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NVE sin uttale til offentleg ettersyn av detaljregulering for E39
Bolsønes i Molde kommune
Vi viser til brev frå Molde kommune datert 01.04.2022. Saka gjeld offentleg ettersyn av
framlegg til detaljregulering for E39 Bolsønes i Molde kommune. Føremålet med
planarbeidet er å sikre tilkopling av ny E39 frå Julbøen til dagens E39 på Bolsønes. Planen
legg m.a. til rette for ei firearma rundkøyring på Fannestrandvegen, trasé for E39 frå
rundkøyringa til munninga av Kringstadtunellen, forlenging av Verftsgata austover til eit
nytt kryss ved Tøndergård. Vidare gang- og sykkelveg langs Fannestrandvegen, under
rundkøyringa og over tunellportalen.
Om NVE
Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) er nasjonalt sektormynde med
motsegnkompetanse innanfor saksområda flaum-, erosjons- og skredfare, allmenne
interesser knytt til vassdrag og grunnvatn, og anlegg for energiproduksjon og framføring
av elektrisk kraft. NVE har også ansvar for å hjelpe kommunane med å førebygge skader frå
overvatn gjennom kunnskap om avrenning i tettbygde strok (urbanhydrologi). NVE gir råd
og rettleiing om korleis nasjonale og vesentlege regionale interesser innanfor desse
saksområda skal takast omsyn til ved utarbeiding av arealplanar etter plan- og
bygningslova (pbl).
NVE sin konkrete uttale
NVE ga generelt innspel til varsel om planstart i brev datert 13.08.2019. Planområdet er
innskrenka undervegs i planarbeidet.

Flaum, erosjon og overvatn
Fuglsetbekken renn gjennom planområdet med potensiell flaumfare, jf. aktsemdskart i
NVE Atlas. I ROS-analysen er ikkje flaumfare vurdert som ei utfordring i planarbeidet. NVE
meiner at ROS-analysen gir eit feil bilde av situasjonen i planområdet, og vi meiner at den
må rettast opp med reell og korrekt informasjon.
E-post: nve@nve.no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 22 95 95 95, Internett: www.nve.no
Org.nr.: NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971

Rambøll har i notat datert 15.03.2022 gjort vurderingar av vasshandtering i planområdet. I
notatet er vassføring og kapasitet på eksisterande kulvert for Fuglsetbekken gjennom
planområdet omtala. Slik vi les notatet gir det ikkje eit eintydig svar på om bekkelukkinga
har tilstrekkeleg kapasitet til dimensjonerande flaumstorleik i vassdraget, eller om
manglande kapasitet er knytt til å føre meir overvatn inn på eksisterande bekkelukking.
I planomtalen står det at eksisterande kulvert der Fuglsetbekken renn under E39 truleg
ikkje har tilstrekkeleg kapasitet for dimensjonerande flaum. 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.
I Rambøll sitt notat er det m.a. også gjort vurderingar av flaumfare i planområdet knytt til
stormflo, og ein analyse av flaumvegane i planområdet knytt til overvatn. Det er utarbeidd
fleire figurar og kart for både eksisterande og framtidig situasjon. Det er etter vårt syn
utfordrande å lese ein tydeleg konklusjonen på kva som er reell fare knytt til overvatn og
flaum, og korleis vasshandtering er følgt opp med krav i plandokumenta.

NVE gjer merksam på at den reelle faren knytt til flaum og overvatn må avklarast på siste
plannivå, og viser til Kommunal- og distriktsdepartementet (tidlegare Kommunal- og
moderniseringsdepartementet) sitt rundskriv H-5/18 om samfunnstryggleik i planlegging
og byggesakshandsaming. Der står det m.a. følgjande s. 12; «…Ved siste plannivå er det
ikke mulig å skyve nærmere avklaring av reell fare til byggesaken ved å sette vilkår for å
innvilge byggesøknad. Kravet til ROS-analyse i lovens § 4-3 vil da ikke være oppfylt…».
NVE rår til at flaumkapasitet til Fuglsetbekken vert vurdert og eventuelle krav til
tiltak vert innarbeida i plandokumenta før slutthandsaming av planen.
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. NVE
rår til at framtidige flaumvegar vert vist i plankartet, med tilhøyrande føresegner
som set krav om tilstrekkeleg kapasitet.
For meir informasjon viser vi til NVE 4/2022 Rettleiar for handtering av overvatn i
arealplanar.

Grunnforhold
Planområdet ligg under marin grense med potensiale for marin leire, jf. aktsemdskart i
NVE Atlas. I regi av NVE er det gjennomført kartlegging av fare for store kvikkleireskred i
Molde kommune. NVE rapport 72/2019 er tilgjengeleg på nettsida til NVE. Resultat frå
kartlegginga er tilgjengeleg i ei eiga kartløysing, i tillegg til at omriss av
kartleggingsområdet er vist i NVE Atlas. Områda som er vurdert med fare eller potensiell
fare kan lastast ned for import til kartsystem. Tilrådingar om oppfølging i plan- og
byggesaksarbeid er gjort greie for i kapittel 7 i rapporten.
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Innanfor planområdet er det kartfesta areal som aktsemdsområde for områdeskred av
kvikkleire.
I ROS-analysen er ikkje ustabile grunnforhold vurdert som ei utfordring i planarbeidet. NVE
meiner at ROS-analysen gir eit feil bilde av situasjonen i planområdet, og vi meiner at den
må rettast opp med reell og korrekt informasjon.
I planomtalen er det gjort betre greie for kva vurderingar som er gjort av grunnforholda. I
Statens vegvesen sin vurderingsrapport datert 07.02.2022 er det basert på gjennomførte
grunnundersøkingar konkludert grunnforholda ikkje vil gi vesentlege utfordringar for
prosjektet. NVE har ikkje merknad til vurderingane som er gjort.

NVE ynskjer å få ein betre oversikt på område som er kartlagt for fare, og har oppretta ei
løysing for innmelding av rapportar på vår nettside. Vi oppmodar kommunar om å sende
rapportar og farekart for skredfare i bratt terreng, flaumfare og fare for kvikkleireskred.
Informasjonen som NVE får inn vil bli brukt til å oppdatere farekarta i NVE Atlas.
Vi ber også kommunane om å sende inn geotekniske rapportar til NADAG (nasjonal
database for grunnundersøkelser), jf. brev frå NVE til kommunane datert 27.11.2019.

Meir informasjon
De finn mykje informasjon på våre nettsider om arealplanlegging,
https://www.nve.no/arealplanlegging/. Vår uttale i saka er nødvendigvis ikkje
uttømmande. For å få ei fullstendig oversikt viser vi til Kartbasert rettleiar for
reguleringsplan, som leier dykk gjennom alle våre fagområde, og gir dykk verktøy og
innspel til korleis våre tema skal takast omsyn til i reguleringsplanen. Dersom de har
spørsmål, eller det er noko i denne uttalen som er uklart, kan de ta kontakt pr. telefon eller
e-post.
Kommunen sitt ansvar
NVE minner om at det er kommunen som har ansvaret for at det blir tatt nødvendig omsyn
til flaum- og skredfare, overvatn, vassdrag og energianlegg i arealplanar, byggeløyve og
dispensasjonar. Dette gjeld uavhengig av om NVE har gitt råd, uttale, eller motsegn til
saka.

Med helsing

Øyvind Leirset
seksjonssjef

Ole-Jakob Sande
senioringeniør
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Uttalelse til offentlig ettersyn av reguleringsplan for E39 Bolsønes i
Molde kommune
POST - OG BESØKSADRESSE
Ladebekken 50
7066 Trondheim

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) viser til
ovennevnte sak, datert 1. april 2022.

TELEFON + 47 73 90 46 00

DMF er statens sentrale fagmyndighet ved forvaltning og utnytting av mineralske
ressurser, og skal bidra til størst mulig samlet verdiskaping basert på en forsvarlig og
bærekraftig utvinning og bearbeiding av mineraler. Vi forvalter lov om erverv og
utvinning av mineralske ressurser (mineralloven), og har i tillegg et særlig ansvar for at
mineralressurser blir ivaretatt i saker etter plan- og bygningsloven.

E- POST post@dirmin.no
WEB www.dirmin.no
GIRO 7694.05.05883
SWIFT DNBANOKK
IBAN NO 5376940505883
ORG .NR . NO 974 760 282
SVALBARDKONTOR

TELEFON +47 79 02 12 92

Sentrale mål i mineralforvaltningen er å sikre tilgangen til mineralressursene i framtida
og å hindre at viktige forekomster båndlegges av arealbruk som utelukker framtidig
utnyttelse.
Om saken
Hensikten med planen er blant annet å sikre tilkobling av ny E39 fra Julbøen til dagens
E39 på Bolsønes. Det er laget konsekvensutredning for planens virkning på miljø og
samfunn.
Uttalelse fra DMF
DMF har ikke mottatt varsel om oppstart for planen. Dette er uheldig da det er viktig at
merknader blir behandlet så tidlig som mulig i planprosessen.
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.
Håndtering av overskuddsmasser er beskrevet i planbeskrivelsen i kapittel 8.12
«Massehåndtering». Der står det at «Masseoverskudd av steinmasser planlegges
benyttet til sjøfyllinger i nærområdet, kaiområdet på Bolsønes eller utenfor
eksisterende fergekai». 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. I EUs Råvareinitiativ (Raw Materials
Initiative – RMI) er bedre ressursutnytting, bruk av restmaterialer og gjenvinning

definert som en av tre hovedpilarer for en bærekraftig utvikling. Utover dette har DMF
ingen merknader til planforslaget.

For nærmere informasjon om mineralloven med tilhørende forskrifter, se
hjemmesiden vår på www.dirmin.no. Her finner du også vår digitale kartløsning, som
er et nyttig verktøy for oppdatert informasjon om mineraluttak, bergrettigheter m.m.,
supplert med relevante kartdata fra andre etater.

Vennlig hilsen

Dragana Beric Skjøstad

Øyvind Wormdal Selboe

seksjonsleder

rådgiver
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Molde kommune - detaljregulering - reguleringsplan for E39
Bolsønes - fråsegn ved offentleg ettersyn
Fylkeskommunen utgjer det regionalpolitiske nivået i det norske styringssystemet. Fylkestinget er øvste mynde.
Fylkeskommunen er på vegner av staten delegert forvaltingsmynde mellom anna innan
samferdsel, kulturminnevern, vassressursforvalting, naturressursforvalting og friluftsliv,
men har også viktige roller som pådrivar for regional utvikling og som tenesteleverandør
innan kultur, utdanning, tannhelse og samferdsel.
Fylkeskommunens planverk er, saman med lover, forskrifter og retningslinjer styrande for
korleis dei ulike rollene og oppgåvene blir samordna og løyste, også når vi er høyringspart i
ulike saker.
Fylkeskommunen har ansvar for drift og gjennomføring av regionalt planforum. Vi rår til at
alle kommuneplanar blir lagt fram og drøfta der, før vedtak om offentleg ettersyn.
INNLEIING
Saka gjeld offentleg ettersyn av forslag til reguleringsplan E39 for Bolsønes.
Planforslaget er ein avgrensa del av vegsambandet E39 Ålesund – Molde, og fastsett
samankoplinga mellom dagens E39 og den nylege regulerte delstrekninga E39 Julbøen –
Molde. Planforslaget skal løyse arealbruk og trafikkavvikling for kollektiv, mjuke
trafikantar og konvensjonell biltrafikk. I tillegg skal planforslaget, jf. kommunens vedtak
k-sak 58/21 ta omsyn til eventuelt vidareføring av E39 i tunnel vidare austover.
Møre og Romsdal fylkeskommune har ut i frå våre ansvarsområde følgjande merknader til
planforslaget ved offentleg ettersyn.
MERKNADER TIL KONSEKVENSUTGREIINGA
Planfaglege merknader
Planavgrensing
Planarbeidet har utgangspunkt i planarbeidet for E39 Bolsønes – Kviltorp, varsla
28.05.2019, og planprogram fastsett 14.05.2020. Planområdet er i ettertid føreslått
avgrensa til å berre omfatte delstrekninga som ligg inne i NTP for 2022-2033. Jf. plan og
bygningslova § 12-1 andre ledd skal kommunen sørgje for nødvendig planavklaring. I
denne samanhengen vurderer vi avgrensinga å medføre mangelfull utgreiingar i
Postadresse: Postboks 2500, 6404 Molde ● Besøksadresse: Julsundvegen 9 ● Telefon: 71 28 00 00
e-post: post@mrfylke.no ● www.mrfylke.no
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konsekvensutgreiinga (Sjå også kommentar om planavgrensing under merknad til
planarbeidet/Planfagleg vurdering).
Konsekvensutgreiing
Konsekvensutgreiinga er jf. planomtalen utført med utgangspunkt i Forskrift om
konsekvensutgreiing og Statens vegvesens handbok V172 konsekvensanalysar. Jf. punkt
9.2, ikkje prissette konsekvensar, så er byliv omfatta av utgreiinga. Vi tolkar dette å
omfatte planforslagets konsekvensar for byutviklinga i eit makroperspektiv.
Organiseringa av Bolsønes vil fastsette E39 si kopling til Molde sentrum og vidare korleis
Bolsønes skal kunne bli utvikla om ny E39 blir realisert. Vi trekk her fram
konsekvensane for mjuke trafikantar som eksempel (mjuke trafikantar er omhandla
samla for fagtema friluftsliv, by og bygdeliv (punkt 9.2.2).
Konsekvensar for mjuke trafikkantar
Figur 76 i planomtalen (konsekvensutgreiinga) viser konsekvensane ved planforslaget
samanlikna med 0-alternativet. Vurderingane i tabellen fordrar at vurderingane både er
forståelege og korrekte. Ein kan her stille spørsmål med påstanden om at planforslaget
medfører «bedra» ferdsel for mjuke trafikantar. Vi stiller og spørsmål ved at dei
negative konsekvensane kan bli avbøta av diverse omvegar, særskilt ettersom
omvegane vil kunne forverre tilhøva for mjuke trafikantar. Vi har ei viss forståing for at
arbeidet med konsekvensane for mjuke trafikantar kan bli noko komplisert, særskilt når
dei er samla med fagtema som friluftsliv, by og bygdeliv. Vi meiner likevel at
vurderingane bør være både enklare å forstå og meir korrekte, enn det som kjem fram
av konsekvensutgreiinga.
Til dømes. Jf. planomtalen, punkt 9.2.2, så er eit av effektmåla at planforslaget å oppnå
«bedre framkommelighet og sikkerhet for alle myke trafikanter med vekt på universell
og attraktiv utforming». I planomtalen er det påstått at planforslaget vil medføre nettop
det. Ei betring av ferdsel for mjuke trafikantar i aust-vest retning. 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. Påstanden om at planforslaget vil medføre bedra
ferdselen for mjuke trafikantar er derfor vanskeleg å forstå. Vi tolkar derfor påstanden
om at planforslaget vil medføre «bedra» ferdsel for mjuke trafikantar å være feil.

Figur 10 henta frå planprogrammet viser kommunedelplanen – Hovudnettet for gåande og
syklande. I venstre del av kartet ser vi korleis kommunen ser føre seg effektive linjeføring i aust-
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vestleg retning. Planforslaget for E39 Bolsønes svarar ikkje ut denne målsettinga, men legg opp til
eit svært uheldig linjeføring for gåande og syklande.

Utsnitt av forslag til plankart for E39 Bolsønes. Linjeføringa for mjuke trafikantar er verken effektiv
eller oversiktleg. Vi vil tru at denne uheldige linjeføringa også vil være ugunstig med tanke på
målsettinga om bedra trafikktryggleik.

Utsnitt av figur 75 i konsekvensutgreiinga ved offentleg ettersyn, med dagens meir eller mindre
brukte gange og sykkellinjer er markert og nummerert. NB! Nokre av dei små, men effektive,
linjeføringane er ikkje vist på figuren.

Figur 76, FB1 gang og sykkelrute E39 tolkar vi å være langs dagens E39, og
representere ferdsel i aust vestleg retning. Dersom alternativ 0 (0-alternativet) er
verdisett til 0, så må alternativ 1. (planforslaget som føreslår gang- og sykkelveg i
kulvert under vegbanen) ha negativ (-) verdsetting.
Tilsvarande kan den samla vurderinga for planforslaget i figur 76 og i figur 82 ikkje være
verdsett med «noe positiv konsekvens», utan at dokumenterast kva som kan verke
avbøtande på dei negative konsekvensane planforslaget vil ha (jf. forklaringa i tabellens
siste punkt).

Utsnitt av figur 76 i konsekvensutgreiinga ved offentleg ettersyn, med ei mangelfull
samla vurdering.
Vi har under gjennomgangen av konsekvensutgreiinga berre trekt ut eit avgrensa utval
og vist korleis dette temaet er mangelfullt utgreidd og som krev meir gjennomarbeiding.
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Vi rår til at også tilsvarande feil blir retta opp for andre utgreiingstema. Inntil dette er
gjennomført så bør den framlagte konsekvensutgreiinga bli lagt til grunn for eit
eventuelt planvedtak.
Samferdsel
Eit hovudmål for planen er å «redusera miljøulempene for naboar og brukare av dagens
fv. 662, herunder gi betre forhold for kollektivtilbod og mjuke trafikantar». Så langt vi
kan sjå inneheld ikkje planen nokon konkrete tiltak for kollektivtrafikken.
I konsekvensutgreiinga for strekninga E39 Julbøen-Molde blir det påpeikt at
kollektivtiltak blir teke vare på gjennom arbeidet med bypakka. Etter det vi kjenner til
har arbeidet med bypakka stoppa opp. Dette i seg sjølv er ikkje grunn for å la være å
gjennomføre nødvendige utgreiingar knyt til kollektivtransport. I arbeidet med sjølve
konsekvensutgreiinga bør ein derfor ikkje vise til bypakkearbeidet, som har stoppa opp,
eller forsøkje å skyve utgreiing av kollektivtransport ut av det pågåande planarbeidet.
Barn og unge
Trafikksituasjonen på nedre Fuglset/Bolsønes er i dag svært uoversiktleg trafikksituasjon. Dette er nærare dokumentert i planomtalens kapittel 8, Verknader av
planforslaget, punkt 8.6, Barn og unge, kor det er vist til ei at fleire opplev kryssa ved
Fuglset, Rema 1000 og Fuglsetbakken som utrygge. Dette gjeld truleg mjuke trafikantar
i alle aldersgrupper, men vil særskilt gjelde dei eldre og dei yngre mjuke trafikantane.
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. Til dømes; 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. Vurderinga av om planforslaget oppnå måla bør her bli
nyansert. At målepunkt 2. er oppfylt er direkte feil dersom ein legg det føreliggande
planforslaget til grunn. Linjeføringa for mjuke trafikantar er lite effektiv for mjuke
trafikantar. Kryssing av E39 på eit punkt er mindre trafikkfarleg enn tidlegare kryssing i
plan, men ein kulvert under E39 gir ikkje betre framkomelegheit. Det same gjeld
linjeføringa for mjuke trafikantar i aust-vestleg retning. Der kor gang- og sykkelvegen
langs E39 før var utan hindring, så vil kulvert under Rundkøyringa medføre at mjuke
trafikantar må ta stigning, noko planlegging av gang- og sykkelvegar bør unngå.
Linjeføringa i kommunedelplanen for sykkel og gange legg og opp til meir effektive
linjeføringar enn det som kjem fram av planforslaget. I planforslaget gir særskilt
linjeføringa ovanfor tunnelinnslaget ein unødvendig stor høgdeforskjell.
Trafikksituasjonen langs Enenvegen er ikkje utforma til mjuke trafikantars fordel, men
framstår som kaotisk og oversiktleg. Vi vurderer punkt 9.4 – 2 om at målsettinga er
oppnådd å være direkte feil.
Vi rår til at ein i det vidare arbeidet tek formålsparagrafen i plan- og bygningslova på
alvor og i større grad bruker barn og unges interesser som formgivande for
planlegginga.
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MERKNADER TIL PLANFORSLAGET
Planfaglege merknader
Oppfølging av kommunestyrevedtak
Molde kommunestyre vedtok og i k-sak 58/21 at i planarbeidet måtte ta omsyn til ein
eventuell framtidig tunell for E39, frå Fuglset og austover til Legrovik. I plandokumenta
er det i planomtalens punkt 4.1.4 føreslått at to uavhengige tunnelløp blir knyta saman
av den planlagde rundkøyringa på Bolsønes.
Vi er litt overraska over forslaget, ettersom dette vil medføre at trafikken relativt langt
inne i fjellet som skal forbi byen må køyre ut på Bolsønes berre for å ta ein runde i
rundkøyringa. Vi kan ikkje sjå at det vil være noko vegfagleg argument for ei slik
løysing. Forslaget om å kople Enenvegen til Fannestrandvegen via Felleskjøpet ser heller
ikkje ut til å være grundig gjennomtenkt. Vi vurderer planomtalens punkt 4.1.4 å være
ikkje være ei utkvittering av den lokal planmyndas vedtak om å legge til rette for
eventuelt vidareføring av tunnel til Legrovik.

Utsnitt av figur 5 i planomtalen, med trafikkflyten ut frå tunnelane og rundt rundkøyringa markert
i raudt. Statens Vegvesens forslag til utkvittering synes å være lite gjennomarbeidd.

Utviding av planområdet
Vi rår til at planområdet blir utvida til å også kunne omfatte kryss i fjell, sjølv om signal
som kommunen har motteke har vore negative til ei slik løysning. Vi grunngir dette med
at kryss i fjell allereie ei planlagt på E39 Ålesund – Molde (på Otrøya), og at dette og har
vore planlagt og gjennomført andre stader i landet. Vi viser her til at kommunen som
lokal planmynde skal sørgje for at det blir utarbeidd reguleringsplan for dei områda i
kommunen kor det er behov for å sikre forsvarleg planavklaring. Etter vår vurdering bør
planområdet derfor bli utvida og planarbeidet omfatte ei grundigare utgreiing av
kommunens bestilling, enn det som er framlagt i plandokumenta.
Trafikksituasjonen langs Enenvegen
Som nemnt er trafikksituasjonen langs Enenvegen uoversiktleg i dag, og vil på sett å vis
bli forverra med ei eventuell realisering av planforslaget. Vi har ovanfor kommentert
planforslagets manglande samordning av avkøyrsler og lite effektive linjeføringar for
mjuke trafikantar.
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For arealformålet BKB5, på sørsida av Rema 1000, er det i planforslaget vist tilkomst frå
sør. Både Rema 1000 og Bjarne Rødseth er verksemder som ligg inntil planområdet,
men kor dagens bygningsmasse ikkje er omfatta av planområdet. Begge desse
verksemdene har i dag tilkomst både frå sør og frå aust. Spørsmålet er om det skal
være to avkøyrsler frå Enenvegen til desse verksemdene, slik det er i dag eller om
avkøyrslene kan bli samla. Den uoversiktlege situasjonen for mjuke trafikantar taler for
ei samanslåing av desse to avkøyrslene.

Utsnitt av forslag til plankart framlagt ved offentleg ettersyn. At utgreiingane dokumenterer at
trafikksituasjonen er uoversiktleg taler for at dei to avkøyrslene til verksemdene nord for
planområdet, Rema 1000 og Bjarne Rødseth, bør bli vurdert samanslått.

Organisering av rundkøyring
I planforslaget er trafikken organisert på tradisjonelt vis kor biltrafikken er prioritert på
bakkenivå, og gang- og sykkel blir vist ned under vegbanen i kulvert. Linjeføringa for
gåande og syklande er lite effektiv og går via mange omvegar.

Utsnitt av forslag til rundkøyring framlagt ved offentleg ettersyn. Biltrafikken er prioritert å skje på
bakkenivå, mens gange og sykkel er vist til kulvert under rundkøyringa, noko som medører at det
er dei mjuke trafikantane som må ta stigninga dette medfører.

Målsettinga med planarbeidet er, jf. planprogrammet, at persontransportveksten skal tas
med kollektivtransport, sykkel og gange (nasjonale mål). Effektmåla for sjølve
reguleringsplanen E39 Bolsønes (-Kviltorp) er å gi betre framkomelegheit og tryggleik
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for alle mjuke trafikantar. Det skal leggast vekt på universell og attraktiv utforming.
Illustrasjonane frå plandokumenta av føreslått organisering av rundkøyring, med
biltrafikk på bakkenivå og gåande og syklande i kulvert under er etter vår vurdering
ikkje i samsvar med målsettinga. Det vil her være dei gåande og syklande som må ta
stigning langs E39. Det vil og være stigning for å passere tunnelinnslaget for gåande og
syklande i aust vestleg retning på neste nivå (oppe ved Rema 1000).
Vi rår her til at ein vurderer å bytte om på biltrafikk, gåande og syklande, slik at
biltrafikken blir liggande i kulvert under. Dette vil og kunne redusere signinga for gåande
og syklande i aust vestleg retning ovanfor tunnelinnslaget, ettersom tunnelen vil måtte
leggast djupare i terrenget.
Vi har frå før i fylket eksempel på planarbeid kor slike løysningar har vore vurdert. Til
dømes i Ørsta. Det gunstige med ei slik organisering vil være at ferdsel for gåande og
syklande skjer på bakkenivå. Biltrafikken vil og være redusert i by og landskapsbildet.

Utsnitt av plandokument for rundkøyring i Ørsta. Gåande og sykklande er her planlagt på
bakkenivå, mens rundkøyringa for biltrafikken er lagt under.

Samferdsel
Kollektivtrafikk
I samanheng med buss så dreier planforslaget seg om ein marginal justering av to
busstopp i Fannestrandvegen og to busstopp i Enenvegen. Med tanke på
kollektivtrafikken har vi ikkje merknader til dette. Vi føreset at busstopp ved båthamna
er utanfor planområdet.
Organisering av trafikk i anleggsfasen
Anleggsfasen i planområdet blir lang og utfordrande, og det er svært viktig å finne gode
løysingar også i denne perioden. Busstoppane på Fuglset må oppretthaldast, og det bør
vere gang- og sykkelveg på begge sider av Fannestrandvegen mellom Glamox og
Fuglset også i anleggsperioden.
Omklassifisering
Det må gjennomførast ein eigen prosess knytt til omklassifisering innanfor planområdet.
Møre og Romsdal fylkeskommune meiner at planforslaget legg opp til akseptable forslag
til eigarskap.

Side 8

KONKLUSJON
Vi har følgjande merknader til konsekvensutgreiinga:
Vi viser til gjennomgangen av konsekvensutgreiing i saksutgreiinga ovanfor og rår til at
feila vi har påpeika i utgreiinga blir retta opp før denne blir lagt til grunn for eventuelt
planvedtak.
Vi har følgjande merknader til planforslaget:
 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 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.

Vi ber elles om at våre merknader blir vurdert innarbeida i det vidare planarbeidet.

Med helsing

Johnny Loen
plansamordnar

Anders Smith-Øvland
Overarkitekt

Dokumentet er elektronisk godkjent og krev derfor ikkje signatur
Fagsaksbehandlar
Samferdsel: rådgivar Ane Øie Jordahl, tlf. 71 28 01 69
Kopi:
Statsforvaltaren i Møre og Romsdal
Statens vegvesen

Notat
Til:

Fra:

Kopi:

BFA60 Plan Utbygging

Transportforvaltning midt 2

Saksbehandler/telefon:

Vidar Neraas / 71274773
Vår dato:

Vår referanse:

19.05.2022

22/86508-2

Uttale til offentlig ettersyn - Detaljregulering E39 Bolsønes

Vi viser til brev datert 01.04.2022 fra Molde kommune med kunngjøring om offentlig
ettersyn av reguleringsplan for E39 Bolsønes.

Saken gjelder

Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for tilkobling av ny E39 Julbøen - Molde
til eksisterende veg på Bolsønes. Planforslaget omfatter nytt kryss, omlegging av
lokalvegnett og gang- og sykkelvegløsninger.
Vår vurdering

Transportforvaltningsseksjonen har ansvaret med å sikre at Statens vegvesen sine interesser
blir ivaretatt i den kommunale planleggingen etter plan- og bygningsloven. Dette omfatter

også reguleringsplaner i egen regi. Statens vegvesen følger interne rutiner og retningslinjer i
planleggingen for å sikre at våre interesser blir ivaretatt. Vi har ingen merknader til
planforslaget.

Vedrørende vedtak i hovedutvalg for teknisk, plan, næring og miljø vil vi først påpeke at

dette planforslaget ivaretar kommunestyrets planvedtak for kommunedelplan for E39

Julbøen-Molde om lilla veglinje og punktet om at «kryssløsningen på Bolsønes planlegges

slik at den muliggjør en fremtidig tunnelløsning videre til Legrovika.» Dette er omtalt
nærmere i planomtalens kapittel 3.2.2 og 4.1.4.

For det andre omfatter dette planforslaget kun veg i dagen og bygger på vedtatt

kommunedelplan for E39 Julbøen-Molde og er samordnet med pågående regulering av E39
Julbøen-Molde. Vi kan derfor ikke se at vedtak i hovedutvalg for teknisk, plan, næring og
miljø skal knyttes til dette planprosjektet.

Postadresse

Telefon: 22 07 30 00

Kontoradresse

Fakturaadresse

Transport og samfunn

firmapost@vegvesen.no

6412 MOLDE

Fakturamottak DFØ

2605 LILLEHAMMER

Org.nr: 971032081

Statens vegvesen

Postboks 1010 Nordre Ål

Fylkeshuset. Julsundvegen 9, 3. etg.

Statens vegvesen

Postboks 4710 Torgarden
7468 Trondheim

Bernt Arne Helberg
Fra: Harald Inge Johnsen <harald.johnsen@vegvesen.no>
Sendt: fredag 25. februar 2022 11:31
Til: Sandøy, Ragnhild <Ragnhild.Sandoy@helse-mr.no>
Kopi: Sjømæling, Lars Erik <Lars.Erik.Sjomeling@helse-mr.no>; Skogheim, Knut Erik
<Knut.Erik.Skogheim@helse-mr.no>; Kjølstad, Vibeke <vibeke.kjolstad@helse-mr.no>; Tor Andrè Ulla
Eiken <tor.andre.eiken@sykehusinnkjop.no>; Vidar Neraas <vidar.neraas@vegvesen.no>; Bernt Arne
Helberg <bernt.helberg@vegvesen.no>
Emne: Re: Reguleringsplanarbeid E39 Bolsønes-Kviltorp
Svarer ut kort.
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.
Oppdummert: I en periode fram til 2026-2027 kan en forvente st området er som idag.
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.
Med hilsen
Harald Johnsen
Prosjektleder E39 Ålesund - Molde

Fra: Sandøy, Ragnhild <Ragnhild.Sandoy@helse-mr.no>
Sendt: fredag, februar 25, 2022 10:59 am
Til: Bernt Arne Helberg; Harald Inge Johnsen
Kopi: Sjømæling, Lars Erik; Skogheim, Knut Erik; Kjølstad, Vibeke; Tor Andrè Ulla Eiken; Halgeir
Brudeseth
Emne: RE: Reguleringsplanarbeid E39 Bolsønes-Kviltorp
Hei,
Viser til tidligere sendt mail den 02.02.22. 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:

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.
Ser frem til å høre fra dere.

Med vennleg helsing

Ragnhild Sandøy

Eiendomsforvalter
Seksjon for eiendomsforvaltning og utbygging
Klinikk for drift og eigedom
Helse Møre og Romsdal HF

+47 93600648 / 71247410
ragnhild.sandoy@helse-mr.no
helse-mr.no
facebook.com/HelseMoreogRomsdal

Fra:
Sendt:
Til:
Emne:
Categories:

"Thomas Fleten" <thomas@sylteosen.no>
onsdag 27. april 2022 13:57:26
"Firmapost" <Firmapost@vegvesen.no>
Offentlig ettersyn - Detaljregulering E39 Bolsønes
IreneV

Hei,
Hvordan tenkes av/på-kjøring til Verftsgaten og Fannestrandvegen fra vår fabrikk?
Kan ikke se at dette kommer frem de planene som foreligger.

Med vennlig hilsen
Thomas Fleten
Daglig leder
Tlf.: 975 25 688
E-post: thomas@sylteosen.no

Fra:
Til:
Kopi:
Emne:
Dato:
Vedlegg:

Thomas Fleten
Firmapost
Bernt Arne Helberg; Arild Grønsberg; Harald Inge Johnsen; otto@barsten.no; eirik.heggemsnes@molde.kommune.no
Detaljregulering E39 Bolsønes
torsdag 28. april 2022 13:24:18
image003.png

Hei,
Viser til informasjonsmøte om ny regulering av Bolsønes-området 27. april.
Vi kan ikke se at det er foretatt noen vurderinger ift. innvirkningen dette planforslaget vil medføre vår virksomhet på Fannestrandvegen
64.
Dersom det er foretatt vurderinger, og SVV/Molde kommune har kommet til en beslutning om at spesielle hensyn/tiltak ikke er
nødvendig, så ber vi om en redegjørelse for dette.
Vi mener vi utgjør en stor andel av trafikkbildet i Bolsønes-området. For første kvartal 2022 har vi produsert og levert 8500m3 ved vår
fabrikk på Bolsønes, dette medfører følgende storbil-trafikk:
1215 trommelbiler med lass – 2430 turer inn og ut av Bolsønes-området. Dette eksklusiv betongpumpebiler
114 leveranser av sement fraktet med semitrailer
Tankbilleveranse av tilsetningsstoffer
Levering stykkgods
Avfallshåndtering
Personbiltrafikk
Vi stiller oss kritisk til at denne produksjonen/trafikken kan opprettholdes uten plunder og heft i en byggeperiode der vi vil bli omringet av
anleggsaktivitet.
I tillegg til dette er vi også den eneste produsenten/leverandøren av ferdigbetong innenfor et område på 70km med kapasitet og utstyr til
å forsyne markedet.
Vi anser det som samfunnskritisk at vår kapasitet opprettholdes i fremtiden.
På vegne av Sylteosen Betong og Fannestrandsvegen 64 Molde AS har vi 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 Fannestrandsvegen 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 Fannestrandsvegen 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.
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.

Vi stiller gjerne til et møte for å diskutere alternative løsninger.

Med vennlig hilsen
Thomas Fleten
Daglig leder
Tlf.: 975 25 688
E-post: thomas@sylteosen.no

               

Fra:
Til:
Kopi:
Emne:
Dato:

Oddbjørn Silseth
Firmapost
Bernt Arne Helberg
Detaljregulering E29 Bolsønes
torsdag 28. april 2022 13:54:23

Hei.
Som leder for Wist Last & Buss sine avdelinger i Nordmøre og Romsdal , er vi den bedriften som
blir mest skadelidende-- mister vårt anlegg og uteområde i Fannestrandveien 71..
I Wist Molde , er det 20 ansatte + VY-buss som har 25-30 ansatte som har oppmøte og base
her.
Vi har bygget opp og utviklet eiendommen sammen med eier , og benyttet denne siden april2005
Viser til allmøte i Molde Rådhus 27.04-22
At veier bygges og nye løsninger kommer utviklingen.
Jeg stiller meg undrende til løsningen som ble presentert.
Der man bygger en rundkjøring med 4-felt inn og ut , som etter 50 -100 meter ender opp i
dagens veg ( 2-felt).
Og i tillegg skal beholde lyskryss ved Felleskjøpet og ute ved Campingplass.
Her vil det skapes køer og utfordringer i rushtider.
Løsningen her må være at tunell (E39) fra vest fortsetter i dette prosjekt til Årø. Med avkjøring
i fjellet mot evt. Bolsønes.
At gjennomgangstrafikk og lokaltrafikk separeres ved inngang til tunell i vest og øst.
Molde kan ikke benyttede de unike arealene : Bolsønes - Tøndergård-_Riterio m.v til veier (4felt) .
Jeg har jobbet i og ledet bedrifter i Molde siden 1984.
Tilnærmet alle varer og persontransport i og inn-ut av regionen , transporteres på vei.
Ved utbygginger og vurderinger av evt. ny plassering. Har vi alltid endt opp med manglende
tilgang på arealer i Molde kommune.
Vi er en servicebedrift for transportbransjen ( lastebiler og busser) , og må være plassert sentralt
, har behov for ca. 15.dekar tomt.
Dette for minimal kjøring og tidsbruk for kunde (som er positivt for miljøet og utnyttelse av
kjøretid).
Molde kommune må nå prioritere og tilrettelegge for næringsaktørene og arbeidsplassene.
Ser frem til en god løsning på trafikk og vei , og at Molde kommune tilrettelegger for bedrifter og
arbeidsplasser som utvikles og er en viktig i regionen.

Oddbjørn Silseth
Avdelingsleder
oddbjoern.silseth@wistlastbuss.no
Tlf:      +47 71 21 49 01

Mob: +47 915 44 306
Wist Last & Buss, Fannestrandveien 71, 6416 Molde
www.wistlastbuss.no

Wist Last & Buss på facebook
Omtanke • Tilgjengelighet • Kompetanse

Fra:
Til:
Kopi:
Emne:
Dato:

Oddbjørn Silseth
Bernt Arne Helberg
Bjørn Hellem
Fannestrandveien 71 Molde
onsdag 11. mai 2022 14:25:49

Hei Bernt.
Som avd.leder for Wist Last & Buss AS her i Molde har jeg behov for å få orientering om den
reelle fremdriftsplanen for vegprosjektet her.
Som vil legge beslag på bygg og utearealer som vi leier og bedriver vår aktivitet i. Deltok på
infomøte i Molde 27.04.22.
Vi har leieavtale her 8 år frem i tid + opsjon.
Vi er 20 ansatte ved avdelingen.
Forhandler av Volvo lastebiler og busser som er markedsleder i regionen og driver en
omfattende verkstedvirksomhet i bygget.
I tillegg til lastebiler , vedlikeholder vi en stor mengde av busser i området som krever sentral
plassering mot byen / og terminal.    
Spørsmål:
Tidsplan / realistisk.
Kompensasjonsordning for leietakere.
Tiltak for å tilby alternativt areal ( ca15.mål) - sentralt
Ser frem til info. fra STV .
Mvh

Oddbjørn Silseth
Avdelingsleder
oddbjoern.silseth@wistlastbuss.no
Tlf:      +47 71 21 49 01
Mob: +47 915 44 306
Wist Last & Buss, Fannestrandveien 71, 6416 Molde
www.wistlastbuss.no

Wist Last & Buss på facebook
Omtanke • Tilgjengelighet • Kompetanse

Bernt Arne Helberg
Fra:
Sendt:
Til:
Kopi:
Emne:

Ståle Reitan <reitan@autobiz.no>
onsdag 11. mai 2022 20:33
Bernt Arne Helberg
Arild Grønsberg; Tone Hammer; Andrius Stonys
Oppsummering fra oppfølgende møte m/ Ståle Reitan - E39 Bolsønes

Oppfølgingsflagg:
Status for flagg:

Følg opp
Flagget

Hei og god kveld.
Dette er riktig, men for ordens skyld må jeg ha med litt mer siden vi nå stort sett kun har hatt fokus på tilkomst kjørebroen. Eiendommen vil jo bli
kraftig berørt totalt sett.
1. Avkjørsler fra verftsgata til eiendommene som forespeilet : en mot vest som inntegnet. en avkjørsel ned på nr. 72 samt en ned til nr. 74. totalt 3
innkjørsler. En av disse må bli naturlig `hoved` innkjørsel til eiendommene.
2. Mulig Tesla super ladere nå ikke trenger å bli flyttet ? men om så må de ha ny tilsvarende profilert plassering, evt. kostnader ifb. med dette må
løses for de.
3. Eiendommene fannestrandvegen (fsv) 70. 72 & 74 vil miste totalt mellom 60‐70 P plasser:
• Tesla og treningssenteret vil miste sine respektive plasser (lade tomta) på fsv. 72.
• Bilextra bilverksted, mc senteret, Molde Marine
samt kontorer vil miste ca. 50% av sine totale p‐
plasser. (72 & 74) Disse må erstattes med P‐areal
med tilknytning til sine respektive lokaler.
Bolig, kontor samt lager blir fjernet. Bolig og kontor var forventet så ingen problem så lenge det blir kompensert. Å miste lagerlokalene var ikke
beregnet, men vi greier vel å løse det et annet sted på eiendommen. Håper jeg har fått med det viktigste her. Holder det at vi har denne dialogen
her, eller bør jeg sende inn kommentarer innen høringsfristen ? Må være ærlige nå : )
Med Vennlig Hilsen/Best Regards

Ståle Reitan

Reitan Eiendom Molde AS
Tlf
: +47 91 58 17 17
e. mail : reitan@abscandinavia.eu

Fra: Bernt Arne Helberg <bernt.helberg@vegvesen.no>
Sendt: onsdag 11. mai 2022 13:06
Til: Ståle Reitan <reitan@autobiz.no>
Kopi: Arild Grønsberg <arild.gronsberg@vegvesen.no>; Tone Hammer <Tone.Hammer@vegvesen.no>; Andrius Stonys <andrius.stonys@vegvesen.no>
Emne: Oppsummering fra oppfølgende møte m/ Ståle Reitan ‐ E39 Bolsønes Hei
Jeg har prøvd å oppsummere fra mandagens møte:
•
•
•
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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.

Statens vegvesen ser på muligheten for å flytte Verftsgata noen meter lenger nord, for å gi mer kjøre areal til Fannestrandvegen 70 og 72. Nytt møte er avtalt 20. mai. –
snakkes.
Med hilsen
Bernt Arne Helberg

Planleggingsleder

Statens vegvesen, Utbygging
Fagressurser Utbygging, Plan Utbygging
Besøksadresse: Byavegen 48, Steinkjer
Mobil: +47 91007065 epost: bernt.helberg@vegvesen.no
www.vegvesen.no epost: firmapost@vegvesen.no

Fra:
Til:
Kopi:
Emne:
Dato:
Vedlegg:

Åse Bomann-Larsen
Firmapost
Arild Johannessen; Ingar Grytbakk
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Detaljregulering E39 Bolsønes
Circle K Norge AS, hjemmelshaver til eiendommen gnr./bnr. 26/600 i Molde kommune,
registrerer at forslaget til ny detaljregulering for E39 Bolsønes, legger beslag på størstedelen av
eiendommen der vår servicestasjon, Circle K Bolsønes, ligger i dag.
Slik forslaget til detaljregulering er utformet vil det få store konsekvenser for Circle K Norge AS.
Forslaget innebærer at Circle K Norge AS må avvikle driften av servicestasjonen i sin helhet.
Likeså vil dette føre til at franchisetaker av stasjonen, må legge ned driften av stasjonen, avvikle
driftsselskapet og si opp alle ansatte.
Dersom forslaget til detaljreguleringsplan blir vedtatt, gjør vi oppmerksom på at Circle K Norge
AS vil 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.    
Eiendomsverdien og tap av fremtidige inntekter for Circle K og vår franchisetaker, utgjør en ikke
ubetydelige sum. Vi ber derfor om at SVV i samarbeid med kommunen regulerer en ny og egnet
tomt for etablering av en ny servicestasjonen 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.
Åse Bomann-Larsen
Eiendomssjef – Senior Manager Real Estate Development
e: asebo@circlekeurope.com
m: +47 45292786

Circle K Norge AS
Visitor address: Schweigaards gate 16, 0191 Oslo
Postal address: Pb 1176 Sentrum, 0107 Oslo, Norway
Couche-Tard

Part of Alimentation Couche-Tard

CONFIDENTIALITY NOTE: This e-mail message, including any attachment(s), contains
information that may be confidential, protected by the attorney-client or other legal
privileges, and/or proprietary non-public information. If you are not an intended recipient
of this message or an authorized assistant to an intended recipient, please notify the sender

by replying to this message so that we can correct our records to avoid the mistake in the
future and then delete it from your system. Use, dissemination, distribution, or
reproduction of this message and/or any of its attachments (if any) by unintended
recipients is not authorized and may be unlawful. Your cooperation with this request is
appreciated.

Naturvernforbundet i Molde

Molde 9.5.22
firmapost@vegvesen.no
postmottak@molde.kommune.no

Detaljregulering E39 Bolsønes – plannr 201905
Vi har tidligere kommet med flere meninger om Møreaksen og
konsekvensutredningen for Julbøen – Molde som planen for E39 Bolsønes
legger til grunn.
Vi mener at Møreaksen er et negativt prosjekt for både natur, klima og
byutvikling.
Hele planprosessen fra Ørskogfjellet og til Molde har karakter av en bit for
bit planlegging. På den måten kommer ikke de negative konsekvensene
fram i den rette sammenhengen.
Etter planutredningen er det ikke gjennomført en egen nytte og
kostnadsanalyse for delstrekningen E39 Bolsønes, men det vises til
kostnadsanalysen for kommunedelplan E39 Julbøen – Molde. Etter planutredningen for kommunedelplanen, er kostnaden for en to felts veg
2 660 millioner og 4 425 millioner for en fire felts veg.
Vi mener at en oppdatert kostnadsbegning for Julbøen – Molde må legges
fram. Vi må også etterlyse kostnadene for gjennomføringen av
reguleringsplanen for E39 Bolsønes.
En vesentlig del av diskusjonen om Møreaksen gjelder også kostnader og
samfunnsøkonomiske vurderinger. Det er derfor viktig at det blir lagt fram
beregninger for byggekostnadene. Innenfor bygg og anlegg er det for
tiden en sterk prisvekst.
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Byplanlegging
Dersom Stortinget i et budsjettvedtak setter i gang Møreaksen, burde det
allerede nå ha vært en plan som viser en lengre tunell, og med sidetuneller til bruk for lokaltrafikken.
Vi mener at det vil være ødeleggende for bydelen, inkludert Fannestranda
og Fuglset, med tunellåpninger for fire felt sammen med den store og
høye rundkjøringen på Bolsønes.
Vi regner med at dersom denne reguleringsplanen blir vedtatt, så starter
på nytt presset for planlegging av en firefelts veg på Fannestranda.
I bydelen planlegges det nye boligområder, og dette krever blant annet en
vurdering av en framtidig grøntstruktur med flere sammenhengende
gang- og sykkelveger. En åpning av Fuglsetbekken vil bli en viktig del av
den strukturen.
Vi mener at det er behov for et vesentlig større planområde slik at de
forskjellige arealbehovene og planmålene kan avklares i en større
sammenheng. Blant annet bør det tas standpunkt til aktuelle skoleveger
fra nye boligområder.
Vi er uenige i den sterke rollen som Statens vegvesen med sine
vegplanleggere har fått i byplanleggingen. Vi vil foreslå at også andre får
legge fram sine synspunkt for både de folkevalgte og andre.
Transportøkonomisk Institutt har for eksempel en forskningsgruppe for
byutvikling og transport. Den utvikler kunnskap om trafikkplanlegging i
byer.
Statens vegvesen planlegger ut fra en vesentlig økning i biltrafikken i
årene framover. Trafikkgrunnlaget som så brukes i de økonomiske
beregningene støtter på den måten opp om Møreaksen og etter hvert en
fire felts veg. Prognosene som brukes er dårlig begrunnet. Et viktig
grunnlag for prognosene bør også være miljøutfordringer som klima,
energiforbruk og forurensning fra biltrafikk. Videre har Stortinget vedtatt
at en vesentlig del av transporten av gods skal over fra veg til sjø og
bane.
Tidligere har vi kommentert at vi ikke kan se at prognosene for Møreaksen
er samkjørt med de politiske målene og vedtakene om nullvisjonen for
trafikkutviklingen i byene. Dersom det blir en vesentlig økning i
dagpendlingen mellom Ålesund og Molde, vil biltrafikken i også byene øke.
Klima
Det er positivt at det er vist til forskriften om konsekvensutredninger som
stiller krav til en klimagassutredning iht. § 10 og § 21. Men vi har fortsatt
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ikke sett noen til en klimagassutredning som setter 0 alternativet med
ferger opp mot Møreaksen. (Molde – Ørskogfjellet.)
I delrapporten om klimagassutslipp leser vi at det blant annet kan bli lagt
til rette for nullutslipps maskiner og forbud mot unødvendig
tomgangskjøring i anleggsperioden. Men det står ikke noe om dette i
reguleringsbestemmelsene sin del om klima.
Byggingen av E39 Molde – Hjelset er i gang. Vi kjenner ikke til bruk av
nullutslippsmaskiner og elektriske lastebiler i det prosjektet.
I våre uttalelser til planleggingen av strekningen Julbøen – Molde, foreslo
vi noen miljøkrav. Standardsvaret er at Statens vegvesen er pålagt å
redusere kostnadene i prosjektet. På den måten ble det vanskelig å nå
fram med miljøkrav.
Vann og vannforurensning
I utredningen om vann leser vi at i dagsonen på Bolsønes er det en
spesiell utfordring med dreneringen med tanke på at planområdet ligger
på lave høyder nært sjøen. Ved stormflo kan det stå vann over lavpunktet
i gang- og sykkelvegen.
Vi 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. Generelt er
vaskevann fra vegtunneler sterkt forurenset av trafikkskapt forurensning i
form av metaller, PAH-forbindelser, mikroplast og ulike typer av partikler
som følge av slitasje på kjøretøy og asfalt samt utslipp fra kjøretøy.
Vi vil i tillegg nevne ny kunnskap om en kjemisk forbindelse fra
avrenningsvann fra veger som trolig også har negative konsekvenser for
miljøet. Det er antioksidanten 6PPD-kinon som brukes i bildekk, og som
etter foreløpig forskning kan være akutt giftig.
En undersøkelse gjort på oppdrag av Miljødirektoratet viser at biltrafikk er
den største kilden til landbaserte utslipp av mikroplast. 1,9 kg i året per
kjøretøy. Elektriske biler bidrar med mer mikroplast enn fossile biler.
I rapporten om biologisk mangfold er det opplyst at tunnelvaskevannet vil
renses før utslipp.
Det er ikke skrevet noe om hvilke rensekrav som er aktuelle. Vi regner
med at vegvesenet har en del erfaringer fra andre tunellprosjekt. Vi vil at
det blir lagt fram informasjon om mengden av forurensninger i
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tunellvannet etter rensing. Blant annet om hvor stor del av mikroplasten
som blir tatt bort i en renseprosess før tunellvatnet føres ut i sjøen.
Luftforurensning
Vi ser av kartet som viser luftforurensning at gang- og sykkelvegen under
rundkjøringen kommer i rød sone. I rød sone har personer med
eksisterende luftveis- og hjertekarsykdom økt risiko for å oppleve
skadelige helseeffekter. Selv om oppholdstiden for gående og syklende i
den røde sonen blir kort, er det likevel viktig å unngå påvirkningen. Vi
regner med at utskiftingen av luft under rundkjøringen blir mindre enn
over. Partikler og gasser tyngre enn luft vil trolig samle seg under den.
Dette må avklares.
Vi leser at et tiltak for å sikre tilfredsstillende luftkvalitet på Bolsønes, kan
være at tunellufta til enhver tid føres fra øst mot vest og bort fra
Bolsønes.
Vi har merket oss at i luftrapporten for Julbøen – Molde står det at størst
utslipp forventes ved den østlige tunnelmunningen. I den planen ble det
ikke lagt fram et luftsonekart for Mordalen. Det sto heller ikke noe om at
størstedelen av den forurensende tunellufta skulle føres ut i Mordalen eller
noe om konsekvensene som dette vil få for naturen i det området. Dette
må forklares.
Gående, syklende og kollektivtrafikk
Vi har ikke merknader til gang- og sykkelvegnettet i planen, men trafikken
på Enenvegen er stor. Vi mener at planen må ha med en undergang for
gående og syklende. Dette som en del av den planlagte vegbyggingen i
området.
Vi ser at driftsområdet for bussene må bort. Hvilke konsekvenser det vil få
for driften av kollektivtrafikken er ikke avklart. Nasjonal transportplan gir
klare føringer om satsing på kollektive transporttilbud i byene. Vi mener
derfor at det blir feil når konsekvensene av fjerning av driftsområdet ikke
har blitt en del av utredningen.
Massedeponi
Tidligere i prosessen for Møreaksen har vi tatt opp utfordringen med
massehåndtering/massedeponi av stein fra tunellene. Etter konsekvensutredningen for Julbøen - Molde skal det bli egne deponi for ubrukbare
masser og andre for brukbare masser. Vi mener at massedeponiene burde
vært en del av konsekvensutredningen. Dette på grunn av de store
arealene som trengs til massedeponiene.
Det er fortsatt ikke noen avklaring om eventuelle sjøfyllinger i bydelen og
tippområdene for brukbare masser og steinmasser som ikke er brukbare.
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I planprogrammet for Møreaksen, som ble vedtatt 15.11.12, står det på
side 17:
”Disponering av overskuddsmassene skal omtales i planarbeidet.
Deponiområder som vil kunne gi permanente konsekvenser beskrives
under ikke prissatte konsekvenser som landskapsbilde og naturmiljø.
Aktuelle steder for deponier må vurderes for kapasitet og egnethet.
Dette gjelder også vurdering av mulige utskipningssteder for
deponimasser. For egnethet må landskap, naturmiljø, grunnforhold,
transportavstander være med i vurderingen.”
Dette gamle kravet er fortsatt ikke følget opp. Vi må etterlyse en
avklaring på om massene fra Kringstadtunellen er et kommunalt ansvar
eller et statlig ansvar.
I fjor ble det gjort et politisk vedtak i kommunen om prioritering av
planleggingsoppgavene. Saksutredningen og vedtaket viser at
planavdelingen i kommunen har en alt for liten kapasitet til blant
arealplanleggingen. En plan for biologisk mangfold og en for
trafikksikkerhet falt også ut av arbeidsprogrammet.
4 – felts veg
Reguleringsplanen for Julbøen – Molde viser en framtidig 4 - felts veg for
110 km/t. Det er stor usikkerhet om det noen gang blir aktuelt med et
byggetrinn 2. Det må derfor være et mål å unngå inngrep på de arealene
som er planlagt som et byggetrinn 2. Vi ønsker derfor et punkt i planbestemmelsene 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 medvirkning
Sentralt i den praktiske bruken av offentlighetsloven er tilgangen til
postjournaler der blant annet avsenderen av et brev kommer fram.
Den 24.3.22 tok vi kontakt med kommunen fordi vår uttalelse av 3.3 til
reguleringsplanen for Julbøen – Molde ikke var med på den offentlige
postjournalen. Vi fikk svar om at brevet var journalført i sak 21/000912,
men det hadde ikke kommet inn i innsynsløsningen (postlisten) på grunn
av en systemfeil. Vi finner det fortsatt ikke.
I kunngjøringen av denne planen leser vi at merknader skal sendes til
Statens vegvesen.
Vi har gitt uttalelser til mange reguleringsplaner som kommunen som
planmyndighet har sendt på høring og som senere ble behandlet sammen
med merknadene. Det er første gang som vi kjenner til at uttalelser til en
plan skal sendes til en utbygger.
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Vi må stille spørsmål til om det er juridisk rett å gjøre det på den måten?
Et neste spørsmål må da bli om uttalelser til denne planen vil komme fram
av kommunen sin postjournal etter etablert praksis?
Kommunen har til vanlig i høringssaker lagt opp til en god medvirkningsprosess på nettet. Det er et positivt tilbud å kunne skrive
merknader inn på: ”Min uttalelse til planen.” Dette tilbudet var det mulig å
bruke da reguleringsplanen for Julbøen var på høring, men vi ser at i
denne høringen er tilbudet tatt bort fra nettsida.
Vennlig hilsen
Naturvernforbundet i Molde
v/Knut Løken, sekretær
Lillevikvegen 4A
6412 Molde

E-postadresse: molde@naturvernforbundet.no Naturvernforbundet i Molde er på Facebook
www.naturvernforbundet.no/mr
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Bernt Arne Helberg
Fra:
Sendt:
Til:
Kopi:
Emne:
Vedlegg:

Roy O. Barsten <roy@barsten.no>
onsdag 11. mai 2022 16:15
Firmapost
'Helge Rønning (XPRO)'; 'Otto Barsten'; 'Jan Erik Frilund'
Klage på forslag til reguleringsbestemmelser for E39 BOLSØNES PlanID 1506-202105
MOBE kartutsnitt molde gnr27bnr494.pdf; Reguleringsbestemmelser E39 Bolsønes - Høringsutkast .PDF

Til Statens Vegvesen:
Reguleringsbestemmelsene i PlanID 1506_2019005 §8.2 Midlertidig bygge‐ og anleggsområde (#1)
viser til ulike arealer som foreslås midlertidig båndlagt i anleggsperioden.
Et av disse arealene forstår vi av plankartet er vår eiendom gnr/bnr 27/494.
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.
På denne måten håper vi å løse saken til det beste for alle parter.
Vi ber derfor om at reguleringskartet endres i samsvar med dette.
Med vennlig hilsen
Molde Betong AS
Roy O. Barsten
roy@barsten.no
+4790722920
KOPI: Ferd Båt AS og Xpro AS
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Planbestemmelser

PlanID 1506_2019005

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR E39 BOLSØNES
MOLDE KOMMUNE
Plan-id: 1506_202105
Arkivsak:
Planforslagsdato: 18.03.2022
Revidert etter innkomne merknader:
Vedtaksdato:

§ 1 PLANAVGRENSNING
I medhold av plan- og bygningslovens (PBL) § 12-7, gjelder disse reguleringsbestemmelsene for det
området som på plankart er avgrenset med strektype «Plangrense». Reguleringsplanen består av 2
plankart i målestokk 1:1000 (A1), datert 18.03.2022.

§ 2 REGULERINGSFORMÅL
a) I medhold av PBL §§ 12-5 og 12-6 er planområdet inndelt med følgende arealformål:
-

Bebyggelse og anlegg (PBL § 12-5 nr. 1)
o Boligbebyggelse-konsentrert småhusbebyggelse (BKS) (1112)
o Forretning/kontor (BKB) (1810)
o Forretning/kontor/industri (BKB) (1811)
o Næring/tjenesteyting (BKB) (1824)

-

Samferdsel og teknisk infrastruktur (PBL § 12-5 nr. 2)
o Kjøreveg - offentlig (o_SKV) (2011)
o Kjøreveg - privat (f_SKV) (2011)
o Fortau (SF) (2012)
o Gang-/sykkelveg (SGS) (2015)
o Sykkelanlegg (SS) (2017)
o Annen veggrunn – tekniske anlegg (SVT) (2018)
o Annen veggrunn - grøntareal (SVG) (2019)
o Holdeplass/plattform (SH) (2025)
o Tekniske bygg/konstruksjoner (STB) (2027)
o Kombinerte formål for samferdselsanlegg og/eller teknisk infrastruktur (SKF) (2800)

-

Grønnstruktur (PBL § 12-5 nr. 3)
o Friområde (GF) (3040)

-

Hensynssoner (PBL § 12-6)
o Sikringssoner - tunnel (H190) (190)
o Bevaring kulturmiljø (H570) (570)

b) Områder med bestemmelser iht. PBL § 12-7:
-

Bestemmelsesområder (PBL § 12-7)
o Utforming (#Støyvoll) (1)
o Trafikkregulerende tiltak og parkeringsbestemmelser (#2) (7)

E39 Bolsønes

side 1

Planbestemmelser
o

PlanID 1506_2019005

Midlertidig bygge- og anleggsområde (#1)

§ 3 FELLESBESTEMMELSER
Gjelder alle planformål og bestemmelsesområder jfr. Plan- og bygningslovens §§ 12-5, 12-6
og 12-7.
§ 3.1 Geotekniske og ingeniørgeologiske forhold
Alle arbeider innenfor planområdet skal utføres iht. anbefalinger i geoteknisk rapport og i
ingeniørgeologisk rapport:
o
o

B11796-GEOT-R2_Geoteknisk vurderingsrapport E39 Bolsønes, utarbeidet av Statens
vegvesen, datert 07.02.2022
40053-GEOL-R01_Molde-Julb_rp_komplett, utarbeidet av Statens vegvesen, datert
15.12.2021

Alle tiltak skal etterfølges ved prosjektering og anleggsgjennomføring.
§ 3.2 Støy
a) Grenseverdiene i Miljødirektoratets retningslinje T‐1442/2021 «Retningslinjer for behandling av
støy i arealplanlegging» skal legges til grunn for både anleggsfasen og driftsfasen.
b) Anbefalinger og føringer gitt i Støyrapport datert 23.03.2022 skal følges. Dersom det er
uforholdsmessig kostbart eller teknisk vanskelig å tilfredsstille kvalitetskriteriene jf. tabell 2 i T1442/2021, kan mindre avvik fra kvalitetskriteriene aksepteres.
c) Bygninger som vurderes for lokale støytiltak, er listet opp i Støyrapport datert 23.03.2022.
Bygningene ligger både innenfor og utenfor planområdet. Konkret utforming og utførelse av
lokale støytiltak avklares etter samråd med grunneierne. Dersom tiltaket er søknadspliktig, skal
utforming og utførelse fastsettes gjennom byggesaksbehandling og eventuelt planbehandling
etter plan- og bygningsloven.
d) Regulert støyskjermingstiltak med skjerm eller skjerm over mur skal ha minimum høyde 2 meter
og maksimum 3,5 meter målt over vegens planum til topp skjerm. Voller på plankart skal ha
høyde minst 4 meter over vegens planum.
§ 3.3 Luft
Retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanleggingen T- 1520/ 2012 skal legges til grunn for
både anleggsfasen og driftsfasen.
§ 3.4 Landskapsbehandling og terrengtilpasning
a) Tegningen O 101, vedlegg til Formingsveileder, skal legges til grunn for utforming og behandling
av sideterreng.

E39 Bolsønes

side 2

Planbestemmelser

PlanID 1506_2019005

b) Nytt veganlegg skal utføres slik at det best mulig blir tilpasset eksisterende terreng og
omkringliggende landskap. Alle skjæringer og fyllinger skal avsluttes inn mot terreng slik at
overgangen mot eksisterende terreng blir så naturlig som mulig. Bratte skjæringer og fyllinger
skal slakes ut ved topp/ bunn slik at de får en myk overgang. Sidearealer skal istandsettes i
samarbeid med landskapsarkitekt.
c) Områder med eventuelle skader på vegetasjonen i anleggsperioden skal revegeteres og tilføres
et vekstlag med stedegne masser, gjelder området ved tunellpåhugget.
d) Eksisterende trær og beplantning i området som ikke kommer i direkte konflikt med vegtraseen
eller frisiktsoner skal bevares. Dette gjelder spesielt langs Fannestrandvegen inn mot private
hager, trerekker markert til bevaring i tegning O101.
e) Alle areal tilknyttet veganlegget skal bli stelt til, naturlig revegetert eller tilsådd og tilplanta med
trær, busker eller stauder, i henhold til landskapsplan O101, datert 24.02.2022. Grøfter og øvrig
sidearealer langs E39 skal tilsåes med grasfrøblanding tilpasset lokalt klima i regionen. Alle
sideareal skal være satt i stand senest i løpet av andre sommerhalvår etter at veganlegget er
ferdigstilt. Midlertidige områder skal tilbakeføres til det formålet som er vist på plankartet.
§ 3.5 Beplantning
a) Det skal utarbeides skjøtselsplan for alle nye grøntanlegg.
b) Fannestrandalleen langs Fannestrandvegen skal videreføres og gjenskapes slik at
landskapskvalitetene og den kulturhistoriske karakteren ivaretas (ihht §11.3-5 i
kommuneplanens arealdel, planbest.). Reetablering av nye trær skal sikres gode vekstforhold ved
å avsette tilstrekkelig plass til rotsystem og krone med fulllverdige erstattningstrær. For å sikre
gode vekstvilkår bør ikke trær plantes i rabatter smalere enn tre meter uten at det gjøres
spesielle tiltak. Inntil kjørebane skal det benyttes høystammede trær
§ 3.6 Universell utforming
Planlegging og utbygging skal basere seg på prinsippet om universell utforming og tilgjengelighet for
alle innenplanområdet.
§ 3.7 Estetikk og arkitektur
Beskrivelser og føringer som er omtalt Formingsveileder, datert 18.3.2022, skal legges til grunn for
utforming av alle elementer i veganlegget og tilgrensende områder.
Estetiske retningslinjer gitt i kommuneplanens arealdel §22 arkitektur og estetikk skal følges.
§ 3.8 Kulturminner
Dersom det under arbeid i planområdet oppdages automatisk fredede kulturminner skal arbeidet
stanses omgående og beskjed gis til Møre og Romsdal fylkeskommune, jf. kulturminneloven § 8,
andre ledd.
§ 3.9 Vannforsyning
For vannforsyningsanlegg, herunder brønner som kan bli skadet som følge av utbyggingen, skal det
før anleggsstart utarbeides en plan for erstatning av brønner og beredskap for midlertidig
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vannforsyning. Nye vannforsyningsanlegg skal være ferdigstilte og klare for bruk før gamle anlegg
fjernes.
§ 3.10 Klima
a) Det skal legges til rette for at energibruk og klimagassutslipp i forbindelse med anleggsaktiviteten
skal begrenses mest mulig gjennom redusert transportomfang og valg av materialer og utstyr
som gir lav energibruk og lave klimagassutslipp.
b) Klimagassutslipp skal brukes som et av beslutningsgrunnlagene for valg av materialer og
løsninger.

§ 4 BEBYGGELSE OG ANLEGG
§ 4.1 Boligområder
Områdene merket BKS1 og BKS3 gjelder eksisterende boligbebyggelse. Bestemmelser i gjeldende
reguleringsplaner skal gjelde.
§ 4.2 Næringsområder
Områdene merket BKB gjelder områder som tidligere er regulert og brukt til ulike næringsformål.
Bestemmelser i gjeldende reguleringsplaner og kommuneplan skal fortsatt gjelde.
Ved nyetableringer skal det utarbeides detaljert reguleringsplan for det aktuelle tiltaket eller for et
større område.

§ 5 SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR
§ 5.1 Generelt
Mindre endringer i skråningsutslag og formålsgrenser for Annen veggrunn vil kunne skje som følge av
uforutsigbare forhold som for eksempel grunnforhold eller feil i kartgrunnlag og optimalisering av
løsning.
Areal som ikke blir brukt til vegformål, skal brukes som tilstøtende formål, eller gå tilbake til
opprinnelig formål.
Gater og plasser innen planområdet skal opparbeides med god, varig standard på belegning,
kantstein, belysning, beplantning og vegutstyr. Overgang til sidearealer og mellom ulike
dekkematerialer skal være tydelig markert med kantstein eller tilsvarende
§ 5.2 Kjøreveg (SKV)
Kjøreveg merket o_SKV omfatter offentlig kjøreveg med vegskuldrer og bru.
Området merket f_SKV skal brukes til privat felles kjøreveg for gnr. 26 bnr. 17 og 426.
§ 5.3 Gang- og sykkelanlegg (SF, SGS og SS)
Områdene skal ha offentlig eierform.
§ 5.4 Annen veggrunn - tekniske anlegg (SVT)
o_SVT omfatter nødvendige arealer til grøfter, tekniske installasjoner, skjæringer, fyllinger og
støttemurer. Det tillates oppført mindre bygninger som antennestasjon og tekniske installasjoner
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knyttet til drift av veganlegget og kommunaltekniske anlegg. I anleggsfasen kan arealet benyttes til
anleggsbelte og riggområde.
Der det er plass til det skal murer være i naturstein med unntak av undergangene. Områder som
utgjør mindre midtrabatter og øyer, skal ut fra vurderinger omkring sikkerhet og hensiktsmessig drift
og vedlikehold, kunne utføres med annen tilvirket overflate enn beplantning.
§ 5.5 Annen veggrunn - grøntareal (SVG)
I anleggsfasen kan arealet benyttes til rigg, bygge- og anleggsområde.
Områder merket o_SVG skal i hovedsak opparbeides som grønt, enten i form av vegetasjon som er
tatt vare på eller rehabilitert, eller i form av ny beplantning. Områdene kan også inneholde murer,
skjæringer, sikkerhetsgjerder og tekniske installasjoner. I naturpregede områder skal vegetasjonen,
masseplantingen, så langt som mulig bestå av arter som forekommer naturlig på stedet. Der det er
plass til det skal murer være i naturstein med unntak av undergangene. Områder som utgjør mindre
midtrabatter og øyer, skal ut fra vurderinger omkring sikkerhet og hensiktsmessig drift og
vedlikehold, kunne utføres med annen tilvirket overflate enn beplantning.
§ 5.6 Holdeplass (SH)
Områdene merket o_SH1-2 skal brukes som bussholdeplass og plattform. Områdene merket o_SH3-4
er plattformer i forbindelse med kantstopp for buss.
§ 5.7 Teknisk bygg (STB)
Teknisk bygg skal tilpasses helheten på stedet med hensyn til plassering i terreng , takform,
materialbruk og fargevalg.
§ 5.8 Kombinerte formål for samferdselsanlegg og/eller teknisk infrastruktur (SKF)
Området merket o_SKF1 tillates brukt til adkomst for eiendommen gnr. 28 bnr. 27, 41, 42 og 56.
Området merket o_SKF2 tillates brukt til adkomst for eiendommen gnr. 26 bnr. 341.
§ 5.9 Avkjørsler
Avkjørsler som ikke er regulert med utforming, men som skal tillates, er merket med symbolet
«avkjørselspil – både inn- og utkjøring (1242). Avkjørslene skal utformes etter krav i Statens
vegvesens handbok N100. Endelig plassering skjer ved gjennomføring av planen og tillates plassert
innenfor en sidelengs avstand av 10 meter fra pilens plassering.
Langs Verftsgata tillates det en innkjøring pr eiendom, i alt 4 stk mot nord mellom Birger Hatlebakks
veg og formålet SGS8. På samme strekningen tillates 3 stk avkjøringer mot sør.
Langs Verftsgata, på strekningen mellom formål SGS8 og krysset til Fannestrandvegen, tillates 6
avkjørsler mot sør.

§ 6 Grøntstruktur (GF)
Område merket GF1, 2, 3, 4 og 7 skal benyttes til offentlig friområde. I friområder tillates bygninger
og andre installasjoner tilknyttet formålet.
Områdene merket GF5 og 6 tilhører private eiendommer.
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§ 7 HENSYNSSONER
§ 7.1 Sikringssone tunnel (H190)
Veg i tunnel med sikringssone er betegnet H 190. Innenfor volum regulert under terreng har Statens
vegvesen rett til å anlegge og drifte tunnel og eventuelle nisjer. I sikringssonen er tiltak som f.eks.
sprengning, peleramming, eller andre arbeider som kan skade tunnelen eller innredningen av disse
underlagt restriksjoner. Før slike arbeider kan utføres må tillatelse fra Statens vegvesen innhentes.
Dette gjelder også private tiltak over tunnelen f.eks. boring etter grunnvann eller jordvarmeanlegg.
§ 7.2 Bevaring kulturmiljø (H570)
Kommuneplanens bestemmelser skal gjelde.

§ 8 BESTEMMELSESOMRÅDE
§ 8.1 Terrengutforming (#Støyvoll)
Området skal brukes til støyvoller som skal ha en høyde på 4 meter målt over vegens planum. Der
støyvollen deles av gang- og sykkelveg skal terrenget formes slik at den støydempende effekten
opprettholdes.
§ 8.2 Midlertidig bygge- og anleggsområde (#1)
a) Alle områdene som er merket med bestemmelsesområde #1 kan i anleggsperioden benyttes til
bygge- og anleggsområde, herunder anleggsveger, lagerplass for bygningsmateriell,
mellomlagring, bearbeiding og sortering av masser, oppstilling av maskiner, utbedring av
overvannsgrøfter og utskifting/legging av nye overvanns-/drensledninger. Innenfor områdene
tillates det også lagring og oppfylling av rene overskuddsmasser i forbindelse med vegbyggingen.
b) Etter avsluttet anleggsperiode opphører midlertidig reguleringsformål, og senest innen andre
sommerhalvår etter at veganlegget er tatt i bruk skal områdene ryddes, istandsettes, revegeteres
og tilbakeføres til det formål som er angitt i planen.
c) Asfalt som fjernes skal leveres godkjent deponi eller gjenbrukes etter godkjente retningslinjer.
d) Det skal utarbeides rigg- og marksikringsplan (RM-plan) fra start av prosjekteringsfasen. Planen
skal beskrive hvordan vegetasjon og terreng i anleggsområder skal sikres i anleggsperioden og
istandsettes etter at anleggsperioden er over. I tillegg skal planen inneholde en plan for
mellomlagring og tilbakeføring av toppmasser for eksisterende grøntarealer. Toppmassene skal
tas vare på og mellomlagres på en slik måte at jordkvaliteten ikke forringes.
e) Anleggsområdet, inkludert riggområder, vaskeplasser mm, skal planlegges slik at faren for
forurensingsutslipp reduseres mest mulig.

§ 8.3 Trafikkregulerende tiltak og parkeringsbestemmelser (#2)
Innenfor området tillates det oppført leskur og bygg for sykkelparkering.
§ 8.4 Midlertidig bygge- og anleggsområde (#3)
a) Bestemmelsene i § 8.2 punkt b-e skal gjelde.
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b) Alle områdene som er merket med bestemmelsesområde #1 kan i anleggsperioden benyttes til
bygge- og anleggsområde, herunder anleggsveger, lagerplass for bygningsmateriell,
mellomlagring, oppstilling av maskiner, utbedring av overvannsgrøfter og utskifting/legging av
nye overvanns-/drensledninger. Innenfor områdene tillates det også lagring og oppfylling av rene
overskuddsmasser i forbindelse med vegbyggingen.

§ 9 VILKÅR FOR GJENNOMFØRING OG REKKEFØLGEKRAV
§ 9.1 Byggeplaner
Det skal utarbeides komplette byggeplaner for hele tiltaket med berørte sidearealer som viser
hvordan terrengbehandling, masselagring, revegetering og tilbakeføring av arealer til sitt
opprinnelige formål skal utføres.
§ 9.2 Ytre miljø-plan (YM-plan)
Før anleggsarbeidet kan settes i gang, skal det være utarbeidet en ytre miljøplan (YM-plan) som
sikrer at føringer og krav fra for det ytre miljøet blir ivaretatt på en systematisk måte. Som del av
planen skal det inngå en rigg- og marksikringsplan. YM-koordinator skal bistå prosjektet i
byggeplanen og anleggsgjennomføring.
§ 9.3 Fremmede arter
Det skal gjennomføres en kartlegging av fremmede arter før anleggsstart. Det skal lages en
tiltaksplan for håndtering av fremmede arter som skal vise hvilke tiltak som må iverksettes for å
hindre spredning av artene.
§ 9.4 Forurenset grunn
Før anleggsstart skal det utføres undersøkelser for å kartlegge forurenset grunn i anleggsområdet
ihht Forurensingsforskriften kap.2. Ved funn av forurenset grunn skal det utarbeides en tiltaksplan.
§ 9.4 Massehåndteringsplan
Det skal før anleggsarbeidet starter utarbeides en detaljert massehåndteringsplan som minimum
beskriver håndtering av forurensede masser, masser med fremmede arter og rene masser.
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DETALJREGULERING E39 BOLSØNES – MERKNADER TIL PLANFORSLAG
1

INNLEDNING

Det vises til brev av 1. april 2022 til Felleskjøpet Agri SA (heretter «FKA» eller «grunneier»)
vedrørende forslag til detaljregulering E39 Bolsønes. Frist for merknader til planforslaget er 15. mai
2022.
FKA eier gnr. 25 bnr. 380, gnr. 26 bnr. 269 og gnr. 26 bnr. 417 i Molde kommune. Advokatfirmaet
Økland & Co DA representerer FKA. Det bes om at fremtidig korrespondanse rettes til undertegnede.
De nevnte matrikkelenhetene utgjør en driftsmessig enhet under samme eier (heretter kalt
«Eiendommen»). For ordens skyld nevner vi at hjemmelshaver til to av matrikkelnumrene er
Felleskjøpet Nordmøre og Romsdal SA. Felleskjøpet Nordmøre og Romsdal SA ble fusjonert inn i
Felleskjøpet Agri SA i 2015.
Det foreslåtte planforslaget vil kunne få alvorlige konsekvenser for FKA sin avdeling i Molde.
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.
FKA sine merknader til planforslaget viser hvordan hensynet til FKA kan ivaretas, slik at tapet FKA lider
ved den foreslåtte arealdisponeringen kan minimeres – uten å vanskeliggjøre bygging av veianlegget
eller gi en dårligere løsning for SVV.

2

DAGENS BRUK AV EIENDOMMEN

Eiendommen benyttes i dag til butikk, verksted, lager av varer og maskiner samt utstilling. Arealbruken
er i tråd med gjeldende regulering, med den presisering at et belte av Eiendommen er regulert til en vei
som aldri har blitt bygget. Nedenfor følger et oversiktsbilde hvor de forskjellige parseller av
Eiendommen er inntegnet, og som viser dagens bruk av de forskjellige byggene og uteområdene.

I gjeldende kommuneplan er deler av gnr. 26 bnr. 417 avsatt til grøntområde. FKA ser dette som en
forberedelsene til veireguleringen, og som en del av denne. Uten veireguleringen ville området etter
FKAs oppfatning fremdeles ha vært regulert til næring. For ordens skyld nevner vi at omdisponeringen
i kommuneplanen var gjort uten å informere, og uten medvirkning fra, FKA.

3

NÆRMERE OM KONSEKVENSENE AV PLANFORSLAGET

3.1

Gnr. 25 bnr. 380 og gnr. 26 bnr. 269

Deler av 25 bnr. 380 og gnr. 26 bnr. 269 vil gå med til gang- og sykkelvei og fortau o_SS1 og o_SF1
samt gang- og sykkelvei o_SGS3. Deler av 25 bnr. 380 og gnr. 26 bnr. 269 skal i tillegg omreguleres til
friområde.
Gang- og sykkelvei og fortau o_SS1 og o_SF1 blir liggende nord for dagens bygninger. For å minimere
reduksjonen av næringsareal, og derigjennom det økonomiske tapet for FKA, 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.
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Areal der o_SS1 og o_SF1 er planlagt i planforslaget, kan ved flytting av gang- og sykkelveien reguleres
til næring. FKA vil da kunne etablere noe av uteplassen som er på gnr. 26 bnr. 417 på dette arealet og
på denne måten minske arealet som må beslaglegges. Større plass på nordsiden av byggene, i samme
plan som byggene, vil avbøte følgene av veitiltaket i vesentlig grad.
Det følger av plandokumentene at den del av gnr. 26 bnr. 260 som grenser mot gnr. 26 bnr. 269 naturlig
kan tillegges bnr. 269, da bnr. 260 blir et restareal som kun vil ha veiadkomst over bnr. 269. FKA kan,
som en del av erstatningen, være villig til å bytte areal dersom Statens Vegvesen får tilgang til
resterende arealer på bnr. 260. FKAs bruk av dette arealet forutsetter at bnr, 260 kan opparbeides i
plan med bygningene på bnr. 269. FKA ber også om at o _SVG3 og o_SGS4 flyttes lenger øst på gnr.
26 bnr. 260 og nærmere veianlegget, slik at arealet som kan tillegges fra bnr. 260 blir så stort som
mulig.
SVV må erverve grunn fra Eiendommen. FKA har som følge av ekspropriasjonen krav på erstatning for
sitt fulle økonomiske tap i tråd med ekspropriasjonsrettslige prinsipper. Jo mer veianlegget tilpasses
FKAs behov, dess mindre blir det økonomiske tapet som skal erstattes. Så vidt vi kan bedømme er
FKAs forslag heller ikke dårligere for SVV, og kurvatur og beliggenhet på gang- og sykkelveien etter
våre forslag blir da en optimalisering begge parter har glede av.
3.2

Gnr. 26 bnr. 417

FKA eier gnr. 26 bnr. 417. Denne del av eiendommen er i gjeldende reguleringsplan regulert til industri,
jf. PlanID1506-2481.

Etter planforslaget vil eiendommen reguleres til friområde. Arealet dette gjelder er omtrent 4 daa, og
benyttes i dag til utstilling og lagring av maskiner.
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Planforslaget medfører også at gnr. 26 bnr. 417 fysisk skilles fra gnr. 26 bnr. 269 ved at det anlegges
gang- og sykkelvei. Reguleringsplan gjelder etter plan- og bygningsloven § 12-4 "framtidig" arealbruk,
men etablert lovlig bruk kan fortsette. Gang- og sykkelveien avskjærer adkomsten til bnr. 417. Dette
fører til at gnr. 26 bnr. 417 ikke lenger kan benyttes på en regningsvarende måte. Grunneier har derfor
krav på, og vil kreve, innløsning av gnr. 26 bnr. 417, jf. plan- og bygningsloven § 15-2 jf. § 16-2.
Vilkårene for innløsning etter plan- og bygningsloven § 16-9 er også oppfylt. Det vises til at grunnen
mister sin verdi for grunneier når gnr. 26 bnr. 417 reguleres til friområde, eiendommen deles opp med
vei mellom og ikke lenger kan benyttes som utstillingsareal og utelager.
3.3

Adkomst til Eiendommen

Felleskjøpet sin avdeling i Molde består av både butikk, verksted, maskinsalg og lager av både
butikkvarer, reservedeler og større maskiner. Virksomheten avhengig av å kunne ta imot semitrailere
og vogntog, både av varer, av maskiner for salg og av maskiner som skal på verkstedet. Virksomheten
har derfor behov for adkomstløsninger og egne interne kjøresoner som skiller kundesoner,
interntransport og tungtransport.
Eiendommen har i dag to adkomster og gjennomkjøring, slik at større biler ikke trenger å snu på
Eiendommen. Den østre adkomsten blir imidlertid borte som følge av veianlegget. Det vil være
vanskelig å snu med større biler inne på området, særlig i butikkens åpningstid hvor det er kunder
innom. Det blir også 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. Kjørearealene på baksiden må gjøres så store
som mulig, så det både er plass til trafikk og lagring. 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.
3.4

Midlertidig avståelse av grunn

Det fremgår av reguleringsbestemmelsene § 8.2 at areal merket med #1 kan benyttes som midlertidig
bygge- og anleggsområde. Både areal på gnr. 26 bnr. 269 og gnr. 26 bnr. 417 er merket med #1.
Dersom arealet på gnr. 26 bnr. 269 merket med #1 skal benyttes til midlertidig anleggsområde,
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eksklusivt for SVV, vil det ikke være mulig med drift på eiendommen i anleggsperioden. Vi ber derfor
opplyst om og eventuelt hvor mye areal Statens Vegvesen trenger til midlertidig anleggsområde, og om
arealet trengs eksklusivt. 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.
Felleskjøpet avdeling Ellnesvågen ligger riktignok 25 km unna, men har kun butikk og gjødsellager.
Felleskjøpet avdeling Halsa ligger 70 km unna og har verksted, men det er ikke et stort og moderne
verksted med tilstrekkelig høyde under taket. I Åndalsnes, som ligger 57 km unna, er det kun butikk og
ikke verksted. Ålesund ligger 75 km unna og har verksted, men har ikke kapasitet til å dekke opp for
Molde. For å finne et anlegg med kapasitet, må man derfor langt opp i Trøndelag. Det er derfor ikke
mulig å begrense tapet ved å flytte driften til andre avdelinger i nærheten i anleggsperioden.
3.5

Hele resteiendommen bør reguleres

Som nevnt bør o_SS1, o_SF1 flyttes for å frigjøre areal på Eiendommen, og o_SVG3 og o_SGS4
flyttes og areal som frigjøres makeskiftes som en del av ekspropriasjonserstatningen til FKA.
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.
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VEIEN VIDERE

Gjennomføring av forslaget til planprogram vil potensielt kunne få store og alvorlige konsekvenser for
eiendommen og FKA sin virksomhet. Grunneier ønsker derfor et møte med Statens Vegvesen og
Molde kommune hvor det nærmere diskuteres hvilke løsninger som er best for veianlegget,
omgivelsene og virksomheten på grunneiers eiendom.
Det bes derfor om tilbakemelding på om Statens Vegvesen og Molde kommune har anledning til å
stille i et møte før sommerferien.
Vi imøteser en snarlig tilbakemelding.
Med vennlig hilsen
Advokatfirmaet Økland & Co DA

Tor Erlend Framstad
advokat / partner
tor@oklandco.no
Kopi:

Agri eiendom AS
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Statens Vegvesen
Postboks 1010
Nordre Ål
2605 Lillehammer

Molde, 10.5.2022
Deres ref. Detaljregulering E39 Bolsønes

Merknader og innspill til Offentlig høring - Detaljregulering E39 Bolsønes
Reguleringsprogram - planprogram E39 Bolsønes, mai 2022
PlanID_1506201905
Vi viser detaljregulering E39 Bolsønes og til Molde kommune og Statens Vegvesens tidligere
planforslag for området presentert i 2016 og 2019 og ser at denne har blitt endret med nåværende
planforslag av 2022.
Vi henviser til Molde kommune sitt informasjonsmøte 9. mai 2016 angående presentasjon av
Reguleringsplan E39 Bolsønes – Fuglset, ref. 2013/1321-0/JB. En plan der vi som grunneier ville bli
direkte berørt innenfor reguleringssonen. I etterkant av møtet ble det gjennomført befaring hos oss
(eiendom 26/349) den 25. mai 2016 hvor grunneier og Statens Vegvesen v/Mittet og Fostervoll
deltok. Det ble der diskutert støykart og mulige konkrete støydempende tiltak på hus og eiendom.
Det vises også til det neste åpne informasjonsmøtet med ny gjennomgang av forslag til
reguleringsprogram og planprogram på Molde Rådhus 19. juni 2019, hvor vi også deltok, både med
aktuelle spørsmål og konkrete innspill.
Vi var også representert ved det åpne informasjonsmøtet og gjennomgang av deres siste
planforslag til reguleringsprogram og planprogram på Molde Rådhus i 27 april 2022.

Vi har følgende merknader til planene;
1) Forhold direkte for vår eiendom 26/349;
a) I reguleringsplanene fra 2016 og 2019 var yttergrensen i reguleringsområdet satt til krysset
Enenvegen/Fuglsetbakken, der vår eiendom ligger. Det ble foretatt støymålinger som viste
at vi vi kom innenfor rød sone. Vi stiller oss undrende til at vår eiendom, som ligger helt
nord-øst i de tidligere planområdene på Fuglset nå er tatt ut av planen. Etter befaringen i
2016, slo vi oss til ro, fordi vi følte vi var godt ivaretatt av Statens vegvesen. Vi har siden den
gang ventet på tilbakemelding fra Statens vegvesen om videre framdrift i forhold til
støyreduserende tiltak på vårt hus og eiendom.

b) Økte støy og svevestøvplager:
Vår eiendom er i inneværende planforslag ikke direkte berørt av reguleringsplanene i form
av ekspropriasjon. At myndighetene har ønsket å ekspropriere eiendommen, redusere
bokvaliteten og påføre oss grunneiere et direkte tap i fremtidig verdi i eiendom har vært
krevende for oss. Fortsatt er det krevende med de nye planene som vil medføre økt
gjennomgangstrafikk og derved økte støyplager (visuelt og audiovisuelt).
Tiltak diskutert / foreslått av vegvesenet ved befaring
- 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
Konsekvenser:
– redusert omsetningsverdi ved fremtidig salg
– redusert livskvalitet

Reguleringsprogram - planprogram E39 Bolsønes, mai 2022
3.2.2

Bakgrunn for planarbeidet
Som moldensere flest har også vi observert trafikkøkningen på hovedvegene inn og ut av
sentrum morgen og ettermiddag, presset på tilstøtende vegnett (Kviltorp/Fuglset) samt
hvor flaskehalsene er til enkelte tider i døgnet (Bolsønes-Kviltorp). Vi føler dette på kroppen
hver dag. Vi er enig i at noe må gjøres. Vi har tidligere spilt inn motforslag til disse
utfordringene som for eksempel trefeltsveg, rundkjøringer på Fuglset og Kviltorp.

7.1.

Utforming av veganlegget
Flytting av tunnel og rundkjøring (ref. Figur 41)
Tunell
I utgangspunktet er vi imot sentrumsnært tunnelutløp, uansett om det skulle ha blitt ved
Felleskjøpet eller som aktuelle plan legger opp til lengre øst, bak Nettbuss. Foreslåtte
løsning med å lede all gjennomgangstrafikk fra Møreaksen, anslagsvis 15-18.000 biler pr
døgn gjennom sentrum av Molde, dog i tunnel ut i tettbebygd strøk virker helt meningsløst
for oss.
By-tunnel med utløp knappe 150 meter vest for vår eiendom vil uten tvil medføre økte støyog støvplagene for vår eiendom og vårt utemiljø. Noe som vil gjøre det uutholdelig å
fortsette å bo på eiendommen.
Rundkjøring
De planlagte rundkjøringene vil sannsynligvis bedre trafikkflyten inn og ut innfartsvegen.
Rundkjøringen på Fuglset er trukket litt vestover i forhold til tidligere planer. Dette vil
medføre at vi får fri sikt direkte mot rundkjøringen, som i tillegg er hevet i terrenget. Det vil
medføre økte støyproblemer for oss.
Vi er født i Molde, oppvokst på Fuglset og vi trives veldig godt her. Vi husker godt hvordan
by- og gatebildet engang var. Da nedre del av Fuglsetbakken ble omregulert og den nye
brede Enenvegen ble etablert tidlig på 90-tallet, så økte også gjennomgangstrafikken fra
øvre Kviltorp og Nordbyen dramatisk. Vegen ble innbydende til råkjøring og ulykkefrekvens
har økt siden mange tror det er forkjørsveg siden den er så bred og fin.

Støyproblemene har gjennom årene økt og det er på enkelte tider av døgnet vanskelig å
høre hverandre når vi sitter ute og snakker. Svevestøvet fra trafikken legger seg raskt på alt
vi setter ut eller har stående ute på eiendommen. Når rundkjøring og tunnelen står ferdig
om noen år, så vil støyen og støvet øke betraktelig i vårt nærområde.
Når planen er å slippe trafikken fra Møreaksen ut i tunell på Fuglset, så er det innlysende at
trafikken skal videre. De som skal vestover og opp i Granlia Solbakken og Nordbyen vest
kjører nok mot Lingedalen. De som skal mot nord eller østre bydeler (Øvre Fuglset, Bergmo,
Øvre Kviltorp og Nordbyen) så vil det være naturlig å 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. Er dette tatt hensyn til i
planforslaget?
Vi tenker at det ville vært en bedre løsning med to tunnelåpninger. En tunnelåpning i
Julsundvegen, ved steinbruddet som tar ut trafikken som skal i sentrumsnære områder og
en åpning på Fuglset som tar ut trafikken som skal videre på E-39 og som skal til
nærområdene øst i byen. Dette ville redusert noe av trafikken som nå vil komme via
tunnelen som kommer på Fuglset.
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.
Vi ber om en tilbakemelding på om dette lar seg gjøre.

Elisabeth Folke-Olsen og Magne Beyer
Grunneiere
Kontaktinfo:
Magne Beyer
97552714
magne.beyer@gmail.com

Bernt Arne Helberg
Fra: Fuglsetmarka Boligsameie <fuglsetmarkaboligsameie@gmail.com>
Sendt: lørdag 14. mai 2022 13:12
Til: Firmapost
Emne: Detaljregulering E39 Bolsønes
Vedlegg: Plan Bolsønes - forslag gangveg.pdf; Uttale E39.pdf
Kategorier: Rigmor

Vedlagt følger uttale til Detaljregulering E39 Bolsønes skisse til ny linjeføring av gang‐ og sykkelveg.
for Fuglsetmarka Boligsameie
Sivert Gravem
leder
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UTTALE VEDR. DETALJREGULERING 839 BOLSØNES
Styret

i Fuglsetmarka boligsameie gnr 26.bnr 764, seksjoner I -32 har behandlet forslag til

detaljregulering

E3

9 Bol sønes.

Generelt til planen så er vårt innspill at en løsning med tunnelutløp og stor rundkjøring ikke er
ønskelig. Vår vurdering er at den beste løsningen vil være å f-øre den planlagte tunnelen
sammenhengende til Leirgrovvika. For glennonrgangstrafikken vil det desidert være den beste
løsningert, uten å få strekninger med behov for nedbremsinger og akselerasjoner.
Adkomst til byen kan da skje med et tverrslag i området Lingedalen med direkte forbindelse
til eksisterende rundkjøring. For å dekke behovet for adkornst til vestlige bydeler med
Høyskole, stadion og hoteller er det enkelt med et tverrslag som kornmer ut ved rundkjøringa
på Reknes.

For lokalmiljøet i et tettbygd område er det ikke ønskelig med en stor trafikkmaskin i dagen
sorn all trafikk skal giennom. Den vil gi både støy og støvplager.
Ifolge den info som er gitt så er det etter veinonnalen ikke anledning til å bygge kryss i ljell
dersom andre rnuligheter foreligger. Vi ser at dette er løsninger soln er valgt flere steder også for nye prosjekter som er under prosjektering eller bygging. Ut fi'a lokalmiljømessige
forhold rnå det være mulig å argumentere for en dispensasjorr - i alle fall orn en tar med de
miljømessige ulempene på hele strekningen fra Bolsønes til Leirgrovvika hvor en har ornråder
avsatt til friluftsformål og en betydelig boligbebyggelse.
Disse problemene vil forsterkes ved forslaget om at det i framtiden skal bygges ny tunnel fra
Fuglset til Leirgovvika. Dette forslaget som vi oppfatter som ell skisse, viser ikke hvordan
adkomst til Tostenbakken skal loses.
Vi har fbrstått at problernatikken med økt trafikk langs Enenveien og til dels FLrglsetbakken
ikke er rned i denne planen. Med et krrutepunkt sonr Bolsønes vil bli. vil det medf'øre
betraktelig trafikkøking på disse veiene fra øvre bydeler. Der er det ikke løsninger for rnyke
trafikanter rned unntak av en kort strekning i vestenden av Enenr,eien.

Til selve planen har vi følgende merknader.
Vi forutsetter at stq/ og støvdernpende tiltak ved tunnelåpningeu blir bygget. I tillegg
forutsetter vi at nødvendige støydempende tiltak i de berorte boenhetene blir iverksatt.
Vedlagt er en skisse til ny' losning for linieføringen av gang og sykkelvei fia tunnelåpningen
til rnidt på Felleskjøpets anlegg. Ved å beholde kotehøvden et sskke lengre vestover kan en
koble gang og sykkelveien fra Tosterrbakken til denne i nærheten av tunnelåpningen.
Samtidig kan en sanere forbindelsen fia Tostenbakken til Fuglsetveien. En slipper også den
planlagte sløyfen fia enden av Fuglsetveien ned til planlagt gang og sykkelvei. En slik løsning
vil gi reduserl lengde på gang- og sykkelveisystemet i området med gunstigere
stigningsforhold og bedre linjeføring. noe som giør det mer attraktivt å bruke veien. Reduserte
vedlikeholdskostnader vil også være et resultat.
I dag er gjennotngangstrafikk rned bil på gang- og sykkelveien mellom Fuglsetveien og
Tostenbakken et problem. spesielt vinters tid da en på grunn av brøyting ikke har sperre fbr
motorisert ferdsel. På sommeren er det motorsykler/skutere som benytter denne «snarveien».
For
Fuglsetrnarka bol igsarneie

leder

Bernt Arne Helberg
Fra:
Sendt:
Til:
Kopi:
Emne:
Vedlegg:

kirasto@online.no
søndag 15. mai 2022 22:36
Firmapost
bernt.arne.helberg@vegvesen.no; Harald Inge Johnsen
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Vedlagt følger merknader til nevnte detaljregulering.
Mvh
Kirsti Storbakk
Styreleder
Sameiet Enenmarka

Høringsuttalelse til detaljregulering E39 Bolsønes fra 27/3 Sameiet Enenmarka

Vi viser til mottatte planer som er lagt ut til offentlig ettersyn med høringsfrist 15. mai 2022,
Deres ref. PLAN‐20/00581‐36.
Sameiet Enenmarka blir vesentlig berørt av denne detaljreguleringen:
‐

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. Da
unngår en ytterligere forringelse av bruksverdi og økonomisk verdi på boligene.

‐

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 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.

Statens vegvesen
firmapost@vegvesen.no

Vår ref:
130222/637586/MOP

Deres ref:
PlanID_1506201905

Ansvarlig advokat:
Hallgrim Fagervold

Molde,
15. mai 2022

MERKNADER – OFFENTLIG ETTERSYN – DETALJREGULERING E39 BOLSØNES
1

INNLEDNING

Vårt kontor 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 («Selskapene»).
Vi viser til hovedutvalg for teknisk, plan, næring og miljø sitt vedtak av 30. mars 2022 om å
legge detaljregulering E39 Bolsønes med plannr. 201905 ut til høring og offentlig ettersyn. Våre
klienter sine eiendommer vil i stor grad berøres av planarbeidet. Vi er engasjert av daglig leder
i Selskapene, Ole Bjørn Rødseth, for å inngi merknader til høring og offentlig ettersyn.
Vi vil i punkt 2 ta en gjennomgang av den arealbruk de berørte eiendommene er satt av til i
dag, før vi i punkt 3 vil presentere de merknader og innspill Selskapene har til planforslaget.
2

EKSISTERENDE AREALBRUK

Gnr. 26 bnr. 12, 260 og 467 er satt av til byggeområde, nærmere bestemt industri i
reguleringsplan for Fuglset (1980). Eiendommen er bebygd og brukes i dag av virksomhet som
driver med salg og vedlikehold av lastebil og busser.
Utsnitt av eksisterende reguleringsplankart:

_________________________________________________________________________________________________________________
Advokatfirmaet Øverbø Gjørtz AS /
TLF +47 71 24 94 00 /

POST / BESØK Julsundvegen 4, 6412 Molde

ORG. NR 916 611 455 MVA / E-POST molde@ovgj.no / WEB ovgj.no

I kommuneplanenes arealdel for Molde del 1, 2015 – 2025 (2016), er samtlige eiendommer
avsatt til næringsvirksomhet nåværende.
Utsnitt av eksisterende plankart:

Gnr. 26 bnr. 17 og 426 brukes i dag av virksomheter som driver med salg og reparasjon av
biler, samt dagligvarehandel.
Selskapene har vært hjemmelshavere til eiendommene i en årrekke, og har flere løpende
leieavtaler med ulike virksomheter for bruk av eksisterende bygg og arealer til næring. Det er
gjennom årene brukt betydelige med ressurser for å utvikle arealene til det formål de har i dag.
3

MERKNADER OG INNSPILL TIL PLANFORSLAGET

3.1

Innledning – presentasjon av endringsforslaget og dets konsekvenser

I forslag til ny detaljregulering for E39 Bolsønes er store deler av GID 26/17 foreslått endret til
samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur som gang-/sykkelveg, grøntareal, kjøreveg og
tunnel. En del av eiendommen skal videreføres til forretning/kontor/industri (BKB5), slik som
en del av bnr. 426.
Gnr. 26 bnr. 12, 260 og 467 er i sin helhet foreslått endret til samferdselsanlegg og teknisk
infrastruktur som gang-/sykkelveg, grøntareal, kjøreveg og rundkjøring.

2

Utsnitt av detaljregulering under arbeid (2022):

Selskapene har merknader til at eiendommene får endret arealformål fra industri / næring til
samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur. En slik endring er drastisk, og vil ha store
økonomiske konsekvenser for Selskapene som grunneiere. Arealene vil få en betydelig lavere
verdi, og leiekontraktene man vil miste som følge av planforslaget, vil innebære et betydelig
tap. Endringen som detaljregulering for E39 Bolsønes legger opp til, medfører at store deler av
eiendommene ikke lenger kan nyttes av Selskapene på regningssvarende måte. Planforslaget
vil også hindre en hensiktsmessig utvikling av et område som det lenge har vært politisk
enighet om er godt egnet for næring/industri /handel i Molde by.
Det vises til kommunens saksframlegg s. 6 om dette, der Fannestrandsveien 71 AS sine
eiendommer eksplisitt er nevnt: «Som det er omtalt i planbeskrivelsen pkt 8.5.1, må bl.a
næringsarelene nord for Fannestrandvegen der Volvo og Wist Last & Buss har sin virksomhet
omdisponeres til vegformål.» Følgende er inntatt i planbeskrivelsen punkt 8.5.1 knyttet til dette:

3

4

I forslag til reguleringsbestemmelser er det i § 4.2 inntatt et plankrav for videre utvikling av
område BKB5 (Rema 1000 / Auto 88):

Dette er også omtalt i kommunens saksframlegg s.5: «For de områdene (regulert til næringsformål)
som ikke er utbygd, eller som kan videreutvikles, stilles det krav om ny regulering før utbygging.»
I planbeskrivelsen pkt. 4.1.4 er det skissert en mulig tunell til Legrovika ved innkjørsel til Rema
1000/Auto88 i øst etter 2050:

5

Selskapene er av den klare oppfatning at både rundkjøring, tunnelinnslag, kjøreveg og gang/sykkelveg kan etableres på alternative måter. Selv med små justeringer, vil planforslaget
kunne innebære færre ulemper for bruken av eiendommene. Slik tiltakene er foreslått etablert,
vil de beslaglegge svært store deler av Selskapene sine eiendommer. Dette synes ikke
tilfredsstillende hensyntatt i foreliggende planer. Nedenfor vil vi helt konkret gå inn på de
endringer og justeringer som Selskapene ønsker, sett opp mot planforslaget.
3.2

Plassering av tunnelanlegg / tunnelutslag

Selskapene har merknader til at tunnelen tilknyttet E39 får utslag på Fuglset/Bolsønes som
vist på forslag til plankart. En slik plassering vil ved kobling mot eksisterende vegsystem og
etablering av rundkjøring få den virkning at eksisterende bygningsmasse på bnr. 260
(Fannestrandvegen 71) og deler av bygningsmassen på bnr. 17 (Fannestrandvegen 71B) må
saneres. Videre vil planene ha den følge at bygget som i dag brukes av Auto88 og Rema 1000
får reduserte parkeringsplasser, samt at adkomst til øvre platå i vest på bnr. 17, som i dag
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nyttes til blant annet varelevering, får en slik endret utforming at den ikke kan brukes på
tjenlig måte. Dette har grunneier sterke motforestillinger til, da det ødelegger eksisterende
næringsdriftsgrunnlag. Kommunen / Vegvesenet anmodes mot denne bakgrunn å endre
planen slik at tunnelen ikke plasseres på dette stedet på Fuglset/Bolsønes.
Dersom kommunen ikke imøtekommer innspillet om å fjerne tunnelen fra dette området på
Fuglset/Bolsønes fullstendig, anmodes kommunen om å trekke hele tunnellanlegget lenger
vestover. Ved en slik justering vil planforslaget ha noe mindre negativ innvirkning på
bebyggelsen som i dag brukes til bilforretning og dagligvarehandel.

3.3

Bruk av restareal på GID 26/4 og 26/260 (ca. 1 daa)

GID 26/4 eies av Molde kommune og leies av Fannestrandsveien 71 AS. Detaljene av bruken
her og på de østlige deler av GID 26/260 er ekstrem interessant for grunneier, og har mye å si
for endelig erverv. Vi 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 av dette arealet, for eksempel til
parkeringsplasser for Rema 1000.
Utsnitt av det aktuelle arealet øst på bnr. 260 og på bnr. 4:

3.4

Adkomstvei til restareal – flytting av trafokiosk

Det må etableres egnet adkomstvei til restarealet på GID 26/4 og 26/260. I denne sammenheng
foreslår vi at trafokiosk flyttes til vestsiden av innkjøringsvei til Rema 1000, skissert slik:
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Skisse som viser adkomstvei til GID 26/4 og 26/260 og endret plassering av trafo:

3.5

Forholdet til parkeringsplasser

Parkering er et av de viktigste parameter i konkurransesituasjoner for dagligvareforretninger.
At Rema 1000 har tilstrekkelig med parkeringsplasser er avgjørende for om forretningen vil
ønske å fortsette i eksisterende lokaler. I denne sammenheng kan det opplyses om at Rema
1000 er avhengig av minst 100 p-plasser.
Når det gjelder forholdet til parkeringsplasser, merker vi oss at gang- og sykkelveg over tunell,
samt nedre innkjøring til Rema 1000 vil ta p-plasser. Planforslaget innebærer at
parkeringsarealet utenfor Rema 1000 blir redusert fra 83 til 77 plasser. P‐plassene i sør, ut mot
Enenvegen er fjernet. Dette er kritisk.
For å sikre tilstrekkelig areal til parkering i tråd med leieavtalen med Rema 1000, foreslår
grunneier at gang- og sykkelvegen flyttes noe lengre mot sør som skissert nedenfor. En økning
av p-plasser langs midtrabatten hensyntar ikke at varetransport med semitrailere skal kunne
manøvrere seg inn til varemottaket. Trafostasjonen må flyttes slik at parkeringsarealet til Rema
1000 kan opprettholdes:
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Skisse som viser flytting av gang-/sykkelveg mot sør og trafo mot vest for å legge til rette for p-plasser:

3.6

Adkomst til øvre platå i vest på GID 26/17:

Planforslaget innebærer at adkomst til øvre platå i vest på GID 26/17 vil omlegges slik at den
får en økt stigning på 1 %. Veien er allerede bratt i dag, og brukes til varelevering av store
kjøretøy med henger. Disse trenger manøvreringsplass. Veien som fremgår av planforslaget
(f_SKV4) synes å kunne bli for bratt. Vi 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, dette
som skissert nedenfor.
Skisse som viser flytting av gang-/sykkelveg mot sør for å legge til rette for bedre adkomst øvre nivå:
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3.7

Plassering av sving og busslommer

Når det gjelder plassering av sving utenfor Rema 1000, lokasjon av veg og busslomme,
anmodes det om at svingen må endres slik at det blir bedre avstand til inngangen. Hver meter
vil være verdifull. Busslommer kan beholdes der de er plassert i dag, nede ved E39. Grunneier
foreslår å endre kurvatur på Enenvegen for å skape større avstand til bygget i Enenvegen 1A.
Dette er skissert slik:
Skisse som viser justering av sving utenfor Rema 1000 for bedre inngangsløsning til bygget:

3.8

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.
3.9

Fremtidig tunnel videre til Lergrovika

I planbeskrivelsen pkt. 4.1.4 er det skissert en mulig tunell til Legrovika ved innkjørsel til Rema
1000/Auto88 i øst etter 2050. Det fremsettes allerede nå at dette vil være totalt ødeleggende
for tilkomsten til GID 26/246, og at man har innvendinger til en slik løsning.
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3.10

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.
3.11

Anleggsfasen

I planbestemmelsene § 5.4 og 5.5 er det inntatt at 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.
4

Avslutning

På vegne av Fannestrandsveien 71 AS og Molde Auto AS anmodes det om at merknader og
innspill inntatt i punkt 3 ovenfor, etterkommes, slik at næringsvirksomheten i området kan
videreføres i så stor skala som mulig, og at planforslaget i større grad hensyntar eksisterende
drift.

Molde, 15. mai 2022
Med hilsen
Advokatfirmaet Øverbø Gjørtz AS

Marina Opstad
Advokat
mop@ovgj.no, 95864373
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Bernt Arne Helberg
Fra: bou@tech1.no
Sendt: søndag 15. mai 2022 14:23
Til: Firmapost
Kopi: Bernt Arne Helberg; postmottak@molde.kommune.no
Emne: Kommentar til planforslag E-39, tunnelåpning ved Fuglset i Molde
Vedlegg: Fuglsetbakken.PDF

Hei,
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, se vedlagte brev fra Molde Kommune. 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 Fræanaveien 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.
Vi oppfordrer Statens veivesen til å gjøre en grundig analyse av forventet trafikkflyt fra
tunnelåpningen og til nevnte deler av Molde.
Mvh
Evy Orvik og Bjørn Olsson
Fuglsetbakken 22

Statens vegvesen
Pb. 1010 Nordre Ål
2605 Lillehammer
Tlf: (+47) 22 07 30 00
firmapost@vegvesen.no
vegvesen.no
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