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FORORD 

Asplan Viak har vært engasjert av Årø Næringspark AS for å utarbeide reguleringsplan med 
konsekvensutredning for Årø Næringspark. Yngvild Meinseth  har vært Asplan Viaks 
kontaktperson for oppdraget.  Alf Idar Småge, Birgitte Nilsson, Marthe Fuglesang, Torgeir 
Solli, Eva Irene Lindvik,  Haregewoin Haile Chernet, Håvard Knotten, Diana van der Meer, 
Hanne Lønmo og Susanna Grimsæth har også deltatt i arbeidet.  

Yngvild Meinseth har vært oppdragsleder for Asplan Viak.  

 

Molde, 17/04/2015 
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Oppdragsleder 
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1 SAMMENDRAG 

Skrives når vi har gått gjennom med prosjektledelse og kommunen. 
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2 BAKGRUNN 

2.1 Hensikten med planen 

Formålet med reguleringsplanen for Årø Næringspark er innenfor planområdet å legge til 
rette for aktiviteter som defineres under begrepet handel med plasskrevende varer, noe 
detaljvarehandel og kontorareal, lager og verksted, forsamlingslokale, samt et mindre antall 
boliger. Reguleringsplanen må løse adkomst til og fra området med kopling mot eksisterende 
vegnett, tilrettelagt for belastning fra planlagt aktivitet. Planlagt utbygging forutsetter endring 
av formål i forhold til gjeldende plan. Det er også behov for økt detaljeringsgrad som ramme 
for framtidig aktivitet. 

Selskapet Årø Næringspark AS har ervervet den tidligere «Vegsentralen» på Årø fra Mesta 
Eiendom AS for utvikling av Årø Næringspark. Ei tomt på ca 35daa disponeres til utvikling. 
Det er stor interesse for etableringer på området og Årø Næringspark ønsker med 
reguleringsplanprosessen å legge til rette for ny virksomhet. 

2.2 Forslagsstiller, plankonsulent, eierforhold 

Forslagsstiller er Årø Næringspark AS. Plankonsulent er Asplan Viak AS. 

 

 

Figur 1 Berørte eiendommer i planområdet. 
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2.3 Forskrift om konsekvensutredning 

Planlagt detaljregulering ble ved første melding om oppstart vurdert til ikke å være KU-pliktig 
etter Forskrift for konsekvensutredninger. Ved utvikling av prosjektet kom en fram til at 
tiltaket likevel faller inn under bestemmelsene i forskriftens §2, bokstav f). 
Reguleringsplanforslaget tar sikte på tilrettelegging for mer enn 15000 m² nytt 
utbyggingsareal. Det ble derfor meldt ny oppstart med planprogram. 
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3 PLANPROSESSEN 

3.1 Melding om oppstart med planprogram 

Det ble meldt oppstart av reguleringsarbeid første gang i Romsdals Budstikke og på 
kommunens hjemmesider i april 2013. 

Det kom inn totalt  5 merknader til oppstartsmeldingen. Disse er referert og kommentert i 
kap.8. 

Som følge av utvikling av prosjektet ble det valgte å melde ny oppstart med planprogram i 
desember 2014. Meldingen ble annonsert i Romsdals Budstikke 20.12.2014 og på 
kommunens hjemmesider med frist for uttale 13.02.2015. Det kom inn totalt 8 merknader til 
den 2. oppstartsmeldingen. Merknadene er referert og kommentert i kap.8. 

3.2 Vedtak av planprogram 

Plan- og utviklingsutvalget behandlet saken 14.04.2015 slik: 

Kommunalsjefens forslag til vedtak: 

«Plan- og utviklingsutvalget godkjenner med hjemmel i plan- og bygningslovens §4-1 
planprogram for detaljregulering for Årø Næringspark, slik dette framgår av vedlegg. 
Plan- og utviklingsutvalget slutter seg til kommunalsjefens presiseringer knyttet til 
oppfølgende utredninger». 

Kommunalsjefens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

Kommunalsjefens presisereringer til oppfølgende utredninger: 

 ROS-analysen må også vurdere om områder i eller i nærheten av planområdet vil 
være sårbare for tilretteleggingen reguleringsplanen hjemler. 

 For støyvurderingen må summen av vegtrafikkstøy og flystøy legges til grunn. Dette 
må særlig vektlegges i forhold til eventuell etablering av nye boliger.  

 Avinors BRA –plan vil være førende for utnyttelsen av området. Særlig gjelder dette 
mulige byggehøyder. Forholdet burde vært ført opp under «Viktige rammer for 
arbeidet». 

 I strategiske vurderinger som legges til grunn for kommunedelplan fra Strande til 
Aukra grense, er det en forutsetning at det på Årø ikke etableres tilbud som kommer i 
et konkurranseforhold mot bysentret. Disse vurderingene forutsettes videreført i 
reguleringsplanen for Årø Næringspark i samarbeid med kommunen.  

Kommunalsjefen forutsetter at kommenterte forhold blir innarbeidet i planutredningene. 

3.3 Medvirkningsprosess 

Offentlige etater: 

En forutsetning for planarbeidet har vært nær kontakt med Molde kommune som ansvarlig 
planmyndighet, både med hensyn til planprosess og utforming av forslaget.   
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Det er avholdt oppstartsmøte med Molde kommune i forkant av begge oppstartsmeldinger, 
samt dialogmøter ved behov underveis i prosessen. 

Årø næringspark har i møter med Statens vegvesen i forkant av og underveis i 
planprosessen diskutert løsninger for av- og påkjøring fra tilliggende riks- og fylkesvegnett.  

Prosjektet har også hatt møte med Møre og Romsdal Fylkeskommune etter 1. melding om 
oppstart. 

 

Private grunneiere og naboer: 

Det legges opp til åpent informasjonsmøte i starten av perioden for offentlig ettersyn. Naboer 
og næringsdrivende i nærområdet er kontaktet ved behov for orientering og avklaring 
underveis i planprosessen. 
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4 PLANSTATUS OG RAMMEBETINGELSER 

4.1 Nasjonale planretningslinjer/føringer 

Rikspolitisk bestemmelse for kjøpesentre, fastsatt 27. juni 2008 
Rikspolitiske bestemmelser (RPB) for kjøpesentre gjelder for hele landet med unntak av 
områder hvor det i godkjente fylkesplaner og fylkesdelplaner er tillatt å etablere kjøpesentre. 

I bestemmelsen fastlegges at kjøpesentre bare kan etableres eller utvides i samsvar med 
retningslinjer i godkjente fylkesplaner eller fylkesdelplaner. I områder som ikke omfattes av 
godkjente fylkesplaner eller fylkesdelplaner vil kjøpesentre større enn 3000 m² bruksareal 
ikke være tillatt før godkjent plan foreligger. 

4.2 Regionale og kommunale planer 

Fylkesdelplan for senterstruktur i Møre og Romsdal 
Møre og Romsdals Fylkesdelplan for senterstruktur 2004 – 2008 ble vedtatt i 2004 og 
omfatter blant annet retningslinjer for lokalisering av kjøpesenter og andre større 
nyetableringer/ utvidelser innen detaljvarehandel. Fylkesdelplanen beskriver at disse skal 
lokaliseres innenfor sentrumsareal avgrenset i kommuneplan, og være tilpasset tettstedets 
størrelse og funksjon. Handel med plasskrevende varer bør ligge i eller i utkanten av 
sentrumsarealet. Plasskrevende varer defineres her (uttømmende) som biler og andre 
motorkjøretøy, fritidsbåter, landbruksmaskiner, trelast og andre større byggevarer, trær og 
planter i hagesenter.  

 
Regional delplan for attraktive byar og tettstader (høringsdokument) 
Dersom det ikke er tilstrekkelig plass i tilknytning til sentrumsområdet, kan det reguleres 
egne handelsområde som ikke ligger i tilknytning til sentrum. Dette gjelder fortrinnsvis 
dagligvarebutikker eller handel med plasskrevende varer. 

 
Kommuneplanens arealdel for Molde by 2000-2010  
Planområdet for Årø næringspark vises som næring-/industriområde.  

4.3 Gjeldende reguleringsplaner 

Plan nr 1575 Reguleringsplan for området Lergrovik – Årø – Røbekk. Vedtatt 09.05.1980 
Viser planområdet i hovedsak som industriformål uten særlig detaljering. Maks to etasjer. 
Byggegrense 30 meter mot riksveg. 

Plan nr 1600. Reguleringsplan for Årøråket. Vedtatt 15.05.2003 
Regulerer boligformål mot nord. Regulerer dagens kryss fra planområdet mot E39. 

Plan nr 0803. Reguleringsplan for Årølia vest. Vedtatt 11.12.2003 
Regulerer trafikksystem for «øvre nivå» (ved Akerhallen) og gangvegtrase mellom 
Akerhallen og elva. 
 
Plan nr 03.04. Reguleringplan for Molde Lufthavn, Årø. Vedtatt 16.09.2010 
Prosjektområdet ligger i gul sone for flyplasstøy. Det ligger høyderestriksjonsområde mellom 
E39 og flyplassen – makshøyde hinderflate 25 moh sør for riksvegen i kryssområde. 
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Plan nr 1502200924. Mindre reguleringsendring Årøråket. Vedtatt 16.09.2010 
Gjelder areal nord for Krohnsvingen. 
 
Plan nr 1502200915. Reguleringsplan undergang Årø. Vedtatt 16.09.2010 
Reguleringsplanen er relativt ny og regulerer i tillegg til ny undergang ved rundkjøringa, 
sammenhengende gangvegforbindelse langs fylkesvegen/elva mellom Årølia og 
undergangen. Omdisponering av arealer langs fylkesvegen til ny avkjørsel for Årø bryter 
regulert gangvegtrasé. Denne erstattes av sammenhengende gangveg gjennom Årø 
næringspark. 
 
Plan nr 200916. Reguleringsplan for rundkjøring mellom Ev39 og Rv64. 
Planen opprettholder regulering av deler av planområdet for Årø næringspark til 
industri/lager. Elva er regulert som friluftsområde i sjø og vassdrag. 
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5 BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET 

5.1 Beliggenhet 

Planområdet ligger nord for Årø flyplass, like nord for E39, ca 5,7 km øst for Molde sentrum. 

 

Figur 2 Planområdets beliggenhet 

5.2 Dagens arealbruk 

Planområdet benyttes i dag i hovedsak til verksted, lager og kontor. Vest for Årøelva ligger 
Statens Vegvesens laboratorium i sør og Årø Stål sitt verksted i nord. Disse har begge 
adkomst mot Fv64. Øst for Årøelva ligger den gamle «Vegsentralen». Bygningen leies i dag 
ut til Molde Billakkering, samt noe kontorareal. Bygningen like nord for «Vegsentralen» 
benyttes til lager. Øvrige bygninger på området er enkle garasjer/telt som også benyttes til 
lager. Nordøst i planområdet ligger Krohnsvingen som er tilkomstveg til Krohnstad 
Montesorribarnehage samt et par par privatboliger. Krohnsvingen og øvrig planområde øst 
for elva har adkomst via avkjørsel på E39. Gang-sykkelveg langs E39 krysser planområdet. 
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Figur 3 Dagens arealbruk i planområdet 

5.3 Stedets karakter 

Planområdet er i dag et ustrukturert og ruskete mellomareal nord for E39 og øst for Fv64 på 
Årø. Bygningsmassen preges av eksisterende og tidligere verksted- og lageraktivitet med 
enkel hallbebyggelse. Uteområdene er store asfaltflater som tidligere ble benyttet til 
oppstilling for vegvedlikeholdsutstyr o.l.  

Deler av flaten benyttes i dag til oppstilling av ødelagte biler. Planområdet deles av Årøelva 
som slynger seg fra nord til sør gjennom planområdet og videre ned mot flyplassen. 
Sideterreng og utforming av Årøelva er bearbeidet fra Fv64 og helt ned til sjøen. I 
planområdet gjelder dette spesielt kurven lengst mot nord som bilde fra 1960 (fig.4) viser 
som mer utflytende.  

Nye boliger etableres like nord for planområdet, som fortsettelse av eldre eksisterende 
boligområder videre østover. 

Årø kommer av norrønt «Árøy», sammensatt «ár», genitiv av å (mindre elv) og «øy», flat 
strekning ved vann. Offisiell skrivemåte var fram til 1995 «Årøy» i samsvar med eldre uttale. 
http://kartverket.no/Kart/Kartdata/Stedsnavndata/Stedsnavn-fylkesvise-filer 

 

 

http://kartverket.no/Kart/Kartdata/Stedsnavndata/Stedsnavn-fylkesvise-filer
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Figur 4 Landskap Årø 1960. Før riksvegen ble lagt om og elva strammet inn. 

5.4 Landskap 

Topografi og landskap 
Planområdet er del av det store landskapsrommet som favner bebyggelsesstripa langs 
Moldefjorden. Det befinner seg i nordlig ytterkant av «flaten» på Årø. Bak planområdet får 
terrenget mer stigning. Området ligger i utkanten av bebyggelsesområdet «Årølia» nord for 
E39 og eksponeres mot E39 og Fv64. 

Solforhold 
Området har gode solforhold det meste dagen. Kveldsolsituasjon som store deler av Molde 
for øvrig med skygge fra Moldelia på kvelden. 

Lokalklima 
Ikke registrert spesielle forhold knyttet til lokalklima. Trolig noe elvetrekk. 
 
Estetisk og kulturell verdi 
Planområdet har liten estetisk og kulturell landskapsverdi. 

5.5 Kulturminner og kulturmiljø 

I nærheten til planområdet ligger kulturmiljø knyttet til Indre Årø gård. Selve gårdstunet er 
datert tilbake til 1700-tallet og vedtaksfredet. Grønnstrukturen i og ved tunet er registrert som 
lokalt viktig. 

5.6 Naturverdier 

Årøelva renner gjennom planområdet. Det er i tilgjengelige databaser ikke oppgitt funn av 
spesielt verdifulle arter i området. 
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5.7 Rekreasjonsverdi/rekreasjonsbruk, uteområder 

Ingen spesielle registrert i planområdet. 

5.8 Trafikkforhold 

Kjøreadkomst 
Del av planområdet øst for Årøelva har i dag kjøreadkomst fra E39 like nord for Indre Årø 
gård. Statens vegvesens laboratorium og Årø Stål har egne adkomster mot Fv64.   

 

Figur 5 Eksisterende avkjørsler i planområdet 

Vegsystem 
Gjennomgangstrafikk via stamveg E39 passerer sør for planområdet. En betydelig 
trafikkstrøm passerer også på fylkesveg 64 vest for planområdet. Fv64 er tilførselsveg til 
boligfeltene i Årølia og trafikk til/fra Fræna, Eide og «ytre strøk». Nordøst for planområdet 
ligger lokalvegen Krohnsvingen, som gir tilkomst til Krohnstad Montesorribarnehage og 2 
boliger. 
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Figur 6 Vegsystem Årø. 

Trafikkmengde 
Trafikkmengden er relativt stor vest for rundkjøringa på Årø,13100 kjøretøy per døgn (ÅDT), 
men fordeler seg i to armer med ganske lik belastning vest (6000) og sør (6700) for Årø 
Næringspark. 
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Figur 7 Trafikkmengde Årø 2014-15 (NVDB). 

 
Ulykkessituasjon 

 

Figur 8 Trafikkulykker siste 10 år (2002-2011).(Kilde: NVDB 22.03.2013) 
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Som det fremkommer av ulykkesstatistikken i fig. 8 har det ikke vært registrert trafikkulykker i 

krysset mellom E39 og Krohnsvingen de siste 10 årene.  Med ulykker menes her ulykker 

med personskade. 

Kollektivtilbud 

 

Figur 9 Oversikt over holdeplasser og gang- og sykkelveger 

 
Bussruter som trafikerer området (kilde Nettbuss): 

 
E39 og Fv64 

701 Djupdalen - Årølia 
532 Elnesvågen 
533 Bud-Vikan 
534 Tverrfjell - Vikan 
501 Molde-Eide-Averøy-Kr.sund 

E39 

714 Hjelset - Kleive 
11/100 Timeekspressen 
902 Molde - Sunndal - Trondheim 
155 Molde - Halsa – Trondheim 

Merknad [AIS1]: Aukra auto kjører 
melom flyplassen og Nyhamna. 
Relevant for stoppet ved Brunvoll? 



Planbeskrivelse og konsekvensutredning 19 

 

Årø Næringspark AS Asplan Viak AS 

 

5.9 Barns interesser 

Ingen spesielle registrert i planområdet. 

5.10  Universell tilgjengelighet 

Området er flatt og lett tilgjenglig fra tilliggende gangvegnett langs E39. Mot boligområdene i 
Årølia er det en del stigning i terreng.   

5.11  Teknisk infrastruktur 

Det vil være behov for oppgradert teknisk infrastruktur ved tilrettelegging for nye tiltak i 
planområdet. 

5.12  Grunnforhold 

Rapport fra grunnundersøkelser foretatt våren 2013 viser at toppmassene i enkelte deler av 
planområdet består av fyllmasser av blandet kvalitet og at det her vil være nødvendig med 
masseutskifting før tomten vil være byggeklar. Under topplaget består løsmassene i 
hovedsak av steinrike, meget faste masser. 

Rapport 5132288-2, Grunnundersøkelser – 2013-06-25. Norconsult. 

5.13  Støy- og luftforurensing 

 Støy 5.13.1

Området er berørt av vegtrafikkstøy fra E39 og Fv64, som vist på fig.10. Kartet gjelder 
dagens situasjon i 4m høyder over terrenget. I gul sone er støynivået 55 – 65 dBA, i rød 
sone er støynivået over 65 dBA. Det indre av planområdet er delvis skjermet av eksisterende 
bebyggelse.  

Nærhet til flyplassen gjør at planområdet i sin helhet ligger i gul støysone for flystøy, dvs 
intervallet 52- 62 dBA. (Flystøy og vegtrafikkstøy har ulike intervallavgrensinger for 
fargesonene). 
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Figur 10 Utsnitt av støysonekart for vegtrafikkstøy (www.gislink.no) 

 

Figur 11 Flystøysonekart (Avinor) 

 Luftforurensing 5.13.2

Det er ingen boliger eller områder der mange oppholder seg innenfor planområdet som tilsier 
at luftforurensing er et problem i dagens situasjon. 

http://www.gislink.no/
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5.14  Risiko- og sårbarhet (eksisterende situasjon) 

Analysen er gjennomført med utgangspunkt i sjekkliste fra DSBs veilder «ROS i 
arealplanleggingen». Samlet vurdering for eksisterende situasjon og planforslag finnes i 
vedlagt ROS-analyse. 

 

Tenkelige uønskede 
hendelser 

Risikovurdering 

Elveflom Del av planområdet ligger lavt ifht elvekanten. 200 års 
flom vil kunne skade bebyggelse 

Sårbar flora Det er lite vegetasjon i planområdet, men de smale 
vegetasjonsstripene langs elva er viktige biotoper 

Sårbar fauna/fisk Områdene i og langs Årøelva er sårbare for utslipp og 
inngrep 

Vassdragsområder Årøelva renner gjennom planområdet 

Støy; trafikk Planområdet er nær nabo til Fv64 og E39 

Støy; andre kilder Planområdet er nær nabo til flyplassen. Støysensitiv 
bebyggelse vil bli berørt. Også uteoppholdsrom. 

Forurenset grunn Det er registrert forurenset masse i grunnen etter tidligere 
aktivitet. Noe er byttet ut. Et område gjenstår. 

Forstyrrelse for flytrafikk Planområdet dekkes av høyderestrikssjons-område for 
Molde lufthavn Årø. 

Ulykke i av-/påkjørsler Ikke registrerte hendelser, men generelt noe større risiko i 
kryss. 

Ulykke med gående/ syklende Ikke registrerte hendelser, men generelt noe større risiko i 
kryss 

Er det potensielle sabotasje-
/terrormål i nærheten? 

Flyplassen 
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6 BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET 

 Planlagt arealbruk 6.1.1

Bebyggelse og anlegg  
KBA1 -forretning/forsamlingslokale/kontor/lager 
KBA2 -bolig/forretning/kontor 
KBA3 -forretning/kontor/lager 
KBA4 -forretning/kontor/lager 
N1 -kontor/industri/lager 
N2 -kontor/industri/lager 
 

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 
Kjøreveg 
Fortau 
Gatetun 
Gangveg 
Gang-sykkelveg 
Annen veggrunn 
Annen veggrunn – grøntareal 
Kollektivholdeplass 
 

Landbruk, natur og friluftsområder samt reindrift (LNFR) 
Landbruksformål 
 

Bruk og vern av sjø og vassdrag 
Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone 
 

Hensynssoner 
H140 _Frisikt 
H320_SikringSone_Flomfare 

 Aktuelle reguleringsformål 6.1.2

Årø Næringspark tilrettelegges for inntil ca. 36100 m² BRA samlet med forretning, kontor, 
lager, industri, bolig m.v.  

 Detaljvarehandel –  maksimalt 3000m² 

 Handel med plasskrevende varer – ca  6500m² 

 Bolig – maksimalt 1600m² 

 Kontor, lager, industri – ca. 25 000m²  

Det tilrettelegges for ulike vegformål, eget formål for elv og kantsoner og noe LNFR for 
tilpasning mot landbruksområder i øst. 

BRA-tallene signaliserer hvor mye bruksareal som totalt tillates innenfor 
reguleringsgrensene. Dette vil i hovedsak være ny bygningsmasse (eksisterende bygninger 
øst for Årøelva planlegges revet), mens bebyggelsen vest for elva trolig fortsatt vil eksistere i 
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sin nåværende form i en periode. Det er valgt kombinerte formål da det vil være nødvendig 
med flere formål for samme bygning. 1.etasje er mest aktuell for handel og lager/verksted, 
mens 2. og 3. etasje er naturlig kontorareal. Bolig tillates kun i 4. og 5. etasje i KBA2. I KBA1 
tillates også forsamlingslokale da dette har vært etterspurt i planprosessen. I N1 og N2 
tillates ikke handel, men industriformål opprettholdes i tillegg til mulighet for kontor og lager. 

Planområdet tilrettelegges med tofelts kjøreveg, total kjørebanebredde 6 meter. Det 
reguleres fortau og ganglinjer gjennom planområdet langs kjøreveg. Det tilrettelegges for to 
kollektivholdeplasser innenfor planområdet. 

 Bebyggelsens plassering og høyde 6.1.3

For å illustrere tillatt bruksareal og tillatt høyde i planforslaget har Kosbergs arkitektkontor 
utarbeidet illustrasjonsplan for planområdet. Illustrasjonsplanen er ikke juridisk bindende. 
Innenfor viste byggegrenser kan annen utforming eller disponering av tillatt BRA være aktuell 
ved utarbeiding av byggeplan. 

Bebyggelse struktureres i øst-vest retning parallellt med E39 på samme måte som dagens 
«Vegsentral». Dette gir rasjonell utnyttelse av tomtene og gode lys- og utsiktsforhold i 
bygningene. Bygningsrekka langs E39 vil definere et skjermet rom/torg inne i næringsparken. 
Alle publikumsrettede tjenester vil ha tilkomst fra det innvendige torget. Det er regulert 2 
åpninger i bygningsrekka som dannes av KBA3 og KBA4.  

KBA1 vil ikke relatere seg direkte til torget på samme måte som de andre 
bebyggelsesområdene. 

Bebyggelsen planlegges med inntil 3 etasjer over bakkenivå. Unntak for KBA2 hvor det 
tilllates inntil 5 etasjer over bakkenivå. Det er regulert en åpning mellom de to øverste 
etasjene i KBA2 for å bryte opp bygningskroppen. 

Maksimal tilatt høyde i reguleringsplanen vil ikke komme i konflikt med høyderestriksjoner for 
Molde lufthavn Årø. 

Byggegrense er 30 meter fra senterlinje E39 og 15 meter fra senterlinje Fv64. 
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Figur 12 Illustrasjonsplan Kosbergs arkitektkontor - fugleperspektiv fra sør 

 

Figur 13 Illustrasjonsplan Kosbergs arkitektkontor - fugleperspektiv fra sør-øst 
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Figur 14 Oversikt oppriss 

 

 

Figur 15 Oppriss fra vest 

 

 

Figur 16 Oppriss fra sør 

 

 

Figur 17 Oppriss fra sør-vest 
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 Grad av utnytting 6.1.4

Det er lagt opp til en effektiv utnyttelse av arealene til ulike næringsformål  og nødvendig 
vegstruktur. Parkering tillates i nedkravd underetasje og på bakkenivå. 

Utnyttelsesgrad beregnes som prosent bruksareal, % BRA. Prosent bruksareal angir 
forholdet mellom bruksareal og tomteareal for enkelte delområder i reguleringsplanen. 
Parkeringsareal inngår i beregningene. Bruksareal under terreng regnes ikke med i grad av 
utnytting. 

 Antall boliger, fordeling leiligheter 6.1.5

Det tilrettelegges for ca 12 boenheter i 4. og 5. etasje av KBA2.  

6.2 Bomiljø/bokvalitet 

 Minste utendørs opphold 6.2.1

Krav til minste uteoppholdsareal er 20 m² per boenhet. Uteoppholdsarealene omfatter privat 
uteplass (balkong) og areal avsatt til felles uteoppholdsareal i tilknytning til boligene. Da 
attraktivitet for felles uteoppholdsareal på bakken vurderes som redusert, legges det til rette 
for felles takterasser i tillegg til private balkonger. 

Boligenes beliggenhet legger til rette for funksjonell samhørighet med boligmiljøene nord og 
øst for planområdet. For boligene kan det legges tilrette for direkte adkomst via fasade nord-
øst.  

 Vegtrafikkstøy 6.2.2

Det er gjort beregninger av vegtrafikkstøy vha Novapoint støy, versjon 19.20. Beregningene 
er basert på full utbygging av næringsområdet, dvs. ny bebyggelse mot E39, og boliger på 
toppen av nytt næringsbygg nord i området, som vist i fig.12 og 13. Dvs. at felles uteområde 
blir på taket av næringsbygget. Boligene blir liggende så høyt at skjermingseffekten av 
omkringliggende bebyggelse blir begrenset. De høyeste støyverdiene blir på boligene lengst 
nordvest, der bidraget fra Fv64 er størst. Ved å bygge tett skjerm langs takkanten mot sør og 
vest kan støynivåene på store deler av felles utearealer reduseres til under veiledende 
grenseverdi Lden på 55dBA.  

På private uteplasser i 2. etasje vil tilsvarende ikke kunne oppnås uten innglassing. Krav til 
støynivå ved fasade utenfor rom med støyfølsombruk vil ikke kunne oppnås på sørsida av 
bebyggelsen. Det utløser krav om at leiligheter skal være gjennomgående og ha soverom 
mot stille side. Området fyller ikke kriteriene for å regnes som avvikssone når det gjelder 
støy. Som avvikssoner regnes sentrumsområder vedtatt i kommuneplan og 
kollektivknutepunkter. Det er dermed ikke grunnlag i regelverket for å lempe på støykravene. 

Det er også kontrollert for virkningen av Årø næringspark for barnehage og bolig på nordsida 
av planområdet. Gjennomføring av planen for Årø næringspark vil ikke ha negative 
konsekvenser mht støy for disse. 
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 Flystøy 6.2.3

Flystøysoner som er beregnet i 2013 viser at planområdet i sin helhet ligger innenfor gul 
støysone for flystøy. Flystøy har en annen sammensetning og enn vegtrafikkstøy, og er 
vanskelig å skjerme mot. Siden flyplassen ligger sør for planlagt bebyggelse, vil de mest 
attrative arealene for utendørs opphold knyttet til de planlagte boligene være mest eksponert. 
De regionale beregningmodellene for flystøy har god nøyaktighet. Støysonekartet for flystøy 
gir derfor grunnlag for å konkludere med at det ikke er mulig å oppnå uteområder med 
tilstrekkelig kvaliteter som er skjermet mot flystøy i planforslaget.  

Som kartet i fig. 11 viser ligger flere, nyere boligområder i bydelen innenfor gul sone for 
flystøy.  

6.3 Parkering 

Det skal anlegges parkeringsplasser ihht følgende norm for planområdet: 

Virksomhet Enhet Bil Sykkel 

Kontor 100 m² BRA 2 0,5 

Forretning-detaljvare 

 

100 m² BRA 2 0,5 

Forretning-storvare 

 

100 m² BRA 1 0.25 

Industri/verksted/lager 1000 m² BRA 5 2 

Forsamlingslokale 

 

100 m² BRA 4 1 

Bolig Boenhet 1,25 2 

 

Parkering kan opparbeides på bakkeplan, i kjeller eller i fellesanlegg. Det skal gjøres rede for 
antall parkeringsplasser i illustrasjonsplan. 5 % av parkeringsplassene skal avsettes til HC-
parkering. Dette skal være plasser nærmest inngangsparti.  

6.4 Tilknytning til infrastruktur 

 Adkomst 6.4.1

Forutsetning for regulert løsning er at det i framtida skal kunne etableres midtdeler på E39. 
Midtdeler på E39 vil hindre svingebevegelser som krysser kjørebaner.  

Regulert løsning legger til rette for kjøremønster «høyre inn» og «høyre ut» i kryss mot E39. 
Kjøretøy som skal videre østover må snu i Årø-rundkjøringa. Løsningen forutsetter ny 
adkomst fra Fv64 (høyre inn) med ny bru over Årøelva for tilfredsstillende tilbud for trafikken 
fra vest og nord. N1 knyttes på ny tilkomst og må kjøre ut gjennom næringsparken. For N2 
opprettholdes gjeldende regulering med direkte adkomst mot Fv64. 
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Figur 18 "Høyre inn" og "høyre ut" i kryss mot E39. 

 

Figur 19 "Høyre inn" fra Fv 64 og ny bru over Årø-elva.  
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 Utforming av veger 6.4.2

I tillegg til adkomst mot Fv64 og E39, reguleres hovedtraséene for interntrafikk i 
næringsparken. Behov for øvrig trafikkareal (varetransport, snuområder, ramper til 
parkeringskjeller, parkering m.m.) tilpasses innenfor delområdene og vises på 
illustrasjonsplan ved søknad om rammetillatelse.  

Planområdet er relativt flatt med maksimal stigning inntil ca 4%. 

Kjøreveg 
o_KV. Gjeldende utforming opprettholdes. Etablering av ramper til/fra Årø Næringspark 
tillates.  

o_KV1. Internveg. To kjørefelt. Kjørefelt 3,0 m og skulder 0,25 m. 

o_KV2. Påkjøringsrampe. Ett kjørefelt 3,5 m og skulder 0,25 m 

o_KV3. Avkjøringsrampe. Ett kjørefelt 3,5 m og skulder 0,25 m. 

o_KV4. Avkjøringsrampe og bru over Årøelva. Ett kjørefelt 3,5 m og skulder 0,25 m.  

o_KV5. Krohnsvingen. Ett kjørefelt 4,0 m og skulder 0,25 m. 

V3. Internveg Ett kjørefelt 4,0 m og skulder 0,25 m. 

Fortau 
FTA1, FTA2 og FTA3. Tverrprofil 2,5 m. Fortau skal opparbeides parallelt med vegen det 

ligger inntil.   

 
Gatetun 
GT. Innenfor formålsområdet tillates blandet trafikk. Tilkomst til parkeringskjeller for KBA1 
tillates. 
 
Gangveg 
GG1. Eksisterende trapp opprettholdes. 
 
Gang-/sykkelveg 
GS1. Tverrprofil 3,0 m. 
 
Annen veggrunn – teknisk anlegg 
Innenfor formålsområdet er etablering av tekniske anlegg i tilknytning til vegformålet tillatt. 
Vanlig vegvedlikehold er tillatt. 
 
Annen veggrunn – grøntareal 
Areal for etablering av vegfylling/veggrøft. Innenfor formålsområdet er vanlig vegvedlikehold 
tillatt. Overflatene skal jamnes til, dekkes med egnet vekstjord og tilsåes. 
 
Kollektivholdeplass 
Innenfor formålsområdet skal det etableres universelt utformet kollektivholdeplass. 
 
#1 – innenfor bestemmelsesområdet skal det etableres rampe for tilkomst mellom 
næringspark og gang-/sykkelveg. 
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6.5 Tilknytning til infrastruktur – andre vurderte løsninger 

 Rundkjøring på E39 6.5.1

En rundkjøring på E39 er av tiltakshaver vurdert som en teknisk og pedagogisk god løsning 
for å løse adkomst for Årø næringspark. Rundkjøring kan også gi trafikksikker adkomst for 
Indre Årø gård. Et nytt kryss på E39 vil bety noe nedsatt hastighet og framkommelighet i 
ytterligere 400 meter mot øst ifht. dagens situasjon. Disse ulempene er av vegmyndighetene 
vurdert som vesentlige, og det er foreløpig signalisert at en ikke vil tillate adkomstløsninger 
som ikke prioriterer trafikken på E39.  

 

Figur 20 Rundkjøring på E39 

 Lokal adkomst mellom Næringsparken og Årølia. 6.5.2

En del av trafikkmengden vil være lokal trafikk mellom Næringsparken og boligområdene i 
Årølia. Statens vegvesen har bedt om vurdering av mulighet for etablering av direkte 
kjøretilkomst mellom Årølia og Årø Næringspark for å dempe belastning på Fv64 og E39. 
Muligheten for en slik tilkomst er vurdert som vist i figur 20. Krav til stigningsforhold gjør at 
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vegen må kurves over dyrka mark for å få tilstrekkelig lengde. Vegen koples deretter på 
Gamle Årødalsveg gjennom eksisterende boligområder.  

Kommunen har vurdert løsningen som for belastende for eksisterende boligmiljø. En slik 
løsning vil også kunne føre til uønsket kjøremønster gjennom næringsparken. 

Årø Næringspark har god gang-sykkelforbindelse til Årølia med to trasémuligheter, via 
Bjønnabakken og via Krohnsvingen. 

 

 

Figur 21 Kjøreveg mellom ÅNP og Årølia. 
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6.6 Universell utforming 

For universell utforming vises det til krav i gjeldende lover, forskrifter og normaler. Løsninger 
skal gå fram av søknad om rammetillatelse. Området ligger til rette for god universell 
utforming. 

6.7 Kollektivtilbud 

Etablering av Årø Næringspark vil generelt gi flere reisende i området, både arbeidstakere og 
andre besøkende. Det er ønskelig at så mange som mulig av disse benytter kollektivtilbud 
eller andre alternativ til personbiltransport. I trafikkanalysen er det beregnet at andelen av 
kollektivreisende og gående/syklende vil være 10 %. Bosettingsmønster og registrert 
innpendling viser at aksen på E39 mellom Årø og Molde sentrum og videre på Fv64, er den 
tyngste antallsmessig ifht kollektivreisende. Aksen videre østover på E39 har foreløpig færre 
passasjerer og trafikkeres av færre kollektivruter, men trafikken her vil trolig øke framover 
som følge av styrking av bolig- og arbeidsmarkedet i denne delen av kommunen.    

Kollektivbehovet for planområdet er vurdert slik at tilbud som betjener alle retninger er 
nødvendig, men at aksen E39/Fv64 foreløpig vil generere mest trafikk til/fra planområdet. 

Holdeplass 5 (figur 22) anbefales fjernet grunnet utilfredsstillende sikkerhet i kryssing av 
E39. Kollektivreisende henvises foreløpig til trafikksikkert tilbud via undergang ved 
holdeplass 1. Holdeplass sør for E39 kan trafikksikres ved etablering av ny undergang under 
E39, men slike grep bør vurderes i sammenheng med planlegging av framtidig utforming av 
E39. 
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Figur 22 Etablerte holdeplasser og strukturer for gående og syklende, samt nye tiltak som planlegges i 
detaljregulering for Årø Næringspark. 

6.8 Plan for infrastruktur i grunnen 

Infrastrukturplan for planområdet er utarbeidet i samband med forarbeid knyttet til delområde 
KBA3, hvor det foreligger godkjent dispensasjonssøknad for tilrettelegging. Planen er 
utarbeidet i samarbeid med Molde kommune og øvrige kabeletater, og tilpasset framtidig 
belastning for hele planområdet   

Vedlegg: Tegning HB1001 – VA og kabelanlegg. 

6.9 Vannstand Årø-elva 

Beregninger viser at vannstanden er ventet å stige høyere enn breddekantene i elvas profil 
11 og 12 ved en 200 år og 200-årsflom + 20% klimaøkning. Bygging av lokal flomvoll kan 
være aktuelt, eventuelt senking eller breddeutvidelse for vannløpet. 
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Figur 23 Undersøkte bruer og profil i Årøelva 

Beregningen av minste høyde for underkant av bruene har vist at den frie høyden for bru 1,2 
og 3 er for liten. Basert på beregningene anbefales det å bygge om disse bruene eller 
gjennomføre andre tiltak som kan senke vannlinja under flom dersom dette er mulig. 

 

Figur 24 Beregning av 200års flom for bruene med 20% klimatillegg. 
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6.10 Rekkefølgebestemmelser 

o_KV2, o_KV3 og o_KV4 skal realiseres ved etablering av midtdeler på E39, eller når 
belastningsgrad (forholdet mellom opptredende trafikkvolum og kapasitet) for en av armene i 
krysset mot E39 ligger rundt 0,80.  

Belastningsgraden er et mål for avviklingsstandard, og angir forholdet mellom opptredende 
trafikkvolum og kapasitet. Dersom belastningsgraden er under 0,70 gir dette normalt stabil 
avvikling uten kø av betydning. Ved en belastningsgrad på 0,85 begynner krysset å nærme 
seg kapasitetsgrensen, og det vil dannes køer som innimellom løser seg opp. En 
belastningsgrad over 1,0 betyr at trafikken er høyere enn tilgjengelig kapasitet, og 
tilfarten/krysset er dermed overbelastet. Dette vil gi en ustabil avvikling med tidvis store 
kødannelser. 

6.11  Risiko- og sårbarhet (planforslag) 

Analysen er gjennomført med utgangspunkt i sjekkliste fra DSBs veilder «ROS i 
arealplanleggingen». Samlet vurdering for eksisterende situasjon og planforslag finnes i 
vedlagt ROS-analyse. 

Tenkelige uønskede hendelser Risikovurdering Avbøtende tiltak 

Elveflom Del av planområdet ligger lavt 
ifht elvekanten. 200 års flom vil 
kunne skade bebyggelse 

Bygging av lokal flomvoll. 
Eventuell senking eller 
breddeutvidelse for 
vannløpet. 

Sårbar flora Det er lite vegetasjon i 
planområdet, men de smale 
vegetasjonsstripene langs elva 
er viktige biotoper 

Det reguleres sideterreng 
langs elva og kreves bevisst 
utforming av nye tiltak. 

Sårbar fauna/fisk Områdene i og langs Årøelva 
er sårbare for utslipp og 
inngrep 

Unngå forurenset utslipp i 
Moldeelva. 

Kulturminne/-miljø Bygningsmiljøet på Årø gård er 
nabo til planområdet. 

Ingen 

Vei, bru, knutepunkt Planlagt utbygging vil øke 
belastningen på E39 og Fv64. 

Beregninger viser at 
belastningen er akseptabel. 

Brann/politi/sivilforsvar Mer utbygging med flere 
mennersker/virksomheter kan 
potensielt skape flere 
«situasjoner» for nødetatene. 

Vurderes av nødetatene 

Støy; trafikk Planområdet er nær nabo til 
Fv64 og E39. Ny , støysensitiv 
bebyggelse vil bli berørt. Også 
uteoppholdsrom. 

Bebyggelse planlegges med 
«stille side» og skjermede 
uteplasser. 

Støy; andre kilder Planområdet er nær nabo til 
flyplassen. Støysensitiv 

Vanskelig å skjerme for 
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bebyggelse vil bli berørt. Også 
uteoppholdsrom. 

flyplass-støyen. 

Forurenset grunn Det er registrert forurenset 
masse i grunnen etter tidligere 
aktivitet. Noe er byttet ut. Et 
område gjenstår. 

Forurensede masser kreves 
byttet ut. 

Forstyrrelse for flytrafikk Planområdet dekkes av 
høyderestrikssjonssone for 
Molde lufthavn Årø. 

Bebyggelse planlegges 
lavere enn 
høyderestriksjonssoner. 

Ulykke i av-/påkjørsler Mer aktivitet i planområdet 
øker trafikkmengde til/fra 
tilliggende veinett. 

Ny avkjørselsløsning kreves 
etablert når trafikkmengde 
øker mot «kritisk nivå». 
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7 KONSEKVENSER AV PLANFORSLAGET 

Tema som er vurderte for konsekvensutredning er listet opp jfr. planprogram vedtatt av Plan- 
og utviklingsutvalget 14.04.2015. Enkelte tema vurderes som mindre relevante for denne 
plansaken og konsekvensutredes ikke. 

Tema vurderte for konsekvensutredning: 

 Landskapsbilde - KU 

 Nærmiljø og friluftsliv – KU 

 Naturmiljø – lite relevant 

 Kulturmiljø – vurderes under Landskapsbilde 

 Naturressurser – lite relevant 

 Grunnforhold – KU 

 Vassdrag – KU 

 Varehandel – KU 

 Trafikk – KU 

 Støy- og luftforurensing – KU 

 Anleggsfase – foreløpig uavklart – ikke KU 

7.1 Metode 

Det er gjort et utvalg av problemstillinger. Tema med stor relevans for planområdet er 
grundigere utredet i egne delrapporter og metodikk er tilpasset hvert enkelt utredningstema. 
Delrapportene foreligger som vedlegg. Dette dokumentet viser et sammendrag av 
resultatene med en samlet avveining av virkninger.  

En oppsummering av konsekvensene gir et bilde av utfordringer i planområdet og 
alvorlighetsgraden av disse. Konsekvensene er kategorisert ihht SVV`s håndbok 140, men 
forenklet i kategoriene INGEN, LITEN, MIDDELS og STOR negativ eller positiv. 

7.2 Alternativer 

Alternativ 0 

Utredningsalternativet omfatter området benyttet til kontor, lager, verksted og industri i 
samme omfang som i dag. 

 

Alternativ 1 

Utredningsalternativet omfatter planområdet utviklet som en næringspark med 
utviklingspotensial på om lag 36000 m² BRA. Formålene er skissert fordelt som følger: 

 Detaljvarehandel –  maksimalt 3000m² 

 Handel med plasskrevende varer – ca  6500m² 

 Bolig – maksimalt 1600m² 

 Kontor, lager, industri – ca. 25 000m²  

For detaljvarehandel og bolig vil foreslått BRA være en maksimal ramme. Fordeling mellom 
øvrige formål kan tilpasses innenfor bestemmelser knyttet til ulike delområder.  
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Som grunnlag for trafikkutredninger og turproduksjon er det tatt utgangspunkt i en 
utbyggingsperiode på 10 år. Det forutsettes at en andel av planlagte tiltak kan realiseres med 
utgangspunkt i eksisterende tilkomst via avkjørsel fra E39. Etablering av trafikkløsning som 
vist i reguleringsplanforslag er knyttet til definert tak på turproduksjon fra Årø Næringspark 
kombinert med utvikling av ÅDT på E39, evt. realisering av midtdeler på E39. 

7.3 Landskapsbilde 

 Dagens situasjon 7.3.1

Planområdet er del av det store landskapsrommet langs fjorden ved Årø flyplass og Indre 
Årø gård. Området ligger i utkanten av bebyggelsesområdet nord for E39 og eksponeres mot 
E39 og Fv64. Eksisterende bygningsmasse består av enkle lagerbygg med 
vedlikeholdsbehov. Denne delen av Årø preges generelt av flyplassen og veger, men er 
samtidig del av et eldre kulturlandskap knyttet til jordbruk, bl.a. representert ved Indre Årø 
gård.   

 Endring og konsekvens 7.3.2

Alternativ 0  

Planområdet slik det framstår i dag har negativt estetisk landskapsverdi. 

LITEN NEGATIV KONSEKVENS 

Alternativ 1 

Eksisterende bygningsmasse rives og ny bygningsmasse utformes med større krav til 
estetisk verdi. Området vil generelt få bedre kvalitet på utformede elementer, men nye tiltak i 
planområdet vil markere seg visuelt i mye større grad enn i eksisterende situasjon.  Dette vil 
påvirke opplevelsen av kulturlandskapet ved Indre Årø gård og nærliggende 
boligbebyggelse, men for Indre Årø gård oppfattes bevaring av dyrket mark rundt tunet som 
det viktigste virkemidlet for å opprettholde kulturlandskapsbildet. Konsekvensen vurderes 
som sum av ulemper og positive virkninger.  

INGEN KONSEKVENS 

7.4 Nærmiljø og friluftsliv 

 Dagens situasjon 7.4.1

Innenfor dette temaet skal det vurderes om tiltaket svekker eller bedrer de fysiske forholdene 
for trivsel, samvær og fysisk aktivitet i uteområdene.  

Planområdet har få friluftslivskvaliteter og benyttes lite til formålet i dag. Området er også 
delvis avstengt og utilgjengelig. Det ligger boligområder nord og vest for planområdet og 
attraktive friluftsområder langs gamle Årødalsveg og videre ut i marka. Disse har tilkomst for 
gående og syklende via Bjønnabakken eller Krohnsvingen. Årøelva har potensiell verdi som 
miljøskapende element.  
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Planområdet har relativt spredt bebyggelse i dag, med høyder på inntil to etasjer.  

 Endring og konsekvens 7.4.1

Alternativ 0  

Området har få nærmiljø- og friluftslivskvaliteter i dag. 

LITEN NEGATIV KONSEKVENS 

Alternativ 1 

Tilkomst gjennom planområdet bedres vesentlig i planforslaget. Høyere utnyttelsesgrad for 
området med større andel bebygd areal og økt bebyggelseshøyde vil føre til endret utsikt for 
eksisterende bebyggelse nord for planområdet. Aktivitet i nærområdet vil øke. Bedret 
tilgjengelighet gjennom planområdet vurderes som positivt. Visuell gjenbygging og økt 
aktivitet vurderes som negativt for eksisterende bebyggelse nord for området.  

LITEN NEGATIV KONSEKVENS 

7.5 Naturmiljø 

Planområdet består i hovedsak av bebyggelse og bearbeidede flater. Det er ikke registert 
spesielt verdifulle naturmiljø i området.  

Årøelva krysser planområdet. Kantsoner langs elv kan tilby svært varierte miljø innen 
forholdsvis små areal. Elva har noe spredt kantvegetasjon i dag, men kantsonene er knappe. 
Det forutsettes i planarbeidet at elva med tilhørende randsoner ikke påvirkes negativt av ny 
utbygging. 

7.6 Kulturmiljø 

Det er ingen registrerte fornminnefunn innenfor eller like ved planområdet. Eksisterende 
bygningsmasse er ikke verneverdig. Området er ikke direkte del av verdifullt kulturmiljø, men 
vil i en større sammenheng visuelt oppleves som beliggende i ytterkant av kulturlandskapet 
ved Indre Årø gård. Temaet er omtalt under «Landskapsbilde». 

7.7 Naturressurser 

Planområdet berører noe løvskog mot øst. Temaet anses mindre relevant i denne 
plansaken. 

7.8 Grunnforhold 

 Dagens situasjon 7.8.1

Planområdet ligger i NGU sine temakart på elveavsetninger. I tilgrensende områder er det 
tykke havavsetninger. Havavsetninger kan ligge under elveavsetninger. Ut fra denne 
informasjonen kan en ikke se bort fra at det kan finnes lommer med kvikkleire og andre 
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ustabile masser i planområdet. Det er utført geoteknisk undersøkelse for kartlegging av 
situasjonen. Rapport fra grunn- og miljøundersøkelser foretatt våren 2013 viser at 
toppmassene i enkelte deler av planområdet består av forurensede fyllmasser av blandet 
kvalitet og at det her vil være nødvendig med masseutskifting før tomten vil være byggeklar. 
Under topplaget består løsmassene i hovedsak av steinrike, meget faste masser. 

 Endring og konsekvens 7.8.2

Alternativ 0 

Dårlige masser i topplaget. Forurensingsfare. 

LITEN NEGATIV KONSEKVENS 

Alternativ 1 

Grunn- og miljøundersøkelser viser at planområdet i hovedsak består av steinrike, meget 
faste masser, men at det øverste løsmasselaget stedvis har noe dårligere kvalitet. Det 
øverste løsmasselaget vil bli byttet ut med rene, stabile masser ved gjennomføring av 
planlagte tiltak. 

LITEN POSITIV KONSEKVENS 

7.9 Vassdrag 

 Dagens situasjon 7.9.1

Planområdet grenser mot Årøelva. Bygg med personopphold skal sikres mot 200 års flom jfr 

TEK10. Konsekvenser av 200 års flom og klimaframskriving er vurdert og beregninger viser 

at en mindre del av planområdet øst for Årøelva vil være oversvømt ved 200 års flom og ved 

200 års flom med 20% økning (klimaframskriving). Beregningene viser også at tre av bruene 

i/ved planområdet er noe lave, spesielt gjelder dette eksisterende bru over Fv64. 

Erosjonssikring er ikke spesifikt vurdert ut over at det ikke ser ut til å være pågående 

erosjonsproblematikk i dag.  

 Endring og konsekvens 7.9.2

Alternativ 0 

Fare for flom på deler av området. 

LITEN NEGATIV KONSEKVENS 

Alternativ 1 

Reguleringsplanforslaget setter krav om flomsikring for beregnet flomutsatt areal i 

planomårdet. I reguleringsplanforslaget er det lagt inn hensynssone for området som har for 

lavt sideterreng ifht beregningene. Mulig tiltak kan være etablering av flomvoll. Ny bru over 
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elva planlegges med god margin ifht beregninger av framtidig vannstand. Konsekvenser av 

200 års flom og klimaframskriving er bedre ivaretatt i alternativ 1 enn i alternativ 0. 

LITEN POSITIV KONSEKVENS 

7.10  Varehandel 

 Dagens situasjon 7.10.1

Årø har ikke et tydelig sentrum med handels- eller servicefunksjoner i dag. Det finnes en 

Bunnpris-butikk nord for E39 vest for planområdet, en bensinstasjon på sørsiden av E39 og 

en barnehage beliggende nordøst for planområdet. Bebyggelsen i området består ellers av 

eneboligbebyggelse «i lia» og næringsvirksomhet som i stor grad ligger langs E39. 

Beregninger utført i forbindelse med utarbeiding av rapporten «Handelsvurdering Årø», viser 

at det vil være et lokalt markedsgrunnlag for ca 3500m² BRA til handel innenfor 

handelsomlandet til Årø Næringspark i 2030. I dagens situasjon vil den lokale etterspørselen 

dekke et handelsareal på ca. 2500 m² BRA. 

På grunnlag av områdets beliggenhet i tilknytning til overordnet vegnett kan det forventes at 

etterspørselen etter utvalgsvarer og plasskrevende varer overstiger den beregnede lokale 

etterspørselen. 

 Endring og konsekvens 7.10.2

Alternativ 0 

Reiseveg i forbindelse med handleturen er relativt lang for bosatte og ansatte i de østlige 

bydeler i Molde.  

MIDDELS NEGATIV KONSEKVENS 

Alternativ 1 

Reguleringsplanforslaget legger til rette for etablering av inntil maksimalt 3000m² BRA til 

detaljvarehandel og inntil ca 6500m² BRA til plasskrevende varer i Årø næringspark.  

Tilrettelegging for noe detaljvarehandel på Årø forholder seg til retningslinje § 7 i 

høringsutgaven til «Regional delplan for attraktive byar og tettstader 2014-2020», og 

Fylkesplan for senterstruktur i Møre og Romsdal 2004-2008, som viser til at det kan legges til 

rette for mindre handelsetableringer utenfor tettstedene, tilpasset kundegrunnlaget. 

Retningslinje § 7:  

« For å dekke lokale behov, kan det etablerast daglegvarebutikkar og andre mindre 
handelsverksemder utanfor kommunesentera. Etableringa skal tilpassast kundegrunnlaget i 
nærområdet. Lokaliseringa skal vurderast ut frå prinsippa om samordna areal- og 
transportplanlegging.» 
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Etablering av tomter for plasskrevende handelstilbud på Årø vil møte et behov for egnede, 

attraktive forretningsareal for nyetablering/reetablering i Molderegionen.  

Det er vanskelig å se at det er tilfredsstillende tilbud på ledige forretningstomter i dag 

innenfor de arealene som er avsatt til forretningsformål i kommuneplanens arealdel.  

MIDDELS POSITIV KONSEKVENS 

7.11 Trafikk 

 Dagens situasjon 7.11.1

Trafikkavvikling er en av hovedutfordringene ved tilrettelegging for aktivitet i Årø 
Næringspark. Området har i dag adkomst via kryss mellom E39 og Krohnsvingen. For E39 er 
etablering av midtdeler og utvikling av firefeltsveg aktuelt, og ligger som premisssgivende 
framtidsscenarier for reguleringsplanarbeidet. Det er utført trafikkanalyse av ulike byggetrinn 
for eksisterende adkomst i krysset mellom E39 og Krohnsvingen for å undersøke hvor stor 
trafikkbelastning dagens kryss håndterer, og hvordan trafikksikkerheten vil være med økende 
belastning. 

Dagens kryss er et fullt kanalisert kryss. Krysset er planlagt, konstruert og bygget på 1970-
tallet med venstre- og høyresvingefelt på E39 inn mot Krohnsvingen. Veinormalene er 
reviderte flere ganger siden den gang, men nytt normverk fører ikke til nevneverdig endring i 
utforming.  

Planområdet har god kollektivdekning, men eksisterende østgående holdeplass ved Indre 
Årø gård har ikke tilstrekkelig sikkerhet for kryssende fotgjengere. 

 Endring og konsekvens 7.11.2

Alternativ 0 

Belastning på Fv64 og E39 vil øke som følge av generell trafikkvekst og etablering av 
sykehus på Hjelset. Eksisterende østgående holdeplass ved Indre Årø gård har ikke 
tilstrekkelig sikkerhet for kryssende fotgjengere. 

LITEN NEGATIV KONSEKVENS 

Alternativ 1 

Planområdet utvikles over en tiårsperiode med turproduserende aktivitet som skissert i tabell 
under. 

Virksomhet/Areal Trinn 1 Trinn 2 Trinn 3 Sum 

År 2018 2021 2025 2025 

Detaljvarehandel 3.000 m2 - - 3.000 m2 

Arealkrevende handel 2.500 m2 2.200 m2 1.800 m2 6.500 m2 

Kontor 14.000 m2 - 5.000 m2 19.000 m2 

Bolig - - 1.600 m2 1.600 m2 

Lager og verksted 2.000 m2 - 500 m2 2.500 m2 

Forsamlingslokale - 2.000 m2 - 2.000 m2 

SUM 21.500 m2 4.200 m2  8.900 m2 34.600 m2 
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I tillegg til disse tre byggetrinnene kommer område N1 og N2. N-områdene holdes utenfor 

beregningene, da de har egen avkjørsel. Belastning fra N1 legges til ved ferdig ombygd 

løsning.  

Virksomhet/Areal N1 N2 Sum 

Detaljvarehandel - -  

Arealkrevende handel - -  

Kontor 1050 m2 1050 m2 2100m2 

Bolig - -  

Lager og verksted 550 m2  450 m2  1000m2 

Forsamlingslokale - -  

SUM 1600 m2 1500m2 3100m2 

 

Det vil i perioden være generell trafikkøkning på E39. Mot slutten av tiårsperioden vil 
trafikkøkning knyttet til etablering av nytt regionssykehus på Hjelset komme i tilleg til generell 
trafikkvekst. 

Kapasitet i dagens kryss 
Kapasitetsberegningene viser at det er svært god kapasitet i krysset med dagens aktivitet. 
Eksisterende kryss tåler også utbygging av trinn 1 og 2, mens utbyggingen av trinn 3 gir 
overbelastning i krysset i form av kø bakover i næringsparken. Dette skyldes i hovedsak at 
de som svinger østover fra Årø Næringspark ikke slipper ut på E39.  

Ved å realisere regulert løsning og forby venstresving inn og ut fra Årø Næringspark, 
reduseres belastningsgraden for arm fra næringsparken krysset til en tilfredsstillende verdi. 
Trafikken som skal østover må kjøre litt vestover på E39 og snu i rundkjøringen i Årøkrysset 
og deretter kjøre østover. Denne ekstra trafikkbelastningen som dette gir på E39 er tatt med i 
kapasitetsberegningene.  

Trafikksikkerhet 
Forventet antall ulykker for dette krysset etter utbygging ligger under antall ulykker som er 
normalt for denne krysstypen.  Det kan derfor konkluderes med at økningen i ulykkesrisiko 
som utbyggingen av Årø Næringspark og økt trafikk medfører, ikke vil føre til en situasjon 
som medfører vesentlig økt fare for ulykker. 

Kollektivdekning 
Eksisterende østgående holdeplass ved Indre Årø gård foreslås fjernet. Kollektivreisende 
henvises til trafikksikker løsning vest for rundkjøring via undergang. 
 
Oppsummering 
Planlagt utbygging vil føre til økt belastning på vegnettet, men beregningene viser at ekstra 
trafikkmengde fra næringsparken ikke vil utgjøre vesentlig forskjell for E39. Vesentlig 
belastning  vil opptre som kødannelse på arm bakover i næringsparken/Krohnsvingen. Større 
trafikkmengde øker ulykkesrisikoen, men forventet antall ulykker for dette krysset etter 
utbygging ligger under antall ulykker som er normalt for krysstypen.  
 

MIDDELS NEGATIV KONSEKVENS  
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7.12 Støy- og luftforurensing 

 Dagens situasjon 7.12.1

Det genereres i dag lite støy- og luftforurensing fra aktivitet i planområdet. Trafikkmengden 
inn og ut fra området er liten og farten er lav. Omgivelsene belastes ikke kritisk fra støy- og 
luftforurensing fra aktivitet i planområdet ihht gjeldende regelverk. 

Området er berørt av vegtrafikkstøy fra E39 og Fv64. Planområdet dekkes av rød sone 
(støynivå over 65 dBA) nærmest E39 og Fv64 jfr figur 9. Rundt rød sone dekkes et område 
av gul sone (støynivået 55 – 65 dBA). Det indre av planområdet er delvis skjermet av 
eksisterende bebyggelse.  

Nærhet til flyplassen gjør at planområdet i sin helhet ligger i gul sone for flystøy, dvs i 
intervallet 52- 62 dBA.  

Det er ingen boliger eller områder der mange oppholder seg innenfor planområdet som tilsier 
at luftforurensing er et problem i dagens situasjon. 

 Endring og konsekvens 7.12.2

Alternativ 0 

Ingen endring. 

INGEN KONSEKVENS 

Alternativ 1 

Trafikken vil øke i planområdet som følge av etablering av ny aktivitet, men hastighet på 
kjøretøy inne i planområdet vil være lav. Det er i beregninger kontrollert for virkningen av Årø 
næringspark for barnehage og bolig nord for planområdet.  

Gjennomføring av planen for Årø næringspark belaster ikke tilliggende områder kritisk for 
støy- og luftforurensing ihht gjeldende regelverk. 

Reguleringsplanforslaget legger til rette for etablering av nye boliger som vil bli utsatt for støy 
fra veg- og flytrafikk.  

MIDDELS NEGATIV KONSEKVENS  
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7.13 Anleggsfase 

Planlegging og framdrift for tiltak i planområdet er enda ikke konkrete nok til at strategi for 
anleggsfase kan skisseres. Fasen vil medføre perioder med ekstra belasting for 
omgivelsene, spesielt i forhold til støy. 

7.14   Samlet vurdering 

Sammenstilling av konsekvenser: 

Tema Alternativ 0 Alternativ 1 

Vurdering Vurdering 

Landskapsbilde Liten negativ konsekvens Ingen konsekvens 

Nærmiljø og friluftsliv Liten negativ konsekvens Liten negativ konsekvens 

Grunnforhold Liten negativ konsekvens Liten positiv konsekvens 

Vassdrag Liten negativ konsekvens Liten positiv konsekvens 

Varehandel Middels negativ konsekvens Middels positiv konsekvens 

Trafikk Liten negativ konsekvens Middels negativ konsekvens 

Støy- og luftforurensing Ingen konsekvens Middels negativ konsekvens 

 Kommentar – samlet vurdering 7.14.1

Tiltaket vurderes til ikke å ha konsekvens for Landskapsbilde da området i utgangspunktet 
framstår negativt, og positive og negative virkninger av ny utbygging balanserer.  

Tiltaket legger ikke til rette for forbedrede nærmiljøkvaliteter i særlig grad. Liten negativ 
konsekvens beholdes derfor også etter utbygging for Nærmiljø og friluftliv.  

Grunnforhold skal utbedres med planlagt utbygging. 

Risiko forbundet med Vassdrag og vannføring utbedres med planlagt utbygging. 

Årø som lokalsenter vurderes å ha større lokalt markedsgrunnlag enn det som tilbys i dag. 
Tilrettelegging for Varehandel vurderes derfor som positivt. 

For Trafikk vil utviklingen gi negativ konsekvens også med dagens situasjon i planområdet 
som følge av generell trafikkvekst på E39. Belastningskonsekvenser og risiko for 
trafikkulykker vil øke ytterligere som følge av planlagt utbygging, men innenfor akseptable 
nivå, med unntak av Krohnsvingen som etter hvert vil få en del kø.  

Tiltaket vil ikke generere vesentlig Støy- og luftforurensing. 
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Samlet vurderes tiltaket å ha størst negative konsekvenser for nærmiljø og friluftsliv, for 
trafikk og for støy. 
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8 INNKOMNE INNSPILL 

8.1 Oppstartsmelding - sammendrag av merknader med 
kommentarer 

 Første gangs melding om oppstart 8.1.1

 

Fylkesmannen i Møre og Romsdal 

Merknad 
Fylkesmannen gjør oppmerksom på «Fylkesdelplan for senterstruktur» som sier at 
detaljhandel skal lokaliseres innenfor sentrumsareal avgrenset i kommuneplanen, og handel 
med plasskrevende varer bør plasseres i eller i utkanten av sentrum. Planarbeidet bør også 
ta hensyn til rikspolitiske retningslinjer for samordna areal – og transportplanlegging punkt 
3.1 og 3.6. 

Fylkesmannen signaliserer at hele Årø bør vurderes som et samlet handelsområde i forhold 
til Rikspolitiske bestemmelser for kjøpesenter (RPB). Dvs at også eksisterende virksomheter 
(Bohus og Bunnpris) må være med i arealregnskapet. 

Planarbeidet må legge til grunn departementet sin definisjon av bruksareal og 
fylkesdelplanen sin definisjon av plasskrevende varer. 

Det må settes av kantsoner langs Årøelva og legges inn tiltak for å bedre estetikk og 
miljøforhold langs elva. 

Fylkesmannen går ut i fra disse argumentene imot tilrettelegging for handelsvirksomhet i Årø 
næringspark og varsler innsigelse dersom det samlet for hele Årø-området legges til rette for 
detaljhandel ut over Rikspolitiske retningslinjer for kjøpesenter. 

Kommentar 
Det detaljreguleres i dette tilfellet ikke for etablering av kjøpesenter, men i hovedsak for 
handel med plasskrevende varer. Det planlegges også regulert også for noe 
detaljvarehandel (til sammen under 3000m2). Definisjonen av hele Årø som ett kjøpesenter 
oppleves kunstig og uten geografisk og funksjonell begrunnelse jf. definisjon på kjøpesenter 
fra rikspolitiske bestemmelser om kjøpesentre: 

«Med kjøpesenter forstås detaljhandel i bygningsmessige enheter og bygningskomplekser 
som etableres, drives eller framstår som en enhet, samt utsalg som krever kunde- og 
medlemskort for å få adgang. Dagligvareforretninger er å oppfatte som kjøpesenter i denne 
sammenheng. Det samme er varehus som omsetter én eller flere varegrupper. Som 
kjøpesenter regnes også handelsvirksomhet lokalisert i flere enheter innenfor et område som 
for eksempel en handelspark» 

 

Møre og Romsdal Fylkeskommune 

Merknad 



Planbeskrivelse og konsekvensutredning 48 

 

Årø Næringspark AS Asplan Viak AS 

 

Påpeker at kommuneplanen snart skal revideres. Fylkeskommunen viser til Fylkesdelplan for 
senterstruktur som sier at detaljhandel skal lokaliseres til sentrumsareal, mens handel med 
plasskrevende varer bør plasseres i eller i utkanten av sentrumsarealene. Pga avstand til 
sentrum og nylig godkjent reguleringsplan for Årødalen del1, frarådes handelsetablering i 
planområdet. Handelsetablering her vil og være i strid med rikspolitiske retningslinjer for 
samordna areal- og transportplanlegging. 

Fylkeskommunen poengterer nærhet til etablert handelsområde vest for rundkjøring på 
nedre Eikrem/Årøhagen og mener dette må vurderes sammen med Årø næringspark som ett 
handelsområde. 

Fylkeskommunen vil for det videre planarbeidet legge vekt på forholdet til rikspolitiske 
retningslinjer, samt virkninger av planforslaget for handel og transport lokalt i nærområdet og 
i kommunen generelt. 

Det må legges til rette for godt kollektivtilbud til planområdet. Planleggingen må ta hensyn til 
forholdene for myke trafikanter. 

Fylkeskommunen fraråder i utgangspunktet handelsetablering i planområdet. 

Kommentar 
Det må utarbeides en handelsvurdering i forbindelse med planarbeidet og planområdet må 
vurderes i forhold til «Fylkesdelplan for senterstruktur». 

Se for øvrig tilbakemelding til Fylkesmannen. 

Kollektivtilbud og forhold for myke trafikanter skal tilrettelegges i planarbeidet. 

 

Statens vegvesen 

Merknad 
Statens vegvesen antar at planlagt arealbruk kan komme i konflikt med rikspolitiske 
retningslinjer for kjøpesentre og samordnet areal og transportplanlegging, og oppfordrer til 
avklaring av dette forholdet tidlig i prosessen. 

Ved etablering av dagligvareforretning innenfor planområdet bør det etableres direkte 
adkomst til det kommunale vegnettet.  

Ut fra tiltak planlagt på E39 øst for rundkjøringen vil dagens avkjørsel ikke fungere. 
Adkomstordning må være trafikksikker og funksjonell. 

Forannevnte må løses tilfredsstillende for å unngå innsigelse. 

Kommentar 
Se vurdering av merknad fra Fylkesmannen for rikspolitiske retningslinjer for kjøpesentre og 
samordnet areal og transportplanlegging. 

Direkte tilkomst til det kommunale vegnettet er forsøkt løst mot nord fra planområdet. 
Løsningen viste seg ikke gjennomførbar da Planor allerede har byggemeldt boliger på deler 
av det nødvendige vegarealet. 

Tilkomst til området forutsettes løst mot E39. I første omgang ved å benytte dagens T-kryss. 
Ved betydelig økt trafikkbelastning foreslås T-krysset erstattet med rundkjøring på E39. 
Planlagte tiltak for E39 antas å være midtdeler. Realisering av dette tiltaket er tidsmessig 
svært uforutsigbar og krever nye løsninger for all aktivitet langs E39. En rundkjøring vil være 
en funksjonell og trafikksikker «venteløsning». 
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NVE 

Merknad 
NVE påpeker at bygg med personopphold skal sikres mot 200 års flom. Eventuelt flomutsatt 
areal må legges inn som hensynssone i plankartet og ha tilhørende bestemmelser som sikrer 
akseptabel sikkerhet før utbygging igangsettes.  

NVE anbefaler arealbrukskategorien «Bruk og vern av sjø og vassdrag» og formålet «Natur 
og friluftsliv» for elva med kantsoner. 

NVE gjør oppmerksom på at ustabile masser i området ikke kan utelukkes og det bør gjøres 
grundigere geotekniske vurderinger av grunnforholda. 

Kommentar 
Merknaden tas til følge. 

 

Avinor 

Merknad 
Avinor gjør oppmerksom på restriksjonene for maksimal byggehøyde som ligger på 
sideområdene til rullebanen. Planområdet ligger delvis innenfor sideflaten og 
horisontalflaten. Restriksjonene i planområdet stiger fra 30 m.o.h. i syd til 48,1 m.o.h. i midtre 
og nordre del av planområdet. 

Avinor ber om at restriksjonene legges inn i reguleringsplankartet som hensynssone H190, 
høyderestriksjoner omkring Molde lufthavn Årø. Avinor foreslår bestemmelsesformulering. 
Alternativt kan det stilles krav til maksimal byggehøyde som ikke kommer i konflikt med 
restriksjonene. 

Avinor ber også om fellesbestemmelser til reguleringsplanen som vil gi Avinor mulighet til å 
vurdere tiltaks eventuelle påvirkning på navigasjonsinstrumenter. Det kan f.eks gjelde 
materialvalg, høyder, plassering, lys, anleggsteknisk gjennomføring m.m. 

Ny bebyggelse må forholde seg til støy fra flyplassen. 

Kommentar 
Høyderestriksjoner ser ikke ut til å påvirke planlagte tiltak i planområdet i særlig grad. 
Planlagt bebyggelse vil ligge i midtre og nordre del av planområdet (dagens kotehøyde ca 
22-23 m.o.h) og vil ikke komme i konflikt med høyderestriksjon på 48,1 m.o.h. 

Øvrige merknader tas til følge i det videre planarbeidet. 

 Andre gangs meling om oppstart 8.1.2

Møre og Romsdal Fylkeskommune 

Merknad 
Fylkeskommunen ber om dokumentasjon på omsetningskrav i forhold til kjøpekraft i 
kundegrunnlaget , samt dekningsgrad i markedet for aktuelle kundegrupper jf. retningslinjene 
i fylkesdelplanen. 
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Behovet for handelsareal må vurderes i sammenheng med handelsareal for plasskrevende 
varer i Årødalen som er regulert men ikke utbygd. Vurdering av forhold til handelsareal vest 
for Årø-rundkjøringa er ikke lenger like aktuelt. 

Forholdet til målene i «Regional delplan for attraktive byer og tettsteder» må gjøres rede for. 

Planlagt utbygging skal vurderes helhetlig i forhold til samferdselsårer, bosetting og annen 
utbygging i Årø bydel. 

Nærheten til kulturmiljø på Krohnstad og Indre Årø bør omtales i planmaterialet. 

Trafikksikkerhet og tilknytting til hovedvegnettet må gjøres rede for. 

Konsekvenser for barn og unge må gjøres rede for. 

Fordeler og ulemper med alternative plasseringer av dagligvarebutikker i Årø-området bør 
vurderes. 

Offentlig ettersyn av detaljreguleringen bør vente til overordnet arealbruk er avklart i ny 
kommunedelplan for byområdet i Molde. 

Kommentar 
Handelsanalysen vil for detaljvarehandel beregne behov ut fra et lokalt kundegrunnlag i Årø-
området.  

Arealmessig vurderes Årø Næringspark som et avgrenset handelsområde hvor aktivitet vest 
for Årø-rundkjøringen ikke er med i beregningsgrunnlaget. (Handelsaktiviteten i dette 
området er for øvrig i ferd med å avvikles). 

For vurderinger for plasskrevende varer vil handelsanalysen som er utarbeidet i forbindelse 
med «Regional delplan for attraktive byar og tettstader» være sentral. Markedsbehov for 
ulike varegrupper vurderes også opp mot tilgjengelige, attraktive areal for utvikling innenfor 
vedtatte planrammer.  

Forholdet til kulturmiljø, trafikk, barn- og unge vil bli gjort rede for. 

Alternative plassering knyttet til dagligvareetablering i Årøområdet vurderes ikke som en 
oppgave for denne reguleringsprosessen. 

Kommunen har fortløpende mulighet til  å spille inn forhold knyttet til pågående 
kommunedelplanarbeid. Vi anser det derfor ikke nødvendig å avvente ettersyn av 
reguleringsplanforslag. 

 

Fylkesmannen i Møre og Romsdal 

Merknad 
Reguleringsplanen må ikke være i konflikt med Rikspolitisk bestemmelse for kjøpesenter og 
fylkesdelplan for senterstruktur. Fylkesdelplan for senterstruktur sier at at handel med 
plasskrevende varer bør plasseres i eller i utkanten av sentrum. 

Planarbeidet må ta hensyn til statlige planretningslinjer for samordnet areal- og 
transportplanlegging. 

Hele Årøområdet må vurderes som ett samla handelsområde for detaljvarer når planen skal 
vurderes.  
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Lokalisering av og adkomst til dagligvarehandel i Årø næringspark er ikke optimal i forhold til 
tyngdepunktet boligområdene. 

Det må avsettes kantsoner langs Årøelva. Erosjonssikring må vurderes. 

Støyforhold og forhold for barn og unge må avklares. 

Fylkemannen varsler innsigelse dersom planen går ut over den samlede ramma for 
Årøområdet som følger av forskrift om rikspolitisk bestemmelse for kjøpesenter. 

Kommentar 
Se tilbakemelding Møre og Romsdal Fylkeskommune. 

Årø Næringspark vil foreløpig forholde seg til definisjon fra forskrift om rikspolitisk 
bestemmelse for kjøpesentre: 

 «Med kjøpesenter forstås detaljhandel i bygningsmessige enheter og bygningskomplekser 
som etableres, drives eller framstår som en enhet, samt utsalg som krever kunde- og 
medlemskort for å få adgang. Dagligvareforretninger er å oppfatte som kjøpesenter i denne 
sammenheng. Det samme er varehus som omsetter én eller flere varegrupper. Som 
kjøpesenter regnes også handelsvirksomhet lokalisert i flere enheter innenfor et område 
som for eksempel en handelspark» 

Ut fra denne beskrivelsen er det vanskelig å se at hele Årø skal vurderes som ett 
kjøpesenter. 

At Årø næringspark nå framstår som et attraktivt areal for næringsetablering, som f.eks 
dagligvarehandel, er blant annet et resultat av den «byspredningen» som utbyggingen av 
boligområdene i Årølia representerer. I de nye boligområdene er det minimalt med 
arbeidsplasser, og arbeidsreisene går ut av området, og i stor grad i retning sentrum. 
Lokalisering av daglivarehandel i Årø næringspark er derfor gunstig med tanke på 
transportomfang både for beboere i Årølia og for pendlertrafikken mot Fræna og østover 
langs E39. 

Øvrige innspill vurderes i planarbeidet/tas inn i plankartet. 

 

Statens vegvesen 

Merknad 
Statens vegvesen legger vekt på trafikksikre og funksjonelle løsninger for tilknytting til E39 
og Fv 64. 

Planområdet bør vurderes utvidet til å omfatte E39 og Fv64 i sin helhet for å kunne regulere 
bedre busslommer for østgående trafikk på E39 og nordgående trafikk på Fv64. 

Det bes om at Statens vegvesens eiendom gnr33, bnr 138 holdes utenfor planområdet da 
interessene ikke er avklarte her. 

Kommentar 
Statens vegvesen har her signalisert planer for utvikling av E39 med midtdeler og 
firefeltsveg. Dette vil påvirke vegbredde og dermed tiltak langs vegen. Planforlaget fra Årø 
næringspark vil derfor bli presentert med løsninger som kun forholder seg til nordsiden av 
E39 og ikke hindrer for signalisert utforming fra statens vegvesen. For utbedring av 
kollektivtiltak mot øst langs E39 vil samme problemstilling gjelde. Det vil derfor være naturlig 
å vurdere denne i sammenheng med helhetlig planlegging av E39. 
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For nordgående trafikk på Fv64 er kun østsiden aktuell for tiltak (med i planområdet). 

Tiltakshaver tar ny kontakt med Statens vegvesen ang. gnr/bnr 33/138. 

NVE 

Merknad 
Faren for flom må vurderes i det videre planarbeidet. Klimaframskrivinger og 200 års flom 
bør legges til grunn. Eventuelt flomutsatt areal må legges inn som hensynssone i plankartet. 

Byggverk skal plasseres og sikres slik at det ikke oppstår skade ved erosjon. 

Kantsona langs vassdrag er verdifull for friluftsliv og miljø og skal sikres i reguleringsplanen. 

Planområdet ligger som elvevsetning i NGU sine løsmassekart. Ustabile havavsetninger kan 
ligge under elveavsetninger. Stabiliteten i planområdet bør undersøkes. 

 
Kommentar 
Flomvurdering er gjennomført. Det ser foreløpig ut til å bli nødvendig med hensynssone for 
gnr/bnr 33/34. 

Det er utført geotekniske undersøkelser for planområdet som ikke påviser ustabile masser. 

Andre innspill vurderes i planarbeidet/tas inn i plankartet. 

Avinor 

Merknad 
Avinor viser til sin reviderte restriksjonsplan for Molde lufthavn Årø og krever at denne legges 
til grunn for planarbeidet. Avinor krever at høyderestriksjonene legges inn over hele 
planområdet som en egen hensynssone H190. Det foreslås bestemmelser til hensynssonen. 
Alternativt må det stilles krav til maksimal byggehøyde. 

Det må utføres en radioteknisk vurdering av nye bygg og eksisterende bygg i planområdet. 
Bruk av tårnkran i utbyggingsfase må vurderes. Avinor foreslår utkast til fellesbestemmelser 
som tas inn i planen. 

Kommentar 
Restriksjonskrav skal ivaretas i reguleringsplanen, men ønskes fortrinnsvis ivaretatt gjennom 
regulert byggehøyde. 

Innhold i forslag til bestemmelsesutforming tas til følge, men utforming vurderes da forslaget 
gir relativt mye tekst knyttet til dette temaet. 

 

Molde kommune - helsetjenesten 

Merknad 
Poengterer at området er støyutsatt både fra biltrafikk og luftfart, og at støyfølsom 
bebyggelse (boliger) vil kreve støyutredning. Området vurderes som såpass eksponert for 
støy og miljøbelastning fra trafikk at boliger vil være uheldig. 

Kommentar 
Støyvurdering skal utføres. 
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Svanhild og Wollert Dankert Krohn 

Merknad 
Viser til at nederste del av Bjørnebakken er driftsveg og traktoradkomst for dyrkamark 
tilhørende gnr 35 bnr 1, og ber om at denne funksjonen blir opprettholdt i det videre 
planarbeidet. 

Påpeker at plangrensa nå ser ut til å strekke seg over noe dyrka mark vest for Bjørnebakken 
samt i østlig del av planområdet, og ber om at denne trekkes lenger mot sør slik at dyrka 
mark ikke berøres. 

 
Kommentar 
Driftsveg kan opprettholdes så lenge eksisterende kryss er i funksjon. Ved etablering av ny 
kryssløsning mot E39 må tilrettelegging for kryssing med traktor vurderes i forhold til fare for 
uønsket adferd fra andre kjøretøy og trafikksikkerhet generelt. Gnr/bnr 35/1 har alternativ 
driftsavkjørsel ca. 300 m øst for krysset mot E39. 

Plangrensa er skissert noe romslig i oppstartsmelding, men vil bli snevret inn på 
reguleringsplanforslaget. Det vil trolig ikke bli benyttet dyrka mark i planforslaget. Noe 
usikkert like sør for Bjørnebakken hvor gangvegen bør justeres noe for å gi plass til og 
avstand fra avsvingefelt. Grunneier kontaktes for  vurdering av forslag til utforming. 

 

Bente Dyrnes Aarø 

Merknad 
Ber om at det pågående reguleringsarbeidet vurderes i sammenheng med reguleringsbehov 
for gnr/bnr 33/3, 33/7 og 33/8, hvor hun er grunneier. Ber om orienteringsmøte. 

 
Kommentar 
33/3 og 33/7 består av flere delområder, hvorav nærmeste teig ligger vest for Fv64. 33/8 er 
en utmarksteig som befinner seg langt oppe i Årødalen. 

ÅNP ser ikke at disse arealene er relavante for pågående reguleringsarbeid. Det vil bli 
arrangert åpent informasjonsmøte ifb. med ettersyn/høring av planforslag. 
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9 AVSLUTTENDE KOMMENTAR 
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