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1 BAKGRUNN

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for en sammenhengende løsning for gang- og
sykkeltrafikk langs strekningen Elvegata- Kviltorp.

Traséen er i all hovedsak i samsvar med kommunens overordnede sykkelplan, og skal være
en trygg og effektiv sykkelrute øst-vest, som et høyereliggende alternativ til eksisterende rute
langs Fannestrandsvegen.

2 PLANPROSESSEN

2.1 Kunngjøring og varsling om igangsatt regulering .
Oppstart av planarbeidet ble annonsert i Romsdals Budstikke 2. juni 2012, og på
kommunens hjemmeside. Offentlige etater, frivilllige organisasjoner og andre interessenter
med registrert e-postadresse ble tilskrevet i brev av 29.mai 2012. Pga. antallet berørte
naboer ble det ikke sendt ut personlige varslingsbrev til alle parter som er berørt av det
arealet som det ble meldt oppstart for. Kopi av varslingsbrev følger som vedlegg. I stedet ble
det invitert til et åpent informasjonsmøte på rådhuset der det ble informert om planarbeidet,
og gitt mulighet til å komme med innspill.

Møre og Romsdal fylkeskommune og Fylkesmannen i Møre og Romsdal har begge
kommentert at oppstartannonsen ikke inneholdt kart over planområdet. Begrunnelsen for
dette er at planområdet går over en så lang strekning at et nedfotografert bilde av
planavgrensningen i kunngjøringsannonsen ikke ville gi noe særlig informasjon. Det nevnte
informasjonsmøtet og annonsering på kommunens hjemmeside med kart som viser planens
avgrensning ble vurdert å kompensere fullt ut for dette.
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2.2 Innsendt materiale

Oversiktstegning

Plankart, datert 05.03.2014

Reguleringsbestemmelser, datert 05.03.2014

Planbeskrivelse

Sjekkliste for vurdering av risiko og sårbarhet i samfunnsplanleggingen (utarbeidet av
Fylkesmannen i Møre- og Romsdal).

Kunngjøring om igangsatt regulering (kopi av brev og adresseliste)

3 PLANSTATUS OG RAMMEBETINGELSER

3.1.1 Kommuneplanens arealdel

Kommunedelplan for sentrum 1997 – 2007.

Kommunedelplan Hovednett for gående og syklende 12.09.2013.

3.1.2 Reguleringsplaner

Følgende reguleringsplaner blir berørt av dette planarbeidet.

0252 Fjærlimarka mellom gamle og ny bygrense.

0361 Retiro – Nøysomhed – Bergsgjerdet

0461 Moldegårdsleira – Lingedalen.

1172 Reguleringsplan for området Bergmo Vest.

1673 Reguleringsplan for RV 67 – Frænavegen, fra Ranvikhjørnet til krysset.

0677 Reguleringsplan for Nøisomhed.

2679 Ves reg endr for Tyrimo.

2885 Ved reg endr for Fuglset – Enen – Tøndergård.

2386 Ves reg endr Nøisomhed nord. Boligspareklubben.

0498 Vesentlig reguleringsendring Enen vest.

200621 Tidligere Godssentralen, gnr 25 bnr 722.

200709 Elvegata 7 – 11 og Adjunkt Dørumsgate 34.

1502201008 Mindre reguleringsendring for Fuglsetvegen 4 – 6.
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4 BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET – EKSISTERENDE FORHOLD

4.1 Beliggenhet

Planområdet ligger sentralt i Molde, øst for Molde sentrum, og strekker seg fra der Elvegata
tar av fra Øvre veg og nesten fram til Kviltorpvegen lenger øst.

4.1.1 Planens avgrensning

Planen omfatter i all hovedsak areal som reguleres til gang- og sykkelveg, fortau eller
kjøreveg og avgrenses av areal avsatt til annen veggrunn. En liten del av to boligtomter
inngår i planavgrensningen grunnet behov for å rive eksisterende garasjer/ uteboder som er i
konflikt med reguleringsplanen.

4.1.2 Dagens og tilstøtende arealers bruk

Dagens og tilstøtende arealers bruk varierer da traséen er planlagt gjennom områder med
boligbebyggelse, næringsområder og friområder.

4.2 Grunnforhold

4.2.1 Rasfare

Ingen registrert rasfare iht.geo.ngu.no. Det er ikke registrert kvikkleire innenfor planområdet,
eller har forekommet andre ras- skredhendelser.

4.2.2 Forurensing i grunnen

Ingen registrert forurensning i grunnen (jf. geo.ngu.no)
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4.2.3 Kulturminner

Ingen registrerte kulturminner i grunnen (jf. geo.ngu.no). Det ligger to sefrakregistrerte bygg i
forbindelse med bygningsanlegget i Retiroparken. Villa Retiro ble bygget av Christian
Johnsen, en av Kristiansunds rikeste kjøpmenn på slutten av 1800- tallet. Han bygget
eiendommen som sommerbolig i 1874. Anlegget ligger langs Fannestrandsvegen, omsluttet
av et viktoriansk parkanlegg, Retiroparken.

4.2.4 Offentlige ledninger og bekker

Flere elver krysser planområdet. Av disse er Moldeelva lengst vest i planområdet den
største. Starten på gang- sykkelvegen i vest krysser denne med bro. Fuglsetbekken lenger
øst i planområdet krysser Frænavegen og går langs Fuglesetbakken. Denne er lagt i rør før
krysset Fuglesetbakken- Øverlandsvegen og berører ikke planområdet. Øst i planområdet
renner Tøndergårdsbekken langs Retirovegen, som krysser vegen og renner langs parkens
vestre grense. Denne går i rør under Fannestrandvegen.

Kartlegging av ledningsnett håndteres i byggeplanfasen.

Elvenett (jf. Geo.ngu.no).

4.3 Naturverdier

4.3.1 Verdifull vegetasjon og arter

Iht. Naturbase er det i Retiroparken gjengrodd parklandskap med mye stor, utvokst edelgran
som ble kraftig opprevet av nyttårsorkanen i 1992. Innslag av en del gammel, til dels død
bjørk. Lokaliteten var sikkert tilholdssted for dvergspett rundt hundreårsskiftet, med reirfunn i
to-tre år. Det er registrert som yngleområde for dvergspett med verdi B.
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Arter-punktregistrering i Retiroparken (kilde: geo.ngu.no/ Naturbase.no).

4.3.2 Vassdrag og strandsone mot vassdrag

Planen grenser til Moldeelva som faller innenfor registrert nedbørsfelt til hav.

Vassdragsdatabase- nedbørsfelt til hav (kilde: geo.ngu.no)
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4.4 Rekreasjonsverdi

4.4.1 Grønnstruktur, offentlige friområder

Retiroparken representerer en grønn lunge i ellers tett bebyggelse og trafikkareal. Denne har
verdi som rekreasjonsareal for beboere i nærområdet. Det går en turstier gjennom parken i
dag som er i bruk.

4.4.2 Om området brukes av barn og unge til aktivit et

Av områder som grenser inntil gang- og sykkeltraséen er det først og fremst
Kunstgressbanen på Lubbenes som brukes av barn og unge. Stien gjennom Retiroparken
benyttes bl.a. som adkomst til baneanlegget.

4.5 Stedets karakter

4.5.1 Topografi

Planområdet ligger mellom de to overordnede øst-vest trafikkårene Fannestrandvegen og
Frænavegen, som følger fjordlinjen fra Molde sentrum og videre østover. Planområdet
befinner seg således i nedre del av liene som skrår oppover til skogkledde åser og topper i
bakkant av bebyggelsen og går gjennom områder med varierende typer av bebyggelse fra
næringsområder til boligområder og friområder.

4.6 Trafikkforhold

Byen ligger i til dels bratt sørvendt terreng. En følge av det er at viktige ferdselsårer går øst
vest, og at forbindelsene nord – sør ofte er bratte. Dette fører til at sykkel oppleves som lite
attraktiv transportmåte i en del områder i byen.

4.6.1 Gang- og sykkeltilbud, skoleveg

Langmyra skole, Bergmo ungdomsskole og Kviltorp skole ligger i influensområdet for
sykkelruta Elvegata – Kviltorp, og deler av traséen benyttes som skoleveg i dag. Tilbudet til
gående og syklende i området er varierende, med mange systemskifter og noe mangel på
sammenheng. Det er også en del kryssing i plan av bilveger med mye trafikk.

4.7 Universell tilgjengelighet

Store deler av planområdet er i dag vanskelig tilgjengelig for bevegelseshemmede.
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5 BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET

5.1 Beskrivelse og vurdering av alternativer
Planen skal legge til rette for en sammenhengende gang- og sykkelrute som strekker seg fra
Elvegata til Kviltorpvegen. Hele ruten er på 3,5 km. Planområdet er imidlertid ikke en
sammenhengende streng. Deler av ruta følger eksisterende veg, og krever ikke
omregulering. Deler av ruta krysser som nevnt to andre planområder og disse planarbeidene
må koordineres til et enhetlig resultat. Sykkelplanen omfatter bare de arealene som er
nødvendig for å etablere sykkelvegen.

5.2 Planlagt arealbruk

5.2.1 Reguleringsformål

Bebyggelse og anlegg

• Boligbebyggelse (1110)

Samferdselsanlegg og infrastruktur

• Veg/ felles avkjørsel (2010)
• Kjøreveg (2011)
• Fortau (2012)
• Gang/ - sykkelveg (2015)
• Annen veggrunn grøntareal (2019)
• Kollektivholdeplass (2073)

5.2.2 Plandata

Arealbruksform
ål i planen

Kjøreveg Gang- og
sykkelveg Fortau Boligbebyggelse Friområde

Sum formål

Formål 1.010² 10.720 m² 870m2 30m² 6150m² 24.618 m²

5.3 Gjennomgang av aktuelle reguleringsformål
Samlet er planområdet er på totalt ca. 24.618 m². Planavgrensningen avviker noe fra
oppstartsvarselet, da det der ble tatt med mer areal på sidene for å sikre nok areal til
reguleringsplanen. I tillegg er planen delt opp i fem separate deler, mens varslingen viser en
sammenhengende plangrense. For ikke å ta mer areal enn nødvendig er det valgt å sette
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plangrensen til ytterkant for annen veggrunn. Et par steder går reguleringsplanen utover
varslet areal, der man har sett behov for oppgradering av eksisterende traséer eller har
trengt noe mer sideareal til gang- og sykkelvegen. Det er likevel ikke snakk om store avvik.

Samferdsel og infrastruktur
Hovedformålet i reguleringsplanen er gang- og sykkelveg, da hensikten med planarbeidet er
en sammenhengende rute for myke trafikanter. Formålet består både av areal til sykkelveg
og fortau. For å gjøre plankartet enklere er det valgt å ikke skille ut i separate formål for
gående og syklende. Dette fordi trafikkstrømmene for gående og syklende uansett vil krysse
hverandre i kryssområder. Der fortau følger eksisterende kjøreveger reguleres dette til eget
formål. Eksisterende gater med blandet trafikk er regulert til kjøreveg, mens nødvendig
sideareal til fylling/ skjæring, grøfter, murer o.l er regulert til annen veggrunn—grøntareal.
Det er utarbeidet en egen illustrasjon for gang- og sykkelvegen som følger plankartet og gir
en oversikt over eksisterende og nye traséer (jf. illustrasjon under).

Illustrasjonen viser en oversikt over hele gang- og sykkelruten, med både nye og eksisterende deler. Kun deler av
ruten omfattes av reguleringsplanen. Illustrasjonen følger planforslaget som eget vedlegg.

Boligbebyggelse
Det er to boligeiendommer (gnr/ bnr 25/ 91 og 29/822) der uthus i form av garasje/ bod
kommer i konflikt med traséen og må fjernes. Her er det valgt å kun regulere inn den delen
av tomtene som er i konflikt med trafikkarealet, for å vise bebyggelse som rives. En liten del
av boligtomtene vil da få nytt formål Annen veggrunn, mens det resterende fortsatt vil være
boligbebyggelse.

Vertikalnivå 1- under bakken

Der gang- og sykkelvegen krysser Frænavegen, nord for kryss/rundkjøring Frænavegen-
Moldegårdsvegen reguleres det i to vertikalnivå. Løsningen er nærmere beskrevet under pkt.
6.5 Trafikkløsninger, strekning Fjellbruvegen – Felleskjøpet. Dagens løsning reguleres i
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vertikalnivå 2, mens ny gang- og sykkelveg vil gå i kulvert under bakken og reguleres i
vertikalnivå 1. Den første strekningen av gang- og sykkelvegen, fra Fagerlivegen til
Fabrikkveien krysser Moldeelva med bro. Der er det valgt å ikke regulere i to ulike
vertikanlnivå da man ikke er sikre på nøyaktig utforming og plassering av bro, og det heller
ikke vil være noen aktivitet i vertikalnivå 1 (under bakken).

5.4 Trafikkløsning

Så langt det er hensiktsmessig er hovedløsningen frittliggende sykkelveg med fortau.
Bredden på sykkelarealet er tilstrekkelig til at det kan merkes med gul midtlinje.

Det er et viktig prinsipp i tilrettelegging for syklister at veksling mellom forskjellige løsninger i
størst mulig grad bør unngås. I praksis er systemskifter likevel ikke til å unngå. Avhengig av
eksisterende vegnett, terreng og bebyggelse langs traséen, er det derfor nødvendig å veksle
mellom frittliggende sykkelveg med fortau, gs-veg parallelt med bilveg, eller blanding av
trafikantgrupper på samme areal. Det siste der biltrafikken er liten og fartsnivået lavt.

Vedlagt illustrasjonsplan viser hvordan løsningene veksler lang ruta.

Elvegata
Dette er en adkomstgate for et mindre antall boliger og veldig liten biltrafikk, og det er relativt
trangt. Her er valgt en løsning med blandet bil og sykkeltrafikk. Profil på kjørebanen iht.
HB017 tabell B.3, men 3,5m kjørebane og 0,25m skulder. Det er likevel lagt inn et fortau mot
elva for å markere overgangen til grøntområdet langs elva og hindre at overgangen mellom
vegbane og grøntareal blir overtatt av parkerte biler.

Fagerlivegen – Elvegata
Dette er en kort strekning eksisterende gs-veg. Reguleringsplanen legger til rette for å
oppgradere til sykkelveg med fortau. Stigningen er 8% over en strekning på ca 60m.

Eksisterende forbindelse mellom Fagerlivegen og Elvegata
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Elvegata- Fabrikkvegen
På denne strekningen benyttes standardprofilet for sykkelveg med fortau. Elva krysses på ny
bru og knyttes til Fabrikkvegen mellom parkeringsplass og Fabrikkvegen 9. Brua ligger i
forlengelsen av eksisterende gs-veg mellom Fagerlivegen og Elvegata, med en stigning på
nesten 6%.

Kryssing av Moldeelva med forbindelse til Fabrikkvegen foreslås i grensa mellom
parkeringsplassen og garasjen til venstre

Fabrikkvegen - Fjellbruvegen
Det bygges en ny forbindelse mellom Fabrikkvegen og Fjellbruvegen i grensa mellom
parkeringsplassen til Fabrikkvegen 13 og 15. Tverrprofilet i Fabrikkvegen og Fjellbruvegen
beholdes uendret, og gs-trafikk blandes med biltrafikk. Dette er akseptabelt fordi trafikken er
begrenset og fartsnivået skal være lavt. Forbindelsen mellom Fabrikkvegen og Fjellbruvegen
bygges som kombinert gs-veg uten fortau, fordi strekningen er for kort til at separasjon av
gående og syklende vil fungere.

Ny gang- og sykkelveg reguleres langs sørøstsida av parkeringsplassen.
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Fjellbruvegen – Felleskjøpet
På denne strekningen benyttes standardprofilet for sykkelveg med fortau.

Det bygges en arm som knytter sykkelvegen til eksisterende gs-veg mot Moldelivegen og
Vestnesvegen. Stigningen på denne armen er 7%. Eksisterende kryssingspunkt med
gangfelt over Frænavegen ved Elkjøp beholdes, fordi den regulerte løsningen ikke vil være
god nok for alle trafikkstrømmer.

Største stigning er 6% over en strekning på ca 100 m i forbindelse med planfri kryssing av
Frænavegen.

På strekningen mellom Frænavegen og Felleskjøpet er det bygd gs-veg.

Etablert gang- og sykkelveg Frænavegen - Felleskjøpet

Reguleringsplanen legger opp til at denne på sikt kan bygges ut som sykkelveg med fortau
ved å utvide trasèen mot nord. Frænavegen krysses planfritt i undergang med fri høyde 3m.
Av hensyn til koblingen mot de kompliserte trafikkløsningene som planlegges i Enenvegen,
og å unngå systemskifter, ligger fortauet på nordsida. Det fører til at gående som skal fra
nåværende gang- og sykkelveg bak Elkjøp (Bildet under) over til fortauet må krysse
sykkelbanen, samtidig som det er vanskelig å få til gode siktforhold mot østgående
sykkeltrafikk som kommer ut av undergangen. Det er lagt til ekstra bredde i undergangen for
å bedre siktforholdene. Det kan om nødvendig også gjøres tiltak for å dempe farten på
sykkeltrafikken og skjerpe oppmerksomheten fra kryssende trafikk i gjennomføringsfasen.



NOTAT

Notat: Planbeskrivelse Side 13
asplanviak.no

Gang- og sykkelvegen krysser Frænavegen i undergang nord for eksisterende gangfelt

Felleskjøpet - Nerlandsvegen
Når det etableres bytunnel vil tunnelinnslaget i øst bli der Felleskjøpet ligger i dag, og
sykkelvegen vil passere over tunnelportalen. Mellom Felleskjøpet og Nerlandsvegen inngår
sykkelvegen i reguleringsplan for E39.

Nerlandsvegen
Et parti vest i Nerlandsvegen har gang- og sykkelveg med rabatt mot kjørevegen. Den
østligste delen har fortau. Som tilpasning til reguleringsarbeidet for E39 og den østlige delen
reguleres denne delen av Nerlandsvegen med ensidig fortau på sørsida slik at det blir en
enhetlig løsning for strekninga fram til Anthon Bangs veg. Trafikken er liten, og sykkeltafikken
forutsettes å gå i kjørebanen.

Parti av Nerlandsvegen sett mot øst som viser overgangen mellom gang- og sykkelveg og fortau

Anthon Bangs veg
I Anthon Bangs veg er det smalt, og hellende terreng, og dermed vanskelig å utvide
vegtraséen. Det er også lite biltrafikk og lavt fartsnivå. Dagens løsning med blandet trafikk
videreføres fram til Retirovegen. Langs muren mot Tøndergård gravlund er det en rabatt som
har funksjon som en buffer mellom gravplassen og bilvegen. Den østligste den av vegen og
tilknytninga til Retirovegen inngår i reguleringsplan for Knausenlinja, som er under arbeid.
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Anthon Bangs veg

Retirovegen
Retirovegen er i dag smal bilveg med blandet trafikk som inngår i planarbeid med
Knausenlinja. Inntil Knausenlinja realiseres vil denne delen av Retirovegen inngå i sykkelruta
som den er. I reguleringsplanen for Knausenlinja vil Retirovegen bli regulert til gang- og
sykkelveg. Planen for Knausenlinja vil derfor medføre en reguleringsendring der de to
planene samordnes.

Retirovegen – Kunstgressbanen
Fra Retirovegen følger sykkelvegen nordsida av Retiroparken, langs en eksisterende sti til
østenden av Kunstgressbanen med forbindelse til Amtmannsvegen. Tverrprofilet er gang- og
sykkelveg med fortau. Eksisterende forbindelse mellom Kunstgressbanen og
amtmannsvegen mot nord er veldig bratt. I reguleringsplanen flyttes den mot sør og
forlenges slik at stigningen reduseres. Den er fortsatt for bratt vurdert mot krav til universell
utforming, men representerer en vesentlig forbedring.
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Dagens forbindelse mellom Kunstgressbanen og Amtmannsvegen/Bergmovegen. Ny Gang- og sykkelveg legges
ned i skråninga til venstre.

Kunstgressbanen - Kviltorpvegen
Ved østenden av Kunstgressbanen knyttes gang- og sykkelvegen til Amtmannsvegen i
nordøst og sørøst. Herfra går sykkelruta på de lavtrafikkerte vegene Amtmannsvegen og
Amtmannsvegen/Kometvegen til Kviltorpvegen. Stigningen opp til Amtmannsvegen er i
underkant av 9% over knappe 50m, og knappe 8% ned til den sørlige sløyfa av
Amtmannsvegen.

Amtmannsvegen - Nøisomhed til venstre

Kommunedelplan for gang- og sykkeltrafikk foreslår å knytte sammen østre og vestre arm av
Siriusvegen. I dette planarbeidet er denne varianten vurdert som en mindre gunstig løsning
fordi det gir dårligere stigningsforhold og større grad av konflikt med boligeiendommer.
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5.5 Universell utforming

I dette planarbeidet er definisjonen «Tilgjengelighet for flest mulig» lagt til grunn. På dette
plannivået er det i første rekke stigning og hvileplasser som er vektlagt. Andre sider av
universell utforming, som taktile belegg og ledelinjer ivaretas ved utarbeidelse av byggeplan.

Kommunedelplanen for gang- og sykkelveger angir hvileplass for hver 200m, og er
retningsgivende for denne planen.

For strekninger inntil 100m er kravet maks 5% stigning i sentrumsområder og 7% utenfor.

Avbøtende tiltak/ løsninger ROS

Det er ikke identifisert negative konsekvenser for samfunnssikkerhet.

6 KONSEKVENSUTREDNING

Planen vurderes å ikke falle innunder forskriften for konsekvensutredning.
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7 KONSEKVENSER AV PLANFORSLAGET

7.1 Landskap

Selv om planen medfører inngrep langs traséen, er omfanget for lite til at det har betydning
for det overordnede landskapsbildet.

7.2 Naturmangfoldsloven

Planforslaget er vurdert etter Naturmangfoldslovens §§8-12. I tråd med § 8
(kunnskapsgrunnlaget) er det gjort en vurdering av områdets naturverdier.
Kunnskapsgrunnlaget baserer seg på eksisterende informasjon som ligger tilgjengelig på
naturbase.no, artskart. Det er registrert en punktlokalisering, hekkeområde for dvergspett, i
Retiroparken.

Iht- §9 (føre var prinsippet). Med tanke på sakens karakter og risiko for skade på
naturmangfoldet vurderes kunnskapsgrunnlaget å stå i rimelig karakter. Det planlegges
etablering av gang- og sykkeltrasé i tettbygd strøk eller i allerede etablerte trafikkområder.
Gjennom aktuell lokalitet, Retiroparken, går det per i dag en gangsti som er i bruk, og det er
således ikke snakk om et helt nytt inngrep. Tiltaket vurderes ikke å ha risiko for irreversibel
skade på naturmangfoldet.

§ 10. (økosystemtilnærming og samlet belastning). Gang- og sykkelvegen vil følge trasé for
eksisterende gangsti gjennom parken, i utkanten av parkområdet langs nordre grense.
Området vil antakelig få noe større gjennomgangstrafikk av gående/ syklende ettersom det
tilrettelegges for dette, men den samlede belastningen vurderes ikke å endre seg dramatisk
fra dagens situasjon.

§ 11. (kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver). Tiltaket er gjort som et
ledd i planarbeidet. Det vurderes ikke å føre til miljøforringelse.

7.3 Trafikkforhold

Frænavegen 19 kan benytte gs-vegen som adkomst til Fjellbruvegen.

Antall parkeringsplasser i tilknytting til Fabrikkvegen 13 vil bli redusert med ca. 17 plasser.

7.4 Kollektivtilbud

Planen har ingen konsekvenser for kollektivtilbudet.

7.5 Universell tilgjengelighet

Planforslaget vil bedre tilretteleggingen for bevegelseshemmede, og det legges inn flere
hvileplasser langs gang- og sykkelvegen i tråd med føringer om universell tilgjengelighet.
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7.6 ROS

Sjekkliste for vurdering av risiko og sårbarhet i samfunnsplanleggingen utarbeidet av
Fylkesmannen i Møre- og Romsdal er gjennomgått og ligger vedlagt. Sjekklisten er tolket
dithen at det overordnede spørsmålet er om det er knyttet uakseptabel risiko til hendelsene
beskrevet i sjekklisten. Siden planen bare omfatter gang- og sykkelveg er det vurdert slik at
konsekvensene av uønskede hendelser på eller ved gang- og sykkelvegen vil ha så små
konsekvenser at det ikke er knyttet uakseptabel risiko til noen av forholdene i sjekklisten. De
viktigste er kommentert i det følgende:

7.6.1 Grunnforhold

Det er ikke kunnskap om ustabil grunn innenfor planområdet. I bestemmelsene stilles det
krav til geotekniske undersøkelser før igangsettingstillatelse slik at eventuelle utstabile
grunnforhold vil avdekkes.

7.6.2 Flombølger eller fjellskred

Det er gjort registreringer ved Opstadhornet på Oterøya, som viser at en større del av fjellet
kan gli ut i fjorden og forårsake flodbølge. Jfr. FylkesROS – fjellskred (2011). Dersom
Opstadhornet skulle rase ut vil dette avstedkomme en flodbølge på ca. 25m som skyller
innover Molde sentrum. Om denne enkelte steder når gang- og sykkelvegen, er risikoen lav
og konsekvensene små.

7.6.3 Ekstremvær og havnivåstigning

Tiltaket er ikke utsatt for ekstremvær og havnivåstigning.

7.6.4 Støy, luftforurensning og forurensning i grun nen

Tiltaket vil ikke medføre støy utover anleggsfasen. Selv om gang- og sykkelvegen fører til en
redusert vekst i biltrafikken ved at flere går og sykler vil det ikke gi merkbart bidrag til å
redusere vegtrafikkstøy.

Redusert vekst i biltrafikk som følge av økt gang- og sykkeltrafikk vil redusere veksten i
utslipp av klimagasser og svevestøv.

7.6.5 Spesielle forhold ved utbygging/gjennomføring

Kabler og ledninger i grunnen kartlegges i forbindelse med gjennomføring av planen.

7.7 Teknisk infrastruktur

Det må bygges ny bru over Moldeelva mellom Elvegata og Industrivegen.
Gang- og sykkelvegen krysser Frænavegen i undergang med lysåpning 4 x 3m.
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7.8 Økonomiske konsekvenser for kommunen

Tiltaket er et prosjekt i en planlagt bypakke for vegutbygging som skal finansieres med
bompenger og statlige tilskudd. Bompengepakken antas vedtatt i Stortinget i 2015.
Kommunen vil få økte utgifter til drift og vedlikehold av gang- og sykkelveg.

7.9 Interessemotsetninger

Mindre areal som i dag er boligbebyggelse reguleres om til annen veggrunn og garasje/ bod
på aktuelle boligtomter må rives. Parkeringsareal i tilknytning til Industrivegen 13 reduseres.

7.10Avveining av virkninger

Tiltakets betydning med tanke på å få etablert en sammenhengende gang- sykkelstruktur på
i området vurderes her som viktigere enn å bevare uthusene og parkeringsareal.

Tiltaket er i tråd med overordnet kommunal sykkelplan, og blir et viktig bidrag for å bedre
ferdsel og trafikksikkerhet for myke trafikanter.

8 INNKOMNE INNSPILL

Nedenfor er et sammendrag av alle innkomne innspill fra samråd og medvirkningsprosessen.
Innspillene er vedlagt planbeskrivelsen.

Aktør Merknader Kommentar

Møre og Romsdal
fylkeskommune

– datert 25.06.2012

Automatisk freda kulturminne

1. Påpeker potensiale for funn av
automatisk freda kulturminne.

Planfaglig vurdering
2. Er positiv til tiltaket og at det blir

arbeidet med et stort
sammenhengende område. Påpeker at
det ikke var kart i oppstartannonsen,
og at det kan gjøre det vanskelig for de
berørte å få med seg at
reguleringsarbeidet har startet. Det kan
i sin tur gi grunnlag for klager med
utgangspunkt i saksbehandlingsfeil.

Automatiskfreda kulturminne

1. Kommunen er klar over
dette, og sørger for at det
blir gjennomført
registrering

Planfagligvurdering

2. Molde kommune mener
at kart over så lang
strekning nedfotografert
til å passe i en
avisannonse ikke ville gitt
vesentlig mer
informasjon. Invitasjon til
orienteringsmøte i
oppstartannonsen og
annonse på kommunens
hjemmeside
kompenserer for
manglende kart i
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3. Ber om at alle tilstøtende arealer blir
regulert, og at alle avvik fra gjeldende
planer blir omtalt. Det må lages
oversikt over alle gjeldende
reguleringsplaner innenfor området, og
fastsettes reguleringsbestemmelser til
boligområder som sikrer av
eksisterende boliger om nødvendig
kan gjenreises. Mener det kan vær
tjenlig å dele opp planområdet i flere
delområder.

avisannonsen.
3. Det reguleres bare

nødvendig areal til å
gjennomføre tiltaket.
Planområdet er av denne
grunn ikke
sammenhengende, men
regulerer nødvendig
areal for å få en
sammenhengende gang-
og sykkelrute.

Oversikt over gjeldende
planer som vil bli berørt
er laget.

Norges
vassdrags-og
energi-direktorat

-Datert25. juni
2012

NVE har ingen innspill til planarbeidet

Molde kommune
Rådetfor
funksjons-
hemmede

-Datert
26.06.2012

Er positive til planen, og ber om at det blir
satt spesiell fokus på universell utforming i
forbindelse med stigningsgrad, belysning
overganger og hvilebenker. Vil gjerne
bidra i det videre arbeidet med planen.

Det er i alle brukergruppers
interesse at
stigningsforholdene blir så
gunstige som mulig. Mange
sider ved universell
utforming, som ledelinjer,
taktile belegg og belysning
hører hjemme i
gjennomføringsfasen.
Kommunedelplanen for
gang- og sykkelveger har
krav om hvileplasser, og det
er regulert inn areal til dette
formålet.

Fylkesmanneni
Møre og
Romsdal

-Datert2. juli 2012

Generelt

1. Positiv til at kommunen arbeider med
lengre, gjennomgående strekninger for
gang- og sykkeltrafikk. Etterlyser
kommunedelplan for gang- og
sykkelveger, og kobling mellom
planarbeidene.

2. Påpeker at oppstartannonsen ikke
viser avgrensing av planområdet, og at
grunneierne ikke er varslet om
oppstarten ved brev. Ber kommunen
legge til rette for at alle parter får
anledning til å medvirke i planarbeidet.
Mangler her kan bli avgjørende ved evt
klage på reguleringsplanen.

Generelt

1. Reguleringsplanen er i
hovedsak en detaljering
av deler av
kommunedelplanen for
gang- og sykkelveger.

2. Se kommentar til samme
innvending fra
fylkeskommunen.

Samfunnssikkerhet

3. Samfunnssikkerhet er
vurdert og sjekket ut ved
bruk av fylkesmannens
sjekkliste som er vedlagt
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Samfunnssikkerhet
3. Krever at det må gjennomføres en

ROS-analyse, gjerne med
utgangspunkt i Fylkesmannens
sjekkliste.
Barn og unges interesser

4. Forutsetter at barn og unges interesser
blir ivaretatt.

planbeskrivelsen.

Barn og unges
interesser

4. Barn og unge er en viktig
målgruppe for
tilrettelegging for gang-
og sykkeltrafikk.
Planarbeidet er derfor i
barn og unges interesse.

Sameiet
Frænavegen19

-Datert
29.06.2012

Peker på at dagens gangveg går over
eiendommen Frænavegen 19. Ber om å få
beholde vegrett og parkeringsplasser.

Den nye gang- og
sykkelvegen går lenger fra
boligen i Frænavegen 19 enn
dagens gangveg, og berører
i utgangspunktet ikke
avkjørsel og
parkeringsplasser.
Avkjørselen fra Frænavegen
19 rett ut i Frænavegen er
uheldig. I reguleringsplanen
er det derfor lagt til rette for
at denne eiendommen kan
benytte et kortere parti av gs-
vegen som adkomst mot
Fjellbruvegen.

Fabrikkveien13
AS

-Datert3. juli
2012

Mener tiltaket vil være positivt for
leietakerne. Legger ved forslag til løsning
for kryssing av Moldeelva.

I reguleringsplanen er
kryssinga av Moldeelva lagt
noe lenger ned enn det
Fabrikkveien 13 foreslår. Det
skyldes hensyn til stigning på
brua fordi høydeforskjellen
mellom øst- og vestsida av
elva øker mot.


