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0.  Sammendrag 

 

Planbeskrivelsen må ses som utfyllende dokument til plankartene og bestemmelsene. Den gir tilleggs-

informasjon om intensjon i plandokumentene, samt utfyllende retningslinjer som er for detaljerte for å 

være del av planbestemmelsene, men likevel er viktig for realisering av planen og for å overholde 

planens intensjon. Disse retningslinjene og mer detaljerte beskrivelser av bl.a. dimensjonering av de 

enkelte systemløsningene er bindende for alt arbeid som baserer på kommunedelplanen. 

 

Konsekvensutredningen er en del av dette dokumentet. Som en kan se er den veldig detaljert og om-

fattende. Dette for å sikre et kvalitativt godt resultat og for å skaffe et grunnlag for alle som skal bru-

ke planen som utgangsdokument til arbeidet. Det vil ikke finnes en samlet konsekvens av alle tiltake-

ne for hele planen i kommunen, men en sum av mange enkelttiltak.  

Uten å gå inn i enkelte resultater fra konsekvensutredningen kan det etter at den er gjennomført kon-

kluderes med at et hovednett for gående og syklende i sin helhet vil ha positive konsekvenser for 

Molde kommune og innbyggerne. Enkelte tema som reguleringssituasjonen, virkninger på landbruk, 

kulturminner og naturmiljø må nærmere betraktes under enkelte reguleringsprosesser. Konsekvensut-

redningen for den berørte delavsnitt vil gi et utgangspunkt for slike utfyllende vurderinger. 

 

Planen utelukker ikke løsninger for gående og syklende i andre områder. Planen viser det som skal 

være hovednettet som skal gi Moldes innbyggere gode forbindelser til hele byen med best mulig stan-

dard og vedlikehold. Det bør være en selvfølge at tiltak som skjer utenfor det viste nettverket skjer på 

en måte at det knyttes til hovednettet eller legger til rette for det. 
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1.  Formål 

 

1.1  Formål med prosjektet 

Målet med planarbeidet er å utarbeide en kommunedelplan for Molde kommune, som viser det sam-

menhengende, fremtidige nettverket for gående og syklende i kommunen, og som ivaretar alle inter-

esser knyttet til dette. Planen skal fremme bruken av alternative transportmetoder til bilen i Molde 

kommune. Den skal tilrettelegge for en handlingsplan, som skal hjelpe med å skaffe en attraktiv, be-

hovsorientert, sikker og bærekraftig alternativ for transport i byen med høy fremkommelighet.  

 

Planen skal vise tilrettelegging for gående og syklende, som knyttetes til hverdagsaktiviteter og reiser 

mellom to punkter (bl.a. jobb, skole, fritid), men ikke for særskilte idrettsaktiviteter og aktiviteter 

knyttet til friluftsliv (for eksempel turveger for lange turer, løyper for terrengsykling osv.).  

 

1.2  Formål med kommunedelplan og konsekvensutredning 

Formål med kommunedelplanen er å: 

 Foreslå trasseer til fremtidig utvikling av et sammenhengende hovednett for sykkel 

 Foreslå trasseer til fremtidig utvikling av gangarealer i tett bebygde strøk 

 Legger til rette for et sammenhengende nett som ivareta de store strømmer spesielt når det 

gjelder arbeidsreiser (inkludert elevenes reiser til skole) 

 Fremme bærekraftig utvikling i Molde kommune 

 Øke trafikksikkerheten 

 Være beslutningsgrunnlag for fremtidige prioriteringer 

 

Formålet med konsekvensutredningen er å: 

 Få fram de vesentlige konsekvensene gang- og sykkelrutene vil medføre med hensyn til miljø, 

naturressurser og samfunn, slik at disse kan legges til grunn for vedtaket av kommunedelplan. 
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2. Planprosess 

Her skal det redegjøres for planprosessen. 

2.1 Prosessbeskrivelse  

Planprosessen ble i gangsatt etter anmodning fra Statens Vegvesen til Molde kommune. Målet er at 

alle tettsteder over 5000 innbyggere skal ha en vedtatt hovednettplan for syklende innen 2013. 

Planprosessen følger plan- og bygningslovens bestemmelser. Arbeidet var i begynnelsen organisert 

som prosjekt med deltagere fra flere etater og avdelinger, men ble til slutt en ren planbehandling i 

kommunen med Statens Vegvesen som rådgivende kontakt. 

2.2 Varsel om planoppstart og offentlig ettersyn av forslag til planprogram 

Molde kommune varslet oppstart av arbeid med kommunedelplan Hovednett for gående og syklende i 

Molde kommune, og la forslag til planprogram ut til offentlig ettersyn 7. juli 2010. Det ble annonsert i 

Romsdals Budstikke og på kommunens internettsider. Brev ble sendt til alle offentlige instanser og 

andre som kunne ha interesse av å bli varslet om planoppstarten. 

 

Fristen for å komme med merknader til planoppstart ble satt til 11. september 2010. Det kom 19 inn-

spill og merknader. 

 

I forkant av varsel om oppstart av planarbeidet ble det den 6. juli 2010 publisert en reportasje i 

Romsdals budstikke om planarbeidet der innbyggere i Molde kommune ble invitert til å komme med 

ønsker om det framtidige nettverket. Kommunen har mottatt mer enn 50 innspill med forslag om 

strekninger og utforming av nettet. Innspillene ble vurdert og hvis hensiktsmessig tatt inn i hovednet-

tet. 

 

Planprogrammet ble vedtatt i Plan- og utviklingsstyret i Molde kommune 29. mars 2011. Det ble gjort 

noen endringer basert på innspillene fra offentlige instanser. Kommentarer som omhandler ønsker om 

tiltak spilles inn i planforslaget. 

 

Planprogrammet ligger til grunn for konsekvensutredning i kapittel 6.3 og kommunedelplanen og alle 

tilknyttete dokumenter. 

 

Den 27. september 2011 ble det holdt et åpent folkemøte i samarbeid med Statens vegvesen og Møre 

og Romsdal fylkeskommune. På møtet ble det informert om planarbeidet og det ble lagt opp til en 

workshop for å få innspill til registreringen og mulige løsninger. Oppmøte var lavt og de innspill som 

kommunen fikk under møtet ble tatt hensyn til i planen. 
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2.3 Offentlig ettersyn 

Planen har vært til offentlig ettersyn i tidsrommet 14.1.2013 – 4.3.2013. Det ble mottatt 11 innspill 

under høringen, derav en innsigelse fra Statens vegvesen, region midt.  

Innspillene ble vurdert og endringer innarbeidet i planbestemmelsene og planbeskrivelsen. Innsigelsen 

ble trukket av Statens vegvesen i brev den 7.6.2013 etter punktene som førte til innsigelse ble endret. 

Disse endringene var hovedsakelig knyttet til formuleringer, henvisninger i dokumentene og punkter 

som ble ikke tatt hensyn til, men kan ha innflytelse for muligheten å realisere planen.  

Det ble ikke nødvendig med endringer av plankartene.   

 

2.4 Kunnskapsgrunnlaget 

For å utarbeide planen var det viktig å skaffe et godt kunnskapsgrunnlag. En problematikk er at pla-

nen ikke legger til rette for konkret bruk av areal et sted, men en ønsket plassering der detaljene skal 

avklares gjennom en reguleringsprosess. 

Følgene informasjon/informasjonskilder ble vurdert og lagt til grunn for planarbeidet: 

 Folkemøte på rådhuset, der deltagerne kunne tegne inne og beskrive hvordan de bruker 

gang- og sykkeltrasseer, hvilke områder de har som mål og hvor der er konfliktpunkter i sys-

temet 

 Innspill fra innbyggere etter avisreportasje om planarbeidet 

 Møte i en tverrfaglig prosjektgruppe der Molde kommune (flere avdelinger), Statens vegvesen 

og Møre og Romsdal fylkeskommune deltok. 

 Møter mellom sykkelkontaktene i Molde kommune og statens vegvesen under hele prosessen 

 Diskusjoner med interesseorganisasjoner (spesielt Syklistens landsforening, avdeling Molde) 

 Kartlegging av alle skoler i kommune 

 Kartlegging av alle punkter som kan være interessante mål for gående og syklende i kommu-

ne (boligområder, arbeidsplasskonsentrasjoner, idrettsanlegg, kulturminner, friområder, fri-

luftsområder, trafikknytepunkter, kulturelle institusjoner med mer) 

 Askeladden (Kulturminner) 

 NVE sine databaser 

 Databaser om natur- og artsmangfold 

 Databaser om landbruksrelaterte tema 

 Befaringer i enkelte områder 

 Eksisterende kommune(del)planer og reguleringsplaner og planer under arbeid 

 Nasjonale føringer og fylkes(del)planer 

 Faglitteratur 

 Luftbilder 

 Normer, regler, lover, veiledere i forskjellige fagområder 

 Med mer 
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All disse elementer har blitt en del av planen uten at de ble inkludert i temakart. Disse ville ha gjort et 

allerede omfattende dokument mer omfattende, spesielt med tanke på at planområdet er hele kom-

munen. Likevel er disse viktige for det videre arbeidet med handlingsplanen og detaljplaner/byggesak. 

Derfor kan der være nødvendig å inkludere de informasjonene som er relevante for enkelte delavsnit-

ter i det fremtidige arbeidet. Dette kan skje gjennom tekst eller kart, avhengig av hva som er relevan-

te. 
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3. Forholdet til andre planer, mål og retningslinjer 

Kapittelet oppsummerer føringer, mål og retningslinjer på alle nivåer som er av betydning for kommu-

nedelplanen. Det ser også på eksisterende (overordnete) kommunale planer. Det ses hovedsakelig på 

punkter i planene som står i direkte forbindelse til gående og syklende og som gir føringer for planar-

beidet.  

3.1 Nasjonale føringer 

Stortingsmelding nr. 16 (2008-2009): Nasjonal transportplan 2010-2019. 

Hovedmål:  Attraktivt å sykle for alle 

Delmål:  Sykkeltrafikken i Norge skal utgjøre minst 8 % av alle reiser, i byer og tettsteder skal 

sykkeltrafikken dobles, 80 % av alle barn og unge skal sykle eller gå til skolen. 

3.1.1  Nasjonal sykkelstrategi 

Nasjonal sykkelstrategi er forankret i Stortingsmelding nr. 16 (2008-2009). Strategien er del av Nasjo-

nal transportplan (NTP). 

 

Statens vegvesen har fått et særlig ansvar for å fremme og samordne arbeidet for økt sykkelbruk. 

Ansvaret omfatter ikke bare bygging av sykkelveger, men også tiltak som skilting og sykkelparke-

ringsplasser. 

 

Det er en vedtatt målsetning for Statens vegvesen å planlegge og bygge tiltak som kan fremme syk-

kelbruken. I Statens vegvesens sykkelstrategi skal alle tettsteder med mer enn 5000 innbyggere (in-

kluderer Molde) ha ferdig en hovedplan for sykkeltrafikk innen 1.1.2013. 

3.1.2 Nasjonale miljømål 

Stortingsmelding nr. 26 (2006-2007) Regjeringens miljøvernpolitikk og rikets miljøtilstand er regje-

ringens viktigste dokument for en samlet framstilling av miljøpolitikken, og gir sammen med flere stor-

tingsmeldinger, handlingsplaner, konvensjoner, rikspolitiske retningslinjer med videre, mål for miljøpo-

litikken. Når det gjelder areal- og transportpolitikk, har Regjeringen mål om å utvikle en mer aktiv 

nasjonal arealpolitikk for å oppnå en bærekraftig forvaltning av landets samlete arealressurser, og 

skape gode fysiske omgivelser. Arealpolitikken skal også bidra til å redusere utslipp av klimagaser. 

Utbyggingsmønster og transportsystem skal samordnes med sikte på redusert motorisert transportbe-

hov og økt bruk av kollektivtransport og sykkel framfor bil, og en trygg og effektiv trafikkavvikling. 

Miljømålsetningene griper inn i mange temaer som er belyst i konsekvensutredningen i kapittel 9. 

 

 Det er et overordnet politisk mål å sikre at det blir tatt estetiske hensyn til landskapet i all 

planlegging. 
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 Det er et nasjonalt politisk mål at alle skal ha mulighet til å drive friluftsliv som helsefrem-

mende, trivselsskapende og miljøvennlig aktivitet i nærmiljøet og i naturen for øvrig. Stikkord: 

trygg ferdsel, grønnstruktur, unngå fysiske barrierer. 

 Sikring av det biologiske mangfoldet (arter og bestander). 

 Mangfoldet og et representativt utvalg av kulturminner og kulturmiljøer skal bevares for 

framtiden. 

 Naturressurser/jordvern. Regjeringen har som mål at årlig omdisponering av de mest verdiful-

le jordressursene skal halveres. 

 Vannforvaltning: Forskrift om rammer for vannforvaltningen legger opp til ny og økosystem-

basert vannforvaltning. 

3.1.3 Aktive skolebarn 

Samarbeidsprosjekt mellom Sosial- og helsedirektoratet, Statens vegvesen, Trygg trafikk og politiet. 

Målet er at flere barn skal bruke skolevegen aktivt. Skolevegen skal samtidig være trygd.  

3.2 Rikspolitiske retningslinjer 

Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging (T-5/93) 

Hensikten med Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging er å oppnå en 

bedre samordning av arealplanlegging og transportplanlegging både i kommunene og på tvers av 

kommuner, kommuner og forvaltningsnivåer. 

Retningslinjens punkt 2 slår fast at: 

”Arealbruk og transportsystem skal utvikles slik at de fremmer samfunnsøkonomisk effektiv 

ressursutnyttelse, med miljømessig gode løsninger, trygge lokalsamfunn og bomiljø, god tra-

fikksikkerhet og effektiv trafikkavvikling. Det skal legges til grunn et langsiktig, bærekraftig 

perspektiv i planleggingen. Sykkel som transportform skal vektlegges der det ligger til rette for 

dette.” 

 

Retningslinjen gir også føringer for avveiing mellom verne- og bruksinteresser. I retningslinjens punkt 

3.3 heter det blant annet: 

”Hensyn til effektiv transport må avveies i forhold til vern av jordbruks- og naturområder. Ut-

byggingsmønster og transportsystem bør utformes slik at en unngår disponering av store, 

sammenhengende arealer med dyrket eller dyrkbar mark av høy kvalitet.” 

 

Kommunedelplan Hovednett for gående og syklende i Molde kommune viser et nett av sykkelruter og 

gangruter som vil bidra til at det blir mer trygt og attraktivt å bevege seg miljøvennlig i Molde. Rute-

nettet vil gi varierende inngrep i jordbruks- og naturområder. Arealbeslag og naturinngrep som følge 

av planen er nærmere omtalt i kapittel 6.3.1. 
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Rikspolitiske retningslinjer for barn og unge (T-1/95) 

Her påpekes at det skal utarbeides retningslinjer, bestemmelser eller vedtekter om omfang og kvalitet 

av arealer og anlegg av betydning for barn og unge som skal sikres i planer det barn og unge er be-

rørt.  

 

Rikspolitiske retningslinjer om barn og planlegging (T-2/08) 

Hvordan det er der barn vokser opp, er avgjørende for deres mulighet for en trygg oppvekst, motorisk 

utvikling og god helse. Å planlegge for et samfunn der trygge oppvekstmiljø har gode møtesteder, 

muligheter for lek, og aktivitetsfremmende omgivelser er noe av det viktigste vi kan gjøre. Barns 

hverdag blir mer og mer stillesittende. Manglende fysisk aktivitet gir uheldige konsekvenser for flere 

barn og unges helse. Å skape omgivelser som gir rom for fantasibasert lek, samvær og fysisk utfoldel-

se blir stadig viktigere. 

 

Kommunedelplanen Hovednett for gående og syklende i Molde kommune vil bidra til bedre trafikksik-

kerhet for barn og unge som skal gå eller sykle til skole og fritidsaktiviteter. Dette er nærmare omtalt 

under temaet konsekvensutredning senere i kapittel 6. 

 

Planlegging for alle (T-5/99) 

For å følge intensjonen om universell utforming må hensynet til alle befolkningsgrupper, inkludert 

eldre og alle med nedsatt orienterings- og funksjonsevne, ivaretas i planleggingen.  

3.3 Fylkesplaner 

Regional planstrategi 2012-2016 

Planstrategien peker på en sammenheng mellom gode transport og samferdselsløsninger og trivsel for 

de som bor i regionen. Også folkehelseaspekter, et tilgjengelig samfunn og god kvalitet på offentlige 

tjenester anses som viktig for en høy livskvalitet i lokalsamfunnet.  

I tiden fremover skal fylkesdelplanen for transport rulleres (utdaterte tiltak) og transport skal bli et 

satsningsområde i den kommende Regionale plan for Møre og Romsdal 2013-2016. 

Strategier som fylkeskommunen har per i dag – bl.a. gang- og sykkelvegstrategi – skal vurderes er-

stattet med handlingsplaner knyttet til regional plan 2013-2016. 

 

Fylkesplan for Møre og Romsdal 2009-2012  

Fylkesplanen setter ikke noe mål eller beskriver strategier/tiltak som kan direkte knyttes til utvikling av 

infrastruktur gående og syklende.  

 

Fylkesdelplan Transport 2002-2011 

Fylkesdelplanens strategi er at mest mulig av transportarbeidet i byene skal skje med miljøvennlige 

transportformer. Dette skal skje gjennom utvikling av et sammenhengende nett av gang- og sykkel-
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traseer, skiltete sykkelruter og god vedlikehold av traseene. Parkeringspolitikken skal brukes av kom-

munene for å styrke satsing på gang-, sykkel- og kollektivtransport. Det skal bli enklere å gå og sykle. 

En av prioriteringene i planen er å øke trafikktryggheten. Planen konkluderer med at bolig- og næ-

ringsområdene er mer eller mindre atskilt fra de opprinnelige sentrumsområdene. Dette skaffer ut-

fordringer innenfor transporten. Målet skal være å redusere transportbehovet i framtiden og flytte mer 

av transporten til miljøvennlige alternativer og samtidig øke trafikksikkerheten. I planen vises det til 

muligheten til å redusere transportbehovet med tettere utbyggingsmønstre og dermed muligheten å 

flytte hverdagsreiser over til at man går eller tar sykkel. 

Samtidig vises det til utfordringer av ulike interesser som miljøvennlige transportformer må underord-

ne seg og at boligområder lokaliseres langt fra den daglige infrastrukturen (skoler, butikker etc.), til-

rettelegging for bilbruken har redusert barn og unges høve for å gå og sykle og tilgjengelighet for 20-

30 % av befolkningen til transportmidler er innskrenket (barn, unge, funksjonshemmede, eldre etc.). 

 

Transportstrategi for gåande og syklande i Møre og Romsdal 2010-2019 

Dokumenter konkluderer med den historiske økningen av bilbruken har skjedd uten at det ble lagt til 

rette for erstatningsarealer for myke trafikanter. Planen peker på at det i realiteten ofte ikke lengre er 

en veg myke trafikanter kan ferdes på. 

Målsetningen i planen er at det skal bygges vesentlig mer gang- og sykkelveger langs riks-, fylkes- og 

kommuneveger de neste 10 år. Det skal utvikles nye og kreative grep for tiltak rettet mot gående og 

syklende og alle gang-/sykkeltraseer og fortau skal driftes og vedlikeholdes etter Statens vegvesenes 

standard 111. 

Det skal legges vekt på en del kriterier som gjelder prioriteringen av tiltak: 

 4 km radius rundt grunnskoler og 6 km radius rundt videregående skoler 

 Etablering av sykkelnett i byene, større tettsteder og arbeidsplasskonsentrasjoner 

 Sammenhengende gang- og sykkelnett i bygder og mindre lokalsamfunn 

 Skilting og tilrettelegging av gjennomgående sykkelårer i fylket 

 

Fra et folkehelseperspektiv er gang- og sykkelanlegg det mest brukte ”idrettsanlegg” på nasjonalt 

plan. Det ses en direkte sammenheng mellom tilgang til anlegg i nærområdet og grad av bruk. Fysisk 

aktivitet anses som nyttig for befolkningen og vil redusere livsstilssjukdommer. 

 

Tilgjengelighet til gang- og sykkelarealer har også konsekvenser for bolyst og trivsel i lokalmiljøet. 

Dette skaffer utfordringer da det gjelder sikring av tilstrekkelig areal for gående- og syklende, spesielt 

i private reguleringsplaner. Kommunene må i større grad stille krav til opparbeiding av trasseer oven-

for utbyggere. 

 

Sykkel anses også som viktig for reiselivsnæringen som også kan har fordeler for lokalbefolkningen.  
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Problematisk er situasjonen med tunnel i fylket. De er en hindring for syklende og alternative ruter er 

dårlig eller ikke skiltet. Det er behov for gode sykkelkart.  

 

Samfunnsøkonomiske beregninger viser at enhver inaktiv person som blir syklist og sykler på jobb 

hver dag kan spare staten for 30 000 kr/år. Den samfunnsøkonomiske gevinsten vil – med riktig antall 

nye syklistene – være 4-5 ganger større enn utgiftene.  

3.4 Kommuneplaner 

Kommuneplan 2002-2010 

Kommuneplanen har ingen spesifikke visjoner, mål og strategier knyttet til framtidig trafikksituasjonen 

i Molde kommune. 

 

Kommunedelplan for Bolsøya 2012-2021 

I kommunedelplanen for Bolsøya er det lagt til rette for en ny gang- og sykkelveg fra boligområdet B1 

til Fylkesveg 64.  

 

Kommunedelplanen for Molde by 2000-2010 (Byplanen) 

Planen ser potensial for økt sykkelbruk i Molde kommune, spesielt i øst-vest retning. Det vises til tra-

fikksikkerhetsplanen fra 2000/01 som danner grunnlag for satsing på gang- og sykkelveger. Ellers 

nevner planen anlegg for myke trafikanter bare i sammenheng med bytunnelen. Bare en av bestem-

melsene nevner gang- og sykkelveger (§ 3). Det er ikke utarbeidet en visjon eller konkrete mål for 

framtidig tilrettelegging av myke trafikanter.  

 

Kommunedelplan for sentrum 1997-2007 (Sentrumsplanen) 

Planen sier at det er ønskelig med økt sykkelbruk i sentrum. Økningen kan oppnås gjennom hold-

ningsskapende arbeid og bedre fysiske tilrettlegging i sentrum og inn til sentrum. Planen skal legge til 

rette for trygge sykkelruter og gangruter. Sykklende og gående dominerer målsetninger i sentrums-

planen for trafikk og transport. Planen legger tirette for to hovedtrasseer, en nedre linje langs strand-

linjen og en øvre linje Sandvegen – Parkvegen – Øvre veg. Planen beskriver ikke konkrete tiltak. 

Planen legger også til rette for andre løsninger i øst-vest retning og enkelte lokale forbedringer. 

 

I retningslinjene står det at kommunen skal utarbeide en sykkelplan for sentrum. 

 

Kommuneplanens arealdel 2009-2020 

Kommuneplanens arealdel refererer til mindre enkeltprosjekter. Det beskrives ingen overordnet stra-

tegi, visjon eller mål i plandokumentene som er rettet mot utvikling av tilbudet for myke trafikanter. 
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Kommunedelplan Eikrem med Nye Molde sykehus 

Planen legger stor vekt på tilknytning av sykehuset til gang- og sykkeltrasseer. Det beskrives flere 

tiltak som skal hjelpe med å nå dette målet. Hull i det eksisterende systemet skal fylles. 

 

Kommunedelplan for Moldemarka 1999-2010 (Markaplan) 

Markaplanen inneholder ikke bestemmelser eller retningslinjer knyttet spesifikk til syklende, men tilret-

telegger for turveier.  

 

Kommunal norm for utforming av kollektivholdeplasser innenfor pendelbussnettverket i Molde kom-

mune (Holdeplassnorm) 

Normen setter krav til minst to sykkelstativ på holdeplassene.  

 

Energipolitisk handlingsplan 

Den energipolitiske handlingsplanen fokuserer bare på byggetekniske tiltak. Den nevner ikke tiltak 

innenfor trafikken for å redusere CO2 utslippen. 

3.5 Reguleringsplaner 

Kommunedelplanen for hovednett for gående og syklende vil berøre en stor antall reguleringsplaner i 

kommunen fra forskjellige tidsperioder. Å gå inn i alle reguleringsplaner i planbeskrivelsen er ikke 

mulig. Generelt kan det konkluderes med at spesielt nyere reguleringsplaner tar mer hensyn til beho-

vene for gående og syklende enn eldre planer. Mangel på et overordnet dokument og manglende 

føringer i eksisterende kommune(del)planer/kommuneplanens samfunnsdel, har hittil det gjort vans-

keligere å vurdere det aktuelle behovet eller kreve tiltak fra private utbyggere. 

Vurdering av reguleringssituasjonen vil til grader skje med konsekvensutredningen.  

3.6 Folkehelse 

Helsedirektoratet viser til fordelene som resulterer fra fysisk aktivitet. I brosjyren ”Sats på sykkel” sier 

de, at sykling gir god helse, er bra for miljøet og for samfunnsøkonomien. De konkluderer med at 

nytten for samfunnsøkonomien er 4-5 ganger større enn kostnader for tilrettelegging. Det anbefales 

60 minutter fysisk aktivitet for barn og unger hver dag og 30 minutter for voksne. 

Som virkemiddel nevnes et sammenhengende hovednett for sykkeltrafikk, styrkning av sykkelen i 

forhold til bilen og tilrettelegging for en aktiv skoleveg. 

Det gis også anbefaling for å bevare eksisterende gangforbindelser i arealplanleggingen og å prioritere 

trafikksikkerhetstiltak.  
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3.7 Handlingsplan for Trafikksikkerhet i Molde kommune 

Handlingsplanen ble vedtatt i 2001. Det legges i handlingsplanen opp til bygg og sikring av flere 

gangveier langs riks-, fylkes- og kommunalveier, sykkelforbindelser, bussholdeplasser og mindre sik-

ringstiltak på eksisterende anlegg. 

Det formuleres flere mål knyttet til innsatsområdene vegnett, tryggere skoleveger, drift- og vedlike-

hold, holdningsskapende arbeid, adferdsrettede tiltak og organisering.  

 

Planen går detaljert inn på tiltak rettet mot gående og syklende i kommunen 

 

Det har i planleggingsprosessen for kommunedelplanen for hovednettet ikke vært mulig å kontrollere 

om alle tiltak som er nevnt og beskrevet i trafikksikkerhetsplanen ble realisert og hvis det ikke har 

skjedd, hva som har vært grunnen til det. Samtidig må det påpekes, at trafikksituasjonen har endret 

seg over de siste elleve år og at vegnettet og infrastrukturen i dag ikke lengre er den samme som var 

på plass da planen ble vedtatt og evt. utviklinger har skjedd på annen måte en det ble prognostisert 

denne gangen.  

 

Det er behov for en oppdatering/ny trafikksikkerhetsplan, som også er koordinert med denne kommu-

nedelplanen. 

3.8 Andre dokumenter 

Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2010-2013 

Tiltaksplanens hovedmål er å komme i mål med regjeringens ”nullvisjonen” om antall drepte i trafik-

ken. Planen beskriver flere etappemål og indikatormål for å nå målet. Det nevnes flere tiltak med indi-

katorer for å måle om målet ble oppnådd. Tiltakene er trafikanttiltak, tiltak på vegnettet og kjøretøytil-

tak. Som ansvarlig for helse, miljø og sikkerhet for kommunens innbyggere, ligger ansvaret for trafikk-

sikkerhetsplanen på kommunalt nivå hos ordføreren. Plan- og bygningsloven nevnes som et viktig 

verktøy i arbeidet for trafikksikkerhet. 

 

Tiltakene som beskrives er mangfoldig. Noen viktige tiltak som berører spesielt gående og syklende 

under trafikanttiltak er trafikkopplæring gjennom hele skoletiden, opplæring av førere, spesielle tiltak 

rettet til ungdom, (informasjons-)kampanjer og kontroll. 

 

På veg foreslås en rekke tiltak rettet mot gående- og syklende handler om å gjøre valget av alternati-

ve transportmetoder (her å gå/sykle) mer attraktive og mer sikker. Statens vegvesen har som mål å 

utarbeide en nasjonal strategi for tilrettelegging for gående i supplering av den eksisterende strate-

gien for syklende og å ser på alternative løsninger for blanding av ulike trafikantgrupper (”shared 

space”). Det skal også legges vekt på at antallet ulykker ved kryssing av veg reduseres.  

Som problematisk for sikkerheten av syklister anses uklare kryss/avkjørslessituasjoner, mangel på 

sammenhengende nett, dårlig/manglende drift og vedlikehold og for høy fartsnivå på biltrafikken.  
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Effektiv areal- og transportplanlegging har en stor innvirkning på trafikkmengde, reiselengde, vegvalg 

og valg av transportmiddel. Hovedretningen i planleggingen er ikke endret etter at ny lov trå i kraft. 

Det nevnes reduksjon av reiselengden/trafikkmengden ved gjennomtenkt lokalisering av veger, boli-

ger arbeidsplasser etc., etablering av et trafikksystem som separerer myke trafikanter og motoriserte 

kjøretøy, økning av attraktiviteten av gang- og sykkeltrasseer, etablering av et mer attraktiv kollektivt-

ilbud, utforming av infrastrukturen som reduserer risikoen og å redusere bilbruken og samtidig øke 

andelen av gående, syklende og kollektivtrafikk.  

 

ATP-modell for sykkel (Masteroppgave ved NTNU) 

I 2007 ble det utarbeidet en masteroppgave av Irene Dale på NTNU i Trondheim med tema ”Hoved-

nett for sykkel i Molde – forslag basert på ATP-modellen. Masteroppgaven hadde hovedfokus på syk-

keltrafikk mellom boligområder og arbeidplasser. Rapporten viser utgangssituasjonen i 2007 og den 

antatte situasjonen i 2017. 

I utgangspunktet har rapporten vært et bra innspill til planarbeidet fordi den beskriver en ganske ak-

tuell situasjon i Molde. 

Likevel har rapporten begrensninger som gjorde det nødvendig å begynne på blanke ark. I rapporten 

følger hovedsykkelnettet bare eksisterende hovedveger. Den vurderer ikke muligheten for å legge 

hovedtrasseer gjennom boligområdet/på boligveger, men ser slike veger bare som sekundærnett.  

Rapporten ser hovedsakelig på sykkeltrafikk knyttet til arbeidsplasser og ser ikke på sykkeltrafikk 

til/fra skoler, fritids aktiviteter, handel, kultur, med mer. 

Det nevnes et generelt behov for sykkelparkering i byen, knyttet til arbeidsplasser og skoler samt tra-

fikknytepunkter.  

Skilting, utvalg av spesielle ruter og vedlikehold av trassene nevnes, men er for kommunedelplanen 

ikke av betydning fordi disse tema skal utredes i en handlingsplan som må utarbeides i etterkant av 

planarbeidet. Det samme gjelder strakstiltak som ikke kan være del av en kommunedelplan. 

Dale foreslår også systemløsninger for de enkelte strekningene. Her er det avvik fra det som kommu-

nedelplanen foreslår. Rapporten tas i dette punktet som orientering i saken. 

 

3.9 Konklusjon 

Nyere dokumenter på statlig og fylkeskommunal nivå gir gode føringer på utforming av anlegg for 

gående og syklende. Lover, retningslinjer, normer og andre overordnete dokumenter gir et klart bilde 

av utviklingen og tiltakene som skal fremme bruk av alternative transportløsninger inklusive å gå og 

sykle. Det er fortsatt noen enkelte ting som en overordnet strategi for gående som er under utarbei-

delse, men hovedtrekkene går tydelig fram av dokumentene. 

På kommunalt nivå finnes ingen overordnet plan som formulerer klare visjoner og mål for myke trafi-

kanter. Mange av de overordnete plandokumentene er eldre og ble utarbeidet til et tidspunkt der bil-
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bruken fortsatt var mest viktig. Disse inneholder ingen eller ikke tilstrekkelige målsetninger for alterna-

tive transportmetoder (annen en bil). 

Plandokumenter som er nyere (både kommune(del)planer og reguleringsplaner) tar mer hensyn til 

denne delen av planleggingen. Men mangel på en overordnet strategi for hele kommunen og mangel 

på kunnskap/vilje gjør det vanskelig å gjennomføre god planlegging eller å få forståelse av private og 

offentlige aktører om nødvendigheten. 
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4.  Beskrivelse og krav om utforming av de enkelte systemer 

Kapitelet beskriver detaljert kravene til utforming av systemene, fastsatt i planbestemmelsene og 

planbestemmelsenes vedlegg.  Utgangspunktet for kravene er Statens vegvesen sine håndbøker 

nummer 017 (Veg- og gateutforming), 233 (Sykkelhåndbok), 278 (Universell utforming av veger og 

gater) og 072 (Fartsdempende tiltak). Unntak fra dette er systemet ”shared space”, som ikke offisielt 

har blitt et system beskrevet i normalene. Som fastsatt i bestemmelsene, er disse kravene til utfor-

ming veiledende. I enkelte tilfeller anbefales større dimensjoner enn dagens trafikkmengde krever, 

men med tanke på fremtidig utvikling skal det velges løsninger som legger til rette for høyere utnyt-

ting.  

I bestemmelsene vil det bare anbefales ting som er overordnet som dimensjonering, materialvalg og 

lignende. For å komme på mer detaljert nivå vises til Statens vegvesen sine normaler og veileder som 

skal være bindende for alle tiltak. Dette blir nærmere spesifisert i bestemmelsene. 

 

Hovedprinsippet i planen er at gående og syklende skal atskilles fra hverandre og at det ikke lengre 

sykles på fortauet. Samtidig skal det unngås alt for mange systemskifter for gi syklende mulighet å 

komme seg fra A til B uten store forsinkelser/hindringer.  

I utgangspunktet ønsker kommunen å ha ”Sykkelveg med fortau” som standard system. Dette blir 

også foreslått i bestemmelsene. Likevel er det i noen områder arealmessig ikke mulig å bygge dette 

systemet på hele strekningen eller det er allerede løsninger på plass som mangler bare noen få avsnit-

ter for å bli et gjennomgående system. Her vil det ikke være økonomisk forsvarlig å bygge alt på nytt. 

Under planleggingen av tiltak må det derfor vurderes nøyaktig hva som er mulig på enkelte avsnitt. 

Tilsier lokale forhold under prosjekteringen at andre enn de i bestemmelsene foreslåtte systemvalg er 

bedre, så kan det endres etter avtale med kommunale plan- og byggemyndigheter. Langsiktig mål må 

være å etablere den beste og mest attraktive løsningen i ethvert område i kommunen. I utgangspunkt 

anser kommunen at – der det er mulig og hensiktsmessig – systemet ”sykkelveg med fortau” skal 

være veiledende for all planlegging. 

 

I forskjell til vegnormalene har kommunen tatt inn i bestemmelsene, at alle systemer bør ha avslut-

tende kantstein på begge sider. Dette gir ikke bare et mye mer ryddig inntrykk, men kantsteinen kan 

være en ekstra ledelinje hvis det velges en stor nok kontrast til asfalten spesielt i områder der naturli-

ge ledelinjer er vanskelig å finne. Likevel er kommunen åpen for diskusjoner i enkelttilfeller, der en slik 

utforming ville vanskeliggjøre eller forhindre å nå hovedmålet med planarbeidet. 

 

4.1 System felles for gående og syklende 

De fleste av systemene er felles for gående og syklende og kombinerer begge transportformer, selv 

om de kan være fysisk atskilt gjennom merking, skilting eller byggetiltak. Disse systemer skal beskri-

ves og defineres i dette avsnittet. 
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4.1.1 Shared space 

 
Shared space er en metode å planlegge trafikkarealer på. Alle trafikantgrupper integreres og ivaretas 

på samme areal. Gatene og plassene planlegges uten regulering, skilter og separering av de ulike 

trafikantgruppene. Systemet er best egnet i området der det ferdes et større antall myke trafikanter 

(som sentrums-/handelsområder). 

 

Målet er å skaffe et system som baserer på gjensidig respekt mellom alle trafikantgrupper i et estetisk 

god omgivelse som egner seg til handel, opphold og forflytting. Det forutsettes at bilens hastighet er 

lavt. Mennesker på gjennomreise skal oppleve ut fra rommets utforming og aktivitet, at de er ”gjester” 

på området og tilpasser sin atferd til de som oppholder seg i området. 

 

Balansen mellom ulike trafikanter i byen har over tid blitt mer ugunstig for myke trafikanter. Shared 

space skal tilføre trafikkrommene nye kvaliteter og fremme andre trafikale samværsformer. Opphold 

blir likestilt med forflytning i området. 

 

Det er opp til trafikantene selv å analysere situasjonen og samspille med hverandre. En hver form for 

merking, skilt og trafikklys ville skaffe en falsk trygghetsfølelse. Ved skille av trafikantene tas det 

mindre hensyn til hverandre. Å føle seg utrygg gjør at mennesker er mer årvåkne og det skje færre 

ulykker. Shared space skal skaffe trygghet gjennom utrygghetsfølelse. 

 

Prinsippet er en videreutvikling fra kjente systemer som gatetun. Utformingen skal skaffe et godt miljø 

for myke trafikanter ikke bare i boligområder, men også i tettsteder og sentrumsområder. Utfordring-

en er en større andel biltrafikk og en mer sammensatt funksjon av gatene med kollektivtrafikk, varele-

vering, sykling og gående som bruker området på forskjellige måter. 

 

Det er flere måter å utforme shared space på. Det kan være en sammenhengende gulv, som krever at 

alle tilpasse seg hverandre. Men det finnes også former der en leder trafikken med hjelp av pullerter, 

blomsterkasser, bymøblering eller ulik belegg på de stedene man ønsker å lede trafikken i en vist ret-

ning. Kantstein bør unngås, men hvis man velger kantstein skal disse ikke være høyere enn 6 cm. 

 

Det er ulike erfaringer fra shared space i Europa. Utformingen av shared space forteller menneskene 

hvordan dem skal forholde seg. Områdene er utvidet for å gi en større interaksjon mellom brukere 

som fører til lavere hastighet og mer trygghet. Prøver man å regulere noen områder, så ødelegger 

man tanken bak shared space, dvs. det bør avstås fra en hver regulering. Resultatet har i de fleste 

tilfellene blitt en reduksjon av bilens hastighet og at ulykkestall gikk ned.   
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Flere ting må tas hensyn til. Krav til universell utforming og ledelinjer er en av de tingene som må 

jobbes med. Det samme gjelder stoppesteder for kollektivtrafikk.  

 

Utdypende informasjon kan finnes i publikasjonen ”Shared space – Erfaringer med ”shared space” ved 

kryssutforming” (Statens vegvesen Vegdirektoratet/Rambøll), Local transport note 1/11 ”Shared 

Space” (Department for Transport, UK), ”Shared space” (TØI tiltakskatalog D.2.2). 

 

Det blir ikke gitt utfyllende informasjon om utformingskrav i sammenheng med kommunedelplanen. 

Områder som er tildelt systemet ”Shared space” skal gå gjennom en egen prosess for å komme fram 

til den beste løsningen. 

 

Under utarbeidelse av planen kom det spørsmål om en evt. skilting for slikte områder. Her siteres 

Transportøkonomisk institutt sitt Trafikksikkerhetshåndbok. I kapittel 3.24 skrives: ”Det finnes ikke et 

eget trafikkskilt for uregulert gaterom, og som utgangspunkt benyttes det lite skilting ved denne ut-

forming. I noen utenlandske prosjekter er det skiltet med fartsgrense på 30 km/t eller anbefalt fart på 

20 eller 30 km/t og i noen prosjekter er uregulert gaterom på ulike vis skiltet som gågate. Skilting 

med parkering forbudt er også blitt benyttet (Myrberg et al., 2009).” 
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4.1.2 Gang- og sykkelveg 

”Gang- og sykkelveg er en kombinert veg for syklende og gående, det vil si at gående og syklende 

ferdes på det samme arealet uten noen form for atskillelse. Gang- og sykkelveg er en kombinert veg 

for syklende og gående, det vil si at gående og syklende ferdes på det samme arealet uten noen form 

for atskillelse.” (Syklistens landsforening) 

 

Gang- og sykkelveg skal i Molde kommune hovedsakelig brukes utenfor tettbebygde områder og over 

lengre avstander. Avsnitt som allerede har dette systemet på plass skal fortsatt ha dette for å unngå 

systemskifter og unødvendige kostnader. Likevel gjelder kravene i bestemmelsene for belysning, side-

arealer og lignende. Evt. tiltak for oppgradering må bli del av en handlingsplan. 

 

Veiledende spesifikasjoner: 
 

 
 

Bredde gang- og sykkelveg: 4 meter (2,5 m sykkel / 1,5 m gang) 
Kantstein (merket brun i tegningen):  Bredde: 12,5 cm 

 På samme nivå som vegoverflate 

 Kontrast til vegdekke som ivareta universell utforming 
 Ikke avvisende 

Andre bestemmelser:  Kjørefeltene for gående og syklende deles med hvit 
gjennomgående merking på vegdekke.  

 Hver kjørebane merkes med enten hvit sykkelveg- eller 

gangvegsymbolet.  
 I tillegg merkes sykkelvegen med 2 hvite piler som 

peker i begge kjøreretninger 
 Merkingen skal skje i jevne avstander. 

 Gang- og sykkelveger skiltes i samsvar med gjeldende 
regelverk. 

 
 

4 
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4.1.3 Sykkelveg med fortau 

Sykkelveger med fortau skal langsiktig være standardvalget for hovednettet i Molde kommune, unn-

tatt avsnitter som allerede er spesifisert i bestemmelsene eller som blir endret etter vurdering under 

planleggingen. Systemet ble valgt som standard fordi den anses av kommunen å være best i forhold 

til estetikk og sikkerhet gjennom et veldig tydelig skille mellom gående og syklende med en høydefor-

skjell og en ikke avvisende kantstein. Denne blandingen av estetikk og funksjonalitet/sikkerhet anses 

til å være god egnet til å øke andel av gående og syklende. 

 

”En sykkelveg vil si veger kun beregnet for syklende. Vegen er da skilt både fra gående og fra annen 

trafikk. En slik atskillelse kan gjøres på mange forskjellige måter, f.eks. ved beplantning, eller gjennom 

bruk av kantstein.  

 

Ofte kan det lages en sykkelveg med fortau. Ved slike løsninger skal sykkelvegen ligge nærmest bilve-

gen. Fortsatt er det et separat anlegg som tillater trafikk i begge retninger. En slik løsning vil naturlig-

vis stille krav til bredden på vegen, avhengig av trafikkmengden av gående og syklende.” (Syklistens 

landsforening) 

 

 

Veiledende spesifikasjoner: 

 

 
 

Bredde sykkelveg: 2,5 meter 
Bredde fortau: 1,5 meter 

Kantstein (merket brun i tegningen):  Bredde: 12,5 cm 

 På samme nivå som vegoverflate 
 Kontrast til vegdekke som ivaretar universell 

utforming 
 Ikke avvisende 

Andre bestemmelser:  Hver kjørebane merkes med enten hvit 

sykkelveg- eller gangvegsymbolet.  
 I tillegg merkes sykkelvegen med 2 hvite 

piler som peker i begge kjøreretninger 
 Merkingen skal skje i jevne avstander. 

 Sykkelveg med fortau skal skiltes i samsvar 

med gjeldende regelverk. 
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4.1.4 Turveg 

”Turveier er flerfunksjonelle traseer med høy utnyttelsesgrad for ferdsel til fots, med sykkel, barne-

vogn eller rullestol. De har stor grad av opparbeiding, gir god fremkommelighet, må tåle kjøring med 

vedlikeholdsmaskiner og skal ha et fast og jevnt toppdekke. Partier kan være spesielt tilrettelagt for 

rullestol/rulleski gjennom asfaltering.” (Veileder Kultur- og kirkedepartementet) 

I kommunedelplanen er det bare to avsnitt mellom Årølia/Årødalen og langs Moldeelva som skal byg-

ges som turveg. Her er det snakk om en snarveg mellom boligområdet på Årølia og industri-

/næringsområdet i Årødalen. Vegen går gjennom skogsområder og med tanke på forventet antall 

brukere og den naturlige omgivelsen anses denne løsningen som best egnet til formålet.  

 

Veiledende spesifikasjoner: 
 

Turvegen skal opparbeides i samsvar med veilederen ”Tilrettelegging av turveier, løyper og stier”, 
kapittel 3 (Kultur- og kirkedepartementet 2008) 

 

Bredde turveg: >3 meter 
Andre bestemmelser:  Turvegen skal skiltes i samsvar med de-

signhåndboken. 
 Overflaten skal være fast, men ikke nød-

vendigvis asfaltert 

 

 

4.2 System for gående 

Det eneste system som utelukkende er tilrettelagt for gående er fortauet. Det skal være mål at for-

tauene er reservert til de som går og at det ikke lengre brukes fortauene av syklistene i Molde kom-

mune. Dette for å øke sikkerheten for de svakeste trafikantene.  

Kommunen står ovenfor flere utfordringer angående fortauer. 

 

4.2.1 Fortau 

Molde kommune har et problem med å ha plass til et fortau i allerede etablerte strøk spesielt de som 

er sentrumsnære. Vegbredden tillater ikke fortau på alle plasser, ofte er det allerede vanskelig med å 

etablere fortau på bare en side av vegen.  

 

I hht Statens vegvesen sine normaler skal et fortau være på 2,5 meters bredde. Molde kommune 

ønsker å legge til rette for at alle trafikanter kan ferdes i byen på en trafikksikker måte og at det 

unngår blanding av gående og syklistene. Bredden kan være en avgjørende faktor om syklister bruker 

fortauet og dermed blir en potensiell fare for gående. Fortaubredden skal vurderes avhengig av nød-

vendighet og omgivelsen med brukeren som målestokk. 

 

Fortauet kan etableres på en eller begge sider av vegen. Det skal velges løsningen som er mest hen-

siktsmessig med tanke på antall beboere eller mulige reisemål (for eksempel skoler, barnehager, id-
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rettsanlegg med mer). På enkelte avsnitt kan det være aktuelt å kombinere systemer – sykkelveg med 

fortau på en side, fortau på andre side av vegen. Evt. mulige kombinasjoner nevnes i skjemaet for 

konsekvensutredningen og i bestemmelsene for avsnittet der dette kan være aktuelt, men det åpnes 

også for andre løsninger under reguleringsprosessen for å skaffe mest mulig trygghet og kvalitet in-

nenfor hovednettet. Å finne den optimale løsningen for brukerne skal være retningsvisende. 

 

Veiledende spesifikasjoner: 
 

 
 

Bredde fortau: 2,5 meter 
Kantstein:  Kantsteinen skal tilpasses i form og materia-

le den eksisterende omgivelsen.  
 Kantsteinen skal være avvisende. 

 Ved overganger skal kantsteinen har en 

eksakt høyde på 20 mm over vegbanen. 
 Ved evt. utbedringer av vegen må denne 

høyden overholdes. Nødvendige utbedringer 
bekostes prosjektets ansvarlig foretak. 

Andre bestemmelser:  Med hensyn til universell utforming skal 
ferdselsarealet holdes fritt for hindringer 

som skilt, reklame, vareutstilling, bod og 

lignende.  
 Der arealet tillater det er det kan det tillates 

å bygge en ekstra veggsone og/eller møble-
ringssone som kan brukes til sitte- og utstil-

lingsareal. 

For ”Storgata” må det utarbeides en ekstra 
regelverk som imøtekommer forhandlerens 

behov, men samtidig sikrer tilstrekkelig ferd-
selsareal som er universell utformet. Dette kan 

skje i kombinasjon med utarbeidelse av design-
håndboken. 
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4.3 System for syklende 

I kommunedelplanen fastsettes to systemer som er bare rettet mot sykkeltrafikken i planens forstand, 

selv om disse systemene også vil ha innflytelse på motorisert trafikk. I utgangspunktet skal det være 

et mål at sykkel anses som kjøretøy som tilhører trafikken på vegene og som skal være atskilt fra 

gående, dvs. det skal ikke legges opp og planlegges for at sykkeltrafikk foregår på fortauene i kom-

munen. 

Ikke på alle plasser i kommunen er det hensiktsmessig å bygge særskilte anlegg for syklende (for 

eksempel lite trafikk på enkelte gater) eller det er pga. plassmangel til slike anlegg (smal vegprofil og 

lignende). 

 

4.3.1 Blandet trafikk 

Å velge blandet trafikk som system betyr, at ingen spesielle tiltak må/skal gjøres i forhold til syklende. 

”Gater med liten biltrafikk kan være gode lenker i ruter for sykkeltrafikk. Det er viktig at slike ruter 

skiltes med sykkelvisningsskilt for å synliggjøre også for andre trafikanter at det er en sykkelrute.” 

(Statens vegvesen, Sykkelhåndbok 233) 

Det kan vurderes tillatt kjørehastighet på vegene som bør helst settes til 30 km/t. Andre fysiske tiltak 

anses ikke å være nødvendig. Derfor ble bladet trafikk ikke nærmare beskrevet i bestemmelsene. 

 

I kommunedelplanen er det bare få enkelte avsnitt i hovednettet som skal være blandet trafikk. Veger 

med veldig lavt trafikkbelastning og/eller utilstrekkelig bredde til gjennomføring av andre tiltak er 

valgt. Hvis det under planleggingen kommer fram at blandet trafikk er en bedre løsning en den fore-

slåtte, så åpner bestemmelsene for det. 

4.3.2 Sykkelfelt 

”Et sykkelfelt er et eget kjørefelt som ved offentlig trafikkskilt og oppmerking er bestemt for syklende. 

I § 4.1 i trafikkreglene står det: «Syklende må bare bruke sykkelfelt på høyre side av vegen». Sykkel-

felt bør legges på begge sider av en gate/veg. Asymmetriske tverrsnitt, dvs. sykkelfelt bare på en 

side, kan gi uønsket sykkelatferd og anbefales ikke. 

Sykkelfelt er den normale løsning i by og tettsted der det skal lages egne løsninger for syklende i ga-

ter/veger.” (Statens vegvesen, Sykkelhåndbok 233)  
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Sykkelfelt ble valg som system på enkelte, mindre trafikkerte trasseer der det likevel ønskes å ha en 

synlig skille fra biltrafikken. Dette spesielt i sentrumsnære områder. 

 

Veiledende spesifikasjoner: 
 

 
 

Bredde (sf): 1,5 meter 
Bredde (k): minst 5,5 meter 

Bredde (f): minst 2,5 meter 

Merking:  Stripet hvit linje i samsvar med tegningen 
 Rødbrun overflate for sykkelfelt 

 Hver kjørebane merkes med hvit sykkelvegs-
symbolet  

 Sykkelfeltskal skiltes i samsvar med gjelden-
de regelverk. 

 

Alternative utforminger ved særskilte behov: 
 

 
Sykkelfelt ved kantstopp for buss 

 

 

 
Sykkelfelt ved busslomme 

 

 
Sykkelfelt ved kantparkering 

sf = 1,5 meter 
a = 0,8 meter 
b = 2 meter 
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4.4 Siktutbedringer 

Uoversiktlige kryss og utkjøringer er en farekilde for både gående og syklende. Gjeldende regelverk 

fastsetter allerede i dag krav til frisikt. Tilsyn og å kreve tiltak fra grunneierne er veldig viktig for å 

sikre at bestemmelsene overholdes. Et virkemiddel kan være jevnlige sykkelveginspeksjoner som im-

plementeres i planen gjennom bestemmelsene. 

 

Veiledende spesifikasjoner: 

 

 
 
Andre bestemmelser:  Kravene i de viste alternativene 1 og 2 er 

bindende. 

 Det skal gjennomføres sykkelveginspeksjoner 
i jevne avstander. Hver trasé i hovednettet 

skal ha vært gjennom en inspeksjon hvert 
tredje år. 

  

4.5 Krysning av sekundærveier 

Farlige situasjoner oppstår ofte ved krysning av veg. De fleste overganger for gående og syklende har 

eksister i mange år lenge før det ble fastsatt spesielle retningslinjer. Oversikt på, belysning og plasse-

ring ved overgangene er ofte ikke tilstrekkelig. 

Et av hovedmålene med planarbeidet er å gjøre bruken av sykkel eller muligheten til å gå mer attrak-

tive. Dette betyr at kommunen, fylke og Statens vegvesen i fellesskap må legge til rette for å nå må-

let. Et aspekt som påvirker denne kvaliteten er trygghet. Gående og syklende må kunne være sikker 

på at det blir gjort alt for å hindre ulykker. 

Samtidig skal det være god framkommelighet for gående og syklende, dvs. det skal ikke være behov 

for å stoppe alt for ofte. Dette betyr at disse mål prioriteres framfor motoriserte kjøretøy. 
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Derfor har kommunen valgt å sette som standard for overganger ved sekundærveger en kryssing i 

plan hvor syklende og gående gis prioritet. I konsekvens vil det betyr at det er nødvendig med omfat-

tende tiltak langs hovednettet som må omtales og settes på agendaen i en handlingsplan. Det blir 

viktig med nøyaktig utføring av byggearbeidene i samsvar med spesifikasjonene samt merking og 

skilting. 

 

Veiledende spesifikasjoner: 

 

 
 

 

 

 

 
a = 5 meter 

s = i samsvar med spesifikasjoner for systemet som gjelder på avsnitter 

 
Andre bestemmelser:  Denne type overgangen skal brukes som 

standard ved krysning av sekundærveger in-
nenfor hovednettet i Molde kommune. 

 For europaveger og riksveger må det finnes 
særskilte løsninger. 

 Skilting og merking skal skje i samsvar med 

tegningen. 
 Overganger skal belyses  
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4.6 Belysning 

For sikkerheten og universell utforming er det viktig at hovedtrasseene belyses på en tilstrekkelig må-

te. Per i dag er hovedfokus med belysningen på kjørevegene uten spesielle tiltak langs gang- og syk-

keltrasseer. I fremtiden må det sikres tilstrekkelig gjennom ryddig planlegging og oppgradering i hht 

en handlingsplan.  

En annen viktig krav er belysning av overganger og underganger for å øke synligheten året rundt og 

for å redusere områder som kan føles som utrygg a brukere.  

4.7 Bærekraft 

Bærekraften skal etter plan- og bygningslovens § 1-1, 1. ledd legges til grunn for all planarbeid. Dette 

skal derfor også gjelde for alle planer/prosjekter som resulterer av eller berører denne kommunedel-

planen. Det er ofte enkelte vurderinger og tiltak som er nok til å gjøre et prosjekt mer bærekraftig. 

Ved bestilling og utlysning av arbeid må det derfor legges vekt på målet om bærekraftig utvikling. 

Elementer som skal vurderes og dokumenteres er nevnt i beskrivelsen av konsekvensutredningen i 

kapittel 6.3.2. Opplysningene i dette kapittelet skal være veiledende for vurdering og gjennomføring 

av tiltak med tanke på bærekraft. 

 

4.8 Universell utforming 

Plan- og bygningslovens § 1-1, 5. ledd fastsetter at prinsippet for universell utforming skal anvendes i 

all planlegging. I kommunedelplanen har Molde kommune valgt å spesifisere at Norsk standard for 

universell utforming av opparbeidete utearealer skal gjelde for alle tiltak i forbindelse med gang- og 

sykkeltraseer. Den norske standarden er mye mer detaljert i å beskrive den best mulige utformingen 

for enkelte tiltak. Den supplerer og konkretiserer dermed dokumenter som TEK 10 og andre, uten å 

være til hinder for andre løsninger hvis for eksempel topografien eller andre forhold gjør det umulig å 

gjennomføre tiltakene 100 %. I forordet og innledningen til standarden står det eksplisitt at det kan i 

enkelte tilfeller være nødvendig med avvik fra standarden, men at det skal prøves å gjøre ”so godt 

som mulig”. Samtidig gir standarden ikke bare krav, men har også veiledende funksjon for tiltak som 

kanskje ikke er beskrevet så detaljert andre steder. Å velge standarden som grunnlag for universell 

utforming anses som positive og vil etter kommunens syn gjør det enklere under planlegging og gjen-

nomføring å komme med konkrete krav og tiltak. 
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5. Infrastruktur knyttet til traseer for gående og syklende 

Det er ikke nok at planen tilrettelegger for hovedtraseene, men den må også sette retningslinjer for 

infrastruktur som er knyttet til traseene. Det må også skilles mellom anlegg som er spesielt viktig for 

gående og anlegg som hovedsakelig skal brukes av syklende. 

5.1 Anlegg for gående 

Det viktigste anlegget for gående som må knyttes til de valgte hovedtrasseene er hvileplassene. Det 

må skilles mellom gående og syklende med tanke på universell utforming av anlegg. Sykkel er en 

ekskluderende transportmiddel mens antallet i befolkningen som kan kategoriseres som ”gående” er 

så omfattende at det er ekstraordinær viktig å legge til rette for alle som skal bruke gangtrasseer. 

5.1.1 Utforming av hvileplasser 

Den optimale hvileplassenen skal være utstyrt med bord, benk(er), beholdere for søppelhåndtering og 

1-2 sykkelstativ. Det må likevel tas hensyn til ulike behov i forskjellige områder av byen. Minstestan-

darden skal være at det settes opp en benk, søppelbeholdere og 1 sykkelstativ. Alle hvileplasser skal 

belyses tilstrekkelig (universell utforming). Det vises til bestemmelsene. Kommunedelplanen skal ikke 

fastsette valg av type benk, bord etc. Dette skal fastsettes i en designhåndbok som skal utarbeides 

som følge av kommunedelplanen og som må også følge bestemmelsene i denne planen. 

5.1.2 Plassering av hvileplasser 

Gående og syklende har ulike behov spesielt med tanke på avstand mellom hvileplassene. I tillegg må 

det vurderes hvor i kommunen vi befinner oss.  

Behovet for hvileplasser på en strekning må avgjøres under reguleringsprosessene. I utgangspunktet 

er det mindre behov for hvileplasser langs traseer i tett bebygde strøk, men utenfor sentrum der av-

standene er større og mer areal til formålet er tilgjengelig skal hvileplasser etableres mer hyppig. To-

pografien i Molde med bratte bakker må også tas hensyn til. 

 

Som regel skal gjelde at utenfor sentrumsområdet skal avstanden mellom hvileplasser være på 

200 meter. Innenfor sentrumsområdet vurderes plasseringen under reguleringsprosessen. 

5.1.3 Universell utforming 

At alle anlegg skal være universell utformet er del av lovverket og et krav om må overholdes. Under 

utarbeidelsen av designhåndboken er det derfor viktig å velge design og utforming med blikk på dette 

aspektet. Ellers må det under prosjekteringen både på plan- og byggesaksnivå kontrolleres at univer-

sell utforming tas hensyn til. 

Molde kommunes topografi gjør det til dels vanskelig å utforme alle anlegg/traseer universell utfor-

met. Her må det være mål å tilrettelegge så langt mulig og forsvarlig innenfor de mulighetene som 

etter dagens forskning/tilbud/ er tilgjengelig. 
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Det er vanskelig å kreve universell utforming for sykkeltrasseer. Sykkelen er i seg selv et kjøretøy som 

ekskluderer enkelte brukergrupper. Universell utforming vil her griper innenfor lovens rammer, spesielt 

på sideanlegg som hvileplasser, pullerter (og lignende) og anlegg for sykkelparkering. Tematikken 

omtales derfor ikke videre i planbestemmelsene og planbeskrivelsen. 

5.2 Anlegg for syklende 

Ved siden av skilting, hvileplasser og belysning skal planen legge særskilt vekt på sykkelparkering som 

nødvendig anlegg for syklende. 

5.2.1 Sykkelparkering 

For å øke sykkelbruken i kommunen må terskelen for å velge sykkel over bilen være så lavt som mu-

lig. Ved siden av god tilrettelagte hovedtrasseer er det derfor viktig å tilrettelegge for sykkelparkering 

både på kildepunkt til en reise og på målpunktene av en veg/reise. Det må være mulig for innbyggere 

i Molde kommune å låse sykkelen på en bekvem og sikker måte på de stedene det er behov for det. 

Kommunen anser det derfor som viktig å inkludere sykkelparkering i kommunedelplanen. 

Der eksisterer per i dag ikke noen vedtak om antall sykkelparkering som er nødvendige/ønskelig for å 

gjøre det lettere for befolkningen å velge sykkel framfor bilen. Offentlige institusjoner på kommunal 

nivå, fylkesnivå og nasjonal nivå skal gi et godt eksempel og må forplikte seg til å inkludere tilstrekke-

lig sykkelparkering i all planlegging og byggetiltak. 

For næringen, handel og lignende anses det som veldig ønskelig at disse inkluderer sykkelparkering 

og tilrettelegging for syklister i sine planer. Molde kommune vil jobbe aktiv mot disse aktører for å 

fremme forståelse og vise hvor nyttig disse tiltak kan være. Også for boliger (med mer enn 3 boenhe-

ter) skal det kreves sykkelparkering knyttet til inngangen.. I flere planer har det vist seg at tiltaksha-

vere er veldig åpen for å inkludere sykkelparkering i nærheten til inngangspartiet i sine planer. Dette 

ble ansett som merverdi.   

Mål må være at Molde kommune rullerer parkeringsvedtektene i kommunen og inkluderer sykkelpar-

kering som del av disse vedtektene. Inntil disse vedtektene er på plass skal sykkelparkeringen i hver 

enkeltsak diskuteres og fastsettes av kommunen i samarbeid med tiltakshaveren både i planprosesser 

og byggesak. 

5.2.1.1  Utforming av sykkelparkering 

Molde kommune ser to forskjellige målgrupper når det gjelder tilrettelegging for sykkelparkering. På 

den ene siden står private hushold og næringslivet (butikker, bedrifter, industri etc.) og på den andre 

siden offentlige institusjoner (kommune, fylke, helseforetak etc.). 

Molde kommune kommer ikke til å pålegge den første gruppen hvilke løsninger det skal velges for 

sykkelparkering. Utformingen overlates valg de gjør selv og kreativiteten av tiltakshaverne.  

På den andre siden skal de offentlige institusjonene i Molde står fram som god eksempel og gjennom 

handling oppmuntre andre til utvidet bruk av sykkelløsninger. For å få en gjennomgående identitet for 

sykkelnettverket i Molde kommune må utformingen av sykkelparkeringen inngå i en designhåndbok 
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som utarbeides for møblering innenfor kommuneplanens formål (og evt. utvidet på hele kommunen). 

Dette er viktig for å tilby anlegg som er så attraktive som mulig. 

Det kan være nødvendig med spesielle krav innenfor planavgrensingen for reguleringsplanen for Mol-

de sentrum for å ivareta særpreget av området. Også dette skal løses gjennom designhåndboken. 

5.2.1.2  Plassering av sykkelparkering 

For å gjøre det lett for folk flest å bruke sykkel må tiltakene gjennomtenkes og sykkelparkering plasse-

res logisk i forhold til reisestrekninger, inngang til bygg og atkomst til punkter av interesse for syklen-

de. Sykkelparkering skal derfor plasseres i nærheten til hovedinngangen på offentlige bygg og næ-

ringsbygg. For private hushold skal det brukes arkitektoniske grep og skjønn for å legge til rette for 

sykkelbruken.  

Sykkelparkering på bussholdeplassene ble inkludert i den kommunale normen for utforming av buss-

holdeplassene innenfor pendelbussnettverket i Molde kommune (Holdeplassnormen). Som veiledende 

retningslinje skal gjelde at det skal være lettest mulig å kombinere forskjellige trafikkløsninger (myke 

trafikanter – kollektivtrafikk). 

5.3 Vegvisning og skilting 

I ett godt og oversiktlig sammenhengende nett for gående og syklende er det viktig å gi mest mulig 

informasjon for å gjøre det så lett som mulig for de som skal bruke nettet å orientere seg. Derfor må 

Molde kommune, i samarbeid med andre berørte parter, utarbeide et fungerende system for skilting 

av trassene i byen. Hvordan dette organiseres, må bli en del av handlingsplanen som skal utarbeides 

etter avsluttet arbeid med kommunedelplanen. Evt. eksisterende mal for utforming av vegvisende skilt 

må tas med i denne handlingsplanen, men en kreativ håndtering av vegvisningen kan også brukes for 

å fremme kvalitet, attraktivitet og særpreg av nettet i Molde kommune. Det blir på denne måten også 

mulig å utarbeide en løsning som føyer seg uten problemer estetisk inn i det eksisterende bybildet.  

 

Det skal åpnes for kjøring mot kjøreretning på utvalgte gater innenfor hovednettet. Dette skal belyses 

nærmare under prosessen med handlingsplanen. 

 

5.4 Diverse infrastruktur 

 

a) Atkomstregulerende tiltak: 

Mange plasser i kommunen brukes betongsperrer for å regulere kjøring på gang- og sykkeltrasseer. 

Samtidig skal disse forhindre at enkelte forbindelser brukes som snarveier av motoriserte kjøretøy. 

Andre plasser brukes sykkelsluser for å regulere atkomsten eller for å bremse syklende. 
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Liknende sperrer i forskjellig høyde og utforming 

brukes over hele kommunen. De fleste har en 

refleksstripe på toppen for å øke synligheten i 

mørket.  

 

Sykkelsluser som ligner den i bildet står flere 

steder i kommunen.   

 

Planen legger opp til at de to nevnte systemene ikke skal brukes i Molde kommune med tanke på 

følgende punkter: 

 Sikkerhet: Spesielt betongsperrene er dårlig synlig i mørket, selv med refleksstripen som kan 

fjernes eller kan fall av. Også i vinter kan disse være dårlig/ikke synlig. Det er fare for at brøy-

tingen samler større mengder snø foran sperrene som gjør disse usynlig og dermed farlig for 

syklende. 

 Atkomst: Betongsperrene kan ikke beveges uten tung redskap. Spesielt nødvendig gjennom-

gående brøyting av vegene, men også nødvendig vedlikehold vanskeliggjøres. Med tanke på 

muligheten for redningsetatene å bruke vegene er betongsperrer ikke akseptabelt.  

Situasjonen med sykkelslusene er bedre fordi disse kan åpnes til nødvendig ferdsel. 

 Estetikk: Spesielt betongblokkene er fra en byutviklings- og estetikksynsvinkel ikke ønskelig. 

Disse etterlater inntrykket å være en midlertidig og billig nødløsning for å stenge vegene. 

Sykkelslusene kan tilpasses i farge, men er likevel veldig dominerende i omgivelsen. 

 Reisehastighet: Ser man bort fra sikkerhet og estetikk så reduserer betongsperrene ikke nød-

vendigvis reisehastigheten med mindre de er dårlig plassert. Derimot tvinger slusene sykliste-

ne å redusere farten betraktelig.  

 

Som konklusjon legger planen opp til en mest mulig enhetlig løsning for hovednettet for gående og 

syklende. Hovedgrepet skal være pullerter som enten kan senkes/fjernes manuelt eller automatisk. 

Det finnes mange gode eksempler ute på marked som gjør traseene både attraktive, tilgjengelig, bilfri, 

sikker og tillater en gjennomgående reisehastighet opp til 25 km/t. Gjennom detaljplaner skal trafikk-

sikker utforming av nettet ivaretas.  

 

Planen fastsetter ikke hvilken type som skal velges. Dette skal – som beskrevet – være del av en de-

signhåndbok og bestemmes i samråd med kommunen, Fylkeskommunen og Statens vegvesen. 

 

Enkelte steder i kommunen kan det fra sikkerhetsmessige hensyn være nødvendig å arbeide med 

sluseprinsippet. Også her vil designhåndboken fastsette typen som skal brukes. 
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Planen tillater ikke lengre bruk av betongsperrer og det skal heller ikke gis dispensasjon for bruken. 

Derimot åpner planbestemmelse for andre løsninger hvis trafikkfaglige vurderinger kommer til konklu-

sjonen at pullerter ikke skal/kan brukes. Her skal det kommuniseres med kommunen før valg av en 

løsning og mål om reisehastighet, sikkerhet og estetikk skal ikke tilsidesettes. 

 

b) Underganger 

Underganger er en del av gang- og sykkeltrasseer som kan av enkelte oppleves som en plass som er 

skremmende pga. dårlig tilstand, belysning og muligheten å skjule seg. Det legges for lite vekt på en 

bra og estetisk tiltalende utforming av disse passasjene, men hovedsakelig på funksjonaliteten for 

vedlikeholds- og brøytekjøretøy. Det glemmes, at disse byggekonstruksjoner bygges for en viktig mål-

gruppe i kommunen. Det skal ofte ikke mye til for å snu tiltaket fra noe negativt til noe tiltalende som 

inviterer til bruk. Brukere må stå i sentrum for all planleggings og byggeaktivitet. Design og funksjona-

litet må bringes i en balanse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dårlige eksempler (tatt fra internett – uten kilde) 

   

   

 Positive eksempler (tatt fra internett – uten kilde) 
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Viktige momenter for underganger er:  

 Inngangsområdene skal være åpen slik at det ikke oppstå hjørner å skjule seg bak og at nok 

dagslys kan komme inn i undergangen. 

 Rene betongvegg bør unngås, men forskjellige materialer vurderes som veggkledning. Este-

tikk skal være avgjørende. 

 Belysningen velges slik at den oppfattes som positive av brukere. Belysningskonsepter som 

ivaretar menneskenes behov for sikkerhet, kombinert med estetikk må vurderes for alle tiltak. 

Valget av lyskilden er også viktig (kombinasjon av funksjonalitet og design). 

 

Bindende krav: 

Tiltakene innenfor den grønne rammen ovenfor må vurderes og dokumenteres til kommunen planav-

deling og byggesaksavdeling før det kan godkjennes. 

 

c) Tunnel og broer 

Per i dag planlegges og bygges tunnel/broer hovedsakelig for biler og det legges ikke vekt på behove-

ne som gående og syklende har.  

I Molde kommune er det per i dag spesielt Bolsøya og Skålahalvøya som er negativ berørt fra denne 

utviklingen. Til tross for at området er ganske nært sentrum og dermed ville være et veldig bra bolig-

område som kan nås med sykkel fra sentrum, ble tunnelen til Bolsøya og broen fra Bolsøya til Skåla 

bygd uten at det ble tatt hensyn til behovene myke trafikanter ha. Gangveien over broen er upraktisk 

og delvis farlig. Denne delen av kommunen er på en måte isolert av byen for myke trafikanter, som 

blir avhengig av buss (med de kjente problemene da det gjelder frekvens og sykkeltransport) eller 

privatbil. 

I fremtidig planlegging, spesielt med tanke på aktuelle prosjekter som Møreaksen og Langfjordtun-

neln, men også alle andre prosjekter som inkluderer slike løsninger må det vurderes og dokumenteres 

hvordan det kan skaffes alternativer for myke trafikanter, både i tunnel og på broer.  

 

d) Belysning 

I planbestemmelsene er det fastsatt at belysningen langs trassene skal være best tilrettelagt for men-

nesker. Det er mange forskjellige lyskilder som kan velges og mange forskjellige behov som skal tas 

hensyn til, men ikke alle lyskilder oppfattes som behagelig av menneskene. Det skal gjøres et valg 

som imøtekommer kravene om sterk nok belysning i hht universell utforming, men som samtidig imø-

tekommer menneskes behov.  

 

Det skal også unngås at belysningen blir en sjenanse for hus/leiligheter langs trassene (for eksempel 

at gatelys lyser opp soverommene om natten). Her må det velges løsninger, som gir vegene den nød-

vendige belysningen, men er utformet på en måte at bare det belyses som skal være belyst. 
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I enkelte tilfeller kan det være en fordel å tillate avvik fra standardløsninger (og samtidig oppfylle alle 

kravene som stilles), men menneskene skal stå i sentrum av planleggingen. Samarbeid med fagperso-

ner for belysning (for eksempel spesialiserte arkitekter/designere) kan være en løsning. 

 

Gjennomtenkt valg og plassering av lyskilder kan både gi det best mulige resultat for forskjellige bru-

kergrupper og samtidig hjelpe med å spare penger for bygging og drift (mindre strømforbruk, redu-

sert antall lysstolper) samt å redusere lysforurensningen. Derfor er det spesifisert i bestemmelsene at 

det skal leveres et belysningskonsept med byggesøknaden. 
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6. Beskrivelse og konsekvensutredning av delavsnittene 

Plan- og bygningslovens § 4-2, 2. ledd krever konsekvensutredning for alle kommuneplaner. Det skal 

beskrives konsekvenser av tiltakene for miljø og samfunn og hvilken virkning planlagte tiltak har på 

utvalgte tema. 

Det kan være avvik i temaområdene som konsekvensutredes her og det som ble skrevet i planpro-

grammet. De tema som utredes her er de som under planleggingen ble ansett som målorientert og 

nødvendig for planen. 

 

Konsekvensutredningen er omfattende og er derfor vedlegg til planen, sammen med plankart og 

andre dokumenter. 

6.1 Oppbygg og innehold av vurderingsskjema til delavsnittene 

Vurderingsskjemaet består av to sider per delavsnitt som skal konsekvensutredes.  

 

Den første siden viser avsnittsnummer (som korresponderer med nummeret på kartet), en grov rute-

betegning fra/til, stikkord om utfordringer/faremomenter og særlige avvik i enkelttema under vurde-

ringen som viser store avvik fra den samlete konsekvensvurderingen. Dessuten beskrives systemval-

get. 

Feltet ”Samlet vurdering av tiltakets konsekvenser” inneholder den overordnete konsekvensvurde-

ringen av tiltak på delavsnittet, beregnet som nevnt i avsnitt 9.2.2. 

 

6.2 Beskrivelse av vurderingsgrunnlag i konsekvensvurderingen 

Konsekvensutredningen skal så langt som mulig bygge på fakta og ikke bare på skjønn.  

6.2.1 Fargekodering 

For å gjøre det lettere å se hvilket system som ble valgt på hvilken delavsnitt, ble det brukt en farge-

kodering i kartutsnittene. Systemer som brukes både for gående og syklende har fått samme farge. 

6.2.1.1  Syklende 

System  CYMK-kode  Farge 

Shared space  0-44-95-0   

Blandet trafikk  0-60-80-20   

Sykkelfelt  50-0-100-0   

Gang- og sykkelveg  90-75-0-0   

Sykkelveg med fortau  40-20-0-0   
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6.2.1.2  Gående 

System  CYMK-kode  Farge 

Shared space  0-44-95-0   

Fortau ensidig  40-10-100-0   

Fortau tosidig  0-100-100-0   

Gang- og sykkelveg  90-75-0-0   

Sykkelveg med fortau  40-20-0-0   

Turveg  60-0-100-0   

 

6.2.2  Beregning av konsekvensene 

Hvert vurderingstema få en betydning som viser, hvor viktig akkurat denne vurderingen er på delav-
snitt. Denne betydningen oversettes til et vekttall. 

 

Betydning Vekttall 

Liten 1 

Middels 2 

Stort 3 

 

Det samme gjelder tiltakets virkning. Også her fordeles vekttall for hver verdi. 
 

Virkning Vekttall 

Stort negativ -3 

Middels negativ -2 

Lite negativ -1 

Intet 0 

Lite positiv 1 

Middels positiv 2 

Stort positiv 3 

 

For vurderingen av en enkelt virkning har betydningens vekttall ikke en direkte konsekvens. Her tas 
konsekvens = virkning uten å legge for mye vekt på at betydningen er liten eller stort. Dette blir først 

viktig i den samlete konsekvensvurderingen av delavsnittet. 
 

For å vurdere dem samlete konsekvensen av en planlagt del i nettverket tas den aritmetiske gjennom-

snittet  
 

Det forutsettes at: 
n = antallet vurderingstema i konsekvensutredningen (n = 8) 

 

x = produkt av faktor ”betydning” og faktor ”virkning” 
 

 
 

 
Det aritmetiske gjennomsnittet er kvotienten av summen av alle faktorer delt med antallet vurderings-

tema. 
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Resultatet kan bli en verdi mellom -9 og +9. Tallene rundes av/rundes av oppover (de to siffer bak 

kommaet) til full tallverdi.  

 
Verdi Konsekvens 

-9 Stort negativ 

-8 Stort negativ 

-7 Stort negativ 

-6 Middels negativ 

-5 Middels negativ 

-4 Middels negativ 

-3 Lite negativ 

-2 Lite negativ 

-1 Lite negativ 

0 Intet 

1 Lite positivt 

2 Lite positivt 

3 Lite positivt 

4 Middels positivt 

5 Middels positivt 

6 Middels positivt 

7 Stort positivt 

8 Stort positivt 

9 Stort positivt 

 

6.3 Vurderingstema 

Det gis her en oversikt over hvilke kriterier som ble lagt til grunn under vurderingen av konsekvensen, 

samt kilde for opplysningene.  

Forskjellen mellom listen for konsekvensene som skal vurdere i det endelig vedtatte planprogrammet 

og planbeskrivelsen er et resultat fra vurderinger gjort i prosessen. 

6.3.1 Naturmiljø 

For å vurdere naturmiljøet og for å oppfylle kravene i naturmangfoldlovens kapittel 2 burderer kom-

munen alle tiltak med hjelp av naturbasen (http://www.dirnat.no/kart/naturbase/) som er tilgjengelig 

på hjemmesidene til Direktoratet for naturforvaltning (www.dirnat.no).  

Temaområder som vurderes er: 

 Verneområder 

 Områder som er foreslått til vern 

 Artsdata 

 Naturtyper 

 Kulturlandskap 

 Friluftsområder 

Planen kommer ikke med forslag om evt. avbøtende tiltak fordi kommunedelplanen viser ikke den 

nøyaktige forløp av en fremtidig trasé. Det legges derimot føringer i konsekvensanalysen hvilke punk-

ter evt. skal vurderes og dokumenteres under en regulerings- eller byggeprosess.  

http://www.dirnat.no/kart/naturbase/
http://www.dirnat.no/
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6.3.2 Bærekraft 

Plan- og bygningsloven krever i formålsparagrafen at alt planlegging skal være bærekraftig. Det er 

likevel i dag ikke vanlig at bærekraften vurderes for enkelte planprosesser. Det foreligger ikke offisielle 

indikatorer eller veiledere rettet til kommunal planlegging som kan brukes for å tilnærme seg tematik-

ken og for å måle tiltakets bærekraft. 

 

Bærekraftig utvikling skal per definisjon være en utvikling hvor dagens bruk ressurser skjer på en 

måte som ikke reduserer mulighetene for kommende generasjoner. Optimalt skal alt utvik-

ling/handling skje i en likestilling mellom økonomiske, økologiske og sosiale mål. 

 

Som nevnt finnes det per i dag ikke noen offisielle anbefalinger på hvordan kommunene kan oppfylle 

kravene. Kommunen kommer i dette punktet til å gjøre litt pionerarbeid og valgte derfor å bruke en 

enkelt og grunnleggende sjekkliste for å vurdere bærekraften av de enkelte tiltakene. Dette for å prø-

ve hvordan det vil fungere i planprosessen.  

Listen ble utviklet av OnePlanetLiving (www.oneplanetliving.org) og baserer på ti bærekraftsprinsip-

per. Hvert tiltak vurderes i kategoriene:  

 Null utslipp av klimagass  

 Null avfall 

 Alternativ transportvalg 

 Bærekraftige materialer  

 Lokal og bærekraftig mat  

 Bærekraftig vannbruk  

 Arealbruk og naturmangfold 

 Kultur og kulturminner  

 Rettvis og lokal næring  

 Helse og tilfredshet 

 

Konsekvensvurderingen baserer seg på at det gjennomføres omfattende tiltak innenfor de punktene 

nevnt ovenfor og som beskrives i kommentarene. Uten at disse punktene gjennomføres ville konse-

kvensvurderingen i flere tilfeller fått et annet, mer negativt, utfall. Alle miljøtiltak er del av bærekrafts-

vurderingen, derfor er det viktig at disse punkter får en høy prioritering i arbeidet med hovednettet og 

at disse punktene må inkluderes som naturlig element i all planarbeid, som fastsatt i planbestemmel-

sene og kapittel 4.7. 

 

Kommentarer til de enkelte punktene 

a) Null utslipp av klimagass 

Resultatet av et fungerende hovednett skal være økt andel gående og syklende i kommunen 

og dermed redusert biltrafikk og redusert klimagassutslipp. Fra syklende og gående blir det 

http://www.oneplanetliving.org/
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null utslipp av klimagasser. Tiltak for å holde utslipp av klimagasser nede for drift og vedlike-

hold av traseene må vurderes. 

b) Null avfall 

Gang- og sykkeltrasseer vil ikke selv generere avfall. Derfor blir målet å ha null produsert av-

fall nådd. Likevel er det brukere som kommer til å ta med ting som må kastes. Det skal derfor 

i detaljplanprosessen sørges for at det tilrettelegges for kildesortering på alle hvileplasser. 

c) Alternativ transportvalg 

Å tilrettelegge for alternative transportmuligheter er et nasjonalt mål. Tiltakene beskrevet i 

denne planen oppfyller disse kravene og gir innbyggerne en alternative til bilbruken. 

d) Bærekraftige materialer 

Målet må være å redusere transportbehovet gjennom bruk av lokale/regionale (evt. nasjona-

le) produsenter og produkter. Ved detaljregulering og prosjektering av sykkel- og gangtras-

seer samt sideanlegg i hht planen skal det derfor legges vekt på bruk av bærekraftige og loka-

le/regionale materialer og råvarer. Det skal f.eks. utredes om det er mulig å bruke resirkulert 

asfalt som belegg på traseene og om møblering produseres av lokale eller resirkulerte råvarer 

(for eksempel tre og stein som finnes innenfor fylket, eller produkter av resirkulert plast). De-

signhåndboken som er beskrevet i kapittel 7 kan være et godt virkemiddel i dette sammen-

henget. 

e) Lokal og bærekraftig mat 

Punktet er ikke relevant for denne planen. 

f) Bærekraftig vannbruk 

Ved detaljregulering og prosjektering skal det legges vekt på å finne muligheter å holde over-

flatevann tilbake og infiltreres lokalt. Dette vil føre til en avlastning av avløpssystemet og kan 

bidra til å redusere faren på flom langs vassdrag i kommunen. Samtidig er det en god mulig-

het å bruke vannet som element i utformingen av et kvartal/området. Lokal infiltrasjon av 

regnvannet bidrar til et mer naturlig vannkretsløp. Dette skal inkluderes i reguleringsplaner og 

byggesak. 

Mulige løsninger er perkolasjonsmagasin, infiltrasjonsarealer/regnbed, permeable dekker og 

lignende. 

g) Arealbruk og naturmangfold 

Sammenlignet med tilrettelegging for bil er arealbruken mye mindre. Det som må ses på er 

beskrevet under punkt ”landbruk” i konsekvensutredningen. I områder der trassen kan øde-

legge verdifulle landbruksområder eller myrområder skal det under detaljreguleringen legges 

vekt på avbøtende tiltak og konsekvensene og vurderingene beskrives. 

Naturmangfoldet har fått et eget vurderingspunkt i konsekvensutredingen (”naturmiljø”).  

Likevel vil også bygging av gang- og sykkeltrasseer være et inngrep i det eksisterende natur-

miljøet. Derfor skal det i områder der det er mulig erstattes trær og busker - som måtte fjer-

nes i forbindelse med planrealiseringen - innenfor det samme planområdet. 
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h) Kultur og kulturminner 

Kulturminner har fått et eget vurderingspunkt i konsekvensutredningen (”kulturmiljø”). Virk-

ningen for kultur og dermed kulturelle tilbud er ivaretatt med foreslåtte traseene i planen som 

knytter sammen mest mulig viktige punkter av interesse i kommunen. 

i) Rettferdig og lokal næring 

Mindre relevant for denne type planen. Bruk av lokale materialer som beskrevet før vil være 

en viktig aspekt i denne sammenhengen.  

j) Helse og tilfredshet 

Fra folkehelsens ståsted må planen ses som veldig positive. Det er også nasjonalt mål å 

fremme mer bruk av alternativer til bilen som øker mosjon av befolkningen.  

 

Konklusjon: 

Den vanlige vurderingen av bærekraft med en enkelt ”trafikklys-metode” (rød – gul – grønn) er uprak-

tisk med tanke på tiltakene som planlegges og omfanget av vurderingen. Dette vil bli bedre egnet for 

tiltak med mindre utstrekning og mer differensiert arealbruk. 

 

Molde kommune kom fram til konklusjonen, at bærekraft er i seg selv et nasjonalt mål og derfor set-

tes viktighet i konsekvensutredningen på nivå 3 (stor betydning). Ser man på de vurderingspunktene 

nevnt ovenfor så kan konklusjonen bare være, at tiltakene er bærekraftig, men bare hvis kommunen 

gjennomfører de vurderingene om tiltakene som er beskrevet i kommentarene til de enkelte punkte-

ne. De umiddelbare økonomiske konsekvensene for Molde kommune som resulterer fra bygging av 

traseene ble ikke tatt med i vurderingen. Her må det settes fokus på det samfunnsøkonomiske og de 

kostnader som kan spares pga. forbedret helse i befolkningen. Likevel må kommunen se på de lang-

siktige økonomiske virkningene av tiltakene som vedlikehold og drift. Vurderinger rundt dette anbefa-

les for alle tiltak. 

 

Fordi det ble valgt å bruke disse indikatorene for vurderingen vil det ikke gjennomføres en særskilt 

vurdering av miljøkonsekvensene. Disse dekkes av de nevnte indikatorene for bærekraft.  

I utgangspunkt er det innenfor fagmiljøet stor enighet om at å gå og sykle er god for miljøet både 

med hensyn til klimagassutslipp og arealbruk sammenlignet med motorisert trafikk. 

6.3.3 Folkehelse 

Folkehelseaspekten vurderes samlet for hele nettet og ikke separat for de enkelte avsnittene. Helsedi-

rektoratet er veldig klar på å at å sykle og gå er aktiviteter som fremmer folkehelsen og anbefaler at 

det satses mer på sykling og gåing i framtiden. Samlet vil konsekvensen av kommunedelplanen være 

svært positiv for folkehelsen. 
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6.3.4 Nærmiljø og friluftsliv 

Her skal det vurderes virkningen av tiltaket rettet mot tilknytting til viktige lokale punkter som for ek-

sempel skoler, arbeidsplasser, møteplasser, lekeplasser og lignende, og om tiltaket vil gjør det lettere 

for folk å komme seg med sykkel/til fots til områder som brukes til rekreasjon og friluftsliv. En viktig 

indikator her er avstanden for de enkelte trafikkvariantene. 

En ansvarlig sykkelavstand defineres i denne planen som alt opp til 2 km og som akseptabel gangav-

stand alt i en radius på 3-500 meter. Som grunnlagg for disse avstandene ble det brukt forskjellige 

rapporter og veileder fra andre kommuner og institusjoner. Disse avstandene brukes vanligvis som 

standard. 

6.3.5 Trafikale virkninger 

I utgangspunkt er målet med den overordnete planen å legge til rette for økt bruk av sykkel og til å 

gå. For å se virkningen må en se på aksjonsradius de enkelte trafikantene har. Fotgjenger vil profitere 

fra bedre tilkomst i området opp til 2 km mens syklende vil har en forbedring av mulighetene innen en 

radius på 5 km eller mer.  

Spesielt i tett bebygde strøk – under forutsetning at det skjer en forflytning av reisemåte over til 

gang- og sykkeltrafikk – kan tilretteleggingen føre til en betydelig reduksjon at transportmengden.  

Ikke bare trafikkmengden, men også utslipp av klimagasser, støybelastningen for omgivelsen og ulyk-

kesfaren kan betydelig reduseres. 

Den trafikale virkningen av tiltak beskrevet i planen vurderes derfor som generelt positiv. Omfanget av 

de positive virkningene vil økes med antallet beboere/brukere i direkte tilknytting til en trasé. 

6.3.6 Trafikksikkerhet 

Punktet skal vurdere om tiltaket vil ha virkninger på trafikksikkerheten og om trafikksikkerhet er et 

tema som må særskilt betraktes i en fremtidig reguleringsprosess. Spesiell må det ses på bruk av 

systemløsningene blandet trafikk, shared space og sykkelfelt og forhold ved krysning av veger og 

frisikt. 

6.3.7 Sosiale konsekvenser 

Mobilitet er en grunnleggende forutsetning for deltagelse i det offentlige og sosiale livet. Derfor bør et 

transportsystem ivareta alle brukergrupper, dvs. også de som har lavere inntekt, ikke har mulighet å 

kjøre bil/ikke har tilgang til bil (pga. alder, sykdom etc.). Sykkel, muligheten å gå og også kollektivtra-

fikken er i forhold til bilen gunstige muligheter for befolkningen å delta i hverdagslivet. 

Tilrettelegging for gående og syklende (og tilgang til kollektivtransporten) vil mest sannsynlig føre til 

mer deltagelse av en stor del av mennesker i det som anses som ”vanlig”. Spesielt unge og eldre som 

ikke selv kan kjøre bil utgjør en større prosentandel i befolkningen. I Molde er det ca. 8600 mennesker 

som er mellom 0 og 18 år/70-100 år (ca. 33 %). Det er en gruppe som har en svært begrenset til-

gang til bil selv om en må antar, at det finnes mange som kan kjøre til et høy alder. Å tilby et godt 

nettverk meg gang- og sykkeltrasseer vil ha positiv innflytelse for en tredjedel av befolkningen. 
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Det finnes i andre europeiske land studier om sosiale aspekter av transport som kunne tilby en mye 

mer differensiert synsvinkel på tematikken. Konklusjonen som trekkes i denne planen er, at det vil 

sannsynligvis ha middels positive effekter for det sosiale med tilrettelegging for gående og syklende i 

kommunen. 

6.3.8 Økonomi 

Den økonomiske siden av de planlagte tiltak blir vanskeligere å vurdere enn andre vurderingstema. 

Ingen av konsekvensene kan per i dag prissettes på dette overordnete nivået. Det tas utgangspunkt i 

hypotesen, at selve bygning og vedlikehold vil ha en (tidsbegrenset) negativ økonomisk virkning for 

kommunen, men at den samfunnsøkonomiske gevinsten gjennom redusert sykdom og bedre fysisk 

form kan være stor og langsiktig.  

6.3.9 Gjeldende planer 

For hvert avsnitt sjekkes gjeldende arealplaner om de allerede inneholder løsninger for gående og 

syklende som er i samsvar med intensjonen i kommunedelplanen, og evt. nødvendigheten av å utar-

beide nye planløsninger. Mange arealplaner som er av eldre dato mangler hensyn til myke trafikanter 

(nyere planer er ofte, men ikke alltid, bedre i å ivareta behovene). Her vil etablering av arealer til gå-

ende og syklende ha en negativ effekt på den nåværende plansituasjonen. I hvert enkelt tilfelle må 

det vurderes om oppgaven kan løses innenfor gjeldende reguleringsbestemmelsene eller om det er 

nødvendig med nyregulering. Nødvendige vurderinger av eiendomsforholdene må tas under detaljre-

guleringen. 

6.3.10 Kulturmiljø 

Informasjon for å vurdere kulturmiljøet hentes fra Riksantikvarens kart- og opplysningstjeneste Aske-

ladden (https://askeladden.ra.no/Askeladden). Hver vurdert delstrekning sjekkes i kartet for å se om 

evt. tiltak vil berøre kulturminner. Det tas hensyn til kulturminner innen 50 meter avstand til foreslått 

trassé. 

6.3.11 Landbruk 

Tiltakets virkning på landbruksarealer/skogsarealer vurderes med utgangspunkt i areal ressurskart i 

Moldes kartinnsynsystemet. Her legges det spesielt vekt på å unngå nedbygging av områder som 

kartet viser som fulldyrka jord. Hvis mulig skal det vurderes alternative trasseføringer før fylldyrka jord 

bygges ned. Gang- og sykkeltrasseer vil føre til mindre inngrep sammenlignet med andre tiltak som 

bilveger eller bebyggelse, likevel må bevaring av disse arealene prioriteres hvis alternativer finnes. 

Det samme gjelder områder som er klassifisert som ”myr”. Også her bør det letes etter alternative 

trasseer før nedbygging blir aktuelt. 

Avsnitter som ligger i umiddelbar nærhet til disse områdene, vil i konsekvensutredningen automatisk 

vises som negativ konsekvens på forskjellige nivåer – avhengig av hvor mange slike områder kan 

være berørt. Kommer det til planlegging og bygging av disse avsnitt, skal konsekvensutredningen 

væren en hint at tematikken må vurderes særskilt.   

 

https://askeladden.ra.no/Askeladden
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6.3.12 Konklusjon fra konsekvensutredningen 

Konsekvensutredningen viser at gjennomføring av prosjektene er i utgangspunktet veldig positivt for 

kommunen og innbyggere. Den mer detaljerte analysen av enkelte temaområder viser, at det er en-

kelte forhold på noen delavsnitter, som må vurderes og tas hensyn til i en evt. reguleringsprosess.  

 

6.4 Delavsnitter for gående 

 

Traseene for gående ble lagt på de plassene, der kommunen ser behov for etablering eller sikring av 

et tilbud for gående. Aksjonsradius for gående er mindre enn for syklistene dvs. at det legges en fokus 

på nærområdet til boligkonsentrasjoner. Dermed finnes trasseer som kategoriseres som hovednett 

bare i tettbebygde strøk i Molde kommune. Det skal være enkelt å bruke gangforbindelser og det skal 

være mulig å gå til butikken, skole, barnehage og andre aktiviteter i nærområdet (opp til 2 km av-

stand) uten at det er nødvendig å bruke bilen. 

Det må selvfølgelig være en overensstemmelse mellom hovednettet for gående og hovednettet for 

syklende. På trasseer som skal brukes av begge trafikkanter i et felles system gjenspeiles dette i pla-

nen og bestemmelsene. 

 

Traseene er delt i avsnitter som skal gjøre det enklere å orientere seg under planleggings- og prosjek-

teringsprosessen. Grensene er – som trasseene – ikke nøyaktig, men skal gjengi prinsippet for plasse-

ringen. Den endelige, nøyaktige plasseringen med hensikt til topografi, eiendomsforhold, universell 

utforming med mer må skje i regulerings- og prosjekteringsprosessen. 

6.5 Delavsnitter for syklende 

 
Traseene ble valgt på grunnlaget av flere momenter. Det skal i fremtiden være mulig å komme seg 

gjennom hele kommunen på et godt utbygd sammenhengende nettverk av sykkelveger på rimelig tid. 

I tillegg skal det være mulig å rekke viktig infrastruktur som skoler, arbeidsplasser, butikker, trafikknu-

tepunkter, kulturtilbud samt områder til fritidsbruk og rekreasjon som bynære friluftsområder og leke-

plasser. Derfor er det også viktig at traseene knyter sammen boligområdene med målpunkter både i 

øst-vest-retning og i nord-syd-retning. Kommunen har satt en aksjonsradius opp til 5 km (delvis 

10 km – spesielt i øst-vest forløpet) som utgangspunkt. 

Topografien i Molde er spesielt i nord-syd-retning krevende, noe det er lagt vekt på ved utvalg av 

trasseer, evt. eksisterende infrastruktur som kan brukes som utgangspunkt for en videre utvik-

ling/utbygging. 

 

Trassene måtte etterpå deles i enkelte avsnitt for å gjøre planen mer oversiktlig. I tillegg er det enkle-

re å vurdere mulighetene på enkelte, mindre avsnitter enn på en gjenomgående trasé. Inndelingen 

skal ta høyde for nødvendige systemskifter, knytepunkter innenfor nettverket og for å få avsnitt som 

er lett å vurdere. 
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Denne inndelingen er ikke nøyaktig. Derfor åpner bestemmelsene for en justering av punkter der sys-

temskifter skal skje på reguleringsnivå som tilbyr en nøyaktighet kommunedelplanen ikke kan tilby. 

Selve traseene er omtrentlig vist i planen, fordi kommunedelplanen ikke kan ta hensyn til faktiske 

eiendomsforhold og topografien og følger derfor i de fleste tilfellene eksisterende veger. Der det var 

nødvendig ble det lagt trasseer i områder som ikke ha trafikkinfrastruktur fra før.  

En reguleringsprosess er i hvert fall nødvendig for å finne den eksakte plasseringen langs den strek-

ningen tegnet inn i plankartet som visualiserer trassévalget.  

 

6.6 Risiko- og sårbarhetsvurdering 

Kommunen har valgt å utarbeide et eget system for vurdering av risiko og sårbarhet for de enkelte 

delavsnittene i planen. Skjemaet som brukes som anbefales som standard i Møre og Romsdal anses å 

ikke være tilstrekkelig for denne kommunedelplanen. 

Det velges å følge veilederen fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap ”Samfunnssikkerhet 

i arealplanleggingen”.  

 

Målet med risiko- og sårbarhetsaalysern er å integrere beredskapsmessige hensyn i kommunalt plan-

legging. Den skal identifisere mulige uønskete hendelser og vurdere hvor stort risikoen er at disse 

inntreffer og hvilke konsekvenser som resulterer fra hendelser.  

 

Planlegging av et hovednett for gående og syklende gir en liten utfordring i forhold til risikovurde-

ringen fordi kommunedelplanen viser ikke nøyaktig forløp av traseene og omfatter hele kommunen 

som gjør det vanskelig å identifisere de farene som kan skje for hver enkelt område. Derfor blir det 

tatt antagelser om hvilke hendelser som kan inntreffe på alle avsnitt i kommunen og hvilke konse-

kvenser disse kan ha. Bestemmelsene har fått en paragraf som krever en mer detaljert risiko- og sår-

barhetsanalyse for hvert avsnitt som detaljprosjekteres med grunnlag i antagelsene. 

 

Vurderingskriterier deles inn i sannsynligheten og resulterende konsekvens. 

 

Sannsynlighet 

Ikke sannsynlig Aldri 

Lite sannsynlig Mindre enn en gang i løpet av 50 år 

Mindre sannsynlig Mellom en gang i løpet av 10 år og en gang i løpet av 50 år 

Sannsynlig Mellom en gang i løpet av ett år og en gang i løpet av 10 år 

Meget sannsynlig Mer enn en gang i løpet av et år 
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Konsekvensklassifisering 

Betegnelse Personer Materielle verdier/økonomske tap 

Ufarlig Ingen personskade Ingen skade på materiell, driftsstans/reparasjoner < 1 uke 

En viss fare Få og små personskader Mindre lokal skade på materiell og ikke umiddelbart behov for 

reparasjoner, evt. mulig utbedring på kort tid. Drifts-

stans/reparasjoner < 3 uker 

Kritisk Alvorlige personskader Betydelig materielle skader, driftsstans/reparasjoner > 3 uker 

Farlig Alvorlige skader/en død Alvorlige skader på materiell. Driftsstans/reparasjoner > 3 mnd. 

Katastrofalt En eller flere døde Fullstendig materielle skader. Driftsstans/reparasjoner > 1 år. 

 

NB: Konsekvensensklassifiseringen betyr ikke at det må være både personskader og materielle ska-

der. Det kan bare være en av de to kolonnene som er aktuelt for enkelte hendelser. 

 

Risikomatrise 

For å sammenligne risikonivået for ulike hendelser benyttes en risikomatrise. Tallenei matrisen repre-

senterer risikoverdi og det velges å legge til grunn at risiko er produkt av sannsynlighet og konse-

kvens. 

 

Grønn farge angir: Liten risiko 

Gul farge angir:  Middels risiko 

Rød farge angir: Stor risiko 

 

 Konsekvenser 

Sannsynlighet 1. Ufarlig 2. En viss fare 3. Kritisk 4. Farlig 5. Katastrofalt 

5. Meget sannsynlig 5 10 15 20 25 

4. Sannsynlig 4 8 12 16 20 

3. Mindre sannsynlig 3 6 9 12 15 

2. Lite sannsynlig 2 4 6 8 10 

1. Ikke sannsynlig 1 2 3 4 5 
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Det antas at følgende hendelser og situasjoner kan inntreffe innenfor hovednettet 

 

Hendelse Årsak Konsekvens Konsekvens-

klassifisering 

Sannsynlighet Tiltak 

Naturrisiko 

Ras/skred Naturlige for-

hold, materials-

vikt, menneske-

lig svikt under 

byggingen 

Personskader, 

materielle skader, 

nedsatt frem-

kommelighet, 

midlertidig drifts-

stans 

Farlig Lite sannsynlig Undersøkelse av 

grunnforhold, 

grundig prosjekte-

ring, kartlegging 

av skredområdet, 

byggemessige 

sikringstiltak 

Risikovurdering i hht matri-

se: 

Middels risiko: Det må skilles mellom ras/skred som resulterer av naturlige hendelser i områ-

der som er kartlagt som ras-/skredfarlig og hendelser langs trassene som resulterer i dårlig 

bygge- og anleggsarbeid.  De naturlige forhold kan ikke endres. Her er det viktig å innhente 

oppdatert informasjon fra fagpersoner og inkludere informasjonene i planlegging og prosjekte-

ring. Da det gjelder bygg/anlegg er det viktig at det tas hensyn til disse forhold og at arbeid 

utføres presise for å unngå hendelser. Det er ikke sannsynlig at det skjer personskader under 

sånne hendelser, men hovedsakelig materielle skader. 

Flom/vann Store regn-

mengder over 

kort tid, over-

svømmelser 

langs kysten og 

vassdrag 

Redusert fram-

kommelighet, 

erosjon, skader 

på asfalt og 

byggverk 

En viss fare Sannsynlig Byggemessig 

tilrettelegging, 

bruk av overflate-

vann i planleg-

gingen,  

Risikovurdering i hht matri-

se: 

Middels risiko: Det er spesielt hendelser med store regnmengder over kort tid som ha det 

største potensialet for skader. Det er viktig at slike hendelser tas hensyn til allerede i planleg-

gingen. Det må tenkes på muligheter å bruke overflatevannet og inkludere det i for eksempel 

utforming av omgivelsen, drenering og lignende. Samtidig må planleggingen og prosjekteringen 

utføres på en måte at man sikrer tilstrekkelig hydraulisk kapasitet (unngår ”nåløye”) som fører til 

redusert avrenning av vannet ved innlandsvassdrag. Bruer, rør og lignende må dimensjoneres 

slik at vann ved store regnmengder og smeltevann ikke holdes tilbake. Trasseer lang kysten må 

være sikret mot vanlige flomhendelser. Det er ikke rimelig å forvente at det kan tilrettelegges for 

ekstreme/uvanlige hendelser i forkant. 

Storm/orkaner Naturlige hen-

delser med 

sterk vind, 

stormflom langs 

kysten, trær, 

kvister/grein 

som faller på 

traseene  

Redusert fram-

kommelighet, 

stengte veger, 

skader på asfalt 

En viss fare Sannsynlig Optimerte rutiner, 

beredskapsarbeid, 

god informasjon 

og kommunikasjon 

Risikovurdering i hht matri-

se: 

Middels risiko: Problemet er at en ikke har innflytelse på slike hendelser. Her gjelder det å 

være forberedt på at noe kan skje. Det må være rutiner innenfor administrasjonen som er an-

svarlig for vedlikehold av trassene for rydding som sikrer fremkommelighet innen rimelig tid og 

nødetatene må ha oppdaterte planer i tilfelle det blir nødvendig med rydding av store trær som 

sperrer vegbaner. Personskader er mulig gjennom kvist som faller ned, men sannsynligheten for 
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dette er såpass lav at det kan tilsidesettes under planleggingen. 

Snø Store snø-

mengder i et 

kort tidsrom 

Redusert fram-

kommelighet, 

stengte veger, 

redusert kvalitet-

opplevelse 

Ufarlig Meget sannsyn-

lig 

Optimerte rutiner, 

vedlikehold 

Risikovurdering i hht matri-

se: 

Liten risiko: Naturlig hendelse uten mulighet til innflytelse. Her er det viktig at ansvarlige 

etatene har gode rutiner for brøyting slik at brukerne har en god kvalitetsopplevelse og fram-

kommeligheten gjenopprettes innen kort tid.  

Vegetasjon Greiner/kvister 

som vokser ut 

mot traseene, 

rot som vokser 

gjennom asfal-

ten 

Busker og hekk 

som sperrer for 

sikt. 

Redusert fram-

kommelighet, fare 

for lette skader på 

sykkel og lignen-

de, redusert 

kvalitetsopplevelse  

Ufarlig Meget sann-

synlig 

Optimerte rutiner, 

vedlikehold, hold-

ningsskapende 

arbeid, tilsyn/ 

inspeksjoner 

Risikovurdering i hht matri-

se: 

Liten risiko: Vegetasjon langs vegene må holdes tilbake slik at den ikke har negativ innflytelse 

på trafikken. Her er det nødvendig å ha gode rutiner for inspeksjon langs trassene og vedlike-

hold langs vegene. Gjeldende regler om frisikt ved utkjøringer må overholdes og det er nødven-

dig med informasjon til eiere langs trassene og holdningsskapende arbeid for å sikre god kvalitet 

og for å redusere risiko for uønskede hendelser. 

 

Virksomhet/Infrastruktur 

Trafikkulykker mellom 

motoriserte trafikkanter og 

myke trafikkanter 

Trafikk på/til/fra 

alle veger som 

er del av nett-

verket. 

Menneskelig 

svikt. 

Personskader, 

forsinkelser, 

materielle skader 

Kritisk Sannsynlig Sikre atkomstfor-

hold, systemvalg 

(skille mellom 

trafikkanter), 

rydding av siktso-

ner, belyste krys-

ninger av vegen, 

holdningskapende 

arbeid 

Risikovurdering i hht matri-

se: 

Middels risiko: Største fare for personskader er på plassene, der syklende og motoriserte 

kjøretøy deler kjørebanen, dvs. ved blandet trafikk, sykkelfelt og shared space og på plasser der 

gang- og sykkeltrasseer krysser kjøreveger. Avbøtende tiltak vil være å tilrettelegge for sikker 

kjøring gjennom systemvalg som passer til forholdene, sikre overganger med vikeplikt for biler, 

god belysning og god utføring av byggearbeid. Det må sikres, at krav om frisikt overholdes langs 

alle trasseer. Gode rutiner for tilsyn og vedlikehold er nødvendig. 

En like viktig tiltak er holdningsskapende arbeid hos befolkningen om felles bruk av vegnettet og 

å respektere de i trafikken som er sårbar. 

Trafikkulykker mellom myke 

trafikkanter 

Sykkel påkjører 

fotgjenger på 

delte trasseer. 

Mindre persons-

kader, materielle 

skader 

En viss fare Sannsynlig Skille mellom 

gående og syklen-

de, systemvalg, 

holdningsskapende 

arbeid og informa-
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sjon 

Risikovurdering i hht matri-

se: 

Middels risiko: Hovedrisikoen er at gående blir påkjørt av syklister. Det antas ikke at dette vil 

resultere i alvorlige personskader. For å redusere faren bør det forsøkes å velge et system som 

skiller gående og syklende. Det er ikke mulig i hele byen, men må vurderes på hvert enkelt 

avsnitt.  Et annet tiltak må være holdningsskapende arbeid rettet mot både gående og syklende. 

Strømbrudd Feil i lednings-

nettet, feil i 

belysningen 

Redusert fram-

kommelighet, 

redusert sikkerhet 

spesielt ved kryn-

singspunkter 

Ufarlig Sannsynlig Optimerte vedlike-

holdsrutiner, rask 

utbedring av feilen 

Risikovurdering i hht matri-

se: 

Liten risiko: Risikoen for strømbrudd i ledningsnettet er tilstede som erfaringen viser. Her 

gjelder det å ha gode rutiner på plass som fører til en rask løsning av problemet og valg av 

belysning som er pålitelig. Det anses ikke å være risiko for helse og materielle skader. Sunn 

fornuft og tilpasning til situasjonen forutsettes. 

Stengt veg Ekstremnedbør, 

erosjon, ras, 

sabotasje, an-

leggsarbeid 

Nedsatt frem-

kommelighet, 

midlertidig drifts-

stans 

En viss fare Meget sann-

synlig 

Optimerte rutiner, 

god kommunika-

sjon og informa-

sjon, tilbud om 

alternativer 

Risikovurdering i hht matri-

se: 

Middels risiko: Vegstenginger kan til tider ikke unngås. Derfor er det viktig å redusere ulem-

pene for brukerne gjennom tidsnok informasjon, tilrettelegging med alternative ruter og en 

optimert håndtering av akutte hendelser og god planlegging av periodisk vedlikehold og andre 

nødvendige tiltak for å opprettholde kvaliteten av tilbudet.  

Brudd av vann- og avløps-

system 

Tekniske feil, 

overbelastning 

av nettet, an-

leggsarbeid 

Materielle skader, 

midlertidig drifts-

tans. 

En viss fare Mindre sann-

synlig 

Optimerte rutiner 

Risikovurdering i hht matri-

se: 

Liten risiko: Risikoen er i hovedsaken knyttet til anleggsvirksomhet og slitasje av eldre deler i 

nettet. God planlegging av anleggsarbeid og kunnskap over hvor nettet er lokalisert samt lang-

siktige vedlikeholdsrutiner kan redusere risikoen. 
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7. Framtidig arbeid med planens målsetninger 

Kommunedelplanen er en overordnet plan som ikke kan løse detaljerte problemer knyttet til tematik-

ken. Derfor vil det være nødvendig å utarbeide videregående dokumenter og planer for å sikre at 

intensjonen i planen blir nådd innenfor tidsrommet planen skal gjelde. 

7.1 Handlingsplan 

For å nå målet som kommunedelplanen setter, er det nødvendig med å se på de enkelte tiltakene som 

er nødvendig for å få det til. Handlingsplanen skal prioritere tiltak, og kan inneholde kostnadsbereg-

ninger av tiltak (som kan være en del av prioriteringsprosessen), planlegge holdningsskapende arbeid 

rund bruk av sykkel og å gå til fots, turkart for kommunen og mye mer. 

At det utarbeides en handlingsplan i samarbeid med utvalgte parter er en del av bestemmelsene for å 

sikre at plandokumentet blir brukt aktivt og ikke bare blir en plan full av gode intensjoner som ligger i 

en skuff og ikke anvendes. Det vil være viktig å komme i gang med utarbeidelse av handlingsplanen 

direkte etter planen er vedtatt. Denne handlingsplanen må også ses i forbindelse med arbeidet rundt 

bypakkeordningen i Molde kommune som kan ha innflytelse på prioritering av enkelte avsnitt. Hand-

lingsplanen og arbeidet med bypakken bør koordineres i forbindelse med tiltak for myke trafikanter. 

7.2 Sykkelby Molde 

Molde kommune har vedtatt at den skal være del av det ”Nasjonale nettverket for Sykkelbyer”. Her er 

det ønskelig at kommunen og andre aktører går sammen for å gjennomføre tiltak som setter bruk av 

sykkel på dagsorden i kommunen. Dette krever engasjement og ressurser. Derfor skal planleggingen 

av den videre veien i sykkelbynettverket inngå i handlingsplanen. 

7.3 Bypakken 

Parallelt med kommunedelplanen jobbes med en bypakkeløsning for Molde. Mål er at kommunedel-

planen blir et viktig, veiledende dokument i prosessen rundt bypakken og skal brukes som hjelpemid-

del for å ta avgjøringer for valg der. 

Arbeidet med bypakken er ikke avsluttet. Derfor er det vanskelig å inkludere eventuelle tiltak i kom-

muneplanen. For å samordne de forskjellige planene ble det tatt inn i planbestemmelsene at første 

rullering av kommuneplanen skal skje direkte etter en evt. bypakkeordning er endelig vedtatt. Tiltak 

som direkte resulterer av bypakken skal da inkluderes i plandokumentene og handlingsplanen. 

7.4 Trafikksikkerhetsplan 

Trafikksikkerhetsplan som foreligger for Molde kommune er fra 2001 og dermed utdatert. Enkelte av 

foreslåtte tiltak som beskrives i planen er ikke lengre i samsvar med de reelle forholdene. Molde 

kommune må i nærmaste fremtid prioritere utarbeiding av en ny trafikksikkerhetsplan, som ivareta 

dagens forhold og de framtidige behovene som diskuteres. Her er det viktig å ha en tett kontakt mel-

lom administrasjonen (på alle nivåer) og brukergrupper/befolkningen som kan være en kilde for vikti-

ge innspil. Det er også viktig at en ny trafikksikkerhetsplan er knyttet til by- og trafikkutviklingen i 
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fremtiden og inneholder styrende elementer som fremmer bruk av systemer for myke trafikanter og 

kollektivtrafikken. 

7.5 Designhåndboken 

Planbestemmelsene krever at det utarbeides en designhåndbok for alt som de offentlige skal bygge 

rund anlegg for gående og syklende. Bakgrunnen for det er å sikre god kvalitet og identitet av nettet. 

Hovednettet skal være del av en ”corporate identity” ikke bare for traseene omtalt i planen, men også 

kan anvendes for resten av kommunen. Det tenkes på valg av møblering, belysning, fargebruk med 

mer over hele kommunen. Hvordan dette organiseres og hvordan det ser ut vil avklares i en egen 

prosess som skal starte senest etter at planen ble vedtatt. 

7.6 Reisevaneundersøkelser/trafikktellinger 

Datagrunnlaget for Molde som viser nøyaktige og aktuelle tall av Modal Split eksisterer ikke. Det er 

derfor vanskelig å sette mål for hvor mye bruken av den ene eller andre transportmåten skal økes. 

Bestemmelsene krever derfor at det gjennomføres reisevaneundersøkelser i jevne avstander i kom-

munen som ser på vaner av befolkningen på husholdningens/enkeltpersonenes ”reise”-nivå (dvs. også 

bruk av forskjellige transportmidler på delstrekninger av den samme reisen). Dette vil bli et tiltak som 

vil koster penger, men er den beste måten å sjekke om de tiltakene som er konsekvens av planen og 

som ble konkretisert og iverksatt i/pga. handlingsplanen fører til det ønskete målet eller ikke. 

Det må i jevne avstander gjennomføres tellinger av gang- og sykkeltrafikken på utvalgte steder i 

kommunen. I handlingsplanen og i avtale mellom de som skal gjennomføre tellingene skal det fastset-

tes, hvor og hva som skal telles, samt målsetningen med tellingene. Tellingene kan både være manu-

elt og automatisert. 

 

7.7 Parkeringsvedtekter 

Molde kommune har per i dag parkeringsvedtekter som setter krav for bilparkering med fokus på Mol-

de sentrum. Andre tall er fastsatt i kommune(del)planer. Fokus er bare på bilparkering. Sykkelparke-

ring er ikke omtalt. 

For å få til en godt Modal split må det tilrettelegges for enkelt bruk av alternative transportmetoder. 

Fokuset har til i dag vært på motorisert trafikk (og der hovedsakelig knyttet til boligbebyggelse). Det 

anses som nødvendighet å revidere disse vedtektene og bli mer konkret både for biler og syklende 

samt at det må stilles krav til sykkelparkering i hele kommunen. Hvordan det kommer til å se ut vil bli 

del av en prosess og kan med fordel inkluderes i arbeidet med kommunedelplanen for Molde by som 

skal rulleres snart.  

 

 


