
 

 

Planbeskrivelse for detaljregulering for Øvre Eikrem BK1 og BK2  

1.  Bakgrunn 

1.1 Hensikten med planen 

Det er for Øvre Eikrem vedtatt en områdeplan som er grunnlag for utarbeiding av 

detaljregulering for delområdene.  Detaljregulering som her blir fremmet, er for delområdene 

BK1 og BK2 som er søndre del av områdeplanen. 

 

1.2 Forslagstiller, plankonsulent, eierforhold 

Eikrem Utbygging står for prosjektet og er forslagstiller til planen.  Kosbergs Arkitektkontor 

AS har laget planforslaget som kommunen har tilpasset til rammene fastsatt i områdeplanen.  

Eikrem Utbygging eier det meste av grunnen, men arealet grenser til en rekke private 

boligeiendommer, med eller uten hus, som inngår i planen. 

 

2. Planprosessen 

Oppstart av planarbeidet har vært kunngjort med annonse i avisene og tilskriving til 

offentlige og private parter med frist 9 januar.  Til dette kom det 8 merknader.  Det var 

orienteringsmøte med de nærmeste naboene 28.januar.  Til dette er det kommet 1 merknad. 

 

3. Planstatus og rammebetingelser 

3.1 Områdeplan Øvre Eikrem II plannr  200913, samt reg.endring av del av samme plan plannr 

201117 

Disse planene omfatter hhv områdene BK1 og BK2 i områdeplanene som er områder for 

konsentrert småhusbebyggelse.  Planforslaget fraviker fra dette.  I stedet er det fremmet 

forslag på bruk av arealene til frittliggende eneboliger med eventuell sekundærleilighet, men 

på små tomter. 

Molde kommune har ikke innvendinger til denne endringen.  Med den konsentrerte 

bebyggelsen som er blitt på oversiden av vegen, vil dette dempe presset på området og går 

inn i strøkets tidligere karakter.  Det ser og ut til å være godt mottatt av de som bor omkring. 

 

3.2 Gjeldende reguleringsplaner 

I tillegg til nevnte områdeplaner er det vedtatt detaljregulering for området innenfor 

områdeplanen i nordvestre hjørne.  Dette er Øvre Eikrem BB1 og BB2  plannr 201135 med 

blokkbebyggelse. 

 

4. Beskrivelse av planområdet, eksisterende forhold 

4.1 Beliggenhet og avgrensing av planområdet 

Planområdet er avgrenset til de arealene som i områdeplanene er avsatt som BK1, BK2 og 

BF1, BF2.  De to siste områdene er alt fradelte tomter der de fleste er bebygde, men og noen 

er ubebygde.  Alt dette inngår i planforslaget.  Det er ikke gått utover hva som alt er regulert i 

områdeplanen. 

 

 

 

 



 

 

4.2 Dagens arealbruk og tilstøtende arealbruk 

I nedkant er det en boligrekke som randbebyggelse til Frænavegen.  Ellers har området vært 

tidligere landbruksjord.  I overkant holder blokkbebyggelsen på Eikrem Panorama på å bli 

etablert. 

 

4.3 Stedets karakter 

Det karakteristiske er småhusbebyggelsen i nedkant som en får en tilpassing til. 

 

4.4 Kulturminner og kulturmiljø 

Det er gjennomført arkeologiske undersøkinger av hele området.  Øvre nordøstre hjørne skal 

frigjøres ved utgravinger.  Dette er sirklet inn på plankartet som id 146700.  Området ved 

siden av, utenfor planområdet, er båndlagt som hensynssoner. 

Kulturminner fra nyere tid er ikke registrert i området nå. 

 

4.5 Naturverdier 

Det ligger ikke opplysninger om området i naturbase. 

4.6 Rekreasjonsverdi, - bruk, uteområder 

Om friområder 

4.7 Trafikkforhold 

Hovedtilkomst er fra regulert samleveg i feltet som er knyttet til kommunal veg Olav Oksviks 

veg.  Denne går ned på fylkesveg Frænavegen som er nedenfor feltet. 

4.8 Teknisk infrastruktur 

Overføringsledning for vann og avløp går forbi området.  Greinledning er lagt inn i området i 

forbindelse med opparbeiding av BB1 og BB2. 

4.9 Grunnforhold 

Grunnforholdene for boligområdene er grunt løsmassedekke på fjell.  

4.10 Risiko og sårbarhet 

Risikomatrise er vist som eget skjema. 

Enkelte punkt krever nærmere kommentar. 

Området er støyutsatt fra Frænavegen.  Dette er kommentert under pkt.5.3 om 

planforslaget. 

Krav til brannvann for denne type bebyggelse er 25 l/s fordelt på to uttak.  

Brannvannskapasiteten  har vært vurdert i samband med plan for BB1 og BB2 som krever 

dobbelt så mye vann.  Det skulle være tilstrekkelig vurdert. 

 

5. Beskrivelse av planforslaget 

5.1 Reguleringsformål 

Bebyggelse og anlegg 

- Boligbebyggelse frittliggende småhus, ny bebyggelse B1 – B5 

- Boligbebyggelse eksisterende bebyggelse, BF1 og BF2 



 

 

Samferdselsanlegg 

- Kjøreveg, adkomstveg fra samleveg i feltet 

- Gangveg, fortau 

 

Grønnstruktur 

Friområde 

- Turdrag 

 

5.2 De enkelte reguleringsformåla 

Boligbebyggelse 

Området B1 – B5 er nye tomter.  Tomtene er om lag 500 m2, og de skal bebygges med 

eneboliger, evnt med sekundærleilighet i tillegg.  For områdene B3 og B5 skal møneretning være 

på tvers av bakken.  Det er i alt 24 nye tomter. 

Området BF1 og BF2 er bebygde tomter, men med tre fraskilte ubebygde.  Det eråpnet for 

fortetting på eksisterende tomter.  Byggegrense mot veg er endret i forhold til områdeplanen.  

Det er tilsagn fra vegvesenet om justering av byggegrense over eiendom 32/3 i øst nærmere 

fylkesvegen.  Lenger vest er byggegrense lagt etter eksisterende bebyggelse i områdeplanen.   

Etter ønske fra eierne er byggegrense flyttet mot fylkesvegen til sammenhengende å flukte med 

de to bygga som ligger nærmest fylkesvegen. 

 

Samferdselsanlegg 

Kjøreveg 

Dette adkomstveger med totalbredde 4 meter.  Stigning er maks 8 %.  Det er beregnet skjæring 

og fylling, men dette er ikke lagt inn i plankartet fordi det kan være fjell i grunnen og en må 

påregne støttemurer for ikke å redusere tomtene. 

Gang- sykkelveg 

Dette er fortau i eksisterende plan som er lagt inn i denne fordi fortauet er lagt om i vegkryssene.  

Det er lagt opp til en snarveg opp til hovedvegen. 

Grøntområde og friområde 

Grøntdrag som turdrag er lagt inn i samsvar med områdeplanen. 

Friområde må sees under ett for hele områdeplanen.  Totalt tall på boenheter er førende for 

kvantitet og innhold.  BB1 og BB2, blokk = 140 boenheter, BK 4 (ubebygd) = 50 boenheter, BK 5 

(ubebygd) = 20 boenheter, BK1/BK2 = 24 boenheter.  I alt er dette ca 234 boenheter. 

Nærlekeplass min.100 m2 er for inntil 25 boenheter.  Kvartalslekeplasser, 1,5 da, er for over 25 

boenheter.  Ballfelt, 2,5 da, er for over 150 boenheter.  Plassene kan kombineres og deles opp. 



 

 

I planområdet er dette løst slik: 

I område BB1 og BB2 skal det opparbeides egne nærlekeplasser, det samme skal gjøres for de 

ikke bebygde områdene BK4 og BK5.  Nærlekeplass for B1 – B5 er i denne planen avsatt 

friområde F2 på 400 m2. 

I områdeplanen er det satt av eget areal på 900 m2 som skal opparbeides som kvartalslekeplass.  

Det er forutsatt tilsvarende areal som ballfelt i BK 1 når det blir realisert.  Dette er løst med 

avsatt friområde F1 på 1300 m2, og dette er ballfelt for hele området. 

En vil og vise til regulert friområde FG5 i områdeplanen som i tillegg til nevnte kvartalslekeplass 

på 900 m2, har et areal på 4 da som er båndlagt som arkeologisk funnområde.  Det vil si at det 

ikke kan opparbeides med anlegg, men det er et åpent friområde med gras og vegetasjon, 

tilgjengelig for alle for lek og rekreasjon.   Det må ikke være et krav at det skal være tekniske 

anlegg for at det skal kunne fungere som friområde. 

Det er da i alt regulert 6,6 da til friområde innenfor hele planområdet til områdeplanen til nå. 

Videre vil en vise til regulert friluftsområde på 15 da i overkant av feltet og med samme 

grunneier.  Her skal ikke skogen fjernes, annet enn stelles.  Dette vil være for mer fri bruk.  

 

5.3 Andre element 

Støy 

Støy er vurdert i en egen utgreiing i samband med områdeplanen.  Det er der beregnet og 

vist støynivå for 2m og 4 m over bakken for situasjon uten tiltak og ved situasjon med tiltak 

med oppsetting av 3 meter levegg.  Støynivået er i utgangspunktet ikke høyere enn at det er 

akseptabelt nivå innendørs med skjerming som en fasade utgjør.  Men uteområde krever 

skjerming.  Alt uteareal på en eiendom er i denne sammenhengen ikke oppholdsplass.  Det 

må være en egnet, brukt plass slik at det bare er en del av tomta som må skjermes.  

Det er i utgreiinga vist til at en kunne bruke planlagt bebyggelse som skjerm.  Dette kunne 

gått dersom en hadde konsentrert bebyggelse i rekker, men frittstående bebyggelse blir det 

åpent og minimal effekt. 

I planen er lagt inn sammenhengende støyskjerm langs hele Frænavegen.  For å skjerme ny 

bebygggelse midt i området, må det settes opp skjerm langs med hele Frænavegen, også 

langs eksisterende bebyggelse.  Skulle det på eiendom langs Frænavegen bli satt opp bygg 

helt ned i ny byggegrense, kompenserer det for levegg. 

Støyskjerming vil bare gjelde for nye tiltak som generer eller tar i mot støy. 

 

Flystøy er påpekt av Avinor.  Tiltak mot dette er vist til den enkelte byggesak. 

 

6413 Molde 07.02.2014  

Vedtatt av Molde kommunestyre 19.06.2014 i sak 48/14  



 

 

 

 

 

 

 

 


