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BAKGRUNN 

FORMÅL 

Hensikten med detaljreguleringen er å sikre en helhetlig utvikling av Storkaiområdet, slik at 
Molde får en god og verdig ankomst fra sjøsiden samtidig som bymessige kvaliteter ivaretas.  
 
Et av hovedpoengende med planen er å definere byggehøyder for den nye bygningsmassen 
på området. I nåværende plan er det ikke tatt stilling til byggehøyder for hvert enkelt bygg, og 
derfor setter plan- og bygningslovens § 29-4 byggehøydene. Dette er ikke tilfredstillende sett 
i lys av områdets viktige plassering i byen og rollen området spiller i å ta i mot nye gjester til 
Molde by. 

FORSLAGSTILLER, PLANKONSULENT, EIERFORHOLD 

Forslagstiller er Molde og Romsdal Havn IKS (videre omtalt som MRH IKS) og Molde 
Havnevesen KF (videre omtalt som MH KF) som eiere av hoveddel av planområdet. 
 
Plankonsulent er Lusparken arkitekter as (videre omtalt som Lusparken). 
 
Følgende eiendommer er berørt av detaljreguleringen: 

 

 Oversikt varslede naboer 

Eiendomsbesitter(e) Eiendom (gnr/bnr) 

Molde kommune  24/813 og 24/1274 

A.J. Amdam, E.H. Bergsbakk, S.H. Hallsteinsen, B. Halstensen, F.H. 
Halstensen, A.M. Halstensen, B. Møller-Pettersen, H. Møller-
Pettersen, Storgata 10-12-14 ANS 

24/1403 

Storgata 10-12-14 ANS 24/1404 

Moldefjord Hotell Eiendom AS 24/1405 
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TIDLIGERE VEDTAK I SAKEN 

MRH IKS har sammen med Lusparken utarbeidet forslag til utvidelse av 
Havneadministrasjonens lokaler i Hamnegata 8. Byggesøknadens dispensasjonsdel ble 
avslått i desember 2013. Vedtaket ble påklaget og dispensasjon innvilget 18.03.2014. 

UTBYGGINGSAVTALER 

Det er ikke inngått utbyggingsavtale. Planen vil danne grunnlag for slik utbyggingsavtale. 

PLANTYPE 

I henhold til Plan- og bygningslov av 27.juni 2008 skal det utarbeides planprogram og 
konsekvensutredning for alle planer som avviker fra kommuneplanens arealdel (overordnet 
plan) og som kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn. Det er ingen vesentlige avvik 
fra gjeldende plan Reguleringsplan for Molde Sentrum, plan nr. 200405. Derav følger ikke 
krav om konsekvensutredning og planprogram. 

PLANPROSESSEN 

VARSEL OM OPPSTART 

Det ble satt inn annonse i Romsdals Budstikke 19.09.2013, 
både papir- og nettutgave. Varsel om oppstart ble sendt ut 
til berørte naboer, grunneiere og private- og offentlige 
høringsinstanser. Se vedlegg 1A og B for fullstendig liste. 
 

MEDVIRKNINGSPROSESS 

Åpen dag 
Åpen dag med informasjon om prosjektet ble avholdt i 
MRH IKS sine lokaler 17.10.2013 hvor naboer og andre 
berørte av planarbeidet hadde mulighet til å stille spørsmål 
og komme med innspill. Se vedlegg 1C for oppmøte. 
 
Samrådsmøte 
Det ble avholdt samrådsmøte 28.01.2014, med Molde 
kommune, tiltakshaver, plankonsulent og offentlige- og 
private høringsinstanser for å belyse flest mulig tema for 
planområdet. Se vedlegg 1C for oppmøte. 
 
Fylkeskommunen 
Fylkeskommunen var representert på samrådsmøtet. 
 
Presentasjon for Plan- og utviklingsutvalget 
Det vil bli foretatt en presentasjon for Plan- og 
utviklingsutvalget i Molde kommune i forbindelse med 
1.gangsbehandling av plansaken. 
 
Barn og unges medvirkning 
Barnerepresentanten i Molde kommune er varslet om 
oppstart og invitert til samrådsmøte. Barn og unges 
interesser er ivaretatt av Fylkeskommune ved merknad til 
oppstart og gjennom deltakelse i samrådsmøte. 
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PLANSTATUS OG RAMMEBETINGELSER 

OVERORDNEDE PLANER 

Fylkesplan for Møre og Romsdal 2009-2012 
Møre og Romsdal Fylkeskommune er i gang med revisjon av fylkesplanen, og har i 
planprogram for planarbeidet beskrevet at sentrale problemstillinger/utfordringer framover vil 
være å: 

 «Sikre næringslivet gode rammevilkår for utvikling og unngå at funksjonar og 
oppgåver blir flytta ut av regionen.» 

 «Skaffe meir kunnskap om byane som motor for regional utvikling og ta ut deira 
potensial som utviklingsaktør, lokalt og regionalt.» 

 
Kommuneplan 2002-2010 - Visjon og overordnet mål  
Under punktet «Hjerte for regionen» er det angitt at Molde kommune skal være et sterkt, 
attraktivt og funksjonelt region- og kommunesenter i vekst, framstå som en attraktiv handels- 
og møteplass og til enhver tid være en av Norges viktigste kunnskapsbyer. Sentrumsutvikling 
er definert som et satsningsområde. 
 
Kommunedelplan Molde Sentrum 1997-2007 
Kommunedelplanen for Molde Sentrum 1997-2007 er en selvstendig del av 
kommuneplanens arealdel og regulerer Storkaiområdet til Havneterminal og kai, 
senterområde og friområde. 
 
Utvalgte målsettinger i sentrumsplanen: 

- Det skal legges opp til et sentrumsmiljø som er preget av visuell høy opplevelsesverdi 
og mangfold/variasjon. Estetiske og miljømessige hensyn skal ha stor vekt i 
utformingen av Molde sentrum. 

- Utvikling av byens ansikt mot sjøen skal stå sentralt i det videre planarbeidet. 
- Det skal legges opp til en arealbruk som bidrar til energigunstig 

bygningskonsentrasjon/bygningsgruppering. 
- Kontakten mellom sjø og bysentrum skal styrkes og utvikles. 
- Legge til rette parkeringsforholdene slik at Hamnegata og Torget blir avlastet. 

Begrenset privat parkering i sentrumsgatene. 
 

                                       Utsnitt fra plankart kommunedelplan Molde sentrum 1997-2007 
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«Molde sentrums største uutnyttede potensiale ligger i områdene langs sjøsiden. Et av de 
mest sentrale mål i sentrumsplanen er å utvikle byens kontakt med sjøen. Det legges opp til 
å utvikle disse arealene til byens “nye” attraksjon og aktivum. Bruken av bygningene endres 
fra å ha en baksidefunksjon til å få en aktiv fasadefunksjon der det skapes markedsplasser 
utendørs og etterhvert inne i form av handel og servering langs kaiene. Kaifronten skal bli 
byens nye ‘vrimlesone’ og målet er å få til en sammenhengende promenadesone fra 
Grandfjæra til og med stadionområdet i vest.» 

Utdrag fra Sentrumsplanens plangrunnlag, side 8. 

 
 

GJELDENDE REGULERINGSPLAN 

Plan nr. 200405 – Reguleringsplan for Molde Sentrum 
Planen trådte i kraft 20.12.2010 og regulerer hele planområdet. Utdrag følger: 
 
§ 0.2 Målsetting med planen 
Reguleringsplanen skal være et redskap for å oppnå samordnet og målrettet utvikling av 
uterom og bebyggelse. Utviklingen skal gi forbedringer både av økonomisk, funksjonell og 
estetisk karakter. 
 
§ 3.0 Alexandrakvartalet 
Det skal legges til rette for hensiktsmessig trafikkløsning for gods- og persontransport til og 
fra Storkaia i Tollbugata og Amtmann Kroghs gate. 
 
§4.0 Storkaia 
Det skal legges til rette for hensiktsmessig trafikkløsning for gods- og persontransport. 
 
Ny bebyggelse skal oppføres innenfor de viste byggegrenser slik at tilstrekkelige åpninger 
mot fjorden sikres. 
 
I utformingen av ny bebyggelse må det legges vekt på at Storkaia og bebyggelse der er et 
viktig ankomstpunkt til Molde, og at området gis en utforming og kvalitet som svarer til dette. 
 

 
 

Gjeldende reguleringsplan 200405 (t.v.) sammen med tilhørende plan for utbyggingsmuligheter (t.h.) 
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Reguleringsformål er Offentlig trafikkområde – havneområde, kai, gatetun og torg, 
Byggeområder – sentrumsbebyggelse og Spesialområder – sjøfront. Byggehøyder er satt for 
sentrumsbebyggelsen, mens det på havneområde er pbl § 29-4 som definerer byggehøyde 
da dette ikke er satt i reguleringsplanen. 
 
Gjeldende reguleringsplan avviker fra Kommunedelplan Molde Sentrum 1997-2007 ved at 
området i hovedsak er regulert til offentlig trafikkområde – kai og havneområde, mens det i 
kommunedelplanen er en større andel senterområde og friområde.  
 
Plan nr. 1502200405 - Utbyggingsmuligheter 
Tillegg til reguleringsplanen som viser utbyggingsmuligheter i form av eksisterende 
bygningsmasse, eksisterende bygningsmasse med muligheter for utbygging samt ny 
bebyggelse. Planen viser tydelig fotavtrykk og endringsmuligheter for ny bebyggelse i 
Storkaiområdet. 

TILGRENSENDE PLANER 

Reguleringsplan for Molde sentrum er eneste plan i området. Den nyeste planen som 

grenser til sentrumsplanen (i øst) er områderegulering for Grandfjæra. 

BRENTE STEDERS REGULERING 

Sverre Pedersens plan for gjenreisningsbyen Molde ligger til grunn for påfølgende 

planlegging og utforming av Molde sentrum. I planen legges det opp til å sikre gode siktlinjer 

fra by mot fjord og en stram formgiving av sjøfronten. «I det hele er det lagt stor vekt på 

byens ansikt mot sjøen, som jo vil spille en stor rolle for Molde som sjøby og turistby.»  

Illustrasjon ved Ole Landmark og Jac. Hanssen fra BSR som viser planlagt uttrykk mot sjøfronten  

 

ARKITEKTKONKURRANSEN 2012 

MRH IKS gjennomførte i 2012 en konkurranse for utvikling av Storkaia. Lusparken arkitekter 
as, som også er plankonsulenter for detaljreguleringen, vant konkurransen. Det er 
vinnerutkastet som ligger til grunn for videre detaljregulering av området. 
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Illustrasjon fra konkurranse 

 
 
 

STATLIGE PLANRETNINGSLINJER, RAMMER OG FØRINGER 

 
Destinasjon Norge – Nasjonal strategi for reiselivsnæringen (april 2012) 
 
GJESTEUNDERSØKELSE FOR CRUISETURISME (GRONTMIJ CARL BRO, 2010) 
 
For å gi Nærings- og handelsdepartementet økt kunnskap om betydningen av cruiseturisme i 
Norge, fikk departementet gjennomført en gjesteundersøkelse for cruisetruismen langs 
norskekysten. (…) Rapporten konkluderer med at cruiseturismen har stor betydning for 
økonomien og sysselsettingen i Norge, spesielt i byene og tettstedene langs kysten på 
Vestlandet. (…) Turistenes forbruk når de er i land har mer sammenheng med tidsmessig 
opphold og fysisk tilgjengelighet til bysentrum enn byens størrelse og tilbud av produkter og 
tjenester. Analysene viser at turistene både er forberedt på å bruke mer penger og at de ikke 
bruker så mye som planlagt. (..) Romsdal hadde i 2011 en sterk økning i cruisetrafikken ved 
sine havner i Molde og Åndalsnes. 
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BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET I DAG 

BELIGGENHET 

Beliggenhet 
Storkaiområdet ligger vest i Molde sentrum og avslutter sentrumsområdet før overgangen 
mot Reknesområdet med Stadion. Øst for Storkaiområdet ligger bykjernen med hoteller, 
handlegater og fremtidig sjøpromenade. Nord for planområdet ligger blant annet Alexandra-
parken og Tollboden med stor hotellbebyggelse bakenfor. Alexandraparken har en viktig 
funksjon som grønn lunge og Tollboden er et viktig historisk bygg i byen. Mot sør grenser 
planområdet i sjø og regulerer overgangen mellom sjø og land i hele planens øst-vest 
utrekning. 

                                                                             Avgrensing av planområdet på ortofoto 
 
Avgrensing og størrelse på planområdet 
Planområdet foreslås avgrenset som vist i plankartet. Planområdet er på ca. 11,8 dekar. 
 

DAGENS AREALBRUK OG TILSTØTENDE AREALBRUK 

Planområdet brukes i dag til havnevirksomhet med tilløp for blant annet Hurtigruta og 
cruisebåter samt noen fiskefartøy. Det er en god del biloppstilling på området og stor 
busstrafikk i forbindelse med turistbåtanløp. Eksisterende bebyggelse benyttes til 
havneadministrasjon samt noe nærings- og forretningsvirksomhet. 
 
Sentrumsbebyggelse med boliger, næring og forretninger dominerer naboområdene. 
Tilstøtende arealer i nord er friområde og boliger, mot øst hotell og forretning, og mot vest 
boliger. 
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STEDETS KARAKTER 

Struktur og estetikk/byform 
Storkaiområdet ligger midt i gjenreisningsbyen Molde, og avslutter sentrum mot vest og 
formidler overgangen mellom by og sjø. Storkaia har sterk sjøidentitet og vender seg mot 
sørøst med gode solforhold og flott utsikt til Moldepanoramaet. I dag er området ustrukturert 
med usammenhengende bebyggelse i varierende størrelse og uttrykk. Sikkerhetsgjerdet 
skiller kaiområdet fra byen, og alle bilene som står parkert langs gjerdet er med på å gjøre 
området lite innbydende for ferdsel tross den gode beliggenheten. 
 
Eksisterende bebyggelse 
All eksisterende bebyggelse i planområdet er relatert til næringsvirksomhet. Fra vest ligger 
havneadministrasjonen med lokaler i Hamnegata 8. Bygget fra 1991 er i tre etasjer og utført i 
en maritim stil som kan minne noe om båtene som ligger til kai. Lenger øst finner vi 
Hamnegata 10 som rommer et utsalg for skips- og fiskeutstyr, samt lager for sjøtransportert 
gods. Bygget er oppført i mur i en etasje, og er stort sett lukket for innsyn. Bygget framstår 
som en garasjerekke. I Øst ligger Hamnegata 12 som er oppført som to sammenhengende 
bygg. Bygget mot vest er et enkelt murhus i to og en halv etasje. Her finner man Havnevakta, 
venterom med offentlige toaletter, et offentlig kontor, NRK Møre og Romsdal og en kiosk. 
Bygget mot øst er utført i omtrent samme høyde, men med kun en høy etasje og flere 
garasjeporter. Dette bygget benyttes til lager. 
 

 
               Hamnegata 8           Hamnegata 10                                 Hamnegata 12 

 

LANDSKAP 

Topografi og landskap 
Storkaiområdet ligger vest i buen som definerer sjøfronten i Molde sentrum. Bak 
planområdet stiger terrenget nordover og opp i sentrum, hvor store, tunge bygninger er med 
på å understreke den naturlige formasjonen. Selve planområdet er tilnærmet flatt og 
avsluttes med en tydelig skåret asfaltflate som utgjør kaien. 
 
Solforhold 
Planområdet har svært gode solforhold med bredsiden mot sør-øst. 
 
Lokalklima 
Den mest framherskende vindretningen for Molde er vest-sørvest. Til tross for sin relativt 
skjermete beliggenhet inne i Romsdalsfjorden, er området i ekstremvær utsatt for stor 
belasting på kaier og bebyggelse. 
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Vindroser som angir sommervind (t.v.) og vintervind i 2013. Hentet fra eKlima. 

 
Estetisk og kulturell verdi 
Det er i hovedsak tilstøtende eiendommer til planområdet som har kulturell og estetisk verdi, 
representert ved Tollboden og Alexandraparken. Særlig Alexandraparken må det tas hensyn 
til ved å sikre god åpenhet mot fjorden og styrke overgangen fra park til sjø. Man kan også 
argumentere for at eksisterende bygning for havneadministrasjonen har en kulturell verdi da 
den er et gjennomført og tydelig eksempel innenfor sin arkitektoniske stil. 
 

KULTURMINNER OG KULTURMILJØ 

Endringer innenfor Storkaiområdet har vesentlig betydning for gjenreisningsbyen Molde og 
sjøfronten med presentasjon av byen sett fra sjøsida. Sverre Pedersens plan for 
gjenreisningsbyen ligger til grunn for videre utvikling av området. 
 
Det er knyttet stor verneverdi til gamle Molde Tollbod som ligger helt inntil planområdet. Det 
er behov for å ta særlig hensyn til Alexandraparken. 
 

NATURVERDI, REKREASJONSVERDI OG LANDBRUK 

Området er i dag ikke i direkte bruk til rekreasjon, men det er mulig å legge spaserturen 
innom kaiområdet for å nyte Molde panoramaet tett på med sjøen som forgrunn. Alexandra-
parken som ligger like bak planområdet er en viktig grønn lunge i byen, særlig i perioden 
under Moldejazzen. 
 
Et viktig mål for planen er å forsterke områdets rekreasjonsverdi, i tråd med målsetting i 
sentrumsplanen: 
 
«Molde sentrum største uutnyttede potensiale ligger i områdene langs sjøsiden. Et av de 
mest sentrale mål i sentrumsplanen er å utvikle byens kontakt med sjøen. (..) Kaifronten skal 
bli byens nye ‘vrimlesone’ og målet er å få til en sammenhengende promenadesone fra 
Grandfjæra til og med stadionområdet i vest.» 

Utdrag fra Sentrumsplanens plangrunnlag, side 8. 
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TRAFIKKFORHOLD 

Dagens veisystem 

Hovedgata i Molde er fv. 400 Storgata. Fv. 400 (Fannestrandvegen – Storgata – 

Julsundvegen) går gjennom byen fra Molde fergekai i øst til Sandvegen i vest (ved Molde 

fotballstadion). Det er flere parallelle fylkesveger i Molde. Øst for byens sentrum ligger 

riksvegene E39 og rv. 64.  

Bussene til planområdet vil i hovedsak komme og dra via Storgata i østlig retning. Det er 

flere turistmål som tilbys med utgangspunkt fra Molde. Noen viktige turmål for turister er rv. 

64 Atlanterhavsveien mot Kristiansund og Trollstigen/Trollveggen på rv. 63. 

 

Oversikt over dagens vegsystem. Oversiktskart – Kartportal, Molde kommune 

 

Kjøreatkomst 

Planområdet har i dag kjøreatkomst via Hamnegata på begge sider av Alexandraparken. 

Hoveddelen av planområdet har adkomst fra Storgata via Tollbugata eller Amtmann Kroghs 

gate. Den østlige delen av området må benytte Fløtmannsgata. Hamnegata er 

envegsregulert mot øst ved Storkaia. Det innebærer at trafikken som skal parkere, levere 

varer og besøke næringsvirksomheten i Hamnegata ved Storkaia benytter Tollbugata inn til 

planområdet og Amtmanns Kroghs gate ut av planområdet.  

Fartgrensen i Storgata er 50 km/t. Fartsgrensen er ikke nedskiltet på gatene i planområdet. 
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Oversikt som viser adkomst til planområde. llustrasjon fra konkurranse 

 

Hamnegata  

Hamnegata går delvis sammenhengende langs sjøen fra Storkaia til Rutebilholdeplassen. Et 

bygg og parkeringsområde ligger midt i gata, og medfører at det ikke er mulig å kjøre eller gå 

langs hele Hamnegata. Ved Alexandraparken er vegbredden ca. 5 m. I tillegg kommer areal 

til parkering, og bidrar til store asfaltflater. Det er ingen spesiell tilrettelegging for gående eller 

syklister.  

Belysningen er sparsommelig og skiller seg fra eksisterende belysning i tilstøtende bygater.  

Tollbugata  

Tollbugata er en bygate med brede fortau og belysning. Fortauene varier fra 5-7 m. 

Vegbredden er på ca. 7 m. Det tillates ingen parkering i gata.  

Amtmanns Kroghs gate  

Amtmanns Kroghs gate er en bygate med belysning og tosidig fortau med varierende 

bredde. Det er oppmerket parkering på begge sider av vegen. Vegbredden er ca. 7,0 m. 

Fløtmannsgata  

Smal bygate med tosidig fortau, med bredde på 2,0 m, og ensidig parkering. Gata ender opp 

i Hamnegata med langsgående parkering ved husvegg og kaifront, uten tilrettelegging for de 

som går og sykler. 
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Trafikkmengde 
Gjennomsnittstrafikken i Hamnevegen er lav i dag. Det er periodevise topper knyttet til anløp 

av store skip med mye passasjerer. I dag er det 40-50 båtanløp i året. Med dagens 

skipsstørrelser er det i enkelte tilfeller behov for å parkere 24 – 26 busser i havneområdet. 

Det er økende cruisetrafikk med et stort antall busser til kaiområdet. I dag er det kaiområdet 

som benyttes for å ta på/sette av busspassasjerer. 

 
Trafikksikkerhet for myke trafikanter 
I planområdet er det ingen tilrettelegging for myke trafikanter. De henvises til å bruke 

eksisterende gate/kjøreveg eller kai. 

Kollektivtilbud 
Storkaia har god kollektivdekning. Bybussen har holdeplasser i Storgata ved 

Alexandraparken. Det er kun noen meters gange fra planområdet. Både linje 701 og linje 706 

trafikkerer Storgata. Linje 701 har halvtimesfrekvens mellom Djupdalen og Årølia, fra kl. 

06.20 til kl. 19.50, mens linje 706 har timesfrekvens mellom kl. 08.15 og kl. 17.15. Videre 

finner man Molde Trafikkterminal og Molde hurtigbåtkai med flere buss- og båtforbindelser 

rundt 350 m øst for planområdet, langs Hamnegata. Det er et godt busstilbud og kort 

gangavstand til planområdet.  

 

Gangavstand til nærmeste busslommer           Gangavstand til Molde Trafikkterminal 

 
 
Parkeringsplasser 
Innenfor planområdet er det etablert parkering på begge sider av Hamnegata, på kaiområdet 

og langs eksisterende bygg. Det er 71 parkeringsplasser i Hamnegata i dag. I tillegg kommer 

30 parkeringsplasser på Rekneskaia. Totalt er det 101 parkeringsplasser.  

Parkeringsplassene i planområdet er fordelt på følgende vis:  

- Molde kommune eier 15 parkeringsplasser og leier 18 parkeringsplasser  

- Private aktører eier 20 parkeringsplasser i området  
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- Molde og Romsdal havn eier 66 parkeringsplasser, hvorav 18 leies ut til kommunen 

og 19 plasser leies ut til private.  

Fullstendig trafikkvurdering er foretatt av Norconsult og kan sees i vedlegg 2. 

UNIVERSELL TILGJENGELIGHET 

Området er i dag ikke spesielt tilrettelagt for universell tilgjengelighet, men planområdets 
store asfaltflate gjør det greit framkommelig for bevegelseshemmede. Hamnegata 8 har heis 
og universelt utformet toalett, men mangler noe på TEK10 krav. Hamnegata 10 og 12 skal 
rives på sikt, og er derfor ikke kartlagt. 
 

TEKNISK INFRASTRUKTUR 

Vann og avløp 
Planområdet er koblet til offentlig vann- og avløp på flere punkter i området, dette gjelder 
også for overvannshåndtering. Molde Kommune har pr. i dag pumpestasjon i Hamnegata 12. 
 
Trafo 
Istad Kraft AS har en trafo i Hamnegata 12. Denne må flyttes når dette bygget rives, og den 
plasseres muligvis i tilknytning til nye Thon Hotell. Hamnegata 8 er i dag tilknyttet trafo på 
baksiden av Alexandra Hotell. Det kan virke som om det er noe lang vei fra trafo til 
Havnegata 8, og at strømleveransen derfor ikke er optimal. Ved flytting av trafoen i 
Havnegata 12 er det mulig at Havnegata 8 og 10 knyttes til denne.  
 
Energiforsyning og alternativ energi 
Molde kommune har et kommunestyrevedtak som sier at det skal legges til rette for 
vannbåren varme. 
 
Det er utover dette god mulighet for å benytte seg av varmepumpe og sjøvannsledning. 

GRUNNFORHOLD 

Stabilitetsforhold 
Norconsult har utarbeidet en geoteknisk vurdering av Storkaiområdet, se vedlegg 3. Generelt 
vurderes stabilitetsforholdene innenfor planområdet som tilfredsstillende. I området nordvest 
for planområdet vil stabiliteten være tilfredsstillende såfremt sjøbunnen innenfor kaien er 
beskyttet mot erosjon fra propellstrømmer. Dette er et tema som må vurderes nærmere 
dersom bruken av kaien endrer seg i den forstand at propellstrømmer får anledning til å 
angripe i områder som tidligere ikke har vært utsatt. 
 
Trafikkarealene langs innsiden av kaien har tilfredsstillende bæreevne for store busser både i 
bevegelse og i parkert tilstand. Det kan likevel bli nødvendig å legge spesielt asfaltdekke 
eller belegningsstein for å redusere spordannelse fra stillestående kjøretøy. 
Lette bygninger vil forhåpentlig ved en fornuftig tilpassing av bæresystemet kunne 
fundamenteres på kaidekke og bakfylling som tidligere. Fundamentering av tyngre bygg 
innenfor planområdet må uansett prosjekteres i samråd med geoteknisk sakkyndig. 
 
Forurensning 
Innholdet i fyllmassene under Storkaia er ukjent, dvs. det vites ikke om de er rene eller 
inneholder miljøgifter. Ved omregulering på land til annet bruk enn i dag må grunnen 
prøvetas og risiko vurderes etter TA 2553/2009. Ved graving i fyllmassene på land må disse 
prøvetas. Se vedlegg 4 for fullstendig uttalelse om miljøforhold i sjø utarbeidet av Norconsult. 
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Ledninger 
Det ligger spillvanns-, overvanns- og vannledning i Hamnegata. Ut fra disse går det flere 
ledninger ut på tvers av kaien. 
 
Rasfare 
Området er ikke registrert med rasfare på NVE nettsider www.skrednett.no 
 

STØYFORHOLD 

Helsetjenesten i Molde kommune har i sine merknader til oppstartsvarsel for planarbeidet 
uttalt følgende angående nåværende situasjon: «Det ligger boliger like nord for planområdet, 
og vi har tidligere hatt henvendelser om sjenerende aggregatstøy fra skip som har ligget ved 
kai. Det samme gjelder også anleggsarbeid med peling i sjøen.» Dette gjelder særlige 
situasjoner som er adressert og ordnet opp i ved aktuelt tidspunkt. 
 
Generell støy ved båttilløp er en del av den daglige driften og er nødvendig for at 
Havnevirksomheten skal være funksjonell. Ønsker man å bevare den spesielle situasjonen 
med havn i byen må dette ses på som akseptabelt, jamfør samrådsmøte. 
 
Det er gjort støyberegninger for bebyggelse langs Fv400 som ligger nært opp til planområdet 
mot nord. I beregningene er Miljøverndepartementets retningslinje for behandling av støy i 
arealplanlegging, T-1442, lagt til grunn. T-1442 angir to støysoner, gul og rød sone, hvor det 
gjelder særlige retningslinjer for arealbruken. Bebyggelsen i havneområdet ligger akkurat 
utenfor gul sone, og det er altså ikke avdekket noe behov for særlige støyreduserende tiltak 
for bebyggelsen i planområdet. 
 

 Støyvarselkart Molde kommune 
 

http://www.skrednett.no/
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LUFTFORURENSING 

Det er i dag ingen særlig luftforurensning i planområdet. 
 

MILJØFORHOLD I SJØ 

I 2013 utførte Norconsult en miljøundersøkelse på oppdrag fra Molde og Romsdal Havn IKS i 

forbindelse med søknad om tillatelse til å mudre havbunnen utenfor storkaia, se vedlegg 4.  

Det ble tatt bunnprøver som ble analysert med hensyn på miljøgifter og miljøtilstanden ble 

vurdert. Miljøgiftinnholdet i prøvene som ble tatt ved storkaia tilfredsstiller kravene for 

«friskmelding» etter TA-2802/2011. Mindre tiltak bør derfor kunne gjennomføres uten videre 

undersøkelser.  

Dersom utbyggingen i forbindelse med reguleringsplanen vil medføre at det må settes i gang 

middels store eller store tiltak (for eksempel utfylling >1000m2, dumping av masser eller 

mudring >500m3) som vil kunne påvirke bunnsedimentene rundt Storkaia, må det 

gjennomføres ytterligere miljøundersøkelser iht. TA 2802/2011.  

 

NÆRING 

I planområdet i dag er det både kontorarbeidsplasser, lager, kiosk og detaljhandel. I tillegg 
kommer turistbåt- og lastebåtaktivitet. Ved Reknesmoloen har flere registrerte fiskefartøy sin 
faste fortøyningsplasser. 
 
Oversikt næringsvirksomhet i planområdet 
 
Hamnegata 8 
Administrasjonslokaler og lager for MRH IKS 
 
Hamnegata 10 
Butikk med skips- og fiskeutstyr 
Lager MRH IKS 
 
Hamnegata 12 
Havnevakta 
Venterom med offentlige toaletter 
Lagerlokaler 
Kiosk 
Offentlig kontor 
NRK Møre og Romsdal 
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BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET 
Planforslaget tar utgangspunkt i eksisterende regulering for området, og det er kun få 

endringer fra gjeldende regulering. Detaljreguleringen konkretiserer formål i planen, 

fastsetter nye byggehøyder sett ut fra et helhetlig bilde av området samt legger til rette for en 

utvidelse av eksisterende kaiområde også mot vest. 
 

PLANLAGT AREALBRUK 

Byggeområder 

 Sentrumsbebyggelse (S1) 

 Område avsatt til renovasjon (AC) 
 
Offentlige trafikkområder 

 Havn (H1, H2) 

 Kai (K1, K2) 

 Havnelager (HL1) 

 Torg (T1) 
 

Spesialområder 

 Område for særskilte anlegg - Sjøfronten (SF1) 
 

 
 
 

Illustrasjon plankart 
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AKTUELLE REGULERINGSFORMÅL 

 
«I utforming av ny bebyggelse må det legges vekt på at Storkaia og bebyggelsen der er et 

viktig ankomstpunkt til Molde, og at området gis en utforming og kvalitet som svarer til 

dette.» 

Utdrag fra Reguleringsbestemmelser § 4.0 Storkaia 

 

Storkaiområdet skal være et attraktivt møte med Molde by fra sjøveien og en attraktiv 

forlengelse av sjøfronten som går langs Hamnegata fra øst til vest gjennom hele Molde 

sentrum. Samtidig skal det legges til rette for en god og hensiktsmessig trafikkløsning for 

gods- og persontransport. 

«Det åpnes for utvidelse av formålsbegrepet havn til å innbefatte all havnerelatert virksomhet 

– dvs. virksomheter som er direkte eller indirekte knyttet opp mot generell marin virksomhet 

eller knyttet opp mot havnens daglige drift.» 

Utdrag fra forslag til planbestemmelser § 15.1-2 

 

For å kunne skape positive tilskudd på havna med åpne fasader og gjennomsyn fra byside til 

sjøside åpnes det for utvidelse av formålsbegrepet havn til også å gjelde havnerelatert og 

maritim virksomhet. 

Havneadministrasjonen bygger ut eksisterende lokaler i Hamnegata 8 for å få samlet all 

intern aktivitet under samme tak. Det er nødvendig å ta med en mulig utvidelse av 

havneadministrasjonen og dens virksomhet på sikt inn i planarbeidet. I mellomtiden må 

lokaler for mulig utvidelse kunne brukes av andre aktører. For å sikre videreføring av 

Storkaias identitet som aktiv havn i et sentrumsmiljø, utvides derfor formålsbegrepet i stedet 

for å endre det. Slik kan man ivareta og bygge opp under et maritimt fagmiljø midt i Molde 

sentrum. Det er i tillegg viktig å få inn leieinntekter slik at MRH IKS får finansiert videre 

byggetrinn i reguleringen slik at Storkaia får et ansiktsløft og kan få utnyttet sin posisjon som 

et aktivum i Molde sentrum. 

Hamnegata 10 inngår under de samme bestemmelsene. Her drives det som tidligere nevnt 

en butikk med fiskeutstyr. De nye bestemmelsene legger til rette for at denne eller lignende 

aktivitet kan fortsette å eksistere i området om det skulle være ønskelig på sikt. Andre etasje 

kan dermed brukes som tilhørende kontorlokaler til utsalgssted, som selvstendig utleiedel 

eller annet. 

Hamnegata 12 er regulert til senterområde og er ikke påvirket av overnevnte 

formålsbestemmelser. 
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BEBYGGELSENS PLASSERING, UTFORMING OG HØYDE 

Kontakt mot sjøen 
Nye bygg forholder seg strengt til fotavtrykk i reguleringsplan og utbyggingsplan for å bevare 
og styrke siktlinjer fra byen og Alexandraparken.  
 

Utforming 
Byggene består av enkle volumer med tverrgående møner som ligger hevet opp fra 
kaifronten med et lite overheng over basene. Ved å løfte hovedformen opp fra kaiplanet 
skaper man en luftig situasjon som tydeliggjør de sterke linjene i kai og sjø. De tverrgående 
takformene sikrer gløtt ut over fjorden for bakenforliggende bygninger, samtidig som de gir 
byggene en lett og spenstig karakter. Formen viser en ny tolkning av sjøfronten i Brente 
Steders Regulering. Se side 8.  

Helhetlig uttrykk og tydelig karakter 
For å gi et helhetlig inntrykk av havneportalen er det viktig at byggene har en skala og 
utforming som står til hverandre. Kaibebyggelsen skal skille seg fra bakenforliggende 
senterbebyggelse.  

Høyder 
Bygningshøydene bestemmes av eksisterende og omkringliggende bygg. I vest ligger 
eksisterende administrasjonsbygg for MRH IKS som lager utgangspunktet for tilbygget med 
samme adresse. Midt i området senkes byggehøyden noe. I øst økes byggehøyden igjen for 
å spille sammen med senterbebyggelsen og høyder i eksisterende reguleringsplan. 
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               Hamnegata 8                Hamnegata 10                                Hamnegata 12 

 
 
Grad av utnytting 
Utbyggingsmuligheter innenfor planområdet samsvarer med fotavtrykk beskrevet i 

Reguleringsplan for Molde sentrum – utbyggingsmuligheter, og er beskrevet tydelig med 

fotavtrykk i detaljregulering. Totalt åpnes det for en BYA på 2057 m2 – %-BYA 28 %. 

Arealbegrensing BRA gis ved høydebegrensninger satt i plankartet. (Utregning etter TEK 10 

§5-2 - 5-3) 

Antall arbeidsplasser, antall m2 næringsarealer 
Det er omkring 4000m2 i prosjektet som vil bli brukt til havnevirksomhet av forskjellig art. 

Antall arbeidsplasser er vanskelig å fastsette på nåværende tidspunkt, da dette er avhengig 

av virksomhetenes art og utforming. 

 

TRAFIKKLØSNING 

Generelt om trafikkløsning i planområdet 
Store deler av planområdet ligger som en direkte forlengelse av havnepromenaden som er 

under utbygging fra Grandfjøra i øst til Stadionområdet i vest. Det er derfor viktig å legge 

godt til rette for fotgjengere i Hamnegata ved Alexandraparken. Parallelt er dette et viktig 

gateforløp for avvikling av trafikk til og fra Storkaia når det er båter i havn. Vi introduserer 

derfor begrepet «shared space» eller gatetun. Det finnes varianter og grader av løsningen, 

og for Hamnegata er det valgt å gå for en viss regulering av trafikantene for å hindre at 

farlige situasjoner oppstår.  

«Shared space» / gatetun 
Hovedpoenget med å bruke en gatetunsløsning for Hamnegata er å sørge for at den 

påbegynte sjøpromenaden gjennom sentrum fra øst videreføres inn i planområdet. På denne 

måten kan man i prinsippet holde seg til en type dekke gjennom hele gaten, uten å være 

avhengig av kantsteiner og nivåforskjeller for å styre bevegelsene. Et helhetlig dekke som 

brer seg fra Alexandraparken og ut mot fjorden sikrer en fleksibel og vekslende bruk av 

arealene, noe som særlig i forbindelse med Molde Jazzen kan være svært givende. Samtidig 

gir gatetunet et visuelt ryddig og innbydende inntrykk. Løsningen tillater alminnelig kjøring 

gjennom gaten uten at den blir oppfattet som en trafikkorridor, mens den på samme tid 

oppfordrer til edruelig hastighet og hensyntagen til myke trafikanter. Området tømmes for 

biler under jazzen og ved store cruiseanløp. Gatetunsløsningen prioriterer gående og 
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syklende, da det er disse som i størsteparten av tiden har bruk for arealet. Løsningen sørger 

også for at trafikken vil flyte godt de tidene av døgnet hvor det er stort tilsig av biler på grunn 

av Hurtigruten eller annen båttrafikk, eller om den daglige driften av havnen krever det. 

Eksisterende næringsvirksomhet i Storgata 6 benytter nordsiden av Hamnegata foran egen 

hovedinngang til av- og pålessing. Det skal i utforming av gaten legges til rette for videre 

bruk av området til av- og pålessing, men ved samtidig bussoppstilling skal denne prioriteres. 

Kjøreatkomst 
Det legges fortsatt opp til enveiskjøring i planområdet av Hamnegata ved Alexandraparken 

mot øst. Busstrafikk i planområdet skal benytte både Hamnegata og selve Storkaia. 

Kjøreatkomsten for buss er inn fra Storgata ned Tollbugata. Trafikk til selve Storkaiområdet 

forutsettes å benytte samme adkomst som bussene. Det er viktig å legge til rette trafikk slik 

at en unngår rygging av store kjøretøy på kaiområdet. Øvrig trafikk går langs Hamnegata mot 

øst.  

Utkjøring fra Storkaiområdet til Storgata skjer via Amtmann Krohgs gate. Det opprettes ingen 

nye kjøreatkomster til Storkaia i forbindelse med planen. Eksisterende tilknytning til 

overordnet vegnett, Fylkesveg 400 (Storgata), beholdes slik den er i dag. 

 
Illustrasjon som viser kjøremønster for buss og bil i planområdet 

 
 
 

Sikkerhet for gående og syklende 
Flyttbare/bevegelige trafikksperrer i form av pullerter, blomsterkasser eller lignende skal 

sørge for at bilister holder seg innenfor begrenset kjørefelt. Slik blir ferdselen tryggere for de 

myke trafikantene. Ved særlige tilfeller som Molde Jazzen kan biltrafikk i deler av Hamnegata 

stanses slik at Alexandraparken strekker seg helt ut på Storkaia. I slike situasjoner skal 

trafikksperrer kunne flyttes eller senkes for å tillate fleksibel bruk av arealene. 

Felles atkomstveger, eiendomsforhold 
Atkomstveger samt Hamnegata eies av Molde kommune. 

Krav til samtidig opparbeidelse 
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Overgangen Alexandraparken/Hamnegata utredes av Molde kommune og vil opparbeides i 
tråd med valgte løsning samt sjøpromenaden.  
 
 
Parkering 
Store deler av planområdet ligger som en direkte forlengelse av havnepromenaden som er 

under utbygging fra Grandfjæra i øst til Stadionområdet i vest. Dette er en strekning hvor det 

blir satset på å minimere bruk av bil og dermed også minimere parkering i gatebildet. I 

eksisterende reguleringsplan for Molde sentrum er det presisert følgende bestemmelse: 

«Formålet Sjøfront benyttes for arealer langs havna som skal ha fotgjengerprioritet. Det gis 

rom for begrenset biltrafikk, men kjøreareal skal utformes på en slik måte at det framstår 

underordnet, og som en del av sjøfronten».  

Det stilles i gjeldende reguleringsplan krav om 1 parkeringsplass per 100m2 BRA. Ny plan 

stiller krav om at halvparten av plassene som parkeringsvedtektene krever skal kunne finnes 

i planområdet, men da kun som tidsbegrenset parkering i forbindelse med båttrafikk på 

Storkaia. Den resterende halvdelen skal kjøpes ut eller finnes andre steder i nærområdet. 

Universelt utformede parkeringsplasser skal utgjøre 5 % og disse skal ligge i nær tilknytning 

til hovedinnganger, og skal være de eneste langtidsplassene i planområdet.  

Eksisterende næringsvirksomhet i Storgata 6 benytter i dag området foran hovedinngang på 

nordsiden av Hamnegata til parkering for egne biler samt parkering for kunder. Denne 

bruken tillates videre inntil annet godt parkeringstilbud er opparbeidet. 

 

Illustrasjonsskisse som viser mulig løsning av parkeringssituasjon 
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Innenfor planområdet er det turbusser som skal ta på/sette av cruisepassasjerer. Ved 

framtidig oppstilling i Hamnegata vil det ikke være mulig å kjøre forbi bussene eller parkere 

biler langs Alexandraparken. Derfor fjernes parkeringsplassene langs Alexandraparken. 

Figuren nedenfor viser situasjonen ved Storkaia, når et stort antall busser skal ta på/sette av 

passasjerer. 

Skisse som viser eksisterende situasjon og kjøremønster/sporingskurve for turbusser 

 

TILKNYTNING TIL INFRASTRUKTUR 

Eksisterende bygg er knyttet til offentlig vann- og avløpssystemer. Det kommunale 

hovednettet for både vannforsyning og spillvannsavløp går i dag inne på planområdet. 

Nybygg vil knyttes opp til eksisterende løsning. Eventuelle forbedringer av eksisterende rør 

må evalueres. 

Overvann håndteres både lokalt og ved tilknytning til overvannsledninger der dette allerede 

er opprettet. Det skal legges til rette for tilknytning til fjernvarme. 

 

PLANLAGTE OFFENTLIGE ANLEGG 

Følgende areal er planlagt som offentlig anlegg: 

 Havn (H1, H2) 

 Kai (K1, K2) 

 Havnelager (HL1) 

 Torg (T1) 

 Område for særskilte anlegg - Sjøfronten (SF1) 
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Rundt torg, sjøfront og i overgangen til Alexandraparken kan det bli gjort tilpasninger og 
overlapp mellom offentlige og private opparbeidede uteareal for å finne en praktisk 
gjennomførbar løsning til det beste for alle brukere. 
 

MILJØOPPFØLGING 

 Havnas verdi som rekreasjonsområde vil i en utvidet byøkologisk sammenheng være 
betydningsfull. 

 God utnytting av havnas tilknytning til sjø, park og sentrum som uteområde for alle. 

 God kollektivtilgjengelighet sammen med noe innstramning i parkeringsdekningen. 

 Bygningenes årlige energiforbruk bør tilfredsstille lavenergihus. Virkemidler kan være 
gode isolasjonsverdier, sjøpumpe og vannbåren varme, varmegjenvinning og 
integrerte solfangere i fasadesystem. Materialvalg skal kunne forsvares ut fra et 
energiøkonomisk perspektiv. 

 
Miljøoppfølging bør fokusere på følgende forhold: 

 Håndtering av støy og luftforurensing etter ferdigstillelse og under oppføring 

 Håndtering av forurensende masser i grunn samt mudder. 
 

UNIVERSELL UTFORMING 

Selve planområdet ligger på ett nivå og utformes slik at det blir lett tilgjengelig for 
bevegelseshemmede. Det er noe høydeforskjell opp til Storgata som kan være vanskelig for 
enkelte, men da kan det benyttes bil til stedet med tilrettelagt HC-parkering. 
 
Bygg skal utføres i henhold til gjeldende standard for universell utforming i offentlig 
bygg/arbeidsbygninger, med unntak av eksisterende bygg. Det settes krav til at 5% av 
parkeringsdekning skal være universelt utformet. 
 

UTEOMRÅDER/REKREASJONSVERDI 

«Molde sentrums største uutnyttede potensiale ligger i områdene langs sjøsiden. Et av de 
mest sentrale mål i sentrumsplanen er å utvikle byens kontakt med sjøen. Det legges opp til 
å utvikle disse arealene til byens “nye” attraksjon og aktivum. Bruken av bygningene endres 
fra å ha en baksidefunksjon til å få en aktiv fasadefunksjon der det skapes markedsplasser 
utendørs og etterhvert inne i form av handel og servering langs kaiene. Kaifronten skal bli 
byens nye ‘vrimlesone’ og målet er å få til en sammenhengende promenadesone fra 
Grandfjæra til og med stadionområdet i vest.» 

Utdrag fra Sentrumsplanens plangrunnlag, side 8. 

 
 
Planområdet ligger midt i den planlagte sjøpromenaden som går fra Grandfjæra til 
Stadionområdet, og har på samme tid en sentral plassering i Molde sentrum. Som nevnt 
under kapittelet om eksisterende forhold, har Storkaiområdet et uutnyttet potensiale som 
aktivum i Molde sentrum. Uteområdene rundt Hamnegata 8-12 må opparbeides i samråd 
med Molde kommune og eksisterende planer for Molde sentrum og Sjøpromenaden. 
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Illustrasjon som viser sjøpromenaden fra Grandfjæra til Stadionområdet 

 

 
Illustrasjon av sjøpromenaden fra Romsdals Blad 06.01.2012  

 
 
Planforslaget styrker Storkaiområdets rekreasjon- og attraksjonsverdi ved at løsningen: 
 

 Gir rom for en estetisk forlengelse av sjøpromenaden gjennom området 

 Sørger for at myke trafikanter prioriteres når det ikke er stor trafikk til og fra Hurtigruta 

 Sikrer fleksibel bruk av Alexandraparken slik at parkens funksjon kan forlenges ut mot 
fjorden, for eksempel i forbindelse med Molde Jazzen 

 Legger opp til at lokaler i Hamnegata 8 eller 10 kan brukes til back stage funksjoner 
under Molde Jazzen og evt. andre arrangement 

 Har visuelt åpne fasader og funksjoner i første etasje som skaper liv mot gateforløpet 
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Illustrasjon av Storkaia i fugleperspektiv  

 

KOLLEKTIVTILBUD 

Kollektivtilbudet vil forbli uforandret. Se beskrivelse av eksisterende tilbud, side 15. 

KULTURMINNER 

Det er som tidligere påpekt ingen kulturminner inne på selve planområdet, men det kreves at 

det tas særlig hensyn til Tollboden og Alexandraparken som ligger nord for planområdet. 

Dette gjøres i stor grad ved at åpningen fra Alexandraparken sikres, og at Hamnegata og 

hele miljøet på Storkaia oppgraderes, noe som blant annet gir anledning til at parken og 

dens funksjoner ved særlige anledninger kan trekkes helt ut mot fjorden.  

SOSIAL INFRASTRUKTUR 

Det legges ikke opp til ny sosial infrastruktur i planområdet. Samfunnsmessig vil forlengelsen 
av sjøpromenaden og oppjusteringen av Storkaiområdet føre til at havnen og dens 
funksjoner i større grad blir en tydelig og attraktiv del av Molde sentrum.  
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Illustrasjonsplan av hvordan Storkaia kan brukes under Moldejazz  

 
 

PLAN FOR VANN- OG AVLØP SAMT TILKNYTNING TIL OFFENTLIG NETT 
Utredes gjennom byggesaksbehandling. 

PLAN FOR AVFALLSHENTING/SØPPELSUG 

Etter anbefaling fra Romsdalshalvøya Interkommunale Renovasjonsselskap (RIR) legges det 
til rette for en samlet avfallsløsning for hele planområdet. Nedgravde søppelcontainere med 
sortering plasseres fortrinnsvis i område K1. Det er i utgangspunktet snakk om 4 containere 
à 5 m³. Disse vil omfatte fraksjonene papir, plast og restavfall. Behov for bioavfall vurderes 
etter endelige funksjoner i planområdet. 
 

Eksempel på nedgravde avfallscontainere 
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AVBØTENDE TILTAK/LØSNINGER ROS 

Det er gjennomført en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse). Denne er utført av 

Norconsult og skal etterkomme plan- og bygningslovens krav om ROS-analyser ved all 

planlegging (jf. § 4.3). Se vedlegg 5. 

Planområdet fremstår generelt, med de tiltak som er beskrevet og forutsatt fulgt, som lite 

sårbart. Det har blitt gjennomført en innledende fareidentifikasjon, og sårbarhetsvurdering av 

de temaene som gjennom fareidentifikasjonen fremsto som relevante. Følgende farer har 

blitt utredet: 

 Havnivåstigning (herunder stormflo og bølgeoppskylling) 

 Ekstremvind/ekstremnedbør 

 Transport av farlig gods 

Faretemaet transport av farlig gods fremsto med moderat sårbarhet og det ble derfor utført 

en risikoanalyse av dette temaet, se vedlegg 1 i ROS-analysen. Det er videre, gjennom 

fareidentifikasjon og sårbarhetsvurdering, identifisert tiltak som det ut fra 

samfunnssikkerhetshensyn er nødvendig å gjennomføre for å unngå å bygge sårbarhet inn i 

dette planområdet. Tiltak som forankres i planen er: 

 

 Supplerende geotekniske undersøkelser bør utføres der det skal etableres bygg. Det 

forutsettes forsvarlig fundamentering. 

 Ved etablering av ny bebyggelse, ta hensyn til stormflo på inntil 284 cm ved for 

eksempel å utføre tiltak som gjør at bygninger tåler vanninntrenging. 

 Dimensjonere og forankre konstruksjoner slik at de tåler belastningene som kan 

påregnes ved ekstremvind. Etablere gode og fremtidsrettede løsninger for håndtering 

av overvann i planområdet. 

 I anleggsperioden må entreprenør ivareta sikker drift av maskiner og kjøretøy for å 

unngå hendelser som fører til akutt forurensning. 

 Ta hensyn til eksisterende pumpestasjon og kartlegge VA-ledninger i planområdet i 

forbindelse med anleggsarbeidet. 

 Eksisterende kabler og kraftledninger må kartlegges og hensynstas under 

anleggsarbeidet. 

 Ved eventuelle funn av kulturminner under arbeid i planområdet skal arbeidet stanses 

og Fylkeskommunen kontaktes. 

Tiltak til vurdering i videre prosjektering er: 

 Vurdere ny plassering av trafo når denne flyttes fra Havnegata 12. Det forutsettes 

tilstrekkelig avstand fra nærmeste bygg med langvarig personopphold slik at 

årsgjennomsnittet ikke overskrider 0,4μT. 
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REKKEFØLGEBESTEMMELSER 

Rekkefølgebestemmelsene sikrer at 
 

 Uteanlegg er opparbeidet når byggene tas i bruk, før endelig brukstillatelse gis.  

 Nødvendig søppelhåndtering for hele planområdet er på plass samtidig som 

ferdigstillelsen av området.  

 Forurenset grunn blir håndtert samtidig som grunnarbeider gjennomføres. 
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VIRKNINGER/KONSEKVENSER AV PLANFORSLAGET 

OVERORDNENDE PLANER 

Høyde 
Planforslaget har kun et vesentlig avvik fra gjeldende reguleringsplan, og dette går ut på å 
sette nye høyder for bebyggelsen. Som tidligere nevnt er det ikke fastsatt byggehøyder i 
gjeldende reguleringsplan for Hamnegata 8 og 10, og det er derfor Pbl § 29-4 som gir maks 
gesims- og mønehøyde. Dette tyder på at det har vært vanskelig å definere høyder uten et 
konkret byggeprosjekt, og vi mener derfor at det er nødvendig å se med nye øyne på dette 
temaet slik at området utformes som en helhet. 
 
Vurderingen er at den ekstra etasjen som legges til Hamnegata 8 er med på å knytte det nye 
bygget sammen med det eksisterende, slik at man oppfatter de to volumene som en helhetlig 
bygningsmasse. Eksisterende bygg er såpass egenartet og karakteristisk at det vil være 
vanskelig å oppnå denne helheten uten å heve tillatt byggehøyde noe. 
 
For de to resterende byggene (Hamnegata 10 og 12) er det kun snakk om mindre justering i 
forhold til høydebegrensningene som er satt i eksisterende plan. Dette er minimale endringer 
som nesten kommer innunder godtatte avvik i gjeldende bestemmelser § 0.33 på +/- 0,5 
meter. 

 
Sort linje viser ny foreslått byggehøyde. Grått felt viser tillatt byggehøyde gitt i eksisterende reguleringsplan. 

 
 
KONSEKVENS: 
 
Begrensning i utsyn fra bakenforliggende bebyggelse:  
Økt høyde vil føre til noe svekket utsyn for bakenforliggende eiendommer. Vår vurdering er 
at viktigheten av Storkaias posisjon som ankomst til Molde by og den helhetlige og kvalitative 
utformingen av denne må vektes høyere enn privatpersoners ønsker. 
 
Under følger enhetsleder for plan og byggesak i Molde kommunes vurdering i forbindelse 
med dispensasjonssøknad for Hamnegata 8: 
 
«Forhold som taler for å innvilge dispensasjon: 

 Ved utarbeidelse av reguleringsplanen har man tatt stilling til plassering av ny 
bebyggelse på området regulert til kai, ikke byggehøyder 

 Byggehøyden på nybygget er tilpasset eksisterende bygg 

 Nybygget får lavere høyde enn eksisterende bygg 

 Kommunal planmyndighet har uttalt seg positivt til dispensasjonssøknaden 
 
Forhold som taler mot å innvilge dispensasjon: 

 Byggehøydene bør avklares i en reguleringsprosess, ikke som enkeltstående 
dispensasjon 

 Tiltakets plassering og høyde begrenser utsyn fra omkringliggende bebyggelse 
 
Det er en klar overvekt av hensyn som taler for å innvilge dispensasjon fra 
høydebegrensningen i plan- og bygningslovens § 29-4.» 
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Direkte overført til reguleringsplan er det derfor kun snakk om den nye byggehøydens 
påvirkning på utsyn fra omkringliggende bebyggelse, og at det derfor også i 
reguleringssammenheng vil være en overvekt av forhold som taler for at økt tillatt 
byggehøyde vil bidra positivt til bygningsmiljøet på Storkaia. Konsekvensen av avviket er 
liten. 
 
Solforhold i Alexandraparken:  
Byggehøyden er også påpekt i forbindelse med Alexandraparken, da i forhold til påvirkning 
av sol- og skyggeforhold. Solstudier vi har gjort, både for sommer- og vinterhalvår, viser at 
det kun er snakk om små forskjeller på solforholdene med regulerte høyder og nye foreslåtte 
høyder. Konsekvensen av avviket er liten for solforholdene i Alexandraparken. 

Gjeldende regulering 21.juni 1200 (sommertid)  Detaljregulering 21.juni 1200 (sommertid) 

Gjeldende regulering 21.mars 1200 (vintertid)  Detaljregulering 21.mars 1200 (vintertid) 
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Kontakt mellom sjø og land – Alexandraparken: 
Det er ingen avvik i fotavtrykkene mellom gjeldende reguleringsplan og foreslått 
detaljregulering. Avviket fra gjeldende plan som kan spille inn er, som i punktene over, 
høyden. Illustrasjonene som følger viser åpenheten fra Storgata ned gjennom 
Alexandraparken og videre ut mot Moldepanoramaet gitt ved dagens situasjon, gjeldende 
regulering og foreslått detaljregulering. 
 

 
Kontakt mellom Storgata og Moldepanoramaet – nåværende situasjon 

 
Kontakt mellom Storgata og Moldepanoramaet – gjeldende regulering 

 
Kontakt mellom Storgata og Moldepanoramaet - detaljregulering 

 
Det er vår overbevisning at den økte høyden ikke vil ha negative konsekvenser for 
opplevelsen av Alexandraparken fra Storgata eller fra opplevelsen når du er i den. 
 
Tilsvarende situasjon er gjeldende fra sjøsiden. Vår vurdering er at den økte høyden ikke vil 
forringe opplevelsen av Alexandraparken og rosebyen Molde, men at den tydelige 
omrammingen og sammenhengen i bygningsmassen vil styrke parkens stilling i forbindelse 
med turistbåtanløp. Konsekvensen av avviket er liten. 
 
 
Begrenset synlighet av Tollboden fra sjøsiden: 
Ved dagens situasjon ligger Tollboden bak eksisterende lokaler for havneadministrasjonen i 
Hamnegata 8. Ved en utbygging i henhold til gjeldende regulerte situasjon vil Hamnegata 8 
strekke seg ut i hele Tollbodens lengde. Bygget vil dermed ikke ha noen fremtredende rolle i 
byens ansikt mot sjøen. Den økte byggehøyden som foreslås i detaljert regulering bidrar 
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derfor ikke til å svekke Tollbodens posisjon fra sjøsiden, da det kun er snakk om å skjule 
toppen av bygget. Konsekvensen av avviket er liten. 

 

 Gjeldende regulering                                                               Forslag til ny detaljregulering  

 
 
Utvidet BRA – økt antall parkeringsplasser:  
Den ekstra etasjen som tillates for Hamnegata 8 gir omtrent 280m2 ekstra bruksareal (BRA). 
Dette gir etter gjeldende reguleringsplan et krav om 3 ekstra parkeringsplasser. I nytt forslag 
til parkeringsnorm for Storkaiområdet foreslås det i samråd med Molde kommune å senke 
krav til parkeringsplasser, og de ekstra kvadratmeterne vil således ikke utgjøre noen forskjell. 
Konsekvensen av avviket er liten. 
 
 
Formål 
Planforslaget forholder seg i all hovedsak til gjeldende reguleringsplans formål. Avvik i formål 
er konkretisering av et lite areal på kaiområdet til Havnelager, et formål som utvilsomt må 
kunne sies å komme innunder paraplybegrepet Kai. Utover dette beholdes alle formål 
uforandret, men med enkelte utvidelser av formålsbegrepet i bestemmelsene til planen. 
 
KONSEKVENS: 
Havnelager – begrensning i utsyn for bakenforliggende bygninger: 
Vest for Hamnegata 8 foreslås et havnelager i en enkelt etasje med utsiktsplattform på taket. 
Det er i gjeldende reguleringsplan ikke lagt opp til et bygg her.  
 
Den mulige negative konsekvensen er forringelse av utsyn for bakenforliggende leiligheter i 
Julsundvegen 2. I dag er deres utsyn kun hindret av fiskebåter som ligger til kai i tillegg til 
den generelle båttrafikken på Storkaia. Det er ikke leiligheter i byggets første etasje, slik at 
gulv i leiligheter i andre etasje vil ligge i omtrent samme høyde som utsiktsplatået. Rekkverk 
vil tilsvare rekkverk på balkonger i Julsundvegen samt omtrentlig brystningshøyde for 
vinduer. Bakenforliggende leiligheter vil derfor ikke få noen stor endring i kontakten med 
Moldepanoramaet. Konsekvensen av avviket er liten. 
 

 

 
    Prinsippsnitt som viser utsyn over havnelager 

Havnelager – økt BYA gir økt BRA: 
Fotavtrykket av det nye havnelageret gir et samlet noe større fotavtrykk og dermed også et 
økt bruksareal på Storkaia. Dette arealet er kun til bruk som lager og vil derfor ikke skape 
nye arbeidsplasser eller økt krav til parkering. Konsekvensen av avviket er liten. 
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Utvidelse av formålsbegrepet i planbestemmelsene: 
Utvidelsen av formålsbegrepet i planbestemmelsene åpner for maritim virksomhet som ikke 
er direkte knyttet opp mot driften av selve havnen, men sikrer at Storkaia beholder en sterk 
identitet som en aktiv havn i sentrum. Bestemmelsen introduserer ikke nye næringstyper til 
området, men tillater fortsatt drift av maritimt relaterte virksomheter som finnes i området i 
dag, samtidig som det tillates en større grad av kontorlokaler på Storkaia. Utvidelsen av 
begrepet skal ikke gå på kompromiss med havnens daglige drift. Utvidelsen av 
formålsbegrepet har liten konsekvens. 
 

LANDSKAP 

Det legges i planforslaget opp til en mulig utvidelse av kaiområdet mot vest. Dette vil føre til 

en omstrukturering av småbåthavnen og innseilingen til Reknesmoloen. Havnebassenget 

innenfor Reknesmoloen forlenges og skaper noe annerledes miljø mot landsiden. Det vil dog 

ikke være noe bebyggelse på den nye kaidelen, slik at vannets horisontalitet vil beholdes. 

Ellers ingen endring av landskapsmessig karakter i planområdet. 

KONSEKVENS: 
Liten konsekvens. 

STEDETS KARAKTER 

Struktur og estetikk/byform 
Planforslaget tar i stor grad opp i seg eksisterende og tidligere fotavtrykk på Storkaiområdet 
og er i samsvar med gjeldende reguleringsplan. De nye bygningsvolumene med sin stramme 
og lett gjenkjennelige form gir et samlet uttrykk med klare referanser til Brente Steders 
Regulering samt tidligere bryggebebyggelse.  
 
KONSEKVENS: 
Liten konsekvens. 

KULTURMINNER OG KULTURMILJØ 

Se tidligere punkter OVERORDNEDE PLANER – HØYDE side 30, for konsekvenser for 
Alexandraparken og Tollboden. 

REKREASJONSBRUK 

Detaljplan med bestemmelser ønsker å oppgradere sikkerhet, brukbarhet og tilgjengelighet i 
området. Solforhold og utsikt fra Alexandraparken ivaretas.  
 
KONSEKVENS: 
Liten konsekvens.  
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TRAFIKKFORHOLD / TRAFIKKANALYSE 

Beregnet trafikkøkning 
I dag er det ca. 1340 m2

 på Storkaia som benyttes til lager, handel eller kontorformål. Det 

legges opp til etablering av 4000 m2 til havnerelatert næringsformål. Dette er en økning av 

bruksareal på 2660 m2 fra dagens situasjon. Dette vil i utgangspunktet gi en økning i trafikk til 

området. Derimot fjernes det også en del parkeringsplasser, og dette reduserer trafikken 

tilsvarende. Den totale trafikkbelastningen i området vil dermed ikke øke vesentlig.  

For fullstendig trafikkberegning med utregninger, se Norconsults vurdering i vedlegg 2. 

 
Endring av parkeringsnorm 
Det vises til målsetting i Sentrumsplan for Molde: Legge til rette parkeringsforholdene slik at 

Hamnegata og Torget blir avlastet. Begrenset privat parkering i sentrumsgatene. 

Det vil styrke sjøfronten og forbindelsen mellom by og vann å begrense permanente 

parkeringsplasser langs Storkaia. Midlertidig parkering i forbindelse med ankomst av båter, 

både for privatbiler og drosjer, må prioriteres foran permanente parkeringsplasser for ansatte 

på området. For permanent parkering for privatpersoner kan man benytte fellesløsninger for 

Molde sentrum. Det finnes flere parkeringsplasser i nærheten som kan benyttes av ansatte 

og andre besøkende. Det er gangavstand til diverse kollektivsystemer, og å legge opp til 

bruk av kollektivtilbudet hjelper til med å avlaste sentrum for privat biltrafikk.  

Av tilgjengelig parkering i nærheten finnes 

blant annet Molde parkeringshus, et 

parkeringsanlegg i fjell med en kapasitet på 

620 biler. Parkeringshuset ligger sentralt i 

sentrum med kort gangavstand til Storgata. 

 

KONSEKVENS: 

Det vil bli mindre trafikk langs sjøfronten 

ved å redusere antall parkeringsplasser. 

Dette gir noe lengre avstand for å gå 

mellom bil og jobb for ansatte. Det er 

derimot god kollektivdekning i området og 

reduksjon av parkeringsplasser kan bidra til 

at flere tar kollektivt til jobb. Ingen betydelig 

konsekvens. 

 

Avstand fra planområdet til P-hus.   
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RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE 

Risiko- og sårbarhetsanalyse er gjennomført for planområdet. Planområdet fremstår 

generelt, med de tiltak som er beskrevet og forutsatt fulgt, som lite sårbart. For hele analysen 

slik den er utarbeidet av Norconsult, se vedlegg 5. 

ROS-analysen identifiserte en del områder til oppfølging gjennom planbestemmelsene. Slik 

planen nå er utformet, med de krav og premisser som settes, er hensynene til risiko- og 

sårbarhetsforholdene ivaretatt gjennom planbestemmelsene. 

KONSEKVENSER FOR NÆRINGSINTERESSER 

Utvidelsen av kaiområdet mot vest vil ikke forringe forholdene for fiskerifartøyene som ligger 

innenfor Reknesmoloen. 

 

KONSEKVENSUTREDNING 
I henhold til Plan- og bygningslov av 27.juni 2008 skal det utarbeides planprogram og 
konsekvensutredning for alle planer som avviker fra kommuneplanens arealdel (overordnet 
plan) og som kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn. Det er ingen vesentlige avvik 
fra gjeldende plan Reguleringsplan for Molde Sentrum, plan nr. 200405. Derav følger ikke 
krav om konsekvensutredning og planprogram. 
 
Molde kommune v/Arne Strømme: 
«Vi anser at reguleringsarbeidet i hovedsak er innenfor rammene av gjeldene 
reguleringsplan. Vi anser ikke at formålet med reguleringsarbeidet har slik innvirkning på 
miljø og samfunn at krav om KU gjør seg gjeldene, jf. forskrift.» 
 
 

INNKOMNE INNSPILL 

MERKNADER FRA OPPSTARTSVARSEL MED TILSVAR 

Fullstendige merknader ligger ved som vedlegg 1d-1h. Her følger Lusparkens oppsummering 

av de mottatte merknadene, og tilsvar til disse: 

 
Molde kommune – Helsetjenesten v/Svein Kvakland og Henning Fosse 
Helsetjenesten i Molde kommune mener det må foretas en støyfaglig vurdering av 

Storkaiområdet og at det innarbeides klare støyretningslinjer i reguleringsbestemmelsene, jf. 

Miljøverndepartementets Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging T-

1442/2013, kapittel 3 om reguleringsplaner og kapittel 4 om begrensning av støy fra bygg og 

anleggsvirksomhet. 

Kommentar til merknad fra Molde kommune – Helsetjenesten v/Svein Kvakland og 
Henning Fosse 
 
Helsetjenesten var tilstede på Samrådsmøtet som ble holdt 28.01.2014, der problematikk 
rundt støy i anleggsfase og driftsfase ble diskutert. Bestemmelser om støy i anleggsfasen er 
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tatt inn i reguleringsbestemmelsene som anbefalt av Helsetjenesten. I forbindelse med daglig 
drift av havna må det påregnes noe støy fra skip, lossing og liknende. Dette er en 
forutsetning for å kunne ha en fungerende kommersiell havn i bysentrum.  
 
Kystverket Midt-Norge v/Børre Tenfjord og Tormod Hjørungnes Engen 
Kystverket er usikre på konsekvensene for tilflyt og manøvrering for fiskefartøyene som skal 

benytte havna (Reknesmoloen), og presiserer at reguleringsprosessen må avklare dette i 

detalj. «Føremålet med detaljreguleringa er å sikre ei heilskapleg utvikling av Storkaiområdet 

slik at Molde får ein god og verdig portal frå sjøsida samstundes som bymessige kvalitetar 

ivaretakast. Om kommunen ikkje kan sameine dette føremålet med fiskerirelatert verksemd 

eller er av den meining at denne verksemda i dag er ikkje er vesentleg eller har framtid i 

Molde sentrum, så er Kystverket innstilt på å avhende Molde fiskerihamn til kommunen og 

det lokale hamnevesen etter Kyst- og fiskeridepartementet sine retningsliner.» 

Kystverket ber om å bli orientert i det videre arbeidet med reguleringsplanen. 

Kommentar til merknad fra Kystverket Midt-Norge v/Børre Tenfjord og Tormod 
Hjørungnes Engen 
 
Kystverket var tilstede på Samrådsmøtet 28.01.2014, og punktene tatt opp i merknaden ble 
diskutert på møtet. Ved en utvidelse av piren på Storkaia mot vest, vil havnefunksjonen for 
de 8-10 registrerte fiskerifartøyene som ligger her i dag ivaretas. Inger Hildur, en av 
fartøyene, flyttes nå.   
 
Fylkesmannen i Møre og Romsdal v/Sveinung Dimmen og Bjarne Otnes 
«Sedimenta i området kan innehalde miljøgifter. Tidligare prøver av botnen har vist moderate 

mengder av TBT. Molde og Romsdal Havn IKS var oppdragsgivar for prøvetakinga. Dersom 

utbygging kanføre til at botnsediment med miljøgifter blir spreidd, må tiltakshavar søke 

Fylkesmannen om løyve etter § 11 i forureiningslova. Mudring må ha løyve frå 

Fylkesmannen etter forureiningsforskrifta kapittel 22, uavhengig av om botnen er forureina 

eller ikkje.» 

Kommentar til merknad fra Fylkesmannen i Møre og Romsdal v/Sveinung Dimmen og 
Bjarne Otnes 
 
Det er foretatt en vurdering av miljøgifter i sjø av Norconsult på bakgrunn av tidligere 
undersøkelser på stedet. Merknaden er ivaretatt ved at bestemmelser om håndtering av 
bunnsedimenter med miljøgifter og mudring er tatt inn i reguleringsbestemmelsene. 
 
Møre og Romsdal fylkeskommune v/ Johnny Loen og Anders Røynstrand 
Planfaglig vurdering: Viktig at reguleringsplan og bestemmelser tar utgangspunkt i gjeldende 

plan slik at tilstrekkelige åpninger mot fjorden sikres, samtidig som området skal ha utforming 

og kvalitet som bygger opp under Storkaia som ankomstpunkt til Molde by. 

Kulturminner fra nyere tid: «Endringar innanfor Storkaiområdet har vesentleg betyding for 

gjenreisingsbyen Molde og sjøfronten med presentasjon av byen sett frå sør/sjøsida. Sverre 

Pedersens plan for gjenreisingsbyen må vere ein viktig bakgrunn for arbeidet, og det er 

behov for særleg omsyn til omkringliggande bygningsmasse, så vel som Alexandraparken.» 
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Samferdsel: «Planlegginga må ta omsyn til tilhøva for bussane i samband med turistbåt-

anløp, ein bør sjå på moglegheiter for enklare inn- og utkøyring samt gode 

oppstillingsplassar.» 

Byutvikling: «Planarbeidet må legge vekt på korleis utviklinga av området kan bidra inn i ei 

heilskapleg byutvikling samstundes som nødvendige behov knytt til hamneområdet vert 

ivareteke.» 

Barn og unge: Alexandraparken er en av få sentrumsparker. Den har en viktig funksjon som 

friområde og festivalområde. Åpningen mot fjorden er sentral for parkens funksjon og 

attraktivitet. 

Konklusjon: Fylkeskommunen ber om et møte med tiltakshaver, konsulent og Molde 

kommune.  

Kommentar til merknad fra Møre og Romsdal fylkeskommune v/ Johnny Loen og Anders 
Røynstrand 
 
Fylkeskommunen ber om et møte mellom kommune, fylkeskommune, konsulent og 
tiltakshaver. Slikt møte ble avholdt som et Samrådsmøte 28.01.2014. Flere andre 
høringsinstanser var også tilstede. Punktene som fylkeskommunen tar opp ble tatt opp og 
diskutert i møtet. Trafikkanalyse er foretatt av Norconsult der logistikk i forbindelse med 
båtanløp er analysert. Vi mener hensynene som fylkeskommunen nevner er ivaretatt i 
detaljplanen slik den fremstår nå.  
 
Storgata 6 AS og Elsa Silseth, Storgata 6 v/Espen Silseth 
Merknad går primært på at merknadsskriver ikke ser behov for de bygg som er foreslått eller 

endring i regulering for området. Merknadsskriver mener området bør beholdes slik det er i 

dag. 

Sekundært ses ikke behovet for endret byggehøyde for Hamnegata 10, da merknadsskriver 

mener bygget vil være like attraktivt og ha like store arealer om det holder seg til regulert 

høyde. De støtter dog forslaget til takformen slik den er skissert. 

Det vises også til e-post i forbindelse med nabovarsel for Hamnegata 8 pr. 24.05.2013 – med 

hovedtrekk som følgende: Det protesteres på byggehøyde for Hamnegata 8 da det er bygd 

en leilighet i Storgata 6 som tar utgangspunkt i regulerte høyder, og denne boligens kvaliteter 

vil da forringes. Utover dette mener merknadsskriver at prosjektet bommer i forhold til å 

ivareta byens interesser ved å forringe tilgang og utsyn fra sentrum/Alexandraparken og 

nærheten til sjø og fjordlandskap. 

Kommentar til merknad fra Storgata 6 AS og Elsa Silseth, Storgata 6 v/Espen Silseth 
 
Merknadsskriver anfører at de ikke ser behovet for ny bebyggelse. Molde og Romsdal Havn 

IKS har beskrevet sine behov for lokaler i notat datert 29.05.2013, som ble sendt inn til 

Molde kommune i forbindelse med dispensasjonssøknad i søknad om rammetillatelse for 

Hamnegata 8, gnr. 24/bnr. 1302. Se vedlegg 6A. 

Videre mener merknadsfører at det ikke er behov for endret byggehøyder i området, spesielt 

for Hamnegata 10. For å oppnå et bygg i to fulle etasjer med ønsket takform i Hamnegata 
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10, som merknadsfører også støtter, er byggehøyden foreslått i detaljreguleringen 

nødvendig. Takformen viser en ny tolkning av sjøfronten i Sverre Pedersens plan for Brente 

Steders Regulering og er et viktig grep for å sikre et helhetlig preg for bebyggelsen på 

Storkaia. Bygningshøydene for Hamnegata 10 ligger også innenfor høydene i gjeldende 

reguleringsplan, med den fleksibiliteten på +/- 0,5m som gis i denne. Skisseprosjektet for 

Hamnegata 10 som ligger til grunn for detaljreguleringen vil kun i liten grad fravike fra 

gjeldende regulering. Illustrasjonene under viser utsikten fra Alexandraparken med gjeldende 

regulering og ny detaljregulering.  

 

 
Kontakt mellom Storgata og Moldepanoramaet – gjeldende regulering 

 
Kontakt mellom Storgata og Moldepanoramaet - detaljregulering 

 

Mail av 24.05.2013 som merknadsskriver henviser til ble besvart og sendt til Molde 

kommune i forbindelse med klage på dispensasjon for oppføring av tilbygg i Hamnegata 8, 

gnr.24/bnr.1302. Klagen fra Silseth ble da ikke tatt til følge. Vi nøyer oss derfor med å legge 

ved tilsvaret, se vedlegg 6B. 

Storgaten 4 AS v/Eldbjørg H. Stenseth 
Merknadsskriver mener konkurranseprosjektet som ligger til grunn for reguleringsplanen 

bommer på å imøtekomme Alexandraparkens betydning i byen, og mener initiativet er for 

kortsiktig, og da også de elementer som er tatt direkte fra gjeldende reguleringsplan. Særlig 

siktes det til ønsket om å øke byggehøydene. 

Det etterspørres begrunnelse for hvorfor KU ikke er et krav i forbindelse med planarbeidet. 

Har det vært utarbeidet konsekvensanalyse om utleiebehov? Er det nødvendig at 

havneadministrasjonen skal ligge på havnen? 

Det ønskes en plan for trafikkavvikling samt en plan for turister hvor sjø og land møtes. 
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Konklusjon: Det fremmes et forslag om at helhetlig plan for Alexandrapark Kvartalet bør 

utarbeides, og at sjøfronten og de grønne lungene/parkene i Molde prioriteres. Det 

protesteres på ønske om å heve byggehøyder. 

Det vises også til Vatne arkitekters innsigelse til nabovarsel datert 21.05.2013: Det påpekes 

at det ikke er mangel på kontorlokaler i Molde sentrum. Vatne arkitekter argumenterer for en 

bebyggelse på havnelinjalen som skiller seg fra bakenforliggende bebyggelse, og som har 

en mindre skala (høyde). De er også skeptisk til å tette foran Alexandraparken, særlig hvis 

det er snakk om høyere bygninger enn tillatt i gjeldende reguleringsplan. 

Oppsummert: Det protesteres på å heve byggehøyden i området. Kaibebyggelsen bør ikke 

konkurrere med bebyggelsen bak. Uenig i arkitektonisk uttrykk. 

Kommentar til merknad fra Storgaten 4 AS v/Eldbjørg H. Stenseth 
 
Merknadsstiller mener at Alexandraparkens betydning i byen ikke tas tilstrekkelig hensyn til i 
skisseprosjektet som ligger til grunn for detaljreguleringen, og anfører: «En «generøs utsikt» 
på 30 meter og med bygging av kote +13 opp mot kote +16, så er de reelle, langsiktige 
inngrepene for Alexandraparken en ny gate i front av parken et dårlig forslag.»  
 
Reguleringsplanen for Molde Sentrum har vurdert at 30 meter ubebygd sone mellom 
Hamnegata 8 og 10 er tilstrekkelig for å ivareta utsynet fra Alexandraparken, og 
detaljreguleringen forholder seg til dette.  
 
Det kan virke som om merknadsstiller har forstått det som byggene foran Alexandraparken, 
Hamnegata 8 og 10, har gesimshøyde kote +13 og mønehøyde på kote +16. Dette er i så fall 
en misforståelse. Hamnegata 10 har foreslått gesimshøyde kote +9,9 og mønehøyde på kote 
+13, og er et bygg i to etasjer pluss saltak. Hamnegata 8 er et bygg i tre etasjer pluss saltak, 
og har gesimshøyde kote +13 mot Alexandraparken og mønehøyde kote +15,5. Det er 
foreslått tillatt at avslutningen av taket kan være noe høyere mot eksisterende bebyggelse for 
å tilpasses eksisterende takform på best mulig måte. Dette for å oppnå et så helhetlig uttrykk 
som mulig for bebyggelsen på Storkaia. Vi henviser til illustrasjon av utsyn fra 
Alexandraparken og fra sjøkanten. Disse viser tydelig at innsyn og utsyn fra parken er 
ivaretatt.  
 
Fra Alexandraparken: 

 
                      Hamnegata 10            Alexandraparken               Hamnegata 8                                                
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Fra sjøsiden: 

 
              Hamnegata 8  Alexandraparken      Hamnegata 10                 Hamnegata 12 

 
Det fremholdes videre at betydningen av Alexandraparken er stor for byens innbyggere, og 
det insinueres at det ikke er varslet bredt nok om reguleringsarbeidet. Vi har forståelse for at 
Alexandraparken er et viktig sted for byens befolkning. Det ble satt inn annonse i Romsdals 
Budstikke 19.09.2013 med varsel om oppstart slik at alle innbyggere ble informert om dette. 
Det ble samtidig invitert til Åpen dag i MRH IKS sine lokaler der alle som ville kunne stille 
spørsmål, komme med innspill og få informasjon om plansaken.  
 
Merknadsstiller etterspør hvorfor det ikke er krav om KU for planarbeidet. Molde Kommune 
har vurdert behovet for KU, og kommet frem til at det ikke er behov for dette. Fra Molde 
kommune v/Arne Strømme: «Vi anser at reguleringsarbeidet i hovedsak er innenfor 
rammene av gjeldene reguleringsplan. Vi anser ikke at formålet med reguleringsarbeidet har 
slik innvirkning på miljø og samfunn at krav om KU gjør seg gjeldene, jf. forskrift.» 
 
Det stilles også spørsmål ved utleiebehovet og behovet for at havneadministrasjonen skal 
ligge ved havna. Molde og Romsdal Havn IKS har klargjort sine krav til lokaler i notat av 
29.05.2013, som ble sendt Molde kommune i forbindelse med dispensasjonssøknad i 
byggesøknad for gnr. 24 bnr. 1302, Hamnegata 8. Notatet er vedlagt, se vedlegg 6A. 
 
Det ønskes en plan for trafikkavvikling og for turister der sjø og land møtes. 
Trafikksituasjonen i dag og fremtidig situasjon er analysert av Norconsult i arbeidet med 
detaljplanen, og resultatet av denne er lagt inn i planen. I denne analysen er også mulig 
fremtidig økning i turistmengde tatt med i beregningen. Vi mener derfor at plan for 
trafikkavvikling og håndtering av turister er ivaretatt.  
 
Det fremmes videre forslag om at helhetlig plan for Alexandrakvartalet bør utarbeides. 
Utgangspunktet for denne detaljreguleringen er å sikre en helhetlig utvikling av 
Storkaiområdet innenfor gjeldende reguleringsplan, og tar for deg området eid av Molde og 
Romsdal Havn IKS. Vi kjenner ikke til om de foreligger andre planforslag for 
Alexandrakvartalet ut over Reguleringsplanen for Molde Sentrum. Om det skal lages slik plan 
må eventuelt Molde kommune eller annen forslagsstiller ta stilling til. Merknadsskriver står 
fritt til å fremme egen detaljreguleringsplan for sin eiendom.  
 
Vatne Arkitekters innsigelse til nabovarsel for Hamnegata 8 datert 21.05.2013 ble besvart og 
sendt til Molde kommune og Eldbjørg Stenseth i forbindelse med klage på rammetillatelse for 
tilbygg i Hamnegata 8. Vi nøyer oss derfor med å legge ved dette tilsvaret. Se vedlegg 6C. 
 

MERKNADER FRA HØRING 
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AVSLUTTENDE KOMMENTAR  
 

Detaljregulering for Storkaiområdet i Molde sentrum er initiert av Molde og Romsdal Havn 

IKS, og har blitt til gjennom et fruktbart privat og offentlig samarbeid.  

 


