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1. Innleding 

Dette dokumentet er beskrivelsen som følger normen for utforming av kollektivholdeplass i 
Molde kommune.  
 
Normen består av bestemmelser og plantegninger. De fleste bestemmelser i normen er alle-
rede eksisterende krav til utforming av kollektivholdeplasser fra forskjellige kilder, som er 
samlet og konkretisert slik at de er tilpasset lokale forhold.   
 

2. Bakgrunn 

Det normgivende arbeidet har sin utgangspunkt i et prosjekt som ble startet av Molde kom-
mune å forbedre kollektivtilbudet i kommunen. Arbeidet skjer i sammenarbeid med Nettbuss, 
Møre og Romsdal fylke og Statens vegvesen. 

2.1 Hensikten med normen 

Hensikten med normen er å forbedre infrastrukturen rund bussholdeplassene innenfor pen-
delbussnettverket i Molde kommune. Bussholdeplassenes utforming skal møte dagens stan-
darder og menneskenes behov og samtidig øke attraktiviteten av busstilbudet i kommunen. 
 
Hovedmål er å legge til rette for at flere mennesker fra alle befolkningsgrupper velger buss 
foran bilen i det daglige. Det skal bli en gjenkjenningseffekt (uniformering) for holdeplassene 
og gode informasjon. Samtidig legges det stor vekt på universell utforming av holdeplassare-
alene. Valg av møblering og materialer skal både imøtekomme prinsippet for universell ut-
forming og ta hensyn til estetikk. 

2.2 Foreslagstiller 

Molde kommune er forslagstiller. Normen utarbeides som vedlegg til kommuneplanens 
arealdel og alle kommunedelplanene i Molde kommune som er berørt i avgrensingen nevnt i 
§ 1 av normen. Formell status for vedtatt norm er som kommuneplanbestemmelse. 
 
Kommunen kan i samsvar med plan- og bygningslovens § 11-9, nr. 3 gi bestemmelsene som 
stiller ”[…] krav til nærmere angitte løsninger for […] veg og annen transport i forbin-
delse med nye bygge- og anleggstiltak, herunder forbud mot eller påbud om slike 
løsninger, og krav til det enkelte anlegg, jf. § 18-1.[…]” 

2.3 Krav om konsekvensutredning 

Normen er ikke en plan i lovens forstand, men utfyllende bestemmelser til utforming og este-
tikk som anses som viktig for å tilrettelegge for et attraktivt kollektivtilbud i kommunen. 
Normen vil ikke ha umiddelbare virkninger på arealbruken, derfor ble det vurdert at den fal-
ler ikke under kravet om konsekvensutredning i hht plan- og bygningslovens § 4-2. Likevel 
må konsekvensene av normen beskrives generelt. Det vises til avsnitt 7 av normbeskrivelsen. 
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2.4 Føringer og normer 

 
� Lov om planlegging og byggesaksbehandling 
� Lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne 
� Statens vegvesen Håndbok 017 – Veg- og gateutforming 
� Statens vegvesen Håndbok 232 – Tilrettelegging for kollektivtransport på veg 
� Statens vegvesen Håndbok 278 – Universell utforming av veger og gater 
� Møre og Romsdal Fylkeskommune – Fylkesplan Møre og Romsdal 2008-2012  
� Møre og Romsdal Fylkeskommune – Regional energi- og klimaplan 
� Møre og Romsdal Fylkeskommune – Fylkesdelplan Transport 2002-2011 
� Kommunedelplan for sentrum 1997-2007 
� Kommunedelplan for Molde by 2000-2010 
� Regjeringens handlingsplan ”Norge universell utformet 2025” 

 

3. Prosessbeskrivelse 

Utgangspunktet for arbeidet med normen er et prosjekt som skal forbedre kollektivtilbudet i 
Molde kommune. Det ble satt inn en interdisiplinær prosjektgruppe bestående av represen-
tanter fra Nettbuss, Molde kommune, Møre og Romsdal fylke og Statens vegvesen som skul-
le se på mulighetene for forbedringer rundt holdeplassene og infrastruktur knyttet til disse. 
 
Resultatet av prosjektet var en database for registrering av standard på holdeplassene. Da-
tabasen ble produsert av Asplan Viak og skal installeres og taes i bruk på kommunale serve-
re så snart tekniske forutsetningene ble skaffet. Som referansebusslinje ble det valgt strek-
ningen Djupdalen – Molde lufthavn Årø (linje 701). 
 
I tillegg har Asplan Viak som del av oppdraget utarbeidet standardskisser for holdeplasser, 
slik at dem er i tråd med gjeldende lover, normer og regler og oppfyller kravene til universell 
utforming.  
 
Det ble presentert en handlingsplan med vurderinger om prioritering av tiltak på holdeplas-
sene langs referanselinjen. 
 
På dette grunnlaget har Molde kommune startet arbeidet med en kommunal norm for utfor-
ming av kollektivholdeplasser.  
 
Saksgang til i dag: 
Varsel om oppstart av planarbeid  7. februar 2011 Frist: 26. mars 2011 
Planprogram til høring   7. februar 2011 Frist: 26. mars 2011 
Vedtak av planprogramm i PUS  31. mai 2011  Sak 58/11 
 
Videre saksgang: 
Vedtak om offentlig ettersyn av normen desember 2011 
Offentlig ettersyn av normen   januar/februar 2012 
Evt. korrektur av normen   februar 2012 
Vedtak av normen i kommunestyret  mars 2012 
 
I en denne saken er det vanskelig med tidlig kontakt med interessegrupper. De fleste krave-
ne til holdeplasser stilles allerede i normer og lover og gir begrensede muligheter for avvik. 
For å sikre at de gitte kravene overholdes ble saken diskutert i en tverrfaglig prosjektgruppe. 
Under offentlig ettersyn til normen ønsker og håper prosjektgruppen å få innspill av alle 
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råd/grupperinger som representerer brukere med behov for spesiell tilrettelegging, men også 
alle andre innbyggere i Molde kommune. 
 

4. Status og rammebetingelser 

Normen har status som bestemmelser til kommuneplanens arealdel og alle kommunedelpla-
ner. Hjemmel ligger i plan- og bygningslovens § 4-1, § 11-12, § 11-13 og § 11-19, nr. 3. Ved 
rullering av planer skal normen inngå i nye planverk. Ved utarbeidelse og endring av normen 
kreves lovens saksgang for behandling av kommuneplaner. 
 

5. Beskrivelse av normen 

Normen vil gi detaljerte bestemmelser om hvordan kollektivholdeplasser i Molde kommune 
skal utformes.  

5.1 Virkninger av normen 

Som bestemmelser til kommuneplanens arealdel og kommunedelplanene er normen juridisk 
bindende for alle tiltak innenfor virkeområdet. Planarbeid som pågår da normen vedtas og 
alle framtidige planarbeid og anleggstiltak, inkl. oppføring og endring av kollektivholdeplas-
ser, må forholde seg til normen. 

5.2 Utforming av kollektivholdeplasser 

Utformingen av holdeplasser er hovedsakelig fastsatt i overordnete normer og det vil ikke bli 
avvik fra dette. Her er det spesielt føringer gitt i Statens vegvesen sine håndbøker som er 
tatt inn i normen. Disse er bestemmende for hvordan kollektivholdeplassene skal se ut. Nor-
menes føringer skal følges.  
 
Likevel ble det tatt inn en bestemmelse som kan åpne for mindre avvik i tilfeller da det ikke 
er nok plass til komplett utforming etter normen. Her spesielt med tanke på allerede bebyg-
de områder med lite plass. Disse må avklares med kommunen for evt. dispensasjon fra nor-
mens bestemmelser. 
 
Når det gjelder materialvalg skal bussholdeplassene passe seg inn i bybildet, men likevel 
være litt spesielt. Derfor ble det valgt granitt som hovedmateriale for kantstein og belegget 
for ventearealet. 

5.3 Møblering av kollektivholdeplasser 

Det ble valgt møblering som allerede er standard i kommunen. Benker, søppelbeholdere og 
lignende skal være lik som i resten av kommunen. Valg av møblering tar også hensyn til krav 
om universell utforming. Alt utstyr på holdeplassene skal oppfylle disse kravene. 
 
Som farge ble det valgt standardfargen RAL 6012 som blir brukt på de fleste plassene i 
kommunen. Dette skal sikre et enhetlig bilde. 
 
Ved siden av universell utforming er det lagt mye vekt på estetikk i normen. Holdeplassene 
skal passe seg inn i byen og samtidig kan være der i mange år framover. Dette gjenspeiler 
seg også i valg av leskur, benker, sykkelstativ med mer. 
 
For å fremme sykkelbruk i kommunen er det tatt inn i normen at det skal installeres minst to 
sykkelstativ på hver holdeplass. På noen holdeplasser må det vurderes å øke antallet. 
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Normen åpner for installering av reklamevegg på holdeplassene (samme type som holde-
plass) som kan bidra med finansiering og vedlikehold av holdeplassene. Dette må vurderes i 
enkelttilfeller. 
 

6. Konsekvenser av normen 

Selv om det ikke er krav om en fullstendig konsekvensutredning i dette tilfellet må etter lo-
ven mulige konsekvenser omtales i normbeskrivelsen. 

6.1 Bærekraftig utvikling 

Normen er godt egnet å fremme mer bærekraftig utvikling i kommunen som plan- og byg-
ningslovens formålsparagraf krever. Effektene som normen har vil føre til mer sosial rettfer-
dighet gjennom at alle befolkningsgrupper kan bruke et lettere tilgjengelig busstilbud til en 
moderat pris og miljøeffekten med å flytte bilbrukere over til busstilbudet og reduksjon av kø 
og  
 
Antatt konsekvens: Meget positiv 

6.2 Kommuneplaner 

Normen er som nevnt før vedlegg til kommuneplanens arealdel og alle kommunedelplaner 
som bestemmelse. Det blir ikke behov for å endre overordnete planer. Ved rullering må nor-
men innarbeides som bestemmelse i den nye planen. 
 
Antatt konsekvens: Nøytral 

6.3 Regulering 

Normen vil føre til at alle bussholdeplasser må taes inn i nye område- og detaljreguleringer. 
Skal det bygges/endres holdeplasser som ikke inngår i gjeldende planer må det startes plan-
prosess for å regulere holdeplassene med nødvendig areal. Dette vil medføre merarbeid og 
ekstrakostnader, men nytten for samfunnet vil veie opp disse belastninger.  
 
Samtidig vil effekten med regulering av holdeplasser være at det avsettes nok plass til gjen-
nomføring av tiltakene beskrevet i normen. Dette vil sikre en enhetlig god standard av hol-
deplassområdene. 
 
Antatt konsekvens: Nøytral/Positiv 

6.4 Eiendomsforhold 

Normen fører ikke til direkte konsekvenser på eiendommer. Hvert enkelt tiltak med oppgra-
dering av holdeplasser må gjennom en vurdering om det er nødvendig med en regulerings-
prosess for å skaffe nok plass til areal som trenges. I andre deler av kommunen kan det 
være tilstrekkelig areal på plass til å gjennomføre tiltakene. 
 
I tilfeller da det kreves regulering for å sikre tilstrekkelig areal til formålet vil eiendomsinter-
esser og evt. erstatning vurderes under planprosessen. Her vil det veies private og sam-
funnsinteresser mot hverandre og det kan vurderes alternative løsninger. 
 
Antatt konsekvens: Nøytral 
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6.5 Estetikk 

Dagens standard på bussholdeplassene er utilstrekkelig og på en stor del av holdeplassene 
er ble det ikke tatt hensyn til estetiske spørsmål. Derfor vil en forandring i samsvar med 
normen føre til både bedre standard og bedre estetikk i hele byen. Prosjektgruppen har 
prøvd å veie alle interesser mot hverandre og har tatt avgjørelser som vil tjene byen og bru-
kerne på best mulig måte. Samtidig inkluderes de overordnete kravene som stilles. 
 
Antatt konsekvens: Meget positiv 

6.6 Kulturminner og kulturmiljø 

Bussholdeplassene kan påvirke kulturminner og kulturmiljøet spesielt da det gjelder bygg i 
kommunen som er vernet eller har egenskaper som er spesielt og som skal være synlig. 
 
For å ta hensyn til slike forhold ble det valgt tidløse og nøkterne konstruksjoner på holde-
plassene og ikke eksperimentelle design som kunne virke helt deplassert. Det som må vurde-
res ved behandling av slike saker er den detaljerte plassering av holdeplassen og fargevalg. 
Det kan også vurderes å velge holdeplasser uten leskur for å mindre effekten, men i ut-
gangspunkt bør det ut fra de klimatiske forholdene i Molde bygges leskur. Likevel er det vik-
tig å gjennomføre konseptet som normen legger til rette for slik at ønsket om funksjonalitet 
og uniformitet ikke undergraves. Her er det viktig å komme tidlig i kontakt med de som er 
ansvarlig i prosessen for å unngå konflikter i etterkant. 
 
Antatt konsekvens: Nøytral 

6.7 Universell utforming 

Gjennomføring av bestemmelsene i normen vil i stor grad øke tilgjengeligheten til kollektiv-
tilbudet i Molde kommune. Den største delen av holdeplassene innenfor pendelbussnettver-
ket oppfyller ikke kravene til universell utforming. Mange oppfyller ikke kravene i vegnorma-
lene. Å gjøre det lettere for folk flest å få tilgang til busstilbudet kan ha positive konsekven-
ser for bruken gjennom alle befolkningsgrupper og dermed også for miljøbelastningen gjen-
nom reduksjon av privatbilens bruk samt at dette kan har innflytelse for sosial deltagelse av 
mennesker som ikke har tilgang til bil om det er pga. funksjonshemning, alder eller økono-
miske hindringer. 
 
Foreliggende normen krever universell tilgjengelighet for alle holdeplasser. 
 
Likevel er enn bevisst på at topografien i Molde kommune kan være krevende og at det på 
enkelte plasser ikke er mulig å etablere kollektivholdeplasser som oppfyller normen til 100 
%. I slike tilfeller må det tas vurderinger om alternativ plassering av holdeplassen. I de tilfel-
ler der dette ikke er mulig skal det følges normen så detaljert som mulig. Avvikene må disku-
teres med de berørte partene. 
 
Antatt konsekvens: Meget positive 

6.8 Kollektivtilbud 

Tiltakene beskrevet i normen vil ikke ha noen direkte konsekvens på kollektivtilbudet i Molde 
kommune. Mulige positive effekter kan være økende passasjertall pga. forbedret infrastruk-
tur. Dette er dessverre ikke forutsigbart.   
 
Antatt konsekvens: Nøytrale/Positive 
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6.9 Miljøinteresser 

I tilfelle at forbedret infrastruktur fører til at brukere velger buss foran privatbil vil dette være 
positive både på miljøet (bl.a. utslipp av klimagasser), men også for bymiljøet gjennom re-
dusert bilbruk (kødanning, parkeringspress, trafikksikkerhet med mer.). Det finnes ikke sta-
tistikk som dokumenterer dette. 
 
Antatt konsekvens: Nøytral/Positiv 

6.10 Økonomi 

Å oppdatere alle bussholdeplassene til ønsket standard vil koste i snitt ca. 400 000 kroner 
per holdeplass. Med mer enn 70 holdeplasser i kommunen blir det nødvendig å vurdere mu-
ligheter å finansiere utbygging av holdeplassene. Det må også vurderes å lage en handlings-
plan for å styre prosessen og kostnader. 
 
Andre muligheter til finansiering må vurderes. Normen åpner for reklametavler på holdeplas-
ser som kan være med på finansieringen. Andre muligheter er midler fra forskjellige ord-
ninger på nasjonal og regional nivå. På denne måten kan det skaffes en betydelig tilskudd til 
oppgradering av holdeplassene. 
 
Det både kommunen og fylkeskommunen bør vurdere ta et fast beløp inngår i budsjettet 
hvert år som er øremerket oppgradering av holdeplassene for å sikre framgang i prosessen 
med holdeplassoppdateringen.  
 
Det bør også vurderes å finansiere noen holdeplasser gjennom en evt. bypakkeordning i 
kommunen. 
 
Antatt konsekvens: Negativ/Nøytral 
 

7. Innkomne innspill 

Etter varsel om oppstart av planarbeid og planprogrammet har kommunen mottatt 6 innspill. 
Innspillene ble behandlet i saken om vedtak av planprogrammet. 
 

8. Nødvendig oppfølging 

Det er viktig at jobbes aktive med det som står i normen og i rapporten levert av Asplan 
Viak. Det skal utarbeides en handlingsplan i samarbeid med kommunen, Møre og Romsdal 
fylkeskommune og Statens vegvesen. For å sikre kvaliteten og ta høyde for nye/endrede 
krav, er det nødvendig med tett samarbeid mellom alle berørte parter. Det anmodes at en 
arbeidsgruppe etableres etter at normen ble endelig vedtatt. 

8.1 Utvidelse/krymping av området normen skal gjelde for 

Ved utvidelse av pendelbussnettverket skal normen også gjelde for nye holdeplasser. Dette 
for å sikre en god utforming av alle holdeplasser. Normen inneholder en paragraf som skal 
sikre dette. Det vill ikke ha noen betydning for gjennomføring av normens bestemmelser om 
området krympes.  
 
Det som en kan tenke seg for framtiden er å utvide normen til andre områder. Molde kom-
mune har en omfattende infrastruktur knyttet til kollektivtrafikk. Også områder utenfor pen-
delbussnettverket er knyttet til linjetrafikk – her spesielt regional trafikk. Det er muligheter å 
skrive bestemmelser om bussholdeplasser utenfor nettverket. Dette kan tas opp forløpende.  
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8.2 Produktspesifikasjoner som må utarbeides 

Selv om normen foreligger er det noen ting som må utarbeides for å komme i mål. Dette 
gjelder spesielt infosøylene og ruteinformasjon på holdeplassene. Kommunen har vært i kon-
takt med #Ruter i Oslo fordi det brukes et system der som er lett å tilpasse lokale forhold 
(type informasjon, farger og lignende) og har god estetikk samt at søylen tilbyr mulighet til å 
endre informasjon ved endringer uten store problemer.  
 
Prosessen rundt produktspesifikasjonen må startes etter normen ble lagt ut til offentlig etter-
syn. 


