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Kommunedelplan E39 Julbøen-Molde. 
Varsel om oppstart og høring av planprogram. 

 

Statens vegvesen vil i samarbeid med Molde kommune starte arbeidet med kommunedelplan 
for E39 Julbøen-Molde. Planen skal konsekvensutredes, og et planprogram skal ligge til 
grunn for planarbeidet. Planprogram og kart over planområdet er tilgjengelig på 
www.molde.kommune.no og www.vegvesen.no/Europaveg/e39julbomolde. 
 
Vi ber med dette om skriftlige innspill til planarbeidet og merknader til planprogrammet 
innen 15. desember 2015.  
 
Den 4. november 2015 kl. 1900 inviterer vi til åpent informasjonsmøte på Molde rådhus. Der 
vil Statens vegvesen informere om planarbeidet og ta imot innspill til planarbeidet. 
 

 
Bakgrunn for prosjektet 
Samferdselsdepartementet har besluttet at E39 mellom Ålesund og Molde skal krysse Roms-
dalsfjorden med tunnel og hengebro fra Vik i Vestnes kommune til Julbøen i Molde 
kommune. Dagens fv. 662 fra Julbøen til Molde er ikke egnet som framtidig europaveg. Det 
skal derfor utarbeides en kommunedelplan med konsekvensutredning for å gi et formelt 
grunnlag for ny E39-trasé mellom Julbøen og Molde sentrum øst.  
 
Hensikten med ny E39 er å løse/unngå utfordringene knyttet til framkommelighet, miljø og 
trafikksikkerhet som E39-trafikken vil påføre fv. 662 fra Julbøen og gjennom Molde by. På 
store deler av strekninga må ny E39 gå i tunnel. Dette gjelder særlig i østre del av 
strekningen. Statens vegvesen tilrår at kommunestyrets vedtak (12.02.2015) om å vurdere 
forlengelse av tunnelen fra Bolsønes og videre østover gjøres som en egen delutredning som 
behandles tidlig i planarbeidet.  

 

  
Postadresse Telefon: 02030 Kontoradresse Fakturaadresse 
Statens vegvesen  Fylkeshuset. Julsundvegen 9, 3. etg. Statens vegvesen 
Region midt firmapost@vegvesen.no 6412 MOLDE Landsdekkende regnskap 
Fylkeshuset       
6404 MOLDE Org.nr: 971032081   9815 Vadsø 
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http://www.vegvesen.no/Europaveg/e39julbomolde
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Konsekvensutredning og planprogram 
Etter forskrift om konsekvensutredninger § 2 skal kommunedelplaner alltid konsekvens-
utredes. Et planprogram skal derfor ligge til grunn for planarbeidet. Kommunestyret fast-
setter planprogrammet etter høring.  
 
Planområde 
Avgrensing av planområdet er vist i figuren nedenfor og i vedlegg. Begrunnelse for 
avgrensingen er gjort rede for i planprogrammet. 
 

 
 
Framdrift 
Statens vegvesen tar sikte på å sende et endelig forslag til planprogram over til Molde 
kommune 1. kvartal 2016, med vedtak i kommunen 2. kvartal 2016. Deretter starter selve 
planarbeidet. Siktemålet er å ha ferdig et planforslag med konsekvensutredning som kan bli 
lagt ut til offentlig ettersyn senest høsten 2017. Sluttbehandling og vedtak av kommunedel-
planen vil da kunne skje 1. kvartal 2018. 
 
Informasjon og medvirkning   
Kunngjøringer som gjelder planarbeidet blir satt inn i Romsdals Budstikke, og blir lagt ut på 
Molde kommune sine nettsider sammen med aktuelle dokument. Dokumentene vil også 
være tilgjengelige på Statens vegvesen sine nettsider. Vi vil presisere at det kun er 
grunneiere i områder som er aktuelle for anlegg i dagen og tunnelpåhogg som blir direkte 
tilskrevet. 
 
Den 2. november kl. 1900 blir det avholdt et åpent informasjonsmøte på Molde rådhus. I 
høringsperioden for selve planforslaget vil det også bli arrangert møte, der Statens vegvesen 
vil presentere og forklare innholdet i kommunedelplanen. 
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Følgende personer kan svare på spørsmål om planarbeidet: 
 

Statens vegvesen:  planprosjektleder Ivar-Ole Mittet, tlf. 71 27 47 72, 
   mob. 414 79 996, e-post: ivar-ole.mittet@vegvesen.no 
 
Molde kommune:  arealplansjef Jostein Bø, tlf. 71 11 12 64, 
   mob. 957 72 848, e-post: jostein.bo@molde.kommune.no 

 
Planprogram og kart over planområdet er tilgjengelig på www.molde.kommune.no og 
www.vegvesen.no/Europaveg/e39julbomolde. 
 
Forundersøkelser 
Som del av planarbeidet kan det bli utført landmålingsarbeid og undersøkelser i det aktuelle 
området for å kartlegge arkeologi og grunnforhold (jf. Matrikkellova § 41, Oreigningslova § 
4 og Kulturminnelova § 11). Berørte grunneiere vil bli varsla i forkant om slike under-
søkelser.  
 
Frist for merknader 
Vi ber om at innspill til planarbeidet og merknader til planprogrammet blir sendt til: 
 
Statens vegvesen Region midt, Fylkeshuset, 6404 Molde, eller firmapost-midt@vegvesen.no 
 

innen: 15. desember 2015. 
 
 
Plan- og prosjekteringsseksjonen 
Med hilsen 
 
 
Ivar-Ole Mittet    
planprosjektleder Bjarne Otnes 
      
 
    
Vedlegg 

• Adresseliste 
• Kart med planavgrensing 

 
Tekst for godkjenning settes inn ved ekspedering. 
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