
 

Molde kommune 
Rådmannen 

Arkiv: 1502K200902 
Saksmappe: 2009/3631-49 
Saksbehandler: Björn Gregull 
Dato: 22.05.2013 

Saksframlegg 
 

Kommunedelplan - Hovednett for gående og syklende i Molde kommune - 
1502K200902 

 
 

 Utvalg Møtedato 

81/13 Plan- og utviklingsutvalget 27.08.2013 

94/13 Molde formannskap 03.09.2013 

72/13 Molde kommunestyre 12.09.2013 

Saksprotokoll i Molde kommunestyre - 12.09.2013  

Vedtak 

Kommunestyret godkjenner i medhold av plan- og bygningsloven § 4-2 og forskrift om 
konsekvensutredninger § 10 at konsekvensutredningen er tilfredsstillende utredet i samsvar 
med vedtatt planprogram. 
 
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 11-15 vedtar Molde kommunestyre Kommunedelplan 
– Hovednett for gående og syklende i Molde kommune – 1502K200902 som består av 
følgende dokumenter med endringer som framgår av saksframlegget: 
 
 Planbestemmelser      datert 25.04.2013 
 Planbeskrivelse og konsekvensutredning   datert 07.06.2013 
 Plankart - Hovednett sykkel - kommune vest  datert 02.10.2012 
 Plankart - Hovednett sykkel - kommune øst   datert 02.10.2012 
 Plankart - Hovednett sykkel - kommune sør   datert 02.10.2012 
 Plankart - Hovednett gående - Molde by   datert 02.10.2012 
 Plankart - Hovednett gående - Hjelset   datert 02.10.2012 
 Plankart - Hovednett gående - Kleive   datert 02.10.2012 
 Plankart - Hovednett gående - Bolsøya   datert 02.10.2012 
 Plankart - Hovednett gående - Skåla   datert 02.10.2012 
 Vedlegg til konsekvensutredningen    datert 11.12.2012 
 
Molde kommune ber Møre og Romsdal fylkeskommune om å vurdere montering av sykkelstativ 
på bussene. 
 
I tillegg til Kommunedelplan – Hovednett for gående og syklende i Molde kommune – 
1502K200902, er dette også høyst aktuelt i sammenheng med utarbeidelsen av Bypakke for de 
tre største byene i fylket. 
 
Miljøgevinsten og dreining fra bilbruk til økt kollektivtransport, sykkel og gange er viktige tema 
både i Kommunedelplanen og Bypakkene. 
 
Med delvis store høydeforskjeller, lange avstander og mange tunneler som er til hinder for mer 
utstrakt sykkelbruk, vil sykkelstativ på bussene fremme bruk av sykkel og kollektivtransport slik 
både Bypakkene og aktuelle plan for Molde kommune legger opp til. I tillegg vises det også til 



Møre og Romsdal fylkeskommune sitt viktige fokus på at folkehelseaspektet skal ha betydning 
når saker avgjøres. 

Behandling 

Frøydis Austigard (V) fremmet følgende forslag: 
 
Molde kommune ber Møre og Romsdal fylkeskommune om å vurdere montering av sykkelstativ 
på bussene. 
 
I tillegg til Kommunedelplan – Hovednett for gående og syklende i Molde kommune – 
1502K200902, er dette også høyst aktuelt i sammenheng med utarbeidelsen av Bypakke for de 
tre største byene i fylket. 
 
Miljøgevinsten og dreining fra bilbruk til økt kollektivtransport, sykkel og gange er viktige tema 
både i Kommunedelplanen og Bypakkene. 
 
Med delvis store høydeforskjeller, lange avstander og mange tunneler som er til hinder for mer 
utstrakt sykkelbruk, vil sykkelstativ på bussene fremme bruk av sykkel og kollektivtransport slik 
både Bypakkene og aktuelle plan for Molde kommune legger opp til. I tillegg vises det også til 
Møre og Romsdal fylkeskommune sitt viktige fokus på at folkehelseaspektet skal ha betydning 
når saker avgjøres. 
 
Ola Fremo (SV) fremmet følgende forslag: 
 
Tillegg til innstillingen: 
 
Det utarbeides en handlingsplan for syklende og gående i nær kontakt med berørte parter. 
Handlingsplanen skal inneholde ei tiltaks- og prioriteringsliste. Rådmannen bes innarbeide tiltak 
i budsjett for 2014 og budsjettperiode 2015-2017. 
 
Rolf Arne Hamre (SP) fremmet følgende forslag: 
 

 Det skal legges til rette for sykling langs den nye sjøfronten i Molde sentrum. 

 Langs kai- og sjøfronten fra Molde ferjekai til Reknes må det planlegges ei parallell 
sykkelrute som alternativ til Storgata og Øvre veg. 

 
Votering: 
 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
SP’s fremsatte forslag falt med 3 mot 44 stemmer. 
SV’s fremsatte forslag falt med 4 mot 43 stemmer. 
V’s fremsatte forslag ble vedtatt med 39 mot 8 stemmer. 
 
 

Saksprotokoll i Molde formannskap - 03.09.2013  

Formannskapets innstilling  

Kommunestyret godkjenner i medhold av plan- og bygningsloven § 4-2 og forskrift om 
konsekvensutredninger § 10 at konsekvensutredningen er tilfredsstillende utredet i samsvar 
med vedtatt planprogram. 
 
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 11-15 vedtar Molde kommunestyre Kommunedelplan 
– Hovednett for gående og syklende i Molde kommune – 1502K200902 som består av 
følgende dokumenter med endringer som framgår av saksframlegget: 
 



 Planbestemmelser      datert 25.04.2013 
 Planbeskrivelse og konsekvensutredning   datert 07.06.2013 
 Plankart - Hovednett sykkel - kommune vest  datert 02.10.2012 
 Plankart - Hovednett sykkel - kommune øst   datert 02.10.2012 
 Plankart - Hovednett sykkel - kommune sør   datert 02.10.2012 
 Plankart - Hovednett gående - Molde by   datert 02.10.2012 
 Plankart - Hovednett gående - Hjelset   datert 02.10.2012 
 Plankart - Hovednett gående - Kleive   datert 02.10.2012 
 Plankart - Hovednett gående - Bolsøya   datert 02.10.2012 
 Plankart - Hovednett gående - Skåla   datert 02.10.2012 
 Vedlegg til konsekvensutredningen    datert 11.12.2012 

Behandling 

Gerda Tolaas (SP) fremmet følgende tilleggsforslag: 
 

 Det skal legges til rette for sykling langs den nye sjøfronten i Molde sentrum. 

 Langs kai- og sjøfronten fra Molde ferjekai til Reknes må det planlegges ei parallell 
sykkelrute som alternativ til Storgata og Øvre veg. 

 
Votering: 
 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
SP’s fremsatte tilleggsforslag falt med 1 (SP) mot 12 stemmer. 

 
 

Saksprotokoll i Plan- og utviklingsutvalget - 27.08.2013  

Innstilling  

Kommunestyret godkjenner i medhold av plan- og bygningsloven § 4-2 og forskrift om 
konsekvensutredninger § 10 at konsekvensutredningen er tilfredsstillende utredet i samsvar 
med vedtatt planprogram. 
 
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 11-15 vedtar Molde kommunestyre Kommunedelplan 
– Hovednett for gående og syklende i Molde kommune – 1502K200902 som består av 
følgende dokumenter med endringer som framgår av saksframlegget: 
 
 Planbestemmelser      datert 25.04.2013 
 Planbeskrivelse og konsekvensutredning   datert 07.06.2013 
 Plankart - Hovednett sykkel - kommune vest  datert 02.10.2012 
 Plankart - Hovednett sykkel - kommune øst   datert 02.10.2012 
 Plankart - Hovednett sykkel - kommune sør   datert 02.10.2012 
 Plankart - Hovednett gående - Molde by   datert 02.10.2012 
 Plankart - Hovednett gående - Hjelset   datert 02.10.2012 
 Plankart - Hovednett gående - Kleive   datert 02.10.2012 
 Plankart - Hovednett gående - Bolsøya   datert 02.10.2012 
 Plankart - Hovednett gående - Skåla   datert 02.10.2012 
 Vedlegg til konsekvensutredningen    datert 11.12.2012 

Behandling 

Rolf Arne Hamre (SP) fremmet følgende tilleggsforslag: 
 

 Det skal legges til rette for sykling langs den nye sjøfronten i Molde sentrum. 



 Langs kai- og sjøfronten fra Molde ferjekai til Reknes må det planlegges ei parallell 
sykkelrute som alternativ til Storgata og Øvre veg. 

 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Det ble deretter votert over SP’ fremsatte tilleggsforslag i to kulepunkt som falt med 10 mot  
1 (SP) stemme. 

 
 
 

Rådmannens forslag til innstilling  

Kommunestyret godkjenner i medhold av plan- og bygningsloven § 4-2 og forskrift om 
konsekvensutredninger § 10 at konsekvensutredningen er tilfredsstillende utredet i 
samsvar med vedtatt planprogram. 
 
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 11-15 vedtar Molde kommunestyre 
Kommunedelplan – Hovednett for gående og syklende i Molde kommune – 
1502K200902 som består av følgende dokumenter med endringer som framgår av 
saksframlegget: 
 
 Planbestemmelser      datert 25.04.2013 
 Planbeskrivelse og konsekvensutredning  datert 07.06.2013 
 Plankart - Hovednett sykkel - kommune vest  datert 02.10.2012 
 Plankart - Hovednett sykkel - kommune øst  datert 02.10.2012 
 Plankart - Hovednett sykkel - kommune sør  datert 02.10.2012 
 Plankart - Hovednett gående - Molde by   datert 02.10.2012 
 Plankart - Hovednett gående - Hjelset   datert 02.10.2012 
 Plankart - Hovednett gående - Kleive   datert 02.10.2012 
 Plankart - Hovednett gående - Bolsøya   datert 02.10.2012 
 Plankart - Hovednett gående - Skåla   datert 02.10.2012 
 Vedlegg til konsekvensutredningen   datert 11.12.2012 
 
 

 

1. Saksopplysninger 

Molde kommune har for tiden ingen vedtatt plan der gang- og sykkelvegnettverket i 
hele kommunen er eget tema.  
 
Molde kommunestyre vedtok i møte den 28/05/2009, sak 52/09: 
 

”Kommunen igangsetter en planprosess med mål å utarbeide en sykkelplan for 
både sentrale og perifere bydeler. Sykkelhåndboka 233, samt Transportstrategi 
for gåande og syklande i Møre og Romsdal 2010-2019 vil gi viktige føringer i 
forbindelse med valg og utførelse og bør brukes under utarbeidelse av en slik 
plan.” 

 
I møte den 19.08.2009 anmodet Statens vegvesen – Region Midt å igangsette 
planarbeidet med en plan for hovednettet for sykkel i samsvar med den nasjonale 
sykkelstrategien for 2010-2019. 



 
Seksjon arealplan i kommunen overtok oppgaven og har som planmyndighet ansvar for 
å utarbeide planen i samsvar med plan- og bygningsloven.  

Målet med planarbeidet er å utarbeide en kommunedelplan for Molde kommune, som 
viser det sammenhengende, fremtidige nettverket for gående og syklende og som 
ivaretar alle interesser knyttet til dette. Planen skal fremme bruken av alternative 
transportmetoder enn bilen i Molde kommune. Den skal tilrettelegge for en 
handlingsplan, som skal hjelpe med å skaffe et attraktiv, behovsorientert, sikkert og 
bærekraftig alternativ for transport i byen med høy fremkommelighet. 

2. Innspill under offentlig ettersyn: 

Planen ble lagt ut til offentlig ettersyn i tidsrommet 14.01.-04.03.2013. Under høringen 
har Molde kommune mottatt 10 innspill til planen, derav 1 innsigelse. 
 
1.  Aukra kommune, Plan- og utvikling, datert 17.01.2013 
 

De har ved flere anledninger gitt uttrykk for at de ønsker en sikker sykkelveg 
mellom Mordalsvågen og Eidskrem. 
 
Kommentar: 
Dette tas til orientering. Strekningen er tegnet inn som del av hovedsykkelnettet. 
Vegen videre i denne saken må bli en del av handlingsplanen i nær kontakt 
mellom alle berørte parter. 

 
2. Norges vassgrads- og energidirektoratet (NVE), datert 21.01.2013 
 
 NVE har ingen kommentar til planen. 
 
3. Norges Automobil Forbund avdeling Molde (NAF), 06.02.2013 
 

De ser potensial for mer sykkelbruk i alle byer og tettsteder og at det er fra 
forskjellige synsvinkler viktig å etablere et hovednett. 0-visjonen skal danne 
grunnlaget for planene. Trafikksikkerhet skal fremmes gjennom plassering og 
utforming av vegnettet.  
 
NAF ser positivt på utarbeidelse av gode planer for myke trafikanter i Molde 
kommune og viser til at dette må følges opp med regelmessige bevilgninger fra 
offentlige budsjetter, slik at godkjente planer kan danne et grunnlag for en 
sammenhengende realisering av planen. 
 
Kommentar: 
Trafikksikkerhet er veldig viktig og skal være veiledende for utarbeidelse av 
detaljplaner. Derfor skal det etter endelig vedtak av planen utarbeides en 
handlingsplan som prioriterer tiltak på den mest mulig logiske måten. 
Dessverre har vi liten innflytelse på høyden av bevilgningene, men det skal 
jobbes mot en tidsnær realisering av planen. 
 

4. Molde kommune, Helsetjenesten, datert 27.02.2013 
 

Helsetjenesten i Molde kommune deler kommentarene opp i merknader til 
planbestemmelser og planbeskrivelsen.  



 
De presiserer at planen retter seg mot hverdagsaktiviteter til befolkningen. 
Helsetjenesten ønsker noen presiseringer i plandokumentene: 
 Bekkevollvegen/Grua og Vardevegen skal inkluderes i nettet på lik linje som 

avsnitt 3.7 
 Det er behov i fremtiden for å krysse Fannestrandsvegen ved det nye 

renseanlegget på flere punkter enn i dag. 
 Havnepromenaden bør være en del av hovedsykkelnettet som naturlig 

vegvalg langs sjøen. 
 § 2.2 bør suppleres med at Norsk standard 11055:2011 Universell utforming 

for uteområder skal gjelde. 
 § 2.21 bør utvides med tanke på størrelsen av brøytebiler. Underganger skal 

sikre at aktuell brøytemateriell kan passere. 
 
Kommentar: 
Vardevegen, og Bekkevollvegen/Grua ble valgt ikke å være med i planen. 
Vardevegen og Grua kan klassifiseres som turveger og har dermed en status 
som ikke er innenfor de målsetningene kommuneplanen formulerer.  
Avsnitt 3.7 i plankartet anses å være spesielt egnet som tilkomst til et 
friluftsområde for en større del av befolkningen enn Bekkevollvegen/Grua. I 
tillegg er vegen allerede tilrettelagt og det trenges ikke byggetiltak. 
Trafikkmengden er lav sammenlignet med Bekkevollvegen som er atkomsten til 
et større boligområde.  
Vi har i avsnitt 3.7 anbefalt blandet trafikk, dvs. ikke flere byggetiltak trenges. 
Langs Bekkevollvegen er blandet trafikk ut i fra trafikksikkerheten ikke ønskelig 
og byggetiltak anses som vanskelig å gjennomføre. 
 
Det er mottatt flere innspill om at havnepromenade/Sjøfronten skal være en del 
av Hovedsykkelnettet. Dette har vært vurdert i flere runder med mange aktører. I 
utgangspunkt skal Sjøfronten bli et areal til rekreasjon der folk oppholder seg, ta 
en spasertur og nyter fjorden på forskjellige måter. Vi har i diskusjoner kommet 
fram til, at det er selvfølgelig ønskelig at syklistene bruker sjøfronten, men da på 
gåendes premisser. Hovedsykkelnettet skal legge til rette for transportsykling 
med opp til 25 km/t. Dette ville gå imot intensjonen med Sjøfronten og utgjør en 
trafikksikkerhetsrisiko. Derfor ble det bestemt at ruten ikke blir en del av 
hovednettet. 
 
§ 2.2 ble etter vurderinger endret og viser nå til Norsk standard.  
 
§ 2.21 ble tatt ut av planbestemmelsene under politisk behandling. 

 
5. Molde kommune, Byggesak og geodata, datert 04.03.2013 
 

Byggesaksavdelingen kommer med flere innspill til bestemmelsene, jf. 
vedlegget. 
 
Kommentar: 
Det er gjort endringer og tilpasninger for å gjøre formuleringene mer presise. Det 
er rettet en del mindre feil i henvisningene i enkelte paragrafer.  
I utgangspunkt er kommunedelplanen et overordnet dokument som krever 
detaljplanlegging av traseer, med unntak nevnt i bestemmelsene. Det er veldig 



få byggesaker som vil skje med grunnlag i kommuneplanen. Flere av punktene 
vil være viktig i detaljreguleringen og kan spesifiseres der. 
 

 
6. Lars Olav Farstad, datert 03.03.2013 
 

Farstad kommer med en del uttalelser til planprogram, planbestemmelser og 
planbeskrivelsen. 
 
Listen av innspill er veldig omfattende og det vises til brevet som er lagt ved 
saken.  
 
Kommentar: 
Kommentarene til planprogrammet tas ikke til følge. Planprogrammet ble vedtatt 
tidligere i prosessen og skal være veiledende for planarbeidet. At det kan 
forekommer forskjeller mellom formuleringene i planprogrammet og den endelige 
planen skyldes planprosessen og utviklingene i enkeltpunkter som har skjedd 
underveis. 
 
Kommentarene til planbeskrivelsen er delvis tatt til følge. Det ble i avtale med 
Statens vegvesen (jf. uttalelse og innsigelse) foretatt endringer som opphever 
bindende krav til dimensjonering av gang- og sykkeltraseer. Tallene i 
planbeskrivelsen har blitt omgjort til anbefalinger. Det er sykkelhåndboken 233 
som skal være veiledende for arbeidet.  
Det er ønskelig at der det er mulig blir sykkelvegene lagt bak leskurene. 
Kommunedelplanen som foreligger er en overordnet plan som skal legge 
grunnlag for detaljplanlegging. Derfor må bestemmelsene som skrives inn i 
planen velges med omhu for å ikke låse en detailjplanleggingsprosess.  Det 
vises samtidig til den eksisterende Holdeplassnormen i Molde kommune som 
har status som bestemmelser til kommuneplaner. Denne normen ser spesielt på 
utforming av bussholdeplasser. 
Trafikksikkerhet og dermed krav om frisikt er en viktig del av planen. Igjen vises 
til den overordnete karakteren av kommunedelplanen. Dette skal ses nærmere 
på i de enkelte detaljplanene. 
Noen av de punktene som nevnes kan være del av handlingsplanen som skal 
utarbeides etter at kommunedelplanen er endelig vedtatt. Systemvalget er etter 
en endring i planbestemmelsene en anbefaling som baserer på de kunnskapene 
som foreligger på overordnet nivå. Hvis det kommer fram i detaljreguleringen at 
en annen systemløsning enn den som er nevnt er mer hensiktsmessig, så legger 
planen opp til at dette kan endres uten problemer. 
 
Merknadene til enkelte avsnitt på plankartet faller under den samme 
kommentaren som ble nevnt i avsnittet før. Mange av disse kommentarene er 
innspill til en handlingsplan eller detaljplaner og vil brukes i tilknytning med 
arbeidet der. Kommunedelplanen skal legge de overordnede føringene uten å gå 
alt for langt ned på detaljnivået. Traseene som er tegnet inn på plankart 
gjenspeiler prinsippet, men ikke den endelige plasseringen av trassene. Under 
detaljplanleggingen skal det vurderes hvor en gang-/sykkeltrase skal ligge, 
hvilket system som velges og på hvilke punkter det er mest hensiktsmessig med 
systemskifter.  
 
Det er tatt inn en bestemmelse som åpner for sykling mot enveiskjøring. 



 
 
 

 
7. Syklistens landsforbund (SLF)/Forum for natur og friluftsliv (FNF), datert 

02.03.2013 
 

SLF og FNF har kommet med en omfattende felles uttalelse. Detaljer framgår av 
brevet som er lagt ved i saken.  
 
Kommentar: 
§ 2.8 er utvidet med ”fagrelaterte interesseorganisasjoner” 
 
Det er inkludert en § 2.10 om sykkelparkering i planbestemmelsene. Denne 
paragrafen fastsetter at behovet skal vurderes i alle saker. Målet må være at 
Molde kommune – i sammenheng med rullering av kommunedelplanen for 
Molde by – skal se på parkeringsvedtektene og i denne forbindelsen definere 
også kravene for sykkelparkering.  
 
Avsnittet om fortaubredden er omformulert. Det settes fokus på at den blir 
tilpasset behovene som brukere har og at det er trafikksikkerhetshensyn som 
skal være avgjørende hvilken bredde et fortau skal ha. Statens vegvesen sine 
normer er veiledende. 
 
Molde kommune er bevist at kanskje ikke alle systemvalg som var beskrevet i 
dokumentene til offentlig ettersyn er gjennomførbare. Derfor er formuleringen 
endret slik at disse valgene er veiledende og at det er mulig å se på de beste 
løsningene på enhver plass under planleggingen.  
 
Redusering av hastigheten i hele byen er et tiltak som må vurderes under 
utarbeiding av en handlingsplan som skal være neste steg i prosessen. Her er 
det mange forskjellige momenter som må vurderes og dette la seg ikke løse på 
overordnet plannivå. 
 
Det er vanskelig å fastsette spesifikke krav til områder for blandet trafikk. I de 
områdene der dette systemet kan brukes må det ses på omstendighetene i hvert 
enkelt tilfelle. Derfor ville det være mest hensiktsmessig at konkrete avgjørelser 
om hastighetsreduksjon, fartsdempende tiltak etc. skjer på detaljreguleringsnivå 
og da tilpasset lokale forhold. 
 
§ 3.1 er supplert med Gangveg (skilt 518).  
 
Molde kommune har ikke mulighet å påvirke avgjørelsen fra hvilken alder det 
skal være lov å sykle til skolen.  
 
For vedlikehold av systemet vises det nå til Statens vegvesens håndbok 111 i 
§ 2.5.  
 
Det er tatt inn en bestemmelse som åpner for kjøring mot enveiskjøringer. 
 



Shared space er ikke tatt ut av planen. Her åpner planen for andre løsninger hvis 
det i etterkant blir konkludert med at metoden ikke er egnet på denne 
strekningen. 
 
Det er tatt inn en generell bestemmelse om vurdering av situasjon for gående og 
syklende ved planlegging av tunnel og broer (§ 2.11). 
 
Det er veldig vanskelig å sette tall på målene. Per i dag har Molde kommune 
ikke oversikt over faktisk andel gående og syklende. En håper at 
reisevaneundersøkelser og trafikktellinger vil gi opplysninger som hjelper 
kommunen med å verifisere tallene. 

 
 8. Fylkesmannen i Møre og Romsdal,  datert 04.03.2013 
 

Fylkesmannen gir ros til planarbeidet. De har noen få merknader til 
dokumentene. 
Det henvises til mangel på dokumentasjon av bakgrunnsinformasjonen/ 
kunnskapsgrunnlaget som er brukt i planarbeidet.  
De viser til at paragrafen om sykkelparkering ble tatt ut av planbestemmelsene 
og påpeker at sykkelparkering er et viktig tiltak for å øke sykkelbruken. 
I konsekvensutredningen ber de om mer detaljerte informasjon om hva som 
ligger bak vurderingene for naturmiljøet. 
 
Kommentar: 
Det er tatt inn et avsnitt i planbeskrivelsen om hvor kunnskapsgrunnlaget til 
planarbeidet ble hentet. 
 
En paragraf om sykkelparkering er tatt inn i planbestemmelsene (§ 2.10). 
 
Kommunedelplanen viser ikke detaljert hvor traseene skal ligge, men overlater 
dette til reguleringsarbeidet. Mange av de i plankartet viste trassene følger 
eksisterende veger og inngrepene vil være knyttet til områder som allerede er 
berørt av inngrep. Derfor ble det gjort en vurdering at disse inngrepene ikke vil 
ha konsekvenser for naturmiljøet. På Knausenlinja ble vurderingen gjort uten å 
se på vegens innvirkning på naturmiljøet i området. Det kan være nødvendig 
med ekstra tiltak for å legge til rette for gående og syklende, spesielt med tanke 
på å koble traseen til andre deler av hovednettet (spesielt ved Retiroområdet). 
Derfor ble det her satt som lite negativt for naturmiljøet.  
Likevel er det nødvendig å gå dypere inn i denne vurderingen under en 
reguleringsprosessen. 

 
9. Møre og Romsdal Fylkeskommune, datert 11.03.2013 
  

Fylkeskommunen gir uttrykk for at det er positivt at Molde kommune legger fram 
en helhetlig plan for myke trafikanter. 
 
De kunne ha ønsket seg mer utdypende informasjon om vurderingsgrunnlaget i 
konsekvensutredningen, men ser ikke at de på grunnlaget av det som foreligger 
kan tilrå noe annet enn hovedgrepene i planen. 
 
Det stilles spørsmål om vurderingen av trafikksikkerhet på Øvre veg/Sandvegen. 
Vegen kan være alternativ vegvalg ved stenging av bytunnelen i fremtiden. 



 
De savner også informasjon om kunnskapsgrunnlaget i planen. Det bør 
presiseres hva som må utredes i en handlingsplan og detaljplan. 
 
Med tanke på bypakken henviser de til at det kan være viktig å konkretisere 
revideringstidspunktet når detaljer for bypakken er kjent slik at planen og tiltak 
kan tilpasses til planen. 
 
Fylkeskommunen viser til sjøfronten som potensiell del av hovednettet. 
 
De påpeker at det er uheldig at sykkelparkering ble tatt ut av planbestemmelser 
og viser til at det er viktig for en økt sykkelbruk at sykkelparkering på utvalgte 
steder er på plass. 
 
Kulturminner og virkning på disse er ikke registrert og fylkeskommunen skal 
komme tilbake til dette under reguleringsprosessene. Det ble ikke vurdert hva 
slags positiv effekt kulturminner langs sykkeltrasseer kan ha for 
opplevelsesfaktoren. 
 
Ut fra folkehelseaspektet er det positivt at hovednettet er finmasket.  
 
Det gjøres anbefalinger for prioritering av tiltak. 
 
De anbefaler også at planen bør resultere i en vedlikeholdsstrategi for 
anleggene som allerede er på plass og de som er planlagt.  
 
Fylkeskommunen anbefaler i tillegg at antall traseer bør vurderes. 
 
Planen tar ikke hensyn til påvirkning av tiltakene på bosettingsmønstret og 
byutviklingen. 
 
Kommentar: 
Angående vurderingsgrunnlaget vises til kommentaren under punkt 8. 
 
Trafikksikkerheten på Øvre veg/Sandveg er vurdert og sett på i forbindelse med 
etablering av en bytunnel i Molde. Per i dag er det vanskelig å etablere en 
trafikksikker gang- og sykkeltrasse langs denne strekningen. Likevel har Molde 
kommune tro på at etter tunnelen er bygd vil det være en god trasee for de som 
kommer fra nordre delen av byområdet og vil komme seg ned til byen. Første 
delen av Øvre veg til parkeringstunnelen vil traseen ikke være knyttet til 
kjørevegen. Resten av vegen kreves en ryddig prosess og systemvalg for å 
gjøre det så sikkert som mulig. At vegene kan være avlastingsrute for en stengt 
tunnel er riktig, men dette vil sannsynligvis ikke være mange dager per år slik at 
dette ikke er veiledende for avgjørelsen hvor trassen skal ligge. 
 
Bestemmelsene er oppdatert i forhold til revidering av planen (§ 1.2).  
 
Angående sjøfronten vises til uttalelse til innspill 4. 
 
Sykkelparkering er tatt inn i planbestemmelsene (§ 2.10). 
 



Kulturminner er identifisert under planprosessen, uten at det ble laget et eget 
kart. Det vil være en oppgave under reguleringsprosessen å vurdere de enkelte 
kulturminnene som kan være berørt av en trasé. 
 
Prioritering av tiltak vil skje i handlingsplanen. Utarbeidelse av denne er fastsatt i 
planbestemmelsene. 
 
Under hele prosessen er det vurdert antall traseer og den best mulige 
beliggenhet. Molde kommune har i samarbeid med andre parter kommet til 
konklusjonen at det foreslåtte nettet er det som er best egnet å være 
hovednettet. Det må påpekes at det er en forskjell mellom hovednettet for 
gående og det for syklende. Gående har en mindre aksjonsradius, derfor må 
nettet være finmasket. Kartutsnittet fylkeskommunen viser til er Kvam og her 
eksisterer det ingen fortau i hele området. For å øke trafikksikkerheten er det 
valgt å legge inn en hovedtrase langs hele vegen – som er hovedåre på Kvam. 
Derfor er nettet veldig tett her. 
 
Hvilke konklusjoner som må trekkes ut ifra planen for bosetningen i Molde 
kommune blir en oppgave som må vurderes under rulleringen av byplanen som 
skal starte i 2013. Denne planen er bedre egnet å se på virkningene av denne 
planen på en helhetlig måte. 

 
10. Molde kommune, Bydrift, datert 26.02.2013 
 

Molde bydrift kom med en omfattende uttalelse til flere punkter i planen. Detaljer 
fremgår av vedlegget. 
 
Kommentar: 
Belysning er viktig for å ivareta sikkerheten til gående og syklende. Samtidig skal 
hovednettet være tilgjengelig for en så stor del av befolkningen som mulig. 
Universell utforming er påkrevd i alt planarbeid. Molde kommune har knyttet 
belysningen til Norsk standard for ”universell utforming av opparbeidete 
utearealer”. I tillegg er det spesielt lagt vekt på belysning av overganger/kryss 
som kan være farlige områder for myke trafikanter. Vi ser ikke at planen vil føre 
til mer byråkrati, men øke sikkerheten til myke trafikanter.  
 
Kommentaren til krysning av veger tas delvis til følge. Planbestemmelsene og 
planbeskrivelsen er endret slik at de nå viser en veiledende utforming og 
dimensjonering. Kommunedelplanen er overordnet og gir mer eller mindre 
detaljerte rammer og en endelig vurdering skal alltid skje på detaljplannivå.  
 
Godt vedlikehold – spesielt i vinterhalvåret – er avgjørende for helårsbruken og 
for å oppnå målet med mer sykling i Molde kommune. Rutiner og hvordan en 
god standard kan tilbys til innbyggere må være en diskusjon under utarbeiding 
av handlingsplanen. Det er lagt til grunn Statens vegvesen sin håndbok 111 om 
vedlikehold. Gjennomføring og prioritering av tiltak for vedlikehold må da bli en 
del av handlingsplanen med tett kommunikasjon mellom alle berørte parter. 
Vi er bevist på at den nåværende økonomiske situasjonen kan til tider være 
krevende, men samtidig må vi formulere mål som etter hvert skal nås for å 
fremme en fremtidsorientert planlegging.  
 



Planbestemmelsene i forhold til uønsket ferdsel er endret slik at det etter avtale 
nå er enklere med forskjellige/midlertidige løsninger.  
Motorisert ferdsel på gang- og sykkeltrasseer skal ikke skje, med unntak for 
redningsetatene og vedlikehold. Sykkeltrafikken skal gå rett gjennom uten at 
syklistene må vike pga. hinder som står midt i veien. Betongsperrene anses som 
hinder for fri sykkelferdsel og sikkerhetsrisiko spesielt i forbindelse med at 
redningsetatene må komme seg fram.  
Traseene skal være lett tilgjengelige for syklende med høy hastighet, uten at det 
er nødvendig å kjøre rundt et hinder. Dette oppnås med pullerter som kan settes 
opp med et mellomrom som forhindrer at motoriserte kjøretøy kommer inn, men 
samtidig gir rom for flere syklister å passere ved siden av hverandre. Pullerter er 
også veldig enkelt å fjerne av enkeltpersoner uten tungt utstyr, bare med en 
nøkkel (med mindre automatisk nedsenkbare løsninger velges). En slik nøkkel 
kan ligge i hvert utrykningskjøretøy og vedlikeholdskjøretøy og sperrene kan 
fjernes av enkeltpersoner uten å ha en kran som kan fjerne tunge betongklosser. 
Kostnadsmessig antas at tiltaket vil være nøytral med innsparinger som er mulig 
ved enklere ”innsamling” om vinteren.  
Det må også nevnes at estetisk vil andre løsninger enn betong være mer 
attraktive, og bedre for bybildet. 
 
Bestemmelsene og beskrivelsen er tilpasset slik at systemvalget nå er 
veiledende. Det endelige systemvalget vil skje under detaljreguleringen avhengig 
av trafikkfaglige vurderinger.  
Etablering av traseer i samsvar med planen vil kreve en del investeringer. Ut fra 
dagens situasjon må en si det er en krevende oppgave å skaffe midler til de 
forskjellige tiltakene. Men planleggingen skal være framtidsrettet og jobbe mot et 
mål og en visjon om en tilstand som skal nås i fremtiden. Uten noen visjoner 
som en kan jobbe imot blir det ikke utvikling i byen, men stillstand og i verste fall 
flere steg tilbake. Her må det samarbeides for en by som trafikalt er bærekraftig 
og fremtidsorientert. Handlingsplanen skal være et verktøy for dette. 

 
11. Statens vegvesen (SVV), Region midt, datert 28.02.2013 - Innsigelse 
  

Statens vegvesen har fremmet innsigelse til deler av planen. Dette går spesielt 
på at systemvalget på avsnittene er for detaljert og bindende – både i 
planbestemmelsene og planbeskrivelsen – noe som vil utløse mange 
dispensasjoner hvis forholdene krever en annen systemløsning enn foreslått. 
 
De kunne ha tenkt seg å ha en oversikt over klassifisering av de enkelte vegene 
som er del av hovednettet. 
 
SVV kommer i tillegg med forslag om å vurdere forskjellige strekninger (jf. 
vedlegg).  
 
Kommentar: 
Planbestemmelsene og planbeskrivelsen er endret etter møte med Statens 
vegvesen. Formuleringer som var ”skal” har blitt endret til ”bør” flere plasser og 
det ble endret fra ”bindende” til ”veiledende” spesifikasjoner. I tillegg er endret 
noen andre formuleringer endret for å imøtekomme innsigelsen. 
 
Molde kommune har vurdert traseevalget nøye og har i flere omganger diskutert 
valget både internt, med SVV og interesseorganisasjoner. Resultatet som 



foreligger gjenspeiler etter kommunens syn behovet og tilbyr de løsningene som 
er mest ønskelig for hovednettet. Strekningene som et nevnt i uttalelsen har vært 
en del av vurderingen og ble diskutert. Sykling langs sjøfronten er kommentert i 
andre uttalelser. Strandvegen/Parkvegen er allerede del av hovednettet. 
Utformingen må løses under en detaljregulering. 
 

3. Vurdering 
 
Det er gjennomført flere endringer i planbeskrivelsen og planbestemmelser for å 
imøtekomme kravene som er stilt i innsigelsen fra Statens vegvesen. I tillegg er det 
gjort endringer som resultat av merknader til planen og pga. formulerings-
/henvisningsfeil i dokumentene som ble oppdaget i etterkant. Noen forklaringer i 
planbeskrivelsen er omformulert slik at de skal være mer presise og forståelig og for å 
unngå tvil om hva som er hensikten. 
 
Statens vegvesen har trukket innsigelsen i melding fra 7.6.2013 
 
Endringene som er gjort i planen endrer ikke planens intensjon og er av en natur som 
skal hjelpe å gjøre planen mer presis og mer håndterbar. Det er ikke gjort noen 
endringer i plankartet og konsekvensutredningen. Innsigelsen som er fremmet av 
Statens vegvesen, region midt ble trukket. Det er derfor ikke nødvendig med et nytt 
offentlig ettersyn. 
 
Det vises ellers til kommentarene som Molde kommune har hatt til merknadene som 
kom. Disse er en del av vurderingen. 
 
Oppsummering 
Rådmannen har vurdert alle plandokumenter og innspill i saken. Det konkluderes med 
at Kommunedelplan – Hovednett for gående og syklende i Molde kommune kan 
fremmes til endelig behandling i kommunestyret med de endringene som er nevnt i 
kommentarene til innspill og vurderinger. 
 
 
 
  
Arne Sverre Dahl  
Rådmann Eirik Heggemsnes  
 Kommunalsjef 
 
Vedlegg: 
1 Planbestemmelser 
2 Planbeskrivelse 
3 Innspill til offentlig ettersyn 
4 Trekk av innsigelse 



Ikke utsendte vedlegg (klikk på lenken, dokumentene er på høyre side) 
 
5 Plankart – Hovednett syklende – kommune vest 

http://www.molde.kommune.no/kommunedelplan-for-gaaende-og-syklende-
2012-2022.5273455-283359.html (dokument 04) 
 

6 Plankart – Hovednett syklende – kommune øst 
http://www.molde.kommune.no/kommunedelplan-for-gaaende-og-syklende-
2012-2022.5273455-283359.html (dokument 05) 
 

7 Plankart – Hovednett syklende – kommune sør 
http://www.molde.kommune.no/kommunedelplan-for-gaaende-og-syklende-
2012-2022.5273455-283359.html (dokument 06) 
 

8 Plankart – Hovednett gående – Molde by 
http://www.molde.kommune.no/kommunedelplan-for-gaaende-og-syklende-
2012-2022.5273455-283359.html (dokument 07 - nedre) 
 

9 Plankart – Hovednett gående – Hjelset 
http://www.molde.kommune.no/kommunedelplan-for-gaaende-og-syklende-
2012-2022.5273455-283359.html (dokument 07 - øvre) 
 

10 Plankart – Hovednett gående – Kleive 
http://www.molde.kommune.no/kommunedelplan-for-gaaende-og-syklende-
2012-2022.5273455-283359.html (dokument 08) 
 

11 Plankart – Hovednett gående – Bolsøya 
http://www.molde.kommune.no/kommunedelplan-for-gaaende-og-syklende-
2012-2022.5273455-283359.html (dokument 09) 
 

12 Plankart – Hovednett gående – Skåla 
http://www.molde.kommune.no/kommunedelplan-for-gaaende-og-syklende-
2012-2022.5273455-283359.html (dokument 10) 
 

13 Vedlegg til konsekvensutredningen 
http://www.molde.kommune.no/kommunedelplan-for-gaaende-og-syklende-
2012-2022.5273455-283359.html (dokument 03) 
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