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Saksprotokoll i Plan- og utviklingsutvalget - 22.11.2016  

Vedtak 

Plan- og utviklingsutvalget godkjenner i medhold av plan- og bygningsloven § 12-10 at 
forslag til detaljregulering for E39 – Lønset-Hjelset – plan nr. 201215, legges ut til 
offentlig ettersyn. 
 

Behandling 

Kommunalsjefens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
 
 

Kommunalsjefens forslag til vedtak 

Plan- og utviklingsutvalget godkjenner i medhold av plan- og bygningsloven § 12-10 at 
forslag til detaljregulering for E39 – Lønset-Hjelset – plan nr. 201215, legges ut til 
offentlig ettersyn. 
 

 

Saksopplysninger 

Søker:   Statens vegvesen 
 
Bakgrunn: Planprogram for planarbeidet ble etter offentlig ettersyn godkjent av plan-  

og utviklingsutvalget i sak 36/13, 12.03.2013. Planprogrammet inneholder 
i tillegg til framdriftsplan m.m. også rammer for nødvendig 
konsekvensutredning. 
 
Målsetningen for planarbeidet er å legge reguleringsmessig til rette for 
bygging av en ny parsell av E39 på strekningen Lønset – Hjelset. 
Det er i tillegg viktig at planleggingen for og gjennomføringen av tiltaket 
koordineres med bygging av nytt sjukehus på Hjelset. 



I tillegg er reguleringsarbeidet også koordinert med utarbeidelsen av 
kommunedelplan for Hjelset. 
 
Etter en lengre prosess, framlegges nå planforslag til kommunal 
behandling etter plan- og bygningslovens § 12-10. 

 

Saksgjennomgang: 

Hovedelementer i saken: 
 
o Planen omfatter en ny parsell av E39 på ca 9,2 km, inkl. kryssløsninger til 

eksisterende veg i begge endene. 
o Regulert arealbrukskategori er i hovedsak trafikkformål; kjøreveg, gang- og 

sykkelveg og sideareal. 
o E39 utformes med tre kjørefelt det meste av strekningen, dvs to parallelle kjørefelt i 

stigning. Resten med to kjørefelt, ett i hver retning.  
Planlagt vegstandard er forberedt for å kunne tilpasses framtidig fire-felts 
E39/Kyststamveg. 

o Selve vegtraséen er lagt ovenfor/nord for bebyggelsen. Det er i hovedsak 
kryssløsningene og nedføringene til disse som berører bebyggelse og 
landbruksareal. 

o 25 bygninger – våningshus, fritidsboliger, driftsbygninger uthus og grarasjer –  
vil etter planen måtte fjernes. 

o Tiltaket vil kreve i alt 392 daa skogsmark og 103 daa dyrka og dyrkbar jord. 
 
Innspill til planarbeidet: 
 
I forbindelse med varsel om oppstart av planarbeidet er det mottatt innspill fra følgende 
instanser og enkeltpersoner: 
 

1. Fylkesmannen i Møre og Romsdal 
2. Møre og Romsdal fylkeskommune 
3. Noregs vassdrags- og energidirektorat 
4. Anne Grethe Hjelset – gnr. 45 bnr. 1 
5. Astrid bruset og Ingbjørn Bredeli 
6. Dagfinn Vestby – gnr. 45 bnr. 9 
7. Ekren gård – gnr. 41 bnr. 1, 2, 22 og gnr. 42 bnr. 36 
8. Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal 
9. Gretha Målfrid Bye – gnr. 42 bnr. 8 
10. Jan Petter Lønseth – gnr. 39 bnr. 1, og Bjørn Bergset – gnr. 39 bnr. 3 
11. Lage Hjelset – gnr. 54 bnr. 3 
12. Per Arne Krolberg – gnr. 43 bnr. 2 
13. Silje Dalheim – gnr. 41 bnr. 10 
14. Steinar Vorpenes – gnr. 47 bnr. 3, 4 
15. Øystein Solli – gnr. 54 bnr. 5 

 
Statens vegvesen har oppsummert og kommentert disse i eget avsnitt i 
planbeskrivelsen. Kommunalsjefen har ikke ytterligere merknader. 
 
Vurdering av planforslaget: 
 



Ny trasé for E39 mellom Lønset og Hjelset bygger på en hovedplan etter vegloven fra 
1997, som seinere ble tatt inn i kommuneplanens arealdel i 2009. 
I forbindelse med kommunedelplanen for Molde del 1, ble også parsellen mellom Årø 
og Lønset vurdert (2015). Statens vegvesen hadde innspill med flere alternativer, og 
kommunen valgte å ta inn i planen et alternativ som går bak bebyggelsen i Årølia, 
delvis i tunnel. 
Det framlagte reguleringsforslaget er ikke til hinder for at vegen kan omlegges til et slikt 
øvre alternativ. 
 
På Lønset har det vært et sterkt initiativ for at E39 skulle føres vestover ovenfor 
bebyggelsen med én gang, slik at nedføring til og kryss på Lønset kunne unngås. På 
denne måten kunne en spart ett helt gårdstun med to bolighus og deler av et annet tun 
der ett bolighus må fjernes. 
Strategien er at dette ikke er til å unngå. Det er viktig at eksisterende veg mellom 
Lønset og Hjelset blir erstattet så snart som mulig, ikke minst med tanke på bygging av 
nytt sykehus på Hjelset. Pr. dato er det dessuten en stor usikkerhet om når det vil være 
mulig å få videreført E39 i en øvre linje vestover. 
Med bakgrunn i de historiske forutsetningene og at prosjektet nå er kommet så nær 
realisering, har kommunen likevel akseptert at det planlegges for denne aktuelle delen 
nå med sikte på gjennomføring så tidlig som mulig. Så vil arbeidet for en avklaring vedr. 
forlenging og trasévalg videre vestover skje som en selvstendig prosess.  
 
På Hjelset planlegges det et nytt planfritt kryss utenfor eksisterende veglinjer. I 
tilknytning til dette er det planlagt bussholdeplasser, parkering og gang- og 
sykkelveger. Kryssløsningen krever store arealer på grunn av høgdeforskjellene. 
Reguleringsplanen forutsetter ny bro over Opdølselva. Selve bruløsningen med 
kjøreveg og gang-/sykkelveg på sørsida av elva, vil inngå i detaljregulering for 
sjukehusområdet. 
Under Øverbygdvegen er det planlagt en 100 m lang miljøtunnel, hvor lokalvegen føres 
over E39. Avslutningen av denne i vest er rett ved tomtegrensen til bebygd 
boligeiendom. Det er naturlig at etter høring vurderes lengden på denne for om mulig få 
til en bedre tilpasning til omgivelsene. 
 
I dag legges det andre forutsetninger til grunn for utforming av E39 enn da parsellen 
Lønset – Hjelset ble vedtatt i hovedplan (1997). Krav til høyere dimensjonerende 
hastighet og økte vegbredder sammen med tilhørende stivere geometri, fører til at 
vegen vil bli vanskeligere å tilpasse terreng og omgivelser, og inngrepene vil dermed bli 
større. 
Dette forholdet skaper også tilpasningsutfordringer overfor landbrukshensynet. 
Planforslaget fører til at gårdstun og en del enkeltbygninger må fjernes, og at 
landbruksarealer i drift blir både delt og redusert, og dermed mindre drivverdig. 
Mange av innspillene til planarbeidet dreier seg om tilrettelegging for landbruksdrift på 
tvers av ny veg, og det har vært en konkret prosess for å komme fram til egnede 
krysningspunkt for driftsveger. Høringsmerknader vil avgjøre om en må se på disse 
løsningene på nytt. 
 
Deler av de gang- og sykkelvegløsningene som inngår i planen, er også deler av 
hovednettet for gående og syklende. I reguleringsplanen må disse delene justeres 
vedr. bredde i samsvar med overordnet plan før planen kan godkjennes. 
 



Oppsummering: 

Kommunalsjefen er opptatt av at dette vegprosjektet får en så god framdrift som mulig. 
Begrunnelsen er særlig utbyggingen av det nye sjukehuset på Hjelset. Slik forslaget er 
utformet, mener kommunalsjefen at dette svarer ut vedtatt planprogram, og rår til at 
forslaget legges ut til offentlig ettersyn. 
 
 
 
  
Eirik Heggemsnes  
Kommunalsjef Jostein Bø 
 Arealplansjef 
 
Vedlegg 
1 Plandokument 
3 12. E39 Lønset - Hjelset. Alternativanalyse 
4 4. Ros-analyse, E39 Lønset - Hjelset. 
5 Brev fra Statens Vegvesen, oversendelse av planmateriale 
6 2. E39 Lønset - Hjelset. Støyutredning 
7 5. Hazid rapport, risikoanalyse, E39 Lønset - Hjelset 
8 8. E39 Lønset - Hjelset, konsekvensutredning naturmangfold 
8 11. Planprogram 
 
 
 


