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  Ref.: 2008/784 

 
 
GENERELT 
 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 4-2 skal det utarbeides en planbeskrivelse 
for alle reguleringsplaner. Planbeskrivelsen skal beskrive planens formål, 
hovedinnhold og virkninger, samt planens forhold til rammer og retningslinjer som 
gjelder for området. 
Planbeskrivelsen er et plandokument som følger reguleringsplanen gjennom hele 
prosessen helt fram til planvedtaket. 
 
 
PLANENS FORMÅL 
 
Formålet med detaljreguleringen er å legge til rette for utvikling og bruk av Molde 
fengsel og hvordan det kan føres opp et nybygg for kulturskolen. I tillegg skal planen 
fastsette rammer for utvikling av bebyggelsen langs Øvre veg og Fridtjof Nansens 
gate. 
Planen skal i tillegg ta stilling til framtidige avkjørselsforhold.  
 
 
RAMMER OG RETNINGSLINJER 
 
Plan- og bygningsloven: 
PBL § 1-1 Lovens formål. Prinsippet om universell utforming skal ivaretas. Det 
samme gjelder hensynet til barn- og unges oppvekstvilkår og estetisk utforming av 
omgivelsene. 
 
Arealplaner: 
Planområdet berører følgende planer: 
Plan nr. 0149 Regulering av brannstrøket i Molde. Det er ikke angitt  

reguleringsformål for berørt område. 
Plan nr. 0354 Reg.plan for planteskoleområdet. Berørt område er regulert til  

vegformål. 
Plan nr. 0502 Reguleringsplan Molde kretsfengsel. Reguleringsformål er  

offentlig bebyggelse/fengsel, og bevaring av bygninger. 
Plan nr. 200405 Molde sentrum. Berørt område er regulert til kjøreveg og fortau. 

 
Kommunedelplan for Molde by, vedtatt 2000 Arealbruken er avsatt til offentlig  

bebyggelse, grøntområde og boligbebyggelse. I tillegg legges det 
til grunn en omlegging av vegsystemet i området. Dette siste er 
forlatt i forbindelse med regulering av Molde sentrum, plan 
200405. 
Største delen av grøntområdet er i reguleringsplan 0502, som er 
nyere enn kommunedelplanen, omregulert til offentlig 
byggeområde. 

 
Kulturminnelova 
Kulturminnelova er hjemmelsgrunnlaget for fredning av Molde fengsel, bygninger og 
tilhørende arealer.  
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Energipolitisk handlingsplan: 
Energipolitisk handlingsplan har som mål å fremme bruk av fjernvarme, evt. 
”nærvarme”, hvor fjernvarme ikke er tilgjengelig.  
Planområdet ligger innenfor Istad Nett AS sitt konsesjonsområde for fjernvarme. 
 
Boligsosial handlingsplan: 
Planen gir Molde kommune anledning til å påvirke og delta i utviklingen av nye 
boliger i kommunen.  
 
E39 – fergefri kyststamveg: 
Det er utarbeidet konseptvalgutredninger for en framtidig fergefri kyststamveg – E39. 
Denne er under behandling i departementet. Denne vil ha betydning for trafikkbildet i 
bykjernen. 
 
Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal og transportplanlegging: 
Det er et nasjonalt mål at planlegging av arealbruken skal sees i sammenheng med 
planleggingen av det framtidige veg- og transportsystemet. 
 
Rikspolitiske retningslinjer for barn- og unges interesser i planleggingen: 
Målsetningen er å synliggjøre og styrke barn og unges interesser i all planlegging og 
byggesaksbehandling etter plan- og bygningsloven. 
 
 
ROS-ANALYSE 
 
I forbindelse med all arealplanlegging etter plan- og bygningsloven skal det 
utarbeides en risiko- og sårbarhetsanalyse, jfr. plan- og bygningsloven § 4-3. Dette 
for å avklare om der i området eksisterer uakseptable forhold eller fare for hendelser 
som gjør området uegnet til planlagt bruk, eller det må foretas tiltak for å redusere 
slik fare/risiko. 
Tilsvarende vurdering skal gjøres med hensyn på virkninger som en følge av 
gjennomføring av reguleringsplanen. 
 
Metodikken er basert på sjekkliste utarbeidet av Fylkesmannen i Møre og Romsdal, 
sist revidert 02.01.2013. 
 
 

Sjekkliste for vurdering av risiko og sårbarheit i saker etter plan- og bygningslova  
Utarbeidd av Fylkesmannen i Møre og Romsdal. Revidert 02.01.2013 
 

Emne  Er det knytt uakseptabel risiko til følgjande forhold? Nei Ja 

Naturgitte 
forhold 

a Er området utsett for snø-, jord-, steinskred eller større fjellskred?  X  

b Er det fare for flodbølgjer som følgje av fjellskred i vatn/sjø? X  

c Er det fare for utgliding av området (ustabile grunnforhold)?  X  

d 
Er området utsett for flaum eller flaumskred, også når ein tek omsyn til auka 
nedbør som følgje moglege av klimaendringar? 

X  

e Er skogbrann/lyngbrann i området til fare for bustader/hus? X  

f Er området sårbart for ekstremvêr/stormflo – medrekna ev. havnivåstiging? X  

g Treng det takast særskilte omsyn til radon?  X  

i Anna (spesifiser)?   

Omgivnad 

a Er det regulerte vassmagasin med spesiell fare for usikker is i nærleiken? X  

b Er det terrengformasjonar som utgjer spesiell fare (stup etc.)? X  

c Vil tiltaket kunne føre til overfløyming i lågareliggande område? X  
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d Anna (spesifiser)?   

Verksemdsrisiko 

a Omfattar tiltaket spesielt farlege anlegg? X  

b 
Kan utilsikta/ukontrollerte hendingar i nærliggande verksemder utgjere 
risiko? 

X  

Brann/ulykkes-
beredskap 

a Har området mangelfull sløkkjevassforsyning (mengde og trykk)? X  

b Har området problematiske tilkomstruter for utrykkingskjøretøy? X  

Infrastruktur 

a Er det kjende ulykkespunkt på transportnettet i området? X  

b 
Kan utilsikta/ukontrollerte hendingar på nærliggande transportårer inkl. sjø- 
og luftfart utgjere risiko? 

X  

c Er det transport av farleg gods til/gjennom området? X  

Kraftforsyning 

a Er området påverka av magnetfelt frå høgspentliner? X  

b Er det spesiell klatrefare i høgspentmaster? X  

c Vil tiltaket endre (styrke/svekke) forsyningstryggleiken i området? X  

Vassforsyning 

a Er det mangelfull vassforsyning i området? X  

b 
Ligg tiltaket i eller nær nedslagsfeltet for drikkevatn, og kan dette utgjere ein 
risiko for vassforsyninga? 

X  

Sårbare objekt 

a 

Medfører bortfall av følgjande tenester spesielle ulemper for området: 
- elektrisitet ? 
- teletenester? 
- vassforsyning? 
- renovasjon/spillvatn? 

X  

b Er det spesielle brannobjekt i området?  X 

c Er det omsorgs- eller oppvekstinstitusjonar i området?  X 

Er området 
påverka/ 
forureina frå 
tidlegare bruk 

a Gruver: opne sjakter, steintippar etc.? X  

b Militære anlegg: fjellanlegg, piggtrådsperringar etc.? X  

c Industriverksemd som t.d. avfallsdeponering? X  

d Anna (spesifiser)?   

Ulovleg 
verksemd  

a Er tiltaket i seg sjølv eit sabotasje-/terrormål? X  

b Finst det potensielle sabotasje-/terrormål i nærleiken?  X 

Sjekklista er gjennomgått den 07/06 - 2013 av sign:   Jostein Bø 

 
Kommentarer til sjekklista: 
 
I utgangspunktet er dette en nyregulering av bebygd område i Molde sentrum. 
Tiltakene denne reguleringsplanen gir hjemmel for, representerer ikke nye 
institusjoner som i seg selv generer fare eller risiko for seg selv eller omgivelsene. 
 
Infrastruktur pkt a  Kryss mellom Øvre veg (fylkesveg) og Fridtjof Nansens  

gate (kommunal veg) er av de mindre gode 
kryssløsningene i området. Dette gjelder særlig 
vertikalprofilet.  
Gjennom reguleringsplanen, som ikke omfatter Fridtjof 
Nansens gate i full bredde, er det sikret areal for en 
forbedret fortausløsning, samt at bestemmelsene krever 
en egen plan for «gatetunet» mellom kulturskolen og 
Molde videregående skole. 
Resultatet vil bli en nedsatt trafikkhastighet, som vil være 
et positivt bidrag med hensyn på trafikksikkerheten. 

 
Sårbare objekt pkt. b og c Kulturskolen vil i seg selv bli definert som et spesielt  

brannobjekt.  
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Inn til planområdet finnes også eldreinstitusjon, 
videregående skole og Molde domkirke.  
Situasjonen er likevel vurdert slik at reguleringsplanen ikke 
blir påvirket av eller fører til slike forhold at det må 
innreguleres særskilte tiltak. 
 

Støy    Deler av planområdet ligger innenfor område som i  
kommunedelplanen er definert som en miljøtiltakssone, 
hvor en skal særlig ivareta estetisk opprusting og 
utbedring av støyforhold. 
Dette er ivaretatt, og forholdene knyttet til vegtrafikkstøy 
innarbeides i planen når støyberegningene er fullført. 

 
 
HOVEDINNHOLD 
 
Hovedgrepene i planen er følgende: 

 Området for ny kulturskole er regulert til offentlig tjenesteyting. Dette omfatter 
arealet som tidligere er regulert til fengselsformål.  

 Hovedtilkomsten til kulturskolen skal skje fra Veøygata. Det skal der etableres 
område for hente-/bringefunksjoner knyttet til kulturskolen. I øst skal det kunne 
skje vareleveranse, men eller skal arealet inngå i et skjermet område for gående, 
som en del av et felles «gatetun» med Molde videregående skole. 

 Det er regulert inn hensynssone med egne bestemmelser for det området som vil 
bli omfattet av Riksantikvarens fredningsvedtak.  

 Langs Øvre veg er arealbruksformålet kombinert bolig/forretning/kontor og 
offentlig tjenesteyting. I dette tilfelles spesielt med tanke på etablering av 
krisesenter. 

 Avkjørsler samordnes. 

 Det er innregulert en gangveg gjennom området. 

 Parkering skal bare i svært avgrenset grad skje på terreng. Bilparkering skal 
henvises til under terreng/bygninger eller andre steder.  

 
 
VIRKNINGER 
 
Kulturskolen: 
Ved bygging av kulturskole vil bruken av fengselsbygningene og området rundt 
revitaliseres til et attraktivt og kreativt område, samtidig som en sikrer bevaringen av 
og fengslet og gir det en ny funksjon som ramme for kulturskoleaktiviteten. 
 
Det vil være utfordrende å finne de praktiske løsningene både for å tilrettelegge 
bruken av de eksisterende bygningene ved Molde fengsel innenfor de rammer som 
kan aksepteres ut fra et fredningsperspektiv, og hvordan sammenkoblingen mellom 
ny og eksisterende bygninger skal utformes og bli tjenlig. 
I dette arbeidet har det vært tett kontakt mellom kommune, arkitekt og 
Riksantikvaren. 
 
Deler av det offentlige byggeområdet har et tilleggsformål – hensynssone 
båndlegging etter lov om kulturminner. Reguleringsplanen inneholder særskilte 
bestemmelser knyttet til dette formålet.  
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I tillegg vil Riksantikvarens endelige vedtak om fredning, og betingelsene for dette, bli 
det gjeldende rammeverket for forvaltningen av området. 
 
Ny kulturskole vil føre til økt trafikk i Veøygata. Denne vil i hovedsak være knyttet til 
bringing og henting av elever til og fra skolen. Det er innarbeidet bestemmelser som 
krever at det etableres en ryggefri situasjon for formålet, dimensjonert for personbiler. 
Denne skal inngå i byggesaken og ferdigstilles som en del av byggeprosjektet. 
 
Slik skisseprosjektet for kulturskolen er utarbeidet, og slik begrensningene for dette 
er innarbeidet i planen, vil bygningsvolumet ikke skape sjenanse eller ulempe for 
Kirkebakken omsorgssenter nord for Veøygata. 
 
Krisesenter: 
Krisesenter representerer i denne sammenhengen en bolig, hvor beboeren (-ene) 
oppholder seg for en avgrenset periode. Derfor er reguleringsformålet satt til bolig. 
 
Den optimale plasseringen her er at Krisesenteret plasseres rett øst for fengselet. 
Begrunnelsen for dette er at så langt det er mulig er det behov for skjerming mot 
direkte innsikt.  
Dette betinger at en kommer til enighet med eierne, som er den samme på begge 
sider av dagens krisesenter, slik at en kan få til en formålstjenlig arrondering 
makebyte. 
Gjennom de kontakter som så langt har vært, har en grunn til å tro at dette lar seg 
løse. En slik arrondering vil også være en fordel for å få til mer helhetlige løsninger 
på de øvrige arealene, og en rasjonalisering og samling av avkjørslene til området. 
 
Trafikksikkerhet: 
I tillegg til de tiltakene som er omtalt ovenfor, vil skissert gangveg gjennom området 
være en avlastning i forhold til å lede gående utenom krysset mellom Fridtjof 
Nansens gate og Øvre veg. Denne vil representere et alternativ for de som skal til 
sentrum og vestover. 
Dette vil redusere belastningene på fotgjengerovergangene i krysset. 
 
Kjørevegene opprettholdes som i dag og i samsvar med reguleringsplan 200405 – 
reguleringsplan for Molde sentrum. 
 
Avkjørsler til Øvre veg øst for fengselet er redusert til én under forutsetningen at det 
blir kun utkjøring til Fridtjof Nansens gate fra eiendommene langs Øvre veg. 
Eiendommen Fridtjof Nansens gate 1, gnr. 24 bnr. 1238, må ha både ut- og 
innkjøring her så lenge denne ikke inngår i nevnte utbygging. Dette må ordnes med 
skilting/avtaler. 
 
Barn- og unges interesser: 
Dette forholdet gjelder flere sider ved denne planen. 
Etablering og utvikling av kulturskole og konseptet rundt denne innenfor rammene av 
et fredet fengselsanlegg, oppfattes som et viktig bidrag for barn- og unges interesser 
i sentrumsområdet. 
Dessverre er også tilrettelegging av et krisesenter også et tiltak som både indirekte 
og direkte er nødvendig for å ivareta disse interessene. 
Når det gjelder boligdelen ellers, så blir graden av tilrettelegging av utearealer inne i 
sentrumsområdene reduserte på hver tomt. For slike områder må det henvises til 
andre arealer. I dette tilfellet finnes det grønne lunger både rett over gata og en 
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opparbeidet lekeplass rett bak rådhuset. Avstanden til denne siste er ca 150 m. 
Avstandsvurderinger til slike arealer må også sees på noe annerledes i 
sentrumsområdet enn ellers, da det oftest handler om at det er nødvendig med 
voksenfølge. 
Dette vurderes på samme måten som det er gjort i reguleringsplanen for Molde 
sentrum når det gjelder forholdet til arealer og friområder. 
 
Byutvikling: 
I reguleringsplan for Molde sentrum er det innregulert boligbebyggelse langs 
sørsiden av Øvre veg. Intensjonen er at det her skal kunne skje en sanering og 
oppføring av en mer robust og urban boligbebyggelse. Reguleringsplanen gir rom for 
å føre denne bebyggelsen opp til kôte +27. dette er knapt 10 m over Øvre veg i 
området, og mellom ca 0,5-3,0 m over eksisterendebebyggelse på sørsiden. Ny 
bebyggelse her er begrenset av en byggegrense som åpner opp sikten vestover 
gateløpet mot domkirka. 
 
Eksisterende bebyggelse på nordsiden av Øvre veg her, strekker seg opp til ca kôte 
28-29. Mønet på Rådsstua er på kôte + 30,3. 
 
I denne reguleringsplanen er det gitt en byggelinje som gir bare et mindre tomteareal 
mellom fortau og veggliv. Det er gjort for å bidra til et noe mer åpent gatebilde, og lys 
inn til den nye bebyggelsen. Øvre veg er ikke en bred gate, og en full utbygging på 
sørsiden vil skjerme vesentlig.  
Ved å angi byggelinje får en her et verktøy til å styre plassering av ny bebyggelse slik 
at denne danner en samlet gatelinje. 
Med bestemmelser om å ta vare på eksisterende vegetasjon, vil denne blant annet 
danne en overgang til de fredede bygningene – Rådsstua. Likevel er byggelinjen slik 
at den nærmeste bebyggelsen skal trekkes noe bak. I tillegg er det innarbeidet 
bestemmelser som gir en avtrapning i byggehøyden nærmest båndleggingsområdet.  
Dette er gjort for å dempe overgangen fra ny bebyggelse inn mot de fredede 
bygningene. 
 
Gjennomføring av reguleringsplanen forutsetter at gjenstående enebolig med 
adresse Øvre veg nr. 3, rives. Det har blitt understreket av Møre og Romsdal 
fylkeskommune sin kulturavdeling, at det er viktig at denne eiendommen og 
bygningen ble bevart. Begrunnelsen er at dette er en bolig oppført tidlig på 50-tallet, 
og representerer slik en del av gjenoppbyggingen etter krigen. Bygningen framstår 
også rimelig opprinnelig i sitt eksteriør. 
For kommunen kan dette være et dilemma. En ser verdien av å ta vare på slike 
bygninger, som er lett «tilgjengelig» for å illustrere eneboligbebyggelsen fra den tid. 
På den andre siden er dette en svært sentral tomt, som også vil ligge i et område 
som etter hvert vil gjennomgå vesentlige endringer.  
Men like viktig er det for kommunen å legge forholdene til rette for etablering av et 
nytt krisesenter her. Tomtevalget har vært gjenstand for en grundig avveining, der en 
ser at denne plasseringen kan gi gode og skjermede forhold, samtidig som den er 
svært sentral og lett tilgjengelig. 
Derfor har kommunen konkludert med at en vil prioritere dette forholdet framfor å 
regulere bygningen til bevaring. 
 
 
Arealplansjefen 


