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Saksprotokoll i Molde kommunestyre - 26.04.2012  

Vedtak 

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 11-9, nr. 3 og § 11-15 vedtar kommunestyret i Molde 
kommune Kommunal norm for utforming av bussholdeplasser innenfor pendelbussnettverket i 
Molde kommune (Holdeplassnorm) med tilhørende normbestemmelser og normbeskrivelse, 
sist revidert 01.03.2012, med følgende endringer i kommunal norm for utforming av bussholde-
plasser: 
 
§ 3 Holdeplasstyper 
§ 3.2 pkt a):  
I områder med fartsgrense 50 km/t og lavere, kan det etableres holdeplasser ved kant. 
 
§ 6 Krav til utforming av kantstopp 
§ 6.1.2: 
Kantstein skal være av granitt. 
Utenfor bysentrum kan betong velges. 
 
§ 10 Krav til utforming av informasjon på holdeplassene 
§ 10.1 f): 
Bruk av hjelpemidler for svaksynte på holdeplasser: 
Det innføres blindeskrift for informasjon på holdeplassen.  Videre vurderes andre tekniske hjel-
pemidler/løsninger for å gi informasjon om hvilken buss som ankommer/står ved en bussholde-
plass. 
 
Normen får status som bestemmelse til kommuneplanes arealdel og andre kommunedelplaner, 
jf. pbl. § 11-3. 

Behandling 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
 



Saksprotokoll i Molde formannskap - 20.03.2012  

Formannskapets innstilling  

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 11-9, nr. 3 og § 11-15 vedtar kommunestyret i Molde 
kommune Kommunal norm for utforming av bussholdeplasser innenfor pendelbussnettverket i 
Molde kommune (Holdeplassnorm) med tilhørende normbestemmelser og normbeskrivelse, 
sist revidert 01.03.2012, med følgende endringer i kommunal norm for utforming av bussholde-
plasser: 
 
§ 3 Holdeplasstyper 
§ 3.2 pkt a):  
I områder med fartsgrense 50 km/t og lavere, kan det etableres holdeplasser ved kant. 
 
§ 6 Krav til utforming av kantstopp 
§ 6.1.2: 
Kantstein skal være av granitt. 
Utenfor bysentrum kan betong velges. 
 
§ 10 Krav til utforming av informasjon på holdeplassene 
§ 10.1 f): 
Bruk av hjelpemidler for svaksynte på holdeplasser: 
Det innføres blindeskrift for informasjon på holdeplassen.  Videre vurderes andre tekniske hjel-
pemidler/løsninger for å gi informasjon om hvilken buss som ankommer/står ved en bussholde-
plass. 
 
Normen får status som bestemmelse til kommuneplanes arealdel og andre kommunedelplaner, 
jf. pbl. § 11-3. 

Behandling 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
 

Saksprotokoll i Plan- og utviklingsutvalget - 13.03 .2012  

Innstilling  

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 11-9, nr. 3 og § 11-15 vedtar kommunestyret i Molde 
kommune Kommunal norm for utforming av bussholdeplasser innenfor pendelbussnettverket i 
Molde kommune (Holdeplassnorm) med tilhørende normbestemmelser og normbeskrivelse, 
sist revidert 01.03.2012, med følgende endringer i kommunal norm for utforming av bussholde-
plasser: 
 
§ 3 Holdeplasstyper 
§ 3.2 pkt a):  
I områder med fartsgrense 50 km/t og lavere, kan det etableres holdeplasser ved kant. 
 
§ 6 Krav til utforming av kantstopp 
§ 6.1.2: 
Kantstein skal være av granitt. 
Utenfor bysentrum kan betong velges. 
 
§ 10 Krav til utforming av informasjon på holdeplassene 
§ 10.1 f): 
Bruk av hjelpemidler for svaksynte på holdeplasser: 



Det innføres blindeforskrift for informasjon på holdeplassen.  Videre vurderes andre tekniske 
hjelpemidler/løsninger for å gi informasjon om hvilken buss som ankommer/står ved en buss-
holdeplass. 
 
Normen får status som bestemmelse til kommuneplanes arealdel og andre kommunedelplaner, 
jf. pbl. § 11-3. 

Behandling 

Brev av 27.02.2012 med innspill fra Statens vegvesen ble utdelt representantene. 
 
Rolf Arne Hamre (SP) fremmet følgende endringsforslag under § 3 og § 6 i kommunal norm for 
utforming av kollektivholdeplasser:  
 
§ 3 Holdeplasstyper 
§ 3.2 pkt a):  
I områder med fartsgrense 50 km/t og lavere, kan det etableres holdeplasser ved kant. 
 
§ 6 Krav til utforming av kantstopp 
§ 6.1.2: 
Kantstein skal være av granitt. 
Utenfor bysentrum kan betong velges. 
 
Sigrun Mjelva Talsethagen (H) fremmet følgende alternative forslag under § 10 i kommunal 
norm for utforming av kollektivplasser: 
 
§ 10 Krav til utforming av informasjon på holdeplassene 
§ 10.1 f): 
Bruk av hjelpemidler for svaksynte på holdeplasser: 
Det innføres blindeforskrift for informasjon på holdeplassen.  Videre vurderes andre tekniske 
hjelpemidler/løsninger for å gi informasjon om hvilken buss som ankommer/står ved en buss-
holdeplass. 
 
Det ble votert over rådmannens forslag til innstilling med ovennevnte endringsforslag som ble 
enstemmig vedtatt. 
 
 
 

Rådmannens forslag til innstilling 

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 11-9, nr. 3 og § 11-15 vedtar kommunestyret i Molde 
kommune Kommunal norm for utforming av bussholdplasser innenfor pendelbussnettverket i 
Molde kommune (Holdeplassnorm) med tilhørende normbestemmelser og normbeskrivelse, 
sist revidert 01.03.2012.  
 
Normen får status som bestemmelse til kommuneplanes arealdel og andre kommunedelplaner, 
jf. pbl. § 11-3. 
 

 

Saksopplysninger 

I forbindelse med arbeidet rundt kollektivplanen i Molde kommune ble det startet et delprosjekt 
som skulle jobbe med oppgradering av bussholdeplassene i kommunen.  
 



Kommunen har som del av prosjektet utarbeidet en holdeplassnorm som skal følges ved byg-
ging og rehabilitering av holdeplasser i kommunen.  
 
Før å gjøre normen juridisk bindende for ble det bestemt at normen skal få status som utfyllen-
de bestemmelser til kommuneplanens arealdel og alle kommunedelplanene. I første omgang 
ble det valgt at virkeområde for normen skal være det nåværende og framtidige pendelbuss-
nettverket i Molde kommune  
 
Normen er utformet slik at den også åpner for utvidelse av virkeområdet på andre deler av 
kommunen.  
 
For å få statusen som bestemmelse til kommuneplanens arealdel og kommunedelplaner etter 
plb § 11-9, nr. 3, må normen følge den samme planprosessen som en kommuneplan (jf. pbl § 
11).  
 
Planprogrammet ble vedtatt i Plan- og utviklingsstyret i Molde kommune i sak 58/11, 
31.05.2011.  
 
Noen punkter som design av infosøyler og informasjon på holdeplassene er ikke ennå avklart 
og skal behandles separat i samarbeid mellom berørte partene. 
 

Innspill i saken: 

Planen lå ute til offentlig ettersyn i tidsrommet 24.12.2011 – 27.02.2012. Innen fristen har Mol-
de kommune mottatt 3 innspill. 
 
1. Molde kommune, Rådet for funksjonshemmede, datert 0 1.02.2012 
 
Kravene for universell utforming skal legges til grunn. 
 
Det bes om oppslag i blindeskrift på holdeplasser for informasjon om navn på busstoppene i 
ruten m.m. Det bes om vurdering av muligheten til å installere høytalere på holdeplassene som 
gir informasjon om hvilken buss som ankommer. Der bør legges tilrette for slike tiltak i fremti-
den. 
 
Informasjonsøylene bør ha sanntidsinformasjon. Der bør tas hensyn til muligheten til i framtiden 
å innhente informasjon gjennom mobiltelefoner. Derfor bør det legges til rette for QR-koder på 
bussholdeplasser slik at det blir lettere for folk flest å hente informasjon. 
 
Administrasjonens kommentar: 
Krav om universell utforming er lovpålagt, og gjelder også viktige deler av kollektivtrafikken som 
holdeplasser, inkludert i all planlegging rund disse. 
 
Det finnes systemer der informasjon om bussen som stopper ved holdeplassen gis direkte på 
holdeplassen gjennom høytalere og i tillegg at kjøretøyene selv gir informasjon ved stopp. Det-
te er tekniske løsninger som kommunen ikke selv kan kreve, men som krever samarbeid mel-
lom flere parter. Bestemmelsene legger til rette for tekniske løsninger som kan komme i fremti-
den. Dette bør være tilstrekkelig på nåværende tidspunkt. 
 
Kommunen er enig i det å inkludere QR-koder i informasjonssystemet på holdeplasser. Be-
stemmelsene endres tilsvarende. 
 
Angående blindeskrift på holdeplassene tas det inn i bestemmelsene, at slike løsninger må 
vurderes. 
 
2. Fylkesmannen i Møre og Romsdal, datert 21.02.201 2 
 



Fylkesmannen har ingen kommentar i saken. 
 
Administrasjonens kommentar: 
Ingen kommentar. 
 
3. Møre og Romsdals fylkeskommune, datert 29.02.2012  
 
Samferdelsavdelingen viser til at det er fylket som har ansvar for informasjon på holdeplassene 
og at fylket skal utarbeide et profilprogram for hele fylket. De krever at informasjon på holde-
plassene utformes i samsvar med fylkets profilprogram. 
 
De viser videre til planlagt utvidelse av bussrute 701 til Årølia og krever at prioritering av holde-
plasser må avklares med samferdselsavdelingen. 
 
Angående barn og unges interesser og universell utforming kommer Møre og Romsdal fylkes-
kommune med forskjellige merknader til formuleringer og enkelte endringer for å forbedre kvali-
teten av normen. 
 
Administrasjonens kommentar: 
Merknader fra Møre og Romsdal fylkeskommune ble sendt og mottatt etter at høringsfristen 
hadde gått ut. Det er flere merknader i uttalelsen, og som kommunen vil inkludere i normen og 
tilhørende beskrivelsen. 
 
Når det gjelder informasjon på holdeplassene, ser administrasjonen fordel i å ha en standardi-
sert profil for hele fylke. Samtidig tolker kommunen innspillet slik at de fysiske tiltakene som 
infosøyler på holdeplassene, ikke er omfattet av begrepet ”informasjon”. Molde kommune vil 
avvente fylkeskommunens arbeide med profilprogram for Møre og Romsdal. En forutsetter at 
dette blir utarbeidet så raskt at det kan tas i bruk når aktuelle utbedrings- og/eller nyanlegg skal 
skje.  
Dette anses som viktige tiltak innen arbeidet å få et mer brukervennlig og attraktivt bussystem. 
 
En framtidig handlingsplan, skal omfatte tiltak på allerede eksisterende holdeplasser. Etablering 
av nye holdeplasser i Årølia er en nødvendighet med høyeste prioritet og trenger ikke ytterlige-
re prioritering.  
Nye holdeplasser må etableres i samsvar med normen.  
For oppgraderingen av holdeplasser må kommunen og fylkeskommunen i samarbeid med Sta-
tens vegvesen finne mulighetene for best mulig finansiering. Molde kommune har derfor en 
positiv innstilling til et samarbeid mellom MRFK og MK for å få på plass en handlingsplan. 
 
Interesseorganisasjonene ble informert om planarbeidet gjennom varsel om oppstart og de har 
fått tilsendt alle nødvendige dokumenter, inklusive de grunnleggende tegningene for holdeplas-
sene som er vedlegg 1-4 til normen. Under offentlig ettersyn har administrasjonen mottatt gode 
kommentarer fra rådet for funksjonshemmede i Molde kommune som ble innarbeidet i normens 
bestemmelser. Det samme gjelder alle innspill fra MRFK. Administrasjonen anser dette som 
tilstrekkelig og at standarden er streng nok for å tilfredsstille behovene til folk flest. 

Arealplansjefens kommentarer: 

Administrasjonen har gjort noen mindre endringer i bestemmelsene, basert på innspillene fra 
rådet for funksjonshemmede, Møre og Romsdal fylkeskommune og pga. mindre feil som ble 
funnet i løpet av høringstidsrommet. Dette handler hovedsakelig om formuleringer/skrivefeil, og 
korrigering av de to standardtegningene for holdeplasser uten leskur. Grunnen for dette er at 
det ble brukt en eldre tegning der infosøylene ikke vart snudd 90 grader mot vegen som det 
skal være. 
 
Det ble gjort mindre formuleringsendringer i normbeskrivelsen. 
 
Det vises ellers til administrasjonens kommentar til innspillene. 



 
Ingen av disse endringene krever at normen må sendes ut til ny høring og den derfor kan sen-
des til politisk sluttbehandling i kommunestyret. 

 
Tilråding: 

Rådmannen viser til ovenstående saksutredning fra arealplansjefen, og legger etter dette sa-
ken fram for behandling i plan- og utviklingsstyret. 
 
 
Arne Sverre Dahl  
Rådmann Eirik Heggemsnes 
 Kommunalsjef 
 
Vedlegg  
1 Normbeskrivelse 
2 Merknader 
3 Normbestemmelser 

rev. 16.04.2012 

 


