
Detaljregulering for Årødalen del 1 
Planbeskrivelse 
 
 
 

1. Bakgrunn 
1.1  Hensikten med planen 
Planområdet er vist med avgrensing på kart ved kunngjøring av oppstart av planarbeidet.  
Planområdet omfattet i utgangspunktet ny kryssløsning i Årødalen for Fv64 – Fv 504 
(Frænavegen) – Tustentunnelen i samband med ny sykehusbygging, videre næringsareal 
mellom de to fylkesvegene mot vest og gangveg langs Frænavegen i fortsettelse av regulert 
gangveg i sykehusplanen på Eikrem. 
 
1.2  Forslagstiller, eierforhold 
Det er Statens vegvesen som har gitt utforming til alternativ for kryssløsning og som har stått 
for valg av alternativ. 
Næringsareal er i planen formet av Molde kommune i samarbeid med representanter for 
utbygger.  Utforming og avgrensing følger overordnet plan (kommunedelplan Eikrem).   
Arealet er i hovedsak i privat eie, men noe er eid av Molde kommune. 
 
1.3  Konsekvensutredning 
Bruksareal på bygg på næringsarealet blir større enn 15 000 m2.  Området kommer da under § 
4.2, vedlegg I i forskrift om konsekvensutredning, der det blir krevd konsekvensutredning for 
næringsareal med bruksareal over 15 000 m2. 
Veganlegget kommer ikke inn under dette, men fylket har bedt om at konsekvens for 
nærliggende område blir vurdert.  I vedlegg II i forskriften er veganlegg generelt ført opp som 
kan vurderes for konsekvensutredning. 
 
2.  Planprosessen 
Oppstart av planarbeidet var kunngjort 27.11.07 med frist til 15.01.08. 
Utviding av planområdet mot øst og vest var kunngjort 16.02.12 med frist 03.02.12.  Dette var 
for å knytte gangvegen mot sør til sykehusplanen og for å få med utbedring av avkjørsel til 
industriområdet mot øst. 
Planprogram var vedtatt av Plan- og utviklingsstyret i møte 19.05.09 i sak 56/09.  
Planprogrammet legger opp til samarbeid med Statens vegvesen og Molde næringsforum.  I 
sluttfasen er det Årødalen næringspark og repr. for utbygger det har vært kontakt med. 
 
3.  Planstatus og rammebetingelser 
3.1 Overordnede planer 
- Fylkeskommunal plan 
Dette er Fylkesdelplan for senterstruktur.  Denne planen omhandler lokalisering av 
kjøpesenter, og det vil være mot planen å plassere kjøpesenter med detaljhandel på dette 
området. 
Forskrift om rikspolitiske bestemmelser for kjøpesentre fra 2008 fastsetter det samme. 
Dette er det gått nærmere inn på i konsekvensutredningen. 
 
- Kommunedelplaner 
Kommunedelplan Molde by 2000 – 2010 fastsetter arealbruken for en del av næringsarealet i 
planområdet, og omfatter ikke vegløsninger. 



Kommunedelplan Eikrem med Nye Molde Sykehus var vedtatt juni 2007.  Den er primært 
laget for sykehusutbygging og har konsekvensutredning for dette.  Planen omfatter de to 
alternativene for kryssløsning Fv 64 – Fv 504 – Tustentunnelen, og den omfatter 
næringsarealene mellom de to fylkesvegene slik som i kommunedelplan Molde by, men i 
utvidet form.  Planen fastlegger at det er ønskelig å legge til rette for en utbygging i 
forlengelsen av dagens næringsareal i Årødalen.  Bestemmelsene og retningslinjene i planen 
gir få føringer for utnytting og type virksomheter. 
En viderefører arealbruken fra overordnet plan, men har justert grense mot øst til å følge 
eiendomsgrensene til både kommunal og privat eiendom.  Denne følger ravinekanten. 
 
3.2 Gjeldende reguleringsplaner 
Disse omfatter stort sett real som vil bli nyttet til nytt og utvidet vegformål.  Dette gjelder 
disse planene: 

1174 Industriområde A i Årødalen 
0376  Industriområe i Årødalen, felt B og D 
0178  Industriområde i Årødalen, felt B og D, endring 
1285  Reguleringsplan for Tusten 
0389  Tustentunnelen, vegkryss Årødalen 

Nytt næringsareal er tidligere uregulert. 
 
3.3 Tilgrensende planer 
0603  Slemmestad, vedtatt 18.06.09. 
Planområdet ligger på nordsiden av Frænavegen og omfatter næringsareal med industri/kontor 
og bedriftsutsalg inntil 300 m2.  Dette er et stort næringsareal, og en har nyttet dette som 
utgangspunkt for fastsetting av virksomheter og utnyttingsgrad i ny plan. 
 
3.4  Statlige planretninglinjer 
Rikspolitiske bestemmelser om kjøpesentre gjør at fylkesdelplan for senterstruktur fortsatt har 
gyldighet. 
 
4.  Beskrivelse av området, eksisterende forhold 
4.1  Beliggenhet og avgrensing 
Planområdet ligger i Årødalen mot vestre del av eksisterende industriområdet.  Avgrensing og 
innhold i planen er beskrevet under pkt.2.1 ovenfor. 
På grunn av ønske om snarlig avklaring av arealbruk for næringsarealet med 
reguleringsplan og at vegplanen i detalj ennå ikke er ferdig, velger Molde kommmune å 
dele planområdet i to og fremmer næringsareal med Frænavegen og gang-/sykkelveg 
som egen reguleringsplan, del 1.  Del 2 omfatter ny kryssløsning ved Tustentunnelen og 
vil bli fremmet for seg når vegvesenet har vegplanen ferdig. 
Planbeskrivelse og konsekvensutredning vil i det videre bare omfatte del 1. 
 
4.2  Dagens arealbruk og tilstøtende arealbruk 
Mye av dette er tatt inn i konsekvensutredningen så det vil bli en del gjentakelser.  I hovedsak 
vil stoffet være å finne i konsekvensutredningen. 
Det avsatte næringsarealet er et skogvokst areal med i hovedsak gran, men noe blandingsskog 
med gråor og bjørk og åpne partier ned mot elva.  Planområdet følger elvekanten. 
Helt i øst har Molde brannvesen sin øvingsstasjon. 
Arealet er mot sør, nord og vest omfattet av naturmark.  Mot øst er eksisterende kryssområde 
for fylkesvegene, Statens vegvesen sin trafikkstasjon og Årødalen industriområde.  Mot nord 
ligger Tusten skisenter med avkjøring fra Frænavegen. 



 
4.3  Stedets karakter 
Stedet er karakterisert og dominert av tett gransskog.  Eksisterende bebyggelse er 
øvingsstasjon for brannvesenet og ei hytte i kommunalt eie ut på kanten mot elva. 
 
4.4 Landskap 
Dette er analysert videre i konekvensutredningen.  Området ligger i dalbunnen opp fra Årø-
elva.  Terrenget er som ei slette øst-vest orientert, men i to nivå på østre del.  Vestre del er 
sammenhengen i ett nivå, men heller mot vest. 
 
4.5 Kulturminner og kulturmiljø 
I Askeladden som er offisiell base for registrerte kulturminne og fornminne, er det ikke 
registrerte forekomter. 
 
4.6 Naturverdier 
I Naturbase er det ikke registrerte forekomster på avsatte byggeområde.  Sørvest av 
næringsområdet er det avgrenset et område av lokal verdi med gråor-/heggeskog.  En holder 
dette området utenfor planen. 
 
4.7 Rekreasjonsverdi 
Dette er knyttet til elva i hovedsak.  Granskogen er ikke til noe stort bruk som 
rekreasjonområde. 
 
4.8 Landbruk 
Landbruk er knyttet til skogen. 
 
4.9 Trafikkforhold 
- Kjøreadkomst 
Tilkomst til nytt næringsareal vil være fra Fv 504 (Frænavegen) 
- Vegsystem 
Det er ikke interne veger på området i dag. 
- Trafikkmengde 
Registret ÅDT (årsdøgntrafikk)  på Frænavegen er 3 300. 
- Ulykkessituasjon 
Det er ikke registrert ulykker på Frænavegen på denne strekningen. 
- Trafikksikkerhet for myke trafikanter 
Det er ikke gangveg langs Frænavegen i dag 
- Kollektivtilbud 
Det er busslomme ved avkjøring til Tusten skisenter. 
 
4.10   Teknisk infrastruktur 
-  Vann og avløp 
Det går vannledning i Frænavegen med dimensjon 250 mm.  I tillegg er det bygd 
høgdebasseng (sidebasseng) for eks. industriområde.  En vurderer det som det er tilstrekkelig 
vannforsyning for nytt næringsområde  og tilstrekkelig brannvann.  Men dette kan avhenge av 
det enkelte bygget. 
Hovedledning for avløp går ovenfor området i Frænavegen med dimensjon 300/400 mm, og 
nytt avløp må pumpes opp. 
-  Trafo og energiforsyning 
Det blir satt opp ny trafo i kryssområdet.  



Nytt næringsareal ligger innenfor konsesjonsområde for fjernvarme.  Det er planlagt 
framføring av ledning til nytt sykehus, men ikke videre.  Nye bygninger må knytte seg til 
framført ledning. 
 
4.11   Grunnforhold 
- Stabilitetsforhold 
Det ligger føre rapport som konkluderer med at området kan tilføres masser og fylles opp. 
- Evnt. rasfare  
I NGI sitt aktomsomhetskart for skred Skrednett.no, er området ikke omfattet av skredfare. 
 
4.12   Risiko og sårbarhet (eksisterende situasjon) 
Dette er eget skjema som er lagt ved saka.  Aktuelle punkt er avklart med kommentar under 
planbeskrivelsen ellers. 
 
5.  Beskrivelse av planforslaget 
5.1  Planlagt arealbruk 
5.1.1  Planavgrensing 
Mot nord er planen avgrenset av ny gang-/sykkelveg ovenfor og langs med Frænavegen.  Mot 
vest til reguelringsplan for Nytt Molde sykehus med tilknytning til regulert ny gangveg.  Mot 
øst langs Årøelva og nærmeste strekning av Fv 64 inn mot vegkrysset.  Mot øst til omlagt 
kanal for Styggedalsgrova etter ny vegplan. 
 
5.1.2  Reguleringsformål 
Byggeområde 
Kombinert industri/kontor/forretning 
 
Trafikkområde 
Kjøreveg 
Gang-/sykkelveg 
Anna vegareal 
 
Landbruksområde 
Landbruksområde 
 
5.1.3  Beskrivelse av planforslaget 
Næringsområdet er prega av å være langt i utstrekning, men heller smalt.  Det er lagt opp til 1 
tilknytning til Frænavegen i god avstand til krysset med veg til Tusten skisenter.  Avkjøringa 
deler seg til symmetrisk med å ha tilkomstveg til bebyggelsen parallell med Frænavegen og 
mellom bebyggelsen og Frænavegen, ca 17 m mellom senterlinjene.  Bebygggelsen på 
østredel er forutsatt å kunne være med tilkomst i to plan med en nedre veg til underetasje.  
Primært legger en opp til å kunne få en fasade av bebyggelsen tett opp til intern tilkomstveg.  
Avkjøring fra fylkesveg går videre nedover og ender i et T-kryss med ei grein mot øst til 
nedre del av området, og mulighet til veg mot vest om situasjonen seinere skulle tilsi det. 
Næring som en legger opp til er all mulig slag industri, håndverksbedrifter og store 
lagerførende varer (biler, landbruksmaskiner), men ikke detaljhandel ut over bedriftenes egne 
utsalg. 
Anlegget til Molde brannvesen vil ikke følge planen.  Hovedbygget kommer inn i nytt 
fylkesveganlegg, og en vil se etter andre lokaliseringer. 
 
5.2 Bebyggelsen 



5.2.1  Grad av utnytting 
En har lagt seg på utnytting med bebygd areal, BYA.  Hensikten er å få en kompakt 
bebyggelse som kan danne fasade.  Utnyttingsgrad er høg med 60 %, dette er mer enn på 
Slemmestad (50 %).  En har da mulighet til mellomliggende lave bygg som knytter sammen 
hovebyggene, eller andre tilbygg seinere.  Utnytting er eksklusiv parkering, slik at det 
samtidig må sørges for tilstrekkelig uteareal for lagring og bilmanøvrering. 
Det er satt maks grense på butikkareal med 3000 m2.  Dette fordi bedrifter av store lagervarer 
ser ut til å melde inn behov for utsalgsareal på over 1000 m2. 
 
5.2.2 
Høgde av bebyggelse 
Denne er satt til 15 m for gesims/møne.  Dette er gjennomsnittelig høgde over planert terreng. 
 

5.2.3 Vegnettet 
Frænavegen er i dag klassifisert som hovedveg H1 med 80 km/t.  Over tid kan det bli aktuelt å 
klassifisere som S1 (”stamveg”) med 60 km/t med mer urbanisering.  Det er regulert inn 
bredde på vegen totalt med 7,5 m med 2x3 meter kjørebane og 2x0,75 meter skulder. 
 
Intern adkomstveg er vegklasse A2 som er for industriområde med 50 km/t.  
Dimensjonerende kjøretøy er vogntog (VT) med kjøremåte B (over i andre kjørefelt i kryss).  
Totalbredde er 7 meter vegbredde med nødvendig breddeutviding i kurver. 
 
Gang-/sykkelveg er regulert med bredde 3 meter uten skille mellom gående og syklende.  
Dette er etter sykkelhåndboka for trafikkmengde 0-50 sykler pr.time.  Gangvegen holder 3 
meters avstand til Frænavegen langs golfbanen, men øker dette til 5 meters avstand videre 
innover etter kryssing av elva. 
Ved bussholdeplassene ved avkjøring til Tusten skisenter legger en opp til en kryssing av 
fylkesvegen med undergang fra fortauet i industriområdet.  Her blir det en høgdeskilnad 
mellom øvre internveg og Frænavegen som kan utnyttes slik. 
 
Fortau internt er regulert til 3 meter bredde. 
 
Det er ikke avvik fra vegnormalene i dette. 
 
 
6.  Konsekvensutredning 
 
6.1.  Redegjørelse for planen  
 
6.1.1  Innhold i planen og formål med tiltaket 
Planen omfatter område for næringsvirksomhet og trafikkområde med ny kryssløsning.  
Denne trafikkløsningen var utviklet i samband med plan om nytt sykehus på Eikrem.  
Trafikkområdet inngår i reguleringsplanen.  Det har der vært to alternativer for utforming med 
rundkjøringer.  Det er valgt ett alternativ, og det er dette som er tatt inn i reguleringsplanen.  
Det er gitt en løsning med kryssing og samband mellom 3 hovedveglinjer som er fv64 som 
går fra Årødalen og videre mot Nordmøre, fv405 som er Frænavegen som går utover mot 
Molde by og det er privat veganlegg som går gjennom Tustentunnelen og til Fræna.  Det er 
lagt opp til at Frænavegen blir tilkomstveg til sykehuset på Eikrem.  Denne vegløsningen er 
ikke noe tiltak det er krav om konsekvensutredning for. 
 



Regulering av næringsareal er en områderegulering.  Tilkomst er satt av på 1 egnet sted mot 
Frænavegen.  Internt vegareal er vist i reguleringsplanen. 
Området blir en del av det etablerte industriområdet Årødalen som går videre nordover.  Dette 
bygger for det meste på en reguleringsplan fra 1977 der reguleringsformålet er industri uten 
videre spesifisering.  Det er og enkelte mindre felt som det er nyere reguleringsplaner for.  
Disse er regulert til industri/lager.  Det meste av arealbruken i dag er nyttet til tradisjonell 
industri, servicebedrifter og lager.  Detaljhandel har ikke stort omfang, men det er noe utsalg 
av plasskrevende varegrupper. 
Reguleringsplanen som nå er laget, vil være for næringsformål.  Området skal nyttes til 
blandet formål for industri-/forretnings- og kontorformål, altså slik utnytting som alt er 
etablert ellers i området. 
Reguleringsplanen og bestemmelsene skal vise klart hva for næringsvirksomheter som skal 
være på området: 

Det skal være tillatt med tung industri, lager, verksted. 
Det skal videre være tillatt med bygninger for forretning for plasskrevende varer;  slik 
som biler og motorkjøretøy, landbruksmaskiner, trelast og andre større byggevarer og 
hagesenter.   

Det skal ikke være detaljhandel i området.  Rikspolitisk bestemmelse om forskrift for 
kjøpesenter fastsetter dette.  Det samme er gitt i fylkesdelplan for senterstruktur. 
Kjøpesenter omfattet av forskrift er detaljhandel innenfor området med samlet 
bruksareal BRA over 3000 m2. 
For plasskrevende varer er det ingen regel om størrelse på salgslokale. 
 
 
 
 
6.1.2  Begrunnelse for tiltaket.  Utgreiing om 0-alternativ 
Tiltaket om næringsareal er begrunnet i behovet for slikt areal for videre næringsutvikling.  
Etterspørselen etter slik areal viser det.  Det er ikke mange steder i Molde kommune en finner 
slike områder, og det er bevisst planlagt at et slikt større område er etablert her øverst i 
Årødalen.  
I dagens situasjon med næringsareal skjer det forandringer.  En har transformasjonsareal i 
sentrumsområdet der næringsareal går over til å bli areal for annen type næring og for 
boligbygging.  På grunn av dette og nytt arealbehov må virksomheter flytte ut av 
sentrumsområdet, og arealene blir nyttet til boliger, veganlegg eller utviding av eksisterende, 
andre virksomheter.  I hovedsak skjer dette øst i byen og særlig i Lingedalen. 
Virksomheter kan og ha plassmangel der de er.  Molde kommune har til hensikt å legge til 
rette for at slike virksomheter kan få nytt og tilstrekkelig areal.  I hovedsak gjelder dette 
virksomheter med plasskrevende varer, og en mener dette må kunne plasseres i Årødalen. 
 
0-alternativet er om dette tiltaket ikke gjennomføres.  Da får en knapphet på tilgjengelige 
industritomter som det er behov for.  Dette må etableres på andre mindre ønskelige steder, 
eller det blir ikke noe av i det hele tatt.  Det gir en negativ konsekvens for næringslivet i 
Molde kommune.     
 
6.1.3 Tidsplan for gjennomføring 
Ikke relevant. 
 
6.1.3 Relevante overordnede planer, bestemmelser og retningslinjer 
Kommunedelplan Molde by 2000 – 2010 



Utdrag: 
s 24.  Utgangspunktet er Årødalen som kommunens sentrale næringspark.  Her 
etableres ren industriproduksjon, funksjoner som på grunn av støy, støv etc krever 
spesiell lokalisering( engrosvirksomhet, lager og spesialiserte handels- og 
tjenestefunksjoner).  Det stimuleres til at det etableres et mangfold av tjenester og 
virksomheter for å styrke området sin betydning som en regional næringspark. 

……………….. 
Gjennom nylig vedtatte rikspolitiske bestemmelser er det i perioden 1998 – 2003 et 
generelt forbud mot etablering av kjøpesentre større enn 3000 m2.  Forbudet gjelder 
ikke for etableringer eller utvidelser i sentrum av byer.  Molde kommune hadde 
allerede før denne bestemmelsen vedtatt at det ikke skal tillates en ny 
kjøpesenteretablering utenfor Molde sentrum.  Kommunedelplanen for sentrum 1997 – 
2007 legger på den ene siden opp til viss utvidelse av eksisterende areal i Lingedalen 
og på den andre siden omstrukturering/fortetting i det historiske sentrumsområdet.  En 
kjøpesenterutbygging i Årøområdet vil dermed ikke være ønskelig/aktuell. 

 
 
Kommunedelplan Eikrem 
Denne planen omfatter aktuelt areal for næringsformål.  Avgrensing av arealet som 
byggeområde i reguleringsplanen følger samme avgrensing som i kommunedelplanen.  Det er 
gjennomført konsekvensutgreiing for den delen av planen som omfatter sykehusutbyggingen, 
men ikke for næringsområdene ellers.  Derfor blir konsekvensutredningen tatt opp i 
forbindelse med utarbeiding av reguleringsplan for området. 
 
Det står ikke så mye om det næringsarealet som er med i denne reguleringsplanen annet enn: 

Molde kommune har et generelt behov for nye næringsareal, og spesielt sentrumsnære 
næringsareal.  Det er ønskelig å legg til rette for en utbygging i forlengelsen av dagens 
næringsareal i Årødalen. 

 Nye areal: 
- utvidelse av næringsareal syd for biltilsynet 

 
 
Bestemmelsene i planen 

- for byggeområdene kan arbeid som krever byggetillatelse ikke finne sted før 
området inngår i reguleringsplan 

- utbygging kan ikke skje før tekniske anlegg og samfunnstjenester er etablert 
- tidligere stadfestet eller egengodkjente planer skal fortsatt gjelde så langt disse 

ikke er i strid med kommunedelplanen 
- retningslinjer for universell utforming skal gjennomføres hvor dette er mulig 
- ved utbygging av næringsareal stilles krav til samtidig ferdigstillelse av bygninger 

og utenomhusareal  
 
Retningslinjene i planen.  Disse er veiledende 

- ved nyetablering av virksomheten skal i størst mulig grad bedrifter med 
detaljhandel- og kontorvirksomhet foretrekkes 

- næringsområder som har bruksareal mot offentlig veg eller gang-/sykkelveg skal 
opparbeide et fysisk skille mellom næringsaktiviteten og det offentlige i form av 
vegetasjon, steinsetting m.v. 

 



Det første punktet her i retningslinjene stemmer ikke med hva som ellers er uttalt i tidligere 
kommunedelplaner, næringslivet sine målsettinger og fylkesplan.  Det vil heller ikke være noe 
mål for denne reguleringsplanen, jfr. pkt 1.1 om type næringsvirksomheter. 
 
 
Fylkesdelplan 
Dette er Fylkesdelplan for senterstruktur 2004 – 2008.  Denne setter en grense for etablering 
av detaljhandel på 3000 m2 (kjøpesenter).  Planen har en uklar status, men blir nyttet som 
motsegnsgrunn.  Den er egentlig utgått, men har fremdeles gyldighet pga ny rikspolitisk 
bestemmelse. 
 
 
Rikspolitiske bestemmelse 
Ny rikspolitisk bestemmelse trådte i kraft sommeren 2008, og gir forbud mot etablering av 
kjøpesenter, altså detaljhandel med bruksareal over 3000 m2. 
 
 
 
6.2.  Konsekvensutredning 
 

6.2.1 Forurensing 
Årøelva blir i dag overvåket med prøvetaking.  Det blir tatt prøver på 7 pkt 10 ganger i året 
fra ovenfor RIR og ned til fylkesvegen.  Det blir tatt spesielle prøver fra RIR og Romsdal 
Gjenvinning. 
Det er mer avrenning av organisk materiale nedenfor RIR enn ovenfor.  Det er og registert 
jevn tilførsel av fosfor, metaller, salter og tarmbakterier, og pH øker nedover i elva.  
Resultatene er stort sett innenfor det en normalt venter i denne type eld. 
En økning av arealet med 10 % vil ikke endre noe på dette i sammensetting, men vil bidra til 
avrenning på samme måte.  Men det vil være mange ukjente elementer. 
En utviding vil ikke stille krav til nye eller ekstra tiltak.  Men hver enkelt virksomhet er 
underlagt særlovgiving som setter krav.  Et godt generelt tiltak mot avrenning er 
vegetasjonssone mellom elva og virksomhetene. 
 

6.2.2 Bosetting og boligbygging 
Det er ikke eksisterende eller planlagte boligområder i nærheten av næringsområdene i 
Årødalen. 
Utbygging av næringsarealet vil føre med seg arbeidsplasser som kan gi etterspørsel etter 
boliger.  Det var sagt i konsekvensutredning for nytt sykehus på Eikrem at det vil være mer 
tilfeldig hvor de tilsette vil bosette seg, og ikke nødvendigvis i nærområdet for virksomheten.  
Det samme kan sies om nye arbeidsplasser i Årødalen. 
 
 
 

6.2.3 Transportbehov, energiforbruk og energiløsninger 
Det er Fv405, Frænavegen, som er tilkomst til området.  Dette er en gjennomgangsveg.  
Tellinger viser ÅDT 3300 (årsdøgntrafikk).  Mye av dette er fjerntrafikk med pendling fra 
Nordmøre.  Det vil si at mange nytter denne vegen i stedet for å kjøre ned til sjøen til E39.  Så 
fremt det ikke blir lagt inn barrierer ut mot byen, vil denne trafikken fortsette å vokse.   
 



Det nye planlagte området vil ha virksomheter med få tilsette og besøkende pr. arealenhet og 
høg bil- eller vegtransportavhengighet, slik som lager, engros, transport/spedisjon og tyngre 
industri.  Det vil si at vegnettet må ha en høg standard og kapasitet.  Det er den samme type 
virksomhet som er etablert i området fra før, og transportsystemet er innrettet på det. 
For slike områder er kravet kollektivtilgjengelighet lavt.  Skulle imidlertid virksomheter dreie 
mer over på detaljhandel, vil det være et behov for heving av nivået for kollektivtrafikk. 
 
Frænavegen har i dag en totalbredde på 6 meter.  I området der det nye sjukehuset er planlagt 
er det lagt opp til totalbredde på 8,5 m med 6,5 m kjørebane og 1 m skulder der veg blir lagt 
om.  Der en følger eksisterende veg er det lagt inn 6 m kjørebane og 1 m skulder, totalbredde 
8 m.  Denne standarden må en følge også i denne planen. 
Vegen er i dag landeveg kategori S2 med ÅDT inntil 4000 og fartsgrense 80 km/t.  Ved 
økning av ÅDT og med urbanisering kan det være aktuelt med kategori S1 med ÅDT inntil 
12000 og fartsgrense 60 km/t.  Kjørebanebredde og totalbredde vil for begge kategorier være 
bredere enn det er regulert i sjukehusplanen, men en forandrer ikke på denne.  Totalbredde i 
planen blir 7,5 m med 6 meter kjørebane og 0,75 m skulder på hver side.  Men det kan etter 
hvert være aktuelt med fartsnedsetting til 60 km/t. 
 
Området inngår i konsesjonsområde for fjernvarme, men det er ikke framført ledninger.  Nye 
bygg må knytte seg til framførte ledninger. 
 

6.2.4 Kulturminner og kulturmiljø 
Det er ikke offisielt registrert kulturminne, hverken før-reformatoriske (1537) eller fra nyere 
tid. 
Askeladden som er base for offisielle registreringer viser ingen ting i området. 
 

6.2.5 Naturens mangfold 
Til grunn for vurdering av biologisk mangfold ligger rapport om Biologisk mangfold i Molde, 
1995.  Det er 1 bind om arter og artsvurdering og 1 bind om lokaliteter. 
Biologisk mangfold er definert på 3 nivåer: økosystemnivå, artsnivå og innenartsnivå. 
 
Sjølve flata med granskog er ikke omhandlet av rapporten.  Grana er planta, og en slik 
fremmed monokultur har lite eller ingen undervegetasjon.  Den er svært artsfattig, men gir 
opphold for pattedyr.  Fjerning av slik skog gir ikke mye tap av biologisk mangfold. 
 
Biologisk mangfold og påvirkning av dette, er først og fremst knytt til Årøelva.  Undersøkelse 
av forurensingstilknyttede og forurensingsfølsomme arter viste at Årøelva hadde en 
artssammensetning som tyder på belastning av miljøgifter, bla. tungmetaller.  Årøelva er 
påvirket av miljøgifter, dette er tolket ut i fra artssammensetningen blant begroingsorganismer 
på stein i elva.  Årøelva er omtrent ødelagt som fiskeførende vassdrag.  Riksvegen (fv64) har 
gitt forbygninger og har flere steder påvirket elva sitt løp.  Det har også vært grusuttak i elva.  
Det er ikke noe spesielt dyreliv knytt til elva bortsett fra oter og mink. 
Som en konklusjon på samla inngrep er det forma slik: 

Verst utsatt er Årøelva, med forbygninger, endring av vassløpet, gjenfylling, endret 
rytme i vassdraget og giftutslipp, og svært lite er nå igjen av de opprinnelige 
kvalitetene. 

En utbygging vil nok forsterke dette i noen grad, jfr. pkt.2.1 forurensing. 
 

6.2.6  Landskap 



Utgangspunktet her er rapport Natur- og kulturlandskapsanalyse for Molde, 1994.  I rapporten 
er det registrert og kategorisert landskaps- og vegetasjonsformer.  Molde er delt opp i 
landskapsrom der dette er landskapsrom 4, Årødal-rommet.  Dette er dannet av de markerte 
dalsidene med retning NØ og SV, og står i motsetning til de øvrige landskapsrommene som 
følger fjorden i vest/øst-reetning.  Dalbunnen er flat og skogkledd med gran.  Dette 
vegetasjonsbåndet er hovedstrukturen ved området, og er kalt overordna vegetasjon.  Det er 
ikke registrert blant verdifulle kulturlandskap, og er heller ikke blant viktige naturstrukturer.  
Det inngår ikke i framstilling om landskapets egenverdi. 
 
Ved utbygging av området vil en fjerne dette vegetasjonsbåndet i den flate dalbunnen på hele 
det nye næringsarealet.  Dette påvirker ikke den overordna romdannelsen, men en fjerner en 
del av et landskapselement.  
 
I småskala er området prega av ei skogkledd flate langs med Frænavegen og bratte skråninger 
med raviner ned mot Årødalselva.  Langs med elva er det ei slette. 
I reguleringsplanen vil en avgrense byggeområdet til det flate, øvre partiet der en også kan få 
en noe terrengheving ved oppfylling, men ikke nye terrengformer.  En legger ikke opp til å 
fylle i ravinene eller nede ved elva. 
Vegetasjon oppe på flata er gran og i skråningene/ravinene gråor, bjørk og furu.  Slik er det og 
i den fuktighetspåvirket vegetasjon langs med elva. 
For fjernvirking vil ikke denne utbyggingen ha noen betydning.  For nærvirkning vil det bli en 
total endring, fra naturlandskap til et bebygd næringsområde. 
 

6.2.7 Samisk natur- og kulturgrunnlag 
Det er ikke samiske kulturminner i området. 
 

6.2.8 Befolkningens helse og helsens fordeling i befolkningen 
Folkehelseinstituttet sender ut 1 gang i året oversikt over folkehelseprofil i kommunene.  For 
Molde er det hele kommunen under ett, Molde er for liten by til å kunne operere med 
delområder.  I forhold til gjenomsnitt for landet gir rapporten positivt uttrykk for levealder, 
inntekt og noen sjukdommer (hjerte).  Det er negativt for skader og andre sjukdommer (kols, 
psykisk).  Den aktuelle utbyggingen vil ikke påvirke disse faktorene. 
Verken elveområdet eller det granvokste området er store turområder slik tilstanden er.  Om 
elva blir påvirket av utslipp og sig, vil dette bevege seg nedover og kan påvirke 
fjordbassenget.  Omfanget av økt påvirkning vil en vurdere som relativt lite sett i 
sammenheng med nedslagsområdet ellers.   
 

6.2.9  Tilgjengeligheten til uteområder og gang- og sykkelvegnett 
Gang- og sykkelvegnettet i området i dag er fragmentarisk uten sammenbinding.  I denne 
reguleringsplanen inngår sammenhengende gang- og sykkelveger der Eikrem blir bundet 
sammen med næringsområdet i Årødalen med gangveg langs Frænavegen.  Området blir da 
lett tilgjengelig for gående og syklende.  Denne gangvegen går inn i overordna plan for gang-
/sykkelvegnett, og vil ha greiner til Nordbyen, til Skaret og til Årølia. 
Tilgjengheten til omgivelsene og gang- og sykkelvegnettet blir bedret. 
 

6.2.10  Kriminalitetsforebygging 
Neppe relevant her. 
 

6.2.11  Beredsskap og ulykkesrisiko 



Dette følger skjema for risiko- og sårbarhetsanalyse.  Skjema er fylt ut og gir avvik på disse 
punktene: 
Naturgitte forhold: 
a.  Snø-, jord-, stein-, fjellskred.  Det er foretatt grunnundersøkelser som viser at grunnen er 
stabil for oppfylling.  Det er tenkt å fylle opp området med masser fra andre steder. 
c.  Utgliding av området.  Dette oppfylt slik det er beskrevet under pkt.a. 
h.  Radon.  Rapport viser at radonstråling er under faregrense i hele Molde kommune. 
Omgivnad 
b.  Fare ved terrengformasjoner.  Skråning ned mot elva er bratt, men stabil.  En vil ikke gjøre 
noen endringer med dette terrenget, men kanten bør sikres mot å falle eller kjøre utfor. 
Verksemdsrisiko 
b.  Risiko ved hendinger i nærliggende verksemder (industriforetak).  Området er en del av et 
sammenhengende industriområde der det kan skje ting.  Det er vanskelig å ta inn i plan noe 
sikring for det.  Det følger av spesielle regler.  Ellers kan en ikke se at det er spesielt farlige 
virksomheter i området. 
Brann/ulykkesberedskap 
a.  Tilstrekkelig slokkevann.  Krav til brannvann er 50 l/s over to uttak.  Denne kapasiteten 
har ledningsnettet med 250 mm hovedledning og kobling til høgdebasseng rett over 
eksisterende industriområde.  Berekning viser tilstrekkelig vannmengder. 
Kraftforsyning 
a.  Trafo og ledninger blir oppgradert. 
Vassforsyning 
a.  Tilstrekkelig vannforsyning.  Viser til punkt ovenfor om slokkevann.  Det er nok kapasitet 
til forbruksvann. 
 
6.2.12   Konsekvensmatrise 
 Virkning 
 Økning Ingen påvirking Reduksjon 
Forurensing  0  
Bosetting og 
boligbygging 

+   

Transportbehov +   
Kulturminner  0  
Naturmangfold   - 
Landskap   - 
Helse  0  
Beredskap og ulykke  0  
Havstigning  0  
Tilgjengelighet 
gang/sykkel 

+   
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