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BAKGRUNN OG HENSIKT FOR DETALJREGULERINGEN 
 
I samarbeid mellom Statens vegvesen og Molde kommune ble det i 2007  
varslet igangsetting av reguleringsarbeid for Sandvegen mellom krysset med 
Julsundvegen og krysset med Bjørnstjerne Bjørnsons veg. Hensikten den gang var ”en 
oppgradering av vegstrekningen med nødvendig fortau og kryssløsninger.” 
Planprosessen ble den gang ikke ført videre, men Statens vegvesen har utarbeidet forslag 
til plankart. 
 
I dag er det flere forhold i tillegg til oppgradering av Sandvegen, som en ønsker å vurdere 
og avklare gjennom en reguleringsprosess: 
o Tilrettelegging for boligbebyggelse på kommunens eiendom på nordsiden av 

Sandvegen. 
o Det er blant annet behov for utvidelser ved Fylkeshuset, og i den sammenhengen vil 

kommunen se nærmere på hele området mellom Sandvegen, Julsundvegen og 
Aleksandra-kvartalet. 

o Det arbeides med planer for boligutvikling på boligeiendommer opp mot Bjørnstjerne 
Bjørnsonsveg. 

 
Målsetninger er at vedtatt plan skal legge rammer for opprusting av deler av Sandvegen 
med fortau, boligbygging på området mellom Sandvegen og Bjørnstjerne Bjørnsonsveg, 
tilbyggsmuligheter for Fylkeshuset, reguleringsmessig hjemmel for bevaring av enkeltbygg, 
og sikring av sammenhengende grøntarealer. 
 
 
PLANPROSESS 
 
Reguleringsplanen er utarbeidet som en detaljregulering etter plan- og bygningsloven  
§ 12-3. 
 
2011.10.08 Annonsering av oppstart av planarbeidet, med brev til  

naboer og grunneiere, samt høringsinstanser. 
Innspillfrist 10.11.2011. 

2012.03.20. Orienteringsmøte med naboer og grunneiere 
2012 april Orienteringsmøte med Ungdomslaget BULL 
2013.05.13. varsel om utviding av planområdet.  

Innspillfrist 01.06.2013 
2014.02.08. 1. gangs behandling i plan- og utviklingsutvalget, sak 15/14. 
2014.02.22. Offentlig ettersyn. 

Merknadsfrist 04.04.2014. 
 
I tillegg har det undervegs vært drøftinger med Møre og Romsdal 
fylkeskommune, Statens vegvesen og Fylkeshuset AS. 

 
 
PANSTATUS 
 
Plan nr. 197309 Reguleringsendring av området Parkvegen – Sandvegen –  

Bjørnstjerne Bjørnsons veg – Symra barnehjems vestgrense. (1974). 
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Plan nr. 198026 Reguleringsplan for Reknesområdet. (1982). 
Plan nr. 198122 Reguleringsplan for Røysan og Reknes sør. (1985). 
Plan nr. 199307 Reguleringsendring nord for Rv 662, Sandvegen –  

Reknessenteret. ( 1994). 
Plan nr. 199605 Reguleringsendring del av Reknesområdet. (1997). 
Plan nr. 199708 Reguleringsendring Reknesområdet.(1997). 
Plan nr. 199808 Reguleringsendring Reknesmoloen – Tolbugata. (2000). 
Plan nr. 200007 Reguleringsendring for vestre del av Reknesområdet. (2001) 
Plan nr. 200405 Reguleringsplan for Molde sentrum. (2011). 
Plan nr. 200806 Reguleringsplan for Folkebadet. (2008) 
 

 
Reguleringsplaner. 
 
I gjeldende reguleringsplaner er arealbruken i hovedsak avsattsom veg- og trafikkareal, 
friområde, boligbebyggelse og offentlig bebyggelse. Dette er i grove trekk også i samsvar 
med kommunedelplan for Molde sentrum 1997-2007. 
 

 
Kommuneplanen 
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PLANOMRÅDET 

 
 
Planområdet er et utbygd område, der offentlig bebyggelse er dominerende, men med 
noen private boliger i bakkant mot Bjørnstjerne Bjørnsons veg. I tillegg til selve 
Fylkeshuset er det flere bygninger i offentlig eie det er knyttet kulturhistorisk interesse til, 
og som dermed også er bevaringsverdige. 
 
Det er ca 20 m høydeforskjell på tvers av planområdet. 
Tre hovedfartsveger dominerer strukturen i området, Julsundvegen, Sandvegen og 
Bjørnstjerne Bjørnsonsveg. 
I tillegg til at deler av bebyggelsen er bevaringsverdig, må det samme også sies om en del 
av vegetasjonen i form av store trær/alétrær. 
 
Planområdet utgjør et område som ligger utenfor den gamle sentrumsstrukturen i Molde, 
samtidig som det sammen med Aker stadion og Seilet former en slags avslutning på 
bykjernen, 
Planområdet sammen med tilgrensende områder på sørsiden av Julsundvegen har i dag 
en struktur og utforming som er vanskelig å integrere i en forlengelse av Storgata. Til det 
er bygningenes størrelse, utforming og plassering for usammenhengende. 
Men områdets grønne kvaliteter er lett synlige og verdifulle elementer i sentrumsbildet. 
 
 
PLANFORSLAGET 
 
Hovedinnhold: 
 
o Planområdet er noe redusert i vest i forhold til oppstartsvarslet. Dette gjelder 

kryssområdet mellom Julsundvegen og Sandvegen. Begrunnelsen er at det i 
forbindelse med alternative planer for påhugg for Bytunellen, vurderes det løsninger 
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som også kan påvirke dette krysset. Utformingen av gangveger inn til krysset er i 
planforslaget utformet i samsvar med forslag til planløsning fra Statens vegvesen. 

o Vegløsningene i planen baserer seg på dagens situasjon. 
Sandvegen er regulert i samsvar med Statens vegvesen sitt planforslag, datert 
08.12.2008. Kjøreveg 6,5 m + sykkelfelt og fortau på hver side, samt frittliggende gang-
/sykkelveg på nordsiden av Fylkeshuset 
Bjørnstjerne Bjørnsons veg er gitt samme vegbredde, 6,5 m. Også her er det lagt inn 
sykkelfelt og fortau på hver side. Planen tar også hensyn til Symralinja, som er regulert 
i eldre reguleringsplaner. 
Eksisterende veg mellom Julsundvegen og Sandvegen i østre delen av planområdet er 
endret slik at denne ikke lenger er gjennomgående, men som tilkomst til 
Alexsandrakvartalet, framtidig til en andre etasje i et framtidig parkeringshus, og en 
mulighet for tilkomst til østre delen av Fylkeshuset.  
Fortau og gang-/sykkelvegnettet er opprettholdt og komplettert innenfor planområdet. 

o Til fylkeshuset er eksisterende avkjørsel erstattet med en hovedavkjørsel lenger vest, 
og en avkjørsel for varelevering flytte noe mot øst. Denne er ment å være i 
kombinasjon med tilkomst til underjordisk parkering. 

o Det er tatt inn et sammenhengende grøntbelte mellom Julsundvegen og Sandvegen 
øst for Fylkeshuset. Dette er en videreutvikling av ideen om den grønne korridoren som 
er omtalt i reguleringsplanen for Molde sentrum. 
Det grønne beltet langs nordsiden av Julsundvegen og eksisterende gang-/sykkelveg 
beholdes. 
Arealene vest for Fylkeshuset er også videreført som grøntområde/friområde i samsvar 
med tidligere gjeldende regulerings- og kommuneplaner. 

o 5 av de 8 bygningene fylkeskonservatoren har pekt som bevaringsverdige, er sikret i 
reguleringsplanen. 

o Innenfor regulert boligområde kan det føres opp konsentrert bebyggelse innenfor de 
bygningshøyder og byggegrenser som er angitt i plan og bestemmelser. Tilkomsten til 
disse skal skje fra Bjørnstjerne Bjørnsonsveg. 

o Det er avsatt areal til utvidelse av Fylkeshuset. I tillegg til å dekke Fylkeshuset AS sitt 
rombehov, er målsetningen at et slik tilbygg skal dempe og skalere ned det ellers store 
og tunge bygningskomplekset i retning av byens øvrige skala. 

o Det er innregulert mulighet for et underjordisk parkeringsanlegg under den grønne 
korridoren øst for Fylkeshuset. 

 
Det byplanmessige grepet er i planen, i tillegg til å legge til rette for sentrumsnære boliger, 
er forholdene langs Julsundvegen som Storgatas forlengelse og bysenterets «avslutning» 
mot vest. 
Bebyggelsen langs sørsiden av Julsundvegen er relativt uensartet, også i struktur, slik at 
det dannes ikke noe tydelig gateløp. Plasseringen med en økende avstand mellom gate 
og bygning, signaliserer at en her forlater gatestrukturen/gateløpet i sentrum/Storgata. På 
sett og vis danner det siste bygget ved Fjordstuene en avslutning på dette. 
På nordsiden er det lengst i øst regulert inn og for en stor del etablert, et grøntområde som 
sammen med grønnstrukturen langs vegen og gang-/sykkelvegen er med å tydeliggjøre at 
en har forlatt bykjernen og dens sentrumsgatestruktur. 
At Fylkeshuset med sin tunge bygningsmasse er plassert inne i denne grønnstrukturen, 
ødelegger ikke dette inntrykket.  
En framskutt bygningsdel ned mot Julsundvegen vil danne større innramming av 
grøntarealet øst for dette. Med visning til grepet med en grønn struktur langs 
Julsundvegen som er omtalt ovenfor, er det en forutsetning at bygget ikke bryter denne. Et 
slikt tilbygg vil være den siste innsnevringen i gateløpet mot vest, og på den måten 
markere bykjernens avslutning.  
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Reguleringsplanens hovedvekt på å beholde de grønne strukturene på tvers og langs 
Julsundvegen, sikrer hovedidéene i planen selv med ulik grad av riving av eksisterende 
bygg og tilbygg til Fylkeshuset. Kvaliteten ved denne er særlig de store og gamle trærne. 
Plassering av et parkeringsanlegg rett vest for bykjernen, er vurdert som et viktig grep for 
å legge til rette for reduksjon av trafikk og parkeringsbehov i sentrumsområdet 
 
Forholdet til rammer og retningslinjer 
 
Plan- og bygningsloven: 
PBL § 1-1 Lovens formål. «Loven skal fremme bærekraftig utvikling til beste for den 
enkelte, samfunnet og framtidige generasjoner.  . . . . .  Prinsippet om universell utforming 
skal ivaretas i planleggingen og kravene til det enkelte byggetiltak. Det samme gjelder 
hensynet til barn og unges oppvekstvilkår og estetiske utforming av omgivelsene.»  
En bærekraftig arealbruk tas ivare ved at sentrale byggeområder i byens sentrum tillates 
sterkere utnyttet, både til regionale funksjoner og nye boliger, samtidig som en sikrer 
viktige byrom og grønne korridorer. 
Dette siste er svært vesentlig av estetiske og miljømessige grunner, og underbygges 
dessuten ved at planområdet er sterkt «befolket» gjennom arbeidsplasser, og likeså 
tilgrensende arealer særlig på sørsiden av Julsundvegen. 
I sentrumsområdene, hvor det ikke lar seg gjøre å etablere «private» utearealer, er det 
kommunens ansvar å påse at det etableres og sikres større felles uterom. Dette er gjort 
her. 
Dette vurderes også som tiltak for å ivareta barn- og unges interesser og oppvekstvilkår. 
Målsetningene om å legge prinsippene om universell utforming til grunn, er innarbeidet i 
planbestemmelsene. 
 

 
 
 
Det er gjennomført ei registrering av grøntstrukturene i området (2014), som går fram av 
kartskissen ovenfor. Det meste av disse områdene er opparbeidet i en eller annen grad. 
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Mellom Julsundvegen og Sandvegen er området opparbeidet som en oppholds- og 
lekeplass. De øvrige er i stor grad parkmessig opparbeidet som grøntsoner/-drag delvis 
med allétrær. Gjennom disse områdene er det tilrettelagt for gående og syklende. 
Området sør for Aker stadion har innfridd som et attraktivt grøntområde for både turgåere 
og opphold. Dette fungerer svært godt sammen med kaiene/Storkaia og 
Aleksandraparken. Utviklingen av Sjøfronten vil forsterke denne funksjonen. 
Innenfor omtrent samme avstand ligger også området rundt Chateauet med sitt restaurerte 
hageanlegg langs aksen opp til Reknesparken og videre. 
I slike sentrumsområder aksepteres det at boligene har mindre tilgjengelig privat 
utearealer. Retningslinjer om dette vil formelt være på plass i forbindelse med ny 
kommunedelplan. - I denne planen har det derfor vært viktig å opprettholde de 
grøntarealene som eksisterer, inklusive opparbeidet lekeplass. 
 
I forbindelse med etablering av leiligheter innenfor område BB1, er det i tillegg lagt vekt på 
at det skal opparbeides privat uteoppholdsareal innenfor området. Jfr. bestemmelsene og 
plankartet.. 
 
Samordnet areal- og transportplanlegging: 
Målsetningene med de Rikspolitiske retningslinjene er blant annet «at en samordning av 
areal- og transportpolitikken skal begrense omfanget av arealbruk til tettstedsformål og få 
redusert eller stabilisert transportomfanget.» Dette betyr i en annen ordlyd at en skal 
økonomisere med, dvs utnytte, sentrumsnære arealressurser i stedet for å ta i bruk nye 
arealer som på grunn av større avstander til sentrum i sin tur genererer mer (unødig) 
trafikk. 
Dette skal ikke være en isolert matematisk vurdering, men må sees i forhold til andre 
viktige hensyn. 
I denne planen vurderer en at rammene for arealbruk er i samsvar med disse 
retningslinjene. 
I tillegg ligger dette området med mange arbeidsplasser, inn til aktuell kollektivtrasé med 
nærliggende holdeplasser. 
 
Gjennom hovedplan for gående og syklende har kommunen vist hvor slike hovedtraséer 
skal være. I reguleringsplanen er dette vist gjennom at det er satt av areal til sykkelfelt, 
fortau og gang-/sykkelveg i tråd med denne. 
Dette er viktig både med tanke på «gjennomfart» og at det innenfor området er mange 
arbeidsplasser. 
 
Lokalisering av et parkeringsanlegg slik planen viser, er som tidligere nevnt et strategisk 
valg. Hensikten er at dette skal være med å avlaste bysentret vedr parkeringsbehov og 
dermed biltrafikk. I et avgrenset område vil denne løsningen kunne føre til en økt 
trafikkbelastning ved kjøring inn og ut av anlegget. 
Når en likevel mener dette er riktig, er det ut fra følgende: 
o Mye av trafikken går i området pr. dato. 
o Stopp i kjørebanen for å svinge inn i anlegget vil kunne medvirke til mindre kjøring i 

Storgata, trafikken finner andre veger. 
o De pågående arbeidene med Bypakke og Møreakse har også som mål å redusere 

trafikken inn til bykjernen, og i så måte er dette et ønsket tiltak som faller sammen med 
målsetningene. 

o Området er en del av byområdet, der det må aksepteres at trafikken ikke til en hver tid 
kan gå helt uhindret, og at den eventuelle merbelastningen i dette området er 
akseptabelt. 
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Strategisk del av kommuneplanen: 
Dette planarbeidet startet opp før det ble utarbeidet og vedtatt ny kommuneplanens 
samfunnsdel hvor de strategiske føringene ble vedtatt, og likeså kommunens planstrategi. 
I både den nye og tidligere kommuneplanens samfunnsdel er det fokusert på byutvikling til 
det beste for byen selv og for regionen, i tillegg til at en gjennom slik byutvikling også 
sikrer eksisterende kvaliteter ved de etablerte omgivelsene. 
I denne reguleringsplanen er dette uttrykt ved  
- at grønne og viktige byrom er ivaretatt og videreutviklet 
- at det gis muligheter for etablering av sentrumsnære boliger av ulik kategori i samsvar 

med boligsosial handlingsplan 
- at en etter en vurdering og avveining sikrer at de vesentligste av den bevaringsverdige 

bebyggelsen fortsatt skal bestå også som kulturhistoriske elementer 
 
Arealplaner: 
Viktige hovedgrep i gjeldende kommunedelplaner og reguleringsplaner er sikret og 
videreutviklet i denne detaljreguleringen. Dette gjelder først og fremst Kommunedelplan 
Molde sentrum 1997-2007, og Plan nr. 200405 – Reguleringsplan for Molde sentrum  
 
Energipolitisk handlingsplan: 
Energipolitisk handlingsplan har som mål å fremme bruk av fjernvarme, evt. ”nærvarme”, 
hvor fjernvarme ikke er tilgjengelig. 
Planområdet ligger innenfor gjeldende konsesjonsgrenser for etablering av 
fjernvarmeforsyning, gitt til Istad Nett AS. Det er ikke etablert lik leveranse i dette området, 
og det er pr. dags dato usikkert om og evt. når det kan skje. 
Men i samsvar med kommunens energipolitiske handlingsplan, retningslinje i pkt. 24, er 
det derimot innarbeidet i bestemmelsene at det ved nybygg og hovedombygginger skal 
tilrettelegges for vannbåren varme. 
 
Boligsosial handlingsplan: 
Regulert boligområde gir kommunen mulighet til både på egen grunn og i samarbeid med 
andre å følge opp vedtatt boligsosial handlingsplan for å legge til rette for et flerfoldig 
botilbud i sentrum. 
 
Folkehelseperspektiv: 
Kommuneplanens samfunnsdel fokuserer på viktigheten av at folkehelseperspektivet skal 
inngå i planleggingen. 
I denne planen legges det vekt på følgende faktorer som bidrar til dette: 
o Sentrumsnær lokalisering av boliger og arbeidsplasser med små avstander til et 

mangfoldig handels- og tjenestetilbud. 
o God tilgang til kollektivtransport. 
o Universell utforming 
o Lett tilgjengelige grøntarealer. 
o Hensyntagen til belastninger fra vegtrafikkstøy ved nye byggeprosjekter. 
 
Kulturminner: 
Det er innenfor planområdet ikke tidligere påvist kulturminner (fornminner) som er 
automatisk freda etter Kulturminneloven.  
Men Reknesområdet har flere kulturminner fra nyere tid, og det er pekt på at det innenfor 
planområdet er 8 bygninger som er vurdert til å være bevaringsverdige av ulike grunner: 
1. Julsundvegen 7, bygd ca 1930, del av Romsdal amtsjukehus/nå kontor 
2. Julsundvegen 3, bygd 1820-25, flytta hit i 1919, bolighus 
3. Julsundvegen 11, bygd 1915-16, bolighus/ nå kontor 
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4. Julsundvegen 13, bygd 1925-40, flytta hit, bolighus/nå kontor 
5. Julsundvegen 15, bygd 1942, tysk administrasjonsbygg/nå kontor 
6. Sandvegen 1A, bygd ca 1916, tuberkulosesanatorium for barn/nå Reknes ungdomshus 
7. Sandvegen 1B, bygd etter 1939, skole ved barnesanatoriet 
8. Sandvegen 4, bygd 1914, bolighus/seinere off./frivillig aktivitet 
 
Dette området er nært knytte til sjukehushistorien i Molde, og det har en kulturhistorisk 
verdi å ta vare på konkretet elementer fra denne historien. Som det går fram av plankartet, 
er bygningene nr. 3, 4, 6, 7 og 8 markert som bevaringsverdig bebyggelse. Begrunnelsen 
for dette er flere. Disse ligger selvsagt slik plassert at de ikke er til hinder for den 
utviklingen som er tilrettelagt i planen. Videre representerer disse både  

 
 
kulturhistoriske og arkitekturhistoriske kvaliteter som gir en berikelse til området. Jfr. også 
Møre og Romsdal fylkeskommune sitt innspill. Selv om noen av disse ikke står på sin 
opprinnelige plass, er de plassert med gode og rommelige omgivelser som framhever 
kvalitetene. 
Ved at en i planen legger til rette for en fortsatt bruk av disse, mener en i stor grad å sikre 
at bygningene blir tatt vare på for ettertiden 
Bygningene 1, 2 og 5 har en valgt ikke å regulere til bevaring. Bygning nr. 1, del av 
amtsjukehuset, kommer i konflikt med målsetningen om en større sammenhengende 
grønnkorridor, mer enn bygning nr. 8. Denne konflikten er kanskje ikke sterk nok til at 
bygget bør fjernes. Men dersom det blir aktuelt å etablere et større underjordisk 
parkeringsanlegg, vil bygningen måtte fjernes. Dette er vurdert som en svært tjenlig 
lokalisering med tanke på å betjene sentrumsområdet. 
Bygning nr. 2 er nok den bygningen som det knyttet minst kulturhistorie til, som er relevant 
for allmennheten og byen. 
Bygning nr. 5 danner en arkitektonisk – både eksteriørmessig og proporsjonsmessig –
nyttig motvekt til selve Fylkeshuset. Ved sin plassering i front av Fylkeshuset blir dette 
forsterket. Fylkeshuset er slik organisert at det utvendige området ved hovedinngangen er 
lite og mangelfullt, og skal dette gjøres mer funksjonelt må det utvides. I så fall må 
bygningen fjernes. Derfor åpner planen for at bygningen kan rives. 
 
Konklusjonen er at planutformingen samlet sett ivaretar viktige elementer i byens 
kulturhistorie og arkitektoniske enkeltbygg. 
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Risiko- og sårbarhetsvurdering (ROS) 
 
Fylkesmannens sjekkliste: 
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)? X  

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  

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 

 
Vurderinger: 
Grunnforhold - Det har vært gjennomført flere store grave- og anleggsarbeider innenfor 
planområdet i forbindelse med store byggearbeider, vegbygging og etablering av større 
tekniske anlegg. Det er i disse sammenhengende ikke avdekket vanskelige grunnforhold 
som skulle kreve ekstra undersøkelser og vurderinger. Det er derfor ikke funnet nødvendig 
å innarbeide særskilte tiltak i om dette i planen. – Jfr. Noregs vassdrags- og 
energidirektorat sitt innspill til planarbeidet.  
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Overvann - Det er etablert kommunale anlegg for å håndtere overvann fra både drenering- 
og takvann knyttet til bygninger, og øvrige veg- og terrengsluker i området. Da området i 
stor grad er utbygd fra før, er disse anleggene vurdert som tilstrekkelige.  
Men i bestemmelsene er det dessuten stilt krav om at nye planer for drenering og 
overvann skal legge vekt på lokal håndtering så langt det er gjennomførbart, og at disse 
planene skal godkjennes av kommunen før anleggs- og byggearbeider kan igangsettes. 
 
Utilsikta hendelser - Innenfor planområdet er det ikke virksomheter eller lignende som 
representerer noen spesiell fare eller risiko for hendelser som skulle begrense 
mulighetene for videre bruk og utvikling.  
Fylkeshuset er i seg selv et spesielt brannobjekt som er underlagt særlig tilsyn. 
På sørsida av Julsundvegen er der i dag en bensinstasjon. En brann eller eksplosjon her 
vil ha virkninger for planområdet. Det er likevel ikke knyttet slik risiko for en slik hendelse 
at det i reguleringsplanen må innarbeides spesielle hensyn. 
For de som oppholder seg i Fylkeshuset er det mulig å evakuere i flere retninger dersom 
en slik situasjon skulle oppstå.  
 
Planområdet vurderes ikke å være spesielt sårbart i forhold til om offentlige 
infrastrukturtjenester skulle falle ut enn omgivelsene ellers. 
 
Støy – Regulert boligområde vil være utsatt for vegtrafikkstøy. Det er gjort vurderinger av 
dette, som kan legge begrensinger på utnyttelsen av området. Dette forholdet er tatt inn i 
reguleringsbestemmelsene. 
 
Sabotasje - Hva som kan være et sabotasjemål er vanskelig å forutse, og kan ofte være 
relativt situasjonsbestemt. I andre sammenhenger er internasjonal skipstrafikk vurdert å 
være mulig sabotasjemål. På Storkaia er det derfor etablert tiltak som kan redusere en slik 
risiko. 
Avstanden fra et mulig tilbygg til Fylkeshuset til utsiden av Storkaia er ca 115 m. Da 
havnemyndighetene i tillegg vurderer risikoen for en slik episode som svært liten, er det 
ikke funnet nødvendig å innarbeide særlige forholdsregler mot dette i reguleringsplanen. 
 
 
VIRKNINGER 
 
o Vedtatt reguleringsplan med bestemmelser gir muligheter og rammer for framtidige 

tiltak som reguleres av plan- og bygningsloven.  
o Virkninger i forhold til byplanmessige forhold og kulturhistoriske forhold er omtalt 

ovenfor. 
o Reguleringsplanen legger til rette for å gjennomføre målsetningene i hovedplan for 

gående og syklende innen for planområdet. Vesentlig effekt av dette vil en får ved 
videre planlegging og oppgradering langs Sandvegen, som inngår i utbyggingsplanen 
for Bypakke Molde. 

o Reguleringsplanen legger begrensinger for utnyttelsen av område for boligutvikling på 
grunn av støybelastning. 

o I reguleringsplanen er det regulert inn et parkeringsanlegg under den grønne 
korridoren. Dette er et sentralt byplangrep, som vil ha store virkninger for bruk av andre 
arealer i bysenteret. 

 
 
 


