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Forord 

Asplan Viak AS er engasjert av Hallgeir Kanestrøm for å utarbeide forslag til reguleringsplan 
for eiendommen Birkelandveien 41 / 43 i Molde kommune. Formålet med planarbeidet er å 
regulere området til byggeområde med høy utnyttelse i henhold til kommuneplanens 
forutsetninger.  

Hallgeir Kanestrøm har vært kontaktperson for oppdraget.   

Torbjørn Kanestrøm har vært oppdragsleder for Asplan Viak AS.  

 

 

 

 

Sandvika 12. oktober 2010 

 

Torbjørn Kanestrøm 

Oppdragsleder 
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1 SAMMENDRAG 

Asplan Viak AS har på oppdrag fra Hallgeir Kanestrøm utarbeidet forslag til reguleringsplan 
for Birkelandveien 41/43 i Molde kommune. I planen er det foreslått en høyere utnyttelse i 
enn i gjeldende plan.  Dette muliggjør etablering av lav blokkbebyggelse.  

Planforslaget er utarbeidet innenfor forutsetningene i kommuneplanens arealdel, og avveid i 
forhold til innspill og bemerkninger som ble mottatt etter kunngjøring av oppstart av 
reguleringsplanarbeidet.  

Planområdet skal ha en maksimal BYA på 46 %. 

2 BAKGRUNN FOR REGULERINGSSAKEN 

Asplan Viak AS har utarbeidet et reguleringsplanforslag for et 4,2  daa stort område 
beliggende på Øverland, langs Birkelandsveien og Bergsvingen i Molde. Planområdet,(Gnr. 
27, Bnr 2)er i dag regulert til boligområde. Bakgrunnen for planarbeidet ligger i et ønske om å 
utvikle området med en høyere utnyttelse enn i gjeldende reguleringsplan for området.  

2.1 Planområdet 

2.1.1 Beliggenhet, størrelse, bruk 

Byggetomta ligger på Øverland, ca 3 km øst for Molde sentrum. Området har i løpet av de 
siste 40 årene endret karakter, fra jordbruksområde til boligområde. Området ligger inn mot 
et sammenhengende friområde langs Øverlandsbekken som ikke vil komme i konflikt med 
planlagt utvikling. 

 

Oversiktsbilde som viser tomtas plassering i Molde 
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Planområdet er på 4,2 daa og ligger på Øverland i Molde. Området er sør- og vestvendt og 
har svært gode solforhold. Tomta er relativt flat.  På tomta er det i dag en driftsbygning og et 
eldre bolighus. Bolighuset ble opprinnelig bygget i sveitserstil, men mye av den stilgivende, 
utvendige materialbruken og detaljeringen er med årene blitt endret og modernisert. Huset 
har derfor redusert verneverdi. 

 

 

Illustrasjon som viser planområdet  

 

2.1.2 Eiendomsforhold 

Planområdet består av eiendommen gnr. 27 bnr 2: 

Gnr/Bnr Eier 
27/2 Arne Kanestrøm 

Kjersti Marie Kanestrøm 
Ole Haldgeir Kanestrøm 
Torbjørn Kanestrøm 

 

Eiendommen 27/2 har et areal på 4193,6 m2. 
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2.2 Omkringliggende områders karakter 

Det omkringliggende området er preget av boligbebyggelse med eneboliger fra 70 - tallet. 
Det er noe mer konsentrert bebyggelse på nedsiden av Birkelandvegen.  
Rekkehusbebyggelsen sør for området ble bygget på siste halvdel av 90-tallet.  Eiendommen 
har atkomst fra Birkelandvegen.  

 

3 PLANSTATUS I OMRÅDET 

3.1 Kommuneplan og andre overordnede planer og stra tegier 

Kommunedelplan for Molde by, 2000-2010 

Kommunedelplanen strekker seg fra Djupdalen i vest til Strandeelva i øst.  Området som 
omfattes av dette planforslaget inngår derved i kommunedelplanens virkeområde.  I 
kommunedelplanen står det at eldre reguleringsplaner fortsatt skal gjelde dersom disse er i 
samsvar med kommunedelplanen.  Av  kommunedelplanens verbale del framgår det at det 
for sentrumsnære sentralområder skal være en ”høg utnytting”, og at lavere utnytting blir vist 
til mer perifere områder.  Forslagsstiller mener at planforslaget er i samsvar med 
kommunedelplanens forutsetninger for denne sentrumsnære boligeiendommen.. 

 

3.2 Godkjente tilgrensede reguleringsplaner 

Gjeldende reguleringsplan 

Gjeldende reguleringsplan er Mellom Øverlandsbekken og Nøisomhedbekken, 0270, vedtatt 
1971. 

Planområdet inngår i reguleringsplan fra 1970, og er regulert til byggeområde for boliger som 
åpen villamessig bebyggelse.   Det er ikke satt utnyttingsgrad. 

Nærliggende reguleringsplan 

Vesentlig reguleringsendring for del av Øverland, gnr 27/bnr 2, vedtatt kommunestyret i 
november 1996. Eiendommen er regulert til boligformål med BYA 25 %, med inntil 3 etasjer.  

 

Rikspolitiske retningslinjer 

Følgende Rikspolitiske retningslinjer er relevante for tiltaket: 

Rikspolitiske retningslinjer for barn og unge 

Skal sikre barn og unges interesser i planleggingen. Arbeidet med å sikre tilstrekkelige 
oppholds- og lekeareal er viktig. 
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Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging 

Skal sikre bedre samordning av arealplanlegging og transportplanlegging i kommunene. 
Målet er å legge vekt på: 

- Miljømessig gode løsninger 
- Trygge lokalsamfunn/bomiljø og god trafikksikkerhet 
- Begrenset transportbehov gjennom å få til løsninger som kan gi korte avstander i 

forhold til daglige gjøremål 
- Hensyn til gående og bevegelseshemmede i planleggingen 

 

ANALYSE AV PLANOMRÅDET OG RELEVANTE 
PROBLEMSTILLINGER 

3.3 Landskap 

Planområdet er bestående av en driftsbygning og et eldre bolighus som et tidligere 
jordbruksområde.  Det ligger inn mot et sammenhengende friområde langs 
Øverlandsbekken. 

Tiltaket innebærer en økning av utnyttelsesgraden for planområdet. 

3.4 Bygningsmiljø 

I strøket er det i dag variert boligbebyggelse bestående av eneboliger, rekkehus og blokker. 

3.5 Barn og unges interesser 

Det er etablert offentlig barnehage rett sør for planområdet ved Frænaveien. Nærmeste 
skole er Kviltorp skole, som ligger 1,7 km unna. Det er etablert balløkke som del av et større 
sammenhengende friområde rett vest for planområdet. 

3.6 Eksisterende kommunaltekniske anlegg 

Molde kommunes ledningskart viser at det ligger en ø 200 mm vannledning i 
Birkelandvegen. I tverrvegen langs Øverlandsbekken ligger det ø 300 mm spillvannsledning. 
Tilknytningspunkt for vann- og avløpsledninger må avtales med Molde kommune, teknisk 
etat.  

Kabelkart fra Istad kraft viser kabelføringer i Birkelandvegen fram til om lag ved 
Øverlandsbekken fra vest, og fram til et punkt ca 50 m øst for eiendommen. Tilknytningssted 
for el – anlegg må avtales med Istad kraft.  

Telenors kabelkart viser at det ligger kabler i tverrvegen langs Øverlandsbekken og langs 
Birkelandvegen øst for eiendommen. Tilknytningssted for telekabelanlegg må avtales med 
Telenor.  
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4 BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET  

4.1 Forslag til reguleringsplan 

Planforslaget er basert på kommuneplanens forutsetning om bygging av boliger i området. 
Det er utarbeidet et boligprogram med befolkningsprognose som er grunnlag for 
utbyggingsmønster.   

Det er lagt opp til en lav blokkbebyggelse omgitt av grønne arealer.  Det foreslås en grad av 
utnyttelse på inntil %BYA =  46 %. Det forutsettes etablert felles parkeringsarealer for 
bebyggelsen under bakkenivå.  

Det blir i størrelsesorden om lag 25 boenheter. 

Innenfor byggeområdene skal universell utforming legges til grunn for utforming av blant 
annet gangveger, adkomst- og inngangssoner for bygg, boliger og lekeplasser. I øvrige 
områder bør universell utforming etterstrebes så langt mulig.  

I planforslaget er det opprettet adkomstvei til boligene fra Birkelandveien. 

 

4.2 Planområde med arealbruk 

4.2.1 Reguleringsformål 

Følgende reguleringsformål inngår i planforslaget: 

A. Område for bebyggelse og anlegg (Pbl § 12-5.1) 
- Boliger 
- Lekeplass 

 
B. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (Pbl § 12-5.2) 

- Tilkomstveg 
- gangveg 

 

Planområdets samlede areal er 4,193,6 m2. 

 

4.2.2 Utnyttelse 

Maksimal grad av utnyttelse for byggeområdene, maks %BYA =  46 %,  er angitt i forslaget til 
reguleringsbestemmelser. 

 

4.3 Bebyggelsen 

Det er lagt opp til en ensartet bebyggelse i form av  terrasserte lavblokker. Disse vil ha en 
maksimal høyde på tre boligetasjer med tillegg av underjordisk parkeringskjeller. 
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Framtidig bebyggelses foreslås med en høyde som ligger nær høyden på eksisterende 
driftsbygning og 1,5 -2 m lavere enn høyden på eksisterende bolighus på eiendommen. 
Utsikts- og lysforholdene for den bakenforliggende bebyggelsen, i Bergsvingen, vil i liten 
grad berøres av den nye bebyggelsen på eiendommen gbnr 27/2.   Dette er illustrert i figur 1 
(nedenfor) med den mørkeste blå tonen. 

 

Stillbilde fra VR-modell, sett fra sørøst. Illustrasjonen viser eksisterende bebyggelse sammen med planlagt 
bebyggelse. 

 

Stillbilde fra VR - modell, sett fra sørvest 
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Videre vises det til illustrasjonsbilder som viser utsiktsforhold fra ulike ståsted, som vedlegg 
til denne planbeskrivelsen. 

Bebyggelse, utenom frittliggende boliger, skal når de er av samme karakter innenfor et 
byggeområde være innbyrdes tilpasset med hensyn til arkitektonisk uttrykk, takform / 
takvinkler og materialbruk. For andre byggverk gjelder tilsvarende krav til innbyrdes 
tilpasning. 

. 

 

Figur 1 Illustrasjon som viser snitt sett fra vest 

 

4.4 Samordnet areal- og transportplanlegging 

Planen utarbeides i henhold til kommuneplanens forutsetninger. Området ligger nær etablert 
bussrute (Ringbussen).   Forslagsstiller mener at det derved er lagt til rette for at beboerne i 
området kan benytte kollektivtransport. 

 

4.5 Trafikk 

Området forventes å generere innil 150 ÅDT. 

 

4.6 Grunnforhold i planområdet 

Planområdet ligger i et område med moreneavsetninger, men det er påvist leire i grunnen.  
Derfor er det tatt inn krav om geotekniske undersøkinger i reguleringsbestemmelsene  i 
samband med byggesøknad.  
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4.7  Universell utforming  

Universell utforming er utforming av produkter og omgivelser på en slik måte at de kan 
brukes av alle mennesker, i så stor utstrekning som mulig, uten behov for tilpasning og en 
spesiell utforming. Det skal sikres god tilgjengelighet for hele befolkningen, herunder 
bevegelseshemmede, orienteringshemmede og miljøhemmede. Arealene skal utformes slik 
at de kan brukes på like vilkår av en så stor del av befolkningen som mulig.   

I ny plan- og bygningslov, som trådte i kraft i juli 2009, skal universell utforming hensyntas 
ved all planlegging. 

Områdenes interne gangveier og atkomster skal ha stigning som sikrer tilgang for 
rullestolbrukere. I tillegg skal deler av lekeområder og lekeplasser ha tilgjengelighet samt gi 
muligheter for bruk for alle, så langt dette er praktisk mulig. 

Alle blokker vil ha heis, samt ha et flatt og oversiktlig inngangsparti. 

50 % av boligene i området skal kunne tilpasses kravene til livsløpsstandard. 

 

4.8 Sol / Skyggeforhold 

Planområdet har gjennomgående gode solforhold. Bebyggelsen ligger sørvestvendt. 
Boligene har gunstig beliggenhet og orientering med hensyn til sol og skygge.   

 

4.9 Støy og støyskjerming 

T 1442 legges til grunn for vurdering av trafikkstøy samt støyskjerming.  

 

4.10  Lekearealer 

Det er avsatt som eget formål lekearealer innenfor planområdet. Lekeområdene skal 
tilpasses ulike aldersgruppers behov. Områdene skal være solrikt og trafikktrygt på et 
skjermet område. Områdenes utforming skal fastsettes ved utarbeidelse av utomhusplan. 

 

4.11 Parkering 

Det forutsettes å etablere parkeringsanlegg for boligene i fellesanlegg under bakken.  
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5 MEDVIRKNING OG SAMORDNING 

5.1 Forhåndsvarsling 

Kunngjøring for planarbeidet ble gjort ved annonse i Romsdals Budstikke 15. april 2009. 
Myndigheter, interesseorganisasjoner og berørte naboeiendommer ble varslet skriftlig 
samme dato.  

 

5.2 Innkomne merknader 

Følgende innkomne bemerkninger er mottatt etter varsling av igangsatt planarbeid: 

Møre og Romsdal fylkeskommune 

Datert 12.05.09 – sammendrag: 

- Vi rår til at utbygginga blir gjort på ein slik måte at det gamle våningshuset med 
sveitserstil kan bli ståande. 

- Vi vil ikkje ha merknader til eit reguleringsplanforslag som er i samsvar med 
gjeldande føringar gitt i gjeldande kommune(del) plan. 

 

Tiltakshavers kommentar: 

- Tiltaket er i samsvar med gjeldende kommunedelplan.  Eksisterende bolighus inngår 
ikke i framtidig plan for utnyttig av eiendommen  

 

Statens vegvesen 

Datert 15.04.2009 – sammendrag: 

- Så lenge planlagt arealbruk er i samsvar med gjeldende arealplan for området, har vi 
ikke merknader til at reguleringsarbeidet blir igangsatt med det formålet som er gitt i 
meldingen. 

 

Tiltakshavers kommentar: 

- Tiltaket er i samsvar med gjeldende kommunedelplan. 

 

Styret i Birkelandveien 48 v/ Bjørg Siri Varhaugvik  

Datert: 16.04.2009 – sammendrag: 

Sameiet Birkelandveien 48 ønsker flere opplysninger om: 
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- Hvor mange boliger det skal bygges? Hvilke boliger som skal bygges? 
- Utforming/utseende? 
- Størrelse på boligene? 
- Høyde på boligene, og hvor mange etg? 
- Ønsker skisse over beliggenheten til de ulike boligene. 

 

 

Tiltakshavers kommentar: 

Tiltakshaver har informert styret i Birkelandveien 48 v/ Bjørg Siri Varhaugvik om at det nå 
utarbeides reguleringsplan for området, og at saken ikke gjelder byggesak.  Det er videre 
informert om at saken etter 1. gangs behandling i planutvalget legges ut til offentlig ettersyn. 

 

 

Odd Einar Lillebø 

Datert 21.04.2009 – sammendrag: 

- Ønsker å få tilsendt beskrivelse og planer om hva som er tenkt for området. 
- Dersom tegninger ikke vil frigis på et så tidlig tidspunkt, ønskes gjerne en 

telefonsamtale med nærmere informasjon. 

Tiltakshavers kommentar: 

Tiltakshaver har informert Odd Einar Lillebø om at det nå utarbeides reguleringsplan for 
området, og at saken ikke gjelder byggesak.  Det er videre informert om at saken etter 1. 
gangs behandling i planutvalget legges ut til offentlig ettersyn. 

 

Raymond Ole Svartis 

Datert 12.05.2009 – sammendrag: 

- Ber om at det blir tatt hensyn til eiendommene på nordsiden, som grenser til 
byggeområdet, og at høyden på de planlagte boliger med høy utnyttelse IKKE blir 
høyere enn den eksisterende driftsbygning  ”murhuset”. Hvis denne høyden 
overskrides vil det ta bort utsikten og verdien på eiendommene Bergsvingen 3 – 5 – 7 
forringes og det vil bli reist krav om tilstrekkelig erstatning.  

- Ser ellers fram til fortsatt gode naboer, og gjerne en kopi av det nye prosjektet.  

 

Tiltakshavers kommentar: 

Bebyggelsens høyde tilsvarer høyden på eksisterende driftsbygning. Foreslått maksimal 
høyde på bebyggelsen er ca 2 meter lavere enn mønehøyden på eksisterende bolighus på 
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eiendommen. Foreslått maksimal gesimshøyde medfører derfor forbedrete utsiktsforhold for 
bakenforliggende bebyggelse.   

 

 


