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2 INNLEDNING
2.1

Plandokumentene

Planforslaget består av følgende dokumenter:
Planbeskrivelse, med konsekvensutredning – datert 18. mars 2022 - dette dokumentet!
Planbestemmelser – datert 18. mars 2022
Reguleringsplankart – i pdf og SOSI – datert 18. mars 2022
ROS analyse – siste revidert 18. mars 2022
Reguleringsplankart med bestemmelser er juridisk bindende, mens planbeskrivelsen er orienterende
og beskriver forhold knyttet til planen.
I tillegg er følgende fagdokumenter vedlegg til planforslaget, og er tilgjengelig på kommunens
hjemmeside. Det er vist til vedlegg 1-4 i planbestemmelsene:
Formingsveileder, inkl O – tegning og snitt – datert 18. mars 2022.
Støyutredning Bolsønes - E39 Julbøen – Molde – datert 23.03.2022
Geoteknikk – vurderingsrapport for regulereringsplan E39 Bolsønes – datert 7. februar 2022.
Ingeniørgeologisk rapport for tuneller – E39 Ålesund – Molde, - datert 15. desember 2021
Kapasitetsberegninger E39 Fuglsetkrysset – datert 15. september 2021
Klimagassutslipp Temarapport – datert 18. mars 2022
Lokal luftforurensing Temarapport – datert 22. mars 2022
Landskapsbilde Temarapport – E39 Bolsønes – datert 18. mars 2022
Friluftsliv, by og bygdeliv Temarapport– E39 Bolsønes – datert 18. mars 2022
Naturmangfold Temarapport – E39 Bolsønes – datert 18. mars 2022
Kulturarv Temarapport– E39 Bolsønes – datert 18. mars 2022
Vann Notat – datert 15. mars 2022
Notat - Vurdering av innspill til varsel om delvis avbrudd i planarbeidet – datert 18.mars
2022.
14. Planbeskrivelse m/KU for Kommunedelplan E39 Julbøen – Molde – datert 7. mai 2020.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Spørsmål om planarbeidet kan rettes til:
Harald Inge Johnsen (Prosjektleder Statens vegvesen)
E- post: harald.johnsen@vegvesen.no
Tlf: 91512885
Tone Hammer (Planleggingsleder Statens vegvesen)
E-post: tone.hammer@vegvesen.no
Tlf: 94144683
Hogne Frydenlund (Rådgiver plan Molde kommune)
E-post: hogne.frydenlund@molde.kommune.no
Tlf: 48279677
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3 BAKGRUNN FOR PLANFORSLAGET
3.1

Planområdet

Reguleringsplanarbeidet for E39 Bolsønes var ved oppstarten en del av planleggingen av en lengre
strekning fra Bolsønes til Kviltorp, som var endel av prosjektet «By pakke Molde» - se rød
avgrensningslinje. Prosjektet lå fra starten av inne med bevilgninger i Nasjonal transportplan (NTP),
men i NTP 2022-2033 ble prosjektet tatt ut. E39 strekningen vestover fra Bolsønes til Ålesund ligger
imidlertid inne i NTP 2022-2033, og Statens vegvesen fortsetter planarbeidet for Bolsønes, for å sikre
tilkobling av ny E39 fra Julbøen til dagens E39 på Bolsønes. Planområdet ble derfor innskrenket til
kun en liten del av den opprinnelige strekningen – se blå grense i skisse under.

Figur 1 Gjeldende planområde vist med svart

Planområdet på selve Bolsønes vest for den blå grensen, er også innskrenket ytterligere for kun å
omfatte eiendommer som blir fysisk berørt av tiltaket – i anleggsperioden eller permanent. Se den
svarte linjen som viser planforslagets avgrensning. Eventuell framtidig sjøfylling på Bolsønes inngår
ikke i planområdet. Planavgrensningen er også flyttet ca. 150 meter østover – i forhold til den blå, for
å omfatte planlagt kryss v/Tøndergård. Plangrensen er justert ca. 40 m nordover over tunnelinnslaget
for å omfatte areal med overdekning mindre enn 20 meter, som foreslås regulert til «Sikringssone
tunell». Utvidelsesområdet gir også plass for teknisk bygg knyttet til tunell.

3.2

Bakgrunn for prosjektet og formålet med planen

3.2.1 E39 Ålesund – Molde
Planlegging av E39 Ålesund – Molde bygger på regjeringens overordnede mål for transportpolitikken
hentet fra Nasjonal transportplan (NTP) 2022 – 2033 (St.meld. 20):
En enklere reisehverdag og økt konkurranseevne for næringslivet
Mer for pengene
Effektiv bruk av ny teknologi
Nullvisjon for drepte og hardt skadde i trafikken
Bidra til oppfylling av Norges klima- og miljømål
Overordnede mål for utbyggingen av E39 Ålesund – Molde er definert i Konseptvalgutredningen
(KVU) som ble vedtatt i 2014, med tilleggsutredning stadfestet av Samferdselsdepartementet i 2019:
Å legge til rette for et felles bo og arbeidsmarked
Redusere reisetiden mellom de to byene til under 1 time
Bedre fremkommelighet
Økt trafikksikkerhet
E39 Bolsønes
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Hovedmålsettingen for gjeldende vegstrekning E39 Julbøen - Molde er:
«Å ta hånd om framtidig trafikk på E39 og ivareta miljø og landskap langs strekningen på best mulig
måte».
Dette omfatter:
God trafikkflyt på framtidig E39 inn og ut av Molde
God forutsigbarhet og framkommelighet, særlig for langdistansetransporter
Framtidsrettet og sikker trafikkløsning
Redusere miljøulempene for naboer og brukere av dagens fv. 662, herunder gi bedre forhold
for kollektivtilbud og myke trafikanter
Legge til rette for kollektivløsninger på Julbøen, og god tilknytning til Molde sentrum
Bidra til å oppfylle målsettinger med bypakke Molde
Lav barriereeffekt
Ta hensyn til: Rekreasjon og friluftsliv, naturmangfold, landskapsverdier, kulturminner og
naturressurser

3.2.2 E39 Bolsønes
Kommunestyret i Molde forutsatte i sitt vedtak 16.11.2017, at reguleringsplanen på strekningen
Fuglset-Kviltorp blir utarbeidet på en måte som reduserer uheldige miljømessige konsekvenser og
sikrer god tilkomst til sørsiden av E39.
Hovedmålsettingen for vegstrekningen Julbøen – Molde er: «Å ta hånd om framtidig trafikk på E39
og ivareta miljø og landskap langs strekningen på best mulig måte». I tillegg til de generelle målene
gjelder følgende mål for Bolsønes i fastsatt planprogram - Molde kommunestyre møte 14. mai 2020 –
sak: 20/06856.
Disse målene gjaldt i utgangspunktet for planarbeidet på hele strekningen Fuglset – Kviltorp og
hadde sterkt søkelys på tilkomsten ned til sjøen langs Fannestranda, men er videreført inn i arbeidet
for Bolsønes:
Gi bedre framkommelighet og tilgjengelighet for kollektivtrafikken.
Gi bedre framkommelighet og sikkerhet for alle myke trafikanter med vekt på universell og
attraktiv utforming.
Gi god framkommelighet for næringstransport på E39.
Minimere barrierevirkningen av E 39.
For alle effektmåla over gjelder at planen gjennomgående skal:
Minimere ulemper knyttet til bl.a. støy, trafikk og visuelle forhold, herunder beholde og om
mulig forbedre rekreasjonskvalitetene i områdene langs E39.
Ha god arkitektonisk kvalitet og tilpasning til omkringliggende bymiljø og landskap.
Planprogrammet ble også fastsatt med følgende tilleggspunkt i vedtaket:
1. «Molde kommune forutsetter at tiltakshaver tilknytter seg byplanleggerkompetanse inn i
utarbeidelse av planen, og at planen vektlegger byutviklingen i Molde øst like tungt som
trafikkavviklingen.
2. Det utredes en redusert utbygging på strekningen mellom Bolsønes og Årø med tiltak som
ombygging av lyskryss til rundkjøringer, over- og underganger, prioritering av
kollektivtrafikken med for eksempel filterfelt og støyskjerming.
E39 Bolsønes
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3. Det skal gjennomføres en grundig trafikkanalyse som følge av at sykehuset flyttes til Hjelset
fordi trafikkfordelingen fra øst om morgenen da kan endre seg.
4. E39 mellom Fuglset og Lubbenes bør i hovedsak utvides på nordsiden slik at trerekka/alleen
på strekningen kan bevares for fremtiden.
5. For en best mulig måloppnåelse av planprogrammets effektmål 4 ber Molde kommunestyre
om at tiltakshaver utreder flere alternative løsninger for dette. Et miljølokk på strekningen
mellom Tøndergård til Lubbenes skal utredes.
6. Hovedutvalg TPNM orienteres jevnlig om prosjektets fremdrift og videre utvikling.
7. Molde kommunestyre mener at 4-feltsveg i dagen er et for stort inngrep øst i byen. På kort
sikt kan lyskryss effektiviseres, og rundkjøringer kan eventuelt erstatte dem. Dersom
trafikkøkningen en gang i fremtiden blir så stor at vegen må utvides, kan man ta opp igjen
ideen om å bygge tunnel fra Bolsønes til Lergrovik.
Det skal spesielt legges vekt på hele vedtaket til kommunestyret i sak 68/17 den 16.11.2017 med
hensyn på å redusere uheldige miljømessige konsekvenser og alternative tiltak som resultat av at
Knausenlinja tas ut.
Det skal i tillegg gjennomføres alternative trafikkanalyser basert på både nasjonale og lokale trender
og endringer, som legges til grunn for valg av konkrete løsninger i planen. Dette kan føre til endring i
den valgte løsning.
Utredninger, konsekvensanalyser og planutforming skal bygge på et bærekraftig helhetsperspektiv».
I og med at planområdet ble avgrenset til kun Bolsønes er deler av vedtak deriblant tilleggspunkt i 1,
2 og 5 mindre relevante, men ut over det er det ligger tilleggsvedtaket til grunn for planarbeidet.
Når det gjelder pkt. 7 og idéen om å bygge tunnel fra Bolsønes til Legrovika, presiserte også Molde
kommunestyre følgende i sin sluttbehandling av Kommunedelplan for E39 Julbøen – Molde - sak PS58/21 den 17. juni 2021: «Molde kommunestyre ber om at kryssløsningen på Bolsønes planlegges slik
at den muliggjør en fremtidig tunnelløsning videre til Legrovika»

3.3

Målsettinger for planforslaget

Målet med reguleringsplanen er å lage et grunnlag for å kunne gjennomføre prosjektmålsettingene
på denne delen. Planen skal sikre grunnlag for en trygg og effektiv anleggsgjennomføring, med de
vilkår som følger av lover og regelverk. Planen skal også være et grunnlag for å sikre tilgang til
nødvendige arealer.

3.4

Tiltakets forhold til forskrift om konsekvensutredning

I fastsatt planprogram for E39 Bolsønes – Kviltorp er det forutsatt at det i samsvar med § 4.2 i planog bygningsloven skal planomtalen gi en særskilt vurdering og beskrivelse - konsekvensutredning - av
planens virkninger for miljø og samfunn. Konsekvensutredningen skal i innhold og omfang avgrenses
til beslutningsrelevante forhold, jf. § 17 i KU-forskrifta.

4 PLANPROSESS OG MEDVIRKNING
4.1

Tidligere planer og avklaringer

4.1.1 Konseptvalgutredning E39 Ålesund - Bergsøya
Basert på konseptvalgutredning E39 Ålesund- Bergsøya fra 2014 har Samferdselsdepartementet
besluttet at E39 mellom Ålesund og Molde skal krysse Romsdalsfjorden i tunnel fra Vik til Nautneset
på Otrøya. Fra Nautneset skal Julsundet krysses med hengebro til Julbøen i Molde kommune.

E39 Bolsønes
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Figur 2 Valg av konsept for kryssing av Romsdalsfjorden

Det foreligger også planer for fastlandsforbindelse mellom Otrøya og Gossen. Fylkesvegstrekningen
vil bli en ny arm til det nye riksvegsystemet.

4.1.2 Kommunedelplan for E39 Julbøen - Molde
I juni 2021 ble det vedtatt kommunedelplan (KDP) for delstrekningen mellom Julbøen og Molde.
Dagens fv. 662 er ikke egnet som framtidig europaveg. Formålet med kommuneplanarbeidet var å
avklare ny trasé for E39 på strekningen.

Figur 3 Kartutsnitt som viser dagens fv. 662 mellom Julbøen og Molde (Kilde Finn.no)

Det er nå satt i gang arbeid med å detaljere ut den veglinjen som ble valgt i KDP, og planen dvs.
reguleringsplan for E39 Julbøen – Molde, har vært ute på høring med høringsfrist 15. mars 2022.
Strekningen fra Julbøen inkl. Mordalen til og med Kringstadtunnelen inn til Molde, inngår i
reguleringsplan E39 Julbøen – Molde. Strekningen fra der Kringstadtunnelen munner ut i øst med
rundkjøring som kobles til dagens E39, inngår i detaljreguleringsplan E39 Bolsønes – denne planen.

E39 Bolsønes
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4.1.3 Reguleringsplan for E39 Bolsønes
Det ble i april 2013 meldt oppstart av planarbeid for E39 Bolsønes-Fuglset, og et planforslag var på
høring i april-mai 2016 men ble aldri vedtatt. Ett av elementene i planforslaget var at det ble lagt til
rette for å knytte en E39-tunnel til planlagt rundkjøring i krysset mellom Birger Hatlebakks veg og
Fannestrandvegen. Dette innebar blant annet at Felleskjøpet måtte innløses. I arbeidet med
kommunedelplan for E39 Julbøen – Molde viste det seg imidlertid at denne plasseringen av
rundkjøringen ikke var aktuell. Avstanden mellom tunnelåpningen og rundkjøringen var for kort – ca.
60m, slik at overgangen fra tunell med høy fart til rundkjøringen ble for brå. Løsningen innebar også
fare for tilbake blokkering dvs. kø inn i tunellen.

Figur 4 Reguleringsplanforslag E39 Bolsønes – Fuglset, som aldri ble vedtatt.

I arbeidet med kommunedelplan for E39 Julbøen – Molde ble det sett på tiltak som sikret lav fart ut
av tunellen, i tillegg til større avstand fra tunnelmunning til rundkjøring. Det ble lagt inn en sving i
tunellen - ca. 500 m inn fra Bolsønes, og lavbrekk med stigning oppover i retningen ut mot
tunnelåpningen, samt en lang rettstrekning som gjør at rundkjøringen er synlig langt inne i tunellen.
Dette medførte at tunnelåpningen måtte flyttes lenger øst.
Planforslaget for E39 Bolsønes viser derfor en ny plassering av rundkjøringen ca. 250 m lenger øst
ved Fuglset krysset. Denne plasseringen gir tilstrekkelig stoppsikt fra tunnelåpningen til rundkjøringa i
tråd med vegnormalene, med forutsatt fartsgrense 80 km/t. Tunnelløpet lengst øst ligger inne i
byggetrinn 1 og er beregnet å ha tilstrekkelig kapasitet og sikkerhet i forhold til
tunnelsikkerhetsforskriften fram til 2050. Stoppsikt fra den tunnelåpningen til rundkjøringa er ca.
132 m – dette er lengre enn minstekravet på 115 m for 80 km/t.
Et framtidig tunnelløp 2 kan gi økt fartsgrense til 90 km/t i tunellen inn mot rundkjøringa, og
stoppsiktkravet blir da 160 m.

4.1.4 Eventuell tunnel videre til Legrovika
Vi har tatt hensyn til at det fram i tid kan være mulig å bygge tunnel for E39 videre østover til
Legrovika, slik Molde kommunestyre ba om - sak PS-58/21 den 17. juni 2021. E39 kan knyttes til
rundkjøringen omtrent der Enenvegen kobles til i dag, noe som følgelig medfører en ny løsning for
E39 Bolsønes
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Enenvegen. Dette kan gjøres på flere måter, der et alternativ kan være å knytte Enenvegen ned til
Fannestrandvegen øst for rundkjøringa. En annen kan være å legge Enenvegen over tunellen og
knytte den til krysset m/Birger Hatlebakks veg i ei rundkjøring – se skisse under.

Figur 5 Skissert mulig løsning for eventuell tunell til Legrovika etter 2050

Dette har store virkninger for arealbruken nord Fannestrandvegen og trafikkmønsteret i området.
Det forutsettes derfor en grundig utredning og ny reguleringsplan hvis det blir aktuelt. Vi forutsetter
at løsning vi foreslår å bygge nå har tilstrekkelig kapasitet i alle fall fram til dimensjoneringsåret 2050.

4.2

Medvirkning og innspill til planen

Plan og bygningslovens krav til medvirkning sikres gjennom:
Høring og fastsetting av planprogram
Varsel om oppstart med anledning til å komme med skriftlig uttalelse
Høring av reguleringsplanforslag med anledning til å komme med skriftlig uttalelse
Klageadgang på planvedtaket

4.2.1 Innspill til oppstart og planprogrammet
Alle merknader og innspill til varsel om planoppstart - høring av planprogrammet, ble oppsummert,
vurdert og forelagt Molde kommunestyre før planprogrammet ble fastsatt i møte 14. mai 2020 – sak:
20/06856.

4.2.2 Innspill til varsel om delvis avbrudd i planarbeidet
Statens vegvesen varslet delvis avbrudd i planarbeidet den 5. juli 2021, og Hovedutvalg for teknisk,
plan, næring og miljø ble informert i møte den 31. august 2021. Det ble arrangert et åpent
informasjonsmøte den 1. september 2021, og åpen kontordag dagen etterpå. I ettertid har det vært
jevnlig kontakt og møter med administrasjonen i Molde kommune, og en del grunneiere som blir
sterkt berørt av tiltaket.
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Oppsummering av skriftlige innspill og hvordan disse er ivaretatt i planen er beskrevet i et eget
dokument som er tilgjengelig – se Vurdering av innspill til varsel om delvis avbrudd i planarbeidet –
datert 18.mars 2022.

4.3

Forventet framdrift

Endelig vedtatt reguleringsplan forventes i juni 2022.

5 RAMMER OG PREMISSER FOR PLANARBEIDET
I dette kapittelet gis det en oversikt over relevante planer, retningslinjer etc. som inneholder
arealpolitiske føringer som vil stå sentralt i utarbeidelsen av detaljreguleringsplan for E39 Bolsønes

5.1

Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging

Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 2019-2023
Klimaplan for 2021-2030 (St.meld.13)
Mål med mening 2020-2021 (St. meld 40 om FN’s bærekraftsmål)
Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning (2018)
Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging (2014)
Friluftsliv -Natur som kilde til helse og livskvalitet (St.meld. 18 (2015-2016))
Natur for livet- Norsk handlingsplan for naturmangfold (St.meld 14 (2015-2016))
Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen (1995)
Retningslinje for behandling av støy i arealplanleggingen T 1442/ 2021
Retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanleggingen T 1520/ 2012
Nasjonale miljømål for vassdrag, Vannforskriften

5.2

Nasjonal transportplan

Fellesprosjektet E39 Ålesund-Molde er prioritert i gjeldende Nasjonal Transportplan (2022-2033)
med en kostnadsramme på ca. 24 mrd. kr.

5.3

Planstatus for området

5.3.1 Kommuneplan
Planområdet ligger innenfor Kommuneplanens arealdel for Molde, del 1, 2015-2025. Planområdet
ligger for det meste innenfor område avsatt til «Næringsbebyggelse – nåværende». Mot nord – vest
og mot øst v/Tøndergård blir «Grønnstruktur – nåværende» berørt. En strekning langs
Fannestrandvegen berører «Boligbebyggelse – nåværende». «Kombinert bebyggelse og
anleggsformål – nåværende» blir berørt i øst mot småbåthavna.
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Figur 6 Utsnitt av kommuneplanens arealdel for Molde – reguleringsplanområde vist med sort stipling

5.3.2 Gjeldende reguleringsplaner
Molde kommune har opplyst om at de fleste av reguleringsplanene innenfor planområdet er gamle,
og bør oppheves eller omreguleres. Kommuneplanens arealdel er derfor et mer oppdatert og
realistisk plangrunnlag.

Figur 7 Gjeldende reguleringsplaner – reguleringsplanområde E39 Bolsønes vist med sort strek

Følgende detaljplaner blir delvis berørt av planforslaget, men resten av planen skal gjelde videre:
Plannavn
Detaljreguleringsplan Bolsønesområdet
Vesentlig reguleringsendring for Fuglset – Enen – Tøndergård
Vesentlig reguleringsendring Enen vest
Reguleringsendring for Fuglset
Reguleringsplan for området Moldegård – Tøndergård
Vesentlig regulerings endring for Vårtun – Bakkely – Fuglset
Bebyggelsesplan Fuglsetmarka

Arealplan ID
1506_200609
1506_2885
1506_0498
1506_1878
1506_1773
1506_2481
1506_0997
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Reguleringsplan for Moldegårdsleira – Lingedalen
Tomtedelingsplan for Bolsøynesomr
Mindre vesentlig reguleringsendring Glamox – Bolsønes Verfts vestgrense, langs
Fannestrandvegen

1506_0461
1506_3084
1506_0575

Følgende plan erstattes helt og foreslås opphevet:
Plannavn
Delingsplan for del av Bolsønesområdet

Arealplan ID
1506_1691

5.3.3 Pågående tilgrensende planer
Plannavn
Detaljreguleringsplan for E39 Julbøen - Molde

Arealplan ID
1506_202114

Eksakt plassering av tunnellinnslaget på Bolsønes er definert i samråd med prosjektet for
reguleringsplan E39 Julbøen – Molde. E39 gjennom tunellen og til og med tunellportalen – dvs. alt
som ligger under grunnen, inngår i reguleringsplan for E39 Julbøen – Molde. Terrenget over selve
tunnelen og over konstruksjonen for tunnelinnslaget, inngår i reguleringsplan for E39 Bolsønes –
denne planen.

Figur 8 Reguleringsplanforslag E39 Julbøen- Molde sammen med reguleringsplanforslag E39 Bolsønes
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Molde kommune skal også sette i gang et planarbeid med sikte på å legge til rette for sjøfylling fra
Molde havn til Tøndergård. Statens vegvesen har inngått intensjonsavtaler med aktuelle grunneiere
på strekningen.

5.4

Forutsetninger

5.4.1 Universell utforming
Universell utforming ved transportplanlegging kan defineres som: «Transportsystemet skal i så stor
grad som mulig kunne benyttes av alle, i alle aldre og med ulike forutsetninger», (NTP 2014-2023)

5.4.2 Barn og unge
Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen (RpR for barn og
planlegging, 1995). «Formålet med retningslinjen er å synliggjøre barn og unges interesser i all
planlegging etter plan- og bygningsloven, samt gi bedre grunnlag for å ivareta disse interessene.
«Plan- og bygningsloven gir barn og unge en lovfestet rett til å bli hørt i all plan- og
byggesaksbehandling (§ 5), og en lovfestet plikt for alle som fremmer planer om å organisere
planprosessen slik at barn som blir berørt part får fremmet sine synspunkter og gis anledning til selv
å delta.» (Regjeringen.no). Barnetråkkregistreringen gjennomført av Molde kommune i 2014 i er
blant annet brukt som grunnlag for gang og sykkelløsninger i planforslaget.
Barn og unge, samt folkehelse er ytterligere vurdert i kapittelet 8.4.1 Fordelingsvirkninger og
folkehelse.

5.4.3 Tekniske forutsetninger og standardvalg
Veganlegget er dimensjonert i henhold til vegnormalene. Samlebegrepet «vegnormaler» innbefatter
både vegnormaler hjemlet i vegloven, normaler hjemlet i vegtrafikkloven/skiltforskriften og normaler
hjemlet i bruforskrift for fylkesveg.
For mer info se - www.vegvesen.no/fag/publikasjoner/handboker/vegnormalene/
Trafikkmengder som gir grunnlaget for dimensjoneringen av veganlegget, er beregnet i notat – E39
Fuglsetkrysset – kapasitetsberegninger, datert 15.09.2021.
Utbygging av fast forbindelse Mellom Molde – Ålesund, inkludert kobling til Gossen, er lagt inn i
beregningene. Ferjene Molde – Vestnes og Aukra – Hollingsholmen er fjernet, og Molde sykehus er
flyttet til Hjelset.
5.4.3.1 E39
Standardvalg – kryss rundkjøring
Rundkjøringens ytre diameter skal i henhold til vegnormalene Håndbok N100, minst være Ø62m.
Sirkulasjonsarealet skal minst ha 10m bredde. Overkjørbart areal mellom sirkulasjonsarealet og
sentral øya skal minst ha 2,5m bredde.
Begrunnelse for 4 armet rundkjøring
Tidlig i planprosessen ble det vurdert en forbindelse fra rundkjøringa direkte ned til Verftsgata, slik at
rundkjøringa ville fått 5 armer. Det ble gjennomført kapasitetsberegninger for begge løsninger – se
Fuglsetkrysset – kapasitetsberegninger datert 15.09.2021. Rundkjøringen har trolig kapasitet for å ta
unna framtidig trafikkvekst med både 4 og 5 armer, men det er stor usikkerhet knyttet til slike
prognosetall 30 år fram i tid. Vi har derfor også gjort følsomhetsberegninger for å vite hvor mye
reservekapasitet rundkjøringen får – dvs. «hvor mye har vi å gå på». Reservekapasiteten for 4 armer
er 18%, mens 5 armer gir en redusert reservekapasitet på 12%. Reservekapasiteten gjelder først og
E39 Bolsønes
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fremst lokaltrafikken ut fra Molde sentrum på ettermiddagen, og gjennomgangstrafikken på ny E39
og gjennom tunellen vil hele tiden ha god kapasitet.
Vi foreslår en løsning med 4-armet rundkjøring i kombinasjon med en forlengelse av Verftsgata
østover til et nytt kryss ved Tøndergård. Dette øker reservekapasiteten til hele 32%. Dette gir
mulighet for trafikken fra Molde sentrum som skal østover mot Kviltorp, til å ta «snarvegen» utenom
lyskrysset Birger Hatlebakks veg x Fannestrandvegen når det blir køproblemer. Det er allerede i dag
utfordringer med trafikkavviklingen i lyskrysset. Forlengelse av Verftsgata med kryss ved Tøndergård
vil sikre god adkomst til næringsområdene sør for E39 på Bolsønes.
Krysset blir begrenset bare til svingebevegelsen høyre AV/PÅ, men har likevel god effekt på
trafikkavviklingen. Det vil si at du kan kjøre Verftsgata og svinge ut på E39 men kun østover mot
Kviltorp. Hvis du kommer fra Molde sentrum og ny rundkjøring, kan du ta av til høyre ned Verftsgata.
Det blir midtrabatt på E39 strekningen forbi krysset slik at kryssing over i motgående kjørefelt fysisk
umuliggjøres grunnet trafikksikkerhet.
E39 kjøreveg
Strekningen mellom tunellen og rundkjøringa

Figur 9 Nasjonal hovedveg – 4-felt

Er planlagt som H3 Nasjonal hovedveg beskrevet i vegnormalene Håndbok N100 kap. 3.3.3. 4 felts
veg. med forutsatt fartsgrense 60 km/t inn mot rundkjøringen.
Den blir bygget som H2 nasjonal hovedveg som beskrevet i håndbok N100 kap. 3.3.2. med 2 kjørefelt,
fram til at andre tunnelløp fra Mordalen blir bygget - se figur under.
Fartsgrensen blir 60 km/t på E39 ut fra Kringstadtunellen, og på strekningen mellom tunellen og
rundkjøring.

Figur 10 Nasjonal hovedveg – 2-felt
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Øst for rundkjøringen på Fannestrandvegen
Ny E39 bygges som gate og kobles til dagens E39 østover mot Kviltorp. Ut fra rundkjøringen blir det
en overgangsstrekning på ca. 350 meter med et ekstra kjørefelt, som avsluttes i kryss v/Tøndergård.
Inn mot rundkjøringen fra øst blir det en kortere overgangsstrekningen på ca. 200 m med et ekstra
kjørefelt for å sikre god flyt i trafikken.
Forutsatt skiltet fartsgrense er 50 km/t. Kjøreretningen blir adskilt med midtdeler med kantstein.
Midtdeler skal være minst 3,0m bred inklusiv skulder. Kjørefeltbredde skal minst være 3,25m som
krav 2.30 i HB N100 beskriver. Bredde på skulder vil variere fra 0,25m til 1,5m på strekningen.
Antall felt på gata bestemmes etter kapasitetsvurdering, skilt plassering, oppmerking,
overgangsstrekninger og ikke minst trafikksikkerhet.
Det planlegges to busslommer i østgående og vestgående retning. Busslommene vil få geometrisk
utforming slik krav 4.120 i HB N100 beskriver. Det vil si at hver busslomme skal være 70m lang, hvor
innkjøring - 20m, oppstillingsplass – 30m og utkjøring - 20m. Bredde på busslomme i oppstillingsplass
skal minst være 3,0m uten skulder.

Figur 11 Busslomme

Tunnelportal E39
Det skal bygges to tunnelportaler ved Fuglsetkrysset med profil T10,5 etter HB N500. Strekningen
Julbøen – Molde reguleres med to tunnelløp, men utbyggingen vil skje trinnvis. Tunnelprofilet i første
byggetrinn vil være T10,5. Ved full utbygging (trinn 2) bygges løp nr. 2 også med profil T10,5.
5.4.3.2 Andre offentlige veger
Fannestrandvegen vestover mot Molde sentrum
Fannestrandvegen planlegges med ekstra kjørefelt adskilt med fysiske midtdeler, i en overgangssone
inn mot krysset med Birger Hatlebakks veg. Filterfelter for de som kommer fra tunellen flettes inn på
Fannestrandvegen i et akselerasjonsfelt før lyskrysset
Enenvegen
Den blir utformet som gate, og krav til kjørefeltbredde på 3,0m dvs. totalbredde på 6 m. 50km/t er
dimensjonerende for linjeføring og vegstandard, men i praksis vil Enenvegen trolig bli skiltet 40km/t
som i dag.
To busstopp i kjørebanen, med to kryssinger for myke trafikanter i plan. Behovet for eventuelt
oppmerket eller opphøyd fotgjengerfelt og lysregulering vurderes i byggeplan.
Verftsgata
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Bygges som industri gate i henhold til HB N100 kap. 2.7, med total bredde på kjørebanen mellom
kantstein på 6,5 meter. Reguleres for 3 meter bredt ensidig fortau på det meste av strekningen.
Kryss mellom E39 og Verftsgata er planlagt som T-kryss med svingebevegelser høyre AV og høyre PÅ
– beskrevet nærmer i kap. 8.5.1.
5.4.3.3 Gang- og sykkel (GS)
Sykkelveg med fortau
Det blir opphøyet fortau med en minste bredde på 2,0 m og sykkelveg med en bredde på 3,0 m, etter
HB N100 pkt. 4.2.1.
Sykkelfelt med fortau vil ha utforming som figurene nedenfor viser med totalbredde på 5,5 m.

Figur 12. Sykkelveg med fortau (Håndbok N100)

Figur 13. Bredde for sykkelveg med fortau (Håndbok N100)

Kulverter under rundkjøringen på E39 dimensjoneres for sykkelveg med fortau, og blir 6 meter bred –
litt bredere skulder gjennom undergangene.
Gang- og sykkelveg strekninger utenfor der det blir bygget sykkelveg med fortau, planlegges med
totalbredde på 3,5m.

6 BESKRIVELSE AV EKSISTERENDE FORHOLD I PLANOMRÅDET
6.1

Arealbruk

Sør for E39 er det et sammenhengende næringsområde, med ulike bedrifter – bensinstasjoner,
bilfirma, butikker, kontorbygg, mv. Nord for E39 - langs Fuglset bakken og østover langs
E39 Bolsønes
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Fannestrandvegen, er det boliger. Nord for E39 langs Enenvegen er det næring med butikker,
bilfirma, kontorbygg mm. Grøntarealer blir berørt i områdene over tunnelinnslaget. Planområdet
omkranses av boliger i åssiden nord for planområdet, og havneområde med næringsvirksomhet mot
sjøen.

Figur 14. Næringseiendommer vist med blått og boliger med brunt – med noen unntak.

6.2

Trafikkforhold

For å kunne vurdere trafikkavviklingsforholdene for det nye krysset er det gjennomført
kapasitetsberegninger med SIDRA - se Fuglsetkrysset – kapasitetsberegninger, datert 15.09.2021.
Med utgangspunkt i en modell som best mulig er tilpasset dagens situasjon vil en legge inn de
aktuelle prosjektene, og bruke inngangsdata for aktuelle prognose år. Modellberegningene er
gjennomført for prognoseåret 2030 og 2050, og det er timestrafikk for rush i 2050 med fjordkryssing
for Molde- Ålesund som er brukt som dimensjonerende timestrafikk for kapasitetsberegningene.

Tunnel Julbøen - Molde
Fannestrandvegen mot Årø
Fannestrandvegen mot sentrum
Enenvegen

Maks time Ettermiddag
inn mot kryss, kjt/time
370
1300
760
320

Maks time Ettermiddag
ut av kryss, kjt/time
630
630
1090
420

Figur 15. Sum antatt timestrafikk i ettermiddagsrush i 2050

For rundkjøringen på Fuglset viser kapasitetsberegningen akseptable avviklingsforhold i 2050. En
enkel følsomhetsberegning med lik økning av trafikkmengden i alle armer viser at alternativet med 4armet rundkjøring og høye av/på ved Tøndergård har en reservekapasitet på ca. 30 %.
Birger Hatlebakks veg har i dagens situasjon noe forsinkelse for trafikken i Fannestrandvegen retning
ut av sentrum på ettermiddagen. Ny tunnel på E39 viser ifølge trafikkberegningene en avlasting av
Fannestrandvegen på et par tusen kjt/døgn, men generelle trafikkveksten ifølge RTM med
befolkningsdata fra SSB for perioden 2018-2050 er på ca. 4000 kjt/døgn for Fannestrandvegen.
Dermed vil trafikktallene for Kryss Birger Hatlebakks vei i 2050 (med ny tunnel) være svakt økende i
forhold til dagens situasjon og krysset vil ha noe lavere avviklingskapasitet enn i dag.
En forlengelse av Verftsgata med høyre av/på ved Tøndergård vil avlaste krysset, og redusere antall
høyresvingende fra Birger Hatlebakks veg i ettermiddagsrushet. Dette forbedrer avviklingen i krysset
litt, men trafikkstrømmen ut fra Molde sentrum og sidevegsarm fra Birger Hatlebakks vei vil fortsatt
oppleve kø og forsinkelser. Med justering av grønntidene i signalanlegget i Birger Hatlebakks vei kan
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en vurdere å prioritere hovedstrømmen i Fannestrandvegen, og fordele trafikken fra sideveg mer
med forbindelsen til Verftsgata.

6.3

Grunnforhold

6.3.1 Geoteknikk
I geoteknisk datarapport B11796-GEOT-R1 presenteres geotekniske undersøkelser for prosjektet.
Kvartærgeologisk kart over planområdet viser fyllmasser, marin strandavsetning og tynn
havavsetning. Det er også markert stedvis bart fjell. Hele området ligger under marin grense.

Figur 16. Kvartærgeologisk kart over området.

Det er registrert en kvikkleiresone 6 km øst for prosjektområdet, og identifisert kvikkleire 2 km øst
for området. Det er også registrert et sensitivt leirlag fra 2-3 m dyp ved bygging av gangbrua over E39
(beskrevet i rapport «Rv 62 Omlegging av gangbru ved Glamox 1978»). Gangbrua ligger rett vest for
planområdet. Det er ikke registrert kvikkleire i selve planområdet.
Ved planlagt tunellpåhugg viser totalsonderinger mellom 5 og 12 meter til berg. Løsmassene består
av faste morenemasser av siltig sandig leirig materiale. I området sør for tunellpåhugg og ned til
planlagt rundkjøring er det registrert 3-4 m med løsmasser over berg. Dette er stort sett faste masser
(grusig sandig materiale), men noen steder ligger det faste masser i toppen over løsere lagret
humusholdig grusig sandig leirig materiale over berg.
På sørsiden av planlagt rundkjøring viser sonderingene faste masser av grusig sandig materiale, og 1
til 3 meter til berg. Fra dagens Fuglset kryss og videre østover er det registrert mellom 1 og 16 m med
stort sett faste løsmasser over berg. Berget ligger høyest i området ved krysset. Prøve viser grusig
sand (humusholdig) over sandig grusig siltig leirig materiale, over sandig leirig silt.
Fra dagens kryss og videre vestover langs dagens E39 er det mellom 1 og 6 m til berg (kortest til berg
ved krysset). Det er stort sett faste masser.
Det er totalt satt ned 6 grunnvannstandsrør og en poretrykksmåler. Rørene på sørsiden av E39 har så
langt vært tørre. I hull P1 vest for krysset, nord for E39 er det registrert grunnvann 0,5 til 1 meter
under terreng, mens nærmere krysset hvor berget ligger høyere har det vært tørt.
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6.3.2 Ingeniørgeologi
Ingeniørgeologiske undersøkelser og vurderinger for hele den planlagt Kringstadtunnelen er
gjennomført av Statens vegvesen, se Geologi – E39 Ålesund – Molde, ingeniørgeologisk rapport for
tuneller - datert 15. desember 2021
Berggrunnen i området består av gneiser av ulike slag som granittisk ortogneis og gneis med diorittisk
til granittisk sammensetning, som også opptrer som øyegneis, båndgneis og noen steder som
migmatittisk gneis. I tillegg finnes soner med amfibolitt eller amfibolittisk gneis.
Løsmassene i østre del av prosjektområdet består av hav-/strandavsetning og morene.
Løsmassetykkelsen er generelt liten i vestre del av tunneltraseen, men det finnes områder med
forsenkninger/dyprenner i berggrunnen hvor løsmassene er mektigere.

6.4

Vann og avløp (VA)

I planområdet er det mange ledninger som vil berøres, blant de mest sentrale er en spillvannsledning
ved tunnelpåhugget, samt sentrale vann-, overvann- og spillvannsledninger i nærheten av planlagt
rundkjøring. Ny vei planlegges nært en eksisterende pumpestasjon i øst av planområdet, men det er
planlagt at ny veilinje vil gå klar av pumpestasjon. Øst for planlagt rundkjøring er det
vanngjennomløp (kulvert) i eksisterende E39 Fannestrandvegen. Denne har innløp fra
overvannsledning oppstrøms nedbørsfelt samt for Fuglesetbekken.

6.5

Elektro

Ved Enenvegen ligger høyspenttrafo TS7635 tilhørende Elinett AS, plassert mellom privatvei og
parkering REMA 1000. Trafo er en sentral distributør av lavspent og høyspent til nærliggende
bedrifter og private boliger. Høyspent følger også Enenvegen og krysser E39. Trafo plassering blir ikke
berørt, men omlegging av eksisterende kabeltraser må regnes med. Eksisterende veilys og
telekommunikasjonskabler blir berørt.

6.6

Prissatte fagtema KU

De prissatte konsekvensene vurderes samlet i en nytte-kostnadsanalyse. Det er ikke gjennomført
egen nytte-kostnadsanalyse for delstrekning E39 Bolsønes, men den inngår i nytte kostnadsanalysen for kommunedelplan E39 Julbøen – Molde.
Siden detaljregulering E39 Bolsønes omfatter et byområde i Molde, så vi likevel nødvendigheten av å
utrede virkningene av følgende prissatte temaer utredet: klimaregnskap, lokal luftforurensing og
støy. Disse utredningene ligger i kap. 8.

6.6.1 Støy
Det er tett bebyggelse langs dagens E39 på Bolsønes i Molde. Bebyggelsen består i hovedsak av
næringsbygg på sør-siden av E39 og på nord-siden er det blanding av både næringsbygg og boliger.
Figur 1 viser beregnet Lden-støynivå fra veg i området Bolsønes for dagens situasjon. Støykartet er
hentet fra Miljødirektoratets side for miljøstatus og viser støysituasjonen for 2017. Som vist i
støysonekartet er området Bolsønes også i dag utsatt for støynivå over grenseverdien som gitt i T1442/2021.
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Figur 17: Lden-støynivå fra veg i området Bolsønes.

Støykartet over er hentet fra https://miljostatus.miljodirektoratet.no/.

6.6.2 Lokal luftforurensing
Forurensningskomponentene for mulig luftforurensning fra vegtrafikk
De viktigste forurensningskomponentene for mulig luftforurensning fra vegtrafikk er svevestøv og
nitrogenoksider.
Svevestøv, PM10 og PM 2,5, er partikler dannet ved forbrenning eller slitasje. Hvis svevestøvet ikke
fjernes, kan det virvles opp igjen mange ganger, og bidra til dårlig luftkvalitet over lengre tid.
De viktigste kildene for svevestøv er veitrafikk, vedfyring og langtransportert forurensning.
NO2 er en gass og vil i motsetning til svevestøv lett kunne spres over større områder. Den har en
kjemisk levetid på om lag et døgn. På kalde dager, med lite vind og dårlige spredningsforhold kan
konsentrasjonen bli spesielt høy. Generelt har utviklingen for NO2 vist en positiv, dvs nedadgående
trend. Dette pga økende andel bensin- og elbiler mot færre dieselbiler.
I lys av ovennevnte, finner vi i dagens situasjon at det er PM 10, dvs den dimensjonerende
komponenten i vurderinger av luftkvaliteten.
Faktorer som påvirker luftkvalitet generelt og i planområdet er følgende:
Veg og trafikk:
Trafikkmengde
Hastighet
Andel tungtrafikk
Type kjøretøy (diesel, elbil, bensin)
Type bildekk. Her inngår blant annet andel kjøretøy med piggdekk, som fører til asfaltslitasje,
slitasje fra bildekk
Slitasje fra bremsene
Drift og vedlikeholdsrutiner for renhold
Andre faktorer som påvirker luftforurensningen:
Været, som nedbørsmengder og vind, vindretning, variasjoner knyttet til årstidene, mulige
dager med inversjonssituasjoner
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Geografiske og topografiske forhold på stedet, her inngår terreng, type bebyggelse rett ved
vegen, utluftning og fortynning
Avstand til vegen
Bakgrunnskonsentrasjon, som langtransportert forurensning, utslipp fra skipstrafikk mm
Mulige utslipp fra andre kilder i nærheten, som industri
Luftmålestasjoner
Planområdet E 39 Bolsønes ligger sentrumsnær i Molde by. Molde har ikke egne permanente
luftmålestasjoner. Permanente luftmålestasjoner: antall og plassering blir bestemt i
forurensningsforskriften. De nærmeste luftmålestasjonene for Molde ligger i Ålesund.
I Ålesund er det to målestasjoner: en ved trafikkert veg, en plassert i et boligområde. Sistnevnte for å
fange opp bakgrunnskonsentrasjoner.
I eksisterende situasjon viser målingene for de siste 5 årene, at det ikke har vært overskridelser av
forurensningsforskriftens definerte tiltaksgrenser.
Regelverket ble skjerpet for svevestøv med virkning fra 01.01.2022. Når vi legger til grunn de nyeste
og strengere verdiene for PM 10 har det heller ikke vært overskridelser av PM 10.
Kart og beregnede årsmiddelkonsentrasjoner for planområde E 39 Bolsønes i eksisterende situasjon
Eksisterende forhold blir regulert etter forurensningsforskriftens kap. 7.
Miljødirektoratet har i samarbeid med Meteorologisk institutt lagt til rette for innsynsløsninger som
gir estimater med beregninger av årsmiddel av de ulike komponentene. Det må presiseres at dette er
kun estimater. Prosjektet E 39 Bolsønes gjennomfører detaljerte faglige luftkvalitetsberegninger for
framtidig situasjon.
For å gi et visuelt bilde av dagens situasjon, vises det til utklipp lenger nede av beregnet
årsmiddelkonsentrasjon. For å være mest mulig representativt velger vi årene 2016- 2020.
Årsmiddelkonsentrasjon

Figur 18 beregnet årsmiddelkonsentrasjon – PM 10 til venstre og NO2 til høyre
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Korttidsmiddelkonsentrasjon

Figur 19 beregnet korttidsmiddelkonsentrasjon – PM 10 µg/m3 til venstre og NO2 µg/m3 til høyre

Sammenfattende kan det sies for eksisterende situasjon at både måleverdier og beregnete verdier
for luftforurensning ligger med god margin under satte tiltaksverdier etter forurensningsforskriften.
Det vil si at ingen personer i eksisterende situasjon er utsatt for høye luftforurensningsverdier.
Det er i all hovedsak god og meget god luftkvalitet i Molde og planområdet. Geografisk beliggenhet
og nærhet til fjorden gir gode forhold.
Nærmest vegen er luftforurensningen høyest, men også da er beregnete nivåer med god margin
under satte grenseverdier.
Når det er sagt, kan det også i eksisterende situasjon med eksisterende veg, forekomme unntaksvis
dager med dårligere luftkvalitet. Dette kan skje spesielt i kaldt vintervær med stillestående luft over
flere dager.
Luftsonekart etter T- 1520 i eksisterende situasjon
Det suppleres med et luftsonekart for Molde, som er basert på T-1520, retningslinjen for behandling
av luftkvalitet i arealplanleggingen. Denne retningslinjen anbefaler andre og mye strengere
grenseverdier enn forurensningsforskriften og legges til grunn i framtidige prosjekter. T- 1520 er ikke
juridisk bindende.
Utklipp av luftsonekart baserer seg tilsvarende som årsperiodene vist lenger oppe på et gjennomsnitt
av fem år. Dette for å være mest mulig representative, da ulike år kan ha ulike typer vær.
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Figur 20 Luftsonekart etter T- 1520, basert på eksisterende vegnett, år 2016-2020 - både PM 10 og NO 2.

Gul sone er en vurderingssone for framtidig luftfølsom bebyggelse. I rød sone bør ny etablering av
luftfølsom bebyggelse, som skoler, barnehager, boliger e.l. helst unngås

6.6.3 Klimagassutslipp
Planområdet E39 Bolsønes inngår i EFFEKT-beregninger og anslag for E39 Julbøen- Molde.
Klimagassberegningene for de to tilgrensende planene må derfor sees i sammenheng.
Tabell under viser klimagassutslipp dagens situasjon, nullalternativ, med ferje i tonn CO2-ekvivalentar
fra EFFEKT beregningene for de to alternativene for E39 Julbøen-Molde hvor E39 Bolsønes inngår.
Klimagassutslippene inkluderer indirekte og direkte klimagassutslipp fra utbygging, trafikk og drift og
vedlikehold i en analyseperiode på 40 år.
Veg alternativ
Byggetrinn 1 - 80 km/t, 2 felt
Byggetrinn 2 - 110 km/t, 4 felt

Nullalternativ
7 370 284
7 370 284

Figur 21 Tonn CO2-eq, E39 Julbøen-Molde inkludert E39 Bolsøneskrysset

6.7

Ikke-prissatte fagtema KU

6.7.1 Landskapsbilde
Planområdet Fuglset og Bolsøynes ligger, som resten av Molde by, i en sørhelning ned mot
Moldefjorden. Molde ligger langstrakt langs den sørvendte åssiden og strekker seg fra Kringstad i
vest til Årø og Molde lufthavn i øst. Hovedtrekkene i topografien består av slake lier som strekker seg
fra fjorden og opp mot skogkledde åser. Den sørvendte helning gjør at det fra store deler av byen er
godt utsyn til Romsdalsalpene, på sørsiden av Romsdalsfjorden.
Innen planområdet er E39 dominerende som hoved ferdselsåre inn mot Molde sentrum.
Arealbruken innen planområdet er beskrevet i kap. 6.1
Et sammenhengende grøntdrag strekker seg fra Frænavegen, videre langs Fuglsetvegen og opp mot
grøntarealene ved Fuglsethallen. Trerekken langs Fannestrandvegen er sammen med boliger med
hager ut mot E39 et markant grøntdrag langs innfartsåren inn til Molde sentrum. Trerekken langs E39
markerer den tidligere Fannestrandsalléen, beskrevet under Kulturarv KU.
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Figur 22 Registreringer av grønnstruktur fra ortofoto, befaring og innmåling av eksisterende trær

Figur 23 Trerekkene langs Fannestrandvegen understreker Den Trondhjemske postvei og den tidligere gamle
alleen.

Langs grøntarealet ved gamle Bolsønes, ut mot sjøen, er Fuglsetbekken lagt i rør. Fuglsetbekken
ligger i tilknytning til nedbørsfeltet og flomvegen øst i planområdet.
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Figur 24 Fuglsetbekken er lagt i rør (markert med blått) langs grøntarealet ved gamle Bolsønes sentrum.

Figur 25 Fuglsetbekken ligger i tilknytning til nedbørsfeltet og flomvegen øst i planområdet

Det kulturhistoriske bygningsmiljøet fra gamle Bolsønes ligger i tilknytning til sjøen og er noe
fragmentert. Enkelte bygningene langs og i nærheten av E39, sammen med Bolsønes verft danner et
visuelt kulturhistorisk bilde av gamle Bolsønes sentrum.
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Figur 26 Gamle Bolsønes sentrum, 1947, markert med rødt de bygningene som eksisterer i dag.

Figur 27 Gamle Bolsønes sentrum – dagens situasjon – markert med rødt de bygningene som eksisterer i dag

Figur 28 Deler av gamle Bolsønes sentrum langs Fannestrandvegen
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Bortsett fra E39 som markerer innfarten til Molde sentrum er det innen planområdet få gater og
tydelige elementer som forsterker og bygger videre på bystruktur. Nedre Fuglset gård, Bolsønes
verft, enkeltstående blodbøk og Moldehallen fungerer som landemerker. Landemerker og siktlinjer
innen planområdet skaper visuelle sammenhenger og er viktig for stedskarakteren. De viktigste
siktlinjer innen planområdet går sør/nord i eksisterende gatestrukturer og fra høyereliggende
områder som Tostenvegen og Fuglsetvegen. I tillegg er Fannestrandvegen en viktig siktlinje øst/vest
som markerer retningen inn mot Molde sentrum, samtidig som E39 er en visuell barriere nord/syd.

Figur 29 De mest markante landemerkene i delområdet er Nedre Fuglset (Bakkely), Bolsønes verft, blodbøka i
Fuglsetkrysset.
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Figur 30 Siktlinjer, landemerker og opplevelsespunkter innen planområdet.

6.7.2 Friluftsliv, by- /bygdeliv
Planområdet blir stert preget av E39 og annet vegnett og store og noe tilfeldig plasserte
næringsbygg. Nord og øst for planområdet er det boligbebyggelse, men det er ingen sentrale
målpunkter for barn og unge i planområdet. Flaten i sør er utviklet med industri og næring som blant
annet Bolsønes verft, området og strandlinjen her er lite brukt til friluftsformål. Det er kronglete å
komme gjennom med gange og sykkel. Gang og sykkelvegen fra østsiden av byen ligger langs E39 og
går gjennom området. I øvre del av området ligger en delvis sammenhengende grønnstruktur i østnordvestlig, men er en «missing link» for gående og syklende i dag.
Molde kommunes kommunedelplan for gående og syklende, kartlagte friluftsområder og
barnetråkkregistrereringen, samt registeringer fra brukere av appen Strava Metro har vært sentrale
grunnlag for kartlegging av dagens bruk av området.
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Figur 31 Friluftsområder

Kartet over viser deler av friluftsområder kartlagt i 2019 av Molde kommune etter Miljødirektoratets
metode, med verdisetting. Mørk rosa er svært viktig verdi (som Moldefjorden – Fannefjorden),
mellomrosa er viktig (som grønnkorridor Fuglset gård) og lys rosa er registrert friluftsområde
(Miljødirektoratet.no).
I nærheten av planområdet er; strandsone med tilhørende sjø og vassdrag Moldefjorden
/Fannefjorden og Retiro og Tøndergård båthavn i sør, grønnkorridor Tøndergård gravlund og leke- og
rekreasjonsområde Retiroskogen og kunstgressbanen i øst, samt grønnkorridor Fuglset gård og
Lingedalen gang og sykkelveg i vest.

Figur 32 Gange og sykkel

Illustrasjonen over er en sammenstilling av kommunedelplanene for gange (oransje) og sykkel (blå) i
østlig del av Molde by (informasjon er hentet fra Kommunekart.com). Heltrukken blå linje er forslag
til gang og sykkelveg, lang stiplet er sykkelveg med fortau og kort stiplet er sykkelfelt.
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Barnetråkkregistereing ble gjennomført av Molde kommune i 2014. 5. -klasser på skoler i Molde ble
spurt i undersøkelsen (rbnett.no). Kun ferdselslinjer er offentlig informasjon og kan visuelt gjengis i
denne rapporten, det vises kun skriftlig til områder brukt til leik og opphold og områder som
oppleves utrygge. Strava Metro viser registrerte gange /løpe- og sykkeltraseer fra brukere av
treningsappen Strava (Metro.Stava.com).

Figur 33 Barnetråkk

Illustrasjonen over viser ferdselslinjer fra barnetråkkregistreringen, med tegnforklaring. Det viser at
gang og sykkelvegen langs E39 var mye i bruk som øst-vestlig forbindelse. Nord-sørlige forbindelser
som ble registrert brukt var Enenvegen, Fuglsetbakken, Retiro, Naustvegen med videreføring
gjennom Tøndergård gravlund, samt Retirovegen.

Figur 34 Registeringer av syklende (Metro.Stava.com).
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Figur 35 Registeringer av «løpende, gående og turgåere» (Metro.Stava.com).

En sammenstilling av kartene viser noen tendenser. Strava Metro registeringene for gående /løpende
og syklende viser ganske likt bevegelsesmønster hvor et stort nett av veger er tatt i bruk. Det er noe
forskjell mellom de to kategoriene, syklende viser en hyppigere bruk av Enenvegen og gang og
sykkelvegen langs E39. Barnetråkkregistreringen viser også hyppig bruk av øst-vestforbindelsen langs
E39. Den viser også at Fuglsetbakken og Retirovegen er sentrale nord-sørforbindelser.

6.7.3 Naturmangfold
Temaet omhandler naturmangfold og livsbetingelser knyttet til land, ferskvann og marine systemer.
Naturmangfold defineres som biologisk mangfold, landskapsmessig mangfold og geologisk mangfold
som ikke er et resultat av menneskers påvirkning.
Planområdet er preget av mye bebyggelse, industri, næring og infrastruktur og har ingen registrerte
naturverdier (Naturbase). De få og begrensede arealene med vegetasjon er i hovedsak knyttet til
vegkanter og restområder mellom bygg og infrastruktur. Det er flere lokaliteter med fremmede
skadelige arter av svært høy risiko i fremmedartslista (2018) i planområdet. Langs Fannestrandvegen
er det registrert vinterkarse, platanlønn og hagelupin, mens det i nordvest delvis inngår et
grøntområde sør for Fuglsetvegen hvor det er registrert to lokaliteter med parkslirekne i tillegg til
spansk kjørvel.
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Figur 36: Kartutsnitt som viser registreringer fra Naturbase. Grønne diamanter er fremmede skadelige arter, mens
det grønne polygonet i øst innenfor småbåthavna, er en lokalitet med ålegras som er vurdert som svært viktig.

Det er påvist områder med forurenset grunn og forurensede sedimenter i planområdet og i
influensområdet. Forurensing er relatert til punktutslipp fra industri og renseanlegg og diffus
avrenning fra by/tettsted og havner.
Det er ingen åpne ferskvannsresipienter i planområdet, men Fuglsetbekken (vannforekomst id 10528-R) går i rør under planområdet med utløp i Moldefjorden (VannforekomstID 0302012203-C).
Vannforekomsten Fuglsetbekken inkluderer også Tøndergårdbekken og Bjørsetelva. Miljøtilstanden
er definert som moderat økologisk tilstand, kjemisk tilstand er udefinert. For sentrumsnære bekker i
Molde er det foreslått å utbedre vandringshindre, samt vurdere/utrede gjenåpning av vassdrag
(Vann-Nett).
Moldefjorden ved Molde har moderat økologisk tilstand og dårlig kjemisk tilstand. I hht Vann-nett er
det nødvendig med nye tiltak for å oppnå god miljøtilstand. Det er planlagt tiltak for opprydning av
forurenset sjøbunn ved Bolsønes verft.

6.7.4 Kulturarv
Kulturarv et samlebegrep for temaene kulturminner, kulturmiljø og kulturhistoriske landskap,
inkludert bylandskap.
Forhistorisk tid og middelalder:
Det er ikke kjent noen automatisk fredete kulturminner innenfor selve planområdet, men det er gjort
flere funn i influensområdet, også nær inntil planområdet.
Fuglset antas å være blant de eldste gårdene i området. Noe flere spor etter dyrking og bosetning
helt tilbake til bronsealderen (1700-500 fvt.) viser. Ved Fuglsetbakken (nr. 3), like utenfor
planområdet, er det gjort funn etter dyrkingslag og bosetning med dateringer fra både bronsealder
og jernalder. Fra Tostensbakken, nær planområdet, kjennes en kokegrop fra yngre jernalder/
folkevandringstid (400-570 e.Kr.). To andre funn, også knyttet til bosetning, er gjort ved den gamle
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hovedgården på Fuglset. I tillegg bekrefter flere løsfunn fra Fuglset, som en runestein, et vevlodd
eller garnsøkke, og en øks av jern, at gården har stor tidsdybde.
Nyere tid:
Planområdet ligger langs den gamle sjøkanten ved Fuglset. Her lå det «fra gammelt av» en
ferdselsveg, omtalt som en viktig forbindelse mellom byen, omlandet og fjellovergangene til
Nordmøre (Kvernberg 2021). Etter midten av 1700-tallet ble vegen del av den offisielle postvegen
mellom Molde og Trondheim. Fra 1785 ble den del av postruta mellom Bergen og Trondheim, Den
Trondhjemske postvei - en av landets seks nasjonale postveger (Askeladden id. 268398). Postvegen
er i dag et kulturminne av nasjonal verdi.
På slutten av 1700-tallet ble det plantet en allé langs postvegen ut fra Molde. Den bestod av ulike
tresorter, som rogn, asp, ask og bjørk, og noen steder lerk, som på den tiden var en nyinnført tresort.
Trærne var plantet med en avstand på 9 alen (ca. 5,6 meter), og alleen strakte seg etter hvert hele 12
kilometer østover fra byen. Fannestrandalléen var en av landets lengste alleer langs offentlig veg, og
gjorde vegstykket inn til Molde til en «enestående vakker ferdselsåre». I 1931 ble Fannestrandvegen
oppgradert til riksveg, og har siden 1997 vært del av E39. I dag er det ingen spor igjen etter den
historiske postvegen på strekningen gjennom planområdet, bortsett fra linjeføringen. Alléen har
eksistert inntil ganske nylig, men er, foruten noen få enkelttrær, også borte.

Figur 37 Fannestranda og alléen på slutten av 1800-tallet. Foto Axel Lindahl, Nasjonalbiblioteket.

Området langs Fannestranda er også kjent for sin idylliske og praktfulle utsikt over Romsdalsfjorden
og de høye tindefjellene mot sør, og i siste del av 1800-tallet ble det oppført en rekke praktfulle
villaer her. Bygningsmiljøet har i dag av høy kulturhistorisk verdi og er av stor betydning for Moldes
historie. Bygningsmiljøet strakk seg fra Moldegård til Årø og var i stor grad knyttet til byens
embetsmenn, men også til Kristiansunds klippfiskadel, velstående handelsfolk som oppførte sine
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vakre sommerresidenser langs den attraktive Fannestranda (Molde kommune 2019). I dag er
området mellom Moldegård og Fuglset svært endret og de historiske sporene nedbygd. Men
bygningsmiljøet eksisterer fortsatt på strekningen østover fra Fuglset. I planområdet inngår den
tidligere embetsmannsgården Enen i dette miljøet, angitt med hensynssone H570 i gjeldende KPA.
I 1905 ble Bolsønes Verft flyttet fra Bolsøy til Fuglsetneset. Etter dette er området her blitt hetende
Bolsønes. I starten bygde verftet seilskip med treskrog, De eldste bygningene, som
administrasjonsbygget, lager og kjelehus, samt slippen, har i dag stor kulturhistorisk verdi og er
vurdert å være kommunalt verneverdig. Verftet ligger like utenfor planområdet.

Figur 38 Bolsønes verft, trolig 1950-tallet, hovedbygningen i front. Bak kan man se en del av det gamle Fuglset
sentrum som oppstod som følge av verftet. Digitalmuseum, Romsdalsmuseet.

Med verftet fulgte også utbygging av boliger for arbeidere og handelsvirksomhet med nærbutikker,
og langs Fannestrandvegen, nær verftet, vokste det fram et lite sentrumsområde, som en liten
forstad til Molde by. Fra 1910-1920 av var her både garveri, møbelfabrikk, hermetikkfabrikk, i tillegg
til dagligvarebutikk, mm. Flere av de gjenstående bygningene ligger innenfor planområdet.
Plan- og influensområdet var fram til starten på 1900-tallet preget av spredt bosetning og jordbruk.
Senere har området blitt gradvis utbygd til boligområder, næring og industri, og i dag er det lite som
minner om det gamle jordbrukslandskapet. Men et tidligere gårdsbruk, Bakkely (Nedre Fuglset),
ligger midt i planområdet, omgitt av store asfaltflater og næringsbygg. Våningshuset og løa er
oppført ca. 1908. Våningshuset har detaljer fra sveitserstilen. Ut fra bilder fremstår bygningene
utseendemessig å være relativt autentiske. Kulturmiljøet er et godt eksempel på et vanlig gårdstun
anno 1900, men som i dag er i ferd med å forsvinne helt grunnet urbanisering og utbygging.
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Figur 39 Det tidligere gårdsbruket Bakkely på Fuglset (gnr/bnr. 26/17) ligger i planområdet. Både våningshuset og
løa er SEFRAK-registrert. Foto Tine Eikehaug, Statens vegvesen.

6.8

Barn og unge

Se beskrivelse under kap. 4.8.2. Friluftsliv, by/ - og bygdeliv.

6.9

Alternativer som er grunnlag for KU

6.9.1 Utredningsalternativet
I planprogrammet beskrives det kun ett hovedalternativ og det omfatter hele strekningen Bolsønes –
Kviltorp. Mulige løsninger innenfor utredningsalternativet ble også beskrevet, men er ikke aktuelle
lenger siden planområdet nå er begrenset til kun Bolsønes.
Utredningsalternativet for Bolsønes omfatter nå rundkjøring med firefelts kobling til E39 fra nye
Kringstadtunellen fra Mordalen, og tilkobling østover til dagens E39 langs Fannestranda.
Fannestrandvegen mot Molde sentrum, og Enenvegen kobles også til rundkjøring. I tillegg inngår
trafikale løsninger for gående- og syklende med planskilt kryssing under E39, og løsninger for
kollektivtrafikken.
Utredningsalternativet er beskrevet nærmere i kap. 6.
I byggetrinn 1 for strekningen Julbøen – Molde vil Kringstadtunellen bli bygget med ett tunnelløp –
det nordre løpet dvs. løpet nærmest REMA 1000. Strekningen mellom tunellen og rundkjøringa på
Bolsønes vil bygges tilpasset dette, som blant annet gir plass til en annen løsning for filterfelt inn mot
Molde sentrum – men innenfor areal regulert til vegformål.
Eventuelt trafikkregulerende tiltak i Kviltorpkrysset inngår ikke i dette prosjektet, og det ligger ikke
inne midler i NTP perioden 2022 – 2033. Aktuelle tiltak for å bedre trafikkflyten i enkelte tidsrom kan
være omprioriteringer i lysreguleringen, eller bygging av rundkjøring som planlagt i reguleringsplan
Kviltorp – Legrovika, vedtatt 20. mars 2014.
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6.9.2 0-alternativet – referansealternativet
Alternativet som representerer en videreføring av dagens veg, blir kalt referansealternativet eller 0alternativet. Referansealternativet danner grunnlaget som alle utbyggingsalternativene skal
sammenlignes mot for å se om tiltakene har positiv eller negativ effekt i forhold til ønsket
måloppnåelse og som referanse i den samfunnsøkonomiske analysen. Alternativet tar utgangspunkt i
dagens situasjon, og omfatter i tillegg tiltak og virkemidler som er vedtatt og har finansiering og som
med stor sannsynlighet vil realiseres uavhengig av tiltaket.
I plangrammet for E39 Bolsønes ble 0-alternativet definert som ingen utbygging på strekningen fra
Bolsønes til Årø. Konsekvensanalyse for Kommunedelplan for E39, Julbøen – Molde - plan nr. K202001 vedtatt i Molde kommunestyre den 17.06.2021, omfatter imidlertid også prissatte konsekvenser
for E39 Bolsønes. 0-alternativet for hele strekningen Julbøen – Molde gjelder derfor også for
Bolsønes.
En forutsetning for ny E39 Julbøen - Molde er at Møreaksen etableres under Romsdalsfjorden og
over Julsundet. Selv om disse fjordkryssingene formelt ikke oppfyller de formelle kravene til å ligge
inne i et referansealternativ er de helt avgjørende for at tiltaket skal realiseres. Fjordkryssingene er
derfor innlemmet referansealternativet. Dette vil si at denne utredningen ikke omhandler
konsekvensene ved at dagens ferje erstattes av tunnel under Romsdalsfjorden og kryssing over
Julsundet. I tillegg er det vedtatte plan, med finansiering for ny E39 Lønset - Hjelset øst for Molde.
Denne er også inkludert i referansealternativet.
Dette vil si at følgende endringer i infrastrukturprosjekter ligger inne i Referansealternativet i forhold
til dagens situasjon:
Ny E39 Vik - Julbøen (kryssing av Romsdalsfjorden og Julsundet). Dagens bilferjer over
Romsdalsfjorden og Julsundet fjernes.
Ny E39 Lønset - Hjelset
Nytt sykehus er flyttet til ny lokalisering på Hjelset, øst for Molde sentrum
Referansealternativet legger til grunn at dagens fv. 662 mellom Julsundet og Bolsønes blir
omklassifisert til E39 på denne strekningen. Gjennom Molde legges til grunn at Strandvegen og Øvre
veg bli skiltet rute.

Figur 40 Strandvegen, Øvre veg og Moldegårdsvegen, er omklassifisert til E39 i referansealternativet
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Det bemerkes at fv. 662 og spesielt strekningen gjennom sentrum ikke har tilfredsstillende standard
som stamveg. E39 trafikk gjennom sentrum vil på virke bymiljøet på en negativ måte. I beregningene
eller vurderingene er det ikke lagt inn avbøtende tiltak eller kostnader knyttet oppgradering av fv.
662 og derfor er referansesituasjonen snilt behandlet med for lave kostnader i framtidssituasjonen.

7 BESKRIVELSE AV FORSLAG TIL DETALJREGULERING
7.1

Utforming av veganlegget

REMA1000
Felleskjøpet

ahlsell
Moldehallen
Figur 41 Oversiktsplan

Hovedtrekk
Rundkjøringa blir plassert på Fannestrandvegen ca. 50 m vest for dagens kryss med Enenvegen, og ny
E39 fra tunellen samt Enenvegen blir koblet på, slik at rundkjøringa får fire armer. To
bussholdeplasser øst for rundkjøringa på Fannestrandvegen, og to stykk på Enenvegen ved
REMA1000. Verftsgata blir forlenget østover til et kryss ved Tøndergård. Gang- og sykkelvegen langs
Fannestrandvegen forlenges som sykkelveg med fortau gjennom planområdet, og det blir også en
sykkelvegtrasé over tunellportalen. Det blir forbindelse for myke trafikanter langs Enenvegen, og vest
for ny E39 mellom Fannestrandvegen og Fuglsetvegen. Gående og syklende krysser E39 i
underganger, og gjennom et åpent og lyst rom midt under rundkjøringa. Det opparbeides
grøntanlegg i og rundt rundkjøringa. Boliger langs Fannestrandvegen støyskjermes, og
Fannestrandallén forlenges vestover.

7.1.1 E39
Rundkjøring
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Krysset mellom ny E39 som kommer fra tunnelen og dagens Fannestrandvegen øst og vestover,
planlegges som rundkjøring. Enenvegen kobles til som ei fjerde arm. Rundkjøringen blir liggende ca.
2,5 m høyere enn dagens E39, noe som gjør at Enenvegen får en slakere kurvatur enn i dag, dvs. blir
ikke så bratt. Dette gjør det også mulig med gode trafikksikre kryssinger for myke trafikanter under
E39.

Figur 42 Rundkjøring som kryssløsning

Ny E39 fra nye Kringstadtunellen

Figur 43 Strekning fra tunnelen mot rundkjøringen - sykkelveg med fortau er vist med brunt over tunellportalene.

E39 fra tunellen planlegges som 4 felts veg, med mulighet for kryssing mellom felta hvis en av
tunnelløpa må stenges.
For trafikantene som kommer fra tunnelen og skal kjøre retning mot Molde sentrum planlegges det
ene kjørefeltet utenom rundkjøringen – som et filterfelt. Filterfeltet skal flettes inn til
Fannestrandvegen via et akselerasjonsfelt.
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Figur 44 Filterfelt fra ny tunellen inn mot Molde sentrum - utenom rundkjøringen – sykkelveg vist med brunt

E39 fra rundkjøringen og videre mot Kviltorp.
Ny E39 bygges som gate og kobles til dagens E39 østover mot Kviltorp. Ut fra rundkjøringen blir det
en overgangsstrekning på ca. 350 meter med et ekstra kjørefelt, som avsluttes i kryss v/Tøndergård.
Inn mot rundkjøringen fra øst blir det en kortere overgangsstrekningen på ca. 200 m med et ekstra
kjørefelt for å sikre god flyt i trafikken.
Det planlegges også to busslommer for busstrafikken langs E39.
Sykkelfelt med fortau føres parallelt på nord siden av E39 – vist med brunt på skissa under.

Buss
Figur 45 Ny E39 fra rundkjøringen mot øst - sykkelfelt med fortau vist med brunt

AX Tech

Figur 46 Tverrprofil av Fannestrandvegen sett fra AX Tech mot Kviltorp
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Tunnelportaler
Det er planlagt to tunnelportaler ved Fuglsetkrysset, men i byggetrinn 1 er det kun et løp som skal tas
i bruk.
Portalene bygges som betonghvelv på plassen, med traktforma sett i plan med utbøying 1:10 i
forhold til vegen. Front av portalene har helning 1:1 og utføres med oppstikkende krage på minimum
300 mm. Lengde på portal er bestemt ut fra terrengtilpasning. Lengde på portal er 30 m for
sørgående løp og 35 m for nordgående løp. I tillegg blir det kontaktstøp på ca. 2 m inn i berg.
Det vil bli bygd natursteins mur rundt portalene og langs vegen til det nordgående løpet – se figur 41.

7.1.2 Andre offentlige veger
Fannestrandvegen vestover mot sentrum
Fannestrandvegen planlegges med ekstra kjørefelt adskilt med fysiske midtdeler, i en overgangssone
inn mot krysset med Birger Hatlebakks veg. Filterfelter for de som kommer fra tunellen flettes inn på
Fannestrandvegen i et akselerasjonsfelt før lyskrysset – se figur 42.

Felleskjøpet
Møller Bil

Figur 47 Fannestrandvegen sett fra rundkjøringa og vestover mot sentrum

Enenvegen
Dagens Enenvegen knyttes til rundkjøringen. Strekning planlegges som gate med 2 kryssinger for
myke trafikanter i plan. Skilting og eventuell lysregulering av overgangene inngår ikke i
reguleringsplanen, men vil bli vurdert som et ledd i byggeplanleggingen.
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Auto88
REMA1000

Figur 48 Enenvegen med fotgjengerkryssinger.

Dagens avkjørsel
til REMA1000

Avkjørsel
Focusgården

Figur 49 Enenvegen med avkjørsler til nærings eiendommer

REMA1000 får fortsatt to avkjørsler, og næringseiendommer øst for Enenvegen får avkjørsel som i
dag over parkeringsplassen ved Focusgården. Se kap. 8.5.1 for mer informasjon.
Verftsgata

Verftsgata forlenges østover
Verftsgata
Figur 50 Verftsgata forlenges østover til Tøndergård

Verftsgata forlenges østover til kryss v/Tøndergård. Hele strekningen fra Birger Hatlebakks veg
reguleres til offentlig veg.
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7.1.3 GS
Tilretteleggingen for gående og syklende er inndelt i 3 nivåer; hovedrute langs E39 med sykkelveg
med fortau, fortau langs eksisterende og ny del av Verftsgata, og en øvre hoved trasé langs
Enenvegen med videre sykkelveg med fortau over tunellportalen mot vest. For å bedre
framkommeligheten fra Nerlandsvegen fra øst, er stien fra Fuglsetbakken utbedret med gang- og
sykkelveg med forbindelse til Enenvegen.

Figur 51 Oversiktskart – Gang- og sykkelveger vist med rosa

Det er tilrettelagt for langsgående forbindelser mellom hovedrutene med gang- og sykkelveg fra E39
og opp langs Enenvegen, en forbindelse på vestsiden av tunellportalen og en tilknytning fra
Verftsgata til hoved traséen langs E39 ved undergangen under rundkjøringen. Slake stigningsforhold maksimal stigning skal ikke overstige 5%. Det er lagt to kryssinger i plan i Enenvegen for å forbedre
fremkommeligheten.

Figur 52 GS kryssing under E39 med tre underganger og open sentraløy

Det er tilrettelagt for sykkelveg med fortau under rundkjøringen med tre underganger og åpen
sentraløy. Sentraløya bli ca. 35 m i diameter så det blir et åpent, grønt og luftig kryssings punkt under
E39.
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Utforming av kulverter
Gang og sykkelvegen skal krysse planfritt under ny E39 gjennom kulvertene. For å kunne komme østvest og i tillegg sørover er det valgt å lage en kryssløsning under rundkjøringen. Det vil være åpnet
areal i midten av rundkjøringen for å slippe ned lys, og for at undergangene ikke skal bli for lange.
Det er valgt å ha en bredere kulvert enn det som er nødvendig i forhold til kravet til bredden på gang
og sykkelvegen. Dette er for å slippe inn mer lys og gjøre opplevelsen for gående og syklende bedre.

Figur 53 Oversikt over kulvertløsning.

Figur 54 Oversikt over konstruksjonene – kulverter og murer.

Kulvertene blir støpt på plassen, og får en lysåpning på 6,5 m x 3,1 m.
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Figur 55 Tverrsnitt av kulvert.

Ved inngangen til kulverten er det vingemurer som følger geometrien til vegen langs E39. På toppen
av muren og over kulvertåpningen blir det laget en kantbjelke/betongdrager som man kan feste
rekkverk i. Det vil bli brøytetett rekkverk.

7.1.4 Grøntarealer og blågrønne løsninger
I planforslaget er grøntarealene hovedsakelig forlenget og forsterket fra grønt korridoren i vest til
villabebyggelsen med grøntarealer i øst.
Langs E39 reetableres deler av Fannestrandsalléen med trerekker i brede grøntrabatter. Øst for
rundkjøringen er det mulig med delvis to-sidig trerekke, allé. Vest for rundkjøringen gjør
arealknapphet sør før E39 at trerekken bare er mulig å videreføre på nordsiden.

Figur 56 Snitt som viser løsning nord for E39, vest for rundkjøringen

Nord for tunellportalen istandsettes lagerområdet, regulert til grøntareal i kommuneplanen. Tiltaket
resulterer i en sammenheng med regulert grøntareal nord for Tostenvegen. Det er vektlagt å
videreføre grøntarealene med treplanting østover langs med øvre hoved trasé for gang og sykkel.
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Figur 57 Snitt over tunellportal

Figur 58 Snitt – viser sykkelveg med fortau øst for tunellportalene

Områdene rundt tunellportalene og E39 inn til rundkjøringen er omgitt av tre-beplanting som buffer
mot tiltaket.
Større sammenhengende grøntarealer I planforslaget sikrer etablering av blågrønn struktur. Blågrønn
struktur innebærer at vegetasjon og overvann må ses i sammenheng. Tilførsel av overvann til
områder med vegetasjon vil bidra til redusert avrenning ved kraftig regnvær. Det er lagt inn regnbed,
gressforsenkninger, nord for rundkjøringen og vest for rundkjøringen, i rabatten sør for E39.

7.1.5 Kollektiv
Langs E39 er det to bussholdeplasser øst for rundkjøringen, og sykkelparkering ved busslommen på
nordsiden. Kryssing for gående og syklende er lagt til rette med underganger under rundkjøringen
med åpen sentral øy. Gang- og sykkelveger fram til bussholdeplassene har universelt utformet
stigning. I tillegg er det tilrettelagt for snarveger med brattere stigningsforhold.
I Enenvegen er bussholdeplassene flyttet lengre opp i vegen med utforming som kantstopp.
Bussholdeplasser i gater kan utformes som busslomme eller kantstopp. Kantstopp prioriterer
kollektiv foran andre kjøretøy, og reduserer inngrep. Det siste er et viktig poeng akkurat når det
gjelder Enenvegen, siden det reduserer inngrep mot inngangen på REMA 1000.
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7.1.6 Støy
I støyvurderingsrapporten som følger vedlegg til denne planbeskrivelsen er støyutsatte eiendommer
langs traseen oppsummert for gnr./bnr. Planområdet er også presentert i støysonekart med rød og
gul støysoneinndeling. Det er gjort beregninger for både 4 meter og 1,5 meters høyde for følgende
situasjoner med prognose år 2050:
Referansealternativ. Dagens vei med dagens terreng.
Fremtidig situasjon med 1 tunnel og 2-feltsveg.
Fremtidig situasjon med 2 tunnel og 4-feltsveg.
For store deler av parsellen ligger bebyggelse/støyfølsomme bygg høyere enn vegbane og/eller
tunnelportalen(e). Dette gjør at støyskjermer langs E39 får liten eller ingen effekt. Det er vurdert at
støyskjerm/støyvoll vil være lite kostnadseffektiv, dvs. meget kostbart i forhold til effekten av
tiltaket. Unntaket er støyskjerm ved boliger som ligger nærmest E39, dvs. boliger øst for ny
rundkjøring. På nordsiden av E39 og ny sykkelveg med fortau strekker støytiltaket seg fra
Fuglsetbakken/ AXTech -bygget til Naustvegen. For å redusere støytiltakets arealinngrep brukes en
lav natursteinsmur langs fortauet på strekningen. Halve strekningen har støytiltak med utbedring og
forhøyning av eksisterende voller. Resterende støytiltak består av skjerm i en forhøyet grøntrabatt.
Flere støyfølsomme bygg blir liggende i «gul støysone» og enkelte støyfølsomme bygg ligger i «rød
støysone» langs ny trasé. Det må vurderes lokale skjermingstiltak av oppholdsarealer samt
fasadetiltak for disse byggene. Det er i vedlagt støyrapport identifisert støyfølsomme bygg som får
Lden = 55 dB og høyere (nedre grenseverdi «gul sone») etter gjeldende retningslinje (T-1442/2021).
Beregning viser at det er mindre forskjell mellom løsning med 1 tunell og to tunneler.
Hovedforskjellen mellom disse to er noe høyere trafikktall på E39, støy fra to tunnelportaler og vegen
mellom disse og rundkjøringen.

Figur 59 (X3202) viser fremtidig situasjon med en tunnel inkludert skjerming. Støysonekart i 1, 5 meters høyde
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Figur 60 (X3402) viser fremtidig situasjon med to tunneler inkludert skjerming. Støysonekart i 1, 5 meters høyde

På nordsiden av E39 og ny sykkelveg med fortau strekker støytiltaket seg fra Fuglsetbakken/AXTechbygget til Naustvegen. For å redusere støytiltakets arealinngrep brukes en lav natursteinsmur langs
fortauet på strekningen. Halve strekningen har støytiltak med utbedring og forhøyning av
eksisterende voller. Resterende støytiltak består av skjerm i en forhøyet grøntrabatt.

Figur 61 Kartet viser støytiltakene nord for E39

7.1.7 Teknisk infrastruktur
7.1.7.1 VA
Utbygging av ny E39 på Bolsønes vil medføre omlegging av flere ledninger samt behov for å etablere
tiltak for overvannshåndtering. En viktig spillvannsledning for kommunen planlegges omlagt over
tunnelpåhugget, og eksisterende pumpeledning kobles på vest for tunnelen. Ledninger som i
eksisterende situasjon krysser den planlagte rundkjøringen legges om på sørsiden. I øst skal
eksisterende pumpestasjon forsøkes å bevares. Et nytt overvannssystem skal etableres for å drenere
overvann fra vegbanen, og skal fra E39 kunne ta unna vannmengder for en dimensjonerende 200årsflom. Dagens flomvei ned Enenvegen planlegges å føres ned eksisterende flomvei, men i senere
faser kan det vurderes om denne skal føres ned Fuglsetbakken eller eventuelt ned mot
rundkjøringen. Det planlegges å etablere egne utløp for overvann til sjø, som ikke kobles på
kommunalt nett. Fuglsetbekken som ligger i kulvert under eksisterende E39 Fannestrandvegen har
trolig ved en dimensjonerende flomhendelse etter håndbok N200 ikke tilstrekkelig kapasitet, og tiltak
for denne kulverten må vurderes i senere faser etter tilstandsvurdering og kapasitetsberegninger.
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Fra tunnelen vil renset tunnelvaskevann pumpes ut til sjø. Infiltrasjonsvann fra tunnelen vil bli ledet
ut til sjø via en dykkertledning/pumping. Overvann i/ved tunnelmunningen ledes til lavbrekk i
tunnelen og pumpes til sjøen. Utslippspunkt i fjorden for veiavrenning, infiltrasjonsvann og
tunnelvaskevann må avklares etter videre undersøkelser og vil inngå en søknad om utslippstillatelse.
Traseen for denne ledningen blir ikke tatt inn som en del av reguleringsplanen, men det vil bli laget
ledningserklæringer for de eiendommene som blir berørt. Erklæringene skal sikre at ledningen kan
legges og at det senere kan utføres nødvendig vedlikehold.
7.1.7.2 Elektro
Teknisk bygg ved Rypeveien knyttes til Kringstadtunnelen med høyspent forsyning fra TS 7635
Enenvegen som videreføres til tekniske bygg i tunnelen.
Byggets formål er å ivareta tekniske objekter for tunnelen:
Mottak og distrubasjon nødnett
Mottak og distrubasjon mobilnett
Trafikktekniske installasjoner med bommer, rødblink, skilting og lys.
Grensesnitt for styring mot Veitrafikksentral midt i Trondheim
Teknisk bygg og objektene knyttes sammen med trekkerørtraser i grøftesnitt.

7.2

Planlagt arealbruk – reguleringsformål

Planområdet utgjør totalt 133 dekar. Arealene inkluderer anleggsbelte og noe næringsareal som ikke
inngår i vegplanen.
Planområdene er iht. plan og bygningslovens § 12-5, § 12-6 og § 12-7 regulert til følgende formål:
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Figur 62 Oversikt over formål

Punktsymboler som er brukt er:

Figur 63 Oversikt over punktsymboler
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Linjesymboler som er brukt er:

Figur 64 Oversikt over linjesymboler

I tillegg viser plankartene illustrasjonslinjer av veg-geometri, rekkverk og eiendomsgrenser.

7.2.1 Bebyggelse og anlegg
Store deler av planområdet viser bebyggelsesområder, med ulike næringsformål. Dette er områder
som enten skal brukes til anleggsområder eller som på annen måte naturlig hører til planområdet.
Formålene som er vist, er hentet enten fra gjeldende reguleringsplaner eller fra kommuneplanens
arealdel.
7.2.1.1 Boligområder
Langs Fannestrandvegen lengst mot øst skal det etableres støyvoll på nordsiden. Denne delen av
tiltaket vil komme i berøring med et regulert boligområde (BKS1). Lengst øst av Enenvegen blir en
boligeiendom (BKS3) berørt når gang- og sykkelveg skal etableres. Adkomst til eiendommen blir
sikret.
7.2.1.2 Næringsformål
Planen viser forskjellige kombinasjoner av næringsformål (BKB). Alle områdene er eksisterende
situasjoner og det reguleres ingen nye områder. Gjeldende reguleringsplaner i området er delvis av
eldre dato og formålene som er brukt i disse er ikke lenger gjeldende. Det er derfor, i samarbeid med
Molde kommune, funnet fram til formål som er dekkende for dagens bruk. For de områdene som
ikke er utbygd, eller som kan videreutvikles, stilles det krav om ny regulering før utbygging kan skje.

7.2.2 Samferdsel og teknisk infrastruktur
Kjøreveger (SKV) reguleres i hovedsak som offentlige veger. Unntaket er vegen fra Enenvegen inn til
parkeringen for Rema, som reguleres felles privat. Hvilke strekninger som skal være del av
europavegen, fylkesveg eller kommunal veg skal avgjøres i en egen omklassifiseringssak. Det samme
vil gjelde for gang- og sykkelvegsystemet. Deler av gang- og sykkelvegnettet reguleres om
sykkelanlegg med fortau (SS og SF), mens andre deler reguleres som gang- og sykkelveg (SGS). To
strekninger av gang- og sykkelveg må tillates brukt som adkomstveg inn til bolig og blir regulert med
kombinert formål (SKF). Bussholdeplassene er vist med eget formål, holdeplass/plattform (SH). Hele
anlegget har behov for teknisk styring og det må plasseres et bygg (STB) for dette formålet med visse
krav til avstander, strømforsyning, tilkomst etc. Planen viser plasseringen i grøntområdet over
tunnelportalene.
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Langs selve kjørevegen og gang- og sykkelvegen vil det være behov for areal til blant annet grøfter,
teknisk utstyr, skilt, murer, rekkverk og lysmaster. I planen er disse områdene vist enten som annen
veggrunn – grøntareal (SVG) eller annen veggrunn – teknisk (SVT). Områdene kan også brukes til
mellomlagring av masser fra veganlegget. Vanligvis settes ny eiendomsgrense i yttergrensen for
annen veggrunn. Det aller meste av arealene blir enten tilsådd eller tilplantet og vil i ettertid framstå
som grønne.
Avkjørsler som ikke er regulert fullt ut er vist med avkjørselspiler. Plasseringene er ikke endelige, og
avkjørselen kan flyttes sidelengs innenfor en avgrenset avstand.

7.2.3 Grønnstruktur
Det største grøntområdet (GF) ligger lengst nord i planområdet, over tunnelportalene og langs gangog sykkelvegen som knytter Tostenbakken og Fuglsetvegen sammen. På sørsiden av denne vegen
skal grøntområdet skjerme mellom næringsområdet og gang- og sykkelvegen. De nordlige områdene
samt det lengst mot øst er stadfesting av formålene som er gitt i kommuneplanen. Sør for Verftsgata
er det lagt inn et grøntområde ned mot sjøen. Der kan eventuelt Fuglsetbekken åpnes opp.

7.2.4 Hensynssoner
Arealet over tunnelen reguleres som sikringssone (H190). I denne sikringssonen kan det ikke gjøres
fysiske tiltak, som graving, sprenging, boring etc., uten at det er innhentet tillatelse hos Statens
vegvesen. Den andre sonen gjelder videreføring av et område som skal bevares med hensyn på
kulturmiljø (H570). Bestemmelsene i kommuneplanen vil gjelde.

7.2.5 Bestemmelsesområder
7.2.5.1 Midlertidig rigg- og anleggsområder
Det aller meste av bestemmelsesområdene er satt av til midlertidig bygge- og anleggsområde (#1).
Områdene kan brukes til det som naturlig tilhører gjennomføring av et veganlegg, inkludert
midlertidig lagring av masser.
7.2.5.2 Terrengutforming – støyvoll
Det aller meste av bestemmelsesområdene er satt av til midlertidig bygge- og anleggsområde (#1).
Områdene kan brukes til det som naturlig tilhører gjennomføring av et veganlegg, inkludert
midlertidig lagring av masser. På nordsida langs Fannestrandvegen er det planlagt støyvoller lengst
mot øst. Disse er vist som utformingsområder (#Støyvoll) på plankartet. Vollene vil være ca. 4 meter
høye målt fra kjørebanens høyde.

7.2.6 Støyskjerming
Fra avslutningen av støyvollen og til forbi bussholdeplassen og sykkelparkeringen skal det settes opp
støyskjerm. Skjermen ha ulik høyde og vil variere mellom 3,5 og 2 meter. På deler av strekningen
kombineres mur og støyskjerm, og høyden er oppgitt som totalhøyden. Der skjermen går over
tilstøtende gang- og sykkelløsninger skal det lages en portløsning slik at det ikke blir hull i den
effektive støydempingen. Se også avsnitt 6.1.6.

8 VIRKNINGER AV PLANFORSLAGET – AREALBRUK OG LØSNINGER
8.1

Kjørende

Dagens kryss med Enenvegen vil bli utformet som en rundkjøring, og kapasitetsberegningene viser at
den vil gi god framkommelighet for lokaltrafikken i området selv om ny E39 fra Julbøen blir koblet til
krysset. Dagens avkjørsler direkte ned på næringsområdene sør for Fannestrandvegen blir fjernet,
men forlengelse av Verftsgata vil gi god fortsatt god adkomst. Det er forutsatt og tatt hensyn til at
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trafikken øst – vest mellom Molde sentrum og Kviltorp fortsatt blir stor, selv om ferjetrafikken blir
flyttet til ny E39 og sykehuset blir flyttet til Hjelset. Gjennomgangstrafikken på E39 vil også ha god
framkommelighet gjennom planområdet. Kapasitetsberegningene viser at det ikke er fare for
kødannelse inn eller ut av rundkjøringen.
Planforslaget er utarbeidet i henhold til vegnormalene, og det er gjennomført en
trafikksikkerhetsrevisjon for å sikre at det blir bygget et trafikksikkert veganlegg. Både E39 og
lokalveger vil få lav fart innenfor planområdet.

8.1.1 Kapasitet Fannestrandvegen
Lyskrysset mellom Birger Hatlebakks veg og Fannestrandvegen er utfordrende i dagens situasjon når
det gjelder trafikkavviklingen spesielt i makstimen på ettermiddagen, og vi har tidligere informert om
at planforslaget ikke løser dette fullt ut – se kap. 6.2 i planbeskrivelsen. I planforslaget har vi forutsatt
at dagens lyskryss opprettholdes. For å øke robustheten har vi lagt inn forlengelse av Verftsgata med
kryss ved Tøndergård som et avbøtende tiltak – og i tillegg har vi blant annet pekt på muligheter for
justering av trafikkstrømmer i lyskrysset hvis/ når det bli behov.
Løsningen vist i planforslaget vil ut fra beregningene fungere i hele perioden med innkreving av
bompenger, men det vil vurderes ytterligere avbøtende tiltak i byggeplanfasen fram mot
trafikkåpning som er mange år fram i tid (etter 2030), samt også etter at en får erfaring med
kjøremønster noe tid etter trafikkpåsetting - tiltak som kan gjøres innenfor vegformålet i
reguleringsplanen. Det første som kan bli aktuelt er å forby venstresvingefelt fra Birger Hatlebakks
veg mot sentrum. Denne trafikken vil kunne bruke vegen vestover til endes og ut i dagens E39 som
da ikke lenger har fergetrafikken. Videre utvikling av vegløsninger i tilstøtende områder til E39
Bolsønes må hensynta dette forholdet.

8.2

Gående og syklende

For tiltaket langs E39 blir framkommeligheten og forbindelseslinjene bedre og mer attraktivt for
gjennomgående transportsyklister. Stor dimensjon på veganlegget og en lang undergang (den lengste
er ca. 40 meter) kan gjøre forbindelseslinjen mindre attraktivt for andre brukergrupper som barn.
Det kan føles mer utrygt. Avbøtende tiltak som skal fremme reiseopplevelsen er rett linjeføring som
gjør det mulig å se gjennom undergangen, et stort åpent rom i midten av de tre undergangene,
bestemmelser om kunstneriske utsmykninger og effektbelysning av veggene i undergangene, samt
stor bredde på undergangene.
Tiltaket med øvre trasé for syklende og gående kobler sammen eksisterende gang- og sykkelveg i vest
og ferdselsforbindelsen østover opp Enenvegen eller gjennom Nerlandsvegen. Framkommeligheten
blir bedre på hele strekningen, med fullførelse av manglende forbindelseslinje. Tilgjengeligheten
øker, noe som kan resultere i at flere vil sykle og gå som følge av tiltaket.
Forbindelsen fra Enenvegen ned til E39 har to alternative ruter fra fortauet på nordsiden av
Enenvegen til undergangen, Fuglsetbakken og denne ferdselsforbindelsen på østsiden av Enenvegen.
Undergangen erstatter lysregulert krysning av E39 i plan, i Fuglsetkrysset. Undergangen gir lite ekstra
vertikal stigning for de myke trafikantene som skal til næringsområdet på Bolsønes. Sørlig arm i
undergangen ligger på samme nivået som næringseiendommene. Horisontalt er ferdselsforbindelsen
mer krokete. Gang og sykkelvegen i den nederste delen av Enenvegen slynger seg mot sørøst før den
ramper seg videre ned i undergangen mot vest, for å oppnå universelt utformet stigning.
Forbindelseslinjen er lagt om og medfører omveger noe som gir noe dårligere framkommelighet.
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Framkommeligheten i Verftsgata øker med et sammenhengende tilbud for gående og syklende østvest gjennom området. Området er utvidet, eksisterende barrierer er fjernet, slik at
forbindelseslinjen blir bedre.
Universell utforming er tilfredsstilt i planforslaget gjennom riktig stigningsforhold på gang- og
sykkelvegnettet, universelt utformede holdeplasser, orienter barhet, enkelhet og tydelig separasjon
av noen brukergrupper. Den nye hovedvegen vil kunne oppfattes som en større barriere ved fjerning
av tilrettelagte krysningspunkt av hovedvegen i plan, som vil kunne gi noe lengre avstander og
dermed mindre tydelighet for noen brukergrupper. Ved beplanting av uteoppholdsareal skal det ikke
brukes allergifremkallende arter.

8.3

Kollektiv

Kollektivtilbudet langs E39 fører til at forbindelseslinjen over hovedvegen er lagt om og medfører
omveger med bruk av undergangene ved rundkjøringen. Stor dimensjon på veganlegget og to
underganger på 15 meter, kan gjøre forbindelseslinjen mindre attraktivt og utrygt for andre
brukergrupper som barn. Avbøtende tiltak som effektbelysning, stor lysåpning foran underganger og
åpen sentral øy er derfor av stor betydning.
Avstanden mellom holdeplassene i Enenvegen og E39 øker med tiltaket, som trolig blir brukt til skifte
av buss av en del passasjerer. Kun avstanden mellom nordgående holdeplass i Enenvegen og
vestgående holdeplass på E39 har minimale forskjeller i avstand. Avstanden mellom sørgående
holdeplass i Enenvegen og østgående holdeplass på E39 måles til omtrent 400 meters lengde ved
tiltaket.

8.4

Avlastet veg – forslag til omklassifisering

Klassifisering og omklassifisering av veger i planforslaget gjennom føres gjennom en egen prosess i
henhold til «Lover om vegar (veglova)», med grunnlag i vedtatt reguleringsplan. Reguleringsplanen
definere bare hvilke veger som skal være offentlig og hvilke som skal være private.
Omklassifiseringssaken avgjør om det er kommunen, fylkeskommunen eller staten som skal være
vegeier, og dette gjelder både gang- og sykkelveger og kjøreveger.
Fannestrandvegen vestover fra ny rundkjøring til og med avslutta filterfelt blir en del E39, og staten
blir vegeier.
Kryss m/Birger Hatlebakks veg og strekningen til og med rundkjøringa ved Roseby foreslås som
fylkeskommunal veg – dvs. en videreføring av fv. 662 gjennom Molde by. Det er ikke grunnlag for at
eksisterende E39 til fergeleie skal opprettholdes som arm av E39, men blir en videreføring av fv. 537.
Dagens strekning av Verftsgata fra Birger Hatlebakks veg foreslås omregulert til offentlig veg – og er
tenkt klassifisert til kommunal veg og videreføres som det fram til kryss v/Tøndergård. Dette er for å
gi en god adkomst til næringsarealene sør for E39/Fannestrandvegen.
Enenvegen blir fortsatt kommunal veg, som i dag.
Gang- og sykkelveger langs ny E39 m/koblinger under rundkjøring og strekningen til og med filterfelt
vestover blir statens ansvar. Gang- og sykkeltilbud nord for E39 inkl. øst-vest forbindelsen over
tunellportal foreslås som kommunal.

8.5

Samfunnsmessige forhold

8.5.1 Direkte arealbruksendringer
Planforslaget forutsetter at store deler av næringsarealene nord for Fannestrandvegen må
omdisponeres til vegformål. Dette gjelder Fannestrandvegen 71 der Volvo og Wist Last & Buss er
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etablert, inkludert parkeringsarealer for fylkeskommunens busser. Deler av arealet nærmest
Felleskjøpet kan tilbakeføres til næringsareal etter at veganlegget er bygget ferdig. Dette arealet blir
liggende inneklemt, og er avhengig av adkomst fra Felleskjøpets avkjørsel. Det er derfor mest naturlig
at tillegges Felleskjøpets eiendommer, og kan erstatte deler av utelageret Felleskjøpet har på
nordsiden av bygningsmassen. Dagens utelager foreslås omregulert til friområde i samsvar med
kommuneplanen.

Auto88
REMA 1000

Felleskjøpet

VOLVO/Wist

Polarbad

CircleK
Dekkmann

ahlsell

Figur 65 Reguleringsplanforslaget vises over dagens Bolsønes

Store deler av Fannestrandvegen 71B og Enenvegen 1A må også omdisponeres til vegformål,
inkludert et småbruk som ligger akkurat der tunellen kommer ut. Næringsaktørene på eiendommene
- Auto88 og REMA 1000, kan stort sett drive videre som i dag.
Parkeringsarealet utenfor Rema 1000 er redusert fra 83 til 77 plasser. Det er tatt utgangspunkt i, så
langt det er mulig, dagens parkeringsløsning. Parkeringen inntil bygget er beholdt. Ut mot Enenvegen
er p-plassene fjernet i sør pga. ny innkjøring til Rema 1000 og ny trapp /rampe med tilrettelegging for
myke trafikanter. Parkeringen inntil dagens rabatt er forlenget for å kompensere parkeringsplassene
som går tapt pga ny innkjøring.
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Figur 66 Ny situasjonsplan for REMA 1000 og Auto88

Hele parkeringsområdet er avgrenset med dagens prinsipp; lav mur og grøntrabatt, ut mot
Enenvegen og mot sør ved ny innkjøring.

Figur 67 Snitt som viser området sør for parkering REMA1000 – trafo blir stående som i dag

Enenvegen 2A «Focusgården» får også direkte avkjørsel fra den nye Enenvegen, og parkeringsarealer
kan benyttes som i dag.
Fannestrandvegen 83 der Polarbad er etablert, er forutsatt innløst for å gi rom for gangsykkeladkomst ned til underganger for myke trafikanter under rundkjøringen.
Fannestrandvegen 85 «AxTech bygget» kan benyttes som i dag med kjøreadkomst fra Fuglsetbakken,
men kun adkomst for myke trafikanter fra gang- og sykkelveg langs Fannestrandvegen.
Verftsgata 1,3 og 5 sør for Fannestrandvegen - omfatter «Bolsønesgården», Møller bil og Shell
bensinstasjon blir bare litt berørt i anleggsperioden på nordsiden av bygningene, og de får adkomst
fra Verftsgata som i dag.
Verftsgata 7 og 9 der Dekkmann ligger forutsettes innløst i sin helhet, men deler av eiendommen kan
benyttes til næringsformål etter at anlegget er ferdig.
Fannestrandvegen 68 der bensinstasjonen CircleK ligger, forutsettes også innløst. Deler av
eiendommen kan i framtiden også benyttes til næringsformål, men da med adkomst fra Verftsgata.
Fannestrandvegen 72 og 74 der Reitan eiendom Molde AS er etablert m/blant annet Bilextra, Molde
Marine og Spirit trening, blir berørt av videreføring av Verftsgata i nordenden av eiendommene.
Bygningsmassen blir stort sett uberørt bortsett fra at den nordlige delen av den lange
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bygningsmassen med Molde Marine og Spirit trening, må rives. Framtidig adkomst til eiendommene
blir fra nye Verftsgata.
Fannestrandvegen 76 – Reser AS og Fannestrandvegen 78 – Dahl kontor AS, forutsettes innløst, men
store deler av eiendommene er foreslått regulert til framtidig næringsformål, med adkomst fra nye
Verftsgata. Det samme gjelder Fannestrandvegen 82 eid av ESSO Norge AS.
Fannestrandvegen 84A der ahlsell er etablert blir ikke direkte berørt, men kommunale
parkeringsplasser mellom eiendommen og Fannestrandvegen, er foreslått omdisponert til vegformål.
Dagens avkjørsel fra Fannestrandvegen blir flyttet litt lenger østover, og blir begrenset bare til
svingebevegelsen høyre AV/PÅ. Høyre AV planlegges som parallelført høyresvingfelt, ved at høyrefelt
fra rundkjøringen avsluttes i krysset mens venstre kjørefelt videreføres østover. Se planutsnitt under.
Høyre PÅ som vanlig vikeplikt.

Figur 68 T-kryss v/Tøndergård

Det vil si at du kan kjøre Verftsgata og svinge ut på E39 men kun østover mot Kviltorp. Hvis du
kommer fra Molde sentrum og ny rundkjøring, kan du kan du ta av til høyre ned Verftsgata. Det blir
midtrabatt på E39 strekningen forbi krysset slik at kryssing over i motgående kjørefelt ikke er mulig.

8.5.2 Potensielle framtidige arealbruksendringer
Etablering av kryss i form av rundkjøring på framtidig E39, vil være positivt for næringsutvikling på
Bolsønes og styrke Molde sentrum mot øst. Forlengelse av Verftsgata legger til rette for
videreutvikling av Bolsønes området sør for Fannestrandvegen.

8.6

Barn og unge

Barnetråkkregistreringen (muntlig Molde kommune, 2021) viser at flere opplever Fuglsetkrysset og
krysset ved Rema 1000 med overstående Fuglsetbakken, som utrygge. Det antas at dette er på
grunn av gangfelt og trafikksituasjonen. Tiltaket fører til at det blir færre krysningspunkter over E39
med noe omveg med underganger, men barn og unge vil få en tryggere skoleveg gjennom
Fuglsetkrysset. Planforslaget legger opp til to overgangsfelt og mulighet for kryssing langs
Enenvegen. Eventuelt behov for lysregulerings vurderes i byggeplanfasen.

8.7

Støy

Sammenlignet med referansealternativet vil antall støyutsatte boliger øke noe med nytt vegsystem.
Dette skyldes at boliger ligger høyere enn nytt vegsystem og at tiltak langs med vegsystemet har liten
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eller ingen effekt. Det er planlagt støttemurer ved rundkjøringen og over tunnel portalen som kan
dempe støyen noe, men for høytliggende boliger og boligers andre etasje har disse liten effekt.
At en ikke får redusert antall støybelastede bygninger skyldes først og fremst at avbøtende tiltak
langs veg gir liten effekt. Støyfølsomme bygg/boliger må utredes nærmere for å vurdere eventuelle
behov for lokal støyskjerming av utendørs oppholdsareal og fasadetiltak.
Hovedforskjellen mellom byggetrinn 1 og 2 støymessig, er støybidraget fra tunneler og vegen mellom
disse og rundkjøringa. På grunn av terrenget og at støy fra tunnelene for det meste går i retning av
næringsbebyggelsen, blir forskjellen så liten at behovet for avbøtende tiltak er nesten lik i de to
byggetrinnene.
Situasjon

Rød

Gul

Utenfor

Befares /

støysone

støysone

støysoner

Vurderes
videre

Referansealternativ

0

20

63

-

1 tunnel med skjerming

2

29

52

-

2 tunneler med skjerming

3

32

48

43

Figur 69 støyutsatte boliger

Støyberegninger basert på en eldre veg- og terrengmodell. Endring i ny modell er at stigning på
Enenvegen er redusert og medføre uendrede eller lavere støynivåer. Endringen av Verftsgata er
vesentlig, men siden trafikktallet på denne vegen er mye lavere enn på E39 og den er på andre sida i
forhold til boligene, gir den liten eller ingen endring av støynivåer. Totalt tror vi ikke støynivåer
endres med mer enn +/- 0-1 dB og at det ikke endrer konklusjonen på noen måte. I byggeplan vil det
bli utarbeidet nye støysonekart og nye fasadepunkts med ny vegmodell og sideterreng.
Kontor og næringsbygg er etter støyretningslinjen ikke regnet som støyfølsom bebyggelse og blir ikke
vurdert for vegtrafikkstøy fra nytt veganlegg.
Tabellen nedenfor viser eiendommer med bygg som brukes til støyfølsom aktivitet og som skal
vurderes for tiltak.
Åtte boliger er krysset av for tiltaksvurdering selv om fasadenivå er under grenseverdien. Årsaken er
at disse kan ha uteoppholdsarealer som er plassert i gul støysone. Om disse får krav på tiltak vil
avhenge av hvor uteoppholdsarealer er plassert.
Lden
1 tunnel
skjermet

L den
2 tunneler
skjermet

65

66

67

x

27/35 Nerlandsvegen 8C

60

66

67

x

27/35 Nerlandsvegen 8B

61

65

66

x

27/35 Nerlandsvegen 6D

61

64

64

x

28/41 Naustbakken 2

62

62

62

x

26/332 Fuglsetbakken 2

60

60

60

x

26/764 Tostenbakken 64

55

59

60

x

26/333 Fuglsetbakken 3

59

59

59

x

Gnr /
Bnr

Adresse

27/3 Nerlandsvegen 12A
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Lden
1 tunnel
skjermet

L den
2 tunneler
skjermet

59

58

59

x

26/338 Fuglsetbakken 7

57

58

59

x

26/428 Rypevegen 2

55

58

59

x

Gnr /
Bnr

Adresse

27/3 Nerlandsvegen 12B

Lden

Ref.

Vurderes
for tiltak

26/764

Tostenbakken 48

55

58

59

x

26/764

Tostenbakken 52-60

54

58

59

x

26/341

Fuglsetbakken 9B

54

58

58

x

28/56

Tøndervegen 2A

58

58

58

x

26/18

Fuglsetbakken 11

55

58

58

x

Rypevegen 4

56

57

58

x

28/42

Naustbakken 2B

59

57

58

x

26/764

Tostenbakken 58

54

57
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Figur 70 Støyutsatte boliger som skal utredes for støytiltak

I tabellen er alle fasadenivåer oppsummert for referansealternativet og fremtidige situasjoner med 1
og 2 tunneler inkludert tiltak. Kun høyeste beregnede støynivå på hvert bygg er med i tabellen. Hver
celle som inneholder støynivå, er fargelagt etter hvilken støysone den tilsvarer.
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Det er benyttet støysoner og fasadenivåer for byggetrinn 2 etter skjerming i vurderingene av hvilke
boliger som bør utredes for tiltak i neste fase.

8.8

Lokal luftforurensing

Beregningsresultatene for planforslaget viser spredning av luftforurensning ut fra portalen til
Kringstadtunnelen nord på planområdet og ut mot Bolsønes, både for utbyggingstrinn 1 og 2.
Det er svevestøv, nærmere bestemt PM 10, såkalt grovfraksjonen, som vil være dimensjonerende for
soneutbredelse for luftforurensning fra vegtrafikk og mulige behov for tiltak.
Som vist lenger oppe i er det generell god luftkvalitet i Molde. Luftforurensning med PM 10 er høyest
der det er kortest avstand til sterk trafikkert veg.
Det er i området rett utenfor tunnelmunningen der det er størst fare for rød eller gul sone.
I tillegg er sonenes utstrekning svært avhengig av hvilken bakgrunns konsentrasjon som legges til
grunn.
Kravene gjelder for utendørs luftkvalitet for områder hvor mennesker kan bli eksponert (bolig, skole,
barnehage, lekeplass, sykehus el.l) Hovedregelen er at disse ikke skal ligge i rød sone og at det gjørs
en nærmere vurdering dersom slike områder ligger innenfor gul sone.
Kravene gjelder ikke for næringsbebyggelse.
For referansealternativet, som innebærer videreføring av dagens E39-trasé og 2050-vegtrafikktall, er
det noe spredning av luftforurensning ut fra eksisterende E39, og delvis Enenvegen.
Det må tas høyde for at luftkvalitetsmodellering er forbundet med betydelige usikkerheter. I
beregningene inngår faktorer som meteorologi (inkludert vindretning). trafikkframskrivninger,
kjøretøyteknologi, utslipp, piggdekkandel, bakgrunns konsentrasjoner og spredning og
atmosfærekjemi. Spredningsberegninger viser likevel spredningsmønstre og gir gode indikasjoner på
hvilke områder som vil være mest utsatt for luftforurensning.
Vurderingene blir foretatt etter forenklet metodikk basert på Statens vegvesens Håndbok V712 for
konsekvensanalyser. For vegtunneler gjelder krav i Vegnormal N500. Luftkvaliteten i områder nær
tunnelportaler vurderes iht. Retningslinje T-1520. Grenseverdiene i forurensningsforskriften kap. 7
benyttes for å vurdere eventuelle behov for tiltak.
Generell gunstige virkninger for luftkvalitet spesielt for svevestøv, kan være fysiske barrierer, som for
eksempel en voll eller noe vegetasjon mellom veg og bebyggelse.
På dager med fare for overskridelse, ofte om vinteren i piggdekksesongen, med flere kalde og tørre
dager i strekk, kan gunstige tiltak være: økt frekvens for renhold for å unngå at støvet virvles opp
igjen mange ganger. På dager med høy luftforurensning kan støvbinding med MgCL være et
strakstiltak.

8.9

Klimagassutslipp

E39 Bolsønes inngår i anslaget for tilgrensende prosjekt E39 Julbøen-Molde. Det er av den grunn
presentert data og resultater fra begge prosjektene, hvor klimagassberegninger for E39 Bolsønes kun
er gjort for å visualisere drivere for klimagassutslipp for reguleringsplanen.
Figurene under viser prosentvis fordelingen av klimagassutslipp i analyseperioden på 40 år for tiltaket
E39 Bolsønes. Totalt til tiltaket ha et klimagassutslipp på 6072 tonn CO2-eq over analyseperioden,
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eksklusiv trafikk. 91% av klimagassutslippet er relatert til utbyggingsfasen. Trafikk inngår i sin helhet i
EFFEKT-beregningene for tilgrensende prosjekt E39 Julbøen-Molde.

Figur 71 til venstre viser fordelingen av klimagassutslipp knyttet til hele analyse perioden. Til høyre vises
fordelingen av klimagassutslipp for utbyggingsfasen.

For byggefasen er det diesel til anleggsmaskiner som står for den største enkeltposten av
klimagassutslipp med 31.6 % av det totale klimagassutslippet. Dette tilsvarer 1148 tCO2-eq. Plass
støpt betong er det materialet som står for den største delen av klimagassutslippene med 18,6 %
tilsvarende 896 tCO2-eq. Asfalt er det materialet som står for det tredje totalt sett største
klimagassutslippet med 11,8 % tilsvarende 570 tCO2-eq. Det vil i det videre arbeidet med å redusere
klimagassutslippet fra tiltaket være naturlig å begynne med de største kildene til klimagassutslipp
over analyseperioden.
Det er knyttet usikkerhet til klimagassutslippet til reguleringsplanarbeidet for E39 Bolsønes da
mengdene og beregningene er så sterkt knyttet til tilgrensende prosjekt E39 Julbøen-Molde. Med
usikkerhetene tatt i betraktning, vil tiltaket føre til et økt klimagassutslipp over analyseperioden fra
de vurderte vegalternativene.
Ved endringer i planområdet i en senere planfase, må det gjøres nye klimagassberegninger- og
vurderinger.

8.10 Grunnerverv og naboforhold
8.10.1 Grunnerverv
Vedtatt reguleringsplan er det juridiske grunnlaget for erverv av grunn og rettigheter som er
nødvendig for gjennomføring av tiltaket. I grunnervervet avklares:
•
•
•

Hva skal avstås
Hva blir erstatningen
Hvilke avbøtende tiltak skal vegbygger gjennomføre

Erverv av grunn søkes løst ved minnelige forhandlinger. Dersom minnelige forhandlinger ikke fører
fram, kan grunn- og rettigheter erverves ved ekspropriasjon (tvungen avståelse) med hjemmel i
Veglovens § 50 eller plan- og bygningslovens kap. 16 – jfr. § 12-4. Ved ekspropriasjon blir
erstatningen fastsatt ved rettslig skjønn.
Regulert grense for samferdselsanlegg fastlegger hva som kan erverves til trafikkformål. I
samferdselsanlegg inngår kjøreveg og annen veggrunn.
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Midlertidig bygge- og anleggsområde erverves ikke, men kan disponeres av Statens vegvesen i
anleggsperioden. Skader og tap som følger av midlertidig bruk under anlegget skal erstattes.

8.10.2 Avvik i formålsgrenser
Uforutsette forhold som for eksempel grunnforhold eller mangler i kartgrunnlaget, kan føre til at
areal som skal disponeres til vegformål etter anlegget avviker noe fra vedtatt formålsgrense.
Matrikkelloven åpner for at nye eiendomsgrenser kan avvike noe fra tillatelse/planens formålsgrense
for å oppnå en tjenlig grense ut ifra forholdende i terrenget, men at avviket ikke bør overskride
matrikkellovens skranker for grensejustering.
Det er kommunen som lokal matrikkelmyndighet som avgjør om avviket er i henhold til
matrikkellovens bestemmelser, eller om det må søkes om delingstillatelse for å få matrikkelført ny
eiendomsgrense. Det er også kommunen som avgjør om slike mindre avvik kan foretas uten noen
endring av planen eller om det er nødvendig med en mindre endring av reguleringsplanen etter PBL §
12-14 andre ledd.

8.10.3 Innløsing av eiendommer
Se avsnitt 8.5.1 for omtale av enkelteiendommer. Grunnervervet har kommet i gang og det er inngått
frivillige avtaler for enkelteiendommer.

8.10.4 Byggegrense
Der det ikke er vist byggegrense på plankartene, er det Veglovens generelle byggegrense som
gjelder. For europaveger og fylkesveger er byggegrensen da 50 m målt fra midtlinje på vegen. For
andre offentlige veger er avstanden 15 meter.

8.11 Grunnforhold
8.11.1 Geoteknikk
Geotekniske vurderinger for prosjektet er beskrevet i Geoteknikk – vurderingsrapport for
reguleringsplan E39 Bolsønes – datert 7. februar 2022. Ved tunellpåhugget er det opptil 12 m med
faste morenemasser. Det ventes ikke å oppstå stabilitetsproblemer med graveskråninger på 1:2.
Morenen har høyt finstoffinnhold, og kan bli flytende ved transport. Siltige masser er også ømfintlige
for erosjon, og det kan bli behov for overflatesikring. Det vil bli høye murer rundt tunellpåhugget, og
det er gjort foreløpige beregninger av disse, men detaljert prosjektering må utføres på
byggeplannivå.
Det ventes ikke setningsproblemer for ny veg og konstruksjon i rundkjøringen da disse blir liggende
på tilførte masser over berg/ faste morenemasser. Deler av gang og sykkelvegen og konstruksjonen
til rundkjøringa vil ligge under målt grunnvannstand (kulvert mot nordvest). Det planlegges drenert
konstruksjon - for dimensjonering av drenering se: Notat - Vann – datert 15. mars 2022.

8.11.2 Ingeniørgeologi
Inn mot tunnelpåhugget på Fuglset kommer veglinjen med 60 til 65° vinkel i forhold til
terrengkotene, der terrenget har gjennomsnittlig helning omtrent 1:6 langs traseen til forskjæringen
(dvs. 8-10°).
Terrenget og bergoverflaten er 5-6 m høyere over det nordøstre tunnelløpet sammenlignet med det
sørvestre. Den skrå vinkelen i forhold til terrenget, samt nivåforskjellene, innebærer at av den totale
skjæringshøyden i forskjæringen vil bli 7-8 m større i østre hjørne enn i det vestre hjørnet.
Total overdekning ved tunnelpåhugget er opptil ca. 22 m målt fra nivået på ferdig veg. Grunnboringer
og refraksjonsseismikk som er utført i nærheten av påhugget og de først 50 m av tunneltraseen viser
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1,0-12,1 m dybde til fjell. I selve forskjæringa er løsmassetykkelsen opptil 9,0 m like utenfor det
nordøstre hjørnet, mens resten av grunnboringene viser mindre enn 6 m løsmasser.
Total lengde på forskjæringa blir ca. 100 m; først ca. 20 m i løsmasseskjæring der løsmassene er
opptil 6 m tykke, deretter ca. 70-80 m i tosidig skjæring gjennom løsmasser og berg. I bergskjæringa
inn mot påhugget vil skjæringshøyden øke gradvis fra null og opp til 15 m på østsiden, mens
bergskjæringen på vestsiden blir 10-20 m kortere og maksimalt 13 m høy.
Ved påhugget i profil 40 610/11 670 er nivået på ferdig veg ca. 2 moh. Påhuggsflaten i berget vil
variere i høyde mellom 12 m og 20 m (høyest mot øst), der bergoverdekningen blir 9-10 m ved
påhugget til nordøstre løp, og 5-6 m ved påhugget til sørvestre løp.
Grunnboringer viser faste friksjonsmasser med innhold av stein/blokk. I forskjæringen graves
massene ut og legges med stabile skråninger opp til eksisterende terreng, der graveskråningen vil bli
opptil ca. 10 m høy opp til eksisterende terreng langs østsiden av forskjæringen. Det er antatt helning
1:2 i graveskråningen. Jordskjæringene vil bli ca. 100 m lange (målt langs vegtraseen). Sikring av
løsmasser i påhuggsområdet er vurdert i geoteknisk rapport.

Figur 72 Sprekkerose som viser sprekkeregistreringer fra bergblotninger 150 -250 m nord for tunnelpåhugg.

Registrerte sprekker på de nærmeste bergblotningene (minimum ca. 150 m nordvest for planlagt
tunnelpåhugg) viser tre sprekkesett, S1-S3, se sprekkerose. Disse vil ha gunstig orientering med 4050° vinkel i forhold til tunnelaksen i påhuggsområdet, samt sideveggene i forskjæringen. Sprekkesett
S2 og S3 står med 70-80° vinkel på S1. Kombinasjon av steile sprekker i sprekkesett S1 med
sprekkesett S2 og S3 vil likevel kunne medføre utfall i heng/vederlag. Ved tunneldriving i
påhuggsområdet vil det være viktig å sikre tilstrekkelig for å redusere muligheten for utfall fra
hengen der overdekningen er minst.
Bergmassekvaliteten i tunnelnivå antas å være middels eller bedre (bergmasseklasse A/B eller C)
langs ca. 95 % av Kringstadtunnelen. Langs resten tunnelen antas bergmassekvaliteten å være dårlig
til svært dårlig (klasse D eller E), men ekstremt dårligste kvalitet (klasse F) kan forekomme på korte
strekninger. Størstedelen av tunnelen forventes å kunne stabilitetssikres med bolter og fiberarmert
sprøytebetong, men de første 3-6 meterne fra tunnelpåhugg og i de dårligste partiene forventes
behov for armerte sprøytebetongbuer. På Fuglset er det utført refraksjonsseismikk i to profiler over
tunneltraseen. Disse viser seismikkhastighet 4100 og 5250 m/s, noe som indikerer bergmasseklasse
A/B til D, dvs. god til dårlig bergmassekvalitet, men ingen større svakhetssoner.
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Prosjektert avstand mellom tunnelløpene er 10 m ved påhugget. I henhold til Statens vegvesens
håndbok N500 bør minste avstand mellom sprengningsprofilene være 10 m. I området nær
påhuggene, hvor avstanden mellom løpene kan bli redusert, vil stabilitetsforhold og omfang av
forskjæringsarbeidene bli vurdert spesielt i byggefasen.
Lekkasjekrav tunnel
For store deler av Kringstadtunnelen er det vurdert som lite sannsynlig at innlekkasje vil føre til større
uheldige konsekvenser over tunnelen når en ser bort fra brønner og bebyggelse på
setningsømfintlige løsmasser.
De nærmeste ca. 300 meterne fra tunnelpåhugget på Fuglset (profil 40 610 – 40 300 i tunnelen) er
det anbefalt å sette et lekkasjekrav på 10 liter/minutt/100m (summert for to løp). Begrunnelsen er
forekomst av et 2-3 m tykt, bløtt, sensitivt leirlag under dagens E39 ca. 250 m vest for tunnelpåhugg.
Leirlaget fortsetter sannsynligvis sørover fra E39 mot Moldegårdsleira ved Glamox. I nevnte område
kan større lekkasje av grunnvann som drenerer mot tunnelen føre til poretrykksreduksjon
hovedsakelig i nedre del av løsmassene slik at det oppstår setninger som kan skade konstruksjoner
og bebyggelse.
Med lekkasjeverdi iht. kravet kan poretrykksreduksjon direkte over tunnelen bli ca. 3 m.
Poretrykksreduksjonen avtar erfaringsmessig med 1 m for hver 50 m ut til siden for tunnelen, og et
område som ligger >150 m fra tunnelen vil da normalt ikke bli påvirket (ref.: SVV publikasjon 103,
Miljø og samfunnstjenlige tunneler).

8.11.3 Omgivelser og naboforhold
I forbindelse med sprengningsarbeider vil det oppstå sprengningsinduserte vibrasjoner og støt som
kan påvirke nærliggende byggverk og infrastruktur. Vibrasjoner og støt fra arbeidene skal ikke
overskride grenseverdier bestemt av kravene i NS8141:2001.
I NS8141 er det anbefalt besiktigelse av bygninger/konstruksjoner innenfor 50-100 m avstand fra
sprengningssted avhengig av om bygningene står på berg eller løsmasser. Grenseverdier for
vibrasjoner fra sprengning fastsettes for byggverk som ligger nærmere enn 100 m fra
sprengningssted, da det antas at flere innenfor denne radien står på løsmasser.
Østlig del av tunneltraseen (profil 38 900-40 600) går gjennom tettbebygd strøk, og har overdekning
mindre enn 100 m, hvor det vil bli aktuelt å stille krav til rystelser i forbindelse med
sprengningsarbeidene. Besiktigelse av aktuelle bygg må utføres for tilstandsregistrering, og
fundamenteringsfaktor og materialfaktor må avklares før oppstart av sprengningsarbeider, slik at
endelig grenseverdi kan beregnes. Det vurderes dermed å være behov for besiktigelse og
tilstandsregistrering av et stort antall bygninger over tunneltraseen og omkring forskjæringen på
Fuglset i forbindelse med sprengningsarbeidene. (Bygninger omkring forskjæringen på Fuglset, opptil
100 m fra sprengningsarbeider, må inkluderes i dette programmet).
De nærmeste bygningene fra påhugg og forskjæring i berg på Fuglset, hvor det skal foregå
sprengningsarbeider, innbefatter 4-5 forretningsbygg i forskjæringsområdet og omtrent 20 boliger
nord for tunnelpåhugg.
Ved driving av to parallelle tunnelløp må det vurderes rystelseskrav for hvert tunnelløp. Dette gjelder
også ved trinnvis utbygging. Generelt for toløpstunneler som drives parallelt bør avstanden mellom
stuffene være minimum 50 meter.
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Slik avstanden er til eksisterende nabobygg vurderes det ikke å være behov for å fastsette
grenseverdier for lufttrykkstøt fra sprengning eller for vibrasjoner fra annen anleggsvirksomhet som
transport og pigging av berg.
Også bygninger i områder med potensiale for setninger, opptil 300 m vest for tunneltraseen og
forskjæringa (omtalt nedenfor), må tilstandsregistreres. I tillegg må det installeres
fastmerker/setningsbolter på et utvalg av nabobygninger innenfor dette influensområdet for å kunne
følge opp eventuelle setninger.

8.11.4 Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø
Det er avdekket følgende forhold knyttet til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø.
Ved sprengning av forskjæring/påhugg på Fuglset er avstanden til eksisterende bebyggelse
og trafikkert veg ca. 20 m. Sikkerhetstiltak for å unngå steinsprut på trafikanter under
sprengning av salve, f.eks. å stenge vegen eller dekke til salver, er nødvendig.
Tunnelen er planlagt gjennom bergarter som inneholder en del kvarts, slik at det kan dannes
noe kvartsstøv ved sprengningsarbeider i forskjæring og under tunneldriving.

8.12 Massehåndtering
Planområdet har få områder med naturlig vegetasjon og jordsmonn, med unntak av området nord
for tunellportalene, som er en del av det regulerte grøntarealet. Toppmassene fra disse arealene skal
mellomlagres og tilbakeføres, noe som har en vesentlig betydning for hvordan terrenget revegeteres
og framstår visuelt.
Andre masser vil måtte mellomlagres for så å bli ført tilbake og benyttet til forming av terrenget,
støyvoller og annet der det ligger til rette for det.
Masseoverskudd av steinmasser planlegges benyttet til sjøfyllinger i nærområdet, kaiområdet på
Bolsønes eller utenfor eksisterende fergekai. Det er aktuelt å bruke noe av overskuddet av løsmasser
fra Bolsønes til terrengutforming i dagsonen i Mordalen mellom Kringstadtunnelen og
Julakslatunnelen. Evt. øvrig overskudd av løsmasser må deponeres i godkjente eksterne deponi.
Det er potensielt forurensede masser i planområdet, samt masser med fremmede arter (se
beskrivelse naturmangfold). Det må utføres en miljøteknisk grunnundersøkelse før anleggsstart iht.
forurensingsforskriften kap. 2. Ved funn av forurensede masser skal det utarbeides en tiltaksplan for
håndtering. Kartlegging av masser med fremmede arter utføres også før anleggsstart. Det skal
utarbeides en massehåndteringsplan som beskriver håndtering av alle masser i prosjektet.
I bygge- anleggsperioden kan luftforurensning og støybelastning bli et tema i tilknytning til
massehåndtering. Eksempler på det kan være massetransport, mellomlagring av masser eller
lignende, som kan føre til midlertidig økt støv og støy.
Her vises til punkt nr. 10.3 YM plan i dette dokumentet - luft og støy blir omtalt nærmere i tabellen
der.
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9 KONSEKVENSANALYSE (KU)
Utredningen utføres med utgangspunkt i Forskrift for konsekvensutredning og Statens vegvesen
håndbok V712 “Konsekvensanalyser”.

9.1

Samfunnsøkonomisk analyse

De prissatte konsekvensene vurderes samlet i en nytte-kostnadsanalyse, der den
samfunnsøkonomiske nytten og kostnaden for et tiltak beregnes. Det er ikke gjennomført egen
nytte-kostnadsanalyse for delstrekning E39 Bolsønes, men den inngår i nytte - kostnadsanalysen for
kommunedelplan E39 Julbøen – Molde.
Siden detaljregulering E39 Bolsønes omfatter et byområde i Molde, så vi likevel nødvendigheten av å
utrede virkningene av følgende prissatte temaer utredet: klimaregnskap, lokal luftforurensing og
støy. Disse utredningene ligger i kap. 8.

9.2

Ikke-prissatte konsekvenser

Konsekvensanalysen for ikke- prissatte tema skal vise hvordan de ulike alternativene vil kunne
påvirke omgivelsene og utredes for følgende fagtema:
Landskapsbilde
Friluftsliv, by- og bygdeliv
Naturmanfold
Kulturarv
Naturressurser vil ikke bli utredet i dette planarbeidet, med begrunnelse i fastsatt planprogram: «Det
finnes ikke landbruksarealer eller mineralressurser innenfor planområdet eller i tilgrensende
områder. Det drives ikke jakt i området. Konsekvenser for næringsmessig fiske vurderes ikke som
relevant. Fritidsfiske i området faller inn under friluftsliv.» Etter at planområdet ble avgrenset til kun
områder nord for Verftsgata er heller ikke fritidsfiske utredet.

9.2.1 Landskapsbilde
Etter metodikk i håndbok V712 har analyseområdet blitt inndelt i 7 delområder. I trinn 1 vurderes
konsekvens for delområder. På grunnlag av innsamla kunnskap deles utredningsområdet inn i
enhetlige delområder. Deretter gjørs en vurdering av hvor verdifullt et delområde er, hvor stor
betydning delområdet har i et nasjonalt perspektiv. Med påvirkning menes en vurdering av hvordan
det samme området påvirkes som følge av tiltaket, i forhold til referansesituasjonen (nullalternativet). Konsekvens framkommer ved sammenstilling av verdi og påvirkning i henhold til
«konsekvensvifta». I trinn 2 vurderes samlet konsekvens for alternativet.
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Figur 73 Verdikart for fagtema Landskapsbilde

Delområde
L-1

Lokalitetsnavn
Industriområdet
Bolsønes

L-2

Kryss Enenvegen/
Cirkel K

E39 Bolsønes

Fastsatt karakter for landskapsbilde
Industriområdet Bolsønes har høy
arealbruksintensitet, med mindre visuelle
kvaliteter. Delområdet mangler bystruktur
og har ikke sammenheng mellom
bygninger og infrastruktur.
Landskapsrommet med store åpne
asfaltflater med store næringsbygg rundt
definerer landskapsbildet og skaper et
landskapsrom. Trerekken langs
Fannestrandsvegen er et viktig element i i
delområder som skaper sammenheng
mellom øst og vest og markerer Den gamle
Trondshjemske postvej
Landskapsrommet har store åpne
asfaltflater med store næringsbygg rundt
definerer landskapsbildet og skaper et
landskapsrom. Sammen med Blodbøka i
krysset Enenvegen/E39 er trerekken langs
Fannestrandsvegen viktige elementer i
delområdet. Trerekken skaper
sammenheng mellom øst og vest og
markerer Den gamle Trondshjemske
postvej

Verdi
Uten
betydning

Noe verdi
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Rema
1000/Enenvegen

L-4

Sør for Fuglsetvegen

L-5

Gamle Bolsønes

L-6

Boligområdet
Fugsetbakken/
Nerlandsvegen
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Næringsområdet Rema 1000/Enenvegen
har høy arealbruksintensitet, med store
åpne asfaltflater og mindre visuelle
kvaliteter. Grønnstrukturen langs
høydedragene og trerekken øst for
Enenvegen er viktige elementer som gir
visuelle sammenhenger. Bolsønes Gård
danner et særpreg i delområdet.
Delområdet mangler bystruktur og har ikke
sammenheng mellom bygninger og
infrastruktur
Delområdet er en viktig del av et større
sammenhengende grøntareal og er viktig
for bydelen. Området er regulert med
hensynssone grøntstruktur i
kommunalplanen.
Landskapsrommet består av et
grøntarealer i hellende terreng med unntak
av ett flatt nivå, asfaltert lagringsplass.
Delområdet har gode visuelle
kvaliteter, med unntak av lagringsarealet,
som resulterer i at delområdet har mindre
god balanse mellom helhet og variasjon.
Deler av delområdet er sårbart for inngrep
da det innehar visuelle kvaliteter av lokal
og kulturhistorisk betydning. Spesielt
næringsbyggene ved Bolsønes verft skaper
et visuelt særpreg for delområdet.
Bygningene , som er siste rest av det gamle
Bolsønes sentrum, er en del av det
sammenhengende visuelle historiske
miljøet på Bolsønes og er med på å
forsterke gatestrukturen langs E 39.Den
historiske Fannestrandalleen langs E39 er
et viktig retningsgivende element som en
del av bystrukturen. Andre deler av
delområdet med få visuelle kvaliteter,
næringsbygg, parkeringsareal og
lagringsområder, har større tåleevne da
arealet har høy bruksintensitet. Tiltak i
området vil endre gatestrukturen og gamle
Bolsønes sentrum. Andre deler av området
vil det være mulig med terrengtilpasninger
og forbedring av tidligere områder med lite
visuelt særpreg.

Noe verdi

Delområdet har med sine grønne arealer
og tydelige siktlinger gode visuelle
kvaliteter. Delområdet har god balanse
mellom helhet og variasjon. Inndelingen av
vegsystemet og kvartalstruktur gir området

Middels verdi

Stor verdi

Middels verdi
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Boligområdet Nedre
Fuglset
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god bystruktur. Bebyggelsen er tilpasset
byens skala og området danner gode,
lesbare omgivelser.
Delområdet har gode visuelle kvaliteter
med sammenhengende boligarealer med
hager og et større grøntdrag, noe som er et
særpreg for området. Infrastrukturen med
veger og mindre tilførslesveger i bratt
terreng definerer plasseringen av
bebyggelsesstrukturen i delområdet. Dette
skaper gode og lesbare omgivelser og er
tilpasset byens skala. Siktlinjer og utsyn fra
hovedvegene og boliger er et særpreg for
området.

Middels verdi

Figur 74 Verditabell og registreringskategorier for delområder fagtema Landskapsbilde

I reguleringsplan for E39 Bolsønes er noen av effektmålene å
minimere barrierevirkningen av E39
minimere ulemper knyttet til bl.a. støy, trafikk og visuelle forhold, herunder beholde og om
mulig forbedre rekreasjonskvalitetene for områdene langs E39
ha god arkitektonisk kvalitet og tilpasning til omkringliggende bymiljø og landskap
Tiltaket, med 2 tunnelløp med 4 felt, ny rundkjøring og breddeutvidelsen av Fannestrandvegen fra 2
til 4 felt, gir betydelig miljøskade for delområde 3 og noe miljøskade for delområde 2. Disse
delområdene er dominert av industriområder med store asfaltflater og spredt næringsbebyggelse
uten bystruktur med få visuelle kvaliteter og har større tåleevne. Derimot resulterer tiltaket i et bredt
og barrieredannende inngrep som bryter med landskapets karakter/ topografi og byens skala .
Avbøtende tiltak som tilpasning til eksisterende terreng, utslaking av sideterreng, reetablering av
grønnstruktur og forsterke/ videreføre grønntarealer vil bidra til å bedre de visuelle forholdene. I
tillegg vil konstruksjoner (murer, underganger) tilpasses eksisterende og nytt terreng, med vekt på
materialvalg og utforming.
For delområde 5 vil tiltaket føre til noe miljøskade. Breddeutvidelse fra 2 felt til 4 felt og med
paralellføring av lokalveg resultere i et visuelt bredt vegtiltak som dominerer landskapets og byens
skala. Tiltaket fjerner bygninger med visuell kulturhistorisk betydning.
Samtidig vil tiltaket i delområdet føre til bredere grønne rabatter som fører til bedre plass til
treplanting på begge sider av gata. Dette vil forbedre og forsterke Fannestrandalleen.
Ny allée vil fungere som et avbøtende tiltak ved å avgrense gaterommet og bedre bystrukturen.
For delområde 4 vil tiltaket ha miljøgevinst. Reetablering og tilbakeføring av grønntareal vil bedre og
forlenge eksisterende grønntdrag.
Tiltaket vurderes samlet å gi middels negativ konsekvens da tiltakets størrelse veies opp mot
forbedringen av flere delomåder med høy arealbruksintensitet.
Tabellen under viser konsekvenser
L – 1 Industriområdet Bolsønes
L – 2 Kryss Enenvegen/Cirkel K
L – 3 Rema 1000/ Enenvegen

E39 Bolsønes

Alt. 0
0
0

Alt. 1
Ubetydelig miljøskade ( 0 )
Noe miljøskade ( - )

0

Betydelig miljøskade ( - - )
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L - 4 Sør for Fuglsetvegen
L – 5 Gamle Bolsønes
L – 6 Boligområdet
L – 7 Boligområdet Nedre Fuglset
Avveining

Samlet vurdering
Rangering
Forklaring til rangering
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0
0
0
0

0
1

Miljøgevinst ( + )
Noe miljøskade ( - )
Ubetydelig miljøskade ( 0 )
Ubetydelig miljøskade ( 0 )
I sum vil alternativet hovedsakelig gi en forverring av
tema landskapsbilde med 2 delområder med betydelig
eller noe miljøskade, mens 3 av delområdene har
lav konsekvensgrad og ett delområde forbedres med
miljøgevinst. Dette resulterer totalt med lavere
konsekvensgraden for nytt anlegg.
Middels negativ
konsekvens
2
Tiltaket med rundkjøring, 4 felt langs
Fannestrandvegen og tunellportal med 4 felt bryter
med landskapets og byens skala, og skaper større
visuell barrierevirkning. Dette veies opp mot
forbedring av flere delområder med høy
arealbruksintensitet.

Figur 75 Konsekvenser i anleggsfasen for tema Landskapsbilde.

Anleggsvirksomheten vil medføre inngrep i dagens landskap, og kan påvirke det visuelle miljøet
negativt. For å redusere nær- og fjernvirkning av anlegget og få en rask tilbakeføring av landskapet
bør det iverksettes tiltak. Etter at anleggsarbeidet er ferdig skal terrenget tilbakeføres og sår som
anlegget har medført skal repareres og istandsettes. Alle midlertidige anlegg skal fjernes og
istandsettes med tilbakeføring av frøbankjord der det er mulig eller stedlige masser med
konvensjonell frøsåing.
Mål for det ferdige anlegget
Inngrepene for å gjennomføre anlegget skal gi best mulig tilpasning til eksisterende terreng
og endringer i omgivelsene
Inngrepet bør begrenses slik at opplevelsen av landskapet ikke reduseres
Områder som blir berørt av anlegget skal tilbakeføres og repareres slik at det fremstår som
en naturlig del av landskapet
Mål for anleggsperioden
Byggeplass og riggområder skal fremstå som ryddige og være minst mulig sjenerende for
omgivelsene
Midlertidige inngrep skal begrenses i areal og tid og gjøres så skånsomt som mulig
Områdene med massedeponi skal være minst mulig sjenerende for omgivelsene
Tilbakelegging av frøbankjord skal legges tilbake så langt det er mulig (gjelder eksisterende
grøntdrag)

9.2.2 Friluftsliv, by- /bygdeliv
Planprogrammet omfattet planområdet E39 Bolsønes – Kviltorp.
Fagtema Friluftsliv, by- /bygdeliv belyser tiltakets virkninger for brukerne av utredningsområdet.
Temaet omfatter alle ferdselsforbindelser eller friluftsområder som har betydning for allmennhetens
E39 Bolsønes
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mulighet til å drive friluftsliv som helsefremmende og trivselsskapende aktivitet i nærmiljøet og i
naturen ellers.
I trinn 1 vurderes konsekvens for delområder. På grunnlag av innsamla kunnskap deles
utredningsområdet inn i enhetlige delområder. Deretter gjørs en vurdering av hvor verdifullt et
delområde er, hvor stor betydning delområdet har i et nasjonalt perspektiv. Med påvirkning menes
en vurdering av hvordan det samme området påvirkes som følge av tiltaket, i forhold til
referansesituasjonen (null-alternativet). Konsekvens framkommer ved sammenstilling av verdi og
påvirkning i henhold til «konsekvensvifta». I trinn 2 vurderes samlet konsekvens for alternativet.

Figur 76 Verdikart for fagtema Friluftsliv, by- /bygdeliv

Konsekvenser
Noen av effektmålene til reguleringsplan E39 Bolsønes er å gi «bedre framkommelighet og sikkerhet
for alle myke trafikanter med vekt på universell og attraktiv utforming» og «minimere
barrierevirkningen av E39». Tiltaket bidrar til bedre framkommelighet på øst-vestgående ruter,
spesielt i grønnstrukturen Lingedalen og Verftsgata. E39 fører derimot til større barriereeffekt for
gående og syklende ved kryssing av vegen i nord-sørlig retning.
Kommunestyret forutsetter i sitt vedtak 16.11.2017 at reguleringsplanen på strekningen FuglsetKviltorp blir utarbeidet på en måte som reduserer uheldige miljømessige konsekvenser og sikrer god
tilkomst til sørsiden av E39. Det er sikret god og trafikksikker tilkomst gjennom en kulvert under
sentraløya på rundkjøringen på E39, men denne vil gi noe ekstra distanser enn dagens kryssing av
E39 i plan. Tiltaket vurderes samlet å gi positiv konsekvens, det er flere som ferdes gjennom området
i øst-vestlig retning, i lange og sentrale sykkelruter på den østlige delen av Molde by.
Tabellen under viser konsekvenser for de ulike delområdene for fagtema Friluftsliv, by- /bygdeliv.
Tabellen viser også samlet konsekvensvurdering for utbyggingsalternativene samt rangering.

E39 Bolsønes

Side 71 av 88

Planbeskrivelse

PlanID_1506201905

Fagtema FRILUFTSLIV, BY-/BYGDELIV
FB1 Gang og sykkelrute E39
FB2 Gang og sykkelrute Enenvegen
med krysningspunkt E39

Alt. 0
0

Alt. 1
Noe miljøgevinst (+)

0

Noe miljøskade (-)

FB3 Fuglsetbakken
FB4 Bolsønes - Verftsgata
FB5 Lingedalen – Rema 1000
FB6 Nerlandsvegen – Anthon Bangs veg
FB7 Grønn korridor Fuglset gård – E39
FB8 Einen – E39
FB9 Lekeområde Einen
FB10 Strandsone Bolsønes
Avveining

0
0
0
0
0
0
0
0

Noe miljøskade (-)
Betydelig miljøgevinst (+++)
Svært stor miljøgevinst (++)
Ubetydelig endring
Ubetydelig endring
Ubetydelig endring
Ubetydelig endring
Ubetydelig endring

Samlet vurdering
Rangering
Forklaring til rangering

I sum er alternativet en forbedring for temaet.
Kun ett eller få delområder med lave negative
konsekvensgrader, og disse oppveies klart av
delområder med positiv konsekvensgrad.
0
2

Noe positiv
konsekvens
1
Etablering av manglende forbindelser og bedre
framkommelighet for gående og syklende på
øvre og nedre øst-vestgående ruter, oppveies av
de negative konsekvensene tiltaket skaper av
barriereeffekter i nord-sørlig retning i form av
omveger vertikalt og horisontalt.

Figur 77 Sammenstilling av konsekvens for 0-alternativet sammenlignet med utbyggingsalternativet, fagtema
Friluftsliv, by- /bygdeliv.

Anleggsperioden kan medføre brudd i ferdselslinjer og omveger for gående og syklende gjennom og i
tiltaksområdet. Den universelle utformingen og tilgjengelighet til holdeplasser kan bli dårligere. Noen
kan oppleve utrygghet i perioden på grunn av store endringer og anleggsvirksomhet.
Ytterligere problemstillinger for gående og syklende i anleggsfasen skal konsekvensvurderes gjennom
Miljørisken i byggeplanleggingen. Avbøtende tiltak skal foreslås. Ferdsel for gående og syklende løses
med faseplaner og arbeidsvarsling i anleggsperioden. Sikkerhet ivaretas i SHA-plan.

9.2.3 Naturmangfold
Planområdet er vurdert til ett stort delområde, da ingen arealer innenfor planområdet faller inn
under registreringskategoriene for naturmangfold i metodikken (V712). I tillegg er utslippspunkt for
renset vaskevann fra ny tunnel for E39 til Moldefjorden registrert som influensområde og et eget
delområde.
Verdien til begge områdene er vurdert ut ifra kriteriene i V712 og satt til Uten betydning.
Delområde Lokalitetsnavn Fastsatt karakter for naturmangfold
NM1

E39 Bolsønes

Planområdet

Verdi

Planområdet er preget av industri og handel, og med helt Uten
marginale grøntområder innimellom . Det er registrert
betydning
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fremmede skadelige arter i området. Verdien vurderes til
uten betydning for naturmangfold.

NM2

Moldefjorden

Delområdet er definert som influensområdet til
planområdet da det mottar overvann fra dagsonen og
renset tunnelvaskevann fra tunnelen. Tunnelen tilhører
tilgrenset vegprosjektet E39 Julbøen-Molde, men
overvannsystem fra renset tunnelsvaskevann vil bygges i
forbindelse med E39 Bolsønes.

Uten
betydning

Det er ikke registrert viktige naturtyper eller arter i
området.
Sedimentene utenfor Bolsønes verft er forurenset i
tilstandsklasse 5, og det er også registrert forurensede
sedimenter langs kysten vestover, samt utenfor Molde
betong i tilstandsklasse 4. Det er planlagt tiltak for
opprydning av sjøbunn utenfor Bolsønes verft. Det antas
at sedimentene inne i vika ved Bolsønes verft også vil
være forurenset.
Figur 78 Naturverdi - verdivurdering

Fagtema Naturmangfold
NM1 Planområdet
NM2 Moldefjorden
Avveining

Samlet vurdering
Rangering
Forklaring til rangering

Alt. 0
0
0

Alt. 1
Ubetydelig miljøskade ( 0 )
Ubetydelig miljøskade ( 0 )
Alternativet vil ha ubetydelig konsekvens knyttet til
temaet naturmangfold.

0

Ubetydelig miljøskade ( 0 )

2

1
Selv om begge alternativene anses å ha ubetydelig
miljøskade, er det elementer i utbyggingsalternativet
som kan ha en positiv effekt på naturmangfoldet.
Dette gjelder åpning av Fuglsetbekken, en forsterkning
av trerekkene langs Fannestrandvegen og generelt en
styrking av grøntarealene i området. Tiltaket kan
videre medføre at forurenset grunn kartlegges og
fjernes.

Figur 79 fagtema naturmangfold - miljøskade

9.2.4 Kulturarv
For deltema kulturarv er planområdet delt inn i 12 enhetlige delområder med kulturhistorisk innhold.
De fleste delområdene er i kategorien kulturmiljønivå (KM), som teknisk industrielt kulturmiljø,
gårdsmiljø og kulturmiljø i tettbygde områder. Det har også vært hensiktsmessig å definere to større
delområder på landskapsnivå (KL), et for infrastruktur og et større kulturhistorisk landskap.
Delområdene er verdisatt på bakgrunn av kriterier gitt i tabell 6-26 i Håndbok V712.
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Store deler av planområdet er i dag nedbygd, og har i stor grad blitt transformert fra et gårds- og
jordbrukssamfunn til et område med mer urban karakter. Innenfor selve planområdet er det derfor
bevart få kulturhistoriske spor.
Det vises til delrapport for fagtema Kulturarv for nærmere beskrivelse av de enkelte delområder,
samt verdivurdering og konsekvensvurdering for hvert delområde.
Verdivurdering av delområda som inngår i utredningsområdet.
Delområde

Verdi

Vurdering verdi

KM 1 Bolsønes verft

Middels verdi

Kommunalt verneverdig skipsverft. Høy lokal
verdi.
Askeladden id. 283285

KL 2 Den Trondhjemske
postvei ved Fannestranda

Noe verdi

Postvegen har nasjonal verdi, men ved
Fannestranda er vegen nedbygd og det er
kun linjeføring som har kulturhistorisk verdi.
Askeladden id. 268398

KM 3 Bakkely

Noe verdi

Gårdsbruk med SEFRAK-registrerte
bygninger.

KM 4 Fuglset gamle
sentrum

Noe verdi

Tidligere lokalt sentrum med butikker, har
lokal kulturhistorisk verdi.

KM 5 Bosettings- og
aktivitetsområde fra
jernalder

Middels verdi

Automatisk fredet kulturminne. Askeladden
id. 271622
Kulturmiljøet har stor kildeverdi, men er
vanskelig å oppleve uten tilrettelegging.

KM 6 Bolighus i
Fannestrandvegen 57, 59
og 61

Noe verdi

SEFRAK-registrerte bygninger

KM 7 Bolighus i
Fuglsetvegen 13
KM 8 Fuglset gård (StorFuglset)

Noe verdi
Middels verdi

SEFRAK-registrert bygning
Tidligere gårdsbruk/hovedbruket på Fuglset
med SEFRAK-registrerte bygninger, og
automatisk fredete kulturminner på tunet.
Kommunalt verneverdig, angitt med
hensynssone H570 Bevaring kulturmiljø i KPA.
Askeladden 95734 og 146649

KM 9 Enen

Middels verdi

Tidligere gårdsbruk og embetsmannsbolig
med SEFRAK-registrerte bygninger.
Kommunalt verneverdig, angitt med
hensynssone H570 Bevaring kulturmiljø i
gjeldende KPA.

KM 10 Villaer i
Fuglsetbakken

Noe verdi

Lokal kulturhistorisk verdi.

KM 11 Tøndergård

Stor verdi

Fredet hovedbygning. SEFRAK-registrert
stabbur og garasje. Tidligere gårdsbruk, i dag
bolighus med hage.
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Askeladden id. 87239

KL 12 Fannestranda

Stor verdi

Større sammenhengende bygningsmiljø med
høy arkitekturhistorisk verdi og
forvaltningsprioritet.

Figur 80 Kulturarv - samletabell verdi i utredningsområdet.

Figur 81 Verdikart Kulturarv. Stiplet sort strek viser planområdet.

Konsekvenser
Med påvirkning menes en vurdering av hvordan et avgrenset område påvirkes av utbyggingstiltaket,
vurdert i forhold til referansesituasjonen (null-alternativet). Kriterier for å vurdere påvirkningsgrad
for Kulturarv er gitt i tabell 6-27 i V712. Konsekvens framkommer ved sammenstilling av verdi og
påvirkning i henhold til «konsekvensvifta». Det vises til temarapport Kulturarv kap. 5 for
konsekvensvurdering av hvert delområde.
Fagtema KULTURARV
Alt. 0
0
KM 1 Bolsønes verft
KM 2 Den Trondhjemske postvei ved
0
Fannestranda
KM 3 Nedre Fuglset, bruket Bakkely 0
0
KM 4 Fuglset gamle sentrum
0
KM 5 Bosetnings- og
E39 Bolsønes

Utbyggingsalternativet
Noe miljøskade ( - )
Noe miljøskade ( - )
Betydelig miljøskade ( - - )
Betydelig miljøskade ( - - )
Ubetydelig miljøskade ( 0 )
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aktivitetsområde fra jernalder
KM 6 Bolighus i Fannestrandvegen
57. 59 og 61
KM 7 Bolighus i Fuglsetvegen
KM 8 Fuglset gård (Stor-Fuglset)
KM 9 Enen gård
KM 10 Villaer i Fugletbakken
KM 11 Tøndergård
KL 12 Fannestranda

0

Ubetydelig miljøskade ( 0 )

0
0
0
0
0
0

Ubetydelig miljøskade ( 0 )
Ubetydelig miljøskade ( 0 )
Noe miljøskade ( - )
Ubetydelig miljøskade ( 0 )
Ubetydelig miljøskade ( 0 )
Noe miljøskade ( - )

Avveining

Konsekvensene for KM 3 og KM 4, med betydelig
miljøskade, veier tyngst og er utslagsgivende for
samlet vurdering

Samlet vurdering
Rangering
Forklaring til rangering

0

Middels negativ
konsekvens

1

2
For fagtema Kultarv vil utbyggingsalternativet gi
middels negativ konsekvens, og rangeres som nr. 2.

Figur 82 Oppsummering av konsekvens for utbyggingsalternativet, tema Kulturarv.

Utbyggingsalternativet får middels negative konsekvenser for deltema kulturarv.
Utbyggingsalternativet vil gi størst negative konsekvenser for delområdene KM 3 Nedre Fuglset, som
er et eldre gårdsbruk, og KM 4 Fuglset gamle sentrum, begge med konsekvensgrad betydelig
miljøskade (to minus). Utbyggingsalternativet medfører at begge delområdene må rives og går tapt,
noe som vil gi irreversible tap av to kulturmiljø av lokalhistorisk betydning.
Utbyggingsalternativet vil medføre noe miljøskade (en minus) på fire delområder: KM 1 Bolsønes
verft, KL 2 Den Trondhjemske postvei, KM 9 Enen gård og KL 12 Fannestranda.
KM 1 Bolsønes verft er kommunalt verneverdig og er vurdert å ha middels verdi. Tiltaket vil ikke
fysisk endre delområdet, men vil medføre nærføring til viktige enkeltelement i delområdet.
KL 2 Den Trondhjemske postvei har nasjonal verdi som kulturminne, men strekningen ved
Fannestranda er i dag del av E39 og det er kun linjeføringen som gir delområdet noe verdi. Tiltaket,
med rundkjøring, vil medføre en fysisk endring av den historiske linjeføringen.
KM 9 Enen er angitt med hensynssone H570 bevaring kulturmiljø i gjeldende KPA.
Utbyggingsalternativet innebærer inngrep i hensynssonen – i hagen nærmest E39, hvor det blir
foreslått støyskjerming mellom tiltaket og eiendommen, noe som vil gi noe større nærføring og
påvirkning innenfor det vernede området.
For de andre delområdene medfører utbyggingsalternativet kun ubetydelige konsekvenser.

9.2.5

Samlet konsekvens for ikke-prissatte tema

En oppsummering av ikke- prissatte konsekvenser vises i tabellen under. For nærmere beskrivelse
vises til egne temarapporter.
Ikke-prissatte
fagtemaer
Landskapsbilde
E39 Bolsønes

Ref.
alternativ

Alternativ 1 /utbyggingsalternativet
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1

Middels negativ konsekvens
2

2

Positiv konsekvens
1

1

Ubetydelig konsekvens
1

Naturmangfold
Rangering
Kulturarv
Rangering

1

Avveiing

Middels negativ konsekvens
2
Minst to av de fire ikke-prissatte tema har middels
negativ konsekvens. Alternativ 1 er vesentlig dårligere
enn referansealternativet for fagtemaene landskapsbilde
og kulturarv, disse fagtemaene veier tyngst i avveiningen.
Prosjektet ligger i Molde by, og fagtemaene er viktigst for
å oppnå prosjektets effektmål om å «ha god arkitektonisk
kvalitet og tilpasning til omkringliggende bymiljø og
landskap.»
I forhold til effektmålene som omhandler fagtema
friluftsliv, by- /bygdeliv gir tiltaket gir bedre
framkommelighet i øst-vestlig retning, men øker
barrierevirkningen i nord-sørlig retning for myke
trafikanter. De positive tiltakene kan teknisk bygges
uavhengig av E39 -tiltaket. Fagtema naturmangfold har
lite verdier og få konsekvenser i planområdet.

Samlet
vurdering
Samlet
rangering

Forklaring til
rangering

Middels negativ konsekvens
1

2
Alternativ 1 vil føre til en betydelig endring av
landskapsbildet i østlige del av Molde by, spesielt
terrenginngrep rundt tunnelpåhugget og skala på
Fuglsetkrysset. Det vektlegges at tiltaket gir irreversible
negative konsekvenser for fagtemaene landskapsbilde og
kulturarv, samt at samlet sum av tiltakene er stor.

Figur 83 Sammenligning og rangering av ikke- prissatte konsekvenser

9.3

Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS)

Det vises til ROS analyse – siste revidert 18. mars 2022, der det er en grundig gjennomgang av
temaet ROS. En kort oppsummering av viktige risiko- og sårbarhetsforhold følger under.
Naturfare
Vann fra tunellen - Kringstadtunnelen som ligger innenfor den tilgrensende reguleringsplan E39
Julbøen – Molde, skal dreneres ut i sjøen på Bolsønes. Vann fra vegbanen innenfor Bolsønes skal
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dreneres ut i sjøen. Kringstadtunellen ligger under havnivå, og gang- og sykkelveg kulverter ligger like
over havnivå. Store nedbørsmengder og stormflo kan medføre oversvømmelser.
Det er lav sannsynlighet for store negative konsekvenser. Det er sjeldnere enn hvert 20.år, at det kan
være risiko for at det står vann i gang- og sykkelvegkulverter. Drenssystemet vil bli dimensjonert for
200 - årsnedbør. Drenssystemet vil bli bygget med tilbakeslagsventiler, slik at bølger og stormflo ikke
vil medføre tilbakeslag inn i drenssystemet. Innløpsunktene i drenssystemet vil bli optimalisert slik at
minst mulig vann fra dagsonen går inn mot tunellen. Vann fra tunell pumpes ut og pumpe på
drenering fra gang- sykkelveg kulverter vil bli vurdert i byggeplanfasen. Se - Notat - Vann – datert 15.
mars 2022
Tilgjengelighet
Bygging av ny rundkjøring med gang- og sykkelveg kulverter kryssende under midt på E39 mellom
flyplassen og Molde sentrum , medfører utfordringer for trafikken i anleggsfasen. Trafikken må
stanses i kortere perioder ved sprenging, og det kan skje uventede hendelser i anleggsperioden, som
gjør at det er middels sannsynlighet for negative konsekvenser.
Omkjøringsveg der E39 trafikken kan passere, planlegges sør for E39 - eventuelt sammen med bruk
av Verftsgata. Stans av E39 trafikken begrenses til korte intervaller v/sprenging, viktig med gode
varslingsrutiner. Det blir korte omkjøringsmuligheter og god skiltplanlegging.
Samfunnsviktige objekter og virksomheter
Vannforsyning, elektrisitet, telefon og datakommunikasjon kan bli påvirket spesielt i anleggsfasen.
Det er lav sannsynlighet for alvorlige konsekvenser. Alle kabler og ledningsanlegg vil bli registrert i
byggeplanleggingen, og bli lagt om i anleggsperioden med korte nedstenginger. Alle planlagte
nedstenginger blir varsla.
Trafikksikkerhet
Det er to kryssinger av Enenvegen for gående- og syklende i plan. Dette kan alltid være en liten risko
for uønska hendelser, men det er forutsatt lav fart i 40 km/t, og markert/opphøyd gangfelt eventuelt
med lysregulering blir vurdert i byggeplanfasen. All kryssing av E39 innenfor planområdet blir under i
gang- og sykkelveg kulverter.
Farer i omgivelsene og miljøfarer/miljøskader
I deler av planområdet ved Bolsønes er det påvist forurenset grunn (ved Bolsønes Verft og
Rottedungen), men det er også stor sannsynlighet for forurenset grunn på flere lokaliteter innenfor
planområdet ved Bolsønes. I anleggsfasen kan det derfor være fare for spredning av forurensing ved
terrenginngrep, masse håndtering, mellomlagring.
Kartlegging av forurensingsnivåene må utføres ifb. med prosjektering, og vil bli utarbeidet en
tiltaksplan for arbeidene (jf. Forurensingsforskriften kap.2)

9.4

Vurdering av måloppnåelse

Målene for prosjektet går fram av kap. 2.2. I kommunedelplan for E39 Julbøen – Molde er
hovedmålsettingen for Julbøen - Molde brutt ned i 8 delmål, hvor måloppnåelsen i all hovedsak er
oppfylt for alle.
Spesifikke mål for Bolsønes området definert i fastsatt planprogram - inkludert relevante
tilleggspunkt fra vedtaket, er oppsummert og vurdert i tabellen under. Kommunestyret sin
forutsetning i sitt vedtak 16.11.2017, at reguleringsplanen på strekningen Fuglset-Kviltorp blir
E39 Bolsønes
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utarbeidet på en måte som reduserer uheldige miljømessige konsekvenser og sikrer god tilkomst til
sørsiden av E39, dekkes også av punktene i tabellen.
Politikerne i Molde har vært orientert på forespørsel underveis i planprosessen, som svar på følgende
tilleggspunkt i vedtak av planprogram: «Hovedutvalg TPNM orienteres jevnlig om prosjektets
fremdrift og videre utvikling.»

MÅL

MÅLOPPNÅELSE

1. Gi bedre framkommelighet og tilgjengelighet for kollektivtrafikken.
Planforslaget legger til rette for bussholdeplasser i begge retninger for E39 øst for Oppfylt
rundkjøring, og for Enenvegen v/REMA 1000. God forbindelse for myke trafikanter,
men det blir litt lengre omveg enn i dag.
2. Gi bedre framkommelighet og sikkerhet for alle myke trafikanter med vekt på
universell og attraktiv utforming.
Planforslaget legger til rette for sikker kryssing under E39, en forbedring i forhold til
dagens mer trafikkfarlige kryssing i plan. Det er også planlagt en ny god øst – vest
forbindelse m/sykkelveg med fortau over tunell, som oppfyller kommunens planer
for sykkel og gange. Alle GS-forbindelser forutsetter attraktiv utforming - som
beskrevet i formingsveilederen, og blir universelt utformet.

Oppfylt

3. Gi god framkommelighet for næringstransport på E39.
Ny E39 inkludert rundkjøring er tilpasset tunge biler, og gir et godt tilbud for
Oppfylt
langdistansetransportører. Filterfelt vestover inn til Molde sentrum fra tunellen er
lagt inn som et ekstra tilbud for tungbiler. Verftsgata er forlenget østover med et
kryss v/Tøndergård i tillegg til rundkjøringen, for å gi et godt tilbud for
næringstransporten fra og til næringsarealene på Bolsønes sør for E39. Enenvegen
er også planlagt med slakere stigning, som bedrer adkomsten til REMA 1000/Auto
88 og videre oppover mot øvre Fuglset og Nøisomhetsvegen.
4. Minimere barrierevirkningen av E 39.
Bygging av rundkjøring gir en langt mindre visuell barriere enn et såkalt rutekryss i Delvis oppfylt
to høyder med lange av- og påkjørings ramper. Kryssing for gående og syklende
under E39 og rundkjøring minimerer den fysiske barrieren. Ekstra kjørefelt ca. 200
meter østover fra rundkjøringen med midtrabatt øker barrierevirkingen på den
strekningen. Dagens gangfelt over E39 i forlengelsen av Fuglsetbakken utgår.
Avkjørsler og kryssinger for myke trafikanter videre østover mot Kviltorp blir som i
dag.
For alle effektmåla over gjelder at planen gjennomgående skal:
1.Minimere ulemper knyttet til bl.a. støy, trafikk og visuelle forhold, herunder
beholde og om mulig forbedre rekreasjonskvalitetene i områdene langs E39.
Det foreslås forbedring av dagens støyskjerming av boliger østover langs
Fannestrandvegen – strekningen fra AxTech bygget til Naustbakken.
Tunnellinnslaget og E39 fram rundkjøringa vil ligge lavt i terrenget, og anlegget vil
E39 Bolsønes

Oppfylt
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bli ytterligere neddempa med terrengforming og beplantning. Søkelys på
rekreasjonskvalitetene her gjelder vel først og fremst strekningen østover mot
Kviltorp, med Retirostranda og Fannestranda. Disse området inngår ikke i
planområdet og kan benyttes som i dag.
2.Ha god arkitektonisk kvalitet og tilpasning til omkringliggende bymiljø og
landskap.
Rundkjøringa er plassert på aksen for Fannestrandvegen inn Molde sentrum – på
den gamle Trondhjemske postvei. Alléen langs Fannestrandvegen videreføres
gjennom planområdet. Intensjonene om god arkitektonisk kvalitet er fastsatt i
formingsveilderen. Når det gjelder lanskapsbildet bryter tiltaket med bymiljøet og
byens skala, men det er foreslått avbøtende tiltak – se rapport landskapsbilde. Men
det foreslås avbøtende tiltak i KU landskapsbilde.

Delvis oppfylt

Relevante tilleggspunkt fra vedtaket av planprogrammet:
1. Molde kommune forutsetter at tiltakshaver tilknytter seg byplanleggerkompetanse inn i utarbeidelse av planen, og at planen vektlegger byutviklingen i
Oppfylt
Molde øst like tungt som trafikkavviklingen.
Statens vegvesen har med god intern byplanleggerkompetanse i størst mulig grad
tatt hensyn til byutviklingen - i tillegg til å legge til rette for en gjennomgående E39.
En del næringseiendommer må innløses, men en stor del av dem tilbakeføres til
næring etter at anlegget er ferdig. Næringseiendommer og boliger nord for E39 gis
adkomst via Enenvegen, og Verftsgata forlenges for videreutvikling av
Bolsønesområdet - eventuelt med videre utvidelse i sjøen.
3. Det skal gjennomføres en grundig trafikkanalyse som følge av at sykehuset
flyttes til Hjelset fordi trafikkfordelingen fra øst om morgenen da kan endre seg.
Nytt sykehus på Hjelset er lagt inn som forutsetning i kapasitetsberegningene som
er grunnlaget for dimensjonering av veganlegget.

Oppfylt

Figur 84 vurdering av måloppnåelse

9.4.1 Fordelingsvirkninger og folkehelse
Fordelingsvirkninger av betydning som følge av tiltak skal beskrives (V712 kapittel 7.3), det vil si om
særlig berørte grupper og områder «vinner» eller «taper» på gjennomføring av prosjektet.
Beskrivelsen skal ikke inngå i grunnlaget for anbefaling av alternativer, men føyes til
beslutningsgrunnlaget som en tilleggsanalyse. (Finansdepartementet 2014). Selve vurderingen av
fordelingsvirkninger, mulige interessekonflikter, og hvilken vekt disse har i den endelige
beslutningen, er et politisk spørsmål.
Folkehelselovens §1 definerer formålet med loven som «å bidra til en samfunnsutvikling som
fremmer folkehelse, herunder utjevne sosiale helseforskjeller. Folkehelsearbeidet skal fremme
befolkningens helse, trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold og bidra til å forebygge psykisk og
somatisk sykdom, skade eller lidelse.» (Lovdata.no). Folkehelseloven bygger på fem grunnleggende
prinsipper for folkehelsearbeidet (Regjeringen.no): prinsippene om å utjevne sosiale helseforskjeller,
«helse i alt vi gjør», bærekraftig utvikling, føre-var og medvirkning.
I Helsedirektoratets verktøy Helsekonsekvensutredning (helsedirektoratet.no) er det tema som
utpeker seg i forhold til vurdering av påvirkning av plantiltakene:
E39 Bolsønes
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Infrastruktur, planlegging og transport
Tiltaket bidrar til bedre framkommelighet på øst-vestgående ruter, spesielt i grønnstrukturen
Lingedalen og Verftsgata. E39 fører derimot til større barriereeffekt for gående og syklende
ved kryssing av vegen i nord-sørlig retning. Tiltaket kan stimulere til positive helsegevinster i
form av økt bruk av eksempelvis gang- og sykkelvegene og antyder dermed tilsvarende
reduksjon av privatbilisme.
Begge alternativene gir bedre trafikksikkerhet og framkommelighet langs riksvegen for mange
grupper av befolkningen, en mer tilgjengelig og trafikksikker tilgang til kollektivtransport, samt gangog sykkelveger. Dette gir igjen bedre tilgjengelighet til butikker og andre kommersielle eller offentlige
tjenester. For alternativet med veg i dagen vil kvalitet og antall tverrforbindelser på Kråkhaugen bli
forringet.
Bolig og boligforhold
Tiltaket vil ikke gi betydelig reduksjon av trafikk i forhold til dagens situasjons, ved å føre en
europaveg ut i byen. På lang sikt vil dette kunne føre økte belastninger for beboere i området
fra støy og støv. Det er usikkerhet rundt utviklingen av personbiltrafikken i Molde, restriktive
tiltak må evt. gjennomføres uavhengig av dette prosjektet.
Helseadferd, inkludering, oppvekst og nærmiljøkvaliteter
Barn som gruppe er ekstra sårbare for negativ påvirkning av forholdene i nærmiljøet, men det
vurderes at det er få offentlige målpunkter for denne gruppen i planområdet.
Barnetråkkregistreringen viser ferdsel gjennom området, og det vurderes at planskilte
krysningspunkt kan gi en bedret trafikksikkerhet for denne gruppen, men evt. redusert opplevelse av
trygghet. De viktigste ferdselsforbindelsene i området vil bli opprettholdt med veg i dagen og noen vil
bli utbedret. E39 vil kunne føre til opplevelse av større barriereeffekt for gående og syklende som
følge av tiltaket.
En estetisk utformet innfartsveg med grøntareal og trær er viktig for stedsidentitet og miljø, og kan
føre til økt bruk av gange og sykkel. Grøntarealer kan avbøte noe for økt skala på vegtiltaket. Trær og
grøntarealer har samtidig store miljøgevinster gjennom å binde støv, gi økt lokal håndtering av
overvann, føre til økt biologisk mangfold med mye mer.

9.5

Anbefaling

Det anbefales at reguleringsplanen vedtas, og at vegtiltaket gjennomføres i samsvar med vedtatt
reguleringsplan.
Dette begrunnes med følgende:
•
•
•
•

Den samfunnsøkonomiske nytten og kostnaden beregnet i nytte – kostnadsanalysen – se
kap. 5 i planbeskrivelse m/KU for kommunedelplan E39 Julbøen - Molde
Samlet konsekvens for ikke prissatte konsekvenser - se kap. 9.2.5
ROS analyse – se kap 9.3.
Vurdering av måloppnåelse – se kap. 9.4.
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10 GJENNOMFØRING AV FORSLAG TIL PLAN
10.1 Framdrift og utbyggingsrekkefølge
E39 Ålesund-Molde er prioritert i gjeldende Nasjonal Transportplan 2022-2033. Forutsatt politisk
prioritering kan første etappe av utbyggingen starte opp i 2023. Hele prosjektstrekningen ny E39
Ålesund- Molde vil kunne stå ferdig i 2030.

10.2 Trafikkavvikling i anleggsperioden
I tillegg til det som skal bygges innenfor denne reguleringsplanen må det også planlegges for at
Kringstadtunnelen i tilstøtende reguleringsplan skal ha anleggsadkomst for driving og komplettering
av tunnelen gjennom planområdet. I tidlig fase må det påregnes at om lag halvparten av
steinmassene fra Kringstadtunnelen skal fraktes ut gjennom anleggsområdet på Bolsønes/Fuglset og
videre til planlagte sjøfyllinger på Bolsønes og/eller utenfor eksisterende fergekai. Etter at tunnelen
er ferdig utsprengt, blir det behov for inntransport av materiell for innredning av tunnelen.
Tunnelarbeidene vil pågå samtidig med byggearbeidene i dagsonen på Bolsønes/Fuglset. Pga. at
arbeidene i dagsonen må tilpasses de langvarige tunnelarbeidene, må det påregnes anleggsaktivitet i
området i 5-6 år.
Adkomst til anleggsområdet kan i tidlige faser i gjennomføringa gå via en anleggsavkjørsel til
Enenvegen og videre via eksisterende lyskryss til E39. Når rundkjøringen som kopler ny E39 til
eksisterende E39 skal bygges må E39 og krysset med Enenvegen legges om i en midlertidig trase.
Skisse under vise et mulig alternativ hvor E39 er lagt i en midlertidig trase sør for den nye
rundkjøringen og det er skissert en midlertidig rundkjøring med arm til Enenvegen. Også i denne
fasen må det være en anleggsadkomst på Enenvegen. Myke trafikanter kan her ledes til sørsiden av
den midlertidige rundkjøringen via gangfelt øst for rundkjøringen ved Fuglsetbakken og bruke den
skisserte gangveg videre mot Verftsgata. De myke trafikantene ledes tilbake til eksisterende gangveg
langs E39 i lyskrysset i Birger Hatlebakks veg. For å skille myke trafikanter og anleggstrafikk ledes
myke trafikanter som kommer fra Nerlandsvegen og Enenvegen enten ned Fuglsetbakken til det
nevnte krysningspunktet over E39 eller så søkes det å lede de opp Tostenbakken og og videre til
Fuglsetvegen. Det vil etterstrebes å holde oppe denne traseen for myke trafikanter helt nord i
planområdet (over tunnelpåhugget) ved å bygge midlertidige gangveier etter behov for å
opprettholde en gangforbindelse mellom Tostenbakken og Fuglsetvegen i anleggsperioden.
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Moldehallen

AXTech

Figur 85 Trafikkavvikling i anleggsperioden med midlertidig rundkjøring

10.3 YM -plan
En Ytre miljøplan (YM-plan) skal skildre prosjektet sine utfordringer knytt til ytre miljø og hvordan
utbygger skal håndtere disse. YM-planen er i hovedsak et dokument for byggherren som skal ivareta
miljøkrav som er hjemlet i lover og forskrifter. I videre detaljprosjekteringen skal det utarbeides Ytre
miljøplan (YM plan) og Rigg- og marksikringsplan (RM plan) eller tilsvarende kravdokumenter. Dette
er dokumenter som skal sikre at miljøtema ivaretas i prosjektering og under bygging.
Innspill til YM-plan:
Tema

Problemstilling

Forslag til avbøtende
/skadereduserende tiltak

Støy

Naboer blir utsatt for støy eller
strukturlyd over grenseverdiene i
anleggsfasen fordi entreprenøren
overskrider grenseverdiene

Lage støyprognoser for bygg- og
anleggsvirksomhet.
Informere og varsle berørte
tredjeparter om anleggsarbeidene
slik at støyende arbeider oppleves
som forutsigbar.
Være tilgjengelig for
nabohenvendelser.
Utarbeide interne retningslinjer for
avbøtende tiltak, inkludert når
naboer skal få tilbud om alternativt
oppholdssted.
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Problemstilling

Forslag til avbøtende
/skadereduserende tiltak
Avbøtende tiltak for støy og
strukturstøy fra tunneldrift.
Avbøtende tiltak mot støy fra
anleggsventilasjon til tunell.
Tilstrebe at det gjennomføres lokale
støyskjermingstiltak på boliger som
utsettes for anleggsstøy så tidlig som
mulig.

Luftforurensning i
anleggsperioden

Støv i anleggsperioden, masselagring
og transport. Avhengig av nærhet til
rigg-/anleggsområde og evt deponi
til mellomlagring av masser.

Løpende vurdering av skjerming eller
støvdempende tiltak, som vasking av
veger.
Andre mulige tiltak som asfaltering
av anleggsveier, dekke til massene
eller lignende skal vurderes.
Bevisst lokalisering med avstand til
berørte og utnytting av terreng og
forholdene på stedet. God dialog
med kommunen og berørte. Stille
krav i kontrakter til ansvarlig
entreprenør.
Massetransport bidrar mest til
støvforurensning fra bygg- og
anleggsvirksomhet. Omfanget av
støvgenererende aktiviteter bør
fastslås for anleggsperioden;
lokalisering av byggeplass og
transportveger- nærhet til følsomt
arealbruk. Utarbeide beredskapsplan
som fastsetter rutiner for hva som
skal gjøres ved situasjoner som skal
gjøres ved situasjoner med høye
svevestøvkonsentrasjoner.
Oppdateres i samarbeid med
entreprenørene.
Krav til entreprenør
Entreprenører har selv ansvaret for å
følge lover og regler som gjelder.
Forurensningsforskriften veier
tyngre enn kontrakten. Stille krav til
entreprenør om:
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Forslag til avbøtende
/skadereduserende tiltak
- å følge føringer i T-1520 og
Forurensningsforskriften
- Å gjennomføre tiltak for å redusere
støvmengden fra både
anleggsmaskiner og transport.
Massedisponeringsplan utarbeides
før oppstart. Utarbeide plan for at
det er praktisk og økonomisk mulig å
gjennomføre tiltak ved behov.
Ved behov måling med mobil
nedfallsstøvmåler.
Kap. 30 i Forurensningsforskriften
omfatter stasjonære og
midlertidige/mobile knuseverk. §305 og §30-9 skal legges til grunn i
byggeplanen.

Luftforurensning i
permanent fase

Støv fra trafikk. Forventet
dimensjonerende: PM10
Retningslinje for behandling av
luftkvalitet, T-1520. I perioder med
høyere forurensning:
Forurensningsforskriften kap. 7,
definerte tiltaksgrenser.

Rambøll utarbeider rapport for lokal
luftforurensning. Tunnelmunning er
vurdert særskilt for luftfølsom
bebyggelse.
Luftforurensning kan vise stor
variasjon, spesielt mtp PM 10. Den
er avhengig av ulike faktorer som
vær, vindretning, andel kjøretøy
med piggdekkandel med mer.
Aktuelle tiltak på dager med dårlig
luftkvalitet kan være for eksempel
overvåking, dvs måling av luftkvalitet
med mobilt måleutstyr, bedre
renholdsrutiner og økt frekvens av
renhold.
Ved behov for strakstiltak til
støvdempning kan MgCl benyttes.

Forurensing av jord
og vann

E39 Bolsønes

Det er potensielt flere arealer med
forurenset grunn i området.
Massehåndtering skal ikke bidra til
spredning av forurensing.

Kartlegging av forurenset grunn
utføres i prosjekteringsfasen. Det
utarbeides tiltaksplan iht.
forurensingsforskriften som
godkjennes av Molde kommune før
oppstart. Håndtering av masser
beskrives i massehåndteringsplan.
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Forslag til avbøtende
/skadereduserende tiltak

Utslipp knyttet til riggområder
(akutte utslipp, vasking av maskiner
mm)

Krav til lagring av kjemikalier,
drivstoff og masser. Krav om
beredskapsplan.

Erosjon og avrenning fra
gravearbeider og mellomlagring av
masser

Vurdere behov for rensing av vann
før det slippes ut. Gjelder utpumping
av vann fra grøfter, fra riggområder
og midlertidige masselager.

Utslipp av tunneldrivevann omtales i
prosjektet E39 Julbøen-Molde.
Landskapsbilde

Anleggsvirksomheten vil medføre
inngrep i dagens landskap, og kan
påvirke det visuelle miljøet negativt.
For å redusere nær- og fjernvirkning
av anlegget og få en rask
tilbakeføring av landskapet bør det
iverksettes tiltak. Etter at
anleggsarbeidet er ferdig skal
terrenget tilbakeføres og sår som
anlegget har medført skal repareres
og istandsettes. Alle midlertidige
anlegg skal fjernes og istandsettes
med tilbakeføring av frøbankjord der
det er mulig eller stedlige masser
med konvensjonell frøsåing.

- Inngrepene for å gjennomføre
anlegget skal gi best mulig tilpasning
til eksisterende terreng og endringer
i omgivelsene
- Inngrepet bør begrenses slik at
opplevelsen av landskapet ikke
reduseres
- Områder som blir berørt av
anlegget skal tilbakeføres og
repareres slik at det fremstår som en
naturlig del av landskapet
- Utarbeide rigg- og marksikringsplan
- Planen vil redegjøre for bl.a.
massehåndtering, områder som skal
sikres (vegetasjon, hensynssoner)
mot inngrep.

Friluftsliv, by/bygdeliv

Anleggsperioden kan medføre brudd
i ferdselslinjer og omveger for
gående og syklende gjennom og i
tiltaksområdet. Den universelle
utformingen og tilgjengelighet til
holdeplasser kan bli dårligere. Noen
kan oppleve utrygghet i perioden på
grunn av store endringer og
anleggsvirksomhet.

Problemstillinger for gående og
syklende i anleggsfasen skal
konsekvensvurderes gjennom
Miljørisken i byggeplanleggingen.
Avbøtende tiltak skal foreslås.
Ferdsel for gående og syklende løses
med faseplaner og arbeidsvarsling i
anleggsperioden. Sikkerhet ivaretas i
SHA-plan.

Naturmangfold

Spredning av fremmede arter

Kartlegge fremmede arter før
anleggsstart og utarbeide tiltaksplan
for håndtering.

Minimere påvirkning på dyreliv.
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Forslag til avbøtende
/skadereduserende tiltak
Minimere vegetasjonen som må
fjernes. Hogst utføres utenom
hekkesesong.

Kulturarv

1. Anleggsarbeid ved Verftsgata nær
Bolsønes verft medfører nærføring
til det verneverdige verftsområdet,
særlig kjelehuset (murbygningen
med høy pipe).

1. Bygningen bør sikres med gjerde
under anleggsarbeidet.

2. Dagens E39 over Fannestranda er
den historiske traséen til Postvegen,
som også var beplantet med allé.

2. Videreføre alléen langs
Fannestranda for å gjenskape
historiske særtrekk. Bruke samme
typer trær som i den gamle alléen,
som rogn, asp, ask og bjørk.

3. Planen medfører riving av flere
bygningen med kulturhistorisk verdi.
Dette gjelder Bakkely (Nedre
Fuglset) og flere bygninger ved det
tidligere Fuglset sentrum langs
Fannestrandvegen.
4. Eiendommen Enen er angitt med
hensynssone H570 i KPA. Det skal
bygges støyvoll i hensynssonen.

Klimagasser og
energiforbruk

3. Gjennomføre en kulturhistorisk
dokumentasjon av bygninger og
bygningsmiljø som skal rives.
Kontakt med antikvariske
myndigheter.
4. Støysikring må utarbeides med
god arkitektonisk utforming som
ivaretar det kulturhistoriske miljøet,
med bruk av naturmaterialer og
eventuelt historiske planter.

5. Utbyggingsalternativet berører
historiske områder som Den
Trondhjemske postvei og det
verdifulle bygningsmiljøet langs
Fannestranda.

5. Sette opp informasjonsskilt om
postvegen og Fannestranda, for
eksempel langs sykkelvegen på
østsiden av rundkjøringen.
Informasjonsskiltet kan løfte
opplevelsen av det historiske
landskapet og området særtrekk.

Klimagassutslippet kan bli høyere i
byggefasen er beregnet i planfasen/
ikke å tråd med klimaloven eller
NTPs mål om å halvere
klimagassutslippene innen 2030
sammenlignet med 2005.

-Følge opp anleggsarbeidet med
klimagassregnskap hvor en
rapporterer på faktisk forbrukte
mengder, drivstoff og energi, i tillegg
til å få verifisert dokumentasjon på
co2-faktor
-Benytte nullutslipps maskiner og
kjøretøy
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Forslag til avbøtende
/skadereduserende tiltak
-Klimagass som del av
beslutningsgrunnlaget for valg av
materialer og løsninger
-Sette minimumskrav til klimagass i
kontrakt

Klimagasser og
energiforbruk

Får ikke benyttet den mengde
nullutslippsmaskiner som ønsket

-Kartlegge krafttilgang på forhånd
-Planlegge for hvor det blir behov for
kraft
-Planlegge anlegget slik at
nullutslippsmaskiner og utstyr har
god tilgang til lading for å unngå
stopp i produksjon

Figur 86 Tema i Ytre Miljø-plan
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