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Merknader fra offentlige aktører
NVE
Sammendrag av uttalelsen
NVE rår til at flaumkapasitet til Fuglsetbekken vert vurdert og eventuelle krav til tiltak vert innarbeida
i plandokumenta før slutthandsaming av planen.
Fuglsetbekken renn gjennom planområdet med potensiell flomfare, jf. Aktsemdskart i NVE Atlas. I
Ros analysen er ikkje flaumfare vurdert som ei utfordring i planarbeidet, og NVE mener dette må
rettes opp.
Vann notatet gir ikkje eit eintydig svar på om bekkelukkinga av Fuglsetbekken har tilstrekkeleg
kapasitet til dimensjonerande flaumstorleik i vassdraget, eller om manglande kapasitet er knytt til å
føre meir overvatn inn på eksisterande bekkelukking. Det står vidare at eventuelle tiltak for kulverten
må vurderast i seinare fasar etter tilstandsvurdering og utrekning av kapasitet. Planomtalen er slik vi
les den ikkje tydeleg på om dette gjeld for ein kulvert under E39 Fannestrandvegen, eller om det
gjeld lukkinga av bekken gjennom heile planområdet.
NVE gjer merksam på at den reelle faren knytt til flaum og overvatn må avklarast på siste plannivå –
nærmere avklaring kan ikke skyves til byggesaken – se rundskriv H-5/18 om samfunnstryggleik i
planlegging og byggesakshandsaming.
NVE rår til at framtidige flaumvegar vert vist i plankartet, med tilhøyrande føresegner som set krav
om tilstrekkeleg kapasitet. I Rambøll sitt notat er det kartlagt eksisterande avrenningslinjer i og ved
planområdet. Det er også skissert framtidige flaumvegar, som vi føreset gir trygg avleiing av
overvatn.
Planområdet ligg under marin grense med potensiale for marin leire, men Statens vegvesen sine
vurderinger basert på grunnundersøkelser har konkludert med at grunnforholda ikke vil gi vesentlige
utfordringer for prosjektet. NVE har ikkje merknad til vurderingane som er gjort, men ber om at
stabile grunnforhold som ei utfordring i planarbeidet også må vurderes i ROS-analysen.
Kommentar fra Statens vegvesen
Fuglsetbekken er lagt i kulvert en lang strekning utenfor planområdet, og kapasiteten er ikke vurdert
på hele strekningen. Eventuell manglende kapasitet er ikke knyttet til veganlegget, fordi det ikke
planlegges å føre vesentlig mer vann inn på eksisterende bekkelukking. Bygging av ny sykkelveg
m/fortau, bredere Fannestrandveg og ny Verftsgate over Fuglsetbekken, vil trolig medføre at det må
bygges ny kulvert gjennom planområdet dvs. en strekning på ca. 100m. Ny kulvert vil få tilstrekkelig
kapasitet for dimensjonerende flom i Fuglsetbekken.
Anlegget vil ikke medføre økning av vannføring i dagens flomveger. Vannføring i dagens flomveg ned
vest for Focusgården og Axtech bygget kan imidlertid trolig reduseres når gang sykkelveg mellom
Enenvegen og Fuglsetbakken bygges, ved at større vannmengder ledes ned Enenvegen og ledes ut i
sjøen via veganleggets drenssystem som vil få tilstrekkelig kapasitet.

1

NVE peker på mangler i ROS analysen angående flom og grunnforhold, men temaene er utredet i
resten av planmaterialet. NVE påpeker at de ikke har merknader til vurderinger av grunnforhold. Vi
ser derfor ikke nødvendigheten av å revidere ROS analysen for å gjenta disse vurderingene.
Statens vegvesen ser utover dette heller ikke nødvendigheten av å innarbeide vurderinger og krav i
planmateriale som følge av NVE sine tilrådinger.
Statsforvalteren i Møre og Romsdal
Sammendrag av uttalelsen
Klimareknskap
Planarbeidet er blant annet forankra i Statens vegvesen sine mål om å bidra til å oppnå nasjonale mål
om reduserte klimagassutslipp, og det er positivt at vegvesenet har uttrykt ambisjon om å halvere
utsleppa frå utbygging og drift frå 2005 til 2030.
Det er svært positivt at vegprosjektet kan bli bygd ut i to trinn, og ikkje bidrar med meir utslepp enn
naudsynt til ei kvar tid.
I føresegn § 3.10 går det fram at energibruk og klimagassutslepp «skal begrenses mest mulig
gjennom redusert transportomfang og valg av materialer og utstyr som gir lav energibruk og lave
klimagassutslipp». Klimagassutslepp skal også vere med å bestemme val av material og løysingar i
prosjektet. Statsforvaltaren ser at føresegna er noko generell. Statsforvalteren legg likevel til grunn at
føresegna legg tyngde inn i anbodsrunden for prosjektet.
Støy
Statsforvalteren antar at rundkøyring med biltrafikken heva 2,5 meter frå dagens nivå gir eit anna
støybilete enn om rundkøyringa med biltrafikk vart senka, og gang- og sykkelvegar heller vart heva
over biltrafikken. Dette er ikkje vurdert i støyutgreiinga eller omtalt i planomtalen - rår til at støykart
for desse to løysingane blir synt og vurdert nærare i planomtalen.
I tillegg til mål i Støyretningsline T-1442/21, bør det vere eit mål for planarbeidet å ha planføresegner
og kart som alle berørte lett kan sette seg inn i, og som ikkje opnar for stor grad av skjønn.
Planføresegn § 3.2 bokstav a) gjer nasjonal støyretningsline gjeldande for planen, det er i tråd med
anbefalingane i støyretningslina pkt. 3.2.
• Med tanke på god lesbarheit rår vi til at det blir oppgitt konkrete akseptable støynivå på
fasade og uteopphaldsareal i føresegna, jf. T-1442 og støynivå Lden 55 dB / L5AF 70 dB eller
lågare (natt) ved støyfølsam busetnad.
• Krav til innandørs støy (NS8175 B) må ga fram av planføresegna.
Støyskjerming ved kjelde

Føresegn 3.2 bokstav b) krev at tilrådingane i støyrapporten datert 23. mars 2022 skal følgast. Vår
vurdering er at dei naudsynte anbefalingane som går fram av støyutgreiinga i staden må bli tatt inn i
plankart og føresegner slik at dei går konkret fram av planen. Da treng planføresegna ikkje vise til
støyfagleg utgreiing, som er eit grunnlagsdokument i plansaka.
Ingen merknader til støyvollar og støyskjermar er vist i plankartet, og har føresegn som angir høgde
på voll og skjerm målt i meter.
Lokal skjerming
Føresegna bokstav b) opnar for mindre avvik frå kvalitetskriteria dersom dei er uforholdsmessig
kostbare eller teknisk vanskeleg å tilfredsstille. Ei slik generell opning for avvik for tema støy gjer
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planen svært uavklart når det gjeld støy. Avviket skal vel ikkje gjelde støyskjermar langs veg? Vi viser
til T-1442 pkt. 5.2.1 der det går fram at dersom det skal bli akseptert mindre avvik frå kvalitetskriteria
så må avvika bli nærare avklart og skildra konkret i planomtalen.
• Vi finn at avviket må bli snevra inn til å gjelde dei lokale støyskjermingstiltaka.
• Vi rår til krav i føresegna om fasadetiltak som sørger for innandørs støynivå NS 8175 B,
samt eit angitt m2 stort eigna uteopphaldsarealet.
I planføresegna er det vist til tabell i støyrapporten over bygningar som skal bli vurdert for lokal
støyskjermingstiltak.
• Tabellen med gards- og bruksnummer må ga fram av planomtale eller føresegn.
Det er avgjerande at støyskjerming blir etablert innan veganlegget blir ferdigstilt.
• Det må bli gitt rekkefølgjekrav som sikrar etablering av støyskjermar og støyvollar før
veganlegget blir tatt i bruk.
Det er ikkje juridisk riktig å vise til planføresegner i andre regulerings- eller kommuneplaner.
• Føresegna må bli gjennomgått og endra for fleire byggeområde.
Siste setning i bokstav c) om søknadsplikt er heimla i lov og er dermed overflødig som føresegn. I
beste fall kan setninga gjerast om til retningslinje.
Vassdrag
Viser til NVE sin uttale om Fuglsetbekken.
Konklusjon
Av omsyn til støy har Statsforvaltaren motsegn til reguleringsplan E39 Bolsønes, jf. T-1442/21.
Kommentar fra Statens vegvesen
Klimaregnskap – uttalelsen tas til etterretning
Støy
Om å legge kjørevegen under gang-/sykkelvegen:
Flere alternativer for hvordan kryssingen mellom gang-/ sykkelveg og kjøreveg er vurdert, og den
foreslåtte løsningen mener vi samlet sett gir den beste løsningen. Vi har vurdert en løsning med
nedsenket E39 og rundkjøring, men dette er utfordrende fordi frihøyden må være mye høyere (min
5m) enn over gang- og sykkelvegen (ca. 3m). Vi har hevet E39 noe (om lag 2m) av hensyn til
grunnvann, flom og havnivåstigning – i tillegg til at det gir forbedret stigning opp Enenvegen. Ikke
minst er dette positivt ved at nedsenkningen av gang- og sykkelvegen blir mindre, og gjør at den
munner ut mer på nivå med de lavere områdene sør for E39 inkludert Verftsgata.
Figurene nedenfor viser beregnet støy i 4 meters høgde, skjermingstiltak og beregningsåret 2050.
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Figur 1 Støysoner beregnet for dagens situasjon i beregningsåret 2050

Figur 2 Støysoner beregnet for full utbygging i beregningsåret 2050
Områdene som får noe ekstra støybelastning for bygninger med støyfølsom bruk, er ikke vesentlig
større ved full utbygging enn det den vil være uten utbyggingen. Det er også sett på støyutbredelse
ved rundkjøring om lag 1m lavere enn framlagt plan. Støybildet for en slik løsning er så godt som
identisk og viser at en heving som foreslått ikke gir økt utbredelse av støy. De boenhetene som ligger
i gul støysone, og som ikke oppnår tilfredsstillende lydnivå jfr. T-1442/21 sine krav, vil få vurdert
lokale skjermingstiltak.
De negative konsekvensene av en senkning av kjørevegen under gang-/sykkelvegen er vurdert opp
mot støybelastningen som foreslått løsning medfører. Senkning av kjørevegen vil medføre større
arealinngrep fra både kjørevegen og overgangsbroer for gang-/sykkelveg. I en mulig
storflomflomsituasjon vil konsekvensene ved en eventuell stengt kjøreveg være større enn en stengt
gang-/ sykkelveg.
Nye bestemmelser som omhandler støy, er tatt inn.

STATENS VEGVESEN SITT FORSLAG TIL ENDRING AV PLANFORSLAGET:

§ 3.2 Støy
a) Anbefalingene i «Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging» T-1442/2021, med
grenseverdier for utendørs støynivå i tabell 2, legges til grunn for støyvurderinger.
b) Bygninger med støyfølsomt bruksformål som får støynivå fra vegtrafikk over Lden 55 dB
utredes for innendørs støy som angitt i NS 8175 klasse C (30 dB Lp,A,24t) og en
uteoppholdsplass (55 dB Lden) på størrelse opp til 15 m2.
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c) Dersom kost-/effektivitetsvurdering viser at det er uforholdsmessig kostbart å tilfredsstille
kravene i lydklasse C, kan klasse D for rom med støyfølsomt bruksformål (35 dB Lp,A,24t) for
bygg før opp før 1987 vurderes som ambisjonsnivå for støy etter gjennomført plan/prosjekt.
Dette gjelder for de lokale skjermingstiltakene.
d) Boliger med høy vernegrad blir utredet etter NS 8175 klasse D (35 dB Lp,A,24t).
e) Plassering og utstrekning av støyskjermer framgår av støysonekart. Eiendommer med
boenheter som kan bli vurdert for støy er oppført i figur 70 i planbeskrivelsen.
f) Støy i anleggsperioden håndteres i samsvar med kap. 6 i T- 1442/2021. Ved overskridelse av
grenseverdier angitt i tabell 4 skal avbøtende tiltak vurderes.
g) Støyskjermer og støyvoller skal være ferdigstilte før veganlegget blir tatt i bruk.

Bestemmelser til planområder
Kravet om endringer av bestemmelser knyttet til byggeområder tas til følge, og det foreslås at det tas
inn en felles bestemmelse til alle Næring/forretning/lager/kontor (BKB)

STATENS VEGVESEN SITT FORSLAG TIL ENDRING AV PLANFORSLAGET:

§ 4.2 «Næringsområder» tilføyes med teksten:
a) Bebygd areal BYA skal være maks 75 % BYA
b) Krav om situasjonsplan: Med søknad om tiltak skal det følge detaljert og kotesatt situasjonsplan
for byggeområdet. Planen skal angi plassering av planlagt bebyggelse, eksisterende og planlagt
terreng, beplantning, forstøtningsmurer, utforming av veger, atkomstforhold, stigningsforhold,
bilparkering, HC - parkering, varelevering og avfallshåndtering.
c) Maks gesimshøyde for bygg er 12 meter over gjennomsnittlig ferdig planert terreng.
Fuglsetbekken med nødvendig kantvegetasjon legges åpen gjennom BKB8, slik at det er mulig å
videreføre nødvendig kantvegetasjon langs bekken til dagens strandkant - og til framtidig strandkant
ved en fremtidig utfylling. Det skal tilrettelegges forbindelse for gange- og sykkel langs bekkedraget.

Direktoratet for mineralforvaltning (DMF)
Sammendrag av uttalelsen
Uheldig at DMF ikke har mottatt varsel om oppstart for planen.
DMF kan ikke se at den foreslåtte planen berører registrerte forekomster av
mineralske ressurser, bergrettigheter eller masseuttak i drift. Vi kan heller ikke se ut
fra forelagt informasjon, at planen vil omfatte uttak av masse som vil omfattes av
mineralloven.
DMF ønsker generelt at planen skal legge til rette for å utnytte mest mulig av massene til
samfunnsnyttige formål, slik at masser egnet som byggeråstoffer ikke blir permanent deponert.
Kommentar fra Statens vegvesen
Planlagte sjøfyllinger må ikke anses som et permanent deponi, men som et samfunnsnyttig formål
med sikte på å legge til rette for by- og næringsutvikling i Molde.
Utover dette tas uttalelsen til etterretning.
Møre og Romsdal fylkeskommune
Sammendrag av uttalelsen
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MERKNADER TIL KONSEKVENSUTREDNINGEN:
Påpeikar feil i utgreiinga og rår til at feila blir retta opp før denne blir lagt til grunn for eventuelt
planvedtak.
Planfaglig: Vurderingane bør være både enklare å forstå og meir korrekte, enn det som kjem fram av
konsekvensutgreiinga. I dagens situasjon er mjuke trafikantars ferdsel mellom aust vest utan
særskilte nivåendringar langs E39. I planforslaget blir det føreslått å legge gang- og sykkelveg for
mjuke trafikantar i kulvert under vegbanen. Vi veit samstundes at sjølv små endringar i vertikalnivået
vil være ugunstig for mjuke trafikantar. Vi tolkar derfor påstanden om at planforslaget vil medføre
«bedra» ferdsel for mjuke trafikantar å være feil.
Samferdsel: Ser ikke at planen inneholder konkrete tiltak for kollektivtrafikken. Feil å vise til at
kollektivtiltak blir tatt vare på gjennom arbeidet med bypakka.
Barn og unge: Jf. formålsparagrafen i plan- og bygningslova, § 1-1, femte ledd, skal omsynet til barn
og unges oppvekstvilkår bli ivareteke gjennom all planlegging. Det gjeld også planarbeidet for E39
Bolsønes, men er ikkje synleg i utgreiingane, heller ikkje i planløysinga.
Planforslaget reduserer kryssing av E39 til berre eit punkt langs Fannestrandvegen. Dette medfører at
kryssing av E39 vil være meir oversiktleg, men det vil ikkje medføre at tilhøva for Barn og unge vil bli
særskilt betre enn i dag. Det same gjeld situasjonen oppover Enenvegen, kor planforslaget ikkje
prioriterer å samordne dei mange avkøyringane, til fordel for ei meir effektiv linjeføring for mjuke
trafikantar, men opprettheld trafikksituasjonen som uoversiktleg.
Barn og unges interesser er vesentlege når det gjeld vurderinga av om planforslaget oppnår
målsettinga om å «Gi bedre framkommelighet og sikkerhet for alle myke trafikanter med vekt på
universell og attraktiv utforming». Dette er omhandle i punkt 9.4 – 2 i konsekvensutgreiinga.
Linjeføringa for mjuke trafikantar er lite effektiv for mjuke trafikantar langs og under E39, og
trafikksituasjonen langs Enenvegen er ikkje utforma til mjuke trafikantars fordel. Vi vurderer punkt
9.4 – 2 om at målsettinga er oppnådd å være direkte feil.
MERKNADER TIL PLANFORSLAGET:
Planfaglige:
•
•
•
•

Vi rår til at ein vurderer planområdet utvida til å omfatte ei meir gjennomarbeida løysing for
eventuelt tunnel vidare austover. Vi viser her til plan og bygningslova § 12-1 andre ledd, at
kommunen skal sørgje for nødvendig planavklaring.
Vi rår til at planområdet blir utvida til å også kunne omfatte kryss i fjell.
Vi rår til at ein ryddar opp i trafikkbildet langs Enenvegen og prioriterer ei effektiv og
oversiktleg linjeføring for gåande og syklande.
Vi rår til at ein vurderer å bytte om på organiseringa av trafikken i rundkøyringa, slik at
gåande og syklande kan ferdast på bakkenivå, med biltrafikken i kulvert under.

Samferdsel:
• Ikke merknader til kollektivtrafikken
• Organisering av trafikk i anleggsfasen: Busstoppane på Fuglset må oppretthaldast, og det bør
vere gang- og sykkelveg på begge sider av Fannestrandvegen mellom Glamox og Fuglset også
i anleggsperioden.
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•

Omklassifisering: Møre og Romsdal fylkeskommune meiner at planforslaget legg opp til
akseptable forslag til eigarskap.

Kommentar fra Statens vegvesen
Fylkeskommunens merknader til konsekvensutredningen tas til etterretning, men vi ser ikke at det er
vesentlige feil som er nødvendig å rette opp i konsekvensutredningen. Vi er ikke enig i at hensynet til
barn og unges oppvekstsvilkår ikke er i varetatt, eller at målet om bedre framkommelighet og
sikkerhet for alle myke trafikanter med vekt på universell og attraktiv utforming, ikke er nådd.
Ferdsel for myke trafikanter øst-vest styrkes som følge av dette planforslaget, ved at en manglende
forbindelse ovenfor Felleskjøpet og nedenfor REMA1000 reguleres inn over tunnelportalen. Dette er
en forbindelse som ligger inne i planene til Molde kommune, og gir sammen med forbindelsen langs
E39 to øst-vest forbindelser i framtiden. Det vil bli nivåendringer på begge øst-vest forbindelsen, men
begge vil bli utformet i henhold til kravene til universell utforming og får ingen bratte bakker.
Mange alternativer for gange og sykkel er vurdert, og den foreslåtte løsningen mener vi samlet sett
gir den beste løsningen. Vi har også vurdert en løsning med nedsenket E39 og rundkjøring, men dette
er utfordrende fordi frihøyden må være mye høyere enn over gang- og sykkelvegen. Vi har tvert imot
hevet E39 av hensyn til grunnvann, flom og havnivåstigning – i tillegg til at det gir tilfredsstillende
stigning opp Enenvegen. Men ikke minst er dette positivt ved at nedsenkingen av gang- og
sykkelvegen blir mindre, og gjør at den munner ut mer på nivå med de lavere områdene sør for E39
inkludert Verftsgata.
Sykkelparkering er aktuelt for de to bussholdeplassen langs E39 øst for rundkjøringa. Nord for E39 er
sykkelparkering forutsatt innenfor bestemmelsesområde #2, der det tillates bygg for sykkelparkering
– og det samme gjelder leskur. På sørsiden er det plass til sykkelparkering innenfor o_SH1, og §5.6
tillater bussholdeplass og plattform innenfor dette området, men etter en nærmere vurdering ser vi
at det med fordel kan knyttes til i bestemmelsen om at «bygg for sykkelparkering» - og også «leskur»
som på nordsiden.
Etter en nærmere vurdering ser vi også et det et er fornuftig å regulere fortau lenger langs Birger
Hatlebaks veg forbi avkjørsel til Glamox, slik at planforslaget henger sammen med gjeldende
reguleringsplan som viser fortau videre sørover.
Kryssingen for sykkel over Enenvegen er plassert såpass langt sør i forhold til forbindelsen østover
mot Fuglsetbakken, for å gi god adkomstveg og uteareal for REMA 1000, men samtidig gir det også
en god forbindelse til sykkelveg langs og under E39. Etter en nærmere vurdering foreslår vi imidlertid
en snarvei for å bedre forbindelsen øst-vest ytterligere – se skisse under.

Enenvegen på denne strekningen vil få gateutforming og skilta med lavhastighet. Vi mener derfor
kryssing i plan er en god trafikksikker løsning. Hastighet i Enenvegen og eventuell markering av
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fotgjengerkryssingen med opphøyd gangfelt eller lysregulering fastsettes ikke i reguleringsplan, men
vil bli behandlet som en egen skiltsak i byggefasen.
Vi har vurdert kryssing av Enenvegen på bru eller under i kulvert, men det er ikke løsninger vi kan
anbefale. Undergang under Enenvegen gjør at stigningen opp til kryssingen over tunellportalen blir
for bratt henhold til vegnormalene og følger ikke prinsippene for universell utforming. Kryssing på
bru vil gi bedre stigningsforhold mot kryssingen over tunellportalene, men det blir nesten umulig å
oppnå tilfredsstillende stigning opp på brua fra øst. Skisse under viser at selv om stigningen starter
helt fra Fuglsetbakken blir den ikke i henhold til vegnormalene.

Begge løsningene er vanskelig å knytte til gange og sykkelforbindelsen langs Enenvegen uten lange
ramper som blir omveger for myke trafikanter, og gir fare for kryssing i plan som en snarveg – en
kryssing som kommer helt uventet på kjørende.
Tunell videre østover
Planlegging av eventuell videre tunell til Legrovika inngår IKKE i dette planarbeidet, men
planforslaget er tilpasset eventuell framtidig regulering for tunell.
Planforslaget gir mulighet for byggetrinn 1 med ettløps tunell og byggetrinn 2 med toløps tunell.
Byggetrinn en er antatt å være en god nok løsning fram til 2050, og vi foreslår derfor at eventuell
tunell videre til Legrovika vurderes før trinn 2 bygges.
Ny tunell fra planlagt rundkjøring er i henhold til gjeldende vegnormaler. Det krever ny
reguleringsplan for Bolsønes m/omlegging av Enenvegen, men planlagt rundkjøring kan brukes.
Hvis det blir aktuelt tunell direkte videre til Legrovika, mener vi det uansett bør være mulighet for
lokaltrafikk på Bolsønes til og fra tunellen. En slik løsning forutsetter kryss i berg , og det er en
løsning som IKKE i henhold til gjeldende vegnormaler - men normalene kan kanskje bli endra fram til
2050.
Bolsønes er viktig for adkomst til Molde østfra, og uansett valg av tunnelløsning videre til Legrovika,
er det derfor ikke bortkastet å bygge rundkjøring på Bolsønes i henhold til planforslaget.
Utover dette tas fylkeskommunens uttalelse til etterretning.
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STATENS VEGVESEN SITT FORSLAG TIL ENDRING AV PLANFORSLAGET:
Det reguleres inn gang- og sykkelveg en kort strekning for å bedre øst-vest
forbindelsen over Enenvegen – slik på plankartet:

-

Følgende tillegg tas inn bestemmelse §5.6: «Område o_SH1 kan benyttes til leskur og
bygg for sykkelparkering»
Fortau o_SF8 langs Birger Hatlebakks veg forlenges videre sørover til plangrensa.

Statens vegvesen
Sammendrag av uttalelsen
Ingen merknader
Helse Møre og Romsdal HF, Seksjon for eiendomsforvaltning og utbygging
I forbindelse med anskaffelse av ny ambulansestasjon i Molde er det av avgjørende betydning å få
tilbakemelding på følgende:
- Vil Statens Vegvesen tilrettelegge for god utkjøring i forbindelse med utrykninger for de to nevnte
adressene nedenfor?
- Vi ser at det planlegges kun utkjøring til øst fra ny planlagt støtteveg i forlengelsen av Verftsgata til
Fannestrandvegen. Vil det her være mulig f.eks. å sette opp en bom som gjør det mulig å kjøre ut
både til vest og øst i Fannestrandvegen ved utrykning?
I kartet under (markert med gult) viser plasseringene for de til tilbudene Helseforetaket har mottatt:
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Legger også ved tre kart som vi har mottatt fra tilbyderne.
Det er viktig for Helseforetaket å sørge for at utkjøring i forbindelse med utrykninger blir ivaretatt i
de nye planarbeidet og vi ønsker oss derfor en uttalelse på ovennevnte spørsmål.
Vi håper dere kan prioritere denne saken hos dere, da dette haster fra vår side.

Kommentar fra Statens vegvesen
Prosjektledelsen har svart følgende:
1. Ambulansetjenester er på anbud som du sier. For hvor lang periode er anbudet som nå pågår
arbeid med?
2. Reguleringsplanen sendes til kommunen for behandling/ vedtak om ut på offentlig ettersyn
nå i mnd skifte mars/ april. Byggeplanarbeid vil ikke starte før en god stund senere og
Trafikksikkerhetsrevisjonet mm vil påvirke endelig løsning som vi ikke kan forskuttere.
Venstresving vil være utfordrende!
3. Ferdig anlegg bil ikke stå ferdig før antatt om 8-10 år!
4. Anleggsperiode vil vare flere år- pr nå kan dette være fra 2026 til 2032.
5. Dette vil bære en krevende periode for all trafikk, og en evt utrykning fra aktuell adresse gjør
det ikke enklere.
6. All E39 trafikk avviklet gjennom sidevegen aktuelt i perioder av ombygging
konstruksjoner mm under rundkjøring.
Oppsummert: I en periode fram til 2026-2027 kan en forvente st området er som i dag.
Deretter i 4-6 år vil det være byggeperiode med utfordrende trafikkforhold.
Deretter igjen en ferdig situasjon i tråd med reguleringsplan som vedtas før sommeren 2022.

Merknader fra private aktører
Sylteosen Betong og Fannestrandvegen 64 Molde AS

Sammendrag av uttalelsen
Redegjør for sin produksjon og etterspør vurdering i forhold til virkninger planforslaget medfører for
Sylteosen Betong sin virksomhet i Fannestrandvegen 64. Stiller seg kritisk til om produksjonen kan
opprettholdes i anleggsfasen.
Følgende spørsmål og innspill til planforslaget:
• Vi har pr. dags dato en leieavtale med e6-eiendom nord for vår eiendomsgrense. Området
markert med sky i utklipp, dette området er heller ikke tatt med i planen selv om det er del
av Verftsgata 9. Vi benytter i dag dette området til parkering, og er helt avhengig av dette i
fremtiden. Kan dere redegjøre for hva som er planlagt for dette området?
• Trafikkavvikling fra Fannestrandvegen 64 og inn på Verftsgata i anleggsperioden – I
anleggsperioden vil det selvfølgelig være stor aktivitet i område, i informasjonsmøtet 27.04
ble det presentert en midlertidig veiløsning der Verftsgata skal fungere som fortau. Dette
medfører da at vi må kjøre på/krysse fortauet for å komme opp til europavegen. Kan dere
redegjøre for hvordan denne trafikken skal avvikles, med hensyn til oss og de myke
trafikantene?
• Trafikkavvikling fra Fannestrandvegen 64 og inn på Verftsgata etter anleggsperioden – Litt
det samme som punktet over, vi ber om at avkjørsel inn til Fannestrandvegen 64 defineres i
plan.
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•

For å skape mere rom/avstand mellom vår virksomhet og ny Verftsgate ønsker vi at dere ser
på muligheten for å flytte denne lengere nord, skissert med gule linjer i utklipp under.

Kommentar fra Statens vegvesen
Areal nord for eiendommen

Dette arealet ligger inne som næringsareal i gjeldende reguleringsplan for Bolsønesområdet.. Arealet
kan benyttes som i dag. Planutsnitt under viser gjeldende plan under planforslaget.

Statens vegvesen vil erverve hele eiendommen 26/452 i anleggsperioden, men framtidig eierstruktur
vil bli avklart i grunnervervsfasen.
Trafikkavvikling i og etter anleggsperioden
Trafikkavvikling i anleggsperioden vil bli avklart i byggeplanfasen i samråd med drivere og grunneiere.
Målet er at betongproduksjonen kan foregå som i dag, og at transport kombinert med myke
trafikanter skal skje på en effektiv og trafikksikker måte. Permanent løsning vil også innebære
kryssing av fortau, som forutsetter en trafikksikker løsning.
Det foreslås at det reguleres inn avkjørsel fra Verftsgata.
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STATENS VEGVESEN SITT FORSLAG TIL ENDRING AV PLANFORSLAGET:
Det reguleres inn ei avkjørsel sørover fra Verftsgata til eiendommen 26/452 dvs. nord for
eiendommen 26/597 – slik på plankartet:

Endelig plassering skjer i byggeplanen og i samarbeid med Syltosen Betong og
Fannestrandvegen 64 Molde AS.
Flytte Verftsgata lenger nord
I planforslaget er det foreslått at ny Verftsgate følger gjeldende reguleringsplan i størst mulig grad.
Dette gir en avstand til ny rundkjøring, som gir mulighet for å bygge gang- og sykkelveg fra kulvert
under E39 og fra bussholdeplass, med god stigning i henhold til krav til Universell Utforming. Statens
vegvesen ønsker derfor ikke å flytte Verftsgata lenger nord.

Wist Last & Buss

Sammendrag av uttalelse

Mister anlegg og uteområde i Fannestrandvegen 71 – totalt 40-50 ansatte blir berørt. Bygget opp og
utviklet eiendommen sammen med grunneier siden 2015. Har leieavtale 8 år fram i tid + opsjon, og
har behov for den reelle framdriftsplanen for vegprosjektet her. Etterspør også kompensasjonsordning for leietakere.
Wist Last & Buss har behov for ca. 15 daa stor tomt, som må være sentralt plassert for minimal
kjøring og tidsbruk for kunde. Det har i mange år vært manglende tilgang på arealer i Molde
kommune, så Molde kommune må nå prioritere og tilrettelegge for næringsaktørene og
arbeidsplassene. Etterspør tiltak for å tilby alternativt areal.
Stiller seg undrende til forslaget, som vil skape kø og utfordringer i rushtiden. Mener løsningen må
være at tunell fortsetter til Årø ,og at gjennomgangstrafikk og lokaltrafikk separeres ved inngang til
tunell i vest og øst.

Kommentar fra Statens vegvesen
Statens vegvesen er i dialog med grunneier angående erstatning og framdrift.
Det er ikke plass til anlegg og uteområde for busser innenfor planområdet. Det forutsettes Molde
kommune går i dialog med Wist Last & Buss, med sikte på å finne nye arealer.
Eventuell tunell videre østover – se kommentarer til fylkeskommunens uttalelse.
Ståle Reitan
Sammendrag av uttalelse
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Det er nødvendig at adkomst til kjørerampe opp til andre etasje i Fannestrandvegen 70, er
tilgjengelig fra eiendommen uten at det er nødvendig å kjøre på fortau eller i Verftsgata. En slik
løsning gjør at det ikke blir behov for å reguler egen avkjørsel fra Verftsgata direkte inn på
kjørerampa.
Det må reguleres inn ei egen avkjørsel til Fannestrandvegen 74.
Hvis Tesla superladere trenger å bli flyttet, må de ha en ny tilsvarende profilert plassering og dekket
kostnader med flyttingen.
Eiendommene Fannestrandvegen 70, 72 & 74 vil total miste mellom 60-70 P-plasser. Disse må
erstattes med P-areal med tilknytning til sine respektive lokaler.
Bolig, kontor og lager blir fjernet. Grunneier hadde ikke regnet med mindre lagerlokaler, men løser
dette andre steder på eiendommen.
Kommentar fra Statens vegvesen
I dialog med grunneier er det enighet om en løsning der all trafikk på eiendommen kan foregå
utenfor Verftsgata, dette medfører at Verftsgata flyttes litt nordover. Forslag til avkjørsel for rampa
tas ut, og det legges inn en avkjørsel til Fannestrandvegen 74.
Reguleringsplanforslaget detaljerer ikke arealbruken på eiendommene. Det blir derfor grunneiers
ansvar blant annet å legge til rette for parkering. Eventuelt kjøp av tilliggende arealer som SVV
erverver i anleggsfasen, avklares i grunnervervsprosessen.

STATENS VEGVESEN SITT FORSLAG TIL ENDRING AV PLANFORSLAGET:
det reguleres inn ei avkjørsel sørover fra Verftsgata til Fannestrandvegen 74 –
gnr/bnr 26/50
avkjørselspil for rampe tas ut
Verftsgata flyttes nordover – slik på plankartet:

CircleK Norge AS
Sammendrag av uttalelse
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Påpeker at planforslaget medfører at driften av servicestasjonen må avvikles i sin helhet, inkludert at
franchisetaker må legge ned driften og si opp alle ansatte.
Circle K Norge AS vil derfor kreve at hele eiendommen blir ekspropriert, samt kreve full
kompensasjon for verdier på eiendommen og for framtidige tap av inntekt. Likeså vil også vår
franchisetaker kreve sine investeringer dekket, samt kreve kompensasjon for manglende inntekt
i leieavtalens resterende løpetid.

Vi ber også om at SVV i samarbeid med kommunen regulerer en ny og egnet tomt for etablering
av en ny servicestasjon v/E39 i området rundt flyplassen i Molde. Dersom det er mulighet for å
regulere en slik tomt til servicestasjon, kan Circle K Norge AS være villig til å vurdere om det er
grunnlag for å etablere en servicestasjon på den aktuelle tomten til erstatning for vår
eksisterende servicestasjon. En slik løsning kan bidra til at kravet til kompensasjon reduseres
noe.
Kommentar fra Statens vegvesen

SVV tar sikte på å erverve eiendommen i sin helhet.
Erstatning avklares i grunnervervsprosessen, og det tas sikte på full erstatning - det er ikke
aktuelt for SVV å starte et reguleringsplanarbeid med sikte på å skaffe erstatningsarealer.
Naturvernforbundet
Sammendrag av uttalelsen
Viser til tidligere uttalelser til Møreaksen og E39 Julbøen – Molde, og mener at en oppdatert
kostnadsbegning for Julbøen – Molde må legges fram. Etterlyser kostnadene for gjennomføringen av
reguleringsplanen for E39 Bolsønes, siden en vesentlig del av diskusjonen om Møreaksen gjelder
også kostnader og samfunnsøkonomiske vurderinger.
Byplanlegging
Planforslaget er ødeleggende for bydelen, og det burde allerede nå vær planer for lengre tunell med
sidetuneller for lokaltrafikken. Regner med at dersom denne reguleringsplanen blir vedtatt, så starter
på nytt presset for planlegging av en firefelts veg på Fannestranda.
Viser til at det planlegges nye boligområder i bydelen, og mener det behov for et større planområde
for å avklare arealbehov, gang- og sykkelveger, skoleveger og grøntstruktur der åpning av
Fuglsetbekken er viktig.
Er uenig i den sterke rollen SVV med sine vegplanlegger har fått i byplanleggingen, og planlegger ut
fra vesentlig økning i biltrafikken som er dårlig begrunnet. Planleggingen er ikke samkjørt med
nullvisjon for trafikkutviklingen i byene.
Klima
Det er positivt at det er vist til forskriften om konsekvensutredninger som stiller krav til en
klimagassutredning iht. § 10 og § 21. Savner en klimagassutredning som setter 0 alternativet med
ferger opp mot Møreaksen.
Delrapporten om klimagassutslipp viser til at det kan bli lagt til rette for nullutslippsmaskiner, men
savner dette i reguleringsbestemmelsene.
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Vann og vannforurensing
Ønsker et vedtak om bygging av et pumpesystem for å sikre at de gående og syklende kan komme
fram under rundkjøringen også ved stormflo.
I planen for Julbøen – Molde kom det fram at sammenlignet med forurenset overvann fra
høytrafikkerte veier så er konsentrasjonene av forurensningsstoffer i tunellvaskevann betydelig
høyere. I rapporten om biologisk mangfold er det opplyst at tunnelvaskevannet vil renses før utslipp,
men det er ikke skrevet noe om hvilke rensekrav som er aktuelle. Vil at det blir lagt fram informasjon
om mengden av forurensninger i tunellvannet etter rensing.
Luftforurensing
Ser at gang og sykkelvegen under rundkjøringen kommer i rød sone, hvor personer med eksisterende
luftveis- og hjertekarsykdom økt risiko for å oppleve skadelige helseeffekter. Trolig mindre utskifting
og tynger partikler og gasser vil samle seg lavt – dette må avklares. Det kan være et alternativ at
tunellufta til enhver tid føres bort fra Bolsønes. Viser ellers til mangler i luftrapporten for E39 Julbøen
– Molde.
Gående, syklende og kollektivtrafikk
Ikke merknader til gang- og sykkelvegnettet i planen, men mener det må være undergang under
Enenvegen
Mener at konsekvensene av at driftsområdet for bussene må bort burde vært utredet.
Massedeponi
Mener at massedeponiene burde vært en del av konsekvensutredningen, og viser til krav i
planprogrammet for Møreaksen. Etterlyser en avklaring på om massene fra Kringstadtunellen er et
kommunalt eller et statlig ansvar.
4-felts veg
ønsker derfor et punkt i plan-bestemmelsene der det blir vedtatt at det ikke kan settes i gang med et
forberedende arbeid for byggetrinn 2 før det er endelig avklart at det eventuelt blir aktuelt med en 4
- felts veg.
Offentlighetsloven og medvirkningen
Viser til tidligere erfaring med Molde kommune der uttalelse ikke er blitt journalført, og savner
mulighet til å skrive uttalelsen direkte inn hjemmesiden. Stiller spørsmålstegn ved om det er juridisk
rett at uttalelser skal sendes til utbygger, og om uttalelsen vil komme fram til kommunen.
Kommentarer fra Statens vegvesen
Uttalelsen angående kostnader gjelder hele strekningen for E39 Julbøen – Molde. Kostnader for E39
Bolsønes er en liten del av totalkostnadene og er ikke spesifisert.
Byplanlegging
Det er kun det permanente veganlegget og midlertidige anleggsområder som inngår i planforslaget,
men planen samkjørt med kommuneplanen og tilgrensende reguleringsplaner. Vi ser derfor ikke
grunnlag for et utvidet planområde.
Når det gjelder eventuell tunell videre østover vises det til kommentar til uttalelse fra
fylkeskommunen.
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Statens vegvesen har bred kompetanse utover det veg faglige, og detaljplanleggingen er gjennomført
i henhold til overordna visjoner og føringer.
Klima
Statens vegvesen ønsker at bestemmelser for klima er lik vedtatte bestemmelser for reguleringsplan
E39 Julbøen – Molde, fordi de to planen danner grunnlaget for et felles anleggsprosjekt.

STATENS VEGVESEN SITT FORSLAG TIL ENDRING AV PLANFORSLAGET:
Bestemmelser § 3.10 Klima endres til:
Det skal legges til rette for bruk av materialer med lavt klimagassutslipp og reduksjon av
klimagassutslipp skal brukes som ett av beslutningsgrunnlagene for valg av materialer og
løsninger.

Vann og vannforurensing
Vi vil vurdere behovet for å bygge et pumpesystem nærmere i byggeplanfasen, men et slik system er
ressurskrevende å drifte så vi mener i utgangspunktet at stormflo en sjelden gang ikke alene skal
utløse behovet for et pumpesystem.
Forurenset vann – kommer fra Lene
Luftforurensing
Lokal luftforurensing er ikke et stort problem i Molde. Vi mener den forholdsvis åpne løsningen for
myke trafikanter under rundkjøringen - med åpning i «taket» på 30 m i diameter inne i
rundkjøringen, ikke vil medføre vesentlig forverring av luftforurensingen. Eventuelle lokale tiltak vil
imidlertid bli vurdert i byggeplanfasen.
Gående, syklende og kollektivtrafikk
Kryssing av Enenvegen over eller under er vurdert, men forkastet – se kommentarer til uttalelse fra
fylkeskommunen.
Det er ikke arealer til bussparkering innenfor planområdet, men det er en selvfølge at en annen
lokalisering er på plass før byggestart og at busstilbudet i Molde ikke blir berørt.
Massedeponi
Overskuddsmassene kommer fra Kringstad tunellen, men vil i stor grad bli transport gjennom
Bolsønes. Det er derfor bedre at det gjennomføres en egen felles konsekvensutredning for
massedeponi i Molde. Statens vegvesen ønsker at massene ikke bare skal deponeres, men benyttes
til by- og næringsutvikling. Det er derfor viktig at Molde kommune har styringen på utredningen, for
å finne en lokalisering som gir god samfunnsnytte – Grandfjæra og Bolsønes er aktuelle områder.
4-feltsveg
Vi mener det er viktig med forutsigbarhet for næringsutviklingen på Bolsønes, og ønsker å erverve
arealer og legge til rette for en eventuell toløps tunell nå med engang. Skjermingstiltak og tilbud for
myke trafikanter inngår.
Offentlighetsloven og medvirkningen
Etter 1. gangs behandling med vedtak om utlegging til offentlig ettersyn er det Molde kommune sin
plan. Statens vegvesen har likevel en viktig rolle i å vurdere innkomne merknader, og komme med
forslag til eventuelle endringer. Av praktiske hensyn er det derfor at avtalt at merknadene sendes og
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journalfører hos Statens vegvesen først, men alle uttalelser sammen med oppsummering og
kommentarer vil selvsagt bli oversendt Molde kommune før 2. gangs behandling.
Molde Betong AS
Sammendrag av uttalelse
Viser til at eiendommen gnr/bnr 27/494 er midlertidig båndlagt i anleggsperioden.
På denne eiendommen er vi allerede i gang med et byggeprosjekt som omfatter et 1200 kvm
næringsbygg sammen med Ferd Båt AS, og betydelige forberedelser og kostnader er pådratt i
forbindelse med dette. En slik båndlegging av 27/494 som vist på plankartet vil være kritisk og
ødeleggende for både oss og Ferd Båt AS.
Vi er imidlertid positive til reguleringsplanen for øvrig og vi ønsker derfor som et alternativ å tilby
området syd for den oppmålte delen av 27/494, merket «Ikke oppmålt» på vedlagte kartutsnitt, for
en slik midlertidig båndlegging.
Dette er et utfylt område som vi p.t. ikke har oppdatert tomtegrensene våre på (oppmåling er
bestilt), og som p.t. har et areal på minst samme størrelsen som den oppmålte delen av 27/494.
Adkomsten til dette området er også den samme som for den oppmålte delen. Se for øvrig vedlagt
kartutsnitt. Vi ber derfor om at reguleringskartet endres i samsvar med dette.
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Kommentar fra Statens vegvesen
En stor del av «Ikke oppmålt areal» ligger på utfylt areal og gir Statens vegvesen adkomst til sjø – se
kartutsnitt under. Forutsetter at adkomstvegen kan legges i kanten av 27/494.
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Foreslår at planområdet endres slik at den delen av «ikke oppmålt areal» som er utfylt reguleres til
midlertidig anleggsområde, og siden dette arealet allerede er utfylt ligger innenfor gjeldende
reguleringsplan forutsettes det at ny høringsrunde ikke er nødvendig.

STATENS VEGVESEN SITT FORSLAG TIL ENDRING AV PLANFORSLAGET:
Planområde endres slik at midlertidig anleggsområde på eiendommen gnr/bnr 27/492 flyttes
lenger sør til eiendommen «ikke oppmålt areal». Deler av gnr/bnr 27/492 reguleres fortsatt
til midlertidig anleggsområde for å sikre adkomst – slik på plankartet:
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Felleskjøpet Agri SA (FKA)
Sammendrag av uttalelsen
FKA eier gnr. 25 bnr. 380, gnr. 26 bnr. 269 og gnr. 26 bnr. 417 i Molde kommune.
Det bes om at fremtidig korrespondanse rettes til Advokatfirmaet Økland & Co DA v/ Tor Erlend
Framstad tor@oklandco.no , som representerer FKA.
Endringene planforslaget medfører vil frata FKA drifts- og utstillingsarealer, og kan vesentlig
vanskeliggjøre FKAs drift av avdelingen. Dersom Statens vegvesen skal ha eksklusiv tilgang til arealer
avsatt til midlertidig bygge- og anleggsområde, vil det dessuten umuliggjøre drift av virksomheten i
anleggsperioden.
DAGENS BRUK AV EIENDOMMEN
Eiendommen benyttes i dag til butikk, verksted, lager av varer og maskiner samt utstilling.
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Viser til at et belte over eiendommen er regulert i vegformål i gjeldende reguleringsplan. I gjeldende
kommuneplan er deler av gnr. 26 bnr. 417 avsatt til grøntområde. Uten veireguleringen ville området
etter FKAs oppfatning fremdeles ha vært regulert til næring.
KONSEKVENSENE AV PLANFORSLAGET
Gnr. 25 bnr. 380 og gnr. 26 bnr. 269
Deler av 25 bnr. 380 og gnr. 26 bnr. 269 vil gå med til friområde, gang- og sykkelvei mm. For å
minimere reduksjonen av næringsareal, bør gang- og sykkelvei o_SF1 og o_SS1 flyttes nordover mot,
og inn på, gnr. 26 bnr. 417. Terrenget flater ut noe nordover, og plasseringen er ikke dårligere for
veianlegget. Større plass på nordsiden av byggene, i samme plan som byggene, vil avbøte følgene av
veitiltaket i vesentlig grad.
Registrer at del av bnr. 260 blir et restareal som kun vil ha veiadkomst over bnr. 269. FKA kan være
villig til å overta dette arealet, forutsett at det kan opparbeides i plan med bygningene på bnr. 269.
Ønsker også at dette arealet kan gjøres større ved å begrense utstrekningen av annen veggrunn inn
mor E39 dvs. o_SVG3 og o_SVG4.
Gnr. 26 bnr. 417
Arealet på ca. 4 daa er i dag regulert til næring, men blir omregulert til friområde. Gang- og
sykkelvegen avskjærer adkomsten til arealet og grunneier vil kreve innløsning jf. plan- og
bygningsloven § 15-2 jf. § 16-2 og viser også til § 16-9.
Adkomst til eiendommen
Virksomheten har behov for adkomstløsninger og egne interne kjøresoner som skiller kundesoner,
interntransport og tungtransport. Den østre adkomsten blir borte som følge av veganlegget. Det blir
derfor vanskelig å skille kundesoner fra interntransport og tungtransport, og det er usikkert om
vogntog og semitrailere i det hele tatt vil kunne snu på plassen. Adkomstproblematikken vil
løses dersom det anlegges tilstrekkelig bred veigjennomgang på baksiden av de to østre byggene før
innkjøringen mellom bnr. 269 og bnr. 260 blir stengt. Aller helst bør arealene på baksiden være så
store at det er plass til gjennomkjøring i tillegg til erstatning for lagerplassen på gnr. 26 bnr. 417 som
blir borte.
Midlertidig avståelse av grunn
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Arealet merket med #1 på bnr. 269 kan benyttes til midlertidig bygge- og anleggsområde, noe som
gjør at det ikke vil være mulig med drift på eiendommen i anleggsperioden. FKA er innstilt på å
tilpasse seg slik at det midlertidige anleggsområdet kan benyttes i fellesskap mellom Statens
vegvesen og FKA. FKA vil påføres et stort økonomisk tap dersom de må stenge ned deler av sin
virksomhet i anleggsperioden. Molde er hovedanlegget i sin region og det er derfor ikke mulig å flytte
den del av virksomheten som gjelder maskinlager og verksted til andre avdelinger i nærheten i
anleggsperioden.
Hele resteiendommen bør reguleres
For å ivareta en påregnelig fremtidig utvikling og dagens bruk og behov, bør det samtidig utarbeides
en ny og sammenhengende reguleringsplan for hele Eiendommen. En ny reguleringsplan kan ta
høyde for dagens bruk til lager, verksted og handel, vil regulere inn nødvendige arealer og vil fjerne
restene av arealformål regulert til vei som ikke skal bygges.
Møte før sommerferien
Ber om et møte med Statens vegvesen og Molde kommune om saken, helst før sommeren, for å se
på løsninger til felles beste
Kommentar fra Statens vegvesen
Gnr. 25 bnr. 380 og gnr. 26 bnr. 269
Det er regulert inn næringsområde med en bredde på ca. 5 m nord for bygningene, og grensen
strekker seg da opp i skråningen. Det er derfor ikke flatt areal nord for bygningene som er regulert til
friområde.
Det er aktuelt at FKA kan overta deler av gnr. 26 bnr. 260 etter anleggsperioden. Dette avklares i
grunnervervsfasen. Det er mulig å opparbeide dette arealet i plan med bygningene.
Gnr. 26 bnr. 417
Det er SVV sin intensjon å innløse gnr. 26 bnr. 417.
Adkomst til eiendommen
BKB1 gir snumulighet for tungtransporten. Vi foreslår ikke at det legges opp til store terrenginngrep
nord for bygningene, for å gi plass for transport. Dagens vegetasjonsskråning reguleres som
friområde og gir et naturlig skille mellom næring og syklister.
Midlertidig avståelse av grunn
SVV har intensjon om å erverve gnr. 26 bnr. 269 i sin helhet, noe som gjør det mulig å opprettholde
driften av FKA i anleggsperioden. Østre avkjørsel bli opprettholdt i anleggsfasen, noe som gjør det
mulig å benytte midlertidig anleggsområde øst for bygningene felles med FKA sin tungtransport.
Hele resteiendommen bør reguleres
Planforslaget viser arealer SVV har behov for til permanent anlegg og til midlertidige
anleggsområder. Det forutsettes at Molde kommune omregulerer eller opphever gamle planer i
området.
Møte før sommerferien
FKA blir kontaktet for å avtale møte før sommerferien.
Elisabeth Folke-Olsen og Magne Beyer
Oppsummering av uttalelse
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Viser til tidligere planforslag for området presentert i 2016 og 2019. I disse planforslagene var
eiendommen 26/349 innenfor planområdet, og var innenfor rød sone. Har ventet på tiltak og er
undrende til at eiendommen nå er tatt ut av planen.
Myndigheten har ønsket å ekspropriere eiendommen i tidligere planer. Dette har redusert
livskvaliteten og redusert omsetningsverdi ved fremtidig salg. Den nye planen vil også medføre økt
gjennomgangstrafikk og støyplager.
Tiltak diskutert / foreslått av vegvesenet tidligere planer:
• støyredusering ved hjelp av gjerde (høyde 2-2,5m mot sør og vest)
•

re-beplanting (lik dagens situasjon eller bedre)

•

fasadetiltak som isolering av yttervegger mot sør og vest

•

vindu med ekstra lydisolering mot sør og vest, basert på innvendige støymålinger

Ser trafikkøkningen på hovedvegene ut og inn av Molde, og er enige i at noe må gjøres, men har
tidligere meldt inn motforslag.
Imot sentrumsnært tunnelløp knappe 150 vest for eiendommen vil medføre økte støy- og støvplager.
Rundkjøringen er hevet og flyttet litt vestover, noe som gir fri sikt til eiendommen og økte støyplager.
Trafikken fra tunnelen og østover vil trolig kjøre østover Enenvegen, over i Øverlandsvegen og/eller
Fuglsetbakken. Disse vegene mangler helt eller delvis fortau for gående/syklende. Det var vel en av
grunnene til eksproprieringen i tidligere planer. Er dette tatt hensyn til i planforslaget?
To tunnelåpninger ville vært bedre – en på Julsundvegen for trafikk til sentrum og en på Fuglset for
trafikk østover.
Sluttkommentar
Vi ber om at vår eiendom 26/349 Fuglsetbakken 13 tas inn igjen i detaljreguleringen E39 Bolsønes
sånn at de forespeilede støytiltakene kan gjøre at vi fortsatt kan bo i huset med den økte trafikken
forbi vår eiendom etter at tunnelen åpner.
Dersom reguleringer og begrensninger er til hinder for nødvendige støybegrensende tiltak for
eiendommen, samt kostnader og omfang av nødvendige fasadetiltak blir vurdert for kostbart, så ber
vi om at det blir vurdert full innløsing av eiendommen.
Kommentar fra Statens vegvesen
I tidligere planprosesser i området var det planlagt ei rundkjøring i krysset med Tostenbakken. Dette
er ikke aktuelt lenger - støy og støvberegninger viser heller ikke vesentlige økninger som følge av
tiltaket. Eiendommen blir derfor ikke direkte berørt, og Statens vegvesen har derfor ikke grunnlag for
å innløsning.
Det kan bli noen endringer i trafikkmønsteret østover fra sentrum etter ny E39 kommer – se
kommentarer til uttalelse fra Evy Orvik og Bjørn Olsson.
Fuglsetmarka Boligsameie
Oppsummering av uttalelse
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Tunell og rundkjøring er ikke ønskelig, og den beste løsningen vil være å føre den planlagte tunellen
sammenhengende til Legrovika. En løsning som er desidert best for gjennomgangstrafikken, vil gi
mindre støy og støvplager. Ser at det mange steder er bygd kryss i tunell, selv om dette ikke er i
henhold til vegnormalene.
De miljømessige ulempene med planforslaget vil forsterkes hvis det i framtiden blir aktuelt med
tunell til Legrovika – skissa for dette viser ikke hvordan adkomsten Tostenbakken skal løses.
Ser at problematikken knyttet til økt trafikk langs Enenvegen og til dels Fuglsetbakken, og manglende
tilbud for gående og syklende.
Merknader
•
•
•

Forutsetter at støy og støvdempende tiltak ved tunnelåpningen blir bygget
Forutsetter at nødvendige støydempende tiltak i de berørte boenhetene blir iverksatt.
Skisse til ny løsning for gang og sykkelvei over tunell og videre vestover – skisse under. En slik
løsning vil gi redusert lengde på gang- og sykkelveisystemet i området med gunstigere
stigningsforhold og bedre linjeføring. I dag er gjennomgangstrafikk med bil, motorsykler og
skutere på gang og sykkelveien mellom Fuglsetvegen og Tostenbakken et problem – spesielt
vinterstid da fysisk sperre for bilkjøring fjernes.

Kommentarer fra Statens vegvesen
Eventuell tunell til Legrovika – se kommentar til uttalelse fra fylkeskommunen. Skisse som viser
løsning med tunell videre til Legrovika viser bare et prinsipp, og det forutsettes ny reguleringsplan
prosess hvis det blir aktuelt.
Nødvendig støy og støvdempende tiltak er planlagt gjennomført før vegåpning.
Statens vegvesen ser behovet for en gang- og sykkelvegforbindelse mellom Tostenbakken og
Fuglsetvegen, og forutsetter at den forbindelsen opprettholdes. Vi har forutsatt det opparbeides en
sti gjennom friområde GF2 slik det er vist i landskapsplanen - se skisse under.
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Etter en nærmere vurdering ser vi at dette bør sikres i bestemmelsene. Dette fungerer som en
snarveg mellom Fuglsetvegen og planlagt sykkelveg m/fortau.

STATENS VEGVESEN SITT FORSLAG TIL ENDRING AV PLANFORSLAGET:
Følgende bestemmelse knyttes til §6 Grøntstruktur: «I området merket GF2 skal det
etableres en gangsti mellom o_SF1 og Fuglsetvegen.»

Sameiet Enenmarka
Oppsummering av uttalelse
•

•

•

•

Arealinngrep på uteområde sør for Nerlandsvegen 12A‐12E ved den viste løsningen med
støyskjerming reduserer unødvendig størrelsen på utearealer, spesielt ved 12A som får
fyllingsfot helt inn til terrassen og dermed mister hele grøntarealet. Her bør det velges en
mindre arealkrevende løsning for støyskjerming med mur også mot boligene for å redusere
inngrep. Da unngås en stor reduksjon i både bruksverdi og økonomisk verdi på boenhetene.
Fyllingsfot til støyvoll er vist med reguleringsformål boligbebyggelse, etter § 12‐5. Nr 1‐
Bebyggelse og anlegg. Dette bør endres til korrekt formål i planen, da dette arealet blir en
del av konstruksjonen til støyskjermingen og ikke lengre vil kunne benyttes til boligformål.
Det er beskrevet at støyskjerm ved 27/3 vil få en høyde på 4 meter over vegbanenivå.
Planløsning viser ikke tverrsnitt der disse høydeforholdene mellom ny veg og topp skjerm går
frem. Hvis ny veg vil ligge i samme høyde som dagens veg, vil dette skape en veldig barriere
og ødelegge all utsikt mot fjorden og fjellene fra husene i rekken 12A‐12E, avhengig av
hvilken type skjermer som velges. Det er behov for bedre støyskjerming. Hvis topp skjerm blir
høyere enn dagens løsning med voll som mye tyder på, ønsker vi at dette løses med en
gjennomsiktig skjerm på øvre del.
Slik vi tolker tegningene avsluttes støyskjerm ved 12C/12D og går over i en voll videre
østover. Her vises ikke høyde på vollen som videreføres, og vi stiller spørsmål ved både
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utforming og effekt ved denne vollen og valg av løsning. Skissert løsning som lenger vest bør
videreføres forbi hele husrekken for å oppnå tilfredsstillende støyskjerming, med mur, voll og
skjerm på toppen i tillegg til arealreduserende mur mot boligene.

Kommentar fra Statens vegvesen
•

•
•

Utearealet blir som i dag eller større for alle boligene 12A-E. Akkurat i grensa mellom 12C og
D blir utstrekningen på vollen som i dag – ellers blir det bedre plass foran boligene. 12A får
mye bedre plass foran terrassen, fordi voll er planlagt erstattet med skjerm på strekningen –
se skisse under.

Plangrensa forbi boligene viser midlertidig anleggsområde, som er nødvendig for å
innskrenke dagens voller og bygge ny støyskjerming.
Innsiden av støyvollen kan benyttes som en del av utearealet for boligene, og det er derfor
naturlig at det reguleres til boligformål. Ca. 1 meter innenfor støyskjerm er regulert til annen
veggrunn.
Høyder på støyskjermer foreslås i bestemmelsene definert med høyde over havet istedenfor
høyde over ny veg, som er mer uforutsigbart – se kommentar til uttalelse fra
statsforvalteren. Støyskjermene kan bli noe høyere enn dagens voller – se prinsippskisse
utenfor 12A vist under. Eventuell gjennomsiktig skjerm øverst kan vurderes i byggeplanfasen
i samråd med beboerne, når forskjellen fra dagens voll med vegetasjon på toppen går klart
fram.
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•

Voll gir god støyskjermingseffekt og er valgt der det er bedre plass mellom vegen og
boligene.

Fannestrandsveien 71 AS og Molde Auto AS
Oppsummering av uttalelse
Advokatfirmaet Øverbø Gjørtz AS v/Marina Opstad – mop@ovgj.no bistår Fannestrandsveien 71 AS,
eier av gnr. 26 bnr. 12, 260 og 467, samt Molde Auto AS, eier av gnr. 26 bnr. 17 og 426 i Molde
kommune med å gi uttalelse.
Uttalelsen starter med en gjennomgang av dagens arealbruk, presentasjon av planforslaget og
konsekvenser.
Forslag til endringer av planforslaget:
•
•

Flytte eller fjerne helt tunellinnslaget - fordi bygg må saneres, parkeringsplasser reduseres,
adkomst til øvre nivå for bnr. 17 får endret utforming som gjør at den ikke kan brukes på en
tjenlig måte. Dette ødelegger grunnlaget for eksiterende næringsdrift.
Restareal nord for rundkjøring – ekstremt interessant for grunneier for eksempel.
Parkeringsplasser for REMA1000 og har mye og si for endelig erverv. Anmoder om at det blir
inntatt i planbeskrivelsen og/eller planbestemmelsene at masseoverskudd fra anlegg av
tunnel og rundkjøring kan brukes til å heve / tilrettelegge terrenget for en bedre utnyttelse
arealet. Det må etablereres egen adkomstvei til restareal – trafo foreslås flyttet, se skisse
under.

27

•

Parkeringsplasser REMA1000 er avhengig av minst 100 plasser. Planforslaget innebærer en
reduksjon fra dagens 83 til 77. Foreslår at gang- og sykkelveg flyttes sørover – og trafo
vestover, se skisse under.

•

Adkomst øvre platå adkomstveien får 1% økt stigning. Veien er allerede bratt i dag, og brukes
til varelevering av store kjøretøy med henger. Anmoder om at det inntas i
planbestemmelsene at veien ikke må få økt stigning, men at den heller gjøres mindre bratt
enn i dag. Grunneier foreslår at gang- og sykkelveg justeres slik at adkomstvegen til øvre
platå får en bedre utforming – se skisse under.
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•

Busslommer og sving på Enenvegen ber om at Enenvegen flyttes lenger bort fra inngangen til
REMA – se skisse under:

•

Plankrav for næringseiendommer Eier av gnr. 26 bnr. 17 og 426 har innvendinger til at det
oppstilles et plankrav for endring eller videreutvikling av eksisterende bebyggelse / areal på
eiendommene. Det bes om at dette tas ut av planbestemmelsene § 4.2. Arealbruken er
ivaretatt av gjeldende reguleringsplan og eksisterende kommuneplan, som videreføres for
disse eiendommene.
Fremtidig tunell videre til Legrovika skissert løsning i pkt. 4.1.4 vil være totalt ødeleggende
for tilkomsten til GID 26/246, og har derfor innvendinger til en slik løsning.
Tilbakeføring av areal vest for bruktbilhall Eier av GID 26/17 vil at det inntas i
planbeskrivelsen og/eller planbestemmelsene at så mye som mulig av arealet vest for
bruktbilhallen, som kan nyttiggjøres av bilforretningen, tilbakeføres ved sluttføring av
prosjektet.

•
•
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•

Anleggsfasen store deler av arealene som ligger på selskapene sine eiendommer skal
benyttes til rigg, bygge- og anleggsområde i anleggsfasen. Dette kan få store negative
virkninger for næringsvirksomheten på eiendommene. Vi anmoder om at det blir inntatt
nærmere bestemmelser om dette i planbestemmelsene, som hensyntar driften av Auto 88
og Rema 1000, samtidig som det bør lages en rigg, bygge- og anleggsplan for hva selskapene
maksimalt skal måtte tåle og hvordan arealene skal settes i stand etter anleggsperioden er
over.

•
Kommentar fra Statens vegvesen
•
•

•

•

Tunellinnslaget er fastsatt i vedtatt reguleringsplan for E39 Julbøen – Molde.
Restarealet nord for rundkjøring blir oppfylt, og lagt til rette for å kunne benyttes som riggog anleggsområde i forbindelse med vedlikehold av tuneller. Det er derfor ikke aktuelt for
Statens vegvesen å selge arealet. Av hensyn til trafikksikkerheten er det ikke aktuelt med
egen avkjørsel fra Enenvegen, og det er ikke ønskelig med kryssende adkomst over sykkelveg
nordfra. Det er derfor ikke aktuelt å leie ut til parkering.
Det er en ressurskrevende prosess å flytte trafo, og forslag til plassering av sykkelvegen er
nøye gjennomtenkt for å gi en god stigning opp til kryssingen over tunellportalen. Vi ønsker
derfor ikke å endre planforslaget. Vi antar at det gjenstående næringsarealet kan benyttes på
en måte som gir tilstrekkelig parkering - parkering under bakken eller på flere nivå kan
vurderes.
Grunneier viser til tidligere skisseutkast – se forslått løsning under. Adkomst til øvre nivå blir
slakere enn i dag, og gir gode forhold for tungtrafikken.

30

•

Grunneier viser til tidlige skisseutkast – se foreslått løsning under. Vi har flyttet Enenvegen så
mulig i tillegg til at vi foreslå at bussen stanser i vegen, noe som også begrenser inngrepet
mot REMA1000. Deler av dagens fortau og mur ligger innenfor grønt område på skissa
under. Det grønne området ligger område regulert til næringsformål, og kan opparbeides for
å gi bedre plass foran inngangen ti REMA 1000.

•
•

Forutsetter at Molde kommune vurderer å ta plankravet ut av bestemmelsene.
Planlegging av eventuell tunell videre til Legrovika inngår ikke i dette planarbeidet, og
forutsetter en ny reguleringsplanprosess.
Arealet som er regulert til næringsformål vest for bruktbilhallen blir flatt og kan tas i bruk av
grunneier – dvs. en avstand på 5-10 m fra bygget. Videre vestover er det regulert til
vegformål, og kan ikke tas i bruk til næring.
Byggeplan vil bli utarbeidet i samråd med grunneier, og intensjonen er at
næringsvirksomheten kan drives parallelt med veganlegget.

•
•

Evy Orvik og Bjørn Olsson

Sammendrag av uttalelse

Så langt vi oppfatter saken er det ikke noen som har vurdert hva som vil skje med den delen av
trafikken mellom Ålesund/Molde V/Hollingen/Midsund på ene siden, og øvre Fuglset og Nordbyen på
den andre siden som i dag går via Frænaveien.
Det mangler gode forbindelser mellom Fannefjordsveien og Frænaveien, noe som siden lenge er et
kjent problem. Dette har medført stadig økende trafikk via Fuglsetbakken. Fuglsetbakken mangler
fortau og er allerede i dag overbelastet morgen og ettermiddag. Vi ser en risiko for at den nye
tunnelløsningen vil gjøre at mye av trafikken som i dag går mellom Roseby og Øvre Fuglset/Nordbyen
via Frænaveien vil flytte seg til Fuglsetbakken. Hvis dette skjer er det stor sjanse for at det vil oppstå
kaotiske forhold i Fuglsetbakken. Dette gjelder spesielt i krysset mellom Fuglsetbakken og
Frænaveien.
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Oppfordrer Statens veivesen til å gjøre en grundig analyse av forventet trafikkflyt fra tunnelåpningen
og til nevnte deler av Molde.
Brev fra Molde kommune datert 06.10.99 – svar på søknad om nedsatt hastighet i Fuglsetbakken, er
vedlagt uttalelsen.

Kommentar fra Statens vegvesen
Trafikken i nedre del av Enenvegen vil trolig øke med 20 – 30% etter at bommen er nedbetalt.
Trafikken videre østover fordeler seg i all hovedsak mellom Enenvegen videre eller Fuglsetbakken
opp mot Frænavegen – begge vegstrekningene får trolig 10 -15% økning etter at bommen er
nedbetalt. Det trolig bli små endringer i trafikken i Frænavegen, men kanskje 5% økning vest for
Fuglsetbakken etter at bommen er nedbetalt. Kommunen har gjennom mange år arbeidet for å
redusere trafikken i Frænavegen.
Fuglsetbakken gir rask adkomst for beboere i Nordbyen til og fra ny rundkjøring.
Mange boliggater i Molde har like stor trafikk som Fuglsetbakken uten at det er satt inn tiltak, men
det forutsettes at Molde kommune vurderer trafikkbegrensende tiltak i Fuglsetbakken. Dette er
tidligere gjennomført i Øverlandsvegen, som også kunne vært en naturlig snarveg mellom ny
rundkjøring og Frænavegen. Enenevegen østover til Nøisomhedsvegen og videre inn på Jutulvegen til
Frænavegen tåler trafikken bedre enn Fuglsetbakken, men er litt lenger for mange.

Forslag til endringer etter nærmere vurdering i høringsperioden
Fuglsetbekken
Etter en nærmere vurdering ser vi at det ikke ønskelig å reguler friområde GF4. Friområdet er tenkt
for å gi plass til åpning av Fuglsetbekken med nødvendig grønndrag og gang- og sykkelforbindelse fra
nye Verftsgata og sørover mot sjøen. Det er en intensjon det er viktig å holde fast ved, men vi ønsker
isteden å knytte det til planbestemmelsene. Statens vegvesen vil selge de berørte eiendommene GID
26/51 og 26/584 etter at anlegget er ferdig, og det er da mest naturlig at framtidig grunneier kan
plassere og utforme bekk med tilbud for myke trafikanter, slik at næringsområdet kan utnyttes på
best mulig måte. Plassering av bekken bør også tilpasses planer for videre sjøfylling på Bolsønes –
ikke sikkert det er best at den munner ut sjøen akkurat der den gjør i dag.
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STATENS VEGVESEN SITT FORSLAG TIL ENDRING AV PLANFORSLAGET:
Endring av plankartet:
Friområde GF4 tas ut. BKB8 utvides og BKB7 innskrenkes, med ny formålsgrense i grensa
mellom GID 26/50 og 26/51 .
Tilleggsbestemmelse §4.2, som knyttes til BKB8:
Fuglsetbekken med nødvendig kantvegetasjon legges åpen gjennom BKB8, slik at det er
mulig å videreføre nødvendig kantvegetasjon langs bekken til dagens strandkant - og til
framtidig strandkant ved en fremtidig utfylling. Det skal tilrettelegges forbindelse for gangeog sykkel langs bekkedraget.

CircleK tomta
Vi ser at den delen av gnr/bnr 26/600 som vi erverver, og som bli liggende øst for nye Verftsgata, ikke
har regulert avkjørsel. Se skisse under.
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STATENS VEGVESEN SITT FORSLAG TIL ENDRING AV PLANFORSLAGET:
Endring av plankartet
Det reguleres inn avkjørselspil til delen av gnr/bnr 26/600 øst for nye Verftsgata - slik på
plankartet:

Grunnerverv
Det er to eiendommer som bli bare delvis berørt av det framtidige veganlegget, men blir i sin helhet
berørt i anleggsperioden. Vi ønsker å erverve hele eiendommen for videresalg etter at anlegget er
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ferdig. Dette for å ha styring på hva arealet skal benyttes til i framtiden, og kan forutsette dette i
grunnervervs prosessen.
Eiendommen gnr 26 bnr 452 (dekkmann-eiendommen) er selve næringsbygget regulert bort og mye
av eiendommen er satt til formål samferdsel. Restarealet på eiendommen er satt til formål
Forretning / Kontor. For å få en samlet håndtering av eiendommen knyttet til forutsetningen som
ligger i reguleringsplanen, innløses eiendommen i sin helhet.
Eiendommen gnr. 26 bnr. 600 (Circle K – eiendommen) er selve næringsbygget regulert bort og mye
av eiendommen er satt til formål samferdsel. Restarealet på eiendommen er satt til formål
Forretning/Kontor / Industri. For å få en samlet håndtering av eiendommen knyttet til forutsetningen
som ligger i reguleringsplanen, innløses eiendommen i sin helhet
For å sikre godt grunnlag for at grunnervervet, og innløsning av eiendommer blir entydig tas alle
eiendommer som skal innløses inn i bestemmelsene § 4.3.

STATENS VEGVESEN SITT FORSLAG TIL ENDRING AV PLANFORSLAGET:
Ny bestemmelse § 4.3 Innløsning av bebygde eiendommer:
Følgende eiendommer skal innløses i sin helhet:
Gnr. 26 bnr. 33
Gnr. 26 bnr. 47
Gnr. 26 bnr. 49
Gnr. 26 bnr. 51
Gnr. 26 bnr. 158
Gnr. 26 bnr. 260
Gnr. 26 bnr. 452
Gnr. 26 bnr. 600
Gnr. 27 bnr. 211
På eiendommen gnr. 26 bnr. 17 skal den delen av eiendommen som er regulert til GF2 og
vegformål innløses.
På eiendommen gnr. 26 bnr. 55 skal bare den delen av bygningen som er vist med linjetype
«Bebyggelse som forutsettes fjernes» rives.
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