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Detaljregulering E39 Hjelset vest, Mork – Vorpenes, plan nr. 201616 

 
 

Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 

18/17 Plan- og utviklingsutvalget 28.03.2017 

27/17 Molde formannskap 18.04.2017 

21/17 Molde kommunestyre 20.04.2017 

Saksprotokoll i Molde kommunestyre - 20.04.2017  

Vedtak 

Molde kommunestyre godkjenner med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 
detaljregulering for E39 Hjelset vest, Mork-Vorpenes, slik denne går fram av reviderte 
plandokument datert 08.03.2017. 

Behandling 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 
 

Saksprotokoll i Molde formannskap - 18.04.2017  

Formannskapets innstilling  

Molde kommunestyre godkjenner med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 
detaljregulering for E39 Hjelset vest, Mork-Vorpenes, slik denne går fram av reviderte 
plandokument datert 08.03.2017. 

Behandling 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
 

Saksprotokoll i Plan- og utviklingsutvalget - 28.03.2017  

Innstilling  

Molde kommunestyre godkjenner med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 
detaljregulering for E39 Hjelset vest, Mork-Vorpenes, slik denne går fram av reviderte 
plandokument datert 08.03.2017. 
 



Behandling 

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
 

Rådmannens forslag til innstilling 

Molde kommunestyre godkjenner med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 
detaljregulering for E39 Hjelset vest, Mork-Vorpenes, slik denne går fram av reviderte 
plandokument datert 08.03.2017. 
 

 

Saksopplysninger 

Søker:  Statens vegvesen 
 
Bakgrunn:  Statens vegvesen har over tid arbeidet med planer for gang- og sykkelveg  

langs deler av eksisterende E39, på strekningen fra Vorpenes og 
vestover. Det ble til slutt fremmet forslag for en strekning som framgår av 
illustrasjonen nedenfor. 
 

 
 
Planforslaget har vært ute til offentlig ettersyn fram til 04.02.2017. Etter at 
Statens vegvesen har vurdert merknadene, og bearbeidet planforslaget, 
er reviderte plandokumenter oversendt kommunen for sluttbehandling. 
 

Saksgjennomgang: 

Hovedelementer: 
 

 



Planforslaget omfatter ny gang- og sykkelveg på en ca 500 m lang strekning, med 
følgende hovedelementer: 
o Gang- og sykkelvegen er 3,5 m bred med rekkverk mot kjørebanen 
o Deler av gang- og sykkelvegen utvides for å være kjørbar tilkomst til enkelttomt 
o Eksisterende busslomme er gitt en utforming i samsvar med vegnormalene. 
o Eksisterende avkjørsler opprettholdes, forbedres, så nær som én som stenges, til 

gnr. 53 bnr. 10,  
 

Forhold til eksisterende planer: 
 
Området er omfattet av plan nr. 0572 – reguleringsplan for området Hjelset (1973). I 
denne er områdene nord for vegen regulert til boligformål, men er bare delvis bebygd. 
Planen forutsetter at eksisterende og ny bebyggelse skal gis tilkomst etter en ny 
sideveg i området.  
I plandokumentet er forholdet til eksisterende plan kommentert slik: «Statens vegvesen 
har lagt til grunn at reguleringsplanen for gang- og sykkelveg ikkje skal endre på dette. 
Det er ikkje ønskjeleg med fleire direkte tilkomstar til E39, og av tryggleiksomsyn heller 
ikkje tilkomst over gang- og sykkelvegen.» (Punkt 5.1 i planbeskrivelsen.) 
 
Merknader ved høringen: 
 
Det er mottatt 11 merknader etter offentlig ettersyn. Statens vegvesen har i kap. 8.2 i 
planheftet oppsummert og kommentert disse: 
 
Fylkesmannen i Møre og Romsdal 
Avinor 
Møre og Romsdal fylkeskommune 
NVE 
Mattilsynet 
Molde vann og avløp KF 
Istad Nett AS 
Naturvernforbundet Molde 
Kjell Haaseth, eier av gnr. 53 bnr. 14 
Kolbjørn Næss, eier av gnr. 53 bnr, 12 
Kolbjørn Næs ved ark Kjetil Strandhagen 
 
Fylkesmannen kom i sin merknad med innsigelse til planen fordi det ikke var tatt inn 
hensynssone langs Hagaelva med hensyn på flom og flom-/skredfare. Dette er nå 
innarbeidet i reviderte plandokumenter, og Fylkesmannen har i brev datert 03.03.2017 
trukket tilbake sin innsigelse. 
 
Vurdering: 
 
Rådmannen slutter seg til Statens vegvesen sine vurderinger av merknadene, og har 
ikke behov for å kommentere disse videre. 
 
Denne gang- og sykkelvegstrekningen faller sammen med vedtatt hovednett for 
gående og syklende. Som en del av dette, skulle en ønske at planen og prosjektet 
omfattet en lengre strekning. Kommunen er likevel positiv til tiltaket, som er et viktig 
supplement til eksisterende gang- og sykkelveg og fortausløsning på Hjelset, og som 
vil gi en betydelig bedret trafikksikkerhetssituasjon på strekningen. 
 



Oppsummering: 

Rådmannen viser til at etter at innsigelsen fra Fylkesmannen er trukket tilbake, ligger 
det til rette for å fremme planen til kommunestyret for godkjenning. 
 
 
 
  
Arne Sverre Dahl  
Rådmann Eirik Heggemsnes 
 Kommunalsjef 
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5 Fylkesmannen - innsigelse trekkes 
 
 
 


