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Sluttbehandling - Kommunedelplan for E39, Julbøen - Molde
Kommunedirektørens forslag til innstilling
Molde kommunestyre vedtar i henhold til Plan- og bygningsloven §11-15 kommunedelplan for E39 strekningen Julbøen – Molde med følgende plandokument:
Plankart- Lilla veglinje
Planbestemmelser for Lilla veglinje
Tilleggsutredning 26.11.2020 – Delstrekning: Alternativ 4 Lilla veglinje

Saksopplysninger
Statens vegvesen har utredet fire ulike alternativer for ny veitrase for E39 på strekningen fra Fuglset til Julbøen. Parsellen for E39 mellom Julbøen og Molde er
en del av fremtidig E39/Kyststamvegen mellom Kristiansand og Trondheim, og delstrekningen Ålesund – Bergsøya. I kommundelplanen er det lagt til grunn å
sikre tilstrekkelig areal for at det i fremtiden kan bygges firefeltsvei på strekningen, total vegbredde 23 meter. I første fase er det det mest aktuelt å bygge ut
to feltsvei . Tidspunkt for utvidelse vil avhenge av fremtidig trafikkvekst.
Alternativ Farge
Nr
1
Grønn
2
Rosa
3
4

Blå
Lilla

Trase
Forslag er en sammenhengende tunell for hele strekningen , ca 10, 7 km tunnell
Forslaget omfatter to tunneler (Julakslatunnelen og Kringstadtunnelen), delt i en dagsone på 1,9 km fra Mordalen frem
til sør for Kringstadsetra
Forslaget omfatter to tunneler, delt i en dagsone på 2,1 km fra Mordalen frem til sør for Kringstadsetra.
Forslaget omfattet to tunneler. Kringstadtunnelen er forlenget med ca 1 km. Dagsonen fra Mordalen blir 890 meter.

Alternativ 1,2,3 ble lagt ut til offentlig ettersyn i perioden 07.07.2020 – 15.10.2020. Alternativ nr. 4 (Lilla veglinje) ble lagt ut til offentlig ettersyn 18.12.2020,
med høringsfrist 20.02.21.
Statens vegvesen har hatt ansvaret med å utarbeide planforslaget. Til grunnlag for planbeskrivelsen er det er utarbeidet ulike rapporter knyttet til:
- Luftkvalitet
- Trafikale og prissatte konsekvenser
- Beredskapsanalyse
- Risiko og sårbarhetsanalyse
- Støy (støykart)
- Ingeniørgeologi
- Ikke prissatte tema
- Friluftsliv
- Fiskeøkologi i Mordalselva/ Haukebøelva
Ved offentlig ettersyn høsten 2020 av alternativene 1,2 og 3 kom det inn 77 høringsuttalelser;
• 63 fra private
• 8 fra lag/foreninger
• 6 fra offentlige instanser
De fleste tilbakemeldingene fra enkeltpersoner og frivillige lag og foreninger er knyttet til alternativ Rosa veglinje og Blå veglinje. Det er organisert
underskriftskampanje med nesten 300 underskrifter mot tunell med åpen dagsone. Stort sett er de fleste mot at det åpnes for vei med dagsone i
utfartsområdet inn mot Kringstadsetra og peker på at alternativ Grønn veglinje, lang tunnel må velges. Mange mener alternativene Rosa og Blåveglinjer vil:
- rasere det flotte turområdet
- trafikkstøyen blir merkbar i områder som i dag er preget av stillhet
- uheldig for friluftsliv og turmuligheter
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I tillegg er tema knyttet til «Møreaksen» kontra Romsdalsaksen trukket frem. Ved å velge Romsdalaksen unngås det inngrep i Moldemarka vest. Naturvern- og
friluftslivorganisasjonene mener konsekvensutredningen knyttet til naturmangfold er mangelfull og har pekt på at dagsonen gir støy- og lysforurensing som er
negativt på dyre- og fuglelivet i området.
Fylkesmannen i Møre og Romsdal meldte innsigelse til planforslagene med dagsone. Innsigelsen er knyttet til friluftsliv, naturmangfold og støy, samt uklare
planbestemmelser.
På bakgrunn av innkomne høringsuttalelser til alternativene Rosa og Blå veglinjer, ble det sett på mulighetene for å redusere dagsonen ytterligere, for å unngå
inngrep ved inngangsporten til turområdet inn mot Kringstadsetra.
Ved å fremme alternativ nr 4 (Lilla veglinje) med redusert dagsone til 890 meter, tas det hensyn til mange av høringsinnspillene som kom høsten 2020.
Hovedutvalg for teknisk, plan, næring og miljø vedtok i møte 8. desember 2020, sak 83/20, å legge ut dette forslaget til høring/ offentlig ettersyn.

Figur 1: – Alternativ nr. 4 – Lilla veglinje, redusert dagsone.

I forbindelse med offentlig ettersyn og høring av Lilla veglinje kom det inn til sammen 24 merknader/uttalelser.
• 17 fra offentlige instanser/ organisasjoner
• 7 fra private/lag og foreninger
Samtlige høringsuttalelser er vedlagt i sin helhet i eget vedlegg. Statens vegvesen har oppsummert innkomne merknader i vedlegg datert
25.03.2021.
Statens vegvesen har gjort følgende endring av plankartet etter at offentlig ettersyn og høring er avsluttet:
- Krysset på Julbøen utgår, inngår i egen reguleringsplan.
- Arkeologisk registrering Haukabøen III (ID 271209) er lagt inn med hensynsone H 570
- Vernet barlind er lagt inn med hensynsone N 560 ( lokaliteten ligger i Mordalslia, like nord for forskjæringen til Julakslatunnelen)
Planbeskrivelsen er ikke endret etter at offentlig ettersyn og høring er avsluttet. Som en følge av innsigelse fra Fylkesmannen i Møre og Romsdal
er planbestemmelsene revidert vesentlig.
Konsekvensutredningen beskriver både prissatte konsekvenser, og ikke prissatte konsekvenser, som omhandler følgende temaer:
- Landskapsbilde/reiseopplevelse
- Nærmiljø og friluftsliv
- Naturmangfold
- Kulturminner og kulturmiljø
- Naturressurser
I konsekvensutredningen datert 26.11.2020 (pkt 4.6) er det konkludert med følgende (gjelder alternativene Rosa-Blå og Lilla veglinjer):
Lilla veglinje vil klart redusere de negative virkningene av ny E39 for de ikke- prissatte temaene. Konsekvensgraden reduseres for samtlige tema med unntak av
Nærmiljø/ Friluftsliv og Kulturmiljø. Men også for disse temaene rangeres Lilla veglinje framfor Rosa og blå veglinje.
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Figur 2: Tabell hentet fra tilleggsutredning 26.11.2020, Delstrekning: Alternativ 4 Lilla veglinje
Statens vegvesen har i brev av 26.03.2021 anbefalt at alternativ Grønn veglinje og Lilla veglinje legges fram for politisk sluttbehandling.
Statens vegvesen har i e-post 12. mai presisert at de anbefaler at Lilla veglinje legges til grunn for videre reguleringsplanlegging på strekningen E39
Julbøen – Molde. Det har bakgrunn i at det ikke er økonomisk handlingsrom i fremlagte forslag til Nasjonal transportplan 2022 – 2033 for Grønn
veglinje med 4 felt og doble tunnelløp på strekningen E39 Julbøen– Molde. Det er bare på fjordkryssinga det legges opp til 4 felts vei.
Kommunedelplanens avgrensing i øst

Figur 3 – Utsnitt plankart. H 320 (rød skravur) er hensynsone flomfare
Statens vegvesen startet arbeidet med reguleringsplan for E39 Bolsønes – Kviltorp, planprogram vedtatt i k-sak 39/20. Denne strekningen inngår i Bypakken
Molde. Dersom bypakke Molde ikke vil inngå i Nasjonal transportplan 2022 -2033 vil det bli nødvendig med en egen reguleringsplanprosess for dagsone
Fuglset som omfatter ny rundkjøring med tilkomstveier.

Figur 4: Kartutsnitt som viser rundkjøring og dagsone Fuglset.

Kommunedelplanens avgrensing i vest
Reguleringsplan for E39 Romsdalsfjorden (Plannr 201417) ble vedtatt av Molde kommunestyre i møte 15.12.2016, sak 121/16. Statens vegvesen
har fremmet endring av denne planen ved kryssområdet ved Julbøen, med høringsfrist satt til 12. mai 2021.
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Figur 5: Forslag- endret kryssløsning ved Julbøen,

Statens vegvesen har beskrevet følgende bakgrunn for reguleringsendringen:
«Det legges til rette for trinnvis utbygging på strekningen Julbøen – Molde. Dette betyr at det skal legges til rette for kun enkle tunnelløp fra
Julbøen mot Molde som ett første byggetrinn. Rampesystemet på Julbøen må da endres slik at rampene for utbygging med enkle tunnelløp
avsluttes utenfor tunnel. Dette kan løses med den forslåtte løsningen som her framlegges til høring. I tillegg heves E39 i kryssområdet slik at E39
går over fylkesvegen. Med dette oppnås stigning <3 % for tunnel videre mot Molde, og det er derved ikke behov for ekstra kjørefelt i tunnel for å
ivareta forbikjøring for perioden med ett enkelt tunnelløp (byggetrinn 1).
Løsning er tilpasset alle alternativer som har vært ute på høring i KDP Julbøen – Molde, og vil kunne behandles helt uavhengig av denne».

Figur 6: Plangrensen for KDP – Julbøen

Statsforvalteren i Møre og Romsdal har i brev 21.04.2021 trukket innsigelse til planforslaget knyttet til manglende planbestemmelser slik at saken kan legges
frem for sluttbehandling.

Dokumenter i saken er lagt ut på kommunens nettsider:
Kommunedelplan for E39, Julbøen - Molde, Alternativ 4 - Molde kommune

Kommunedirektørens vurdering
Dette er en sak med stort engasjement som har resultert i at Statens vegvesen og kommunedirektøren har sett på løsninger som kan imøtekomme innspillene
og merknadene som kom fram under 1. gangs høring og offentlig ettersyn høsten 2020.
Kommunedirektøren registerer at de aller fleste har pekt på Grønn veglinje med en sammenhengende tunell mellom Juløbøen og Fuglset. Dette er et alternativ
som ikke lar seg realisere med en trinnvis utbygging. Alternativet har en tunnellengde på 10 km og da gjelder krav om parallelt tunnelløp/ nødutganger, som og
kan nyttes som rømningsvei ved ulykke inne i tunnelen.
Kommunedirektøren viser til kapitel 3 – Prissatte konsekvenser i høringsnotat, datert 26.11.2020, for alternativ 4 Lilla veglinje, der Statens vegvesen har
beskrevet følgende knyttet til trinnvis utbygging med lang tunnel:
« I forbindelse med høringen av KDP Julbøen- Molde, datert 07.05 2020, er det reist spørsmål om det ikke er mulig å bygge ut grønn veglinje trinnvis, dvs. at det
bygges kun ett tunnelløp i første omgang. I henhold til Statens vegvesen håndbok N 500 (2020) stilles det krav til nødutganger (rømningsveger)
for tunneler med trafikkmengder over ÅDT 8000 for tunneler med lengde 0,5- 10 km og trafikkmengder over ÅDT 4000 for tunneler med lengde over 10 km.
Dette betyr at Grønn veglinje ikke kan bygges med ett tunnelløp, uten at det samtidig etableres rømningsveger.
Det er foretatt et grovt overslag over kostnadene med å etablere en parallell rømningstunnel med henholdsvis tverrsnitt T 5,5 m og T 10,5 m. Det forutsettes da
at rømningstunnelen i første omgang kun sprenges ut og får en enkel teknisk utrustning. Ved tunneltverrsnitt T 10,5 m kan rømningstunnelen videreutvikles til
et fullverdig løp i et trinn to når trafikkmengden tilsier det.
Dersom man legger tunneltverrsnitt T 5,5 m til grunn vil man etter all sannsynlighet måtte etablere et helt nytt løp når behovet for doble tunnelløp slår inn.
Utstrossing av tunnelløp fra T 5,5 til T 10,5 er ikke realistisk pga. ivaretagelse av trafikkavvikling og sikkerhet i byggeperioden og vil eventuelt
kunne bli mer kostbart enn å bygge et helt nytt løp.
Grønn veglinje med enkelt tunnelløp og rømningstunnel T 10,5 er kostnadsberegnet til 3 775 mill. kr.
Grønn veglinje med enkelt tunnelløp og rømningstunnel T 5,5 er kostnadsberegnet til 3 520 mill. kr.
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Det er imidlertid større usikkerhet knyttet til denne kostnadsberegningen. Blant usikkerhetfaktorene er hvilke krav som vil stilles til elektroinstallasjoner, vannog frostsikring osv. når tunnelen skal brukes som rømningsveg. Det er allikevel utvilsomt en langt større kostnad, og tilsvarende lavere nettonytte i Grønn
veglinje i en trinnvis utbygging».
Møre og Romsdal fylkeskommune har reist prinsipielle spørsmål rundt valg av enkeltløp eller dobbeltløp tunnel. Det er pekt på at det bare er 55 millioner
mellom alternativ med doble tunnelløp, mens kostnadsdifferansen mellom enkeltløp-, og dobbelløp vil være +/- 1,6 mrd.
Kommunedirektøren viser til Statens vegvesen sin vurdering/ kommentar til dette innspillet (side 10):
E 39 er en av landets 8 nasjonale vegtransportkorridorer som håndterer de viktigste transportene i Norge. I planprogrammet ble det lagt til grunn at ny E39
skulle planlegges som 4- felts veg og med doble tunnelløp i tråd med statlige mål for utbyggingen mellom Molde og Ålesund. Det framtidige
behovet må sees på denne bakgrunn. Samtidig har Svv lagt fram trafikkberegninger som viser at behovet for 4- felts veg og doble tunnelløp ut fra trafikkbehovet
ligger et stykke frem i tid.
Valget står ikke mellom ett-løps-, eller toløps tunnel, men mellom 4- felts veg som legger til rette for en trinnvis utbygging av vegprosjektet (Lilla veglinje) eller
ikke (Grønn veglinje). Som Fylkeskommunen peker på er det 55 mill. som skiller en full utbygging av de to alternativene.
Ved en trinnvis utbygging vil man kunne utsette deler av investeringskostnadene (ca.1,8 mrd.) og redusere kostnadene til drift- og vedlikehold fram til neste
utbyggingstrinn. Men det forutsetter at veglinje med dagsone (Lilla veglinje) legges til grunn. For andre deler av strekningen, med unntak av
selve fjordkryssingen, legges det også opp til tilsvarende trinnvise utbygging der tidspunkt for utvidelse avhenger av fremtidig trafikkvekst.
Statens vegvesen har hatt dialog med både Fylkesmannen i Møre og Romsdal og Møre og Romsdal fylkeskommune like etter at høringsfristen av alternativene
Grønn, Rosa og Blå veglinjer var avsluttet høsten 2020. Reviderte planbestemmelser til kommuneplanen er forelagt Statsforvalteren i Møre og Romsdal som
har trukket innsigelsen.

Figur 7: Dagsone alternativ nr 4
Kommunedirektøren vil peke på at alternativ Lilla veglinje på mange temaområder imøtekommer mottatte uttalelser og merknader til alternativ Rosa og Blå
veglinjer.
Kommunedirektøren registrerer at de fleste høringsuttalsene ikke har omtalt planområdet i øst, ved Fuglset. Statens vegvesen har i tett dialog med Molde
kommune startet planprosess for E39 Bolsønes – Kviltorp. Denne planprosessen blir trolig avsluttet og i stedet blir det starter reguleringsarbeid med bare fokus
på planlegging av ny rundkjøring og tilkomstveier til denne.
Møre og Romsdal fylkeskommune har bl.a pekt på koblingspunkt mellom tunnelen og byen bør vurderes på nytt. Kommunedirektøren mener som Statens
vegvesen at utredningene er i tråd med vedtatte planprogram som ikke omfatter oppdrag med å utrede andre alternativer og tilkoplingspunkt. I henhold til
Vegdirektoratets retningslinjer er det ikke anledning å planlegge tunell med kryssløsning i fjellet og dermed er det lite aktuelt å planlegge alternativ med
«veiarm» til Reknes.
Som en følge av tunellåpning på Fuglset må det være økt fokus på å få til en god trafikkavikling på innfartsveien inn mot sentrum av Molde og tilkomstveiene
inn til rundkjøringa ved Fuglset.
Fylkeskommunen peker på at tyngdepunktet for byens sentrum flyttes østover med bare ett koblingspunkt på Fuglset.
Kommunedirektøren mener det er andre forhold som vil påvirke byutviklingen de neste ti-årene. Det er allerede flere byutviklingsprosjekt under opptrapping
og disse vil være førende.
Det er vedtatt å legge planforslag for Grandfjæra øst ut til offentlig ettersyn. Formålet med planen er å legge til rette for boligbebyggelse og næring. I tillegg vil
nytt sykehus på Hjelset frigi tomteareal i området Lundavang. Som kjent har Fylkesmannen i Møre og Romsdal(nå Statsforvalteren) gitt kommunen tillatelse
til å forlenge tidligere båndleggingssoner. Det gjelder bl.a:
• Fabrikkvegen
– sentral område for å knytte sentrum til Roseby
• Roseby
– omfatter bl.a området mellom Roseby og Felleskjøpet
• Lundavang og Stuevollen – viktig og spennende område for byutvikling der en ønsker en helhetlig
utvikling av området
Reguleringsplan for Bolsønsesområdet (plannr. 200609) som ble vedtatt i 2013 legger til rette for utfylling i sjø og opparbeidelse av tomtareal til
forretninger/kontor/industri og næring. Dersom tiltak i denne planen blir realisert vil det bidra til mange arbeidsplasser i området.
Kommunedirektøren har ingen vesentlige merknader til planarbeidet som Statens vegvesen har gjennomført. Sweco AS har hatt ansvaret for å lage
konsekvensutredningen som er utført i henhold til Statens vegvesen håndbok V712 (2014) Kommunedirektøren registrerer at noen av høringsuttalelsene
savner mer detaljert kartlegging knyttet til temaet biologisk mangfold. Kommunedirektøren forholder seg til at det ikke er fremmet innsigelse til måten Sweco
AS har utført arbeidet med konsekvensutreningen.
Kommunedirektøren er klar over at det er ulike politiske nyanser i det å planlegge fremtidig veiprosjekt. Noen trekker frem at veiutbygging er i konflikkt med
FN’s bærekraftmål og er uheldig i forhold lokal og nasjonal miljøpolitikk. Kommunedirektøren viser til at Statens vegvesen har fått oppdrag med å planlegge
trase for ny E39 mellom Molde og Ålesund og at det er viktig for Molde kommune å legge til rette for at prosjekt som blir prioritert i Nasjonal transportplan
2022 – 2033 kan realiseres.
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Oppsummering:
Kommunedirektøren mener det er gjennomført en planprosess som har beskrevet utfordringsbildet med prosjektet. For strekningen Fuglset – Julbøen er det
fremlagt to alternativer Kommunedirektøren vil tilrå, slik Statens vegvesen anbefaler, at alternativet Lilla veglinje velges.
• Lilla veglinje har ved å forlenge Kringstadtunnelen med 1 km i vestlig retning redusert arealbeslag og omfanget av de negative konsekvensene
generelt.
• Lilla veglinje gir mulighet for trinnvis utbygging og utsette deler av investeringskostnadene og redusere kostnadene til drift og vedlikehold
frem til neste utbyggingstrinn

Økonomiske konsekvenser
I utgangspunktet medfører saken ikke spesielle økonomiske konsekvenser. Saken dreier seg om å vedta en kommunedelplan som gir grunnlag for å fortsette
planarbeid med detaljeringsplan for strekningen. Som vanlig for forvaltningsvedtak kan klageinstansen etter forvaltningslovens § 36, pålegge kommunen
erstatningsansvar for parters saksomkostninger dersom vedtak endres til partens gunst. Tilsvarende er utgangspunktet for saker for domstolene at tapende
part pålegges å erstatte saksomkostninger. Slik saken nå forstås, synes det lite aktuelt at kommunen kan bli pålagt slike.

Betydning for folkehelse og arbeidsmiljø
Kommunedirektøren viser til at konsekvensutredningen har beskrevet ulike temaer som har betydning i et folkehelseperspektiv. Friluftsinteressene er forsøkt
ivaretatt ved at dagsonen er blitt redusert og lagt i lengre avstand fra mye brukt turområde inn mot Kringstadsetra.

Figur 8: Viser dagsone for alternativ 2 (Rosa),3 (Blått) og 4(Lilla) .

Støyberegning knyttet til Lilla veglinje 2-felt, 80 km/t, årsdøgntrafikk 7600 med 0.9 høy støyskjerm på begge sider av ny E39 viser at området ved Haukbøelva
og turstiene langs elva opp til Krinstadsetra ligge i grønt område ( lydnivå under 40 dB) mens deler av området ved Barnosa blir liggende i gult område (
støynivå mellom 55 og 65 dB).

Figur 9 : Utsnitt fra figur nr 22, tilleggsutredning for alternativ 4 Lilla veglinje.
Ved utarbeiding av reguleringsplan ved Fuglset og for strekningen Fuglset – Julbøen vil en konkretisere tiltak nærmere, som f.eks støyskjerming, gang- og
sykkelvei, viltgjerde med mer. I reguleringsplanarbeidet vil barn og unge bli behandlet som eget tema.

Klimakonsekvenser
Klimaregnskap for prosjektet vil bli tema i neste planfase. Dette fremgår av planbestemmelsen § 1.3.7; « Det skal utarbeides et klimabudsjett for
reguleringsplanen, i henhold til Statens vegvesen gjeldene rutiner (Vegl, CA) eller tilsvarende verktøy.

Arne Sverre Dahl
Kommunedirektør

Eirik Heggemsnes
Kommunalsjef for teknisk, plan, næring og miljø

Vedlegg
Statens vegvesen, 25.03.2021 - Oversendelse av plan for politisk sluttbehandling
Statens vegvesen, 25.03.2021- Oppsummering av merknader etter høring
Vedlegg - Kopi av høringsuttalelser fra offentlige og organisasjoner
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Vedlegg - Kopi av høringsuttalelser fra grunneiere og private
Plankart Grønn veglinje, KDP E39 Julbøen - Molde
Planbestemmelser - Grønn veglinje
Plankart Lilla veglinje, KDP E39 Julbøen - Molde
Planbestemmelser - Lilla veglinje
KDP med konsekvensutredning, 07.05.2020, E39 Julbøen -Molde
Statens vegvesen, 26.11.2020 - Tilleggsutredning - Alternativ 4 Lilla veglinje
Statsforvalteren i Møre og Romsdal, 21.04.2021 - Trekking av innsigelse
E-post 12.05.2021, Statens vegvesen - Kommunedelplan E39 Julbøen- Molde. Valg av alternativ.
Link til hjemmeside med dokumentene som ble lagt ut til offentlig ettersyn og som ikke er endret
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