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Saksprotokoll i Molde kommunestyre - 22.06.2017  

Vedtak 

Molde kommunestyre godkjenner med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 
detaljregulering for E39 Lønset – Hjelset, slik denne framgår av vedlagte plandokumenter. 
 
Oversendelsesforslag 
 
Sjukehusets plassering 20 km utafor bysentrum gjør at det må legges til rette for 
kollektivtransport både for de ansatte, pasienter og pårørende. Holdeplass for buss, superbuss 
og drosje må utformes og plasseres slik at de blir den naturlige og beste måten å komme seg 
fram og tilbake til sjukehuset på. 
 
Sjukehuset vil bli et nytt senter for Nordmøre og Romsdal. Det er viktig at det ikke bygges for 
mange parkeringsplasser for privatbiler, men at en søker å få flest mulig av de reisende til å 
bruke buss og drosje. Helse Nordmøre og Romsdal bør allerede i planleggingsfasen 
samarbeide med Møre og Romsdal fylke og Molde kommune om hvordan dette prosjektet kan 
bli ei storsatsing på kollektivtilbudet i regionen. Det er viktig at kollektivtilbudet er oppe og går 
før sjukehuset åpnes for da å bidra til å lage gode reisevaner. 

Behandling 

Kim Thoresen-Vestre (SV) fremmet følgende forslag: 
 
Tillegg: 
 
Traseen Lønset-Hjelset påbegynnes på Hjelset. 
 
Bjørn Jacobsen (SV) fremmet følgende forslag: 
 
Sjukehusets plassering 20 km utafor bysentrum gjør at det må legges til rette for 
kollektivtransport både for de ansatte, pasienter og pårørende. Holdeplass for buss, superbuss 
og drosje må utformes og plasseres slik at de blir den naturlige og beste måten å komme seg 
fram og tilbake til sjukehuset på. 
 
Sjukehuset vil bli et nytt senter for Nordmøre og Romsdal. Det er viktig at det ikke bygges for 
mange parkeringsplasser for privatbiler, men at en søker å få flest mulig av de reisende til å 
bruke buss og drosje. Helse Nordmøre og Romsdal bør allerede i planleggingsfasen 



samarbeide med Møre og Romsdal fylke og Molde kommune om hvordan dette prosjektet kan 
bli ei storsatsing på kollektivtilbudet i regionen. Det er viktig at kollektivtilbudet er oppe og går 
før sjukehuset åpnes for da å bidra til å lage gode reisevaner. 
 
Etter debatten i kommunestyret omformulerte Bjørn Jacobsen (SV) det fremsatte forslaget til et 
oversendelsesforslag. 
 
Votering: 
 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
SV’s fremsatte tilleggsforslag falt med 5 (SV, MDG) mot 42 stemmer. 
SV’s oversendelsesforslag ble enstemmig vedtatt. 

 
 

Saksprotokoll i Molde formannskap - 14.06.2017  

Formannskapets innstilling  

Molde kommunestyre godkjenner med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 
detaljregulering for E39 Lønset – Hjelset, slik denne framgår av vedlagte plandokumenter. 

Behandling 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 
 

Saksprotokoll i Plan- og utviklingsutvalget - 06.06.2017  

Innstilling  

Molde kommunestyre godkjenner med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 
detaljregulering for E39 Lønset – Hjelset, slik denne framgår av vedlagte 
plandokumenter. 
 

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 Lønset – Hjelset, slik denne framgår av vedlagte 
plandokumenter. 
 

 

Saksopplysninger 

Søker:   Statens vegvesen 
 



Bakgrunn:  Vedtatt planprogram – 12.03.2013 
  Godkjenning av planforslag og konsekvensutredning for offentlig  
  ettersyn – 22.11.2016. 
 

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. 
Planen for E39 Lønset-Hjelset er også innarbeidet i nylig vedtatt 
kommunedelplan for Hjelset. 
 
Planforslaget ble lagt ut til offentlig ettersyn i perioden 10.12.2016 – 
01.02.2017. Der er mottatt 43 merknader. Av disse var det én med 
innsigelse. 

 

Saksgjennomgang: 

Hovedelementene i planen: 
 
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 På Hjelset avgrenses planen mot Opdølelva og slik at videreføring av veglinjen og 

ny bro over elva er koordinert med detaljregulering for Sykehuset for Nordmøre og 
Romsdal, Hjelset. 

o I dette området er det også satt av areal til parkering for sykehuset, og et mindre 
område for overgang til kollektiv. 

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 garasjer –  
vil etter planen måtte fjernes. 

o Tiltaket vil kreve i alt 392 daa skogsmark og 103 daa dyrka og dyrkbar jord. 
 
Merknadene: 
 
Merknadene ble etter offentlig ettersyn oversendt Statens vegvesen, som har 
gjennomgått og kommentert disse. Se eget vedlegg. 
 
Fylkesmannen hadde i sin merknad innsigelse etter naturmangfoldloven. Denne rettet 
seg mot manglende utredning og vurdering av konsekvenser for spesiell naturtype på 
Ekra.  
Videre gjaldt innsigelsen at boliger innenfor gul støysone gjennom bestemmelsene må 
sikres gjennomføring av fasadetiltak og gis tilbud om støyskjerming. I tillegg kreves det 
at blir gjennomført nødvendige skredfarevurderinger.  
Utfyllende vurderinger og korrigering av plandokumentene er gjennomført, og 
Fylkesmannen har på dette grunnlaget trukket sin innsigelse. Se vedlegg. 



 
En del merknader gjelder både konseptet og valg av løsninger for denne strekningen 
av E39. Det vil si løsningen som innebærer at prosjektet avsluttes på Lønset, og ikke 
går videre i en øvre linje vestover. Likeså påpekes en del uheldige konsekvenser av 
det øvrige trasévalget. 
Rådmannen finner det riktig å understreke at reguleringsplanen bygger videre på de 
forutsetninger som lå til grunn for utforming av planprogrammet, og godkjenningen av 
dette.  
Kommunen vedtok i 2016 kommuneplanens arealdel for området fra Strande og 
vestover. I denne er det lagt inn en framtidig øvre trase for E39 fra Lønset til Årø. For 
tiden arbeides det med en tilleggsutredning for E39 fra Felleskjøpet til Årø. Denne vil 
ha stor betydning for videre planlegging av hele E39. Strekningen Lønset-Hjelset er 
prioritert i forslag til Nasjonal transportplan, som blir behandlet i Stortinget juni 2017. 
I denne situasjonen finner rådmannen det riktig å tilrå at prosjektet klargjøres for 
gjennomføring nå slik det går fram av reguleringsplanen.  
 
En ser at ikke alle interesser er imøtekommet ved justering av plandokumentene. Med 
så mange berørte parter og ulike interesser, er dette påregnelig. 
Rådmannen kommenterte ved forrige behandling av saken at kommunen har akseptert 
at denne strekningen blir planlagt nå, slik at det skal være mulig komme i gang med 
konkret utbygging så raskt som råd er. Dette er viktig da dagens veg har en lite 
tilfredsstillende standard for dagens bruk, noe som vil bli enda mer utfordrende i 
forbindelse med bygging av nytt sykehus på Hjelset. 
 
Planen vil ha en del negative konsekvenser for landbruksinteressene langs vegtraséen. 
Dette gjelder både tap av areal og driftsulemper. Fylkesmannen kommenterer at en 
med grunnlag i de nasjonale føringene for jordvern, kunne ha hjemmel for å reise 
innsigelse til planforslaget. Men sett i lys av at prosjektet også skal tjene andre viktige 
samfunnsinteresser, har en valgt ikke å gjøre det. 
Fylkesmannen peker likevel på at det må legges godt til rette for å etablere tjenlige 
tilkomster for drift av de ulike arealene på hver side av nyvegen. Likeledes at matjorden 
blir tatt vare på for å gjøres tilgjengelig for ny produksjon. – Rådmannen konstaterer at 
det har vært et omfattende arbeid for å få til gode krysninger for driftsveger og buskap, 
reviderte plandokumenter imøtekommer disse synspunktene. 
Til slutt peker Fylkesmannen på at Vegvesenet bør flytte landbruksinteressene inn 
under «prissatte konsekvenser». På denne måten vil jordvernet og konsekvensene 
overfor landbruksinteressene bli mye mer synlige. Dette vil rådmannen støtte, og 
oppfordrer Statens vegvesen til å ta dette inn som praksis ved nye planarbeider. 
 
Rådmannen viser ellers til Statens vegvesen sin oppsummering og kommentar til 
merknadene, og har ikke behov for å kommentere disse ytterligere.  
 

Oppsummering: 

Rådmannen slår fast at denne reguleringsplanen og gjennomføring av prosjektet vil få 
svært varierende virkning for de ulike partene som vil bli direkte berørt av dette. Det er 
likevel en god og viktig sak for både kommunen og regionen at det nå ligger til rette for 
at detaljreguleringen kan godkjennes. 
For den forestående byggeplanleggingen mener rådmannen at det er viktig at dette 
skjer i god dialog med grunneierne for å finne de beste løsningene for driftsveger og 
tiltak som reduserer inngrep i de tilgrensende arealene så skånsomt som mulig. 
 



Rådmannen rår til at planen fremmes kommunestyret til godkjenning. 
 
 
  
Arne Sverre Dahl  
Rådmann Eirik Heggemsnes 
 Kommunalsjef 
 
 
Vedlegg 
1 Planhefte, beskrivelse, bestemmelse og kart 
2 Merknadsbehandling 
3 Merknader 
4 Tilbakemelding til justert planforslag - trekking av motsegn 
5 ROS-analyse 
6 Støyvurdering 
7 KU naturmangfold 
 
 
 


