunnel frem til Retiro var en dårlig løsning, og den ble 
senere forkastet og vurdert som ugjennomførbar. Hovedgrunnene til dette var hensyn til 
geoteknikk, kulturmiljø og landskap, og at avstanden til Bolsønes var for liten. 

  



E39 Molde øst.  Vedlegg 1 - Gjennomgang av hovedløsninger 

6 

3.5 Tunnel til kryssløsninger Lergrovika 

Det kom frem 6 løsninger for en forlenget tunnel fra Bolsønes og med påhugg i Lergrovik-
området, se vedlagt prosesslogg. De løsningene som er beskrevet vest for Lergrovika gård 
gir best trafikkavvikling og minst inngrep for landbruk, men området er mer utfordrende for 
geoteknikk (kvikkleire) og ingeniørgeologi (avstand til fjell for enkelte alternativ). Vest for 
Lergrovik gård kreves også innløsning av flere boliger for å anlegge tunnel. For alternativer 
øst for Lergrovika gård er det hensynet til landbruk og synligheten av påhuggområdet mot 
de verneverdige gårdsbygningene som trekker ned. Som følge av dette var rangeringen 
mellom de ulike alternativene til Lergrovika relativt like i grovsilingen og ingen av 
alternativene er forkastet som sådan. Alternativ 7 med påhugg øst for Lergrovik gård har 
sikrest teknisk gjennomføring (ingeniørgeologi og geoteknikk), og er brukt videre. 
Totalstrekning for E39 er ca. 4,3 km fra tunnel Bolsønes til Årø, hvor av 3,5 km i tunnel. 

Alternativ 7 er brukt videre i utredningen i forbindelse med trafikkanalyser, risikovurdering 
og kostnadsoverslag. For andre hensyn er vurderingene ikke knyttet direkte til ett alternativ, 
men representerer et tverrsnitt av de mest gangbare løsningsforslagene. 

 
Figur 7. Tunnelløsning til Lergrovika.  

  



E39 Molde øst.  Vedlegg 1 - Gjennomgang av hovedløsninger 

7 

3.6 Tunnel til kryssløsninger Årø  

Det er vurdert 4 skisseløsninger for tunnel- og tilhørende kryssløsninger på Årø. Felles for 
løsningene er at de kommer ut gjennom en massiv løsmasserygg nederst i Årødalen på 
vestsiden av Årøelva. Løsningene har ulike kryssløsninger i og nordøst for dagens 
rundkjøring. Alternativ 3 med rundkjøring i plan kom best ut i grovsilingen. Hovedgrunnene 
til at alternativ 3 kommer best ut i silingen er hensyn til landskap, nærmiljø og kulturmiljø, 
samt barrierevirkning og trafikksikkerhet. Alternativ 4 med et toplanskryss på Årø gir bedre 
trafikkavvikling, og kan ev. vurderes senere. Totallengde fra Bolsønes til Årø er ca. 4,3 km 
hvorav 4,2 km er i tunnel, se figur 8 under.  

Alternativ 3 er brukt i utredningen i forbindelse med trafikkanalyser, risikovurdering og 
kostnadsoverslag. For andre hensyn er vurderingene ikke knyttet direkte til ett alternativ, 
men representerer et tverrsnitt av de mest gangbare løsningsforslagene. 

Figur 8. Tunnelløsning til Årø. 
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3.7 Tunnel til kryssløsninger Eikrem (og ny veg til Lønset) 

Alternativene som sorterer under dette avsnittet er ikke direkte sammenlignbare med de 
andre tunnel- og dagsonekonseptene omtalt i kapittel 3. Dette fordi det må bygges 
sammenhengende trasé helt til Lønset, mens de andre konseptene avsluttes på Årø. Det er 
vurdert fem skisseløsninger for tunnel- og tilhørende kryssløsninger på Eikrem. Fire av disse 
er så like at de er slått sammen i et alternativ 1. Den femte løsningen ble forkastet under 
grovsilingen på grunn av geotekniske utfordringer. Totallengden fra Bolsønes til Lønset er 
ca. 10,6 km hvor av 6,1 km er i tunnel, se figur 10 under. 

Alternativ 1 er brukt i utredningen i forbindelse med trafikkanalyser, risikovurdering og 
kostnadsoverslag. For andre hensyn er vurderingene ikke knyttet direkte til ett alternativ, 
men representerer et tverrsnitt av de mest gangbare løsningsforslagene. 

 
Figur 9. Tunnel til Eikrem (videreført til Lønset.) 
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3.8 Kryss i dagen på Bolsønes - tunnel til Lergrovik/Årø/Eikrem 

Skissene i avsnitt 3.4 til 3.7 ovenfor viser prinsippene for tunnel videreført østover basert 
på kryss i fjell ved Bolsønes. For oversiktens skyld viser vi prinsippene i tilsvarende løsninger 
basert på kryss i dagen ved Bolsønes. 

Dette er i figuren gitt navnet alternativ 7B, med endepunkt i Lergrovika. Kryss i dagen ved 
Bolsønes kan også kombineres med tunnel til Årø (alt 3B) eller Eikrem (Alt 1B). 

Alternativet kan åpne for at vi fortsatt kan ha en tunnelløsning mot øst om kryss i fjell ikke 
kan godkjennes, eller andre årsaker gjør det nødvendig med kryss i dagen.  

Figur 10. Kryss i dagen på Bolsønes og tunnel til Lergrovika, Årø og Eikrem 
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3.9 Kollektiv-/sambruksfelt med kulvert(-er) langs dagens E39 
fra Bolsønes til Årø 

Det er skissert 6 løsninger for E39 langs Fannestrandvegen med ulikt antall og ulik lengde 
på betongkulverter. Siktemålet med kulverter er å skjerme omgivelsene der det er særlig 
viktig. Trafikken på E39 går i kulvert, med lokalvegtrafikk oppå. Se prosessloggen i vedlegg 
1. Grovsilingen konkluderte med at alternativ 10 var den mest representative varianten for 
E39 i kulvert langs Fannestrandvegen til Årø. Hensyn til geoteknikk, konstruksjoner og drift 
tilsier at det blir utfordrende og kostbart å legge kulvert(-er) under havnivå. Det er derfor 
tatt utgangspunkt i at eventuelle kulverter bare delvis kommer under dagens terrengnivå. 
Alternativet består i korte trekk av kryss i dagen ved Bolsønes, kollektiv-/sambruksfelt i 
dagen frem til Båthavna/Retiro, deretter to-løps delvis nedsenket betongtunnel på ca. 1300 
m fra Retiro til Lergrovika, og videre i dagen til Årø. Totallengde ca. 4,2 km, hvorav 0,8 km 
er i to-løps fjelltunnel ved Bolsønes og 1,3 km i to-løps betongtunnel. Hovedgrunnen til at 
dette alternativet ble rangert høyest i grovsiling er ingeniørgeologi, trafikksikkerhet og 
kulturmiljø, og næring/bolig, barriere og nærmiljø.  

Alternativ 10 er brukt i utredningen i forbindelse med trafikkanalyser, risikovurdering og 
kostnadsoverslag. For andre hensyn er vurderingene ikke knyttet direkte til ett alternativ, 
men representerer et tverrsnitt av de mest gangbare løsningsforslagene. 

 
Figur 11. Kollektiv-/sambruksfelt med kulvert(-er) langs dagens E39 fra Bolsønes til Årø 
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3.10 Kollektiv-/sambruksfelt i dagen langs dagens E39 fra 
Bolsønes til Årø 

Dette alternativet (alt. 13) er vedtatt bypakkeløsning for E39 fra Bolsønes til Årø. Løsningen 
består av en pågående reguleringsplan for E39 Bolsønes-Fuglset, en fremtidig 
reguleringsplan for Fuglset-Kviltorp, samt godkjente reguleringsplaner for Kviltorp-
Lergrovika og Lergrovika-Årø. Totallengde ca. 4,2 km, hvorav 0,8 km er i to-løps fjelltunnel 
ved Bolsønes.  

Vedtatt bypakke (alt. 13) er brukt i utredningen i forbindelse med trafikkanalyser, 
risikovurdering og kostnadsoverslag og vurdering av andre hensyn. 

 
Figur 12. Kollektiv-/sambruksfelt i dagen langs dagens E39 fra Bolsønes til Årø. 
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Oversikt over løsningsalternativ fra 
idéverksted 
Notatet oppsummerer de håndtegnede skissene fra idèverkstedet med alternativnummer og 
løpenummer (ref. prosesslogg).  
Like skisser er slått sammen og representert med mest lesbare/gangbare versjon. 
Oppsummeringen har derfor ikke med alle skisser fra prosessloggen. 

Alternativ 1 (kryssløsning Eikrem) 

 
 

Alternativ 2 (kryssløsning Eikrem) 
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Alternativ 3 (kryssløsning Årø) 

 
 

Alternativ 4 (kryssløsning Årø) 
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Alternativ 5 (kryssløsning Lergrovika) 

 
 

Alternativ 6 (kryssløsning Lergrovika) 
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Alternativ 7 (kryssløsning Lergrovika) 

 
 

Alternativ 8 (kryssløsning Retiro) 
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Alternativ 9 (dagløsning Fannestrandsvegen mot øst) 

 
 

Alternativ 10 (dagløsning Fannestrandsvegen mot øst) 
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Alternativ 11 (dagløsning Fannestrandsvegen mot øst) 

 
 

Alternativ 12 (dagløsning Fannestrandsvegen mot øst) 
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Alternativ 13 (dagløsning Fannestrandsvegen mot øst) 

 
 

Alternativ 14  
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Alternativ 15 (kryss i fjell - Bolsønes) 

 
 

Alternativ 16 (kryss i fjell - Bolsønes) 
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Alternativ 17 (kryss i fjell - Bolsønes) 

 
 

Alternativ 18 (kryss i fjell - Bolsønes) 
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Alternativ 19 (kryss i dagen - Bolsønes) 

 
 

Alternativ 20 (kryss i dagen - Bolsønes) 

 
 

 

 



E39 Molde øst.  Vedlegg 1a - Oversikt over alternativ 

11 

Alternativ 21 (kryss i dagen - Bolsønes) 

 
 

Alternativ 22 (kryss i dagen - Bolsønes) 
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Alternativ 23 (kryss i dagen - Bolsønes) 

 
 

Alternativ 24 (kryss i dagen - Bolsønes) 
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Alternativ 25 (kryss i fjell - Reknes) 

 
 

Alternativ 26 (kryss i fjell - Reknes) 
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Alternativ 27 (kryss i fjell - Reknes) 

 
 

Alternativ 28 (kryss i fjell - Reknes) 
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Alternativ 29 (kryss i fjell - Reknes) 
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1. OPPBYGNING AV RAPPORT FRA BEFARING OG IDÉVERKSTEDET 
Statens vegvesen Region midt (SVV), skal utarbeide kommunedelplan med konsekvensutredning for ny E39 mellom Julbøen og Molde sentrum. I tillegg skal 
det gjøres en delutredning for trasé østover fra Molde sentrum mot Eikrem/Leirgrovika/Årø‐området. Sweco er engasjert for utredningsarbeidet. Arbeidet 
startet med en kreativ fase, der en avholdt en befaring 1. november og et idéverksted den 2. november 2016, for å søke etter alternative løsninger for 
tunnel‐ og vegløsninger. Befaringen ble ledet av oppdragsleder fra Sweco Jan Håvard Øverland og idéverkstedet ble ledet av Swecos prosessledere Ellen 
Melander og Benedicte Ender. Denne rapporten dokumenterer befaringen og idéverkstedet. 

Det ble i idéverkstedet søkt etter alternative løsninger i følgende områder: 

 Oppgave 1: Påhuggsløsning østover fra Molde sentrum 
 Oppgave 2: Kryssløsning ved Bolsønes 
 Oppgave 3: Vegløsning i dagen østover fra Molde sentrum 
 Oppgave 4: Kryssløsning i tunnel ved Reknes 

Deltakerne var fra SVV, Molde kommune og Sweco og ble delt i 3 grupper. Oversikt over deltakere og gruppeinndeling finnes sist i denne rapporten.  

Alle løsninger ble tegnet opp på skissepapir med underlagskart fra de aktuelle områdene, og vurdert i forhold til fordeler og ulemper ved løsningen. Deretter 
ble prinsipielt like løsninger gruppert for hvert område. I denne rapporten er derfor løsningene presentert slik de ble gruppert i verkstedet. Unike løsninger 
er presentert under overskriften «Andre». Deretter stemte deltakerne på de løsningene de mente hadde størst potensiale eller var best. Disse er presentert 
mot slutten av rapporten, sammen med det antall løsninger deltakerne innledningsvis mente man burde utrede videre. 

Hver løsning er gitt et tre ledds løpenummer (eks: 3‐1‐2). Det første sifferet representerer gruppens nummer, det andre henviser til oppgavenummer, mens 
det siste sifferet er alternativets løpenummer.  

Alle løsninger foreligger som separate bildefiler og vil bli bearbeidet videre i prosjektet, og det vil bli gjort en grovsiling av hvilke løsninger man skal detaljert 
tegne opp og utrede videre.  

 

Mål for dagen: 

Finne de beste mulige løsningene for E39 øst for og gjennom Molde by som gir bedre trafikkflyt. 
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2. BEFARING 
Området fra Bolsønes til mulig påhuggsområde i øst ved Årø ble befart med buss. 
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3. IDÉVERKSTED ‐ RAMMER FOR DAGEN 
 

TID  TEMA

09.00  Velkommen og rammer for dagen  
v/prosessleder Ellen Melander og Benedicte Ender, Sweco 

  Om prosjektet og oppgaven v/prosjektleder Ivar‐Ole Mittet, SVV 

  Forutsetninger  
v/ Oppdragsleder Jan Håvard Øverland, Sweco 

  Leveranse 
v/Ellen Melander 

  Tunnelløsning øst  

  Kryss i dagen ved Bolsønes 

11.30  Lunsj 

12.15  Kryss i tunnel ved Bolsønes  

  Dagløsning på strekning mot øst (Fannestrandsveien) 

  Kryss i tunnel ved Reknes 

  Diskusjon Løsning Bolsønes 

16.00  Slutt 
 

Prosjektleder Ivar‐Ole Mittet fra SVV orienterte innledningsvis om prosjektet og oppgaven.  

Oppdragsleder fra Sweco Jan Håvard Øverland innledet om forutsetninger for prosjektet. 



2. NOVEMBER 2016 – E39 JULBØEN-MOLDE      

 

5    

4. MULIGE PÅHUGGSLØSNINGER – TUNNEL ØSTOVER 
Eikrem 1 

2‐1‐5 

  

 

3‐1‐1 
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2‐1‐1 

 

1‐1‐4 

 

 

 

Se figur 1 på forrige side 



2. NOVEMBER 2016 – E39 JULBØEN-MOLDE      

 

7    

Andre Eikrem 

3‐1‐3 
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Årø 

1‐1‐5 

 

 

3‐1‐2 
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2‐1‐2 

 

 

 

 

   

Se figur 3 på forrige side 
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Leirgrovika 

1‐1‐3 

 

1‐1‐2 
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3‐1‐4 

 

2‐1‐3 

 

 

 

 

Se figur 4 på forrige side 
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1‐1‐1 

 

2‐1‐4 

Se figur 4 på forrige side 
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Retiro 

1‐1‐6 

 

 

1‐1‐7 
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5. MULIGE LØSNINGER – KRYSS I TUNNEL VED BOLSØNES 
Bolsønes 2 

1‐2a‐1 

 

2‐2a‐1 
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Bolsønes 3 

2‐2a‐2 

 

 

1‐2a‐2 
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3‐2a‐1 

 

 

Bolsønes 4 

1‐2a‐3 

   

Se figur 7 på forrige side 
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6. MULIGE LØSNINGER – KRYSS I DAGEN VED BOLSØNES 
Bolsønes 1 

2‐2b‐1 

 

3‐2b‐1 
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1‐2b‐1 

 

 

Bolsønes 5 

2‐2b‐4 

 

 

   

Se figur 9 på forrige side 
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Bolsønes 6 

2‐2b‐3 

 

 

Bolsønes 7 

3‐2b‐2 
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Bolsønes 8 

1‐2b‐2 

 

 

Bolsønes 9 

1‐2b‐3 
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Bolsønes 10 

1‐2b‐4 
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7. MULIGE LØSNINGER – DAGLØSNING PÅ FANNESTRANDVEIEN MOT ØST 
Dagløsning 1 

1‐3‐3 

 

 

3‐3‐1 
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2‐3‐2b og 2b 

 

 

2‐3‐1 (Forhåndsutformet løsning) 

 

 

 

 

   

Se figur 16 på forrige side 
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Dagløsning 2 

1‐3‐1 

 

 

Dagløsning 3 

1‐3‐2 
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Dagløsning 4 

2‐3‐3 
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8. MULIG LØSNINGER – KRYSSLØSNINGER REKNES 
Reknes 1 

3‐4‐1 

 

2‐4‐3 
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Reknes 2 

2‐4‐1 

 

1‐4‐3 
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3‐4‐2 

 

2‐4‐2 

 

 

Se figur 22 på forrige side 
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Reknes 3 

1‐4‐1 

 

 

 



2. NOVEMBER 2016 – E39 JULBØEN-MOLDE      

 

30    

Reknes 4 

1‐4‐2 

 

 

Reknes 5 

3‐4‐3 
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9. ANTALL LØSNINGER SOM BØR UTREDES VIDERE 
Deltakerne ble spurt innledningsvis i verkstedet om hvor mange løsninger pr område man burde ta med videre i utredningsarbeidet.  

Oppgave  Antall løsninger som bør utredes videre 

Oppgave 1: Påhuggsløsning østover fra Molde sentrum  3‐5 stk 

Oppgave 2: Kryssløsning ved Bolsølnes  2‐3 stk 

Oppgave 3: Vegløsning i dagen østover fra Molde sentrum  3‐5 stk 

Oppgave 4: Kryssløsning i tunnel ved Reknes  4‐5 stk 

 

Løsningene skal utredes på KDP nivå. 
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10.  DELTAKERE, GRUPPEINNDELING OG BILDER FRA DAGEN 
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11.  AVSTEMMING 
Disse alternativene fikk flest stemmer: 

Oppgave 1: Påhuggsløsning østover fra Molde sentrum 

3‐1‐2 
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Oppgave 2: Kryssløsning ved Bolsønes 

Tunnel 

2‐2a‐1 
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I dagen 

3‐2b‐2 
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Oppgave 3: Vegløsning i dagen østover fra Molde sentrum 

3‐3‐1 
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Oppgave 4: Kryssløsning i tunnel ved Reknes 

1‐4‐2 
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Trafikkberegninger  
Med utgangspunkt i Ferjefri E39 modellen har det blitt gjort beregninger for vegtraseene som er vist i skissen under for strekningen Julbøen-
Molde. Beregningene er foreløpige og skal i første omgang vise differanse i trafikkmengden mellom de ulike løsningene som er skissert under. 

I alle beregninger inngår følgende forutsetninger: 

- Digerneset – Julbøen, hastighet 110 km/t. 
- Julbøen – Kringsjå 100 km/t,  
- Kringsjå - Bolsønes «Nord» 80 km/t 
- Arm Kringssjå – Reknes 60 km/t,  
- Arm til Bolsønes 60 km/t (gjelder ikke Retiro-Alternativet) 
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Referansealternativet, Digerneset-Vik-Julbøen-Bolsønes, ÅDT 2022 

 

Dette alternativet brukes som referansealternativet og alle beregninger utenom Retiro-beregningen vil ha denne strekningen som en del av 
grunnlaget. For alle alternativ legges det også ved en skisse som viser ÅDT tallene i Molde sentrum.  
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Alternativ Retiro, ÅDT 2022 
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Alternativ Leirgrovvika, ÅDT 2022 
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Alternativ Årø, ÅDT 2022 
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Alternativ Tusten - Hjelset, ÅDT 2022 

Dette alternativet er utvidet med strekningen Tusten – Hjelset (12,9 km, 80 km/t) for å vise trafikale effekter av det helhetlige prosjektet.  
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Oppsummering 

Tallene fra beregningene er oppsummert i tabellen over. I disse beregningene er benevnelsen «lange turer» brukt for alle turer som har en 
reiselengde på mer enn 70 km. Prosjektet Digerneset – Julbøen har også blitt kodet i langdistansemodellen (NTM) for å sikre oss at de turene 
også blir med i beregningene. ÅDT for tunnel på E39 Vik-Julbøen er på 6300 (45 % lange turer) i referanseprosjektet, noe som tyder på en høy 
andel fjerntrafikk.   

Som det ble påpekt tidligere skal disse tallene gi et overordna bilde av trafikksituasjonen for de ulike tilknytningspunktene. De alternativene 
som det velges å gå videre med må det jobbes mer med i neste fase av trafikkberegningene. Bl.a. må sonetilknytningene og 
hastighet/regulering på eksisterende parallelle veier vurderes. I tillegg må en vurdere hvordan en ønsker å belyse flyttingen av sykehuset.  

I RTM er en arbeidsplass som et sykehus (evt. Universitet) som krever spesialkompetanse hos de ansatte ikke behandlet særskilt, dvs. at et 
sykehus kun legges inn som en arbeidsplass med høy trafikkgenerering. Går man litt inn i modell-bobla, må en anta at de fleste av oss har 
valgt arbeidsplass - bolig tilpasset hverandre slik at det blir minst mulig reisetid for oss (Modellen forutsetter at vi tenker slik og fordeler reiser 
på bakgrunn av minst mulig reisetid/kostnad). 

Når sykehuset flyttes, vil de ansatte ha få muligheter til å finne arbeidsplasser i nærheten av sin boligsone og vil dermed ikke skifte jobb. I 
modell verdenen vil det da bli en del «ulogiske» arbeidsreiser, som den ikke vil kunne greie å gjenskape. Det samme gjelder pasient/besøks 
reiser til sykehuset, da det kun finnes et tilbud i området og en i realiteten ikke står overfor noe valg. Når det gjelder analyser av hvordan 
sykehus flyttingen vil påvirke trafikktallene, bør en først få en oversikt over total trafikken til/fra sykehuset i dag. Dernest kan en bruke 
modellen til å vise effektene av flyttingen (ved å flytte arbeidsplasser), og med stor sannsynlighet vil modellen vise en del av effektene og ikke 
hele bildet. Dette resultatet kan sees opp mot det totale trafikkbildet i dag og gjøres en totalvurdering av flyttingen av sykehuset. 

  Julb-Kringsjå langdist langdist % Arm Reknes Kringsjå-Bolsønes landist langdist % Arm Bolsønes Tilknytningspunkt langdist langdist % 

Referanse 7500 2060 27 % 3000 4600 1650 36 % 4600       
Retiro 7500 2070 28 % 4500 3900 1580 41 % x       
Leirgrovvika 7600 2070 27 % 6800 8500 1700 20 % 7300 11700 1600 14 % 
Årø 7600 2070 27 % 6100 7700 1700 22 % 5200 8400 1430 17 % 
Tusten (Hjelset) 8400 2660 32 % 5200 7700 2300 30 % 6000 8400 2050 24 % 

       Arm Tusten -Hjelset 5900 1630 28 % 
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RAPPORT  
 
 
Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 
23010001- 23010001 3.02.2017 
Kunde: 
Statens vegvesen 

Risikoanalyse 
E39 Julbøen-Molde - Delutredning mot øst 

  

Sammendrag: 

Ny E39 skal føres østover fra Julbøen  til Bolsønes i Molde Sentrum. Veganlegget bygges 
delvis i dagen og delvis i tunneler med to løp og to felt i hver retning. Denne risikoanalysen skal 
belyse risiko ved å bygge og drifte/vedlikeholde de alternativene som vurderes for å knytte ny 
E39 videre østover fra Bolsønes mot Molde øst. 

I denne analysen vurderes det tre konsepter: 
1. Tunnelløsninger fra Bolsønes til ulike lokalisasjoner i østlige bydel, alternativene er 

Retiro, Leirgrovika, Årø eller Eikrem/Tusten 
2. 4 feltsveg langs dagens E39 med en lengre nedsenket betongtunnel og med 

lokalvegsystem på taket av kulverten.  
3. H6-veg - 2 kjørefelt + 2 sambruks/kollektivfelt i dagen med rundkjøringer som krysstype. 

Målet med analysen er å identifisere risikofaktorene som knyttes til liv og helse i forbindelse 
med valg mellom alternativene over. Analysen er overordnet og skal gi føringer til 
kommunedelplan for området. 

Det er vurdert i alt 2 uønskede farer i forbindelse med anleggsfasen, og det er vurdert risiko for 
12 mer detaljerte hendelsesforløp i driftsfasen. Risiko for hendelsene er vurdert mot tilsvarende 
risiko for tilsvarende tunneler og vei i dagen og for kryss i de samme områdene 

Vurderinger av nødvendige tiltak må komme senere når konseptene blir tydeligere, denne 
analysen er ment å rangere alternativene over etter risikograd. 

Konsept 2 der det bygges kulvert på strekningen Retiro-Leirgrovika er mest risikoutsatt, med 
hele 3 hendelser/farer i rødt (uakseptabelt) område og 5 hendelser i orange område (krever nye 
vurderinger om risikoreduserende tiltak). Ingen andre alternativ hadde røde fargefelt, 
fordelingen av orange fargefelt mellom alternativene var relativt jevn. 

Et tiltak som kom fram ofte i analysen er kameraovervåking for å hindre annen trafikk i å treffe 
ulykkessted samt for å rette innsats inn på en mer effektiv måte. 

    
    

X 10.2.2017 Til kommentar  
Rev. Dato Revisjonen gjelder Sign. 

Utarbeidet av:  Sign.:  
Jan Håvard Øverland/Harald Oskarsen  
Kontrollert av:  Sign.:  
  
Oppdragsansvarlig / avd.: Oppdragsleder / avd.: 
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1 INNLEDNING 
 

Ny E39 skal føres østover fra Julbøen  til Bolsønes i Molde Sentrum. Veganlegget bygges 
delvis i dagen og delvis i tunneler med to løp og to felt i hver retning. Denne risikoanalysen 
skal belyse risiko ved å bygge og drifte/vedlikeholde de alternativene som vurderes for å 
knytte ny E39 videre østover fra Bolsønes mot Molde øst. 

I denne analysen vurderes det tre konsepter: 
1. Tunnelløsninger fra Bolsønes til ulike lokalisasjoner i østlige bydel, alternativene er 

Retiro, Leirgrovika, Årø eller Eikrem/Tusten 
2. 4 feltsveg langs dagens E39 med en lengre nedsenket betongtunnel og med 

lokalvegsystem på taket av kulverten.  
3. H6-veg - 2 kjørefelt + 2 sambruks/kollektivfelt i dagen med rundkjøringer som 

krysstype.  

Målet med analysen er å identifisere risikofaktorene som knyttes til liv og helse i forbindelse 
med valg mellom alternativene over. Analysen er overordnet og skal gi føringer til 
kommunedelplan for området. Vurderinger av nødvendige tiltak må komme senere når 
konseptene blir tydeligere, denne analysen er ment å rangere alternativene over etter 
risikograd. 

SWECO har vært ansvarlig for gjennomføringen av analysen, og representanter fra Statens 
vegvesen og brann- og redningstjeneste i Molderegionen har deltatt i analysemøte hos 
Sweco i Trondheim, i Molde og i Oslo. Prosessgruppens medlemmer er listet i kapittel 2.4. 
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2 PLANLEGGING 
 

2.1 Målsetting, kvalitativ analyse 
Risikoanalysen skal belyse flere forhold: 

 Kan tiltaket gjennomføres innenfor gjeldende regelverk/veg- og tunnelforskrifter? 

 Hvordan påvirker tunnelutforming (portaler) og kulvertstrekning trafikksikkerheten? 

 Krav til omkjøringsalternativer  

 

2.1.1 Metodikk og avgrensning 
Denne risikoanalysen er kvalitativ, det vil si at den bygger på beste faglig skjønn, 
erfaringsverdier og grovstatistikk for farer og hendelser og grad av skadeomfang. Den gir 
dermed ikke en tallmessig detaljert beskrivelse av risiko og sårbarhet, innholdet skal 
visualiseres i tabellform med klassifisering av risiko ut fra sannsynlighetskategorier og 
konsekvensklasser. Vurdering av hvordan hver enkelt fare/hendelse skal plasseres i 
sannsynlighetskategori og konsekvensklasse blir gjort ut fra sammenligning og erfaringer 
med aktuelle tunneler med tilsvarende utforming. Aktuelle tiltak kan beskrives, men 
analyseobjektene er lite detaljert og utforming er ikke bestemt ennå.. 

Det er ikke fokusert på tunnel- og vegeiers omdømme eller økonomisk konsekvens ved 
hendelser i denne analysen. 

 

2.2 Underlag, standarder 
Anlegget prosjekteres etter krav, standarder og underlag som Statens Vegvesen og deres 
konsulenter/entreprenører skal følge for tunneler i Norge. Følgende dokumenter har vært 
underlag for analysen: 

 Statens vegvesen: Håndbok V721. Veileder: Risikovurderinger i vegtrafikken (2007) 

 Statens vegvesen: Normal for vegtunneler, håndbok N500 (2016) 

 Tegninger fra Sweco Norge AS  

 
 
 
Det foreligger flere aktuelle veiledere/retningslinjer knyttet til brannberedskap for tunneler:  
 

 DSB rapport fra 2014: Risikoanalyse brann i tunneler.  

 DSB/SVV 2011 Retningslinjer for saksbehandling og ivaretakelse av brann og 
elsikkerhet i vegtunneler. Temahefte.  

 DSB/SVV rapport 228 Tilskudd til brannberedskap. Til kommuner der tunneler 
representerer en ekstraordinær risiko.  

 

Disse vil være naturlige å legge til grunn ved utarbeidelse av beredskapsplan for tunneler og 
veger, og for mer spesifikke risikovurderinger utarbeidet av brann- og redningsetatene. 
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2.3 Scenarioer 
Scenariene er listet med løpenummer i tabellen. 

 

2.4 Organisering og kompetanse 

2.4.1 Organisering 
Sweco har prosessledelsen og ansvar for å utarbeide ferdig analysedokument. Arbeidsmøtet 
ble avholdt hos Sweco i Molde, Oslo og Trondheim den 3.2.2017 med prosessgruppens 
medlemmer: 
 
 

Asta Krattebøl 

tatens vegvesen 

Odd Arne Rød Statens vegvesen 

Ivar-Ole Mittet Statens vegvesen 

Kurt Lødøen Statens vegvesen 

Marius Hofstad HR Prosjekt 

Trygve Lennavik Molde kommune, brann 

Jon Børge G. Horneland Molde kommune, brann 

Jan Håvard Øverland Sweco Norge AS 

Harald Oskarsen Sweco Norge AS 

 

2.4.2 Kompetanse 
Prosessgruppen favner om kompetanse innenfor følgende områder: 

 Prosjektering/design av tunneler og dagløsninger, veg 

 Drift av tunneler, erfaring med nød- og redningssystemer, varsling 

 Utrykning og innsatsarbeid fra brann-, politi- og redningsetater i forbindelse med 
ulykkescenarioer 

 Trafikksikkerhetsvurderinger 

 Ulykkesanalyse 
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3 GJENNOMFØRING 
3.1 Beskrivelser 
Beskrivelsene for tunneler og veg i denne analysen er gitt i tegninger, vedlagt. Fremstilling er 
på et overordnet nivå. 
 

3.2 Metodikk 
Risiko beskrives ofte slik: 

Risiko  =  Sannsynlighet  x  Konsekvens    

Vi bruker følgende modell til å beskrive en kjede som kan føre til ulykke: 

 
Figur 3 Hendelsesforløp fra trussel via uønsket hendelse (UH) til eventuell ulykke, fritt fra Stein Haugen, IVT, 

NTNU 

 

Til venstre har vi årsakskjeden. Denne viser trusler som via årsakskjeder kan bli til uønsket 
hendelse (UH). Barrierer og sikkerhetssystemer kan redusere eller hindre en slik utvikling. Til 
høyre har vi konsekvensanalysen. Denne viser nye trusler som kan forsterke utviklingen fra 
uønsket hendelse til fatal ulykke, samt nye barrierer og sikkerhetssystemer som reduserer 
eller hindrer en slik utvikling. 

Felles for de fleste hendelser er at det er en rekke faktorer som kan ha medvirket til den. Det 
er ofte umulig å peke ut en bestemt av dem som avgjørende. Hendelsene er et resultat av et 
sett av medvirkende årsaker som til sammen var tilstrekkelig til å utløse den. Jo bedre 
barrierene eller sikkerhetssystemene er jo mindre sannsynlig er det at en trussel utvikler seg 
til en hendelse, eller videre til en fatal ulykke. 

Det kan være glidende overganger mellom uønskede hendelser og ulykker. I vår modell kan 
en betrakte en bil som får motorstopp i tunnel som en hendelse. Dersom verken personer 
eller materiell blir skadet kan vi betrakte dette som en uønsket hendelse, men ingen ulykke. 

UH 

  ÅRSAKS- 
   KJEDE 

   KONSEKVENS 
       KJEDE 

       TRUSLER 

 BARRI- 
  ERER
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Barrierene har forhindret en ulykke ved at havarinisje og nødtelefon kanskje er benyttet. Slik 
er en påkjørsel (ulykke) unngått. 

3.3 Begreper/definisjoner 
Spennet innen gradering i begrepsapparat er svært stort. For klassifisering av konsekvenser 
så er det naturlig å skille konsekvenser for menneskers liv og helse fra konsekvenser som 
rammer det ytre miljøet. 

 

3.3.1 Sannsynlighetskategorier 
Sannsynlighetskategorier er vist i tabellen under. 
 

Tabell 1 Sannsynlighetskategorier for uønskede hendelser 

Kategori Betegnelse Frekvens 

4 Svært ofte Minst en gang pr. år 

3 Ofte 1 gang hvert 2.-10. år 

2 Sjelden 1 gang hvert 11.-30. år 

1 Svært sjelden Sjeldnere enn hvert 30. år 
 

3.3.2 Konsekvensklasser 
For konsekvens fokuseres det på grad av skade på mennesker. Tabellen under viser en 
vurdering av konsekvensklassenes innhold.  
 

Tabell 2 Konsekvensklasser for uønskede hendelser 

Klasse Betegnelse Konsekvens, mennesker 

4 Katastrofalt Mer enn 2 døde, mer enn 5 alvorlig skadde 

3 Kritisk 1-2 døde, inntil 5 alvorlig skadde 

2 Farlig Få, men alvorlige personskader 

1 Lettere skadd Ingen, eller få og små personskader 
 

3.3.3 Risikoskala 
Sannsynlighetskategorier og konsekvensklasser kombineres til en risikoskala som definerer 
den enkelte kombinasjon av sannsynlighet og konsekvens. En kombinasjon av ”svært 
sjelden” (1) sannsynlighet og ”lettere skadd” (1) konsekvens får risikotall 1 og ansees å være 
så lavt på skalaen at ingen spesielle tiltak synes å være nødvendige (grønn farge).  
Kombinasjonen ”sjelden” (2) sannsynlighet og ”katastrofalt” (4) konsekvens gir risikotall 8 og 
krever aktiv søken og implementering av spesielle tiltak (rød farge). To like risikotall kan ha 
forskjellig vurdering av risiko (farge) avhengig av om sannsynlighet eller konsekvens veies 
tyngst. 
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Tabell 3 Risikoskala 

Antatt frekvens Antatt konsekvens 
1 2 3 4 

Lettere 
skadd 

Farlig Kritisk Katastrofalt 

4 Svært ofte 4 8 12 16 
3 Ofte 3 6 9 12 
2 Sjelden 2 4 6 8 
1 Svært sjelden 1 2 3 4 

 
      Grønn farge (1-2): Ikke krav til vurdering og implementering av spesielle tiltak. Kan 
vurderes dersom nytte/kost-effekten er høy. 
 
      Gul farge (3-4): Det bør utføres vurdering av spesielle tiltak. Implementering av 
eventuelle tiltak bør vurderes dersom nytteeffekten er middels til høy i forhold til kostnadene 
som påløper. 
 
      Orange (4-6): Det skal utføres vurdering av spesielle tiltak. Implementering av eventuelle 
tiltak skal gjøres for om mulig å bringe risikonivå ned på gult nivå. 
 
      Rød farge (8-16): Vurdering av spesielle tiltak skal utføres. Implementering av tiltak skal 
gjøres for å bringe risikonivå ned på lavere nivå. 
 

3.4 Uønskede hendelser og årsaker i anleggsperioden 
I anleggsperioden har vi konsentrert oss om fareaspektene som anleggsgjennomføringen 
har mot: 

 Trafikanter i området (ident nr. 13) 
 3. person i området (ident nr. 14) 

3.5 Uønskede hendelser og årsaker i driftsperioden 
Med driftsperioden menes tiden etter at anleggsperioden er slutt og ferdig anlegg starter sin 
drifts- og vedlikeholdsperiode, det vil si når det åpnes for trafikk.  Vedlikehold er inkludert i 
betegnelsen driftsperiode. 

3.5.1 Uønskede hendelser i driftsperioden 
Følgende uønskede hendelser er identifisert, gjengitt i tabellen. 

1) Møteulykke 

2) Påkjørsel bakfra 

3) Påkjørsel på objekt i tunnelen 

4) Driftsstopp av kjøretøy 

5) Brann/tungt kjøretøy/stor brannbelastning 

6) Feltskifte 

7) Lekkasje/gassbeholder 

8) Lekkasje/væsketank (farlige, oksiderende og korrosive væsker) 

9) Ulykker i kryss 

10) Oversvømmelse/høy vanninntrenging 

11) Utforkjørsel 
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12) Påkjørsel av fotgjenger/syklist 
 

3.5.2 Årsakskjeder i driftsperioden 
Årsakskjedene i driftsperioden påvirkes sterkt av kjøreadferd, kjøretøyenes tekniske stand og 
sjåførenes årvåkenhet. Kjøretøyene er av varierende alder og teknisk standard. Dette 
medfører at hendelser oftere kan utvikle seg til uhell og at konsekvensene ved slike uhell kan 
bli store (større andel kjøretøy i Norge med høy alder, de mangler ofte passive og aktive 
tekniske systemer som skal redusere sannsynlighet for uhell og redusere konsekvenser ved 
uhell). Rask reaksjonstid krever opplagte og observante førere. Vi vet at ikke alle i førersetet 
er i en slik tilstand til enhver tid. I tillegg kan mange førere være ukjent med tunnelen eller 
føle usikkerhet ved å befinne seg i en tunnel.  

Årsakskjeder starter ofte ved et driftsstopp som kan utvikles videre til ulykke eller brann. 
Scenarioet kjøretøyhavari er det klart høyeste i antall i tunneler, og det utvikler seg svært 
sjelden videre til ulykke eller brann. Nest største scenario er at en fremmed gjenstand 
befinner seg i kjørefeltet foran kjøretøyet og forårsaker uregelmessighet og eventuell stans i 
trafikkavviklingen gjennom tunnelløpet. Også her vil oftest ikke hendelsen forårsake 
følgehendelser av alvorlig karakter. 

For veg og kryss i dagen er årsakssammenhengene mer variert, hastighet, feltskifte og 
klimatiske forhold spiller inn. 

 

3.5.3 Akseptkriterier for risiko i driftsperioden 
Kriteriene for hva som er akseptabelt risikonivå for driftsperioden kan ideelt sett være at 
risikonivået ikke skal være høyere enn for tilsvarende veg- og tunnelløsninger. 
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4 RISIKOEVALUERING 
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Merknad til tabellen fra Molde Brannvesen:  

 Ettersom konseptene er lite detaljert er det krevende å vurdere risiko. Som en grovkartlegging for å se de 3 ulike konseptene opp mot 
hverandre i nåværende fase ser vi likevel verdien. Det må naturligvis gjennomføres nye risikovurderinger når mer detaljerte konsept 
foreligger. 

 Ved vurdering av risikoen knyttet til brann i store kjøretøy (nr. 5) har bla. tunnelutforming (lengde, stigning, tekniske løsninger), 
brannventilasjonens kapasitet, samt funksjonene til eventuelle kryssløsninger i fjell ift fare for røykspredning mellom løp, stor betydning. I 
prinsippet er det først når brannen medfører en større røykproduksjon enn hva som kan kontrolleres ved hjelp av de tekniske 
løsningene, at konsekvensene av brann vil bli vesentlig større i en 2-løps tunnel enn ved en tilsvarende hendelse i dagen. Som eks. kan 
det tenkes at dersom en tunnelløsning i fjell dimensjoneres med en røykventilasjonskapasitet som er det dobbelte av betongtunnelen, 
kan en brann som medfører katastrofe (mange døde) i betongtunnelen gi ingen/små konsekvenser for mennesker om akkurat det 
samme skjer i fjelltunnelen. Når detaljene mangler, både for den uønskede hendelsen og tunnelene, er det dermed vanskelig å fastsette 
risiko. Forslaget om å sette lavere risiko knyttet til brann i stort kjøretøy i betongtunnelen knyttes kun til lavere sannsynlighet på grunn av 
kortere tunnel. Vi er usikre på om dette gir et riktig bilde av forskjellene på risiko for de to tunnel-konseptene. 

 Ulykker med farlig gods (nr 7 og nr 8) kan være et vidt spekter av hendelser der stoffene som spres f.eks. kan være alt fra eksplosiver, 
brannfarlige gasser, giftige gasser, brannfarlige væsker, selvantennende stoffer, radioaktive stoffer m.m. Utfordringer og risiko er 
naturligvis vidt forskjellig bla. ut fra type stoff, mengde og lokasjon. I tuneller med lavbrekk vil væsker, samt gass som er tyngre enn luft, 
samle seg nederst og medføre utfordringer i forhold til håndtering og eventuelt eksplosjonsfare. Dette er muligens størst fare for i 
betongtunnelen. Brannfarlige gasser og væsker vil alltid medføre fare for antenning med påfølgende eksplosjonsartet/ svært intens 
brann. Dette vil kunne gi katastrofale konsekvenser i de to tunnelkonseptene, imens konsekvensen i dagen vanligvis kan kategoriseres 
som farlig. Sannsynligheten for hendelsene må antas å være sjeldnere enn hvert 30. år. 

 
(kommentarene til Molde Brannvesen rokker ikke ved verdiene i tabellen ovenfor)
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5 KONKLUSJON 
 

Konseptet der det bygges kulvert på strekningen Retiro-Leirgrovika er mest risikoutsatt, med 
hele 3 hendelser/farer i rødt (uakseptabelt) område og 5 hendelser i orange område (krever 
nye vurderinger om risikoreduserende tiltak). Ingen andre alternativ hadde røde fargefelt, 
fordelingen av orange fargefelt mellom alternativene var relativt jevn. 
 
Et tiltak som kom fram ofte i analysen er kameraovervåking for å hindre annen trafikk i å treffe 
ulykkessted samt for å rette innsats inn på medt effektiv måte. Kameraovervåkning er 
obligatorisk i de lange tunnelløsningene, men ikke nødvendigvis for betongtunnelen 
 
Det må gjøres nye risikovurderinger når konseptene foreligger mer detaljert. 
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Møre og Romsdal fylkeskommune 

Foreløpig uttale til utredninger for 
løsning for E39 retning øst fra 
Fuglset 

Samferdselsavdelingen fikk på møte 4. april 
presentert seks forskjellige forslag for framføring 
av E39 mellom Bolsønes og Årø/Lønset.  På 
oppfordring fra Statens vegvesen har 
fylkeskommunen sett på forslagene og laget enn 
oppsummering av de ulike forslagenes 
konsekvens for busstrafikken på strekningen. 
 
Generelle forutsetninger: 
Fra vest er det i tillegg til på- og avkjøring på 
Bolsønes også tilsvarende løsning på Reknes.   
Inn- og utkjøringer på Bolsønes og Reknes vil 
fungere som kort bytunnel og redusere 
trafikkbelastningen i Øvre Veg/Sandvegen og i 
Storgata.  
Felles for alle alternativene er at med inn- og 
utkjøring på Reknes vil busser til/fra Sunnmøre 
kjøre nye E39 mellom Julbøen og Reknes der de 
kjører inn på gammelt vegnett og fortsetter til 
knutepunktet på Molde Trafikkterminal.   

Alternativ 1 – lang tunnel 

 

Forutsetning alt. 1:  
Fra øst er det ingen på- eller avkjøring mellom 
Eikrem og Lønset. 
 
FRAM Ekspress: Ekspressbusser mot 
Trondheim/Sunndal/Kristiansund kan kjøre 
raskeste veg fra Hjelset til Molde, men vil på den 
måten ikke kunne betjene flyplassen og 
arbeidsplasser på strekningen Nedre Fuglset-
Årø.   
 

Lokale regionbusser og bybusser vil kjøre på 
lokalt vegsystem inn og ut av byen i øst og vest.  
Løsningen vil gi reduksjon på hovedvegnett og 
dermed bidra til at rutene blir mere pålitelig 
også i trafikktoppene.   
 
Ulempen for ekspressbusser vil være at flere vil 
bli avhengig av bussbytte for å nå 
ekspressbussene.   
 
Alternativ 1 vil gi redusert kjøretid både for 
lokale reiser og lengre reiser gjennom distriktet, 
uten at kollektivtrafikken får tilsvarende effekt.  
Dette gjelder både pga. vegens fremføring, 
kapasitet og tillatte hastigheter.      

 
 
Alternativ 3 – tunnel til/fra Årø-krysset   
 
Forutsetning: Nytt Årø-kryss med forbedret 
adkomst til/fra busstopp for reisende til/fra 
flyplassen.   
 
 

 
 
FRAM Ekspress: Ekspressbusser vil som i 
alternativ 1 benytte raskeste veg på begge sider 
av sentrum.  

Lokale regionbusser og bybusser vil benytte 
gammelt vegnett.   

Alternativ 3 vil i større grad enn alternativ 1 
innebære redusert trafikk på opprinnelig 
vegnett. På den måten vil løsningen bidra til at 
lokale busser vil bli mere presis.  Løsningen 
muliggjør også bussbytte for reisende til/fra 
Fræna/Eide og en løsning for reisende til/fra 
flyplassen i krysset på Årø.  

Alternativ 3 vil gi redusert kjøretid både for 
lokale reiser og lengre reiser gjennom distriktet, 
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uten at kollektivtrafikken får tilsvarende effekt.  
Dette gjelder både pga. vegens fremføring, 
kapasitet og tillatte hastigheter.    

Alternativ 7 – Tunell til Leirgrovvik 

 

 

FRAM Ekspress kan benytte ny E39 ut og inn av 
sentrum, med Molde Trafikkterminal som 
knutepunkt.   

Lokale regionbusser og bybusser vil benytte det 
gamle vegnettet.  

Alternativ 7 vil gi redusert trafikk på gamle E39 
ved at også trafikk fra Skåla naturlig kan ledes til 
tunnelen.   

Kryssløsningen i Leirgrovvik blir utfordrende, 
men for bussen kan dette løses med kollektivfelt 
mellom Årø og Leirgrovvik.   

Alternativ 7 vil muliggjøre bussbytte for reisende 
til/fra Skåla med busser til/fra Fræna/Eide/ 
Averøy og lokal- og ekspressbusser mot Hjelset, 
Kristiansund, Eidsvåg/Sunndal og Trondheim. 

Alternativ 10 Dagsone /Betongtunnel 

 

FRAM Ekspress kan/vil kjøre gjennom 
betongtunnel mellom Leirgrovvik og Bolsønes.  
Dette vil gi mere komfortabel fremføring for 
bussen, men strekningen er for kort til å oppnå 
særlig tidsgevinst. 

Lokale regionbusser vil kjøre i dagen mellom 
Retiro og Bolsønes.  Kryssløsningen i Leirgrovvik 
er utfordrende, og vil bidra til å øke kjøretid for 
lokalbussene.  På samme måte som alternativ 7 
åpner alternativ 10 for å kunne bytte buss for 
reisende til/fra Skåla med busser til/fra 
Fræna/Eide/ Averøy og lokal- og ekspressbusser 
mot Hjelset, Kristiansund, Eidsvåg/Sunndal og 
Trondheim. 

Stor trafikk og fire felt vil gi lengre ganglenker 
med gangbruer for bussbrukerne på veg til eller 
fra bussen.  Kollektivfelt helt inn til Felleskjøpet 
vil bidra til å gjøre bussen raskere enn 
personbilen på delstrekningen. 

 

Alternativ 13 Dagsone Bolsønes-Årø 

 

 

Med alternativ 13 vil alle busser kjøre 
Fannestrandsveien (E39) i begge retninger.  
Busstoppene betjenes som før, og kvaliteten på 
busstjenestene er avhengig av 
holdeplassutvikling og tilknyttende gangnett. 

Bussene kjører i kollektivfelt ut og inn av 
sentrum mellom Årø og Rundkjøring Roseby.   

Fire felts veg mellom Leirgrovvik og Roseby vil 
kreve etablering av gode gang- og sykkelveger 
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med trygge vegkryssinger og med skilting for 
gående til/fra bussholdeplasser, arbeidsplasser 
o.l.  På samme måte som alternativ 7 og 10 
åpner alternativ 13 for å få til gode bussbytter i 
retning til/fra Fræna/Eide, Kristiansund/ 
Trondheim/ Sunndal, Skåla/Åndalsnes. 

Alternativ 7B: kryss i dagen Bolsønes 

 

Alternativ 7B er forskjellig fra alternativ 7 ved at 
det ikke er kryss i fjell, men kryssløsningene 
trekkes ut i dagen.   

På samme måte som for alternativ 7 vil 
kryssløsningen i øst være utfordrende.  Men her 
vil det bli minst like utfordrende å finne god 
løsning i dagen på Bolsønes, der kryssløsningen 
må gjøres større enn i andre alternativ, med de 
utfordringer dette gir for gode gang- og 
sykkelveger og plassering av busstopp.   

Av kartet kan det se ut som at det er lite å hente 
på å flytte ekspressbussene inn i tunnelen mot 
øst, og valget kan her bli å kjøre også 
ekspressbussene på gammel E39 mellom 
Leirgrovvik og Bolsønes.  

Sammendrag 

Flytting av høgskolen til Kvam førte til redusert 
kollektivandel for bussene i Molde.  På samme 
måte vil etablering av Møreaksen og flytting av 
sykehuset til Hjelset bidra til økt biltrafikk 
gjennom Molde.  Vegløsningen vil i enda større 
grad øke bilens forsprang målt i reisetid. 

På vestsiden av sentrum gjelder dette 
passasjerer fra Kvam/Kringstad/Djupdalen/ 

høgskolen som for å reise kollektivt må bytte 
buss på Julbøen eller mest sannsynlig i Molde 
sentrum.  På østsiden av sentrum vil de ulike 
alternativene på samme måte være gode eller 
dårlige avhengig av bosted. 

De foreslåtte alternativene gir også ulike utslag 
på tiden bussen trenger på strekningen.    

 

I vedlagte tabell har vi gitt de ulike alternativene 
poeng for tilgjengelighet til busstopp på 
strekningen og forventet kjøretid mellom 
Lønset/Årø og trafikkterminalen.  Tilgjengelighet 
er vurdert ved om stopp kan betjenes med de 
ulike rutene.  Kjøretid er vurdert ved hjelp av 
terningkast fra 1-6, hvor kortest kjøretid får 
terningkast 6.   

Konklusjon   

Årø/Leirgrovvik-området er et trafikknutepunkt 
der mange veger møtes.  Alternativene som 
åpner for bussbytter her er de som kommer best 
ut på tilgjengelighet.  Dette må skje ved at det 
etableres gode ganglenker, trygge vegkryssinger 
og busstopp slik at reisende kan skifte buss uten 
at bussen blir unødig forsinket.  Dette blir enda 
viktigere når sykehuset blir flyttet til Hjelset.   

Kjøretid/pålitelighet påvirkes av antall stopp 
som betjenes og trafikk på strekningen.  
Ekspressbussene kan benytte nye veilenker og 
på den måten oppnå tidsgevinst.  Lokale busser 
må betjene busstopp inn og ut av byen, og er 
avhengig av kollektivfelt eller redusert trafikk.   

 

Alternativ 7 fremstår som det forslaget som vil 
gi størst reduksjon i trafikk på gammel E39 ved 
at tunnelene blir tilgjengelig for flest mulig.  Med 
kollektivfelt mellom Leirgrovvik og Årø er dette 
en løsning som kan gjøre avvikling av 
busstrafikken mindre følsom for trafikktopper.  



E39 Molde øst.  Vedlegg 4 - Notat om kollektivløsninger 
 

4 

Ved å benytte ny E39 mellom Leirgrovvik og 
Bolsønes kan ekspressbussen kjøre raskere inn 
og ut av sentrum.  

Alternativ 13 Dagsone Bolsønes-Årø er det 
alternativet som for høyest total score med full 
score på tilgjengelighet.  Med kollektivfelt 
mellom Årø og Roseby vil dette forslaget gi 
bussen fordeler i forhold til privatbilen på 
strekningen.  For ekspressbussen er alternativet 
marginalt dårligere enn alternativ 7 på kjøretid.       
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Figur:  Rangering av alternativ etter tilgjengelighet og kjøretid
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