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Møtebehandling
M
tebehandling
{SV) fremmet følgende forslag:
Rune Sjåholm
Sjåholm (SV)
E39 skal passere Molde i tunnel med av- og påkjøring til Bolsønes og Reknes med rundkjøring i
tunnel slik det
det er
er gjort
gjort flere andre steder i Norge.
Votering
SVs fremsatte forslag falt med falt med 15
(7SV,
15 (7
SV, FrP, Rødt) mot 42 stemmer.
votert samlet over innstillingen punktene 1, 2 og 4 som ble vedtatt
vedtatt med 36 mot
mot
Det ble votert
21 (7 SV, FrP, MDG, Rødt, UAV) stemmer.
Innstillingens punkt 3 ble enstemmig vedtatt.
M
o l d e kommunestyres vedtak
Molde

1.
plannr 201905, i samsvar
1. Molde kommunestyre vedtar detaljregulering E39 Bolsønes, plannr
sist
med plankart revidert 31.05.2022, planbeskrivelse 31.05.2022 og planbestemmelser sist
revidert 30.05.2022
revidert

2. Innenfor planens avgrensinger vil følgende planer delvis bli erstattet:
Bolsnesomrädet, plannr
plannr 200609
200609,, vedtatt
vedtatt 25.04.2013
- detaljregulering Bolsønesområdet,
vest,, plannr 0498 A
A,, vedtatt
vedtatt 12.11.1998
- reguleringsendring for Enen vest
3. Før bygging av tunnelløp nr
nr 2 på strekningen Julbøen -– Bolsønes krever Molde
at det
det gjøres en ny vurdering av muligheten for forlengelse av tunnelene fra
kommune at
B o l s n e s østover
s t o v e r mot Lergrovik/Årø.
Bolsønes

1l

••

••

at gjennomgangstrafikken forbi
Ved en slik tunnel-forlengelse er det
det sterkt ønskelig at
ut i dagen på
pä Bolsønes,
B o l s n e s , men
men går i sammenhengende tunnel. Forlengelsen
Molde ikke må ut
må ikke hindre muligheten for av- og påkjøring fra
fra Bolsønes.
B o l s n e s . Vurderingen må gjøres ut
ut
må
fra de
de gjeldende vegnormaler og mulige fravik fra disse.
om at
at Statens Vegvesen samtidig utreder mulighet for en arm fra
Molde kommune ber om
Kringstadtunnelen til vestsiden av Molde sentrum. En slik løsning åpner for en
omkjøringsveg forbi sentrumsområdene.

4. Vedtaket
Vedtaket er
er gjort
gjort med hjemmel i plan- og bygningsloven §$ 12-12.
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