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1 Forord

Statens vegvesen Region midt (SvRm) har som tiltakshaver igangsatt plan- og 
utredningsarbeid for strekningen E39 Lergrovika - Årø i Molde kommune, og legger med dette 
fram reguleringsplan med plankart, bestemmelser og planbeskrivelse, samt 
konsekvensutredning for prosjektet. Planprogrammet for tiltaket ble vedtatt i Plan- og 
utviklingsutvalget i Molde kommune 26.02.2013. Reguleringsplanen sees i sammenheng med 
Bypakke Molde der det legges opp til at bilistene selv betaler en stor del av kostnadene.

Tiltaket omfattes av plan- og bygningslovens bestemmelser om konsekvensutredninger og 
Forskrift om konsekvensutredninger av 26. juni 2009, hvor det fastsettes at veganlegget 
kommer inn under denne. Formålet med konsekvensutredningen er å klargjøre virkninger av 
tiltak som kan ha vesentlige konsekvenser for miljø, naturressurser eller samfunn. 
Konsekvensutredninger skal sikre at disse virkningene blir tatt i betraktning under planlegging 
av tiltaket, og når det skal tas stilling til om, og eventuelt på hvilke vilkår, planen eller tiltaket 
kan gjennomføres.

Denne rapporten presenterer og sammenstiller de utredningstema som er fastsatt i 
planprogrammet som ble lagt ut til offentlig ettersyn ved kunngjøring av planoppstart. 
Rapporten skal utgjøre et kvalitetssikret beslutningsgrunnlag for valg av tekniske løsninger, og 
det er lagt vekt på at utredningen skal holdes på et overordnet og beslutningsrelevant nivå. 
Konsekvensutredningen (KU) er utarbeidet etter Statens vegvesens håndbok 140
Konsekvensanalyser.

Planbeskrivelsen med tilhørende konsekvensutredning er disponert ut fra et kronologisk 
prinsipp. Dette innebærer at bakgrunn og premisser for planarbeidet beskrives innledningsvis, 
deretter behandles eksisterende situasjon, planforslagets innhold og til slutt konsekvenser av 
forslaget. Konkret er dette utført på følgende måte:

I kapittel 3 beskrives hvilke premisser som har ligget til grunn for planarbeidet.
I kapittel 4 beskrives aspekter ved eksisterende situasjon som har hatt betydning for 
planarbeidet. Denne delen inneholder også de delene av konsekvensutredningen som 
dekker eksisterende situasjon.
I kapittel 5 beskrives planforslaget i henhold til de reguleringsformålene som er brukt i 
planen.
I kapittel 6 beskrives konsekvensene av planforslaget. Konsekvensene beskrives i 
henhold til Statens vegvesens håndbok nr. 140 Konsekvensanalyser. 

Beregningsresultatet for de prissatte konsekvensene kommenteres kort. For de ikke-prissatte 
konsekvensene beskrives de ulike fagtemaenes verdi, omfang og konsekvens.

Ny reguleringsplan som viser veganlegget følger eksisterende vegtrasé og senterlinje. Dette 
er grunnen til at planbeskrivelse og konsekvensutredning utarbeides som et samlet dokument. 
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I tillegg til reguleringsplan (REG002) er det utarbeidet følgende tekniske tegninger:
B002 og B004 Ortofoto: Oversiktstegning
C003-C005: Plantegning, C008-C010 Ortofoto: Plantegning
D004-D005: Plan Sylte- og Årøkrysset, D011-D013 Profil Lergrovika-Årø og GS-sør 
Lergrovika – Årø og Syltekulvert
F004-F007: Normalprofil
GH003-GH005: Drensplan
I003-005: Eksisterende planer
K021-K024: Sylte bru, K037-K038 og K043-K045: Støttemur
N003-N005: Belysningsplan
O003-O005: Landskapsplan, O009-O012: Normalprofil landskap
T003-T004: Illustrasjonsskisse Molde bakeri og Årøkrysset og T009-T010: 
Illustrasjonsskisse Sylte bru
X003-X004 og X013-X014: Støysonekart dagens- og framtidig situasjon

Reguleringsplan og tekniske tegninger som er revidert etter offentlig ettersyn har fått 
revisjonsbokstav A og revisjonstekst «Revidert etter offentlig ettersyn».

Reguleringsplan med konsekvensutredning ble langt ut til offentlig ettersyn og sendt på høring 
til berørte myndigheter, grunneiere og interesseorganisasjoner i tidsrommet 22.4.2013 –
14.6.2013. 

Høringsuttalelser med kommentarer fra Statens vegvesen er oversendt til Molde kommune.
Det har i vært etablert en prosjektgruppe som har bestått av Molde kommune, Statens 
vegvesen og Sweco Norge AS.

Plan- og utredningsarbeidet har vært ledet av Statens vegvesen ved prosjektleder Ivar-Ole 
Mittet. I tillegg har Trygve Vestad og Kurt Lødøen vært sentrale hos Statens vegvesen.
Sweco Norge AS har hatt ansvaret for utarbeidelsen av reguleringsplan med 
konsekvensutredning for strekningen. Arbeidet har vært ledet av Swecos oppdragsleder, Jan 
Håvard Øverland. 

Høringsuttalelser sendes til:
Statens vegvesen Region midt
Fylkeshuset
6404 Molde
eller
E-post: firmapost-midt@vegvesen.no

Høringsfristen for offentlig ettersyn var 14.6.2013.
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Spørsmål vedrørende planarbeidet kan rettes til:
Statens vegvesen v/ Ivar-Ole Mittet
Mobil: 41 47 99 96
Epost: ivar-ole.mittet@vegvesen.no

Molde, 28.02.2013
Ivar-Ole Mittet
Planprosjektleder
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2 Sammendrag

2.1 Sammendrag planbeskrivelse

Bakgrunn2.1.1
Sweco Norge AS utfører det praktiske reguleringsplanarbeidet på vegne av Statens vegvesen 
(SVV). Molde kommune fremmer planen i samsvar med Plan- og bygningslovens kap. V. I
henhold til Forskrift om konsekvensutredning § 3 og § 4 skal det utføres konsekvensutredning 
av planforslaget. Konsekvensutredning vil føle metodikken i Statens vegvesens håndbok 140 
Konsekvensanalyser.

Målet med reguleringsarbeidet er å avklare arealbruk og forholdet mellom fremtidig vegsystem 
og tilgrensende områder.

Denne rapporten inneholder både planbeskrivelse og konsekvensutredning.

Grunnlag2.1.2
E39 strekning Lergrovika – Årø holder ikke den standarden som forutsettes i Statens 
vegvesens håndbok 017 i forhold til strekningens trafikkmengde. Strekningens ÅDT er høyere
enn 12 000 kjt/døgn. Ut fra Statens vegvesens vegnormal, trafikkens omfang per i dag, samt 
forventet økning må vegen dimensjoneres som firefeltsveg med rabatt.

Reguleringsarbeidet er en del av Bypakken Molde. Dette betyr at en god del av finansieringa 
til firefeltsvegen kommer som følge av bompengeinnkreving.

Medvirkning2.1.3
Varsel om oppstart av reguleringsarbeid ble varslet til berørte grunneiere og offentlige 
instanser i brev datert 23.12.2011 og kunngjort i Romsdals budstikke og på kommunens 
hjemmesider. Parallelt med dette ble planprogram lagt ut til offentlig ettersyn. Det kom inn 10 
merknader til varsel om oppstart av planarbeidet.

Statens vegvesen, i samarbeid med Molde kommune, inviterte til et åpent informasjonsmøte 
med berørte parter 24. oktober 2011. Det ble i tillegg gjennomført folkemøte 16. januar 2013 
før planene ble lagt ut til offentlig ettersyn.

Reguleringsplanen med KU ble lagt ut til offentlig ettersyn i tidsrommet 22. april 2013 til 14. 
juni 2013. Det kom inn 14 merknader til planforslaget. I forbindelse med offentlig ettersyn ble 
det gjennomført et åpent informasjonsmøte 24. oktober om reguleringsplanen i Rådhuset 2.



Statens vegvesen Region midt
Reguleringsplan med konsekvensutredning
E39 Lergrovika - Årø
Desember 2013

06.12.2013

19

osb
p:\1 oppdrag\255161 reguleringsplan kviltorp legrovika\08 

rapporter\rapporter\07_regulering\utkast (underveis-kladd)\255162_lergrovik - årø\revisjon etter 
offentlig ettersyn\pb+ku - l_å - revisjon etter offentlig ettersyn.docx

ra
o4

n 
20

08
-0

1-
23

Dagens situasjon2.1.4
Planområdet strekker seg fra østsiden av rundkjøringen på Lergrovika til og med 
rundkjøringen på Årø, i en bredde på ca. 60 meter på hver side av dagens senterlinje.
E39 har i dag to kjørefelt og fartsgrense 70 km/t. Det er i dag tre kryss på strekningen:

Kryss E39 – Eikremsvingen
Kryss E39 – Årøhaugen
Kryss E39 – Fv 64 – Molde lufthavn Årø (rundkjøring)

Krysset som er styrende for trafikkavviklingen i området er Årøkrysset. Det bemerkes at det 
tidvis i morgenrushet er kø på E39 i retning mot vest inne i planområdet. Dette er som følge av 
tilbakeblokkering fra Kviltorpkrysset. 

Strekningen fra Lergrovika til Årø består hovedsakelig av bebyggelse knyttet til ulike 
næringsvirksomheter, forretning og industri. Sør for Årø ligger Molde lufthavn, Årø. Områder 
med dyrket mark og villahager utgjør områdets grønnstruktur.

Beskrivelse av planforslaget2.1.5
E39 reguleres til firefeltsveg med midtdeler og vegbredde 17 meter. Krysset E39-adkomstveg 
Shell 7-Eleven stenges, mens krysset mot Eikremsvingen vil få av- og påkjøringsrampe for 
trafikk mot vest på E39. Boligene på Årøhaugen får uendret adkomst via rundkjøring på Årø 
og arm sør mot Molde lufthavn, Årø. Rundkjøringene ved Lergrovika og Årø må benyttes for 
trafikk fra andre retninger som skal til og fra Eikremsvingen.

Rundkjøringen på Årø er på reguleringsplankartet vist som ordinær rundkjøring, mens den er 
utformet som Turborundkjøring i teknisk plan, en ny type rundkjøring som skal gi bedre 
kapasitet og trafikksikkerhet. Valg av type rundkjøring besluttes på byggeplannivå, etablering 
av turborundkjøring må i så fall fraviksøkes.

Det legges opp til sammenhengende gang- og sykkelveg både på nord- og sørsiden av E39. 
Mulighetene for kryssing av E39 for myke trafikanter forbedres ved at det etableres ny 
undergang mellom Oskar Sylte AS og Brunvoll AS.

Tilbudet for kollektivtrafikk opprettholdes som i dag, men framkommeligheten øker. I
forbindelse med KU-arbeidet er det utredet muligheten for å etablere kollektivfelt/sambruksfelt 
2+/3+ i ytterste kjørefelt.

Endringer for eksisterende anlegg, bebyggelse og eiendomsforhold omtales i kapittel 5.3 
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2.2 Sammendrag konsekvensutredning
De prissatte beregningene viser at utbygging av strekningen Lergrovika – Årø ikke er 
lønnsomt samfunnsøkonomisk. Dette er et rimelig resultat tatt i betraktning at beregningene 
viser at det ikke er knyttet vesentlige tidsgevinster for bilistene knyttet til løsningen. Det er 
heller ikke spesielle utfordringer trafikksikkerhetsmessig på strekningen.

Breddeutvidelsen av vegen og omleggingen av avkjørselssituasjonen vil ha noe negative 
konsekvenser for fagtemaene naturmiljø og naturressurser, ubetydelig for kulturmiljø og 
positive for nærmiljø og landskapsbilde. Bedre forhold for gående og syklende og helhetlig 
vegutforming bidrar til at vegen kan fremstå som et karakterelement forankret i områdets 
egenart og byhistorie. Samlet gir derfor tiltaket liten positiv konsekvens for de ikke-prissatte 
konsekvensene.

Tar man i tillegg hensyn til andre forhold som for eksempel forutsigbarhet for næringslivet ved 
at fastsettingen av arealbruken blir klarlagt etc. gir dette igjen avklaringer som genererer 
byutvikling. Flere byggeprosjekt får byggetillatelser som følge av at behovet for det framtidige 
veganlegget er avklart.

Dersom man kun ser på framkommelighet og trafikksikkerhet viser den samfunnsøkonomiske 
analysen at tiltaket ikke har positiv nettonytte. Dette skyldes at tiltaket verken gir bedre 
fremkommelighet eller forbedrer trafikksikkerhetssituasjonen i vesentlig grad. For de ikke-
prissatte konsekvensene er virkningene hovedsakelig positive. Størst positiv konsekvens får 
tiltaket på fagtema landskapsbilde og nærmiljø siden tiltaket representerer et karakterelement 
forankret i områdets egenart og byhistorie. Vurderingen av lokal og regional utvikling viser at 
tiltaket har god måloppnåelse der alle målene nås enten i stor eller i noen grad.
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3 Premisser for planarbeidet

3.1 Lovgrunnlag og formål 
Sweco Norge AS utfører det praktiske reguleringsplanarbeidet på vegne av Statens vegvesen.
Molde kommune fremmer planen i samsvar med Plan- og bygningslovens kap. V.

Vegutbyggingen kan få vesentlige virkninger for miljø, naturressurser eller samfunn, jfr. § 3 i 
Forskrift om konsekvensutredninger av 26. juni 2009. Det er lagt opp til at en vurderer 
utbygginga i samsvar med kriteriene i § 4 i nevne forskrift. Formålet med forskriften er å sikre 
at hensynet til miljø og samfunn blir tatt i betraktning i planarbeidet. Statens vegvesens 
Håndbok 140 Konsekvensanalyser benyttes som metodikk.

Formålet med planarbeidet 3.1.1
Planarbeidet skal lede fram til en godkjent reguleringsplan, hvor det gjennom planprosessen 
er sikret gode muligheter for medvirkning. Valg av løsninger er fattet med bakgrunn i faglige 
vurderinger med Statens vegvesens håndbøker som premissgiver for vegsystemet. Målet med 
reguleringsplanarbeidet er å avklare arealbruk og forholdet mellom fremtidig vegsystem og 
tilgrensende områder.

Prosjektets samfunnsmål og effektmål 3.1.2

Utfordringer
E39 strekning Lergrovika – Årø holder ikke den standarden som kreves etter den 
trafikkmengden man har på strekninga. Dagens årsdøgntrafikk (ÅDT) er på ca. 12 000 noe 
som tilsvarer at man ved nybygging må dimensjonere for en firefeltsveg med midtdeler. Som 
følge av Molde kommunes klarsignal for etablering av en helt ny bydel øst for planområdet, vil 
forventet trafikkøkning føre til økte framkommelighetsproblemer og miljøulemper i årene som 
kommer for randbebyggelsen (jfr. kap 6.2.8).

På strekninga finner vi flere adkomster som må saneres på grunn av at de ikke er 
tilfredsstillende når det gjelder framkommelighet for de som bruker europavegen eller 
trafikksikkerhet for trafikantene.
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Regionale og nasjonale målsettinger ved prosjektet
Prosjektets regionale og nasjonale målsettinger er:

Inngå i den langsiktige utbedringa av E39, nord-sør, som binder sammen byene langs 
kysten.
Lette framkommeligheten mellom Mørebyene, Møre og Romsdal og Trøndelag. Her 
vektlegges særskilt forbindelsen mellom Ålesund, Molde, Kristiansund og Trondheim. 
Moment som teller inn er:

o Bedre forutsigbarhet, bedre framkommelighet for langdistansetransporter og
annen nyttetransport

o Bedre forutsigbarhet, bedre framkommelighet for langdistansebusser, for 
eksempel TIMEkspressen

o Redusere tallet på ulykker og ulykkeskostnadene
o Sikre mot påkjørsler og unngå ulykker med skade både på materiell og 

mennesker

Lokale målsetninger ved prosjektet
Følgende forhold vektlegges når det gjelder prosjektets lokale målsettinger:

Avklare arealbruken og avlaste dagens veg
Redusere støy, støv og andre miljøulemper for naboer til E39
Lette fremkommeligheten på E39 øst for Molde sentrum
Lette framkommeligheten og bedre trafikksikkerheten for myke trafikanter der man har 
lagt vekt på universell utforming og logiske løsninger uten lange omveger.
Utforme veg og sideareal med fokus på trafikksikre løsninger
Utvikle løsninger med god landskapstilpasning med forskjønning, der man tar hensyn 
til at man er på hovedinnfartsvegen til Molde
Legge til rette for et godt kollektivtilbud

3.2 Gjeldende styringsdokumenter og planer

Sentrale styringsdokument3.2.1
Planarbeidet er underlagt de premissene som er lagt i gjeldende Nasjonal Transportplan 
(NTP). Videre utformes reguleringsplanen i tråd med følgende rikspolitiske retningslinjer:

Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging
Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn- og unges interesser i planleggingen
Rikspolitiske retningslinjer om kjøpesenter

Gjeldende nasjonale forskrifter innenfor de forskjellige saksområdene vil også styre 
planarbeidet. Dette innebærer blant annet at reguleringsplanen fremstilles i henhold til 
framstilling av arealplaner i Forskrift om kart, stedfestet informasjon, arealformål og 
kommunalt planregister av 26. juni 2009 (kart- og planforskriften).
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Bypakken Molde3.2.2
Reguleringsarbeidet er en del av ”Bypakken Molde”. Dette betyr at mesteparten av 
finansieringa til firefeltsvegen kommer som følge av brukerbetaling (bompengeinnkreving).
Prinsippvedtaket om å innføre bompenger ble fattet i molde kommunestyre i K.sak 46/11 i 
møte den 19.05.2011.

Fylkesplaner3.2.3
Følgende fylkesplaner gir overordnede føringer for reguleringsarbeidet:

Fylkesplan 2013 – 2016
Regional energi og klimaplan
Fylkesdelplan for senterstruktur 2004 – 2008
Fylkesdelplan transport 2002 – 2011

Kommunedelplanen for Molde3.2.4
Kommunedelplan for Molde kommune 2000-2010, K.sak 56/00 som ble vedtatt 15.06.2000, 
viser at størsteparten av arealet langs vegen fra Lergrovika til Årø i hovedsak består av 
næringsområde og landbruk.

Gjeldende reguleringsplaner3.2.5
Innenfor planområdet finnes følgende reguleringsplaner:

Plan nr. 1575. Reguleringsplan for området Lergrovika – Årø – Røbekk. Vedtatt 
09.05.1980.
Plan nr. 1088. Vesentlig reguleringsendring for Lergrovika/Skåla/Rv62. Vedtatt 
24.11.1988.
Plan nr. 2289. Reguleringsplan for Årøhaugen/Ytre Årø. Vedtatt 20.06.1991
Plan nr. 0797. Bebyggelsesplan for Lergrovik. Vedtatt 03.03.1999.
Plan nr. 200415. Reguleringsendring for rundkjøringa Lergrovikkrysset. Vedtatt 
30.06.2005.
Plan nr. 200105. Reguleringsplan for Nedre Eikrem. Vedtatt 31.08.2004.
Plan nr. 200619. Reguleringsplan for Ev 039/Hp 22 – Kryss Årø. Rundkjøring mellom 
Ev 039 og Rv 064. Vedtatt 08.05.2008.
Plan nr. 1502200915. Regulerings-/detaljplan undergang Årø. Vedtatt 26.02.2010.
Plan nr. 200813. Reguleringsplan Brunvoll AS, Årø. Vedtatt 29.05.2008.
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Reguleringsplaner under arbeid3.2.6
Det er ikke registrert annet pågående reguleringsarbeid innenfor området, men Brunvoll 
Holding AS vurderer utbygging av nytt administrasjonsbygg på gnr/bnr 31/51 og 32/56. Det 
har vært dialog mellom Statens vegvesen og Brunvoll AS vedrørende dette arbeidet.

Aktuelle byggesaker3.2.7
Oversikt over pågående byggesaker i planområdet:

Gnr/bnr 31/1: Søknad om fradeling av areal til boligformål (2011).
Gnr/bnr 31/673: Rammetillatelse gitt for oppføring av ny frittstående bygning (2010).
Gnr/bnr 32/56: Gjelder også gnr/bnr 31/51. Forhåndskonferanse avholdt for rivning av 
bygg og oppsett av nybygg (2012). Saken er avsluttet.
Gnr/bnr 33/6: Tillatelse gitt til oppføring av to isvannsaggregat på taket (2011). 
Tillatelse gitt til tilbygg/produksjonshall og lager (2012).
Gnr/bnr 32/65: Sak i forbindelse med isvannsaggregat (2009).
Gnr/bnr 33/134: Tillatelse til oppføring av påbygg for aggregat (2012).
Gnr/bnr 33/44: Søknad om arealoverføring i forbindelse med bygging av gang- og 
sykkelvegsundergang (2011).

Vegnormal 3.2.8
Reguleringsplanen skal utarbeides i samsvar med gjeldende vegnormal gitt i Forskrift om 
anlegg av offentlig veg etter vegloven § 13. Europavegen skal bygges som H6 veg med 4
kjørefelt, og med en vegbredde på 17 meter. Horisontal og vertikal kurvatur skal utformes til 
gjeldende vegnormalstandard, jfr. Håndbok 017.

Universell utforming3.2.9
Dagens E39 med tilhørende anlegg er ikke universelt utformet. Reguleringsplanarbeidet skal 
ta hensyn til at den nye oppgraderte E39 skal være universell utformet. Dette medfører at man 
under hele planprosessen skal arbeide for løsninger som ikke ekskluderer mennesker med 
nedsatt funksjonsevne. For at transportsystemet skal kunne brukes av alle må alle kunne 
bevege seg, orientere seg og unngå fare. I hovedsak knyttes hindringer i transportsystemet til 
bevegelse, orientering og miljø.

3.3 Planprosess

Organisering av planarbeidet3.3.1
Statens vegvesen som tiltakshaver har engasjert Sweco Norge AS som konsulent for å 
utarbeide reguleringsplan for Lergrovika – Årø. Molde kommune, som planeiere, vil ha ansvar 
for saksbehandling etter plan- og bygningsloven.
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Det har vært løpende og tett samarbeid mellom Sweco Norge AS, Statens vegvesen og Molde 
kommune undervegs i planarbeidet. Regionale instanser har blitt trukket inn ved behov. Det 
ble gjennomført eget møte 15.03.2012 med Møre og Romsdal fylkeskommune angående
løsninger for kollektivtrafikken på strekningen.

Varsling og medvirkning3.3.2
Det ble opprinnelig varslet oppstart av planarbeid for området i november 2007. I 2011 ble det 
avholdt to dialogmøter med grunneiere for å se om man kunne komme til en felles forståelse 
om videre planarbeid. I disse møtene ble man ikke enige om fremtidig vegløsning, og ny 
formell saksgang etter plan- og bygningsloven var nødvendig. Uenigheten gjaldt i stor grad 
ombygging av krysset E39-Eikremsvingen, hvor grunneierne ønsker å beholde krysset med 
dagens utforming.

Oppstartsmøte med Statens vegvesen og Molde kommune ble dermed avholdt 06.04.2011. 
Formålet med møtet var å ivareta kommunens krav og retningslinjer tidlig i planprosessen, 
samt planavklaring for hva planen skulle ta for seg.

Det ble varslet oppstart av planarbeid til berørte grunneiere og offentlige instanser i eget brev 
datert 23.12.2011. Samtidig ble oppstartsvarsel kunngjort i Romsdals budstikke og på Molde 
kommunes hjemmesider. Parallelt med oppstartsvarselet ble planprogram lagt ut til offentlig 
ettersyn. Planprogrammet ble vedtatt med merknader i Plan- og utviklingsutvalget 26.02.2013.
Revidert planprogram forelå fra Statens vegvesen i november 2012.

Som nevnt ble det ble avholdt møte med grunneiere i området 23.11.2011. Til stede på dette 
møtet var Knut Fladset, representanter fra Oskar Sylte, Brunvoll Holding AS, EK Hansen 
EFTF AS, Eikremsvingen 4 AS, Pirmin, Høvdingbygget Årø AS, Lergrovik eiendom, Molde 
kommune, Sweco Norge AS og Statens vegvesen. På møtet ble framtidig vegstandard, 
løsninger for vegkryss, løsninger for gang- og sykkelveger og byggegrenser diskutert.

Det har også vært gjennomført møter og befaring med Molde bakeri, samt Årø Bilsenter AS 
og Brunvoll AS for å komme fram til en løsning for gang- og sykkelveg forbi området, 
henholdsvis 27.04.2012 og 08.06.2012.

Det har for øvrig vært tett dialog med Brunvoll AS angående avklaringer vedrørende 
byggegrenser, samt planlegging i forbindelse med forlengelse av Brunvolls produksjonshall og 
ny undergang (gnr/bnr 31/51 og 32/56). Befaring og møte ble avholdt 07.12.2011.

Reguleringsplanen med KU ble lagt ut til offentlig ettersyn i tidsrommet 22. april 2013 til 14. 
juni 2013. Det kom inn 14 merknader til planforslaget. I forbindelse med offentlig ettersyn ble 
det gjennomført et åpent informasjonsmøte 24. oktober om reguleringsplanen i Rådhuset 2.
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Planprogram og konsekvensutredning3.3.3
Planprogrammet angir at konsekvensutredningen skal utføres etter HB 140. Metoden er 
bygget opp etter en fastlagt prosedyre som skal følges uavhengig av det enkelte prosjektets 
størrelse og kompleksitet. Det er noen avvik mellom utredningsbehovet slik det er disponert i 
planprogrammet og slik det er gitt av HB 140. Dette skyldes flere forhold, blant annet tema 
som ønskes utredet i sammenheng (nært beslekta forhold).

Siden konsekvensutredningen er en del av en reguleringsplan, beskrives de konsekvensene 
som ikke er i overenstemmelse med HB 140, i reguleringsplandelen. Planprogrammets 
innhold blir på denne måten videreført innenfor håndbokens rammer. Sammenhengen mellom 
planprogrammet og metoden gitt av HB 140 presiseres i følgende tabell:

Tabell 3-1: Sammenheng mellom planprogram og metodikk i Hb 140. Nummerering viser til avsnitt i Hb140 og 
planprogrammet (ikke denne planbeskrivelsen).
HB 140
Komponent/fagtema

Planprogram
(februar 2012) Kommentar

5.2 Trafikant og 
transportbrukernytte 6.3.1 Trafikkanalyse

5.3 Operatørnytte 6.2.4 Kollektivtransport Kommenteres også under 6.4 
Nærmiljø

5.4 Budsjettvirkning 6.3.3 Budsjettvirkning for 
det offentlige

5.5 Ulykker 6.3.2 Trafikksikkerhet
5.6 Støy og 
luftforurensning

6.3.4 Støy og lokal 
forurensning

6.3 
Landskapsbilde/bybilde 6.2.1 Landskapsvirkninger

6.4 Nærmiljø og friluftsliv 6.2.2 Nærmiljø

6.2.4 Kollektivtransport Kommenteres også under 5.3 
Operatørnytte

6.5 Naturmiljø

6.6 Kulturmiljø 6.2.3 
Kulturminner/kulturmiljø

Kulturlandskap beskrives under 6.3 
landskapsbilde. Landbruk beskrives 
under 6.7 naturressurser.

6.7 Naturressurser 6.2.3 
Kulturminner/kulturmiljø Kun landbruk

8 Lokal og regional 
utvikling

6.5.3 Regional og lokal 
utvikling Se egen rapport

Andre konsekvenser
6.5.1 Geologi og 
grunnforhold Se egen rapport

6.5.2 Konstruksjoner Se egen rapport
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6.6 Risiko- og 
sårbarhetsanalyse Se egen rapport

Oversikt over hjemmelshavere3.3.4
Følgende eiendommer inngår i planområdet:

31/1 – Fladset Knut, Lergrovik gård, 6422 Molde
31/51 – Harstad Helge AS, Gaupset, 6631 Batnfjordsøra
31/137 – Molde kommune, Rådhusplassen 1, 6413 Molde
31/349 - Molde kommune, Rådhusplassen 1, 6413 Molde
31/602 – Statens vegvesen, Postboks 8142 Dep, 0033 Oslo (aktuelle eier)
31/624 – Møre og Romsdal fylkeskommune, Julsundvegen 9, Fylkeshuset, 6412 
Molde (aktuell eier), Statens vegvesen region midt, Fylkeshuset, 6404 Molde (eiers 
kontaktinstans)
31/629 – Lergrovik Eiendom AS, Postboks 411, 6401 Molde
31/673 – Lergrovik Eiendom AS, Postboks 411, 6401 Molde
32/7 – Henriksen Bjørg, Kronlia 25, 8079 Bodø
32/7 - Tollaas Anders Olav, Hålogalandsg 11 A, 8006 Bodø
32/43 – Årøhagen Eiendom AS, Strandgata 4-6, 6415 Molde
32/50 – Molde kommune, Rådhusplassen 1, 6413 Molde
32/56 – Harstad Helge AS, Gaupset, 6631 Batnfjordsøra
32/65 – Sylte Oskar Mineralvannsfabrikk AS, Eikremsvingen 1, 6422 Molde
32/69 – Molde kommune, Rådhusplassen 1, 6413 Molde
33/6 – Brunvoll Årø AS, Strandgata 4-6, 6415 Molde
33/44 – Aarø Martin – (d)
33/48 – Ersvik Tor Asle, Årtunvegen 4, 6422 Molde
33/52 – Statens vegvesen, Postboks 8142 Dep, 0033 Oslo
33/55 – Statens vegvesen, Postboks 8142 Dep, 0033 Oslo
33/60 – Lønset Liv Toril, Årtunvegen 14, 6422 Molde
33/103 – Molde kommune, Rådhusplassen 1, 6413 Molde
33/104/0/1 – Hansen E K Eftf AS, Postboks 2040, 6402 Molde
33/104/0/2 – Høvdingbygget Årø AS, Myrabakken 1, 6413 Molde
33/104/0/3 – Pirmin Eiendom AS, c/o EKH Trykk AS, Eikremsvingen 2, 6422 Molde
33/134 – Avinor AS, Postboks 150, 2061 Gardermoen
33/136 – Molde kommune, Rådhusplassen 1, 6413 Molde
33/137 – Brunvoll Årø AS, Strandgata 4-6, 6415 Molde
33/138 – Statens vegvesen, Postboks 8142 Dep, 0033 Oslo
33/142 – Eikremsvingen 4 AS, Moldegårdsveien 3/5, 6415 Molde
33/155 – Brunvoll Årø AS, Strandgata 4-6, 6415 Molde
33/161 – Molde kommune, Rådhusplassen 1, 6413 Molde
33/162 – Statens vegvesen, Postboks 8142 Dep, 0033 Oslo
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33/186 – Statens vegvesen, Postboks 8142 Dep, 0033 Oslo 
33/187 – Møre og Romsdal fylkeskommune, Julsundvegen 9, Fylkeshuset, 6412 
Molde (kontaktinstans Statens vegvesen)
34/87 – Statens vegvesen, Postboks 8142 Dep, 0033 Oslo (aktuell eier)
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4 Eksisterende situasjon

4.1 Geografisk avgrensning

Avgrensning av planområde4.1.1
Planområdet ligger langs E39, nord for Årø lufthavn. Plangrensen strekker seg fra øst for 
rundkjøringa på Lergrovika til og med rundkjøringen på Årø vest for Molde sentrum på E39 i
retning Kristiansund. Planområdets størrelse er ca. 90 daa.

Figur 4-1: Kart som viser planens beliggenhet i Molde kommune. E39s strekning Lergrovika - Årø er markert med 
rød linje (kart hentet fra Molde kommunes karttjeneste).

Figur 4-2 viser planens avgrensning fra oppstartsmelding og planprogram. Underveis i 
planarbeidet så man behov for å utvide plangrensen ca. 9 meter nordøst for rundkjøringen ved 
Årø. Dette for å få med gang- og sykkelvegen i området. Dette har innvirkning på gnr/bnr 
33/138, hvor Statens vegvesen er grunneier. Figur 4-3 viser justert plangrense.

I samband med begrenset høring er plangrensen ytterligere utvidet i sør-vest for at gangvegen 
syd for bakeriet og fylkesveg 64 blir innlemmet i planområdet (figur (4-4). Dette for å sikre et 
sammenhengende gang- og sykkelvegnett i området. Berørte grunneiere, fylkeskommunen og 
Fylkesmannen ble direkte kontaktet og det har ikke kommet inn merknader til planutvidelsen. I 
tillegg er plangrensen noe innsnevret i området mellom Årø bilsenter og Brunvoll (gnr/bnr 
32/56 og 32/43). Dette for å sikre adkomst til 32/56, eksisterende reguleringsplan vil gjelde for 
dette området.
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Figur 4-2: Planområdet i forbindelse med oppstartsmelding (bilde hentet fra SVVs Planprogram for Reguleringsplan 
E39 Hp 22 Lergrovika - Årø).

Figur 4-3: Justert plangrense ved offentlig ettersyn.

Figur 4-4: Justert og gjeldende plangrense etter begrenset høring der alle berørte inklusive fylkeskommunen og 
Fylkesmannen ble tilskrevet.
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Avgrensning av influensområde4.1.2
Influensområdet omfatter det samlede området der det forventes at tiltaket vil kunne få 
virkninger. I denne planen defineres influensområdet som en utvidelse av planområdet 
nordover, vestover og sørover. Mot nord omfatter influensområdet industri- og 
næringsområdene og boligene som har adkomst fra E39 Fannestrandvegen.  Mot øst og sør 
avgrenses influensområdet av Årøelva og fjorden. Mot vest defineres influensområdet inntil en 
tenkt forlengelse av plangrensen nordover og sørover.

Figur 4-5: Influensområdet.

4.2 Trafikksituasjon

Vegsystem4.2.1
I øst inkluder planområdet rundkjøringen mellom E39 og FV64 - flyplassen. I vest avsluttes 
planområdet øst for rundkjøringen i Lergrovika (E39 og Fv64). 

Innenfor planområdet er E39 en 2-felts kjøreveg. Skiltet hastighet er 70 km/t på størsteparten 
av strekningen, med unntak av den siste strekningen inn mot rundkjøringen i Lergrovika hvor 
skiltet hastighet er 60 km/t. I vest er det heltrukken gul sperrelinje, mens i øst er tverrsnittet på 
vegen bredere og kjørebanene er adskilt med gule sebrastriper.
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Kryss og avkjørsler
Strekningen, vist i figur 4-6, har i dag følgende kryss:

Kryss 1: E39 – Årøhaugen er et vikepliktsregulert T-kryss hvor Årøhaugen har 
vikeplikt. På E39 er det eget retardasjonsfelt fra vest og et 20 meter langt 
venstresvingefelt fra øst.
Kryss 2: E39-Eikremsvingen er et vikepliktsregulert T-kryss hvor Eikremsvingen har 
vikeplikt. På E39 er det et 20 meter langt venstresvingefelt fra vest og et eget 
retardasjonsfelt fra øst.
Kryss 3: E39-FV64- flyplassen på Årø er en fire-armet rundkjøring med ett kjørefelt inn 
i hver tilfart.

Figur 4-6: Planområdet E39 Lergrovika - Årøs kryss (bilde hentet fra SVVs planprogram og bearbeidet).
(Figuren viser opprinnelig plangrense i forbindelse med oppstartsvarsel).

Avkjørsler
Det er avkjøring til en bensinstasjon som ligger ved Årøhaugen (østgående retning). Ellers er 
det ingen avkjørsler i planområdet.
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Figur 4-7: Avkjørsel til E39 innenfor planområdet (bilde hentet fra SVVs planprogram og bearbeidet). (Figuren viser 

opprinnelig plangrense i forbindelse med oppstartsvarsel).

Løsninger for gående og syklende, samt kollektivanlegg
E39 har sammenhengende gang- og sykkelveg (G/S-veg) på vegens nordside. I tilknytning til 
krysset E39-Eikremsvingen krysser gang- og sykkelvegen over Eikremsvingen i et oppmerket 
gangfelt i plan. Videre er det etablert to underganger i tilknytning til rundkjøringen på Årø.

Det eksisterer fire busslommer i planområdet. I østgående retning er det busslomme rett øst 
for rundkjøringen i Lergrovika og midt mellom Årøhaugen og rundkjøringen på Årø. I 
vestgående retning er det busslomme rett vest for rundkjøringen ved Årø og vest for krysset 
med Eikremsvingen. 

Figur 4-8: Eksisterende situasjon og løsninger for gående og syklende (bilde hentet fra SVVs planprogram og 
bearbeidet). (Figuren viser opprinnelig plangrense i forbindelse med oppstartsvarsel).

Belysning
I planområdet er det etablert belysning på begge sider av E39. På vegens nordside er 
belysning plassert på rabatt mellom vegbane og G/S-veg.
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Trafikkmengde4.2.2
Det er beregnet et trafikkgrunnlag basert på maskinelle tellinger. Figur 4-9 viser tellepunktene 
som er benyttet. Punkt 2 – 6 er tellinger utført i månedsskiftet januar/februar 2012. I tillegg er 
det hentet inn tall fra Statens vegvesens nivå 1 punkt, tellepunkt 1500005 – Tøndergård. Figur 
4-8 viser lokalisering av tellepunktene.

Figur 4-9: Lokalisering av tellepunkt.

Nivå 1 punktet ved Tøndergård viser at trafikkmengdene i januar/februar ligger ca. 10 % under 
årsgjennomsnittet. Derfor er trafikktallene økt med 10 % for å gjenspeile ÅDT 2012.

Trafikken mellom kryssene er beregnet med utgangspunkt i svingeandeler fra Statens 
vegvesens Aimsunmodell for Molde. Det er antatt en trafikkmengde fra Eikremsvingen for å få 
balanse i trafikken i forhold til svingeandelene. Det er vurdert hvilke trafikkmengder som er 
knyttet til Årøhaugen.

Figur 4-10 viser trafikkmengdene for planområdet. Figuren viser også trafikkmengdene for 
Kviltorpkrysset – Lergrovika hvor det også er utarbeidelse av reguleringsplanforslag.

På E39 er trafikkmengdene (ÅDT) ca. 11000-12 000 mellom Lergrovikkrysset og Årøkrysset.
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Figur 4-10: ÅDT dagens situasjon.

Trafikkavvikling4.2.3
Krysset som er styrende for trafikkavviklingen i området er Årøkrysset. For å beskrive 
trafikkavviklingen i krysset er det utført kapasitetsberegninger i trafikkberegningsprogrammet 
Sidra. Det bemerkes at det tidvis i morgenrushet er kø på E39 i retning mot vest inne i 
planområdet. Dette er som følge av tilbakeblokkering fra Kviltorpkrysset. Problemstillinger 
tilknyttet kø som følge av tilbakeblokkering fra Kviltorpkrysset er behandlet i reguleringsplanen 
for Kviltorp – Lergrovika.

Beregningene viser ubetydelige forsinkelser knyttet til selve rundkjøringen. Dette er et rimelig 
resultat i forhold til de trafikkmengder som går igjennom krysset.

Kollektivtrafikk4.2.4
Fylkeskommunen oppgir at strekningen i dag trafikkeres av 102 busser pr. virkedag i hver 
retning, dvs. totalt 204 busser. I rushperiodene går det ca. 8-10 busser pr. time.

Når strekningen er tilbakeblokkert fra Kviltorpkrysset står bussene i dag i samme kø som 
bilene og opplever de samme forsinkelsene som bilene gjør.

Statens vegvesens håndbok 232 «tilrettelegging for kollektivtransport på veg», oppgir at tiltak 
for kollektivtrafikken bør gjennomføres hvis forsinkelsen for kollektivtrafikken overstiger 1 
minutt pr km i forhold til kjøring uten forsinkelse, og dersom kollektivtrafikken er minst 8 
kollektivenheter i maksimaltime. I forhold til dette er det mange nok busser til at tiltak bør 
gjøres. I dagens situasjon vurderes at strekningen ikke tilfredsstiller kravet til forsinkelse. 
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Ulykkessituasjon4.2.5
I planområdet er det ikke registrert ulykker i perioden 2007-2011. Normal ulykkesfrekvens på 
tilsvarende strekning er 0,20. 

Som beskrevet i kapittel 4.2.1 er det gjennomført godt skille mellom kjøreretningene gjennom 
gul oppmerking og sebrastriper, samt at det er egne venstresvingefelt i T-kryssene. I tillegg er 
Årøkrysset en rundkjøring med god avbøying, fysiske deleøyer og planskilte kryssinger i 
tilfartene på E39. Disse tiltakene er trolig årsak til at strekningen ikke har hatt ulykker og 
fremstår som en sikrere strekning enn det som er normalt for denne type veg.

Dette er trolig årsak til at strekningen ikke har hatt ulykker. Normalt kan slike kryss, med 
trafikkmengde lik E39 Lergrovika-Årø, skape trafikkfarlige situasjoner.

4.3 Arealbruk og landskap

Landskapsbilde4.3.1
Strekningen fra Lergrovika til Årø ligger i Molde kommune. Området omkranses av Hindalslia, 
Tusten og Hausen i nord, Fannefjorden i sør. Fra området har man stedvis utsikt til 
Romsdalsfjellene, populært kalt Moldepanoramaet, og øyene Hjertøya og Bolsøya. 

Strekningen fra Lergrovika til Årø består hovedsakelig av bebyggelse knyttet til ulike 
næringsvirksomheter, forretning og industri. Sør for Årø ligger Molde lufthavn, Årø. Områder 
med dyrket mark og villahager utgjør områdets grønnstruktur.
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Figur 4-11: Kartutsnitt med ortofoto fra Lergrovika - Årø



Statens vegvesen Region midt
Reguleringsplan med konsekvensutredning
E39 Lergrovika - Årø
Desember 2013

06.12.2013

39

osb
p:\1 oppdrag\255161 reguleringsplan kviltorp legrovika\08 

rapporter\rapporter\07_regulering\utkast (underveis-kladd)\255162_lergrovik - årø\revisjon etter 
offentlig ettersyn\pb+ku - l_å - revisjon etter offentlig ettersyn.docx

ra
o4

n 
20

08
-0

1-
23

Nærmiljø4.3.2
Området mellom Lergrovika og Årø består hovedsakelig av forretninger og næringsvirksomhet 
av forskjellig art. På sørsiden av vegen, mot Lergrovika ligger Molde bakeri, Årø Bilsenter AS,
Shell bensinstasjon sammen med 7-Eleven kiosk. Mot flyplassen i øst ligger Brunvoll AS og 
Avinor. På nordsiden av E39 ligger Oskar Sylte Mineralvannfabrikk AS og forskjellige 
næringsvirksomheter/butikker som Bunnpris, Posten, Bohus Løding, Møre og Romsdal 
reklametrykk og flere kontorbygninger. Både sør og nord for virksomhetene langs E39 ligger 
småhusbebyggelse med villahager og små åkerlapper.

Figur 4-12: Kartutsnitt som viser næringsvirksomheters lokalisering i og rundt planområdet.

Tabell 4-1: Tabell som viser foretak/enheter i og rundt planområdet (listen er ikke uttømmende).

Nr. Foretak/enhet og besøksadresse Bransje Ca. antall 
ansatte

1

Bakeriet Roseby AS, Lergrovik, 6422 
Molde

Butikkhandel med bakervarer og 
konditorvarer 5

Bakers Molde Bakeri, Lergrovik, 6422 
Molde

Produksjon av brød og ferske 
konditorvarer < 50

2 Årø Bilsenter AS, Årøhaugen, 6422 
Molde (avd. salg og verksted)

Detaljhandel, vedlikehold og 
reparasjoner av lette motorvogner 16-20

3 Kystlab AS, Eikremsvingen 1, 6422 
Molde Teknisk prøving og analyse 6-10
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Nr. Foretak/enhet og besøksadresse Bransje Ca. antall 
ansatte

Oskar Sylte Mineralvannfabrikk AS, 
Eikremsvingen 1, 6422 Molde

Produksjon av mineralvann, 
leskedrikker og annet vann på 
flaske

90-100

4

HØVDINGBYGGET ÅRØ AS:
Bohus Løding AS, Eikremsvingen 2, 
6422 Molde Butikkhandel med møbler 11-15

Bunnpris Årø (Årø Lavpris AS), 
Eikremsvingen 2, 6422 Molde

Butikkhandel med bredt 
vareutvalg 21-25

E K Hansen Trykk AS, Eikremsvingen 
2, 6422 Molde Trykking 11-15

Kneippen Molde AS Avd Årø, 
Eikremsvingen 2, 6422 Molde

Butikkhandel med bakervarer og 
konditorvarer ?

Pirmin Eiendom AS, Eikremsvingen 2, 
6422 Molde

Utleie av egen eller leid fast 
eiendom ellers ?

5

Møre og Romsdal Reklametrykk AS, 
Eikremsvingen 4, 6422 Molde Trykking 6-10

Tools Nord AS Avd Molde, 
Eikremsvingen 4, 6422 Molde

Engroshandel med diverse 
verktøy Ca. 100

Låsteknikk Molde AS, Eikremsvingen 
4, 6422 Molde Butikkhandel med jernvarer 1-5

6

Reklameservice AS, Eikremsvingen 5, 
6422 Molde Skilt og dekor 16-20

Eikremsvingen 7 AS, Eikremsvingen 
13, 6422 Molde

Utleie av egen eller leid fast 
eiendom ellers ?

7

Shell/7-Eleven Årø, Årøhaugen, 6422 
Molde

Detaljhandel med drivstoff til 
motorvogner 16-20

Nor Tekstil Avd Molde Avd 7512, 
Årøhagen, 6422 Molde Vaskeri- og renserivirksomhet 20?

8

BYBUDET Håkon Kristengård, 
Tennstikkvegen 4, 6422 Molde Godstransport på veg 6-10

Reistad Transport & Flyttebyrå AS, 
Tennstikkvegen 8, 6422 Molde Flyttetransport 1-5

9 Brunvoll AS (Besøksadresse: 
Strandgata 4-6, 6415 Molde) Skipsutstyr

10

Avinor AS Avd Molde lufthavn, Årø, 
6421 Molde

Andre tjenester tilknyttet 
lufttransport 250-300

Møre og Romsdal Bilutleie AS Avd 
Molde (Avis- og Budget Bilutleie avd 
Molde)

Utleie og leasing av bilder og 
andre lette motorvogner ?

SAS Ground Handling Norway – Molde Flyplassvirksomhet ?
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Nr. Foretak/enhet og besøksadresse Bransje Ca. antall 
ansatte

Lufthavn Årø, Molde lufthavn Årø, 
6421 Molde
Securitas Transport Aviation Security 
AS Avd Molde, Molde lufthavn, Årø, 
6421 Molde

Private vakttjenester ?

Røros Flyservice Avd Molde, Molde 
lufthavn Årø, 6421 Molde

Andre tjenester tilknyttet 
lufttransport ?

11

Molde Billakkering AS, Krohnsvingen 
1, 6421 Molde

Vedlikehold og reparasjon av 
motorvogner, unntatt motorvogner 11-15

Molde Redning AS, Krohnsvingen 1, 
6421 Molde Redningstjenester 1-5

Wise Consulting AS, Krohnsvingen 1, 
6421 Molde Programmeringstjenester 6-10

12 Årø Stål AS, Årø 6421 Molde Bearbeiding av metaller 1-5

Figur 4-13: Eksisterende arealbruk (bilde hentet fra Arealis).

Naturmiljø4.3.3
Planområdet består i dag i hovedsak av eksisterende europaveg med gang- og sykkelveg,
bebygd areal, og noe fulldyrka jord som tilhører Lergrovik gård. Mellom åkerkanten og vegen
på nordsida går det ei grøft med en liten bekk som er lagt i rør/stikkrenne under E39. Øst for 
planområdet renner Årøelva fra Årødalen under vegbro og videre ut i sjøen langs den nylig 
utvidete rullebanen på Molde lufthavn.
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Storparten av berggrunnen består av diorittisk til granittisk gneis, migmatitt. Fra avkjøringa til 
Lergrovik gård til rundkjøringa/avkjøring til flyplassen er det registrert morenemateriale, 
sammenhengende dekke, stedvis med stor mektighet. Øst for avkjøringa til flyplassen er det 
elve- og bekkeavsetning. Det er ikke registrert forurenset grunn innenfor eller i umiddelbar 
nærhet av planområdet, ref. grunnforurensningskart Klif, men masser i grøftene langs 
eksisterende veg kan være forurenset. Bensinstasjoner har ofte forurenset grunn i tilknytning 
til drivstofftanker, og det kan være tilfelle ved bensinstasjonen på sørsida av E39 i 
planområdet.

Det er ikke registrert verdifulle naturtyper, utvalgte naturtyper, prioriterte arter, vilttrekk, 
rødlistede arter eller fremmede arter innenfor selve planområdet. Det er registrert en bestand 
av den fremmede arten parkslirekne (SE) i planområdet.

Utenfor planområdet, i sjøen fra campingplassen og østover forbi utløpet av Årøelva og 
flyplassen er det registrert et større beite- og yngleområde for sjøfugl (Naturbase BA 
00051807 Eikremsholmen) med to arter på rødlista; fiskemåke (nær truet, NT) og makrellterne 
(sårbar, VU). 

Årøelva er ifølge Vann-nett påvirket i middels grad av Årødalen industriområde, i ukjent grad 
av gammel fyllplass nederst i Årødalen, i middels grad av riksveg 64 som går langs elva i 
nedre halvdel, i middels grad av avrenning fra tettsteder, og i ukjent grad av at elva ble lagt 
om i forbindelse med utvidelse av flyplassen. Miljømål og mål for økologisk og kjemisk tilstand 
er ikke oppgitt. I konsekvensutredningen for utvidelse av Molde lufthavn (2004) går det fram at 

”Deler av Årøelva renner gjennom områder med industriaktiviteter som pukkverk, 
asfaltverk, bilopphuggeri og deponivirksomhet. Den nedlagte Årødalen fylling 
ligger i umiddelbar nærhet av vassdraget. Undersøkelser av fiskebestanden i 
Årøelva påviste lave tettheter av aure. Det ble ikke registrert laks. 
Fiskebestanden i Årøelva har vært liten i mange år. Sammenlignet med mange 
andre elver i kommunen er fiskeressursen i Årøelva av liten verdi.” 

Årøelva synes med dette allerede å være hardt belastet.
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Figur 4-14: Oversikt over registrerte forekomster av truede dyre- og plantearter, fremmede arter og verdifulle 
naturtyper (miljøstatus.no, kart 2012).

Kulturmiljø4.3.4
Inngrepet vil stort sett gjelde utvidelse av eksisterende veg i et tett utbygget strøk preget av 
næringsarealer og moderne boligbebyggelse. En gjennomgang av Askeladden og Miljøstatus 
viser at det ikke er registrert kulturminner eller kulturmiljø innen planområdet. I 
influensområdet er det registrert eldre bygninger (Sefrak-registreringer) og automatisk fredete
kulturminner (se fig 4-15).

Figur 4-15: Kartutsnittet fra Miljøstatus viser registrerte kulturminner i nærområdet til parsell Kviltorp-Årø. Gule 
trekanter betyr bygninger oppført i tidsrommet 1850-1900, røde trekanter betyr bygg eldre enn 1850. Rosa areal 
med rune-R viser automatisk fredete kulturminner.
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Naturressurser4.3.5
Lergrovik gård (gnr/bnr 31/1, 31/25 og 31/26) er på 444,6 daa, hvorav 185,8 daa er fulldyrka 
jord, 2,6 daa innmarksbeite, 158,7 daa skog av svært høg bonitet, 44 daa skog av høg bonitet, 
4,3 daa av middels bonitet, 13,4 daa impediment, 31,1 daa jorddekt fastmark og 4,7 restareal
(kilde Skog og landskap, gårdskart). Det er aktivt landbruk på gården som i dag er forpaktet 
bort.

Figur 4-16: Kart som viser Lergrovik gård med fulldyrka arealer på nordsida av dagens E39. (Det tilsynelatende 
dyrka arealet ved rundkjøringa til høyre er i dag omgjort til parkeringsplass i tilknytning til flyplassen). Kartreferanse 
Skog og Landskap, Arealis.

4.4 Geologi og grunnforhold
Sweco Norge AS har i samråd med Statens Vegvesen region midt planlagt 
grunnundersøkelser. Grunnundersøkelsene er utført av Statens Vegvesen. 
Grunnundersøkelsen dokumenteres i følgende datarapport fra Statens Vegvesen:

2012151175-3 Geoteknikk E39 Lergrovika – Årø
2012151175-4 Oppsummering stabilitetsberegninger for plane flater
Datarapport - alle tegninger
E39 Kviltorp-Årø Grunnundersøking for firefeltsveg

Mark- og laboratorieundersøkelsene viser at løsmassene på strekningen består av 1,5 – 2,0 m
siltig sand/sandig silt over et 3-5 m leirelag som går over til et morenelag med varierende
tykkelse over berg.

Det er påvist kvikkleire i enkelte punkter langs strekningen. Områdene med kvikkleire er i 
reguleringsplankartet vist som Hensynssone H310 Ras og skredfare. Kvikkleirevurderingen 
utføres i rapport 2012151175-2 for Kviltorp - Lergrovika, profil 3250-3950, og i rapport 
2012151175-3 for Lergrovika - Årø, profil 3950- 5050. 
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Kvikkleiren er funnet i en lokal lomme ved profil 4100. Det er også registrert
sprøbruddmateriale i lokale lommer rundt profil 4025 og 4250. Kvikkleiren/sprøbruddmaterialet 
ligger i nedre del av leirelaget, og har 1 – 3 m tykkelse. Generell lagdeling i beregningene er 
vurdert til å være 1,5 – 2 m sandig silt/siltig sand over 3 – 5 m leire hvorav hele eller nedre del 
av laget er kvikkleire. (Dette er en konservativ antagelse i beregningene, da det kun er påvist 
kvikkleire lagvis i prøvetakingene, og kun enkeltpunkt viser antydning til kvikkleire). Da det 
ikke er utført boringer lenger nord enn 50 – 60 m fra senterlinje veg, er det konservativt antatt i 
beregningene at kvikkleiren går opp mot berg i dagen nord for E39.

Figur 4-17: Illustrasjon av mulig kvikkleiresone Lergrovika – Årø.

Stabilitetsberegningene i 2 profiler, Profil 4100 og 4260, viser tilfredsstillende sikkerhet mot 
skred for alle profiler i dagens situasjon, og har ingen endring av sikkerhetsfaktor i ny 
situasjon.

Vegbyggingen gjør lite inngrep i terrenget, og sikkerhetsfaktoren forverres derfor ikke i
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fremtidig situasjon. Grøftegraving langs vegen fører derimot til graving ned i kvikk/sensitiv
leire. Graving må utføres med forsiktighet og grøftene må plastres med pukk/sprengstein.

Kvikkleiresonen er evaluert med tanke på faregrad og skadekonsekvensklasse ihht. NVEs 
veileder 2/2011. Kvikkleiresonen er vurdert til lav faregrad og alvorlig skadekonsekvensklasse.
Faregraden klassifiseres ut fra topografi, geotekniske parametere og endringer i terreng. 
Resultatet fra faregradsevalueringen vises i vedlagt rapport (Vedlegg 1), og tilsier at 
kvikkleiresonen har faregrad lav.

Reguleringsplanen for E39 Kviltorp-Lergrovika anses som gjennomførbar fra et geoteknisk 
synspunkt. 
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5 Planbeskrivelse for reguleringsplan

5.1 Beskrivelse av tiltaket

Vegstandard5.1.1
Planforslaget for E39 Lergrovika - Årø omhandler i all hovedsak oppgradering av eksisterende 
vegtrasé. Statens vegvesens håndbok 017 Veg- og gateutforming er lagt til grunn i 
planleggingen og ved dimensjonering av parsellen. E39 oppgraderes til firefeltsveg og 
dimensjoneres som stamveg med betegnelse H6, med vegbredde 17 meter og ÅDT over 
12 000.

Gjeldende normal er datert mai 2008, og denne oppdateres jevnlig.  Det er signalisert at 
vegers dimensjoneringsklasse vil endre benevning. Det som i denne reguleringsplanen er 
dimensjoneringsklasse H6 (stamveger og andre hovedveger, ÅDT over 12 000 og fartsgrense 
60 km/t) er foreslått erstattet med dimensjoneringsklasse H6 (nasjonale hovedveger og øvrige 
hovedveger, ÅDT over 12 000 og fartsgrense 60 km/t). Denne parsellen er tilpasset en 
hastighet på 70 km/t etter ønske fra Statens vegvesen. Det medfører blant annet bruk av 
rekkverk i midtrabatt og ikke-avvisende kantstein.

Figur 5-1: Normalprofil 4160 E39 Lergrovika – Årø. Firefeltsveg med vegklasse H6 og tilpasset fartsgrense 70 km/t 
(jfr. tekn. tegn. F004). Skulderbredde er medtatt i mål for G/S-veg og kjørefelt. Mål er oppgitt i meter. Profilets totale 
vegbredde er 37,4 meter.
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Figur 5-2: Normalprofil 4465 E39 Lergrovika – Årø. Firefeltsveg med vegklasse H6 og tilpasset fartsgrense 70 km/t 
(jfr. tekn. tegn. F005). Skulderbredde er medtatt i mål for G/S-veg og kjørefelt. Mål er oppgitt i meter. Profilets totale 
vegbredde er 31,1 meter.

Figur 5-3: Normalprofil 4750 E39 Lergrovika – Årø. Firefeltsveg med vegklasse H6 og tilpasset fartsgrense 70 km/t 
(jfr. tekn. tegn. F006). Skulderbredde er medtatt i mål for G/S-veg og kjørefelt. Mål er oppgitt i meter. Profilets totale 
vegbredde er 40 meter.
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Figur 5-4: Normalprofil 4800 E39 Lergrovika – Årø. Firefeltsveg med vegklasse H6 og tilpasset fartsgrense 70 km/t 
(jfr. tekn. tegn. F007). Skulderbredde er medtatt i mål for G/S-veg og kjørefelt. Mål er oppgitt i meter. Profilets totale 
vegbredde er 40,3 meter.

Kryssløsninger og avkjørsler5.1.2
Det er gjort en vurdering om rundkjøringen på Årø skal oppgraderes fra eksisterende 
kryssløsning til turborundkjøringer. Endelig beslutning om dette tas på byggeplannivå, en 
turborundkjøring må i så fall fraviksøkes. I reguleringsplanen er det vist ordinær rundkjøring, 
mens det i tekniske planer som følger reguleringsplanen er vist en utforming av 
turborundkjøring.

Turborundkjøring
Noen av de store sikkerhetsmessige problemene med flere-felts-rundkjøringer er hendelser i 
forbindelse med fletting og feltskifte, samt interaksjon med myke trafikanter (syklister og 
fotgjengere). Et godt alternativ til standard flere-felts-rundkjøring er turborundkjøring.

En turborundkjøring kjennetegnes ved at riktig kjørefelt må velges før innkjøring i selve 
rundkjøringen. Innkjørende trafikk må vike for sirkulerende trafikk og inne i rundkjøringen er 
fletting og feltskifte ikke mulig. Man kan kun forlate rundkjøringen via den forhåndsvalgte 
kjøreretningen.

Fordelen med turborundkjøring er at det gir en oversiktlig situasjon når fører kommer inn i 
rundkjøringen, og fører behøver kun å vike for trafikk i maksimalt to godt avgrensede kjørefelt. 
Det er lav risiko for ulykker på grunn av feltendring inne i rundkjøringen og hevede 
kjørefeltdelere gjennom rundkjøringen gir lav kjørehastighet. 
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De viktigste grunnene for å velge en turborundkjøring i stedet for andre krysstyper er økt 
kapasitet og trafikksikkerhet i krysset. 

Figur 5-5: Illustrasjon av turborundkjøring (Kilde: Ministry og transport. Public works and Water management, 
Partner for Roads, June 2009; Roundabouts – Application and design, A practical manual).

Avkjørsler og tilkomst
Dagens kryss fra E39 mot Årøhaugen og avkjøringen til bensinstasjonen stenges. Ny adkomst 
til området håndteres via rundkjøringen på Årø.

Dagens kryss mot Eikremsvingen omreguleres, og vil fungere som av- og påkjøringsramper 
for trafikk i vestgående retning. Øvrig trafikk til og fra Eikremsvingen må benytte seg av 
rundkjøringene på Lergrovika og Årø.

Løsninger for gående og syklende5.1.3
Den sammenhengende G/S-vegen på E39s nordside beholdes. Myke trafikanters kryssing av 
E39 vil skje i planskilt kryss (undergang) som etableres mellom Oskar Sylte AS og Brunvoll 
AS.

Langs sydsiden av E39 legges det opp til ny gang- og sykkelveg som vil gå på sørsiden av 
Molde bakeri, før den følger E39 østover til den gamle avkjøringen mot Molde lufthavn Årø.
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Kollektivanlegg, kollektivtrafikk, samkjøring 2+/3+5.1.4

Dagens fire busslommer innenfor planområdet opprettholdes.

Figur 5-6: Planforslagets løsninger for gående og syklende.

I forbindelse med etablering av 4-feltsveg har Sweco Norge utredet alternativ bruk av 
kjørefeltene på strekningen. Rapporten for dette arbeidet ligger i sin helhet som Vedlegg 7.
Følgende feltbruk er vurdert:

4-felt uten restriksjoner
4-felt, 2 bilfelt + 2 kollektivfelt
4-felt, 2 bilfelt + 2 sambruksfelt (2+/3+)

Det er lite sannsynlig at innføring av kollektivfelt eller sambruksfelt på denne strekningen 
alene vil føre til redusert biltrafikk eller endringer i reisevaner. Dette primært fordi 
trafikkavvikling og fremkommelighet på strekningen vurderes å bli tilfredsstillende uansett 
hvilken av de tre løsningene som velges. Dette vil gjelde for alle trafikantgrupper.
Et kollektivfelt eller sambruksfelt på strekningen vil primært være et signal om at folk bør 
vurdere å reise kollektiv eller reise mer miljøvennlig med samkjøring. Det vil også gi robusthet 
og forutsigbarhet på spesielle dager, ved hendelser eller dårlig avvikling på tilstøtende 
vegnett. Det vurderes at sambruksfelt fremstår som mer egnet enn kollektivfelt på strekningen 
med dagens busstilbud. 
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I fremtiden kan kundegrunnlaget bedres som følge av boligutbygging i området og etablering 
av arbeidsplasser, som eksempelvis nytt sykehus på aksen Hjelset-Frei. Et grep som kan øke 
attraktiviteten til kollektivtrafikken og påvirke valget av reisemiddel er etablering av et bedre 
kollektivtilbud i Molde, samt bruk av parkeringsrestriksjoner og innkreving av bompenger. Ved 
betydelig økt busstrafikk på strekningen er det naturlig å tenke seg et rent kollektivfelt.

Belysning5.1.5
Ut i fra trafikktallene (ÅDT) for E39, skal belysningsklasse MEW3 benyttes.
Belysningsanlegget for hovedveg er tenkt løst med master plassert sentrisk i midtdeler, med 
2-sidig LED armatur på 122 W. Master er tenkt utført med 10 m høye HE-mast, og en 
masteavstand opp til 37 m. 

For rundkjøringer er det tenkt fire stk. 10 m master i ytterkant med en 122 W LED armatur, 
samt nedfelte blå dekorarmaturer i LED utførelse i selve øya.

For av- og påkjøringsramper, samt sideveger er det tenkt 8 m høye HE master, med 1-sidig 
LED armatur på 105 W, med en masteavstand opp til 38 m.

Det skal etableres egen belysning for gang- og sykkelveg for hele strekningen. 
Belysningsnivået på gang- og sykkelvegen skal ikke ligge mer enn to belysningsklasser lavere 
enn hovedvegen. Ut fra MEW3 kravet for hovedveg skal gang- og sykkelvegbelysning han en
belysningsklasse tilsvarende S3. Gang- og sykkelvegbelysningen er tenkt løst med 5 m høye 
master med 1- og 2-sidige LED armaturer på 41 W og en masteavstand opp til 25 m.

I rampene til undergangene er det tenkt benyttet veggarmaturer montert i lik høyde på mur. 
Det er tatt utgangspunkt i en kompaktlysarmatur som plasseres med 8 m punktavstand. For
undergangene er det tenkt tak monterte LED armaturer, plassert i hver ytterkant i forhold til 
gangsonen. 

Tennsystem og styringstype for belysningen avklares i byggeplan. Løsninger som GPRS og 
DATEK, PLC (Power line kommunikasjon) kan da for eksempel vurderes som mulige 
løsninger.

Kriteriene for styring av belysningsanlegget som minimum bør legges til grunn:
Tenning/slukking opp mot lokal styringsenhet for området
Trinnløs styring av belysningsstyrken
Åpen kommunikasjonsprotokoll basert på industristandard (for eksempel DALI)
Lampestatus (om lampen er aktiv eller defekt)
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Konstruksjoner5.1.6

Sylte bru
Undergangen under E39 ved Oskar Sylte AS/Brunvoll AS utformes som en plasstøpt-,
ettspenns- og slakkarmert rammebru med spennvidde på 15 m, ref. tegning K021. Over brua 
skal det gå fem kjørefelt (4 felt + påkjøringsrampe), samt G/S-veg. Mellom G/S-veg og 
kjørebaner og mellom kjørefeltene ligger beplantede rabatter. Bruas totale bredde blir på 31,5 
m. Brua har ingen fuger eller lager.

Spennet tillater en åpen løsning med en skrånende sprengsteinsfylling på 1:1,5 opp fra 
kantstein og til landkarveggen. Denne flaten kan plastres med utsorterte sprengstein eller med 
skiferheller.

Nedramping til undergang under Sylte Bru
Nedramping til undergang skjer fra øst og vest og på begge sider av E39, altså fire ramper, 
ref. K022-K023. Rampene utformes som plasstøpte betongtrau med 400 mm tykk bunnplate 
og skrå vegger som har en front som skrår på 5:1, og en bakre flate på 10:1. Veggenes 
tykkelse er 250 mm i toppen og øker nedover mot bunnplata. I alle fire hjørner av 
undergangen svinger murene fra rampene inn under brua med avtagende høyde ned til 
kantstein inne i undergangen. Nordre østgående rampe går inn i en plasstøpt trapp opp til 
gateplan.

Nordre ramper har en veg-/trappebredde på konstant 4,0 m og vegghøyder som går fra 0 ved 
E39 og til 2,8 m og 4,5 m nede ved undergangen for hhv. indre (mot E39) og ytre vegg. 
Søndre ramper har en vegbredde på konstant 4,0 m og vegghøyder som går fra 0 ved E39 og 
til 3,9 og 1,4 m nede ved undergangen for hhv. indre (mot E39) og ytre vegg.

Konstruksjonene sålefundamenteres direkte på avrettede løsmasser.

Status
Konstruksjonene på parsellen er prosjektert til et nivå hvor løsningene stort sett er klare på et 
overordnet nivå. Arbeid som gjenstår i byggeplan består av:

Utarbeidelse av detaljer
Evt. justering av geometri
Armeringstegninger
Beregningsdokument for kulvert, bru og trau
Teknisk beskrivelse
Prosess med 3. partskontroll av tegninger beregningsdokument og teknisk beskrivelse.
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Landskap og støyskjermingstiltak5.1.7
Kombinasjonen av beplantning, støyskjermingstiltak og konstruksjoner har vært 
grunnleggende for utformingen av landskap. Langs store deler av vegstrekningen plantes det 
rekker av lind med en planteavstand på 20 meter. Plasseringen av trerekkene tar hensyn til 
sikt ved adkomstveger, rundkjøringene og plasseringer av skilt og belysning. Både i 
midtrabatten og i siderabattene plantes det busker for å skjerme rekkverket langs 
hovedvegen. Støyskjermingstiltak er utført med voll. Voll er mer arealkrevende enn skjerm, 
men gir mindre korridorvirkning og dermed bedre visuell effekt for de ulike trafikantgruppene.

Det er prosjektert en støyvoll på begge sider av E39 ved Årøkrysset, både på nordsiden ved 
boligene og sørsiden ved parkeringsplassen. På nordsiden vil støyvollen gradvis gå over til 
støyskjerm som følge av at gang- og sykkelvegen legges på baksiden av leskuret ved 
busslommen. Detaljert plantevalg avgjøres i byggeplanfasen. Plasseringer av trerekker og 
busker tar hensyn til utsikten mot det vakre Moldepanoramaet.

Sammen med støyskjermingstiltak og beplantning er konstruksjoner et meget viktig element i 
landskapsutformingen. Mange av konstruksjonene er synlige fra både hovedvegen, gang- og 
sykkelvegene og sidearealene. Støttemurer oppføres både i betong og naturstein, undergang 
for G/S-vegen utføres som betongbro. Betongmurene har helning 5:1. Betongmurene og 
kantbjelkene i undergangen har avrundet form. Helningsgrad og avrunding gir et åpent, visuelt 
inntrykk og bra sikt for trafikantene. Materialoverganger og detaljer diskuteres i 
byggeplanfasen. Det er lagt vekt på å velge belysning som skaper grunnlag for 
trygghetsfølelse og gir god estetisk virkning både i undergang og ramper.

Avvik fra vegnormalen5.1.8
Avvikene nedenfor må fravikbehandles:

Turborundkjøring er en krysstype som ikke er utprøvd i Norge før, og er ikke en del av 
Statens vegvesens håndbok 017. 
Det må søkes om fravik for påkjørselsfarlige element som befinner seg innenfor 
sikkerhetssonen for gang-/sykkelvegen (1,5 m). 
Fartsgrense 70 km/t på H6-veg.

5.2 Planlagt arealbruk

Reguleringsformål5.2.1
Reguleringsplanen viser følgende reguleringsformål:

1. Bebyggelse og anlegg (§ 12-5. Nr. 1)
- Boligbebyggelse
- Industri
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- Forretning/kontor/industri
- Kontor/industri

2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (§ 12-5. Nr. 2)
- Veg
- Kjøreveg
- Gang-/sykkelveg
- Annen veggrunn – teknisk anlegg
- Annen veggrunn – grøntareal
- Leskur/plattformtak
- Lufthavn generelt
- Kollektivholdeplass

3. Grønnstruktur
- Vegetasjonsskjerm

4. Landbruks-, natur- og friluftsformål (§ 12-5. Nr. 5)
- Landbruksformål

Hensynssoner
- Frisikt 140
- Ras- og skredfare 310

Bestemmelsesområde
- #1 Anleggsbelte
- #2 Riggområde
- #3 BO1 Undergang Sylte
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Bebyggelse og anlegg (§ 12-5. Nr. 1)5.2.2
Arealene regulert til boligformål omfatter eksisterende bebyggelse på gnr/bnr 33/48 og 33/60.
På grunn av utvidelse av E39 til firefeltsveg samt etablering av langsgående støyskjerming 
mot vegen i form av støyvoll, vil eiendommene få redusert sitt tomteareal. Se tabell 5-1 for 
oversikt over areal som må erverves.

Området regulert til industri gjelder Molde Bakeris eiendom på gnr/bnr 31/629, 31/673 og 
31/137.

Gnr/bnr 31/51, 32/56, 32/65, 33/104 og 33/142 er regulert til Forretning/kontor/industri. Dette 
gjelder eiendommer for Årø bilsenter, Oskar Sylte, Høvdingebygget og Tools Lønsethagen.

Gnr/bnr 32/43, 33/103, 33/136, 33/137 og 33/6 på sydsiden av E39 er regulert til 
Kontor/Industri. Reguleringsplanen legger til rette for framtidig utvidelse av Brunvolls 
virksomhet på området. 

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (§ 12-5. Nr. 2)5.2.3

Veg
E39, Fv64, Eikremsvingen og adkomst til Årø lufthavn er regulert til offentlige veger.

Kjøreveg
Arealet regulert til kjøreveg gjelder privat avkjørsel til Molde Bakeri sine eiendommer på 
gnr/bnr 31/629, 31/673 og 31/137.

Gang- og sykkelveg
Løsninger for myke trafikanter er regulert til gang-/sykkelveg innenfor planområdet. Det er lagt 
opp til gode langsgående gang- og sykkelveger, med fokus på universell utforming. 
Underganger innenfor planområdet er markert med juridisk linje tunnel.

Annen veggrunn – teknisk anlegg
Formålet omfatter sideareal i vertikalnivå 1 (under bakken/tunnel).

Annen veggrunn – grøntareal
Formålet omfatter skråninger, skjæringer og grøfter og er nødvendig sideareal for utbygging, 
driting og vedlikehold av vegformål.

Leskur/plattformtak
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På hver kollektivholdeplass er det plassert ut leskur. Utføres etter gjeldende prinsipper for 
universell utforming.

Lufthavn Generelt
Områdene regulert til Lufthavn omfatter Molde lufthavn Årø sine arealer til parkering.

Kollektivholdeplass
Det er regulert inn fire kollektivholdeplasser i planområdet. I østgående kjørefelt ved Molde 
bakeri og like nord for Brunvoll AS. I vestgående kjørefelt like etter rundkjøringen ved Årø og i 
forbindelse med undergangen ved Oskar Sylte. Utføres etter gjeldende prinsipper for 
universell utforming.

Grønnstruktur (§ 12-5. Nr. 3)5.2.4

Vegetasjonsskjerm
Det er regulert to områder til Vegetasjonsskjerm. Disse områdene skal fungere som buffer 
mellom bolig- og landbruksområder og forretning/industri.

Landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift (§ 12-5. Nr. 5)5.2.5

Landbruksformål
Eksisterende landbruksområde videreføres for Lergrovik gård. 

Hensynssoner (§ 12-6)5.2.6

Frisikt
Hensynssonen skal ivareta krav til fri sikt i kryss og avkjørsler.

Ras og skredfare 310
Innenfor områdene er det gjort funn av kvikkleireforekomster. Nødvendige sikringstiltak skal 
iverksettes før utbygging kan starte. Se vedlegg 1.

Bestemmelsesområder (§ 12-7, nr. 1)5.2.7

#1 Anleggsbelte og #2 Riggoområde
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Områder som midlertidig kan benyttes som rigg- og anleggsarbeider (fremgår av plankart). 
Fastsettes for å sikre tilstrekkelig areal slik at vegen kan bygges. På denne planen er de 
midlertidige anleggsområdene delt i anleggsbelte og riggområde.

#3 BO1 Undergang Sylte
Område hvor der er tillatt å føre opp konstruksjoner under og over bakken som er nødvendige 
for å sikre fremføring av gang- og sykkelveg på tvers av E39.

5.3 Endringer for eksisterende bebyggelse og anlegg

Eiendomsforhold5.3.1
I tabell nedenfor er opplistet de eiendommer for får endret sine arealforhold som følge av 
reguleringsplanen.

Tabell 5-1: Reduksjon i m2 pr gnr/bnr

Gnr/Bnr Hjemmelshaver Reduksjon av 
tomteareal [m2]

31/1 Fladset Knut, Lergrovik gård, 6422 Molde
- «Fladsetmarka» 2 349

31/51 Harstad Helge AS. Gaupset, 6631 Batnfjordsøra 356
31/629 Lergrovik Eiendom AS, Postboks 411, 6401 Molde 254

31/673 Lergrovik Eiendom AS, Postboks 411, 6401 Molde 338

32/7 Henriksen Bjørg, Kronlia 25, 8079 Bodø /// Tollaas Anders 
Olav, Hålogalandsg 11 A, 8006 Bodø

113

32/43 Årøhagen Eiendom AS, Strandgata 4-6, 6415 Molde 915

32/56 Harstad Helge AS. Gaupset, 6631 Batnfjordsøra 573

32/65 Sylte Oskar Mineralvannsfabrikk AS, Eikremsvingen 1, 
6422 Molde 115

33/6 Brunvoll AS, Strandgata 4-6, 6415 Molde 1 429
33/44 Martin Aarø (d) 143
33/48 Ersvik Tor Asle, Årtunvegen 4, 6422 Molde 260
33/60 Lønset Liv Toril, Årtunvegen 14, 6422 Molde 411

33/104
Hansen E K Eftf AS
Høvdingbygget Årø AS
Pirmin Eiendom AS, c/o EKH Trykk AS

231

33/134 Avinor AS, Postboks 150, 2061 Gardermoen 3 237
33/137 Brunvoll AS, Strandgata 4-6, 6415 Molde 580
33/142 Eikremsvingen 4 AS, Moldegårdsvegen 3/5, 6415 Molde 0
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Gnr/Bnr Hjemmelshaver Reduksjon av 
tomteareal [m2]

33/155 Brunvoll AS, Strandgata 4-6, 6415 Molde 175 (100 %)

5.4 Anleggsfase
Områder som vil bli berørt i anleggsperioden er på plankartet skravert og markert som «#1 
Anleggsbelte» og «#2 Riggområde». Dette er bestemmelsesområder som midlertidig kan 
nyttes i forbindelse med anlegget (anleggsveger, riggområder, midlertidige mellomlagre med 
mer) og skal, når anlegget er ferdig, settes i stand og tilbakeføres til tilliggende 
arealbruk/permanent reguleringsformål. Bestemmelsesområder for midlertidig anleggsområde 
erverves ikke, men disponeres av tiltakshaver i anleggsperioden. Formålet «Annen veggrunn 
– grøntareal» kan også, sammen med «#1 Anleggsbelte» og «#2 Riggområde» nyttes i 
anleggsperioden. De skraverte områdene som blir berørt i anleggsperioden skal fjernes fra 
planregisteret da veganlegget ferdigstilles. Innen 1 år etter at veganlegget er satt i drift skal 
områdene være satt i stand i samsvar med dagens bruk (dvs. dyrket mark, skog, 
vegetasjonsskjerm med mer).

Områdene skal beskyttes mot forurensningsbelastning. I det midlertidige anleggsområdet skal 
matjord deponeres for senere å tilbakeføres de opprinnelige eiendommene. Dyrka mark skal 
beskyttes mot at stein trenger ned i jordsmonnet, samt mot spredning av ugress og 
plantesykdommer. Maskiner og annet utstyr skal kontrolleres i anleggsperioden slik at direkte 
forurensning fra disse unngås.

Det skal utarbeides en egen HMS-plan for anleggsarbeidet. En planmessig framdrift og 
tilhørende arbeidsvarsling skal ivareta hensynet til sikkerheten for arbeidere og trafikanter. 
Trafikkavvikling, både for bilister og myke trafikanter avklares ved utarbeidelse av byggeplan 
og evt. faseplan.

5.5 Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse)
Slik planen foreligger vil sikkerheten øke i forhold til dagens vegstandard, fordi midtrabatt med 
rekkverk forebygger møteulykker, rekkverket hindrer personer i å krysse vegen, undergang 
erstatter fotgjengerfelt, rundkjøring erstatter kryss E39/Årøvegen/avkjøring til flyplassen, 
avkjøringen til ”Syltekrysset” får akselerasjons- og retardasjonsfelt, og belysningen langs 
vegen blir bedre. 

Det er ikke avdekket noen vesentlig naturbasert sårbarhet i planområdet. Laveste punkt på 
vegen er ca. 4,1 m, og det er lite sannsynlig at den kan bli oversvømt av havnivåstigning og 
stormflo fram mot 2100. Økt nedbør som følge av klimaendringer kan medføre økt vannføring i 
grøfta langs jordekanten øst for Lergrovika gård, og rørdimensjonen under vegen skal sjekkes 
opp mot dette.
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Adkomst med utrykningskjøretøyer til ”Syltekrysset” må gå via Årøkrysset fordi midtrabatt med 
rekkverk hindrer adkomst vestfra. Risikoobjekter er fabrikk og andre næringsbygg, og det 
planlegges et nytt boligfelt med adkomst fra dette krysset. Utrykningskjøretøyer kan få noe 
lengre utrykningstid, og Brannvesenet ser dette som problematisk. 
Tiltak: For å drøfte tiltak for tilfredsstillende utrykningstid berammes et oppfølgende møte 
mellom Brannvesenet, Statens vegvesenet og prosjekterende.

Det kan bli noe økt støy fra vegen. I hovedsak berører dette næringsbygg, men enkelte boliger 
bør trolig skjermes (se kapittel 6.2.4 Støy- og luftforurensning figur 6-4 og 6-5).
Tiltak: Det skal lages oversikt over boliger som trenger støyskjerming (se overnevnte kapittel 
og figurer). Akustikkrapport skal utarbeides, og denne legges til grunn.

Jfr. egen rapport Risiko- og sårbarhetsanalyse for reguleringsplan. E39 Lergrovika – Årø i 
Molde kommune.

5.6 Innkomne innspill/merknader

Innspill på varsel om oppstart av reguleringsarbeid5.6.1
Det kom inn ti innspill på varsel om oppstart av reguleringsarbeid (jfr. vedlegg 5). Nedenfor er 
innspillene kort oppsummert og vurdert.

1. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), 04.01.2012
NVE har ingen innspill til planarbeidet.

2. Tor Asle Ersvik, 29.01.2012
Eier av eiendommen Årtunvegen 4. Eier ønsker at SVV viser spesielt hensyn til myke 
trafikanter og beboere langs strekningen under arbeidet. Videre er det ønskelig at vegen 
legges så lavt i terrenget som mulig og at det opparbeides støyvoller eller annen 
støyskjerming mot eiendommene. Han ber om støyskjerming mot egen eiendom. 

Her påpekes det videre at gående og syklende bør kunne krysse alle sterkt trafikkerte veger 
planfritt i undergang eller bro. Bro eller undergang bør vurderes for myke trafikanters kryssing 
av Eikremsvingen. Når det gjelder undergang foreslår eier en tre-armet tunnel, med utgang 
sør for E39 og to utganger på nordsiden, henholdsvis en vest og en øst for Eikremsvingen. 
Underganger eller broer må plasseres strategisk i forhold til naturlige krysningspunkt og 
bussholdeplasser. 

Eier ønsker at både bussholdeplasser på begge sider av E39 og en undergang under E39 må 
plasseres så nær avkjøringen til Eikremsvingen som mulig. Den gamle tunnelen under E39 
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ved Årøelva fungerer mer som omveg enn snarveg for de som skal til og fra flyplassen, det 
bør derfor vurderes om det er mulig å lage snarveger for myke trafikanter i dette området.
Bussholdeplassenes plassering bør vurderes. Eier ønsker en reetablering av 
bussholdeplassen som ble fjernet på sør-siden av E39 da krysset mellom Fv64 og E39 ble 
bygd om til rundkjøring. Det er behov for en bussholdeplass på begge sider av E39, så nær 
rundkjøringa på Årø som mulig. Det er også behov for bussholdeplasser på begge sider av 
E39, så nær Eikremsvingen som mulig.

Eier håper at løsninger med kantstein på tvers av gang- og sykkelveger, der bilveg krysses, 
kan unngås. Kantene kan utgjøre en snublefare for eldre og svaksynte, samt punkterings- og 
veltefare for syklister med smale dekk. Det vanskeliggjør også god brøyting. For å unngå slike 
løsninger, håper eier på planfrie kryssinger, evt. erstatte kantstein med malt hvit linje på tvers 
av gang- og sykkelveger før kryssing av bilveger.

Vurdering:
Myke trafikanters interesser er godt ivaretatt i planen ved at det legges opp til gang- og
sykkelveg på begge sider av E39. For å forbedre mulighetene for kryssing av E39 etableres 
det ny undergang mellom Oskar Sylte AS og Brunvoll AS.

Undervegs i planarbeidet har det vært oppe til vurdering å etablere undergang ved 
Eikremsvingen. Trafikken fra Eikremsvingen vil få en ÅDT på ca. 1 000. Krav om planfri 
kryssing trer i kraft ved ÅDT på 4 000. En slik undergang vil bli både lang og kostbar, og det er 
en utfordring å oppfylle krav til universell utforming. Undergangen ble derfor tatt ut av planen.
Gangfeltet som etableres ved Eikremsvingen utformes med trafikkøy. Denne skal lette 
kryssingen og øke tryggheten for gående. Kryssingsstedet synliggjøres for bilistene og det blir 
mulig for fotgjengere å krysse vegen i to etapper.

Det legges opp til langsgående støyskjerming i form av støyvoll langs E39 for å tilfredsstille 
gjeldende krav fra Miljøverndepartementet om utendørs støynivå.

Bussholdeplasser vil være plassert omtrent som i dagens situasjon.

Bruk av kantstein osv. i forbindelse med gang- og sykkelvegene vil følge retningslinjene til 
universell utforming.

3. Avinor AS, 01.02.2012
Det er viktig for Avinor at regulerte arealer til flyplassformål innenfor to spesifiserte områder 
ikke endres i forbindelse med arbeidet i denne planen, men opprettholdes som i 
reguleringsplanen ”Kryss Årø – rundkjøring mellom E39 og Rv64”, planid 200619, vedtatt 
21.06.2007.
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Vurdering:
På grunn av etablering av firefeltsveg er det behov for å erverve noe grunn fra gnr/bnr 33/134. 
Formålsgrensen for Lufthavn flyttes omtrent til hvor dagens parkeringsplass grenser mot 
vegformålet. I forhold til dagens kartgrunnlag berører ikke planen dagens parkeringsplasser 
nord ved rundkjøring Årø. Det kan ikke påregnes utvidelse av dagens parkeringsområde 
nærmere E39.

4. Fylkesmannen i Møre og Romsdal, 07.02.2012
Ingen vesentlige merknader til planprogrammet, eller innspill til planarbeidet.

5. Bybudet, Eikremsvingen 4 AS, Eikremsvingen 7 AS, E.K Hansen Eftf. AS, 
Høvdingbygget Årø AS, Oskar Sylte Mineralvannfabrikk AS, Pirmin Eiendom AS, 
Reistad Transport & Flyttebyrå AS, Reklameservice Eiendom AS (heretter referert til 
som involverte parter), 13.02.2012

De involverte partene opplyser om at for trafikanter flest fremstår strekningen fra Kviltorp mot 
byen å ha mest behov for oppgradering. Parsellen ved Lergrovika er relativt bra når det 
gjelder antallet avkjøringer, antall ulykker og kapasitet. Det er uventet at vegkontoret plukker 
ut og prioriterer utbygging av denne parsellen på bakgrunn av Planprogrammet (pkt. 1.2). En 
oppgradering av nettopp denne korte vegparsellen vil øke kontrastene mellom 
enkeltstrekningers standard på E39 og avviker videre fra vanlig målsetting. Her etterspørres 
en begrunnelse for Statens vegvesens prioritering av dette tiltaket.

Tiltaket skal bompengefinansieres og de involverte partene legger til grunn at Statens 
vegvesen nøye må veie kostnader mot effekt i sin planlegging og prioritering. Hvis det skal 
planlegges tiltak på aktuell parsell, vil det være naturlig å se mer nøye på løsninger som har 
langt mindre omfang enn firefeltsløsningen med midtdeler. Framdriftsplanen (pkt. 7 i 
Planprogrammet) må derfor gi tid til å arbeide grundig med enkle alternativ, der også det alt 
det vesentlige av planens intensjoner. Involverte parter mener at Planprogrammets pkt. 7 må 
utvides vesentlig i tid. De tar initiativ til dialogmøte der de som berørte parter kan detaljere 
sine innspill om slike alternativ. 

Noen av de samfunnsmessige forhold som for alle alternativ må vurderes i KU-en er:
- For flere av eiendommene langs E39 er uteområdet i dag en flaskehals for 

virksomheten, - viktig varetransport, lasting og parkering kan ved inngrep bli påvirket 
slik at virksomhet må flyttes eller radikalt omlegges. Konsekvensene av fysiske inngrep 
må nøye utredes. Plankart som reelt viser fysiske inngrep, inkludert skjæringer osv., 
må utarbeides og konsekvenser utredes for alle alternativ.

- Endret lokalvegtilknytning som følge av midtdeleren, slik at bruksmulighetene endres 
for eiendommene (eksempel: matvarebutikk og bensinstasjon mister mange kunder 
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ved 1 km ekstra kjøring for besøkende). Sannsynlig konsekvens er endret 
eiendomsutnytting, som også kan gi endret trafikk på lokalveger.

- Et midtdeleralternativ vil også gi økt kjørelengde for alle som må via rundkjøring for å 
komme ”på rett side”. Konsekvensene miljømessig og samfunnsøkonomisk må 
utredes. Økt trafikk i rundkjøringene samt at å snu 180 g i rundkjøringen, vil være 
uventet for andre trafikanter og antas å øke konfliktrisikoen. Miljømessige og 
trafikksikkerhetsmessige konsekvenser bør utredes. Økt standardsprang har også 
direkte konsekvenser.

Vurdering:
Strekningen Lergrovika – Årø har i dag en årsdøgntrafikk (ÅDT) på ca. 12 000 kjt/døgn. I 
Statens vegvesens håndbok 017 medfører dette at kjøreveg skal planlegges med 
standardklasse H6, som tilsvarer firefeltsveg med minimum vegbredde på 17 meter. Dagens 
vegsystem på strekningen er dermed underdimensjonert, og Statens vegvesen ser det som 
svært viktig at det settes i gang reguleringsarbeid for å sikre areal for en framtidig veglinje som 
skal ivareta framtidens transportbehov.

Reguleringsplanen vil ikke beslaglegge areal som for eiendommene er viktig med tanke på 
drift av forretningsvirksomheten som drives her. 

Standardklasse H6 tilsvarer firefeltsveg med midtdeler. For å ivareta trafikksikkerheten på 
strekningen vil dagens kryss med Eikremsvingen omreguleres ved at det kun er tillatt å 
benytte av- og påkjøringsramper for å kjøre inn og ut av området. Dvs. at trafikken må benytte 
seg av rundkjøringen i Lergrovika og på Årø for å ivareta alle svingebevegelsene i krysset.

6. Brunvoll Holding AS/Brunvoll AS, 13.02.2012
Brunvoll AS har behov for videre utvidelser av produksjonslokaler/arealer og de fremhever 
viktigheten av at reguleringsmyndighetene tar hensyn til dette i den videre planprosessen.
Brunvoll AS er positiv til å kunne samarbeide med Statens vegvesen/Molde kommune om å 
finne gode løsninger som kan gagne både bedriftens behov for areal og samfunnets behov for 
veg og gangtrafikkløsninger. 

Det er av stor betydning av løsningene velges slik at de ikke er til hinder for videre drift og 
utvidelser. I denne sammenheng er fremtidig byggelinje av vital betydning for bedriften. 
Brunvoll AS er åpen for å knytte lokaliseringa av undergangen opp mot byggegrensen på en 
slik måte at Brunvoll AS vil stille seg positiv til arealavståelse til undergang og gangveg under 
forutsetning at Statens vegvesen ikke stiller seg negativ til at fabrikken kan forlenges i 
eksisterende retning vestover slik at hjørnet på et eventuelt nybygg vestover blir liggende 25 
m fra senterlinje veg.
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Brunvoll AS er eier av ”Kvalvikeiendommen”, vest for Brunvolls anlegg på Årø. Denne 
eiendommen er heftet med langtidsleie til Nortextil (vaskeriet) og Scandinavian Fuel 
Infrastructure (SFI) (bensinstasjonen).

Brunvoll AS som utleier og SFI som leietaker krever at både adkomstløsningene og 
tidsperspektivet forbundet med disse blir entydig fastlagt. Brev datert 25.01.2012 fra SFI er 
vedlagt med kommentarer av overnevnte forhold og hvilke krav som må imøtekommes. Dette 
brevet fremstilles her som en egen ”innkommen merknad”. Nortextil har ingen kommentarer 
eller innspill til reguleringsplanen.

Vurdering:
Plassering av byggegrensen langs E39 er gjort i tråd med innspill fra Brunvoll AS slik at den 
ikke skal være til hinder for framtidig utvidelse av virksomheten deres. Det er planlagt ny 
undergang ved like nord for driftsbygningen, som utløser behov for noe erverv av grunn i dette 
området. 

Videre vil etablering av firefeltsveg med midtdeler medføre at dagens avkjørsel og kryss til 
«Kvalheimeiendommen» ikke kan opprettholdes. Adkomst til disse områdene vil være fra ny 
adkomstveg på sydsiden av Brunvoll AS.

7. Scandinavian Fuel Infrastructure Norway AS (SFI), 25.01.2012
SFI leier av grunneier Årøhagen Eiendom AS, Gnr/Bnr. 32/43 (Shell 7-Eleven Årø) i Molde 
kommune. Leieforholdet utløper 31.12.2025.

Midtdeler på E39 vil medføre en betydelig økonomisk konsekvens på kort og lang sikt for 
bensinstasjonens drift. Dette fordi midtdeler vil forhindre muligheten for direkte avkjøring for all 
østgående trafikk til stasjonen. Det er svært viktig for stasjonen at dagens inn- og utkjøringer 
opprettholdes i sin nåværende form. Den østre innkjøringen må benyttes ved 
drivstoffleveranser med tankbil. 

Shells biler dropper drivstoff i påfyllingsanlegget fra bilens høyre side og Shells HMS 
instrukser tilsier at tankbilen ikke kan rygge. Andre løsninger for tankpåfylling på eiendommen 
begrenses av tankbilens svingradius. Når det gjelder tankpåfylling må dagens grøntareal i 
front av stasjonen mot E39 opprettholdes. For bensinstasjonens drift vil et inngrep i dette 
arealet bety at påfyllingskasse for drivstoff, drivstoff i rør i bakken og ID-prismast må flyttes. 
Dette gjelder muligens også de nedgravde drivstofftankene. 

Erfaringsmessig er dette en kostbar operasjon som fort kan beløpe seg til 1,5-2 mill. kroner. 
SFI forutsetter at dersom en slik flytting skulle bli aktuell så bekostes den av 
kommune/Statens vegvesen.

Vurdering:
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For vegklasse H6 i Statens vegvesens håndbok 017 er det ikke tillatt med direkte avkjørsler til 
hovedveg. Dette medfører at dagens avkjørsler til dette området saneres, midtdeler etableres,
og ny adkomst må betjenes via rundkjøringen på Årø.

Det er sannsynlig at Shell 7-Eleven Årø pr dags dato opplever kundeavvisning i vestgående 
kjørefelt med tanke på den store mengden motgående trafikk for de som ønsker å besøke 
bensinstasjon og/eller kiosk. Tett trafikk med små luker kan skape trafikkfarlige situasjoner 
dersom noen tar sjanser og «hiver seg ut» i 70-sonen.

Det tas ikke stilling til spørsmål vedrørende erstatning og økonomisk kompensasjon i denne 
omgang, dette vil bli en del av oppgjøret i grunnforhandlingene.

8. Lergrovik Eiendom AS, 14.02.2012
Lergrovik Eiendom AS ønsker ikke gangveg nord for bakeribygg mot kjøreveg. Deres tomt er 
trang og gir logistikkmessige utfordringer. Ytterligere innsnevring vil umuliggjøre funksjonell 
bruk av bygget.

Vurdering:
Merknaden er tatt til etterretning. Gang- og sykkelveg lokaliseres på bakeribyggets sørside. 

9. Liv Toril Lønset, 14.02.2012
Eier av boligeiendom Årtunvegen 14 (33/60). Eier uttrykker stor bekymring for hvilke 
konsekvenser en firefeltsveg vil få for hennes eiendom. Hun skriver videre at hvis en fremtidig 
firefeltsveg blir lagt etter dagens trase antar hun at dagens gangveg går med til veggrunn.
Ved utvidelse av E39 og evt. sideforskyvning av eksisterende gangveg mot nord, vil dette helt
klart innbefatte hennes eiendom med store negative konsekvenser ift. verdiforringelse og 
bokvalitet.

Vurdering:
Framføring av ny E39 med fire kjørefelt medfører av dagens gang- og sykkelveg i området må 
skyves ca. 2,5 meter nordover. Det legges vekt på å få til god støyskjerming av eiendommen, 
og det er foreslått etablert støyvoll med en høyde på 3 meter langs sydsiden av eiendommen.
Dette medfører at dagens eiendomsgrense mot syd forskyves ca. 6,5 meter nordover.

10. Møre og Romsdal fylkeskommune, 21.02.2012
Generelt
Viser til merknadene gitt til tilsvarende reguleringsplan for Kviltorp – Lergrovika, merknadene 
vil i stor grad være gjensidig overførbare mellom de to planene.
Etterlyser et større fokus på strukturerende element som nåværende og framtidig
bosettingsmønster, kollektivløsninger og tilrettelegging for gående og syklende.
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Innspill til planprogrammet
Ber om at tiltak for kollektivtrafikk blir innarbeidet i planprogrammet.
Viser til retningslinjer for samordnet areal og transportplanlegging. Mener det bør legges mer 
vekt på kollektivtransport og myke trafikanter i planprogrammet.
Foreslår at det gjennomføres egne møter med Molde ungdomsråd for å sikre at barn og unge 
får reell medvirkning.
Viser til registreringer tilgjengelig i GisLink og Askeladden for registrering av kulturminner.

Innspill til planarbeidet
Det er høyt potensiale for funn av automatisk fredet kulturminne innenfor området. Det stilles 
derfor krav om arkeologiske registreringer før planen kan godkjennes.

Kollektivtrafikkseksjonen på samferdselsavdelingen bidrar gjerne til det videre planarbeidet. 
Plan- og analyseavdelingen vil være behjelpelig med relevant statistikk.

Vurdering:
Merknader som omfatter planprogrammet er utkvittert i Saksframlegg pr 05.01.2012 
(utvalgssaksnr. 6/12, utvalg: Plan- og utviklingsutvalget, møtedato: 24.01.2012.

Statens vegvesen vil ta initiativ til at det gjennomføres arkeologiske registreringer før planen 
kan godkjennes. Det har vært gjennomført planmøter med Samferdselsavdelingen for å 
ivareta løsninger for kollektivtrafikk innenfor planen.

Innspill til offentlig ettersyn5.6.2
Det kom inn 14 innspill på varsling om oppstart av reguleringsarbeid (jfr. vedlegg 8). Nedenfor 
er innspillene kort oppsummert og vurdert.

1. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), 13.05.2013
Motsegn til detaljreguleringsplan for E39 Lergrovik-Årø – Molde kommune

Bakgrunn i saka:
Langs deler av stekninga er det gjort funn av kvikkleire. Sweco AS har saman med 
Statens vegvesen planlagt og gjennomført grunnundersøkingar, men det er opplyst i 
planomtalen at rapporten førebels ikkje er ferdig. Det skal vere behov for ytterligere 
grunnundersøkingar for å finne avgrensinga til kvikkleiresona, samt innhenting av data 
for stabilitetsutgreiing i byggplanfasen. Ein vurderar ut frå topografi og grunnforhold at 
stabiliteten på området ikkje gjev store utfordringar. Dersom det viser seg å vere 
problem med stabiliteten skal det utgreiast tiltak. Stabilitetsutgreiinga skal vere verdig 
før utbetring av veg startar.

NVE si vurdering:
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Jamfør NVE sine retningslinjer 2/2011 «Flaum og skredfare i arealplaner» skal reell fare vere 
avklart seinast på reguleringsplannivå. I offentlig ettersyn av planen er det verken godt 
dokumentert kva grad av fare som er i området, og eventuelt kva sikringstiltak som må settast 
i verk. Når det er kjent at det er kvikkleire i planområdet, er NVE av den oppfatning at dei 
geotekniske undersøkingane/rapporten ikkje bør komme etter at reguleringsplanen er 
godkjent. Det må gjerast ei heilskapleg faresonevurdering og eventuelt dokumenterast 
faresone for kvikkleireskred på bakgrunn av områdestabiliteten. Vurderinga må og inkludere 
den delen av kvikkleiresona som eventuelt ligg utanfor reguleringsplanområdet.
Geoteknisk utgreiing medrekna utgreiing av stabiliserande tiltak skal gjennomførast i samsvar 
med NVE sin rettleiar «Vurdering av områdestabilitet ved utbygging på kvikkleire og andre 
jordartar med sprøbruddegenskaper». Eventuelle påviste soner med kvikkleireskredfare skal 
visast i planen som omsynssoner, og det må knytast føresegner til omsynssonenens om sikrar 
tilfredsstillande tryggleik, jf TEK 10.

NVE påpeker at stabilitetsundersøkelsene skal være ferdig før vegutbedring starter.

Det må dokumenteres grad av fare i området og eventuelt hvilke sikringstiltak som må settes i 
verk. De geologiske undersøkelsene og rapporten må komme før reguleringsplanen er 
godkjent.

Vurdering:
Merknaden tas til følge. Det gjøres en helhetlig faresonevurdering og eventuelt faresone for 
kvikkleireskred på bakgrunn av områdestabiliteten dokumenteres. Vurderingen skal også 
inkludere den delen av kvikkleiresona som eventuelt ligger utenfor reguleringsplanområdet. 
Geoteknisk undersøkelse med utredelse av stabiliserende tiltak gjennomføres etter NVEs 
veileder. Eventuelt påviste soner med kvikkleireskredfare vises i planen som hensynsoner, og 
det knyttes bestemmelser til hensynssonene som sikrer tilfredsstillende trygghet, jf TEK 10.

2. Tor Asle Ersvik, 22.08.2013
Støyskjermingstiltak:
Syns det er positivt at det planlegges støyskjermingstiltak med støyvoll mellom sin eiendom 
om E39. Ønsker trappetrinn i støttemur ved bussholdeplassen nedenfor eiendommen, slik at 
de nærmeste eiendommene kan få enkel tilgang til bussholdeplassen.

Anleggs- og riggområde:
Positiv til at det etableres et midlertidig anleggs- eller riggområde på sin eiendom. Ønsker at 
de høye trærne her ikke fjernes pga god støyskjerming. Må de likevel fjerne ønsker han at 
disse erstattes slik at støyskjerming opprettholdes.

GS-veg og undergang:
Syns det er positivt med GS-veg på begge sider av vegen, samt undergang for myke 
trafikanter.
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Bussholdeplasser:
Ersvik ønsker at bussholdeplassene ble etablert nærmere inntegnet undergang. Han foreslår 
at bussholdeplassen på sørsiden av E39 ved Brunvoll flyttes lenger vest, med trapp direkte
ned fra bussholdeplassen til undergangen, samt en universelt utformet tilkomst. Han mener at 
dersom det skulle være et behov for et busstopp på E39 som betjener flyplassen burde denne 
i så fall være i umiddelbar nærhet til rundkjøringen på Årø. Foreslår å gjenopprette den 
bussholdeplassen som ble fjernet da rundkjøringen på Årø ble bygget (i tillegg til nye 
inntegnede busslommer).

Eikremsvingen og bompengesnitt:
I Eikremsvingen vil kun høyresving bli mulig/tillatt, han ytrer bekymring for at man skal fra
Eikremsvingen og østover, må man rundt rundkjøringen på Lergrovika å snu. Han ser ikke på 
dette som en akseptabel løsning hvis det blir bomring på denne strekningen.

Eikremsvingen – undergang:
Ersvik påpeker at bilers hastighet ved avkjøring og påkjøring sannsynligvis vil øke ved 
etablering av nye av- og påkjøringsramper. I tillegg vil trafikkmengden øke ved utbygging av 
130-140 nye boliger på Nedre Eikrem. Han foreslår å etablere fartsdempere i nærheten av 
Eikremsvingen, samt redusert fartsgrense i av- og påkjøringsfilene.

Syklister:
Ersvik ønsker at det legges bedre til rette for syklister langs hele strekningen og foreslår at 
syklister i kryss med trafikkerte veier får forkjørsrett.

Byggegrense:
Han ønsker at byggegrensene minimaliseres så snart planene er ferdig.

Vurdering:
Trappetrinn fra eiendommen mot busslomme avklares i byggeplanfasen. Ift beplantning på 
eiendommen vil høye trær på eiendommen forsøkes i størst mulig grad å bevares, må de 
likevel fjernes vil kompensasjon bli tilbudt. 

E39s busslomme i vestgående kjøreretning ligger tilnærmet likt dagens plassering, denne skal 
betjene bebyggelsen nord for E39. Plassering lenger vest var aldri aktuelt pga 
vegkonstruksjonens bredde. I tillegg var det viktig å unngå konflikt mellom E39s 
påkjøringsrampe mot Eikremsvingen. E39s busslomme i østgående kjøreretning er plassert 
nordøst for Brunvoll for å betjene industriområdet nord og sør for E39, nærhet til undergang 
under E39 og nærhet til sørgående G/S-veg nordøst for Brunvollbygget mot Molde lufthavn, 
Årø. En plassering av denne busslommen lenger øst krever at man må legge til rette for at
myke trafikanter skal betjene denne. Terrenget vest for rundkjøringen på Årø tillater ikke en 
undergang her pga arealknapphet ved oppføring av tilkomstramper og stigning ift universell 
utforming. Å ha to busslommer i østgående kjøreretning, en nord for Brunvoll, og en nord for 
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Avinors parkering er heller ikke en løsning, da dette ikke vil være i tråd med standardheving 
av E39. 

Reguleringsplanen for Lergrovika – Årø tar ikke stilling og/eller hensyn til spørsmålet 
vedrørende bompengesnitt. 

Når det gjelder bilers hastighet og myke trafikanter i Eikremsvingen er det gjort en vurdering 
basert på Eikremsvingens årsdøgntrafikk (ÅDT) (ca. 400) og krav i Statens vegvesens 
håndbøker som sier at det ved ÅDT > 4000 skal etableres undergang. Selv ved boligbygging 
på Nedre Eikrem vil man ikke komme opp mot denne ÅDT. Forutsetningene her har også i 
senere tid endret seg til det positive for planforslaget da Brunvoll har kjøpt «Høvdingbygget» 
og tenker dette brukt til administrasjonsbygg. Besøksintensiviteten i forhold til dagens bruk 
ved dagligvarehandel vil reduseres. Fartsdempende tiltak kan man ta stilling til i 
byggeplanfasen. Det er ikke vanlig praksis å skilte med egne fartsgrenser i retardasjons- og 
akselerasjonsfelt, dette vil mest sannsynlig gjøre trafikkbildet mer uoversiktlig. Av- og 
påkjøringsrampene er konstruert og dimensjonert på en måte som gjør at det ikke skal være 
mulig å holde en fart på 70 km/t her.

Byggegrensene minimaliseres ikke etter at reguleringsplanen er stedfestet. Byggegrenser 
fastsettes i reguleringsplan og vil være styrende for fremtidig utbygging i området. 

3. Fylkesmannen i Møre og Romsdal, 11.06.2013
Molde kommune må ta inn i reguleringsbestemmelsene retningslinjer som sikrer at planen 
ikke åpner for handel i områdene F/I 1, F/I 2 og F/K/I i strid med rikspolitiske retningslinjer for 
kjøpesenter og fylkesdelplan for senterstruktur. Fylkesmannen har innsigelse til planen på 
dette punktet.

Vurdering:
Merknaden tas til følge.

4. Brunvoll Holding AS, 13.02.2013
Slik gangvegen mellom Kvalheimbygget og Årø bilsenter er tegnet inn vil den være til hinder 
for effektiv utnyttelse av arealene både til industrivirksomhet og forretningsdrift. Grunneier ser
for seg å beholde en asfaltert plass mellom eiendommene og at det etableres en 
markert/avsatt sone for gående i bytet mellom industriområdet og Årø bilsenter. Ber om et 
møte hvor dette kan diskuteres.

Vurdering:
Merknaden tas til følge. Det kalles inn til møte mellom Molde kommune, Brunvoll og Statens 
vegvesen. Den planlagte gangvegen tas evt. ut av planen. Løsning for gående og syklende i 
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dette området må avklares gjennom detaljplan for Brunvolls og Årø Bilseters eiendom og det 
må eventuelt sikres adkomst til området fra syd.

5. Lergrovik Eiendom AS, 12.06.2013
Lergrovik Eiendom AS som eier av bakeritomta gir sin tilslutning til det framlagte planforslaget, 
som gir mulighet for fortsatt vekst og utvikling av bakeriet.

Vurdering:
Merknaden tas til etterretning.

6. Liv Toril Lønset, 14.06.2013
Liv Toril er eier av 33/60. Ber om at bokvaliteten ivaretas i forhold til støy, forurensning og 
innsyn.

Vurdering:
Støyberegninger viser at eiendommen i dag har utendørs støyverdier som ligger over 
Miljøverndepartementets grenseverdi på 55 dBA. Reguleringsplanen legger opp til 
langsgående støyskjerming av eiendommen i form av støyvoll/støygjerde. Dette vil forbedre 
støyforholdene på eiendommen fra 65 – 70 dBA til 60 – 65 dBA. Verdiene vil dermed 
fremdeles ligge over grenseverdien på 55 dBA for utendørs støy. Det skal derfor gjennom en 
byggeplanprosess vurderes lokale støyreduserende tiltak for husfasade og uteområde. Dette 
for å ivareta bokvaliteten på eiendommen.

7. Møre og Romsdal fylkeskommune, 18.06.2013
Planfaglig vurdering
Utredningene fanger opp alle sentrale tema når det gjelder den fysiske vegplanleggingen, 
men har mangler når det gjelder samordnet areal- og transportplanlegging og forholdet til 
rikspolitiske retningslinjer.

Samferdsel
Planarbeidet er isolert sett ett av flere svar på kapasitetsutfordringer med store og forventet 
økende trafikkmengder i området. Andre løsninger enn kapasitetsutvidelse av vegsystemet 
bør synliggjøres i reguleringsarbeidet. Dersom det er sannsynlig at trafikkregulering eller 
kollektivtransporttiltak kan redusere trafikkmengder vesentlig endres også 
hovedforutsetningene for planarbeidet.

Konsekvenser av planforslaget for kollektivtrafikken er kun kort kommentert i punkt 6.2.2 i 
planomtalen. Det etterlyses en vurdering av tilrettelegging av kollektivtrafikk og bedring av 
konkurranseforholdet bil/buss på deler av vegen.
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Ser det som en klar mangel at utredningene ikke omfatter andre alternativ for utvikling enn å 
etablere 4-feltsveg. Fylkeskommunen har innsigelse til planforslaget inntil slike vurderinger er 
synliggjort. Det kan eventuelt utarbeides en felles utredning for hele strekningen for bypakke 
Molde som ligger som en faglig overbygning til de ulike reguleringsplanene for området.
Planarbeidet må samordnes med kommunedelplan for hovednett for gående og syklende i 
Molde kommune. Det blir vist til at planarbeidet er en del av «Bypakke Molde», med hvordan 
dette prosjektet og planarbeidet påvirker hverandre er i liten grad omtalt.

Fylkesplan 2013 – 2016, med samferdsel som eget satsingsområde med handlingsprogram er 
også et dokument det savens omtale av i plandokumentene.

Automatisk freda kulturminner
Har ikke flere merknader til dette enn det som ble gitt i forbindelse med oppstartsmeldingen.

Klima og energi
Det er en mangel i planomtalen at forholdet til den regionale klima- og energiplanene for Møre 
og Romsdal ikke er drøfta. Ber om at dette blir utbedret.

Barn og unge
Barn og unge sine interesser som mjuke trafikanter er ivaretatt gjennom gode gang- og 
sykkelvegtraseer på begge sider av vegen. Det savnes likevel en dokumentasjon på hvordan 
medvirkning av barn og unges interesser er ivaretatt i planarbeidet.

Universell utforming
Ser positivt på at den framtidige vegstrekningen er universelt utformet.

Konklusjon
Fylkeskommunen har innsigelse til planforslaget i forhold til samordna areal- og 
transportplanlegging og rikspolitiske retningslinjer for temaet. Fylkeskommunen har innsigelse 
til planbestemmelsene før de setter tydelige restriksjoner på etablering av handelsvirksomhet i 
området, jf. Fylkesdelplan for senterstruktur og rikspolitiske bestemmelser for kjøpesenter.

Vurdering:
Merknadene tas til følge. Det utredes om det kan etableres kollektivfelt/sambruksfelt 2+/3+ på 
strekningen som tiltak for å tilrettelegge for kollektivtransport og redusere framtidig 
trafikkvekst. Rapporten følger som vedlegg til planbeskrivelsen.

8. Helge Harstad, 4.6.2013
Har merknad til planlagt gang- og sykkelveg er til stor ulempe for deres eiendom som er utleid 
til Årø Bilsenter. De planlegger en stor utbygging av bygninger på eiendommen, gangvegen vil 
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komme i konflikt med deres planer. Med denne løsningen vil deres anlegg ikke få fri innkjørsel 
og alt uteareal som brukes til biloppstilling osv. blir beslaglagt.

Vurdering:
Det registreres at den planlagte gangvegen vil komme i konflikt med grunneiers planer. 
Reguleringsplanen vil bli endret slik at adkomst til området sikres og slik at området fortsatt 
kan utnyttes til næringsvirksomhet. Det inviteres evt. til møte med grunneier for å avklare 
dette.

9. Oskar Dag Sylte, 4.6.2013
Poengterer at Brunvoll nå har kjøpt Høvdingbygget, som antakelig vil ha vesentlig og konkret 
betydning for type trafikk og behovet for kryssing av E39 av fotgjengere i dette området. Disse 
vil nå hovedsakelig være «interntrafikk knyttet til Brunvolls aktivitet. Samtidig vil trafikken rundt 
Høvdingbygget endres. Ber om at trafikkløsningen og spesielt krysningspunkt for gående og 
syklende vurderes på nytt som følge av dette.

Vurdering:
Ved at Brunvoll har kjøpt opp Høvdingbygget så kan dette endre trafikkmønsteret inne på 
området, hovedsakelig ved at tungtrafikkandelen vil reduseres. Det er sannsynlig at myke 
trafikanter som skal krysse E39 vil øke som følge av dette oppkjøpet, ettersom det vil øke 
interntrafikken mellom Brunvolls aktiviteter. Undergangen er i tillegg viktig som adkomst til 
flyplassen og busslommen syd for E39 i dette området. Vi kan ikke se at oppkjøpet vil 
medføre en så vesentlig endring i trafikkmønsteret i området til at undergangen bør flyttes, det
vil i så fall øke behovet for kryssing. På grunn av topografien i området ligger også 
undergangen godt plassert i terrenget ved at det er enkelt å etablere tilkoblingsramper med 
universell utforming til undergangen. Dersom undergangen flyttes østover eller vestover vil 
dette være vanskelig å få til.

10. Molde kommune, Rådet for funksjonshemmede, 5.6.2013
Er tilfreds med at forholdene for rullestolbrukere og gående er godt ivaretatt i planen. Ønsker 
at reglene for universell utforming blir en viktig rettesnor også i utbyggingsarbeidet.

Vurdering:
Merknaden tas til etterretning.

11. Molde kommune, Byggesak og geodata, 10.6.2013
Byggesak og geodata har gått gjennom reguleringsbestemmelsene og gitt merknader til dette. 
Molde kommune vil ta en gjennomgang av bestemmelsene og vurdere om disse skal 
revideres. Dette gjelder særlig videreføring av gamle bestemmelser fra eksisterende 
reguleringsplaner for boligområder.



Statens vegvesen Region midt
Reguleringsplan med konsekvensutredning
E39 Lergrovika - Årø
Desember 2013

06.12.2013

73

osb
p:\1 oppdrag\255161 reguleringsplan kviltorp legrovika\08 

rapporter\rapporter\07_regulering\utkast (underveis-kladd)\255162_lergrovik - årø\revisjon etter 
offentlig ettersyn\pb+ku - l_å - revisjon etter offentlig ettersyn.docx

ra
o4

n 
20

08
-0

1-
23

Vurdering:
Merknaden tas til følge. Reguleringsbestemmelsene justeres i samarbeid med Molde 
kommune.

12. Årø og Røbekk velforening v/Brit Kari Eidselfot Hauger, 12.6.2013
Er bekymret for den planlagte løsningen for gående og syklende sin kryssing av 
Eikremsvingen. Poengterer at gang- og sykkelvegen er skoleveg for barn og unge og at 
området er i vekst. Kryssingen av Eikremsvingen er lagt i plan, samtidig som av- og 
påkjøringsrampene til E39 vil medføre større fart på trafikken. Trafikken i Eikremsvingen vil 
øke som følge av boligutbyggingen på Nedre Eikrem. Mener det bør planlegges undergang for 
å sikre en trygg kryssing for gående og syklende.

Vurdering:
Krav om undergang gjør seg gjeldende når ÅDT på kjørevegen er 4000. ÅDT ved 
Eikremsvingen er i dag 400, med den utbyggingen som er planlagt i området vil 
trafikkmengden komme opp mot ca. 1000 kjt/d. Etablering av undergang ved Eikremsvingen 
vil bli svært kostbar og det er vanskelig å få en utforming på rampene som er universelt 
utformet. Radiene på av- og påkjøringsrampene mot Eikremsvingen er utformet slik at 
trafikken blir tvunget til å senke farten. Rabatten i krysset som skiller mellom av- og 
påkjøringsrampene vil også danne et «oppholdsareal» for gående og syklende, noe som vil 
forbedre sikkerheten i forhold til dagens situasjon. 
Merknaden tas ikke til følge.

13. Knut Fladset, 10.6.2013
Er tilfreds med at eksisterende adkomst til Lergrovik gård i hovedsak opprettholdes. Ønsker 
en liten forskyving østover av armen mot nord for rundkjøringen på Lergrovika, slik at man 
unngår det sørøstlige hjørnet av eiendommen.

Vurdering:
Avkjørselen til Knut Fladset ligger innenfor reguleringsplan E39 Kviltorp – Lergrovika, men 
kommenteres likevel siden Fladset har levert likelydende merknader til begge planene. 
Avkjørselen er utformet slik at lastebil (brannbil) skal kunne komme seg fram. Lastebil må da 
benytte seg av snuplass ved landbruksmarken for å kunne klare disse svingebevegelsene.
Ved å forskyve vegarmen nord for rundkjøringen østover vil dette føre til en for dårlig 
avbøyning i rundkjøring, noe som vil gå på bekostning av trafikksikkerheten her. Vegarmer inn 
mot rundkjøringer bør i størst mulig grad komme vinkelrett inn mot hverandre for å kunne 
oppnå tilstrekkelig avbøyning og fartsreduserende effekt. Det er derfor ikke aktuelt å vikle 
denne vegarmen ytterligere østover.
Avkjørselen vil komme i konflikt med en liten bit av det sørøstre hjørnet av hagen og berøre 
noe av vegetasjonen her. Dette vil bli kompensert for og ny beplantning etablert.
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Merknaden tas derfor ikke til følge.

14. Molde Vann og Avløp KF, 14.7.2013
Molde Vann og Avløp orienterer om at de har et omfattende ledningsnett på begge sider av 
E39. De ønsker å involveres så tidlig som mulig i prosjekteringen for å sikre gode løsninger og 
prosesser.
Vurdering:
Innspillet tas til etterretning.



Statens vegvesen Region midt
Reguleringsplan med konsekvensutredning
E39 Lergrovika - Årø
Desember 2013

06.12.2013

75

osb
p:\1 oppdrag\255161 reguleringsplan kviltorp legrovika\08 

rapporter\rapporter\07_regulering\utkast (underveis-kladd)\255162_lergrovik - årø\revisjon etter 
offentlig ettersyn\pb+ku - l_å - revisjon etter offentlig ettersyn.docx

ra
o4

n 
20

08
-0

1-
23

Figur 5-7: Øverst: Lergrovika, østover mot Molde Bakeri. Nederst: Sylte bru, sett mot øst fra sørsiden. Illustrasjoner 
utarbeidet av Sweco Norge AS` landskapsarkitekt Wichada Treepoonpon.
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Figur 5-8: Øverst: Sylte bru, sett mot øst fra nordsiden. Nederst: Årøkrysset, sett mot øst. Illustrasjoner utarbeidet 
av Sweco Norge AS` landskapsarkitekt Wichada Treepoonpon.
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6 Konsekvensutredning av planforslaget

6.1 Metode
Konsekvensutredningen er utført med utgangspunkt i Statens Vegvesen Håndbok 140 (2006). 
Beskrivelse av eksisterende situasjon er behandlet tidligere i planbeskrivelsen. Denne delen 
omfatter derfor bare selve vurderingen av ”… alle relevante fordeler og ulemper som et tiltak 
vil føre til for samfunnet. (HB140:61).”

Konsekvensutredningen inneholder kun ett tiltaksalternativ. Formålet med analysen er derfor 
ikke å foreta en vurdering av ulike alternativer, men å få frem virkningen av tiltaket i forhold til 
eksisterende situasjon.

Ny E39 følger eksisterende vegtrasé. I tillegg er undersøkelsesområdet av begrenset størrelse. 
Det er derfor ikke utarbeidet egne fagrapporter for konsekvensutredningen. Utredningen av de 
enkelte konsekvensene er også utført konsist og avklart med tanke på å få frem de vesentligste 
virkningene av tiltaket.

0-alternativet6.1.1
Omfanget av tiltaket sammenlignes med 0-alternativet. 0-alternativet defineres som dagens 
situasjon inkludert kjente endringer. For denne konsekvensutredningen er 0-alternativet definert 
som:

Dagens situasjon + 2 boligprosjekter i nærområdet. Dette er 130 nye boliger på Nedre 
Eikrem og 450 nye boliger i Årølia.  

Forskjellen mellom dagens situasjon og 0-alternativet er primært noe økt trafikk på E39, som 
har betydning for de prissatte konsekvensene. For de ikke prissatte konsekvensene er dagens 
situasjon og 0-alternativet identiske. 

Prissatte konsekvenser6.1.2
For prissatte konsekvenser er dataprogrammet EFFEKT (versjon 6.43) benyttet. EFFEKT 
beregner alternativenes nytte. Med grunnlag i kostnader fastsatt i ANSLAG beregnes netto 
nytte og netto nytte pr budsjettkrone. 
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Ikke-prissatte konsekvenser6.1.3
De ikke-prissatte konsekvensene er gjennomført i henhold til metoden slik den er beskrevet i 
HB 140:

Verdisettingen er gjennomført i samsvar med figur 6.16 i Håndbok 140 og går etter 
skalaen liten, middels og stor.
Omfanget er fastsatt etter kriterier gitt i figur 6.17 i Håndbok 140, og har en 5-delt 
skala. Omfangsvurderingene er et uttrykk for hvor store negative eller positive 
endringer det aktuelle tiltaket (alternativet) vil medføre for det enkelte område. 
Omfanget vurderes i forhold til 0-alternativet.
Konsekvensvurderinger er gjennomført som en sammenstilling av verdi og omfang i
samsvar med konsekvensvifta i figur 6.5 i Håndbok 140.

Figur 6-1: Konsekvensvifte fra Hb 140.

På grunn av undersøkelsesområdets størrelse er det ikke foretatt en ytterligere inndeling i 
enhetlige delområder/miljøer. Særskilte opplysninger i forhold til prosjektets generelle 
influensområde er eventuelt presisert under hvert fagtema.
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Som en følge av tverrfaglig prosjektering og god dialog mellom Statens Vegvesen, Molde 
kommune og Sweco Norge AS har mange avbøtende tiltak blitt innarbeidet i planforslaget i 
løpet av prosjekteringsperioden.

6.2 Prissatte konsekvenser

Trafikkanalyse6.2.1

Trafikkgrunnlag
0-alternativet er lik dagens situasjon + to prosjekter som regnes å ha innvirkning på 
trafikkmengden. Disse er 130 nye boliger på Nedre Eikrem og 450 nye boliger i Årølia.
Statens vegvesens håndbok 146 – Trafikkberegninger, angir at turproduksjonen fra boliger er 
3,5 turer per døgn, med et variasjonsområde på 2,5 - 5,0 turer per døgn. Det er antatt en 
turproduksjon på 3,5 turer per døgn.

Tabell 6-1: Turproduksjon fra planlagt utbygging

Område Nye boliger Turproduksjon
(kjt/bolig)

Nyskapt trafikk
(kjt)

Nedre Eikrem 130 3,5 455
Årølia 450 3,5 1575

Boligene på Nedre Eikrem har adkomst fra Eikremsvingen via krysset ved Oskar Sylte, mens 
boligene på Årølia har adkomst til Rv 64 nord for rundkjøringen på Årø.

Som en forenkling sier vi at vi finner halvparten av beregnet trafikk igjen på E39 til / fra 
sentrum. Figur 6-2 viser trafikkgrunnlaget for 0-alternativet. 

Figur 6-2: ÅDT 0-alternativet.
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I reguleringsplanforslaget vil planlagt firefelts veg, med midtdeler på E39 gjør det umulig å 
foreta venstresving i krysset E39 x Eikremsvingen. Dette vil medføre et høyere trafikkgrunnlag 
på strekningen mellom Eikremsvingen og Årø. Den venstresvingende trafikken må kjøre via 
nærmeste rundkjøring for å komme til / fra Eikremsvingen. Som en forenkling er det antatt at 
hoveddelen av trafikken til fra Eikremsvingen skal til og fra sentrum slik at det er strekningen 
øst for Eikremsvingen som får økning i trafikk. 

Stenging av krysset til Årøhaugen vil også påvirke tiltaket og trafikken må kjøre via 
Årøkrysset. For trafikk til sentrum vil det blir lengre kjøreveg. Det er ikke kartlagt trafikk til 
Årøhaugen og denne effekten er ikke med i beregningene. Med hensyn på samfunnsøkonomi 
medfører dette en liten overvurdering av tiltaket. 

Figur 6-3: ÅDT Lergrovika - Årø 

Fremkommelighet
Reguleringsplanforslaget for Lergrovika-Årø medfører følgende endringer i vegnettet som er 
vurdert i forhold til trafikkavvikling:

4 felt på E39, med midtdeler.
Rundkjøringen på Årø utvides til å håndtere 2 gjennomgående felt på E39 i hver 
retning. 
Reguleringsplanen viser turborundkjøring. Som beskrevet i kapittel 5.5.2 vurderes 
dette å gi noe økt kapasitet i forhold til en tradisjonell rundkjøring. Dette er imidlertid 
forskjeller som trafikkberegningsprogrammet som er benyttet ikke håndterer. 
Forskjellen kan analyseres med bruk av mikrosimuleringsprogrammer, men det er 
vurdert som ikke nødvendig i dette prosjektet fordi beregningene viser god avvikling 
med tradisjonell utforming, og det er beregninger med tradisjonell utforming som er 
benyttet videre.
Etablering av kollektivfelt eller sambruksfelt 2+/3+.
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Forsinkelsene i kryssene er hentet fra kapasitetsberegninger utført i Sidra. Rundkjøringen i 
Årøkrysset utvides til å håndtere 2 gjennomgående felt på E39. Sidraberegningene viser at 
utvidelsen betyr lite med hensyn på endringer i kjøretid og forsinkelser.  Beregningene viser 
akseptable belastningsgrader både i dagens og fremtidig situasjon.  Økt kapasitetsreserve er 
ikke prissatt i beregningene. I beregningene er det ikke lagt inn endret kjøretid som følge av 
utvidelsen av rundkjøringen.

Med hensyn på utvidelse av E39 fra 2 til 4 felt beregner EFFEKT en liten tidsgevinst som følge 
av bedret kapasitet. Forhold som robusthet i forhold til motorstopp etc. blir ikke beregnet.

Trafikantnytte6.2.2

Tabell 6-2: Endringer i trafikantnytte i forhold til 0-alternativet. Verdiene er oppgitt i mill. kroner.
Lergrovika - Årø

Trafikanters tidskostnader 15,9
Kjøretøyers driftskostnader -2,6

Det er beregnet en nytte med hensyn på tidskostnadene på ca. 15,9 millioner kroner. 

Som nevnt er det ikke lagt inn endringer i kjøretid som følge av at rundkjøringen ved Årø 
bygges større. Gevinsten med hensyn på tidskostnadene ligger i reisetidsgevinsten som 
EFFEKT beregner som følge av utbedring av vegen fra 2 til 4 felt. 

Det er beregnet at driftskostnadene øker med 2,6 mill. kroner. Hovedårsak til dette er at 
krysset med Eikremsvingen får høyre inn og høyre ut som følge av midtdeleren på E39. Dette 
medfører at halvparten av trafikken må snu i tilstøtende rundkjøring, noe som medfører ekstra 
utkjørt distanse for trafikken til Eikremsvingen. 

Kollektivtrafikk
I beregningene er det ikke tatt med konsekvenser for kollektivtrafikk. Kollektivtrafikken vil ha 
samme tidsgevinst som øvrig trafikk. Tiltaket vil derfor bedre fremkommeligheten og være 
gunstig også for kollektivtrafikken. Tiltaket vil ikke gi endret konkurranseflate mellom bil og 
buss. Eventuell prioritering av de ytterste feltene til kollektivtrafikk, kan gi noe kø for 
biltrafikken (mest aktuelt hvis det blir kø tilbake fra parsellen Kviltorp – Legrovika) og økt 
fremkommelighet og konkurransefortrinn for buss i forhold til bil.
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Med hensyn på feltbruk inn i kryss og kollektivfelt påpekes følgende: 
- Høyresvingende biltrafikk vanskeliggjør normalt at kollektivfelt kan føres helt fram til 

krysset. I denne situasjon må normalt kollektivfeltet opphøre eksempelvis 30 meter før 
krysset. 

- For å forebygge ulovlig kjøring i kollektivfeltet bør man vurdere en refuge mellom 
bilfeltet og kollektivfeltet der kollektivfeltet opphører. Dette for at bilistene har et konkret 
punkt å forholde seg til, og terskelen for å kjøre ulovlig er større når det er en fysisk 
refuge.

- Kollektivfeltet bør videreføres ut av krysset (ved eventuelle gangfelt kan dette være 
uheldig trafikksikkerhetsmessig).

Gang- og sykkelvegene vil få en mer logisk oppbygging. Underganger/kulverter sikrer myke 
trafikanters planskilte kryssing av E39. Tilkomst til kollektivholdeplasser bedres for myke 
trafikanter og samtlige løsninger utformes etter prinsippene for universell utforming.

Trafikksikkerhet6.2.3
Gevinsten på strekningen Lergrovika – Årø ligger i etablering av 4 felt med midtdeler. Som for 
Kviltorp – Lergrovika vil dette hindre møteulykker og løse problemer vedrørende 
venstresvinger. Risiko for ulykker i forbindelse med venstresvinger kan blant annet forventes å 
øke i omfang når trafikken øker.

Tabell 6-3: Endringer med hensyn på samfunnet for øvrig i forhold til 0-alternativet. Verdiene er oppgitt i mill. 
kroner.

Lergrovika - Årø
Ulykkeskostnader 10,0

Det er beregnet en nytte med hensyn på ulykker på 10,0 millioner kroner. Beregningene viser 
ingen store forskjeller med hensyn på antall ulykker i 0-alternativet og med ny løsning. Dette 
er heller ikke urimelig fordi det ikke har skjedd ulykker på parsellen de siste 5 årene og dette 
tar EFFEKT hensyn til. Det som gir gevinsten på 10 millioner er at alvorlighetsgraden
reduseres som følge av midtdeleren på E39.   

Støy- og luftforurensning6.2.4
I henhold til føringer i Statens vegvesens planprogram er det støyproblematikken som har fått 
størst prioritet i utredningen. Når det gjelder luftforurensning er dette medtatt generelt i 
programmet EFFEKT, men ikke utdypet utover dette.

Forholdet til regional energi og klimaplan for Møre og Romsdal
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Den regionale energi og klimaplanen for Møre og Romsdal har som mål at utslipp av 
klimagasser skal reduseres med 10% (ca. 80 000 tonn CO2-ekvivalenter) innen 2020, i 
forhold til utslippene i 2007. For å nå målet er det satt følgende strategier:

Møre og Romsdal fylke skal medvirke til en samordnet areal- og transportutvikling som 
reduserer transportbehov og bilbruk og gir en bærekraftig regional utvikling.
Møre og Romsdal fylke skal satse på bedre kollektiv-, gang- og sykkeltrafikk, spesielt i 
byområdene samt overføring av mer godstransport til sjø og jernbane.
Kollektivtransporten i Møre og Romsdal skal energieffektiviseres og skal i størst mulig 
grad benytte fornybare energikilder og gass som drivstoff.
Møre og Romsdal fylke skal medvirke til en takstpolitikk innen samferdsel som 
medvirker til best mulig kapasitetsutnyttelse.
Forvaltningsreformen vil legge til rette for større regionalpolitisk styrt samferdsel. Møre 
og Romsdal fylke skal i samarbeid med transportetatene søke en helhetlig 
virkemiddelbruk for å nå overordnede mål for en god tilgjengelighet og et trygt og 
miljøvennlig transportsystem.
Klimahensyn skal legges til grunn for fylket sin samferdselspolitikk.

KVU-arbeidet E39 Ålesund - Bergsøya
Vegprosjekter som bidrar til vesentlig reisetidsgevinster vil også generere økt trafikkarbeid, 
som igjen vil bidra til økt klimautslipp. I tillegg øker gjennomsnittshastigheten, noe som 
medfører økt utslipp. På den andre siden vil reduksjon av fergetransport bidra positivt til 
klimautslippet. 

Ved hjelp av trafikkberegninger og effektberegninger kan endringen i klimautslipp for de ulike 
konseptene estimeres. Det må imidlertid bemerkes at modellene er usikre, og resultatene er 
beheftet med stor usikkerhet. Siden transportmodellen inneholder en stor mengde veglenker i 
hele regionen, vil små unøyaktigheter i enten 0-alternativet eller i konseptene kunne gi store 
utslag. 

Tabell 6-4 viser forventede resultater første år etter åpning.  
Tabell 6-4: Endring i klimautslipp som følge av konseptene (tonn). Tall fra KVU E39 Ålesund – Bergsøya.
Konsept K1 K2 K3 K4 K5 KA KB
Dagens situasjon i 
influensområdet* 655 559 655 559 655 559 655 559 655 559 655 559 655 559
Situasjonen med tiltak 690 996 671 116 671 318 677 069 660 876 677 351 675 323
Endring 35 437 15 557 15 759 21 510 5 317 21 792 19 764

*Spjelkavik – Sjøholt i sør til Bergsøya-Averøya-Eide i Nord. Gossen – Midsund i vest til Rauma i øst.

Som tabellen viser gir alle konseptene en økning i klimautslippene. Årsaken til dette er at alle 
konseptene gir betydelig trafikkøkning, og selv om reduksjon i fergedrift bidrar positivt 
oppveier ikke det økningen som følge av trafikkveksten. Endringene er imidlertid små, sett i 
sammenheng med det samlede utslipp fra vegtrafikk i Møre og Romsdal som utgjør i 
underkant av 500 000 tonn pr. år. Av fergeavløsningskonseptene viser beregningene at K5 gir 
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minst økning, men det må presiseres at det er svært unøyaktige tall. Anbefalte konsept fra 
Statens vegvesen er kombinasjonen K2-KA.

Reguleringsplan E39 Kviltorp – Lergrovika
TØI (2009) hevder at fortetting, kjøpesenterstopp og gode areal- og transportplaner er 
virkemiddel som har god effekt på reduksjon av bil. For reguleringsplan E39 Kviltorp –
Lergrovika er det i reguleringsbestemmelsene innlemmet forbud mot etablering av kjøpesenter 
i området. Samtidig vil etablerings av 4-feltsveg gi gode muligheter for prioritering av 
kollektivtransport og det er planer om en vesentlig oppgradering av gang- og sykkelvegnettet i 
området.   

Støy
For fagfeltet støy er gjeldende retningslinjer samt HB 140 kapittel 5.6.2 benyttet til å vurdere 
de prissatte konsekvensene for tiltaket. Hovedsakelig går metodikken ut på å kartlegge antall 
boenheter og institusjonsplasser med utendørs støynivå over grenseverdier gitt i 
Miljøverndepartementets retningslinje T-1442, samt boenheter og institusjonsplasser med 
innendørs støynivå over grensene gitt i NS 8175, klasse C. På bakgrunn av dette beregnes 
nytte/kostnader forbundet med helseplager på grunn av støy. 

For strekningen Lergrovika - Årø er det gitt en oppsummering av antall boliger og personer 
med ulik støybelastning i Tabell 6-5.

Tabell 6-5: Oppsummering av støyforhold for dagens E39 og framtidig E39.
Dagens E39

(0-alterantivet)
Framtidig E39
(planforslaget)

Utendørs
Antall boenheter med støynivå Lden 55 – 66 dBA på fasade 
(gul støysone) 18 22
Antall boenheter med støynivå over Lden 65 dBA på fasade 
(rød støysone) 3 1

Antall personer* utsatt for støynivå over Lden 55 dBA på 
fasade utenfor rom til støyfølsom bruk 48 53

Innendørs
Antall personer utsatt for over Lekv,A,24t 30 dB innendørs 
støy i rom til varig opphold 8 7
Støyplageindeks (SPI) 15 16
*Basert på Statistisk Sentralbyrås statistikk over antall personer pr boenhet 
(http://www.ssb.no/emner/02/01/20/familie/tab-2011-04-07-02.html)
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En kombinasjon av voll og støygjerde er planlagt brukt på strekningen som tiltak mot støy og 
dette tiltaket er vist i Tabell 6-6. For øvrig er strekningen lite egnet til bruk av skjermer og
voller på grunn av plassmangel mellom store industri og kontorbygg.

Tabell 6-6: Skjermingstiltak langs E39 Kviltorp – Lergrovika. Sideanvisning er gitt med kjøreretning østover. 
Angivelse av profilnummer er veiledende. 
Tiltak Profil fra Profil til Side Kommentar
Støyskjerm/Voll, høyde 3 
m 4700 4850 V

I tillegg til tiltak langs E39 vil det i en senere planfase være aktuelt å gjøre tiltak på fasader til 
boliger og andre støyfølsomme bygg med for høyt støynivå for ytterligere å redusere 
innendørs støynivå. Målet er å få innendørs støy under Lekv,A,24t 30 dB for alle støyfølsomme 
bygg. Aktuelle tiltak på fasader kan være lyddempende ventiler, lydisolerende vinduer, 
etterisolering innendørs eller i noen tilfeller utbedring av selve fasaden. Tiltaket er avhengig av 
støynivå ved den enkelte fasade samt hvilken konstruksjon den enkelte fasade har. Tiltak på 
fasade kan redusere innendørs støynivå med 5-10 dB avhengig av hvilket tiltak som benyttes.

Figur 6-4: Støysonekart for vestre del av ny E39 Lergrovika. Gul og rød sone er angitt i henhold til 
Miljøverndepartementets retningslinje T-1442 og støyen er beregnet for år 2035. Lys og mørk gul sone angir 
lydnivåer mellom Lden 55 – 65 dBA, rød sone angir støynivåer over Lden 65 dBA. Grønn prikk angir at ingen tiltak på 
bygning. Rød prikk angir at tiltak skal vurderes på bygning.
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Figur 6-5: Støysonekart for østre del av ny E39 Lergrovika - Årø. Gul og rød sone er angitt i henhold til 
Miljøverndepartementets retningslinje T-1442 og støyen er beregnet for år 2035. Lys og mørk gul sone angir 
lydnivåer mellom Lden 55 – 65 dBA, rød sone angir støynivåer over Lden 65 dBA. Grønn prikk angir at ingen tiltak på 
bygning. Rød prikk angir at tiltak skal vurderes på bygning.

Tabell 6-7: Oversikt over eiendommer med bygninger hvor tiltak på fasade eller uteplass skal vurderes (markert 
med rød prikk på støysonekart).
Gnr/bnr Hjemmelshaver

31/12 - Rogne Elisabeth Lergrovik, Årøhaugen 21, 6422 Molde
- Rogne May Synnøve, Østensjøveien 146 B, 0686 Oslo

31/51 Harstad Helge AS, Gaupset, 6631 Batnfjordsøra
32/21 Harstad Helge AS, Gaupset, 6631 Batnfjordsøra
32/47 Hoemsnes Notto, Årøhagen 10, 6422 Molde
32/48 Ølander Johny, Årøhagen 8, 6422 Molde
32/49 Bergan-Skar Solveig, Kometvegen 9, 6419 Molde
32/59 Langås Bjørn, Eikremsvingen 3, 6422 Molde
32/61 Aarø Liv, Årøhagen 4, 6422 Molde
32/63 Brakstad Liv, Eikrem, 6422 Molde
32/74 Kristengård Håkon Alfred, Tennstikkvgen 4, 6422 Molde
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Gnr/bnr Hjemmelshaver

32/76 - Reistad Bjarne, Opdølvegen 66, 6450 Hjelset
- Reistad Åge, Tennstikkvegen 8, 6422 Molde

32/96 Sandvik Brita, Eikrem, 6422 Molde
33/4 Molde utleieboliger KF, Rådhusplassen 1, 6413 Molde (Årtunvegen 6 – bolighus)

33/28 - Thorvik Erling, Årøhaugen 11, 6422 Molde
- Thorvik Wenche Morsund, Årøhaugen 11, 6422 Molde

33/42 - Dragset Torild Anita, Årtunvegen 9, 6422 Molde
- Slyngstad Roger, Årtunvegen 9, 6422 Molde

33/47 - Østigård Anne K Hals (d)
- Østigård Bente, Vikåsen 63 B, 7054 Ranheim

33/48 Ersvik Tor Asle, Årtunvegen 4, 6422 Molde
33/58 Tornes Anne Marie Berg, Årtunvegen 7, 6422 Molde
33/60 Lønset Liv Toril, Årtunvegen 14, 6422 Molde
33/69 Øye Kjell Leidulv, Årtunvegen 5, 6422 Molde

33/75 - Sandblåst Hilde Iren Malo, Årtunvegen 3, 6422 Molde
- Sandblåst Reidar, Årtunvegen 3, 6422 Molde

33/84 Sandøy Jan Tore, Årtunvegen 11, 6422 Molde
33/102 Berild Einar, Årtunvegen 2, 6422 Molde
33/213 Eikremsvingen 7 AS, Eikremsvingen 13, 6422 Molde

Kostnadsendringer for støy og luftforurensning

Tabell 6-8: Endringer med hensyn på støy og luftforurensning i forhold til 0-alternativet. Verdiene er oppgitt i mill. 
kroner.

Lergrovika - Årø
Støy og luftforurensning -1,0

EFFEKT beregner -1,0 millioner i nytte som følge av utslipp fra kjøretøyene. Løsningen gir økt 
reiselengde for trafikken til / fra Eikremsvingen og det er dette som gir økt utslipp.

Restverdi og skattekostnad6.2.5

Tabell 6-9: Endringer med hensyn på restverdi og skattekostnad i forhold til 0-alternativet. Verdiene er oppgitt i mill. 
kroner

Lergrovika - Årø
Restverdi 17,4
Skattekostnad -32,4
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Restverdi
Restverdi er et utrykk for investeringens nytte etter analyseperiodens slutt (analyseperiode 25 
år, levetid 40 år), og er knyttet opp til størrelsen på investeringskostnaden. Lergrovika – Årø 
har en restverdi på 17,4 mill. kroner.

Skattekostnad
Alle inn- og utbetalinger over offentlige kasser skal beregnes med en ekstra skattekostnad på 
20 øre pr. investert krone. For Lergrovika - Årø utgjør dette -32,4 mill. kr.

Det offentlige budsjett6.2.6

Tabell 6-10: Endringer for det offentlige budsjett i forhold til 0-alternativet. Verdiene er oppgitt i mill. kroner.
Lergrovika - Årø

Investeringskostnader -142,6
Drift og vedlikeholdskostnader -20
Skatte og avgiftsinntekter 0,9

Investeringskostnader
Det er hentet investeringskostnader fra Anslagsrapporten ”E39 Bypakken Molde”. Prisene er 
oppgitt i 2012 kroner.

For Lergrovika - Årø kom kostnadsgruppen kom fram til en investeringskostnad på 142,6 mill. 
kr. Det er 84 % sannsynlighet for at kostnaden kommer innenfor +/- 10 %.

Drifts- og vedlikeholdskostnader
Beregningene viser at drift og vedlikeholdskostnadene er 20 millioner kroner større med ny 
løsning enn for den gamle. 

Skatte- og avgiftsinntekter
Skatte og avgiftsinntekter til det offentlige er et produkt av at transportaktivitet er belastet med 
offentlige avgifter (drivstoffavgifter etc.) og er å betegne som overføring fra privat sektor til det 
offentlige. Økt reiselengde for trafikken til Eikremsvingen er hovedårsaken til en økning i 
inntekter på 0,9 mill. kroner.
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Samlet nytte-kostnad6.2.7

Tabell 6-11: Tabellen viser netto nytte (mill. kr) og netto nytte pr budsjettkrone.
Komponenter Tiltak
Trafikant og transportbrukernytte 13,9
Operatørnytte 0
Budsjettvirkning -161,8
Ulykker 10,0
Støy og luftforurensning -1,0
Restverdi 17,4
Skattekostnad -32,4
= Netto nytte -153,9
= Netto nytte pr budsjettkrone -0,95

Netto nytte beskriver nytten av tiltaket minus kostnadene ved gjennomføring og drift av tiltaket. 
Netto nytte er beregnet til -153,9 mill. kroner.

Netto nytte pr budsjettkrone er et relativ mål på lønnsomhet og sier forenklet om hva 
samfunnet får igjen netto for hver krone som benyttes til realisering av prosjektet. 
Beregningene viser en netto nytte pr. budsjettkroner på -0,95 kr. Det vil si du taper 95 øre på 
hver krone du investerer.

Diskusjon av resultater og følsomhetsvurdering6.2.8
Beregningene viser at utbygging av strekningen Lergrovika – Årø ikke er lønnsomt 
samfunnsøkonomisk gitt de forutsetningene som ligger til grunn for beregningene. Dette er et 
rimelig resultat tatt i betraktning at beregningene viser at det ikke er knyttet vesentlige 
tidsgevinster for bilistene knyttet til løsningen. I dagens situasjon er det tidvis kø på 
strekningen som følge av tilbakeblokkering fra Kviltorp – Lergrovika. Nytten som følge av 
reduksjon i denne køen er knyttet til parsellen Lergrovika – Kviltorp og er dermed ikke med i 
beregningene for parsellen Lergrovika – Årø. Det er heller ikke spesielle utfordringer 
trafikksikkerhetsmessig på strekningen. 

Det ligger noe usikkerhet i beregnet trafikkvekst i fremtiden. Som beskrevet i kapittel 6.2.1 ligger 
det inne trafikkgenerering fra 130 nye boliger på Nedre Eikrem og 450 nye boliger på Årølia.
Trafikkmengdene på strekningen er beregnet til å være ca. 12 000 kjt/døgn i dagens situasjon. 
Med utbygging av boligområdene på Nedre Eikrem og Årølia kan trafikkmengdene forventes å 
bli ca. 13 000 kjt/døgn. Denne utbyggingen er i beregningene forutsatt gjennomført før åpning 
av parsellen Lergrovika - Årø. I tillegg kommer generell vekst i løpet av analyseperioden på 25 
år. Således ligger trafikkmengdene over kravet i håndbok 017 for når det skal etableres 4 felt 
og midtdeler for en ny veg.
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Potensialet for boligutbygging nord og øst for Årø er større og kommunen opplyser at Årølia (ca. 
140 daa), Røbekklia (ca. 140 daa) og Solstrandfeltet (ca. 130 daa) etter ferdig utbygging kan 
medføre ytterligere 500 boliger. Lengre øst, i Elgsåslia (ca. 110 daa) og Strandelia (ca. 290 
daa), antar kommunen at det er potensiale for 1000 nye boliger. Områdene Elgsåslia og 
Strandelia er ikke regulert, men plan for Elgsåslia er under arbeid.

Ved å benytte tilsvarende turproduksjon som tidligere, 3,5 bilturer pr. bolig (se kapittel 6.2.1), 
vil 1500 boliger medføre en ÅDT på 5 250 kjt/døgn til/fra boligområdet. I 0-alternativet er det 
antatt at 50 % av trafikken til/fra boligene er å finne igjen på E39 mellom Lergrovika og Årø. 
Med å benytte samme antagelse vil E39 mellom Lergrovika og Kviltorp (øst for Lergrovika) få 
et bidrag i ÅDT på ca. 2 600 kjt/døgn som følge av ytterligere 1 500 boliger. 

Andre aspekt som har betydning for parsellens fremtidige trafikk er etablering av nytt sykehus 
øst for Årø og avslutting av bompengeperioden for Tustentunnelen. Dette er forhold som ikke 
vurderes i denne utredningen, men en lokalisering av sykehuset øst for Årø vil ytterligere øke 
E39s trafikkmengde. En avslutting av Tustentunnelens bompengeperiode vil derimot mest 
sannsynlig bidra lite når det gjelder økning i trafikkmengden.

Tabell 6-12 viser en sammenstilling av trafikkmengdene på E39 øst for Lergrovika under ulike 
forutsetninger med hensyn på trafikkvekst. Raden markert med oransje, 0-alternativet,
gjenspeiler trafikkmengdene som er benyttet i beregningene i EFFEKT.

Tabell 6-12: Trafikkmengder på E39 på parsellen Kviltorp – Lergrovika gitt ulik utvikling, ÅDT.

År 2012 År 2040
0,75 % årlig trafikkvekst

Dagens 12 200 15 000
0-alternativet
(+580 boliger) 13 200 16 300

Full boligutbygging
(+580 + 1500 boliger) 15 800 19 500

Følgende forhold kan kommenteres vedrørende tabellen:
De fylkesvise prognosene for Møre og Romsdal viser en gjennomsnittlig årlig 
trafikkvekst på 0,75 % (hentet fra EFFEKT 6.43) i perioden år 2012- 2040. I forhold til 
dagens trafikk vil dette si en økning på om lag 23 % (ÅDT ca. 3000 kjt/døgn) frem til 
2040. Trolig vil Molde som by ligge over denne prognosen. Som sammenligning viser 
tellepunktet på E39 ved Tøndergård er gjennomsnittlig årlig trafikkvekst på ca. 1,3 % i 
perioden 2002-2012. 
Prognosene skal gjenspeile forhold som økt boligutbygging, men også økt velstand, 
endret bilhold med mer. Når den årlige trafikkveksten er lav, betyr lokal utbygging en 
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større rolle for trafikkveksten. Med å legge inn enn viss andel boligutbygging i 0-
alternativet for år 2012 tar man hensyn til lokale forhold og kompenserer for den lave 
prognosen.

6.3 Ikke-prissatte konsekvenser

Landskapsbilde6.3.1

Fagtemaets bruk av metoden
Med landskapsbilde menes i denne sammenhengen en landskapsfaglig vurdering av 
områdets utseende. Landskap kan framstå som rene natur- eller kulturmiljøer eller overganger 
mellom disse. Fagtemaet vurderer konsekvenser for terrengform, vegetasjon, vann og 
menneskeverk (f.eks. bygninger og veger) som gir landskapet endret innhold og uttrykk.
Analysen av fagtemaet bygger på befaringer på de to strekningene/parsellene, analyse av kart 
og foto.

De visuelle og romlige endringene som følger av tiltaket, vil være begrenset til vegens 
nærområde. I denne vurderingen vil derfor planområdet sammenfalle med influensområdet.

Verdi
Området fra Lergrovika til Årø varierer fra jordbruksland i vest til tettere bebyggelsen av 
næringsvirksomhet, industri fram til Molde Lufthavn, Årø, i øst. Skalaspranget og fraværet av 
en enhetlig stil i områdets bebyggelse på den ene siden, og den delvis vide utsikten mot 
Romsdalssiden skaper en stor spennvidde som gir landskapet middels til liten verdi.

Omfang
Tiltaket vil innebære at eksisterende veg utvides fra to til fire felt. Breddeutvidelsen av vegen 
og anleggelsen av underganger med tilhørende ramper og støttemurer vil forsterke vegens 
arealbeslag i området. Eksisterende svingefelt og sperrefelt gjør at breddeutvidelsen vil 
variere. På grunn av de store bygningsvolumene og de begrensede støyskjermingstiltakene vil 
imidlertid vegen kunne fremstå som et samlende karakterelement og gi et mer ensartet 
landskap. For fagtema landskapsbilde vil derfor vegen gi middels positivt omfang.

Konsekvens
Middels til liten verdi og middels positivt omfang gir middels positiv konsekvens.
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Nærmiljø6.3.2

Fagtemaets bruk av metoden
Fagtema nærmiljø beskriver virkningene for beboerne i og brukerne av 
undersøkelsesområdet. Vurderingene bygger på befaring i området, kart og litteraturstudier. 
Influensområdet er nærliggende områder omkring de aktuelle parsellene samt boligområder 
som kan bli utsatt for betydelig trafikk fra ny firefeltsveg.

Figur 6-6: Kartutsnitt som viser næringsvirksomheters lokalisering i og rundt planområdet.

Tabell 6-13: Tabell som viser foretak/enheter i og rundt planområdet (listen er ikke uttømmende).
Nr. Foretak/enhet og besøksadresse Bransje

1

Bakeriet Roseby AS, Lergrovik, 
6422 Molde

Butikkhandel med bakervarer og 
konditorvarer

Bakers Molde Bakeri, Lergrovik, 
6422 Molde

Produksjon av brød og ferske 
konditorvarer

2 Årø Bilsenter AS, Årøhaugen, 
6422 Molde (avd. salg og verksted)

Detaljhandel, vedlikehold og 
reparasjoner av lette motorvogner

3

Kystlab AS, Eikremsvingen 1, 
6422 Molde Teknisk prøving og analyse

Oskar Sylte Mineralvannfabrikk AS, 
Eikremsvingen 1, 6422 Molde

Produksjon av mineralvann, 
leskedrikker og annet vann på 
flaske
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Nr. Foretak/enhet og besøksadresse Bransje

4

Bohus Løding AS, Eikremsvingen 2, 
6422 Molde Butikkhandel med møbler

Bunnpris Årø (Årø Lavpris AS), Eikremsvingen 2, 
6422 Molde Butikkhandel med bredt vareutvalg

E K Hansen Trykk AS, Eikremsvingen 2, 
6422 Molde Trykking

Kneippen Molde AS Avd Årø, Eikremsvingen 2, 
6422 Molde

Butikkhandel med bakervarer og 
konditorvarer

Pirmin Eiendom AS, Eikremsvingen 2, 
6422 Molde

Utleie av egen eller leid fast 
eiendom ellers

5

Møre og Romsdal Reklametrykk AS, 
Eikremsvingen 4, 6422 Molde Trykking

Tools Nord AS Avd Molde, Eikremsvingen 4, 
6422 Molde Engroshandel med diverse verktøy

Låsteknikk Molde AS, Eikremsvingen 4, 
6422 Molde Butikkhandel med jernvarer

6

Reklameservice AS, Eikremsvingen 5, 
6422 Molde Skilt og dekor

Eikremsvingen 7 AS, Eikremsvingen 13, 
6422 Molde

Utleie av egen eller leid fast 
eiendom ellers

7

Shell/7-Eleven Årø, Årøhaugen, 
6422 Molde

Detaljhandel med drivstoff til 
motorvogner

Nor Tekstil Avd Molde Avd 7512, Årøhagen, 
6422 Molde Vaskeri- og renserivirksomhet

8

BYBUDET Håkon Kristengård, Tennstikkvegen 
4, 6422 Molde Godstransport på veg

Reistad Transport & Flyttebyrå AS, 
Tennstikkvegen 8, 6422 Molde Flyttetransport

9 Brunvoll AS (Besøksadresse: Strandgata 4-6, 
6415 Molde) Skipsutstyr

10

Avinor AS Avd Molde lufthavn, Årø, 
6421 Molde

Andre tjenester tilknyttet 
lufttransport

Møre og Romsdal Bilutleie AS Avd Molde 
(Avis- og Budget Bilutleie avd Molde)

Utleie og leasing av bilder og andre 
lette motorvogner

SAS Ground Handling Norway – Molde Lufthavn 
Årø, Molde lufthavn Årø, 6421 Molde Flyplassvirksomhet

Securitas Transport Aviation Security AS Avd 
Molde, Molde lufthavn, Årø, 6421 Molde Private vakttjenester

Røros Flyservice Avd Molde, Molde lufthavn Årø, 
6421 Molde

Andre tjenester tilknyttet 
lufttransport

11 Molde Billakkering AS, Krohnsvingen 1, Vedlikehold og reparasjon av 
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Nr. Foretak/enhet og besøksadresse Bransje
6421 Molde motorvogner, unntatt motorvogner
Molde Redning AS, Krohnsvingen 1, 
6421 Molde Redningstjenester

Wise Consulting AS, Krohnsvingen 1, 
6421 Molde Programmeringstjenester

12 Årø Stål AS, Årø 6421 Molde Bearbeiding av metaller

Verdi
Området fra Lergrovika til Årø består hovedsakelig av bebyggelse med merkantil virksomhet. 
På grunn av områdets lave tetthet av boliger, store innslag av parkeringsplasser og andre 
bilrelaterte arealer, fraværet av tilrettelagte krysningspunkter for fotgjengere og syklister på 
E39 og innslaget av få karakterskapende elementer gis området liten verdi.

Omfang
Utvidelsen av eksisterende veg fra to til fire felt vil i en viss grad endre bruksmulighetene i 
området. Noe av parkeringsarealene til forretningsvirksomheten nord for E39 vil bli innlemmet 
i trafikkarealet. På sørsiden blir hovedvegen avkjørselsfri. Siden adkomsten til eiendommene
vil foregå fra henholdsvis fv.64 og Årøkrysset, vil bruksmuligheten til eksisterende 
bensinstasjon reduseres betydelig.

Økning av vegbredde, fjerningen av adkomstene sør for vegen og muligheten for å svinge på 
tvers av kjørefeltene i krysset Eikremsvingen / E39, vil forsterke vegen som barriere for ferdsel 
og opplevelse. Anleggelse av en bred, åpen og godt belyst gangkulvert under E39 ved det 
nevnte krysset, vil derimot i noen grad redusere barrierevirkningen som vegen danner for 
fotgjengere og syklister i dag. Også anleggelsen av gang- og sykkelveg på begge sider av 
E39, trerekker og buskfelt vil bidra til å gjøre området mer attraktivt for disse brukergruppene.
Bruk av alléer og trerekker er et tradisjonelt bymotiv som tiltaket tar i bruk og dermed 
viderefører. Som en del av hovedadkomsten til Molde by, gi derfor tiltaket øke områdets 
identitetsskapende betydning. 

For fagtema nærmiljø vil derfor vegen gi middels positivt omfang.

Konsekvens
Liten verdi og middels positivt omfang gir liten positiv konsekvens.
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Kulturmiljø6.3.3

Verdi
Planområdet har ubetydelig kulturhistorisk verdi.

Omfang
Ingen av tiltakene virker inn på registrerte kulturminner, verken i planområdet eller i et større 
influensområde. Tiltaket er derfor vurdert å medføre intet omfang.

Konsekvens
Ubetydelig verdi og intet omfang gir ubetydelig konsekvens.

Naturressurser6.3.4

Verdi
Det store jordet øst for gården er fulldyrket areal som i dag brukes til forproduksjon. Arealene 
framstår lettbrukt, med godt egnet jordsmonnskvalitet og av middels størrelse. Det gis derfor
middels til stor verdi.
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Omfang
2,3 daa fulldyrka jord bygges ned som følge av vegutvidelsen E39 Lergrovika - Årø. Dette 
tilsvarer 0,9 % av gårdens fulldyrka areal. Omfanget av vegutvidelsen vurderes derfor som lite 
negativt.

Skogbruk og utmarksressurser blir ikke berørt av dette tiltaket. 

I tillegg planlegges det vegutvidelse på parsellen E39 Kviltorp - Lergrovika som i tilfelle vil 
medføre tap av ytterligere 3,4 daa fulldyrka jord. Vurdering av dette tas ikke inn her, men 
behandles i egen reguleringsplan.

Konsekvens
Middels verdi og lite negativt omfang gir liten negativ konsekvens.

Naturmiljø 6.3.5

Influensområde
Influensområdet tilsvarer planområdet slik det går fram av planprogrammet. I tillegg inkluderes 
Årøelva nedstrøms til og med vika der den renner ut i fjorden, fordi vegutvidelsen kan øke 
eller endre avrenningsforholdene.

Verdi
Planområdet må sies å ha liten verdi som naturmiljø fordi det ikke er registret verdifulle 
naturtyper, utvalgte naturtyper, prioriterte arter, vilttrekk eller rødlistede arter. Arealet er i stor 
grad preget av inngrep. Dette gjelder også den allerede belastede Årøelva slik vannkvaliteten 
er i dag.

Omfang
Tiltaket vil ha lite negativt omfang fordi det stort sett ikke vil endre viktige biologiske eller 
landskapsøkologiske sammenhenger, artsmangfoldet eller forekomst av arter eller deres 
vekst- og levevilkår. Eksisterende veg er i dag allerede en barriere for eventuelt vilt og andre 
dyr, og utvidelsen vil trolig ikke endre dette i større grad. Det kan imidlertid være en viss fare 
for at Årøelva kan bli ytterligere belastet som følge av vegutvidelsen, både under 
anleggsfasen og driftsfasen. Det er potensiale for økt avrenning med miljøgifter, partikler og 
salt fra den utvidede vegen, og graving ved elveløpet i anleggsperioden kan forårsake 
forslamming nedstrøms og utover i elvemunningen.
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Konsekvens
Konsekvensen for naturmiljøet som følge av utvidelsen av E39 fra Lergrovika til Årø vil være 
liten negativ konsekvens(-) fordi området i dag har liten verdi som naturmiljø, men tiltaket kan 
uten forebyggende tiltak påvirke Årøelva. 

Vurdering etter naturmangfoldlovens prinsipper § 8-12.
I samsvar med lov av 19.06.2009 om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven), 
skal offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet vurdere kunnskapsgrunnlaget (§8), 
føre-var-prinsippet (§9), økosystemtilnærming og samlet belastning (§10), kostnadene av 
miljøforringelse (§11) og miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder (§12).
Planområdet består i hovedsak av vegareal, bebygde arealer, dyrket mark, hager, skrotemark, 
og P-areal. Årøelva renner nær planområdet og videre ut i sjøen der det er beite- og 
yngleområde for sjøfugl.

Kunnskapsgrunnlaget i planområdet vurderes godt nok i forhold til sakens karakter og 
risiko for skade på naturgrunnlaget. Å ta i bruk føre-var-prinsippet vurderes ikke 
relevant.
Planområdet er allerede belastet i form av europaveg og bebyggelse. Vegen blir 
bredere og mer areal blir nedbygd, men naturverdiene i planområdet er små og den 
samlede belastningen i planområdet synes ikke å bli vesentlig endret. Årøelva er 
allerede belastet i form av forurensning, og mer vegareal kan bidra til noe mer økt 
overflateavrenning til elva dersom dette ikke ledes bort eller fordrøyes, men dette kan 
og bør forebygges.
Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder bør tas i bruk for å hindre potensiell 
avrenning til Årøelva både i anleggsfase og driftsfase. Eventuelle kostnader må bæres 
av tiltakshaver.

Avbøtende tiltak
Tiltak for å hindre avrenning til Årøelva nedstrøms som følge av vegutvidelsen må 
gjennomføres både i anleggsfasen og driftsfasen.
Gjøre analyser av eventuelle forurensede masser ved bensinstasjonen (se også ROS-
analyse).
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6.4 Sammenstilling og anbefaling

Sammenstilling av samfunnsøkonomisk analyse6.4.1
Sammenstillingen av den samfunnsøkonomiske analysen skal gi en systematisk vurdering og 
presentasjon av resultatene fra de enkelte konsekvenstemaene. Sammenstillingen fungerer 
derfor også som en oppsummering av de enkelte komponentene/fagtemaene.

Prissatte konsekvenser

Tabell 6-14: Prissatte konsekvenser
Komponenter Tiltak
Trafikant og transportbrukernytte 13,9 
Operatørnytte 0
Budsjettvirkning -161,8
Ulykker 10,0
Støy og luftforurensning -1,0
Restverdi 17,4
Skattekostnad -32,4
= Netto nytte -153,9
= Netto nytte pr budsjettkrone -0,95

Beregningene viser at utbygging av strekningen Lergrovika – Årø ikke er lønnsomt 
samfunnsøkonomisk. Dette er et rimelig resultat tatt i betraktning at beregningene viser at det 
ikke er knyttet vesentlige tidsgevinster for bilistene knyttet til løsningen. Det er heller ikke 
spesielle utfordringer trafikksikkerhetsmessig på strekningen. 

Statens vegvesen Region midt
Reguleringsplan med konsekvensutredning
E39 Lergrovika - Årø
Desember 2013

06.12.2013

100

osb
p:\1 oppdrag\255161 reguleringsplan kviltorp legrovika\08 

rapporter\rapporter\07_regulering\utkast (underveis-kladd)\255162_lergrovik - årø\revisjon etter 
offentlig ettersyn\pb+ku - l_å - revisjon etter offentlig ettersyn.docx

ra
o4

n 
20

08
-0

1-
23

Ikke-prissatte konsekvenser

Tabell 6-15: Ikke-prissatte konsekvenser
Fagtema Planforslag Begrunnelse

Landskapsbilde ++

Den helhetlige utformingen av vegen sammen med den
landskapelige utformingen vil bidra til at vegen kan fremstå 
som et samlende karakterelement og gi et mer ensartet 
landskap i et område som i dag preges av svært variert 
bebyggelse med en lite sammenhengende struktur.

Nærmiljø +

Et område med få boliger vesentlig preget av trafikk og 
merkantil virksomhet vil få bedre forhold for gående og 
syklende. Trerekker og buskfelt vil bidra til å gjøre området 
mer attraktivt og forsterke områdets karakter som innfartsåre 
til Molde by.

Naturmiljø - Tiltaket kan uten forebyggende tiltak påvirke Årøelva. 
Kulturmiljø 0 Tiltaket virker ikke inn på registrerte kulturminner.
Naturressurser - Noe tap av fulldyrket jord.

Vurdering av 
samlet nytte +

Breddeutvidelsen av vegen og omleggingen av 
avkjørselssituasjonen vil ha noe negative konsekvenser 
for fagtemaene naturmiljø og naturressurser, ubetydelig 
for kulturmiljø og positive for nærmiljø og 
landskapsbilde. Bedre forhold for gående og syklende og
helhetlig vegutforming bidrar til at vegen kan fremstå 
som et karakterelement forankret i områdets egenart og 
byhistorie. Samlet gir derfor tiltaket liten positiv
konsekvens for de ikke-prissatte konsekvensene.
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Sammenstilling av lokal og regional utvikling6.4.2
Sammenstillingen er hentet fra egen rapport som omhandler lokal og regional utvikling.

Tabell 6-16: Sammenstilling av lokal og regional utvikling
Mål Måloppnåelse Kommentar

Regionalt og nasjonalt nivå
Bedre forutsigbarhet, bedre 
framkommelighet særlig for 
langdistansetransporter. i noen grad

Bedre flyt i trafikken med 4 felt, mindre 
fare for kødannelse, utbedring av 
kryssene.

Redusere tallet på ulykker og 
ulykkeskostnadene i stor grad Det bygges midtdeler som gir en 

sikrere veg og antatt mindre ulykker.

Sikre mot påkjørsler og unngå 
ulykker med skader både på 
materiell og mennesker.

i noen grad

Avkjørselssanering og fjerning av 
kryss gir et mer forutsigbart 
kjøremønster med mindre risiko for 
påkjørsler. 

Lokalt nivå

Avklare arealbruken og avlaste 
dagens veg. i stor grad

Byggegrenser ift. senterveg avklares 
på nytt.  Veg bygges slik at kravene til 
ÅDT i henhold til SVV håndbøker 
oppfylles

Redusere miljøulempene for 
naboer til E39. i noen grad

Bedre flyt i trafikken med firefeltsveg, 
mindre forurensning.  Det etableres 
støytiltak for boligområder

Lette innfarten til Molde. i noen grad
Bedre flyt i trafikken grunnet en veg 
samt kryssløsninger med bedre 
kapasitet

Lette framkommeligheten og bedre 
trafikksikkerheten for myke 
trafikanter der man har lagt vekt på 
universell utforming.

i stor grad

Det bygges undergang under E39, i 
dag mangler det sikre 
fotgjengerkrysninger av E39 innen 
parsellen. Det legges opp til GS-veg 
på begge sider av E39.

Utforme veg og sideareal med 
fokus på trafikksikre løsninger i stor grad

Det legges opp til at det ikke skal 
anlegges påkjøringsfarlige hindre 
innenfor sikkerhetssonen på 8 m fra 
hvitstrek.

Utvikle løsninger med god 
landskapstilpasning der man tar 
hensyn til at man er på
hovedinnfartsvegen til Molde.

i stor grad

Det pågår et arbeid med 
landskapsarkitekter fra Sweco Norge 
AS, Molde kommune og SvRm for å 
påse at denne strekningen også vil 
være en estetisk opplevelse å kjøre.
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Av relevante temaområder for vurdering av konsekvens medfører tiltaket konsekvens i noen 
negativ grad for virksomheter. Dette gjelder endret tilkomst og reduserte arealer for 
enkeltvirksomheter. Det vurderes at dette ikke vil få strukturelle konsekvenser. Det er ikke 
identifisert noen negativ konsekvens for arbeidsmarked lokalt eller regionalt, men noen 
enkeltarbeidsplasser vil bli berørt. Avklart arealbruk vil gi næringslivet forutsigbare rammer. 
Tiltaket har god måloppnåelse. Alle målene til prosjektet lokalt og regionalt og nasjonalt nås 
enten i stor eller i noen grad.

Anbefaling6.4.3
Den samfunnsøkonomiske analysen viser at tiltaket ikke har positiv nettonytte. Dette skyldes 
at tiltaket verken gir bedre fremkommelighet eller forbedrer trafikksikkerhetssituasjonen i 
vesentlig grad. For de ikke-prissatte konsekvensene er virkningene hovedsakelig positive. 
Størst positiv konsekvens får tiltaket på fagtema landskapsbilde og nærmiljø siden tiltaket 
representerer et karakterelement forankret i områdets egenart og byhistorie. Vurderingen av 
lokal og regional utvikling viser at tiltaket har god måloppnåelse der alle målene nås enten i 
stor eller i noen grad.
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Proff The Business Finder http://www.proff.no/

7.3 Muntlige kilder
Kjell Asbjørn Undlien, forpakter på Lergrovik gård.
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MOLDE KOMMUNE

REGULERINGSPLAN FOR E39 HP22 LERGROVIK – ÅRØ
REGULERINGSBESTEMMELSER

Dato: 27.02.2013 ArkivsakID: XX/XXXX
Sist revidert: 15.01.2014 Plan nr. 1502201136

Vedtatt av kommunestyret 20.03.2014, sak 13/14 
………….…………………………………….

Ordfører

OPPLYSNINGER
Definisjoner:
PBL Plan- og bygningsloven
TEK Byggteknisk forskrift til plan- og bygningsloven

REGULERINGSFORMÅL
Området er regulert for følgende formål, jfr. PBLs § 12-5:

BEBYGGELSE OG ANLEGG (§ 12-5, pkt. 1)
- Boligbebyggelse
- Industri
- Forretning/Industri/Kontor
- Kontor/Industri

SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR (§ 12-5, pkt. 2)
- Veg
- Kjøreveg
- Gang-/sykkelveg
- Annen veggrunn – teknisk anlegg
- Annen veggrunn – grøntareal
- Leskur/plattformtak
- Lufthavn generelt
- Kollektivholdeplass
- Parkeringsplasser

GRØNNSTRUKTUR (§ 12-5, pkt. 3)
- Vegetasjonsskjerm

LANDBRUKS-, NATUR- OG FRILUFTSFORMÅL, SAMT REINDRIFT (§ 12-5, pkt. 5)
- Landbruksformål
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HENSYNSSONER (§ 12-6):
- 140 frisikt
- 310 ras- og skredfare

BESTEMMELSESOMRÅDER (§ 12-7, nr. 1):
- #1 Anleggsbelte
- #2 Riggområde
- #3 BO1 Undergang Sylte
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Disse reguleringsbestemmelser er vedtatt med hjemmel i PBL § 12-7:

§ 1 GENERELT

1.1 PLANGRENSE
Det regulerte området er vist med plangrense på plankartet i målestokk 1:1000 A1, datert 
18.01.2013 og med revisjonsdato 15.10.2013.

1.2 FORHOLD TIL EKSISTERENDE/GJELDENDE REGULERINGSPLANER
Tidligere reguleringsplaner erstattes av denne plan innenfor gjeldende planområde. 

1.3 BYGGEGRENSER
Byggegrenser fremgår av plankartet. Der det ikke er inntegnet byggegrenser gjelder 
veglovens generelle byggegrenser.

1.4 REGULERINGSBESTEMMELSENES GYLDIGHET
Disse bestemmelser kommer i tillegg til plan- og bygningsloven.

Endringer og/eller avvik fra plankart og bestemmelser kan først godkjennes etter en 
reguleringsendring. 

Molde kommune kan i medhold av plan- og bygningsloven kapittel 19 gi dispensasjon fra 
godkjent detaljregulering med bestemmelser.

Etter at denne reguleringsplan er vedtatt, kan det ikke inngås privatrettslige avtaler som er i 
strid med planen og bestemmelsene.

1.5 ADKOMST
Der adkomst ikke er vist på plankart fastlegges den eksakte plassering av Molde kommune.

1.6 BEPLANTNING/VEGETASJON
Ingen tomt må beplantes med busker eller trær som etter Molde kommunes skjønn kan virke 
sjenerende for offentlig ferdsel. Ubebygde områder skal gis en tiltalende form og behandling. 
Eksisterende vegetasjon bør søkes bevart i størst mulig utstrekning.

Byggeplanarbeidet må sikre god etablering av ny vegetasjon slik at det raskt dannes en ny 
grønnstruktur langs vegen.

Vegetasjon som vokser inn over grensen til offentlig veg- og tilhørende sideareal, kan kreves 
fjernet.
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1.7 STØY
Miljøverndepartementets «Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-
1442/2012)» skal legges til grunn for planen. Retningslinjen legges også til grunn for 
begrensning av støy i anleggsfasen.

Lydnivå skal tilfredsstille NS 8175 klasse C innendørs og på utendørs oppholdsarealer.

Nødvendige støytiltak er innarbeidet i planen. Disse skal være ferdigstilt før veganlegget
åpnes for trafikk. Detaljering avklares i byggeplanfase.

1.8 UNIVERSELL UTFORMING
Ved nybygging og ombygging skal det legges til rette for universell utforming av utearealer 
og byggverk (eksempelvis kollektivholdeplasser, underganger og øvrige gangarealer). 
Utformingen skal være i samsvar med anbefalte løsninger i de til en hver tid gjeldende 
rundskriv, veiledninger og forskrifter. Det vises bl.a. til TEK kap. 8 og 12.

1.9 VARSLINGSPLIKT ETTER LOV OM KULTURMINNER (KML)
Hvis det i forbindelse med tiltak i marken oppdages automatisk fredete kulturminner, skal 
arbeidet straks stanses i den utstrekning det kan berøre kulturminnene eller deres sikringssone 
på 5 meter (KML §§ 4 og 6). Kulturvernmyndighet er Møre og Romsdal fylkeskommune, 
kulturavdeling, Fylkeshuset, Julsundvegen 9, 6404 Molde.

1.10 AVINORS RESTRIKSJONGRENSE FOR MOLDE LUFTHAVN, ÅRØ
Innenfor området ved siden av og til enden av Molde lufthavn, Årø hvor Avinors linjer (koter) 
for maksimal byggehøyde er vist på reguleringsplanen, er det ikke tillatt å føre opp bygninger 
med større høyde enn høydebegrensningene angir.

Avinor har utarbeidet eget støysonekart for Molde lufthavn, Årø. Ved bygging utenfor 
støysonene bør den enkelte byggherre gjøres oppmerksom på støyforholdene og mulighetene 
for å isolere for sjenerende støy.

Restriksjonsplan for Molde lufthavn, Årø, plan ENML-P-10 datert 18.08.2009, må følges.

§ 2 BEBYGGELSE OG ANLEGG

2.1 GENERELT
For områder til forretningsvirksomhet er det ikke tillatt med virksomhet som er i strid med 
forskrift om rikspolitisk bestemmelse for kjøpesentre. 

Fylkesmannen er myndighet etter forskriften. Ved søknader om nyetableringer/utvidinger av 
forretningsvirksomhet med ikke plasskrevende varer innenfor planområdet, må kommunen 
avklare med Fylkesmannen om tiltaket er i strid med forskriften.



5

Definisjon av plasskrevende varer følger av Fylkesdelplan for senterstruktur og eventuelle 
revisjoner av denne.

2.2 BOLIGBEBYGGELSE - B
Byggetiltak kan ikke skje uten dispensasjon/tillatelse fra Molde kommune. Bestemmelsene fra 
reguleringsplan “200619 Rundkjøring mellom EV039 og Rv064, vedtatt 21.06.2007”
videreføres.

2.3 INDUSTRI - I
Korrigert videreføring av 0797 Bebyggelsesplan for Lergrovik. Vedtatt 02.09.1997.

Områder for småindustri/lager/serviceformål.
a) Innenfor området kan det kun etableres produksjonsbedrifter.

b) Anleggenes og bebyggelsens art, i utforming og plassering samt avkjørsler og parkering skal 
i hvert enkelt tilfelle godkjennes av Molde kommune, som kan fastsette at bedrifter som antas 
å ville medføre særlige ulemper, henvises til bestemte deler av arealet eller til andre 
industristrøk. 

c) Bebyggelsen skal oppføres av branntrygge materialer, de høyder som er satt på planen eller 
over flyplassens høydebegrensninger, jfr. restriksjonsplanen for Molde Lufthavn.

d) I utbyggingsområdet skal all av- og pålessing av varer skje på egen grunn.

e) Opplagsplasser og skjemmende tekniske anlegg skal mest mulig unngås og skal i alle tilfelle 
skjermes av bygningsdeler, murer eller gjerder etter Molde kommunes bestemmelse.

6

2.4 FORRETNING/KONTOR/INDUSTRI – F/K/I 1/2/3

2.4.1 Felles bestemmelser
I områdene F/K/I tillates oppført bygg til forretnings- kontor- eller industri/-lagerformål, eller 
en kombinasjon av disse med tilhørende anlegg. Angående områdene som kan nyttes til 
forretning, refereres det til pkt. 2.1 Generelt.

I forbindelse med byggesøknader innenfor areal avsatt til forretning, kontor, industri skal det 
legges ved situasjonsplan i målestokk 1:500. Denne skal vise plassering av eksisterende og ny 
bebyggelse, planering og utnytting av den ubebygde delen av tomten/området, planteplan 
samt eksisterende og planlagte koter og aktuelle punkthøyder for bygninger, plasser, 
fyllinger/skjæringer og murer.

Situasjonsplanen skal også inneholde høydeangivelser for nabobebyggelsen. Videre skal den 
vise interne trafikkarealer, tilkomster, parkering og arealer for utvendig lagring og 
avfallshåndtering. Evt. utendørs lagerplass skal sikres og avskjermes med vegg.

Antall parkeringsplasser fastsettes i henhold til kommunens parkeringsvedtekter.

Sammen med byggesøknader skal det legges ved perspektivtegninger og /eller fotomontasje 
som viser ny bebyggelse sammen med omgivelsene.

Innenfor områdene hvor Luftfartsdirektoratets linjer (koter) for maksimal byggehøyde er vist 
på reguleringsplanen er det ikke tillatt å føre opp bygninger med større høyde enn 
høydebegrensningene angir.

2.4.2 Forretning/kontor/Industri 1 – F/K/I 1
Største tillatte utnyttelse av området settes til BYA = 50 %, beregnet i samsvar med teknisk 
forskrift og tilhørende veileder «Grad av utnytting». Største tillatte byggehøyde settes til kote
16,5.

2.4.3 Forretning/kontor/industri 2 – F/K/I 2
Største tillatte utnyttelse av området settes til BYA = 50 %, beregnet i samsvar med teknisk 
forskrift og tilhørende veileder «Grad av utnytting». Største tillatte byggehøyde settes til kote 
20.

2.4.4 Forretning/kontor/industri 3 – F/K/I 3
Største tillatte utnyttelse av området settes til BYA = 50 %, beregnet i samsvar med teknisk 
forskrift og tilhørende veileder «Grad av utnytting». Største tillatte byggehøyde settes til kote 
25.

2.5 KONTOR/INDUSTRI – K/I
Største tillatte utnyttelse av området settes til %-BYA = 65 beregnet i samsvar med
teknisk forskrift og tilhørende veileder "Grad av utnytting".
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Byggehøyden reguleres av isotermene for hinderflaten rundt flyplassen. Disse går fram
av plankartet.

§ 3 SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR

3.1 GENERELT
Oppføring av bygninger og/eller konstruksjoner:
I området skal det etableres samferdselsanlegg med rundkjøring, gang- og sykkelveger og 
fotgjengerunderganger. I dette området kan det ikke oppføres bygninger eller konstruksjoner 
som kan komme i strid med framtidige samferdselsanlegg. Det kan heller ikke inngås avtaler 
som strider mot dette formålet.

Offentlig trafikkareal:
Reguleringsformål benevnt med «o_» er samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur til 
offentlig drift.

Anleggsvirksomhet:
Områdene regulert til vegformål er tilgjengelig for anleggsvirksomhet innenfor rammer som 
fremgår av planen.

Forurensede masser:
Forurensede masser skal deponeres på godkjent måte.

Dekke:
Alle kjøreveger skal ha fast dekke.

Eksisterende infrastruktur under bakken:
Det må tas hensyn til infrastruktur under bakken. Det skal lages en samlet plan for eventuell 
omlegging, eller beskyttelse av ledninger og kabler i grunnen innenfor anleggsområdet. 

Vegbredder:
Vegbredder på veger som skal bygges/justeres i forbindelse med utvidelsen av E39 til fire felt, 
fremgår av tegningene F004-F007. Vegbredder er for øvrig vist på reguleringsplan.

Terrenginngrep:
Terrenginngrep i forbindelse med veganlegg skal skje mest mulig skånsomt. Vegskjæringer 
og fyllinger skal søkes beplantet eller behandlet på annen tiltalende måte. Eksisterende 
vegetasjon og større trær må i størst mulig utstrekning bevares. Ved gjennomføring av 
veganlegget skal det utarbeides detaljerte planer for beplantning og landskapsforming. Tiltak i 
vegens sidearealer skal være gjennomført senest ved åpning av veganlegget.
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3.2 VEG – o_V
o_V1:
Areal for ny firefelts stamveg med tilhørende kryss er benevnt o_V1. Vegen skal utformes 
som angitt i skisse over typiske tverrsnitt og med vertikalkurvatur som framgår av teknisk 
plan. Innenfor området tillates etablert konstruksjoner og nødvendige installasjoner, etter 
gjeldende tekniske krav. 

o_V2:
Gjelder Eikremsvingen.

o_V3:
Eksisterende adkomstveg til Molde lufthavn Årø.

o_V4:
Eksisterende fylkesveg 64. 

3.3 KJØREVEG – f_KV
Adkomst til gnr/bnr 31/673, 31/137, 31/629.

3.4 GANG- OG SYKKELVEG – o_GSV
Gang- og sykkelveganlegget skal ferdigstilles samtidig med veganlegget for øvrig.
På gang- og sykkelvegene tillates trafikk til utryknings- og vedlikeholdskjøretøy.

3.5 ANNEN VEGGRUNN – TEKNISK ANLEGG OG GRØNTAREAL – o_AV-T og 
o_AV-G
Områdene regulert til annen veggrunn – teknisk anlegg (o_AV-T) er sideareal i vertikalnivå 1 
(under bakken/tunnel).

I områdene vist som annen veggrunn –grøntarealer (o_AV-G) skal det etableres skråninger 
for skjæringer og fyllinger for kjøreveg og gang- og sykkelveger.

Endelig utføring (herunder voll, skjæring, fylling, skråningsutslag bl.a.) avklares med 
grunneier på byggeplannivå.

3.6 LESKUR/PLATTFORMTAK (o_LS) og 
KOLLEKTIVTRANSPORTHOLDEPLASS (o_KHP)
Utforming og plassering av leskur skal være i samsvar med kommunens vedtatte norm for 
kollektivholdeplasser datert 26.04.2012.

3.7 PARKERINGSPLASSER – o_P
Jf. pkt. 3.1.
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3.8 LUFTHAVN GENERELT – o_LH
Innenfor flyplassområdet og de restriksjoner som er satt i planen kan Luftfartsverket oppføre 
de bygg og innretninger med parkeringsanlegg som er nødvendig for drift av Molde lufthavn 
(jfr. 200619 Reguleringsplan for kryss Årødalsvegen-Fannestrandvegen).

§ 4 GRØNNSTRUKTUR

4.1 VEGETASJONSSKJERM – o_VS
Områdene regulert til vegetasjonsskjerm kan nyttes til riggområde i anleggsfasen. Når 
anlegget er fullført skal arealet være tilbakeført til grøntanlegg. 

§ 5 LANDBRUKS-, NATUR- OG FRILUFTSFORMÅL, SAMT REINDRIFT

5.1 LANDBRUKSFORMÅL - LNF
Innenfor landbruksformålet kan det bare føres opp bygninger som er nødvendige for 
landbruksvirksomheten.
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§ 6 HENSYNSSONER

6.1 FRISIKT – H140
I frisiktsonene skal det være fri sikt langs veg, kryss og avkjøringer i en høyde på 0,5 meter 
over tilstøtende vegers plan. Det er ikke tillat med busker, trær og gjerder i disse områdene 
som har en høyde over det angitte og som kan være sikthindrende.

6.2 RAS- OG SKREDFARE – H310
Eventuelle nødvendige sikringstiltak skal være dokumentert og avklart før byggestart.

§ 7 BESTEMMELSESOMRÅDER

7.1 #1 ANLEGGSBELTE OG #2 RIGGOMRÅDE
Områdene kan brukes til anleggsveg, riggområde og midlertidig masselager under 
etableringen av E39. Senest ½ år etter at anlegget er ferdig skal områdene være satt i stand og 
ført tilbake til samme arealbruk som før tiltakene ble påbegynt. Formålet opphører når 
anleggsarbeidet er avsluttet.

7.2 #3 BO1 UNDERGANG SYLTE
Innenfor bestemmelsesområdene BO1 (undergang G/S-veg) er det tillatt å føre opp 
konstruksjoner under og over bakken som er nødvendig for å sikre fremføring av gang- og 
sykkelveg på tvers av E39. Vegmyndighetene har rett til å nytte områdene ved drift og 
vedlikehold av eventuelle konstruksjoner. Undergangen er vist som vertikalnivå 1 (under 
bakken/tunnel) i eget utsnitt på plankartet.
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