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FORORD 

Asplan Viak har vært engasjert som plankonsulent av Kosbergs Arkitektkontor AS for å utarbeide reguleringsplan 

for Sofus Jørgensens veg 5 i Molde, på vegne av tiltakshaver Solco AS. Alf Idar Småge, Yngvild Meinseth, Bodil 

Fagerland Gjeruldsen og Katrine Bjørset Falch har deltatt i arbeidet.  

Alf Idar Småge har vært oppdragsleder for Asplan Viak.  

Molde, 14.08.2013 
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1 SAMMENDRAG 

2 BAKGRUNN 

Planbeskrivelsen gjelder regulering av Sofus Jørgensens veg 5 i Molde kommune. 

Planforslaget ble innsendt 22.01.2013 av Asplan Viak som forslagsstiller i samarbeid med Kosbergs 

Arkitektkontor. Asplan Viak har arbeidet som plankonsulent på vegne av Kosbergs Arkitektkontor, som er 

engasjert av tiltakshaver Solco AS. 

Hensikten med planarbeidet å regulere til næringsvirksomhet med høyere konsentrasjon og byggehøyde enn det 

som er dagens situasjon. Kontor vil være den dominerende funksjonen, men man ser det også som naturlig å 

legge til rette for mindre utsalg tilknyttet virksomheten. 

Det foreligger ikke alternative planforslag og det har ikke vært krav om planprogram og konsekvensutredning i 

forbindelse med planarbeidet. 

 

3 PLANPROSESSEN 

 

 

Figur 1; Planens avgrensning 
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3.1 Kunngjøring og varsling om igangsatt regulering. 

Kunngjøring og varsling om igangsatt regulering er utført av Kosbergs Arkitektkontor. Planarbeidet ble kunngjort i 

Romsdals budstikke 06.07.2012 og varslingsbrev ble sendt til berørte parter 03.07.2012. 

Kopi av varslingsbrev og kunngjøringsannonse er vedlagt.  

 

Figur 2: Kopi av kunngjøringsannonse, rykket i Romsdals budstikke 06.07.2012 

 

Følgende myndigheter, etater, institusjoner har blitt varslet om oppstart av reguleringsplanleggingen per e-post: 

 Forum for natur og friluftsliv Møre og Romsdal 

 Fylkesmannen Møre og Romsdal 

 Istad nett AS 

 Molde FFO 

 Molde Næringsforum AS 

 Molde Sentrum AS 

 Moldes lag av Norges Handikapforbund 

 Møre og Romsdal Fylkeskommune 
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 Natur og ungdom i Molde 

 Naturvernforbundet i Molde 

 Nettbuss Møre avd. Molde 

 Nordmøre og Romsdal friluftsråd (hugo@utenordvest.no) 

 NVE 

 RIR 

 Rådet for funksjonshemmede 

 Statens Vegvesen Region Midt 

 Syklistenes landsforening Møre og Romsdal 

 Telenor - senter for nettutbygging (sfn@telenor.no) 

 Molde kommune (postmottak@molde.kommune.no) 

 Barnerepresentanten Molde kommune (trond@lonseth.no) 

 

I tillegg er naboer (iht liste fra Molde kommune) varslet per brev. Naboliste for eiendom 1502- 25/372 ligger som 

vedlegg til reguleringsplanforslaget. 

 

mailto:hugo@utenordvest.no
mailto:sfn@telenor.no
mailto:postmottak@molde.kommune.no
mailto:trond@lonseth.no
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3.2 Innsendt materiale 

 Plankart, datert 04.01.2013 

 Reguleringsbestemmelser, datert 04.01.2013 

 Planbeskrivelse 

 Mulighetsstudie utarbeidet av Kosbergs Arkitektkontor AS 

 Sjekkliste for vurdering av risiko og sårbarhet i samfunnsplanleggingen (utarbeidet av Fylkesmannen i 

Møre- og Romsdal). 

 Kunngjøring om igangsatt regulering (kopi av brev og adresseliste) 

 Varsel om igangsatt regulering (kopi av annonse med påskrevet dato) 

 

 

4 PLANSTATUS OG RAMMEBETINGELSER 

Kommuneplanens arealdel 

Planområdet er omfattet av Kommunedelplan for Molde by 2000- 2010, hvor området er satt av til næring- og 

industriformål. 

Reguleringsplaner 

Området er regulert gjennom Reguleringsplan for området Moldegård - Tøndergård, vedtatt 2.1.1975 (nr. 1773) 

der området er regulert med formål industri/ lager. 

Tomten grenser til Reguleringsplan for Slakteritomta fra 2007. 
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5 BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET – EKSISTERENDE FORHOLD 

5.1 Beliggenhet 

Planområdet ligger i Molde kommune, like utenfor sentrum i retning øst, sentralt beliggende langs E39 i bunnen 

av Moldegårdsbakken, i et område som er preget av næringsbebyggelse, handel og industrivirksomhet. Store 

bygninger med til dels mye åpent areal/ parkeringsareal rundt seg preger området. Det er ca. 250 meter ned til 

Moldefjorden, og Årø lufthavn ligger ca. 5 km videre øst. Fergeleiet med forbindelsen Molde- Vestnes ligger ca. 1 

km sørvest for planområdet. 

Planens avgrensning 

Selve planområdet omfatter eiendommen 25/ 372, og avgrenses av dagens eiendomsgrenser. I nord ligger 

grensen i ytterkant for gang- og sykkelveg langs Fannestrandvegen (E39). I øst og sør ligger grensen et stykke ut 

i vegarealet for Sofus Jørgensens veg og Oscar Hanssens veg. I vest går den i grensen mot naboeiendommen 

gnr/ bnr 25/1394. Størrelsen på planområdet er ca. 8258m². 

5.2 Arealbruk 

På tomten står det i dag kontor- og lagerbygg, og det drives kontor og entreprenørvirksomhet. Tilstøtende 

arealers bruk er næring, handel og industri. Molde storsenter, Coop bygg og Mega ligger sør for eiendommen, 

mens Glamox ligger på skrå mot sørøst. Nord for kvartalet, på motsatt side av E 39 ligger bensinstasjon og 

bilforretninger. Det ligger boliger nord for planområdet, i bakkant av næringsbebyggelsen på nordsiden av E 39, 

men denne ligger adskillig høyere og skjermet av vegetasjon. 

5.3 Stedets karakter 

Eksisterende bebyggelse 

Det står kontor- og lagerbygg på tomten i dag. Etasjeantallet på dagens bebyggelse er fra 2 - 4 etasjer. Bygget 

lengst nordøst har 3 etasjer over bakken, med teknisk rom i 4. etasje. Det inneholder diverse bedrifter Her er det 

kontorvirksomhet. Bygningen ligger i samme plan som E39 og har fasader med store glassflater. 

Hovedinngangen er fra nordøstre hjørnet på tomten. Hallen sør på tomten brukes hovedsakelig til lager. Det eldre 

bygget nordvest på tomta (2 etg) inneholder kontor og lager. Tomten skrår noe mot vest og sør, så lagerbygget i 

nord ligger lavere enn vegbanen, og henvender seg kun innover på tomten. 

 

Figur 3: Tomt sett fra nordøst- kontorbygg med diverse virksomheter (google maps). 
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Figur 4: Tomt sett fra nordvest- lagerbygg i nord (google maps).  

 

5.4 Landskap 

Tomten er ganske slak, og skråner svakt mot sørvest. Med henvendelse mot sør har man i utgangspunktet gode 

solforhold. Men bygningen sør på eiendommen tar en del sol i gårdsrommet mellom bygningene. Det later ikke til 

at nabobebyggelse har noen særlig innvirkning på solforholdene. Det er lite boligbebyggelse i området som får 

mindre sol grunnet skygge fra nabobebyggelse. 

 

Figur 5: Flyfoto fra tomten. 

 

Lokalklima  

Klimatisk er området utsatt fra framherskende vindretning fra vest-sørvest, men delvis skjermet av 

Moldegårdsområdet, som ligger noe høyere. Molde ligger godt skjermet inne i Romsdalsfjorden, men sammenfall 

av høy sjø, stormflo og vind fra ugunstig retning kan skape stor belastning på kaier og sjønær bebyggelse. Dette 

er likevel ikke et svært vindutsatt område. 
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Figur 6: Vindroser 

 

5.5 Kulturminner og kulturmiljø og naturverdier 

Det er ikke registrert verken kulturminner i grunnen, antikvariske bygninger eller naturverdier innenfor 

planområdet ved sjekk i riksantikvarens database og naturbase.no. 

Moldegård og omegn 

Moldegård er et patrisieranlegg fra 1600-tallet. Anlegget ligger like vest for planområdet. Gården har gitt grunn til 

Molde by, og har mange historiske begivenheter og sterke historier knyttet til seg. Kun hovedbygningen er bevart 

og utgjør sammen med omkransende hageanlegg og alléen mot hovedinngangen et verdifullt historisk kulturmiljø 

for Molde. Funkisbebyggelsen langs Grandvegen er karakteristisk og synlig og har verneverdi.  

Ingen av anleggene har formell vernestatus.  

 

5.6 Naturverdi, rekreasjonsverdi og landbruk 

Det er ingen registrerte naturverdier innenfor planområdet. Området er i dag ikke i bruk til rekreasjon og det er 

ikke landbruksareal innenfor planområdet. 

 

5.7 Trafikkforhold 

Vegsystem og trafikktall 

Sofus Jørgensens veg 5 inngår i det store næringsområdet mellom E39 og fjorden. Området deles av Birger 

Hatlebakks veg, som er kommunal med funksjon som samleveg, og er hovedtrafikkåren gjennom 

næringsområdet. Denne vegen, og spesielt kryssene mellom Birger Hatlebakks veg og E39 ved Glamox  i øst og 

ved Mega i vest er svært belastet i rushtrafikken, spesielt i tilknytning til  ferjeankomster.  

Eiendommen ligger inntil E39. I rundkjøringa like vest for planområdet forbindes E39 med fylkesveg 662, før den 

fortsetter ned til fergeforbindelsen Molde- Vestnes, og med forbindelse videre inn til Molde sentrum via fylkesveg 

400. På østsiden av tomten går Sofus Jørgensens veg som knyttes til hovedvegnettet via Birger Hatlebakks veg. 

På sør- og vestsiden går Oscar Hanssens veg. Begge vegene er kommunale. E 39 har en ÅDT på 15500 og 

fartsgrense 50 km/ t i strekket forbi planområdet. De øvrige vegene har lite trafikk, med unntak av den delen av 

Oscar Hanssens veg som går inn til Mega.  
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Figur 7: Trafikkforhold 

Adkomst 

Dagens kjøreadkomst til eiendommen er fra Oscars Hanssens veg og fra Sofus Jørgensen veg via Birger 

Hatlebakks veg. 

Ulykkessituasjon 

Det har ikke skjedd ulykker siste 4 år mellom rundkjøringa på Moldegård og krysset med Birger Hatlebakks veg. 

De grønne fylte sirklene viser ulykker med lettere skadde, men disse kan ikke knyttes til strekningen forbi 

planområdet. 

Kollektivtransport  

Tomten er sentral, og har god tilgjengelighet med kollektivtransport. 5 bybusser passerer området og frekvensen 

er 5 busser per time i hver retning. I tillegg kommer regionbussene og lengre ruter.  Det er busstopp på E39 like 

ved, og med planfri kryssing til busstopp på nordsida av E39. Fergekaien meg forbindelsen Molde- Vestnes ligger 

ca.1 km sørvest for planområdet, mens Årø lufthavn ligger 4 km lenger øst. 

Myke trafikanter  

Det går gang- og sykkelveg langs planområdet som krysser E39 planfritt vis a vis Glamox (jf. figur over). Denne 

deler seg ved rundkjøringen vest for planområdet og går videre mot sentrum og fergekaien.  

 

5.8 Universell tilgjengelighet 

Tomten har som tidligere beskrevet slake terrengforhold, og det ligger derfor godt til rette for universell utforming.  
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5.9 Barns interesser 

Området er næringsområde og brukes ikke av barn. Det er derfor ingen tilrettelegging for barn i planområdet. 

5.10 Teknisk infrastruktur 

Tomten er allerede utbygget, og er knyttet til teknisk infrastruktur.  

Istad Nett AS har i sin uttalelse informert om at de har nett i området. Vedlagt uttalelsen var illustrasjon under: 

 

Figur 8: Nett i området. 

- Grønn stiplet linje viser lavspent, heltrukken er luftlinje, kabel som går til forsyning til hver av 

eiendommene. Går innenfor eiendomsgrense i nord. 

- Blå stiplet linje er 22 kV høyspentkabel. Går innenfor eiendomsgrense i sør, og ca. i eiendomsgrensen i 

vest. 

 

5.11  Energiforsyning og alternativ 

I samsvar med kommunens energipolitiske handlingsplan skal ny bebyggelse tilrettelegges for tilknytning til 
fjernvarmeanlegg. Dersom det ikke er lagt til rette for fjernvarme i utbyggingsområdet, skal nærvarme vurderes. 
Nye bygg og anlegg skal tilrettelegges med lavt energibruk. 
 
 

5.12 Grunnforhold 

Det er ikke kjent at det er kvikkleire eller dårlige grunnforhold. I følge kartdata funnet på 

geo.ngu.no/kart/arealisNGU består grunnen hovedsakelig av fyllmasser. Dette går også fram av gammelt flyfoto i 

figuren under, som viser at planområdet ligger i den gamle strandlinja. Bildet viser utfyllinga er påbegynt. NVE 

skriver i sin uttalelse at nærliggende områder er avmerket som hav-/ strandavsetninger iht. NGUs løsmassekart. 

Det kan dermed ikke utelukkes at det finnes ustabile avsetninger med leire i grunnen. Mistenkes eller påvises 

ustabile masser innen planområdet, må det gjøres en grundigere kartlegging av grunnforholdene. 
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Figur 9 Flyfoto som viser strandlinja før utfylling (FINN.no) 

Forurensning i grunnen 

Det er ikke kjent at det er forurensing i grunnen i dette området. Naboeiendommen Glamox ligger på den gamle 

søppelfyllinga kalt «Rottedungen».  

 Støyforhold og luftforurensning 

Med tomtens beliggenhet langs en trafikkåre må det påregnes en del støy og luftforurensning, men byggene på 

eiendommen er kontorbygninger uten varig opphold. Det er gjort registrering av støysoner for traséen (se figur 11 

under).  

 

 

Figur 10; Støysonekart (Kilde: Statens vegvesen) 
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Støysonekartet viser høye støynivåer ved fasadene mot E39, men at støyen dempes av bygningskroppene, slik 

at nivåene på sørsida av bebyggelsen er under Lden 55dbA. 

 

5.13 Risiko- og sårbarhet 

Forhold angående risiko- og sårbarhet utredes nærmere i kapittel 8- Konsekvenser av planforslaget.  
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6 BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET 

6.1 Planlagt arealbruk 

Reguleringsformål 

1) Bebyggelse og anlegg 

- Næringsbebyggelse (1300) 

2) Samferdsel og teknisk infrastruktur 

- Kjøreveg (2011) 

- Gatetun (2014) 

Plandata 

Arealbruksformål i 

planen 
Næringsbebyggelse Gatetun Kjøreveg 

 

Fortau 
 

Sum formål 

Sum formål 6064 m2 1.242m² 650 m² 299m2 8255 m² 

Utnytting planlagt 

bebyggelse 

(næringsareal over 

terreng) 

(Areal under terreng 

og parkeringsareal i 

gårdsrom er ikke 

inkludert) 

19075 m2 

 

BRA 

    

Utnytting planlagt 

bebyggelse over 

bakken (inkl. 

nødvendig 

parkeringsareal) 

20397 m2pl 

 

BRA 

    

Utnytting planlagt 

bebyggelse under 

terreng (ikke inkl. i 

beregning BRA) 

5.336 m2 

BRA 

    

Areal på eksisterende 

bebyggelse (over 

terreng) 

 

 

3.390 m2 

BRA 
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6.2 Gjennomgang av aktuelle reguleringsformål 

Planområdet er på totalt ca. 8255 m². Planavgrensning er i tråd med det som ble varslet ved planoppstart 

06.07.12. Hovedformålet med planforslaget er næringsbebyggelse. Ettersom eiendomsgrensen definerer planens 

avgrensning får man også med noe vegareal fra Sofus Jørgensens veg og Oscar Hanssens veg som reguleres til 

kjøreveg i planforslaget. 

Næringsbebyggelse 

Målet med reguleringen er å få en høyere utnyttelse av en sentralt beliggende eiendom. Midt i et næringsområde 

med god tilgjengelighet, og med kort avstand til Molde sentrum vil området ha en attraktiv beliggenhet for 

næringsvirksomhet, og det er hensiktsmessig å utnytte de sentrale og bynære områdene på en god måte. 

Planforslaget foreslår å rive samtlige av byggene som står på eiendommen i dag. Når det gjelder hallen som står 

sør på tomten er denne demonterbar og er tenkt flyttet. Ellers vil kontorbygget nordøst på tomten nok bli stående 

en periode, men planforslaget tar høyde for at også dette på sikt skal kunne erstattes med et høyere bygg. 

 

Mulighetsstudien utført av Kosbergs arkitektkontor viser en utbygging som beholder dagens kvartalstruktur med 

åpent gårdsrom i midten, men vegglivet er i vest og sør trukket noe tilbake i forhold til dagens bebyggelse, så 

man med økt høyde får større avstand til nabobebyggelsen. Mot E 39 og Sofus Jørgensens veg opprettholdes 

dagens byggelinje. 

 

Mulighetsstudien legger opp til en bebyggelse på fem etasjer, men en 6. etasje på deler av bygningsvolumene (jf. 

vedlagt mulighetsstudie). Bygningene vil i hovedsak romme kontorvirksomhet, men det er ønskelig å tilrettelegge 

for mindre salgsareal tilknyttet virksomheten, som totalt begrenses til 2500 m².  

 

Det vil legges vekt på å gi bygningene i kvartalet en helhetlig utforming mht. materialbruk, formspråk og 

detaljering, men dette er forhold som detaljeres i prosjekteringsfasen. 

 

Kjøreveg 

Kun areal som omfattes av plangrensen er tatt med som kjøreveg. Det foreslås ingen tiltak, så vegen vil bli 

liggende som den gjør i dag. 

 

6.3 Bebyggelsens plassering og utforming 

Høyder og byggegrenser 

I vedlagt mulighetsstudie er angitt høyde på bebyggelsen 28.2 m.o.h. Første etasje ligger da på kote 4. Innenfor 

byggeområdet kan gesimshøyde ikke overstige henholdsvis kotehøyde 25 og 29. Illustrasjonsplanen i fig. 11 

angir kotehøyden for delområdene. Der maks kotehøyde er 29m tatt høyde for en delvis 6 etasje, mens det kun 

er tillatt  med 5 etasjer der maks kotehøyde er 24 . 

Mot vest og nord legges det byggegrense, og mot Sofus Jørgensens veg og Oscar Hanssens veg byggelinje. I 

vest ligger byggegrense ca. 5 meter fra veggliv på planlagt bebyggelse, mens mot nord ligger byggegrensen i 

veggliv for eksisterende bebyggelse. Mot Sofus Jørgensens veg følger også byggelinjen fasadelivet for 

eksisterende bebyggelse. Med høyere og mer konsentrert bebyggelse i fremtiden er det viktig at aksen langs 

Sofus Jørgensens vei får litt luft rundt seg. Mot Oscar Hanssens veg ligger byggelinje om lag 0,5 meter fra 

fasadeliv på planlagt bebyggelse. 
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Figur 11; Illustrasjon av regulerte byggehøyder. 
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Grad av utnytting 

Planen er at alle eksisterende bygninger fjernes på sikt, og maksimal utnyttingsgrad for eiendommen settes med 

dette som siktemål. Maksimalt tillatt % BRA settes til 345%. Byggeområde på 7603 m² er brukt som 

beregningsgrunnlag. 

Byggene er planlagt for næringsvirksomhet som forutsetter høyere etasjehøyde enn 3 meter. I henhold til 

utregningsreglene skal det beregnes bruksareal som om det var lagt et horisontalplan for hver 3. m, dersom ikke 

annet er fastsatt i bestemmelsene til arealplan (Jf. § T-1459 Grad av utnytting § 3-6).  

I reguleringsbestemmelsene tillates det litt høyere utnytting enn det som er vist i illustrasjonsplanen for å sikre 

fleksibiliteten i planforslaget (% BRA utregnet for eiendommen er 332%). 

Antall arbeidsplasser, antall m² næringsareal 

Antall arbeidsplasser vil kunne variere over tid etter hvert som området bygges ut, og med hvilken virksomhet 
som til en hver tid vil være i lokalene. Det er regulert 18.847 m2 BRA næringsareal (eks. næringsareal under 
bakken som er parkeringskjeller). 
 

Parkering 

På bakkeplan, i gårdsrommet er det vist ca. 45 parkeringsplasser, inkludert to handicap plasser inntil husveggen 

på bygget lengst sør. Øvrig parkering skal skje i parkeringskjeller og parkeringsplan i bygningsvolumene. Totalt 

antall parkeringsplasser antas å bli ca. 200. Det skal også etableres 1 p-plass for sykkel per 100 m2 næring. 

6.4 Tilknytning til infrastruktur 

Eiendommen er allerede tilknyttet infrastruktur ettersom den ligger i et godt utbygget område. Nye bygg vil koble 

seg til offentlig nett for vann- og avløp.  

Når det gjelder type brannvannløsninger/slukkestrategi vil dette påvirke krav til intern tilrettelegging og fanges opp 

i det videre prosjekteringsarbeidet. 

 

6.5 Trafikkløsning 

Kjøreadkomst og trafikk 

Kjøreadkomsten vil være uendret fra dagens situasjon. Trafikk til og fra eiendommen er stort sett tilknyttet 

arbeidstakeres kjøring til og fra jobb, samt besøkende til virksomheten. Trafikk tilknyttet dagens 

entreprenørvirksomhet vil forsvinne, men det vil bli flere arbeidsplasser på eiendommen. Dersom en antar at 

kjøring til og fra jobb og besøksparkering begrenses av tilgjengelige parkeringsplasser (200) blir trafikkøkning på 

vegnettet på ca 200 minus dagens parkering på ca 50, dvs anslagvis 150 biler morgen og ettermiddag. På et 

allerede belastet vegnett vil dette merkes, dersom alle skal ut samtidig og på de mest belastede tidspunktene. 

Det ligger imidlertid en fleksibilitet i at daglige trafikanter tilpasser seg trafikktoppene og unngår de mest 

belastede periodene, f.eks toppene i forbindelse med ferjeankomster. Det er derfor ikke grunn til å tro at 

utbygginga av Sofus Jørgensens veg 5 vil føre til merkbar forverring av køsituasjonen.    

Tilgjengelighet for gående og syklende  

Planområdet er lett tilgjengelig for gående og syklende. Med sentral plassering og enkel tilgang til kollektivtilbud 

vil det være realistisk at en stor del av arbeidstakerne ikke kjører privatbil til jobb, særlig dersom trafikkforholdene 

ved bruk av egen bil oppleves som belastende, jfr avsnittet over.  
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6.6 Universell utforming 

Tomten er slak, og krav til universell utforming kan enkelt imøtekommes. Det er både lagt opp til 

parkeringsplasser for handicappede, rampe til bygget og heis. Prosjektering vil for øvrig skje etter TEK10 som 

ivaretar krav til universell utforming.  

6.7 Avbøtende tiltak/ løsninger ROS 

Dette beskrives nærmere i kapittel 8- Konsekvenser av planforslaget (jf. sjekkliste for vurdering av risiko- og 

sårbarhet i samfunnsplanleggingen). 
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7 KONSEKVENSUTREDNING 

Planforslaget foreslår ikke tiltak/ arealbruk som er i strid med Kommunedelplan for Molde by 2000- 2010, og det 

er derfor ikke vurdert å falle innunder forskriften for konsekvensutredning.  

8  KONSEKVENSER AV PLANFORSLAGET 

8.1 Landskap 

Det gjøres ingen planmessige grep som har betydning for landskapet.  

8.2 Stedets karakter 

Den nye bebyggelsen forholder seg til de ytre avgrensningene av dagens bebyggelse, men vil innebære en total 

transformasjon av kvartalet med en annen bygningstypologi og andre bygningshøyder. Forhåpentligvis vil dette 

representere starten på en transformasjon av nærområdet, som arealmessig er dårlig utnyttet per i dag, den 

sentrale beliggenheten tatt i betraktning.  

Planforslaget legger til rette for en høyere bebyggelse enn den som ligger på tomten i dag. Virkningene for 

omkringliggende bebyggelse er undersøkt i vedlagt mulighetsstudie, der det også gis en dokumentasjon på sol- 

skyggeforhold. Med unntak av i juni, midt på dagen, er det mye skygge i gårdsommet. Men gårdsrommet er også 

skyggefullt i dag ettersom lagerbygningen i sør tar en del sol. Ettersom det er snakk om kontorbygg uten krav til 

uteoppholdsareal har ikke dette stor betydning. Det er heller ikke lagt opp til aktiv bruk av gårdsrommet utover 

parkering. Området er preget av nærings- og industribebyggelse, og således store bygninger med til dels 

romslige etasjehøyder. I henhold til volumstudier gjort i mulighetsstudien ser man at den foreslåtte 

bygningsmassen er høyere enn omkringliggende bebyggelse, men den skiller seg likevel ikke oppsiktsvekkende 

ut fra omgivelsene. Boligbebyggelsen nord for planområdet ligger så høyt at utsikten påvirkes i mindre grad. 

 

Figur 12; Snitt som viser forholdet til nabobebyggelse. 

 

8.3 Byform og estetikk 

Det vil legges vekt på å gi de nye byggene et helhetlig uttrykk som harmonerer med omgivelsene. Byggene som 

ligger på eiendommen i dag har forskjellig stil og uttrykk. Ny bebyggelse på eiendommen vil medføre et mer 

helhetlig, moderne og gjennomført preg på kvartalet. 
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8.4 Naturmangfoldsloven 

Naturverdier i planområdet for reguleringsplan for Sofus Jørgensens veg 5 er vurdert gjennom sjekk av 

naturbase.no. Eiendommen ligger i en urban struktur, og det er ingen registrerte funn av biologisk mangfold. Iht § 

8 og § 9 vurderes det at kunnskapsgrunnlaget er godt nok i forhold til sakens karakter og risiko for skade på 

naturmangfoldet og at føre var prinsippet ikke kommer til anvendelse i denne plansaken.§10 og § 11 er ikke 

relevante da det ikke er dokumentert naturverdier i planområdet. 

 

8.5 Trafikkforhold 

Planforslaget vil ikke føre til noen trafikkøkning av betydning i området. Det vil muligens bli noe mer trafikk til og 

fra eiendommen i rush-fasen om morgenen og kvelden. Utover dette vil det være beskjeden trafikk til 

eiendommen. 

8.6 Kollektivtilbud 

Flere arbeidstakere i området vil kunne medføre økt etterspørsel for kollektivtilbudet.  

8.7 Universell tilgjengelighet 

Tilgjengeligheten til eiendommen og bygningene vil bedres i med planforslaget ettersom det føres opp moderne 

bebyggelse med oppdaterte krav til tilgjengelighet for alle. 

8.8 Energibehov- energiforbruk 

Dette vil utredes nærmere ved prosjektering av bygningene. Da vil man undersøke energieffektive og 

miljøvennlige løsninger for bygningene. 

8.9 ROS 

Sjekkliste for vurdering av risiko og sårbarhet i samfunnsplanleggingen utarbeidet av Fylkesmannen i Møre- og 

Romsdal er gjennomgått og ligger vedlagt. Sjekklisten er tolket dithen at det overordnede spørsmålet er om det er 

knyttet uakseptabel risiko til hendelsene beskrevet i sjekklisten. Det er ikke vurdert at det er knyttet uakseptabel 

risiko til noen av forholdene i sjekklisten, men en viss risiko for at enkelte av hendelsene kan inntreffe er alltid til 

stede. De viktigste er kommentert i det følgende: 

Grunnforhold 

Det er ikke påvist eller grunn til å anta at det er ustabile masser i området. Grunnundersøkelser gjort i 

nærområdet gir ikke grunnlag for å anta at det er ustabile grunnforhold innenfor planområdet, men det bør gjøres 

en vurdering av byggegrunnen før oppføring av nye bygg på eiendommen. 

Flombølger eller fjellskred 

Det er gjort registreringer ved Opstadhornet på Oterøya, som viser at en større del av fjellet kan gli ut i fjorden og 

forårsake flodbølge. Jfr. FylkesROS – fjellskred (2011). m. Dersom Opstadhornet skulle rase ut vil dette 

avstedkomme en flodbølge på ca. 25m som skyller innover Molde sentrum. Konsekvensene av en slik hendelse 

vil være svært store og alvorlige. 

Observasjonene gir likevel grunnlag for å klassifisere risikoen som lav. Sannsynligheten er vurdert til ca. 1/10 000 

år. Dette er vesentlig lavere enn kravene til sikkerhet for bebyggelse gitt i teknisk forskrift TEK 10, §§ 7-3 og 7-4. 

Planområdet kan utbygges som planlagt, men det settes restriksjoner for etablering av bygninger og anlegg som 

nevnt i TEK § 7-3. 
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Ekstremvær og havnivåstigning 

I følge prognoser fra NVE må det påregnes en endring av vær- og klimaforhold som innebærer at ekstremvær 

med mye og sterk vind, og mer nedbør opptrer hyppigere. Likeledes at det generelle havnivået vil stige. 

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap har i rapporten Havnivåstigning – estimater av framtidig 

havnivåstigning i norske kystkommuner (revidert utgave 2009), beregnet at i Molde kommune må en regne med 

en stigning på ca. 20 cm (11 – 33 cm) fram til 2050. Den samtidige landhevningen er da medregnet. I et 100-års 

perspektiv vil tilsvarende heving være knapt 70 cm (47 – 102 cm). 

Et heftigere vær vil også ha betydning for konstruksjonsmessige forhold og sikkerheten mot vindt og stormflo.  

Vurderer det likevel dithen at området ikke ligger særlig utsatt til da det er noe avstand til fjorden, samt at 

bebyggelsen ligger skjermet bak nabobebyggelse. 

Det er i planen fastsatt høyder som ivaretar den beregnede havnivåstigningen. Likeledes forutsettes det at 

konstruksjoner dimensjoneres og forankres slik at de motstår de påregnelige naturbelastningene.  

Støy, luftforurensning og forurensning i grunnen 

Tiltaket vil ikke medføre noen økt støybelastning, økt luftforurensning eller forurensning i grunnen. Planforslaget 

omfatter heller ikke boligbebyggelse med særlige krav til utendørsstøy. 

Beredskap og ulykkesrisiko i forbindelse med transportårer 

Faren for trafikkulykker i avkjørsler og ulykker med gående og syklende kan aldri utelukkes. Det er likevel ikke 

vurdert at vegstrekninger i tilknytning til området er særlig ulykkesbelastet, eller at tiltaket vil påvirke 

trafikksikkerheten. 

Transport av farlig gods 

Det kjører tankbiler på E39, like utenfor planområdet. En ulykke kan aldri utelukkes, men sannsynligheten for at 

den skjer akkurat utenfor planområdet er ikke vurdert som stor. 

Magnetfelt fra høyspentlinjer 

Høyspenttraséen går i kabel der den berører eiendommen og bygningene påvirkes således ikke av magnetisk 

stråling. 

Spesielle forhold ved utbygging/gjennomføring 

Anleggstrafikk kan gi trafikkfarlige situasjoner. Lover og forskrifter for anleggsgjennomføring forutsettes fulgt. 

8.10 Teknisk infrastruktur 

Utbyggingen vil ikke få konsekvenser for den tekniske infrastrukturen. 

8.11 Økonomiske konsekvenser for kommunen 

Det er ingen kjente økonomiske konsekvenser for kommunen. 

8.12 Konsekvenser for næringsinteresser 

Det vil være konsekvenser for næringsinteresser i den forstand at dagens virksomhet på eiendommen må finne 

ny lokalisering. Utover dette legges det ikke opp til storstilt handelsvirksomhet på tomten, så det vil ikke være 

snakk om økt konkurranse for tilliggende handelsvirksomhet. 
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8.13 Interessemotsetninger 

Det at utbyggingen tar til orde for en høyere utnyttelse medfører økte høyder på bebyggelsen, da man ikke har 

mulighet for å øke fotavtrykket til bebyggelsen i noen særlig grad. Dette vil kunne medføre en motsetning i 

interesser fra nabobebyggelse da den økte høyden medfører noe dårligere solforhold for omkringliggende 

bebyggelse. På den andre siden er nabobebyggelsen næring og industri, som ikke vil være så sårbar for 

reduserte solforhold og heller ikke har oppholdsarealer utenfor bygningene. 

8.14 Avveining av virkninger 

Utbyggingen skjer i et allerede utbygget område, og tiltaket er heller ikke i strid med overordnet plan for området. 

Den sentrale beliggenheten og arealbruken i området taler for en høyere utnyttelse av eiendommen. 

Planforslaget har få konsekvenser for eksisterende bebyggelse, utover reduserte solforhold, som er vurdert å 

være av mindre betydning gitt de omkringliggende bygningenes funksjoner. Det er heller ingen konsekvenser for 

landskap, naturmangfold, landbruk eller rekreasjon. Trafikkøkningen som følge av økt antall arbeidsplasser 

vurderes å være ubetydelig, og trafikksikkerheten for myke trafikanter er allerede tilfredsstillende ivaretatt 

gjennom gang- og sykkelveg langs E 39. 

Utbyggingen vil også medføre et mer helhetlig og gjennomført arkitektonisk uttrykk, og slik sett heve de estetiske 

kvalitetene i området generelt.  

Det vurderes dermed at utbyggingen har få negative konsekvenser. 

9 INNKOMNE INNSPILL 

Under gjengis de viktigste punktene fra uttalelser mottatt i forbindelse med varsling av planoppstart.  

Aktør Merknader Kommentar 

Statens vegvesen 

 – mottatt 2/8/2012 

1. Ingen merknader så fremt planlagt 

arealbruk ikke er i strid med 

overordnet plan. 

2. Påpeker at all adkomst skal skje fra 

kommunal veg, og det vil ikke bli 

akseptert at det legges opp til 

utbygging nærmere europavegen enn 

dagens bygningskropp.  

1. Planforslaget er ikke i strid 

med overordnet plan. 

2. Adkomst vil skje fra Oscar 

Hanssens veg som i dag, 

og ny bebyggelse vil ikke 

ligge nærmere E39 enn 

dagens bygningskropp. 

NVE 

– Mottatt 3/8/2012 

1. Det kan ikke utelukkes at det finnes 

ustabile avsettinger med leire i 

grunnen. Dersom det påvises eller 

mistenkes ustabile masser innen 

planområdet må det gjøres en 

grundigere kartlegging av 

grunnforholdene. 

1. Ok, tas til etterretning. 

 

Istad Nett As 1. Informerer om at sitt nett i 

området, illustrert på kartskisse 

1. Ok. Er oppmerksomme på 

det. Dette vil bli hensyntatt i 
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– Mottatt 6/72012 som fulgte med uttalelsen. 

Påpeker at en eventuell flytting/ 

omlegging på installasjonene blir 

en kostnad som helt eller delvis 

må dekkes av utbygger.  

2. Framhever at i fht framtidig 

utbygging er det viktig at Istad 

Nett blir informert på et så tidlig 

tidspunkt som mulig med hensyn 

til el- forsyning til området. 

 

videre prosjektering. 

2. Ok. 

Møre og Romsdal 

fylkeskommune 

– Mottatt 13/8/2012 

1. Skriver at planbeskrivelsen må 

utfylle minstekravene i plan- og 

bygningsloven § 4-2, og særlig 

kapittelet «konsekvenser av 

planforslaget» må være 

utfyllende. 

2. I og med at en ønsker å øke 

utnyttelsen og byggehøydene, 

bør virkninger for naboene 

illustreres fra relevante 

perspektiv. 

 

 

1. Planbeskrivelsen tar 

utgangspunkt i 

Miljøverndepartementets 

sjekkliste for 

planbeskrivelse, som 

forholder seg til plan- og 

bygningsloven § 4-2.  

2. Virkningene for naboer er 

illustrert i mulighetsstudien 

som følger med innsending 

av planforslaget.  

Fylkesmannen i Møre 

og Romsdal 

– Mottatt 3/7/2012 

1. Påpeker at dersom det er aktuelt 

å legge til rette for 

handelsvirksomhet, må det 

vurderes opp i mot rikspolitisk 

bestemmelse om 

kjøpesenteretablering. 

2. Viser til utfyllende merknader i 

brev fra Møre og Romsdal fylke 

av 29.10.2008 (vedlagt), og til 

fylkesdelplan for senterstruktur. 

Fylkesmannen har grunnlag for 

innsigelse dersom planen er i 

strid med denne. 

 

1. Kontor vil være den 

dominerende funksjonen på 

tomten. Det er ikke planer 

om å etablere kjøpesenter, 

og det vil maks tillates inntil 

2500 m² salgsareasl på 

eiendommen. 

2. Ok, tas til etterretning. 

 

 

 


