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Saksprotokoll i Molde kommunestyre - 20.03.2014  

Vedtak 

Molde kommunestyre godkjenner i medhold av plan- og bygningsloven § 4-2 og tilhørende 
forskrift om konsekvensutredninger §10, at utredningsplikten for detaljregulering  
E39 Lergrovika – Årø er tilfredsstillende utredet i samsvar med vedtatt planprogram.  
 
Molde kommunestyre godkjenner i medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 detaljregulering 
for E39 Lergrovika – Årø, slik denne framgår av planbeskrivelse og plankart sist revidert 
06.12.2013 og tilhørende bestemmelser sist revidert 15.01.2014, og med følgende tillegg i 
bestemmelsene: 
«Det kan etableres gangbru over E39 mellom gnr. 33 bnr. 6 og bnr. 104. Det forutsettes at 
lokalisering og utforming godkjennes av Statens vegvesen før byggetillatelse kan gis.» 

Behandling 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 

 
 

Saksprotokoll i Molde formannskap - 25.02.2014  

Formannskapets innstilling  

Molde kommunestyre godkjenner i medhold av plan- og bygningsloven § 4-2 og tilhørende 
forskrift om konsekvensutredninger §10, at utredningsplikten for detaljregulering  
E39 Lergrovika – Årø er tilfredsstillende utredet i samsvar med vedtatt planprogram.  
 
Molde kommunestyre godkjenner i medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 detaljregulering 
for E39 Lergrovika – Årø, slik denne framgår av planbeskrivelse og plankart sist revidert 
06.12.2013 og tilhørende bestemmelser sist revidert 15.01.2014, og med følgende tillegg i 
bestemmelsene: 
«Det kan etableres gangbru over E39 mellom gnr. 33 bnr. 6 og bnr. 104. Det forutsettes at 
lokalisering og utforming godkjennes av Statens vegvesen før byggetillatelse kan gis.» 



Behandling 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
 

Saksprotokoll i Plan- og utviklingsutvalget - 18.02.2014  

Innstilling  

Molde kommunestyret godkjenner i medhold av plan- og bygningsloven § 4-2 og tilhørende 
forskrift om konsekvensutredninger §10, at utredningsplikten for detaljregulering  
E39 Lergrovika – Årø er tilfredsstillende utredet i samsvar med vedtatt planprogram.  
 
Molde kommunestyre godkjenner i medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 detaljregulering 
for E39 Lergrovika – Årø, slik denne framgår av planbeskrivelse og plankart sist revidert 
06.12.2013 og tilhørende bestemmelser sist revidert 15.01.2014, og med følgende tillegg i 
bestemmelsene: 
«Det kan etableres gangbru over E39 mellom gnr. 33 bnr. 6 og bnr. 104. Det forutsettes at 
lokalisering og utforming godkjennes av Statens vegvesen før byggetillatelse kan gis.» 

Behandling 

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
 

Rådmannens forslag til innstilling 

Molde kommunestyret godkjenner i medhold av plan- og bygningsloven § 4-2 og 
tilhørende forskrift om konsekvensutredninger §10, at utredningsplikten for 
detaljregulering  
E39 Lergrovika – Årø er tilfredsstillende utredet i samsvar med vedtatt planprogram.  
 
Molde kommunestyre godkjenner i medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 
detaljregulering for E39 Lergrovika – Årø, slik denne framgår av planbeskrivelse og 
plankart sist revidert 06.12.2013 og tilhørende bestemmelser sist revidert 15.01.2014, 
og med følgende tillegg i bestemmelsene: 
«Det kan etableres gangbru over E39 mellom gnr. 33 bnr. 6 og bnr. 104. Det 
forutsettes at lokalisering og utforming godkjennes av Statens vegvesen før 
byggetillatelse kan gis.» 
 

 

Saksopplysninger 

Søker:   Statens vegvesen 
 
Bakgrunnen og hensikten med planarbeidet, og oversikt over plansituasjonen i området 
går fram av planbeskrivelsen. 
 
Plandokumentene er utarbeidet i samsvar med Statens vegvesen sin mal for 
reguleringsplaner, og i samsvar med plan- og bygningslova, forskrift om 
konsekvensutredninger, og gjeldende nasjonale produktspesifikasjon for arealplan. 



Planprogram vedtatt av plan- og utviklingsutvalget den 26.02.2013, er i tillegg den 
lokale planmyndighetens vedtatte ramme for planarbeidet og utredningsplikten. 
 
Det er utarbeidet følgende plandokumenter: 

 Beskrivelse med  
o Sammendrag 
o Premisser for planarbeidet 
o Beskrivelse av den eksisterende situasjonen 
o Beskrivelse av detaljreguleringen. 
o ROS- (risiko og sårbarhets-) analyse 
o Konsekvensutredning med delutredninger 

 Plankart 

 Planbestemmelser 
o Tilleggsutredning Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og 

transportplanlegging 
o Regional og lokal utvikling 
o Forprosjekt konstruksjoner 
o Rapport 1/skissepresentasjon landskap, konstruksjon og belysning  
o Rapport 2/ skissepresentasjon landskap, konstruksjon og belysning 
o Trafikksikkerhetsrevisjon 
o Undersøkelse og utredning vedr. kvikkleirevurdering og stabilitetsberegninger 
 
 
Planprosess: 2012.01.03. Varsel om oppstart av planarbeid og offentlig ettersyn av  

planprogram. 
2013.02.26. Godkjenning av planprogram 
2013.04.09. Plan- og utviklingsutvalget godkjenner at forslag til  

detaljregulering legges ut til offentlig ettersyn. 
Offentlig ettersyn i perioden 09.04.-01.06.2013 

 

Saksgjennomgang: 

Merknader etter offentlig ettersyn: 
 
Det er mottatt merknader fra disse høringsinstansene og naboer/grunneiere ved 
offentlig ettersyn: 
 

1. Noregs vassdrags- og energidirektorat 
2. Brunvoll Holding AS 
3. Årø og Røbekk velforening 
4. Lergrovik Eiendom AS 
5. Fylkesmannen i Møre og Romsdal. 
6. Liv Toril Lønset 
7. Tor Asle Ersvik 
8. Molde kommune, rådet for funksjonshemmede 
9. Molde kommune, byggesak og geodata 
10. Helge Harstad AS 
11. Møre og Romsdal fylkeskommune 
12. Oskar Dag Sylte 
13. Molde vann og avløp KF 
14. Knut Fladset 

 



I planbeskrivelsen er det også tatt med innspill til planarbeidet i forbindelse med 
planoppstart. 
Statens vegvesen har i samarbeid med Molde kommune kommentert merknadene. 
Både merknader og kommentarer finnes i kap. 5.6 i planbeskrivelsen. 
 
 
Planfaglige vurderinger: 
 
Utredningsplikten: 
Planbeskrivelsen Reguleringsplan med konsekvensutredning» utgjør sammen den 
nødvendige utredningen og beskrivelsen av planforslaget slik det kreves i plan- og 
bygningsloven § 4-2. 
 
Planprogrammet ble godkjent under forutsetninger om noen tilleggspunkt. Disse gjaldt  
Fylkeskommunens krav vedr. tilrettelegging for kollektivløsninger, behovet for egen 
synliggjøring og vurdering av gang- og sykkelvegløsningene, og likeså forholdene 
vedrørende tilkomstforholdene for eksisterende virksomheter i området. 
 
Forholdene vedr. kollektivtrafikk/kollektivtilbud er vurdert og beskrevet innenfor 
begrensede rammer. Dette er en konsekvens av at denne detaljreguleringen omfatter 
en avgrenset parsell/bruddstykke av et større veg- og trafikkonsept. De aktuelle 
prioriteringene og prinsippløsningene burde vært definert i en overordnet 
sammenheng. 
Møre og Romsdal fylkeskommune har hatt innsigelse til planforslaget på dette punktet. 
Gjennom tilleggsutredningen Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og 
transportplanlegging er disse forholdene satt fokus på. Blant annet blir det der drøftet at 
det ene kjørefeltet i hver retning kan prioriteres for kollektivtrafikk og evt. 2+. Det vises 
også til andre virkemidler for å gi kollektivtrafikken høyere prioritet og bedret 
framkommelighet som for eksempel parkeringsrestriksjoner. 
Etter denne tilleggsutredningen har Møre og Romsdal fylkeskommune trukket sin 
innsigelse på dette punktet. Jfr. brev datert 10.01.2014. 
 
Hensynene til gående og syklende har vært vist stor oppmerksomhet i planutformingen, 
og det er innarbeidet et sammenhengende gang- og sykkelvegnett på hele strekningen. 
Etter vedtatt hovedplan for gående og syklende er det traséen på nordsiden som inngår 
i hovednettet. 
 
Etter offentlig ettersyn har Noregs vassdrags- og energidirektorat reist innsigelse til 
planen vedr. manglende undersøkelser og avklaringer grunnet geotekniske forhold. 
Dette er i ettertid gjennomført, og innsigelsen er trukket. 
 
Oppsummering: 
Rådmannen oppsummerer at slik det nå går fram av plandokumentene, er nødvendige 
utredninger og vurderinger i henhold til vedtatt planprogram og tilleggskrav etter høring 
gjennomførte. Kravene knyttet til utredningsplikten er dermed imøtekommet. 
 
 
Planforslaget: 
Detaljreguleringen omfatter en parsell av E39 på i overkant av 800 m. Den utgjør det 
som er vurdert som den østligste parsellen av innfartsvegen til Molde fra øst. 
Planavgrensningen er i vest en teoretisk avgrensing til detaljreguleringsplanen Kviltorp 
– Lergrovika, og i øst inkluderer planen Årødalskrysset. 



 
Hovedgrepet er valget av en løsning med firefelts veg med midtdeler, eller i henhold til 
Statens vegvesen sin håndbok 017: Firefelts stamveg med vegbredde 17 m, nevnt som 
H6, og med fartsgrense 60 km/t. 
Dette fører til at det ikke tillates direkteavkjøringer og to-vegs kryss fra sidevegnettet. I 
dette tilfellet betyr det at det tillates bare en kryssløsning til E39 foruten Årødalskrysset 
som er utformet som en rundkjøring, og det er sammenkoblingen med Eikremsvingen. 
Her må trafikken benytte seg av rundkjøringene på Årø og i Lergrovika for å komme til 
og fra kjørefeltet på sørsiden av midtdeleren. 
Løsningen kan oppfattes som tungvint for noen, men er ikke uvanlig. 
 
Det går fram av planbeskrivelsen at Statens vegvesen har lagt 70 km/t til grunn som 
dimensjonerende kjørehastighet. Rådmannen vil kommentere at denne strekningen 
ikke er flaskehals i trafikkavviklingen på E39, og at å sikre en høy fartsgrensen dermed 
har mindre betydning. Jfr. drøftinger om prioriterte tiltak på innfartsvegen fra øst og 
Bypakken.  
Samtidig som det er nødvendig å etablere en tjenlig trafikkavvikling på E39 på denne 
strekningen, er det for kommunen også sentralt å påse at både eksisterende og evt. 
nye etableringer får de beste utviklingsmulighetene. 
I denne sammenhengen er det positivt at det i planen er innarbeidet en ny og tilpasset 
byggegrense langs E39. 
 
Når det gjelder sidearealene er det lagt vekt på å videreføre de reguleringsformål og 
bestemmelser som gjelder pr. dato, men med nødvendig korrigering/oppdatering.  
Møre og Romsdal fylkeskommune og Fylkesmannen i Møre og Romsdal hadde i den 
forbindelse innsigelse til reguleringsbestemmelsene for næringsarealer, da disse ikke 
samsvarte med de rikspolitiske retningslinjene for kjøpesenter/kjøpesenterstopp og 
gjeldende Fylkesdelplan for senterstruktur. Dette hadde sin bakgrunn i videreføring av 
en del eldre reguleringsbestemmelser. Bestemmelsene på dette punktet er korrigert, og 
de to innsigelsene er trukket. 
 
Det har i ettertid kommet ønske fra Brunvoll Holding AS om muligheten til å etablere en 
gangbru over E39 mellom virksomhetens eiendommer på hver side av vegen. Det har 
vært drøftinger med Statens vegvesen, og en har ikke hatt prinsipielle motforestillinger 
til dette. Vegvesenet har imidlertid ikke funnet det riktig å ta dette inn i planen etter at 
denne har vært på offentlig ettersyn. Rådmannen ønsker likevel å ta dette inn i planen, 
og rår til at det i bestemmelsene blir føyd inn et tillegg slik: 
«Det kan etableres gangbru over E39 mellom gnr. 33 bnr. 6 og bnr. 104. Det 
forutsettes at lokalisering og utforming godkjennes av Statens vegvesen før 
byggetillatelse kan gis.» 
 
 
Oppsummering: 
Rådmannen vil understreke at strekningen på E39 fra Årødalskrysset til Rosebykrysset 
er av stor viktighet for byen og dens omland. At vegen er en del av stamvegnettet 
forklarer dette. Men vegstrekningen betjener også en svært stor andel lokaltrafikk, ikke 
minst fra de ulike bydelene som blant annet Årølia.  
Strekningen betjener i tillegg betydelige aktiviteter og mange virksomheter lokalisert 
relativt nært denne. Det er derfor nødvendig at E39 betjener disse på en framtidsrettet 
måte. 
Men for alle endringer/nye løsninger og oppgraderinger må trafikksikkerhet ha høyeste 
prioritet. 



Et godt gang- og sykkelvegnett og en opprioritering og tilrettelegging for kollektivtrafikk 
er derfor nødvendig. Samtidig vil dette være viktige bidrag for å følge opp 
kommuneplanens samfunnsdel og dens fokus på folkehelsetiltak. 
 
Rådmannen vil også understreke behovet for at reguleringsplanarbeidene for hele 
vegstrekningen fra Årødalskrysset til Roseby blir prioritert og fullført nå for å sikre de 
helhetlige løsningene for E39, kollektivtrafikken og ikke minst gang- og sykkelvegnettet. 
 
Den framlagte detaljreguleringen for E39 Lergrovik – Årø er i samsvar med de 
intensjoner og forutsetninger som ble lagt til grunn ved oppstart. Rådmannen 
konstaterer at innsigelsene til planforslaget er trukket, og rår derfor til at dette legges 
fram for godkjenning i kommunestyret med det nevnte tillegget i bestemmelsene. 
 
 
 
 
  
Arne Sverre Dahl  
Rådmann Eirik Heggemsnes 
 Kommunalsjef 
 
 
 
 
 
 
Vedlegg 
1 PB+KU - L_Å - revisjon etter offentlig ettersyn 
2 V4 - L_Å - ROS - 2013-12-06 
3 Bestemmelser - L_Å - 2014-01-15 
4 Plankart 
5 2013-12-09 - Innkomne innspill EO - L_Å 
6 Vurdering av motsegn 
7 Molde kommune - detaljregulering - reguleringsplan E39 Lergrovik-Årø - motsegn 

trekt 
8 NVE - innsigelse trukket 
 
 
 


