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1. SAMMENDRAG 
Detaljregulering for Årølia BK 2-2 er en reguleringsendring av eksisterende plan for området. 

Endringen legger til rette for at tiltakshaver kan benytte et eget utbyggingskonsept, i tillegg endres 

adkomsten noe og det tilrettelegges for en parkeringsplass i nord som skal fungere som turparkering. 
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Arealene som skal benyttes til adkomstveg og turparkering er i dag regulert til friområde. Videre er 

planen delvis en konstatering og videreføring av eksisterende forhold, dette med tanke på vegen i 

sør(Kvilarvegen) med tilhørende grøft. Nevnte utbyggingskonsept er utviklet av tiltakshaver og er 

tilpasset noen av markedsbehovene som er i området.  

2. NØKKELOPPLYSNINGER 
Adresse Kvilarvegen 22, 24, 26 og 28 

GID 33/400 og deler av 33/277 

Gjeldende planstatus (regulerings-/kommune(del)pl.) Detaljregulering for Årølia BK-

2-2 

Forslagstiller Solstrand Boliger Eiendom AS 

Grunneiere (sentrale) Solstrand Boliger Eiendom AS 

og Molde kommune 

Plankonsulent ConsulentPartner AS v. Heidi 

Løkseth 

Hovedformål i ny plan  Boligbebyggelse-konsentrert 

småhusbebyggelse 

Planområdets areal i daa 5,62 daa 

Antall nye boenheter 24 boenheter 

Er det kommet varsel om innsigelse  Nei 

Krav om konsekvensutredning  Nei 

Oppstartsmøte, dato 18.05.2015 

Kunngjøring oppstart, dato 06.07.2015 

Komplett forslag mottatt, dato  

3. BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET 

Bakgrunn 
Bakgrunnen for planarbeidet er at Solstrand Boliger Eiendom AS har ervervet området og ønsker å 

benytte et eget utbyggingskonsept. Dette konseptet er ikke forenelig med gjeldende detaljregulering 

som er tilpasset en annen utbygger og et konsept som blant annet inneholder bebyggelse med 

lavblokk.  

Intensjonen med planforslaget 
Formålet med reguleringsendringen er å tilrettelegge for utbyggers eget boligkonsept med 

konsentrert bebyggelse tilpasset til stedet. Videre er målet med planarbeidet å få til en annen 

adkomstløsning enn tidligere, samtidig skal det legges til rette for turparkering. 

4. PLANPROSSESSEN 
Det ble avholdt oppstartmøte den 18.05.2015. Melding om oppstart av planarbeid ble utført den 

06.07.2015 gjennom brev til grunneiere og interessenter og ved annonsering i Romsdals Budstikke. 

Frist for å komme med merknader til oppstartsmeldingen ble satt til 24.08.2015. Det er kommet 

innspill fra seks forskjellige interessenter. Kopi av innspillene er bekreftet mottatt av saksbehandler i 

Molde kommune. Alle innspillene er opplistet, referert og kommentert under kapittel 10 på slutten 

av dette dokumentet. 
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Kartkopi som fulgte oppstartsmeldingen. 

Neste steg i planprosessen er utarbeidelse av plankart, planbestemmelser og denne planbeskrivelsen 

med vurdering av blant annet nevnte innspill. Alt dette er innlevert til saksbehandling den 

23.10.2015 med ønske om at det blir behandlet og vedtatt utlagt til offentlig ettersyn så snart som 

mulig. 

5. GJELDENDE PLANSTATUS OG OVERORDNEDE RETNINGSLINJER 
Området er regulert i reguleringsplan for Årølia Vest, plan nr 0803, vedtatt 11.12.2003. Videre har 

hoveddelen av det aktuelle området, eiendommen gnr/bnr 33/400 egen detaljregulering. 

Detaljregulering for Årølia – BK 2-2, planident 15022011134, vedtatt 21.06.2012.  Hoveddelen av 

området er altså regulert til boliger- lavblokker med tilhørende anlegg, resterende del er regulert til 

friområde. Vest for planområdet gjelder detaljregulering for BK 2 og BK4, planident 1502201013, 

vedtatt 16.06.2011. I sør gjelder detaljregulering for Årølia Vest felt BK3, planident 200918, vedtatt 

26.04.2012. 

 

 

 

 

Oversikt over planer som blir berørt og tilgrensende planer; 
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6. BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET (DAGENS SITUASJON) 
Planområdet og tilliggende områder har tidligere vært skogsområde preget av barskog. I dag er 

området nesten ferdig utbygd med både konsentrert bebyggelse og frittliggende småhus med 

tilhørende anlegg. I øst og i nord ser vi at det fremdeles står igjen litt skog, dette danner et naturlig 

skille mellom konsentrert bebyggelse og eneboligene som ligger i Krohnhøgda i nordøst. 

Flyfoto av området. 
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Plassering 
Planområdet har adresse Kvilarvegen 22, 24, 26 og 28 og ligger i Årølia i Molde. Området ligger ca 7 

km øst for Molde sentrum. Det er nærhet til turløyper i marka nord for området, videre er det kort 

veg til følgende fasiliteter; Skaret med tilrettelagte turløyper både sommer og vinter (7 km), 

alpinanlegget Tusten Skisenter (3 km), badestrand «Eplehagen» (1,7 km), golfanlegget til Molde 

Golfklubb på Eikrem (3 km), fotballbanene Rivalbanen og Akerhallen med kunstgress (1,5 km). 

Området hører til skolekretsene for Kviltorp barneskole og Bergmo ungdomsskole, det er etablert ny 

stor barnehage i Årølia. Det er gode bussforbindelser til byen og det er dessuten gang- og sykkelveger 

hele veien til Molde Sentrum. Det er kort avstand til Molde lufthavn Årø (3 km).  

Avgrensning 

En omtrentlig avgrensning av planområdet er vist i bildene ovenfor. I utgangspunktet omfatter 

planområdet selve eiendommen gnr/bnr 33/400. Mot vest utvides planområdet slik at 

reguleringsgrensen sammenfaller med grensen til planen for Årølia BK 2 og BK 4. Dette muliggjør en 

adkomstveg både for boligene og for turgåere som benytter seg av turstiene i området. Mot sør 

avgrenses planen mot regulert kjøreveg, med noen tilpasninger i forhold til frisiktsoner. I nord er 

planavgrensningen tilpasset slik at det blir plass til en parkeringsplass som skal fungere som 

turparkering og som gjesteparkering for boligene i planområdet.  Størrelsen på planområdet er   

5615 m2.  

Bruk av/status til tilstøtende areal 
Tilstøtende areal preges av at dette er et utbyggingsområde som nesten er ferdig utbygd, som nevnt 

er det både konsentrert bebyggelse og frittliggende bebyggelse i umiddelbar nærhet. Dette vises 

godt på flyfotoet ovenfor. I nord består området av skog med tilrettelagte turveger, regulert til 

friområde og friluftsområde.  

Eksisterende bebyggelse 
Bebyggelsen rundt planområdet er ganske ny da vi befinner oss i et nytt utbyggingsområde som er 

utbygd over en relativt kort periode. Bebyggelsen består av både eneboliger, konsentrert bebyggelse 

og lavblokker. Den nærmeste bebyggelsen i vest er ensartet konsentrert bebyggelse, eneboligene 

ellers i nærområdet er preget av tradisjonell trehusbebyggelse. 

Landbruk-, natur- og ressursgrunnlaget/markslag/grunnforhold 
Det er ingen landbruksinteresser i området, det har som nevnt vært /er barskog i/på området. 

Skogbruksinteressene ligger nord for hele feltet og antas ivaretatt med blant annet innregulert 

driftsveg i nordkanten av reguleringsplan Årølia Vest planident 0803. Som nevnt er det friområde 

med gode turmuligheter nord for området og det er blant annet oppført gapahuk i skogen nordøst 

for planområdet. Således er det relativt store friluftsinteresser nord for planområdet. Når det gjelder 

viltinteresser så viser http://kart.naturbase.no/ ingen arter av nasjonal forvaltningsinteresse.  

Topografi/landskapstrekk 

http://kart.naturbase.no/
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Området ligger i en sørvendt helling med gode solforhold og utsikt til sjøen. Vest for området ligger 

starten på høydedraget som fører opp til Hausen (ca. 400 m.o.h.) og videre til Skårsfjellet (755 

m.o.h.) i nord - nord øst. I følge nettsiden kilden.skogoglandskap.no består området av myr og skog 

med høg bonitet, det er delvis tresatt med barskog.  Videre består grunnforholdene hovedsakelig av 

organisk jordlag, men deler av området er 

jorddekt. 

Verneinteresser/kulturminner 
Det er ikke registrert eksisterende kulturminner, SEFRAK bygg, truede arter eller verneområder 

innenfor eller i nærheten av området. Det er gjort søk i artsdatabanken.no, kilden.skogoglandskap.no 

og i gislink.no. Kulturminnemyndighetene har ikke uttalt seg i forbindelse med varsel om oppstart. 

Miljøfaglige forhold, lokalklima og biologisk mangfold 
Søk i gislink.no viser ingen problemer med luftforurensing, 

støy fra biltrafikk eller forurenset grunn.   

Flystøysonekart for Molde Lufthavn Årø viser at 

planområdet ligger i gul flystøysone. 

Dette vil si at området har et støynivå hvor nedre 

grenseverdi er 52 db. Omsøkte planområde/tiltaksområde 

ligger helt i utkanten av denne sonen.  

 

 

Klimaet er typisk nordvestlandsk, dette dokumenteres av senorge.no som tar for seg blant annet 

middeltemperaturer, nedbørsmengde, snømengde og dybde. Ellers ligger området solvendt til og er 

ved hjelp av en kolle nord og vest for boligområdet skjermet fra kuldedrag som kommer ned langs 

Årødalen med elveføret. Området har ellers ingen spesielle lokalklimatiske forhold.  

Når det gjelder biologisk mangfold viser som nevnt artsdatabanken.no ingen spesielle naturtyper 

eller arter innenfor eller i nærheten av planområdet. Området har ikke tilknytning til randsone mot 

sjø eller ferskvann/vassdrag.  
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Trafikkforhold 
Planområdet en del av et utbyggingsområde som har vært planlagt og vurdert i en større 

sammenheng. Utbyggingsområdet er nå nesten ferdig utbygd. Det skal derfor være tatt hensyn til at 

omsøkte planområde skal bebygges også med tanke på vegstandarder og diverse dimensjoneringer 

for både kjøreveger og gang-/sykkelveger. Det er med andre ord lagt til rette for at omsøkte 

planområde bebygges. Når det gjelder parkering har det kommet signaler om at det oppstår et 

problem i forbindelse med bruk av turområde/friområde i nord da dette medfører kantparkering 

langs tilkomstvegene i feltet. 

Kvilarvegen som er adkomstvegen for omsøkte område er en blindveg som ender ca 85 meter vest 

for området. Fra omsøkte område og vestover er det 25 boenheter som også har adkomst fra 

Kvilarvegen. I følge www.vegvesen.no/vegkart har Kvilarvegen en fartsgrense på 50 km/t. Men 

skilting i området viser at Kvilarvegen har en fartsgrense på 30 km/t (sone). 

Teknisk infrastruktur 
Teknisk infrastruktur er sikret gjennom at området er en del av et større utbyggingsområde. Det er 

dessuten opplyst på oppstartsmøte at veg, vann og avløp er lagt fram til tomten. Videre er det 

bekreftet av Molde Vann og Avløp KF v/Lia at det er tilstrekkelig kapasitet til brannslukkevann og til 

vann og avløp forøvrig. Uttale fra Istad nett viser at det er forberedt nettilknytning og fjernvarmerør i 

området.  

http://www.vegvesen.no/vegkart
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Kollektivbetjening 
Det er etablert holdeplasser for buss langs hovedtilkomstvegen (Årølivegen) til Årøliaområdet. 

Holdeplassene er etablert ved rundkjøringene som har avkjøring til de forskjellige boligfelstvegene i 

Årølia. Fra planområdet til nærmeste holdeplass er det ca 650 meter. Det er den såkalte ringbussen i 

Molde som betjener området disse har 1- 2 avganger pr time. Denne ruten dekker området fra 

Djupdalen i vest (Høgskolen i Molde) gjennom Molde sentrum via trafikkterminalen og videre østover 

til Molde Lufthavn Årø og Årølia. Fra trafikkterminalen i Molde sentrum kan man nå andre 

bydeler/boligfelt i Molde, for eksempel Nordbyen. 

Funksjonsanalyse - Barnehage og skole 
Det er i reguleringsplan for Årølia vest avsatt et areal 44 daa til skole og barnehage hvor barnehagen 

allerede er etablert. Det planlagte skoleområdet ligger ca. 1 km fra planområdet. Det ligger også en 

privat barnehage ca 2,5 km sørvest for planområdet. Det er ca. 3,5 km til Kviltorp skole som i dag 

benyttes som barneskole for området. Det er etablert gang- og sykkelveger fram til området hvor 

skolen ligger.  

Dagens situasjon med vann, avløp og 

brannkummer 

Kart fra Istad nett som viser mulig tilknytning for 

området. 
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Grønne interesser/folkehelseprinsippet  
Det vises til det som er nevnt ovenfor under plassering, status for tilstøtende areal og til det som er 

nevnt nedenfor under barn og unges interesser. Videre er krav til uteoppholdsareal satt til 50 m2 per 

boenhet i forslag til ny kommuneplan. 

Barn og unges interesser 
Det er etablerte idrettsanlegg i området i form av fotballbanene «Rivalbanen» som har både 

kunstgressbane og gressbane, samt Akerhallen som har kunstgress. Arealet på og rundt disse 

anleggene er sikret gjennom reguleringsplan hvor områdene er avsatt til idrettsanlegg. Gang- og 

sykkelveg fra nedre del av Kvilarvegen gir sikker adkomst til disse anleggene. Videre er det sikret 

areal til flere lekeplasser gjennom reguleringsplan for Årølia Vest planident 0803. Dette gjelder 

områder sør og sørvest for planområdet. Noen av disse områdene er allerede etablert blant annet 

med ballplass og diverse lekeapparat. Det er god adkomst til disse fra planområdet. 

I 

tillegg er det som nevnt tidligere godt etablert friluftsområde med turløyper med gapahuk i skogen 

nord for planområdet. Og det er regulert inn friområde like øst for planområdet.                                     

Universell utforming  
Kotehøyde på Kvilarvegen er 91,5 der hvor avkjøringen til området skal være, mens høyden på 

eksisterende terreng lengst nord i planområdet ligger på kote 101. Dette vil si at det er en 

høydeforskjell på 9,5 meter fra sør til nord. Avstanden fra vegen i sør til planavgrensninger i nord er i 

underkant av 100 meter. Stigningen på terreng har innenfor dette variasjoner og det bratteste 

partiet ligger på den sørøstlige delen av området. Når man skal tilstrebe universell utforming vil det 

være høyden på eksisterende veg (som ikke kan endres) og muligheten for å endre terrenget inne på 

området som vil være avgjørende. Endring av terrenget inne på området avhenger blant annet av 

tilpasning til eksisterende bolig i vest og hvor mye man er villig til å tillate skjæring/fyllinger, 

støttemurer og lignende. Dette vil igjen måtte vurderes opp mot estetikken for området, utsikts- og 

innsynsforhold, kostnader med mer. Ut fra de gitte forutsetningen nevnt ovenfor vurderer vi 

området til å ha begrensede muligheter til å oppnå universell utforming for alle boenhetene.  

Juridiske forhold 
Krav i gjeldende reguleringsbestemmelser for Årølia Vest BK1 – BK5: Bolighusene skal plasseres 

innenfor bebyggbar sone avmerket med byggegrenser i planen. Utnyttelsesgraden er satt til BYA 

30%, evt. BRA 150 m2 pr. leilighet. Maksimal tillatt møne- og geismshøyde er 9,0 m. Bygningenes 

takvinkel skal ikke være under 25 grader. Før utbygging godkjennes, skal det utarbeides en samlet 

plan/bebyggelsesplan som viser utnyttelsen av områdene –felt BK1, BK2, BK3, BK4 og BK5. 

Bebyggelsesplanen skal vise husplassering, garasje- og parkeringsløsninger, bevaring av og evt. 

På flyfotoet er de nærmeste 

områdene som er avsatt til 

lekeplasser vist med rødt omriss. På 

det området som er lengst sør er det 

allerede etablert ballplass og 

lekeapparater. Adkomsten til denne 

kan gå via resten av arealet som er 

vist som lekeplasser. 
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fjerning av vegetasjon og disponering av den ubebygde delen av tomta. Det skal avsettes plass for 1 

garasjeplass og 0,5 gjesteparkeringsplass pr. leilighet i fellesanlegg.  I den konsentrerte bebyggelsen 

skal det etableres fellesområder for renovasjon.  

Interessemotsetninger 
Det er ingen interessemotsetninger i tilknytning til planarbeidet. 

7. Utredninger i samsvar med forskrift om konsekvensutredninger 
Konsekvensutredninger er ikke aktuelt for denne planen. 

8. Beskrivelse av planforslaget 

Innledning/hensikten med planforslaget 
Hensikten med reguleringsendringen er å tilrettelegge for utbyggers eget boligkonsept med 

konsentrert bebyggelse tilpasset til stedlige forhold. Med dette menes både en tilpasning til 

eksisterende boliger og til eksisterende terreng. Videre er målet med planarbeidet å få til en bedre 

adkomstløsning enn tidligere planlagt. Det er også planlagt en turparkering som skal benytte samme 

adkomst som boligene.  

Arealoppgave  
Arealoppgave fordelt på formål. 

Formål Underformål Areal m2 

Bebyggelse og anlegg Boligbebyggelse –  
konsentrert småhusbebyggelse B1 
 
Renovasjonsanlegg pR1 og pR2 
 
Lekeplass pL1 
 

Sum 

 
3503 m2 

 
49 m2 

 
250 m2 

 
3802 m2 

Samferdsel og teknisk 
infrastruktur 

Kjøreveg pV1 og oV1 
 
Annen veggrunn – 
tekniske anlegg oAVT1 og pAVT1 
 
Parkeringsplass pP1 
 

Sum  

812 m2 
 

 
171 m2 

 
556 m2 

 
1539 m2 

Grønnstruktur Grønnstruktur G1 
 

Sum 

279 m2 

 
279 m2 

 Sum hele planområdet 5620 m2 
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1) Bebyggelse og anlegg 

Bolig 

Det er planlagt konsentrert småhusbebyggelse i området; 6-mannsboliger og 4-mannsboliger. Det er 

planlagt fem boligbygninger, i tillegg er det planlagt to garasjer og diverse bodbygg.  

Bygningstypene er valgt ut fra at tiltakshaver ønsker å tilpasse seg til behovet i markedet, dette blant 

annet ved å tilby mindre enheter til førstegangsetablerere. Tiltakshaver har lang erfaring og god 

kjennskap til hvilke typer boliger som er etterspurt. Bygningstypene som er valgt er godt tilpasset 

området, særlig de bygningene som ligger like vest for planområdet. Terrengtilpasning er gjort ved at 

de forskjellige boligbygningene i utgangspunktet er lagt på to forskjellige kotenivå, noe som blir 

naturlig ut fra opprinnelig terrengs beskaffenhet. Det er planlagt slik at tre av bygningene er lagt på 

et høyere nivå enn de de to andre, for ytterligere tilpasning er ett av byggene også delt slik at det vil 

ha to forskjellige nivå. Videre er garasjer planlagt slik at underetasjen benyttes til bilparkering og bod, 

mens andre etasje (tak) benyttes til uteoppholdsareal på nivå med de høyest liggende boligene.  

Utnyttelsesgraden er på 36,6 % BYA. Beregningsgrunnlaget er B1 og pL1 som til sammen har er areal 

på 3752,7 m2. Bygningene har et BYA areal på 1372,2 m2. Parkeringsarealet er ikke tatt med i 

beregningen, dette for å kunne sammenligne tallet med reguleringsplanen for Årølia Vest og 

gjeldende regulering av området. Maks tillatt %BYA settes derfor til 37% og parkeringsplasser skal 

ikke inngå i beregningen. 

For bygningenes høyder har vi satt følgende begrensninger; Maks tillatt mønehøyder er 9 meter og 

maks tillatte gesimshøyde er 8 meter, begge angis i forhold til gjennomsnittlig planert terreng.  

Alle byggegrensene ble omtalt og akseptert på forhåndskonferansen. Mot øst er det lagt inn en 

byggegrense som ligger 2 meter fra eiendoms- / formåls- og reguleringsgrensen. Området som ligger 

østenfor denne grensen er regulert til offentlig friområde, bredden på dette friområdet er omtrent 

115 meter. Det vil altså ikke komme boliger tett inntil det omsøkte området. Mot Kvilarvegen i sør 

benyttes samme avstand som opprinnelig reguleringsplan for Årølia Vest. Mot planlagt adkomstveg 

pV1 benyttes 4 meter fra formåls-/eiendomsgrense. Men kan utvendige trapper og lignende skal 

kunne legges inntil 2 meter fra grense mot pV1. Dette blir en privat veg som eies og driftes av 

sameiet.  

Angående universell utforming: Som nevnt har området begrensede muligheter for universell 

utforming. Adkomstvegen fra Kvilarvegen og fram til parkering/garasjer vil ikke få et stigningsforhold 

som tilfredsstiller kravene. Men boligenes første etasje er tilpasset livsløpsstandard og vil blant annet 

ha trinnfri adkomst fra parkering/garasje.  

Renovasjonsanlegg 

Det er i planen avsatt to områder som skal benyttes til håndtering/oppstilling av avfallscontainere for 

beboerne i planområdet. 

Fellesområder/uteoppholdsareal  

Det er planlagt en felles lekeplass, pL1, dette skal fungere som nærlekeplass og er 250 m2 stort. Dette 

er i henhold til krav i forslag til ny kommuneplan som sier at lekeplassen skal være minimum 150 m2 

og skal betjene 20 boenheter og 25 m2 ekstra for hver ekstra boenhet over 20 enheter. Det er 

planlagt diverse lekeapparater og sandkasser. Ut fra gitte forhold som høydeforskjeller i terrenget er 
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lekeplassen optimalt plassert, men den har fått flere nivåer. Lekeplassens beliggenhet er sentrert 

mellom boligene, det er liten avstand til boligene, den ligger solvendt til og de planlagte boligene vil 

ikke skygge for solen. Adkomstmuligheter er varierte på grunn av de forskjellige nivåene som 

boligene har. Den terrengtilpasningen som er gjort for boligene gjelder også for lekeplassen (flere 

nivåer), dette medfører at lekeplassen ikke får en adkomst som er universelt utformet fra alle 

boligene.  

Annet uteoppholdsareal går ikke fram av plankartet men er vist i illustrasjonen nedenfor sammen 

med lekeplassen. I tabellen nedenfor er fordelingen av arealene vist. Alle leilighetene har private 

balkonger-terrasser, størrelsen på disse varierer fra 8,1 m2 til 23 m2. Til sammen utgjør 

uteoppholdsareal 1253 m2 inkludert balkonger/terrasser (i tillegg til  lekeplassen).  Dette gir et snitt 

på 52 m2 per boenhet, noe som er i tråd med forslag til ny kommuneplan hvor kravet er 50 m2 i snitt 

per boenhet.  
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2) Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 

Veg, trafikk og trafikksikkerhet 

Kjøreveger pV1 og oV1. pV1 er adkomst til de planlagte boligene og til turparkeringen i nord pP1. oV1 

er del av eksisterende veg Kvilarvegen som er en del av hovedtilførselsvegene i Årølia. Annen 

veggrunn teknisk anlegg oAVT1 er grøft mellom Kvilarvegen og boligområdet. Den nye adkomstvegen 

pV1 som har avkjørsel fra Kvilarvegen er regulert med en bredde på 4 meter, det er avsatt 1 meter 

langs vestsiden av denne til grøft pAVT1.  Det er lagt inn frisiktsoner i krysset mellom pV1 og oV1. Fra 

pV1 er det planlagt fem avkjørsler til boligområdet B1, disse er vist med piler på plankartet. 

Stigningsforhold på pV1 er i snitt 1/8, grunnet terrengets beskaffenhet kan denne, som nevnt, ikke 

tilfredsstille krav om universell utforming. Parkeringsplassen pP1 er ment som parkeringsplass for de 

som bruker turområdet nord for selve planområdet. Det er mulig å parkere 16 biler (minimum) på 

denne plassen, i tillegg skal den fungere som snuplass for større kjøretøyer som søppelbil, brannbil 

og lignende. Det er også tenkt at deler av parkeringsplassen kan benyttes som snøopplag. 

Parkeringsplasser for boligområdet B1 skal løses inne på B1 noen i form av garasjeplasser, dette er 

vist på situasjonsplanen for området. 32 p-plasser er vist, noe som er i samsvar med kravet i 

reguleringsbestemmelsene på 1,3 parkeringsplass per boenhet. 2 av de 32 plassene er HC – tilpasset. 

Annen infrastruktur 

Det vises til skisser øverst på side 9 som viser dagens situasjon med mulige tilkoblingspunkter.  

Nedenfor/på neste side er vist skisse for hvordan VA, brannkummer og fjernvarme er tenkt løst for 

omsøkte utbygging.  
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3) Grønnstruktur 

Grønnstruktur 

G1 grønnstruktur er planlagt til å være del av offentlig friområde og friluftsområde i tilstøtende 

planer.   

4) Hensynssoner og avbøtende tiltak 
Frisiktsoner ved vegkryss 

5) Risiko og sårbarhet, jf. sjekkliste for vurdering av risiko og sårbarhet i 

samfunnsplanleggingen 
Se vedlegg 1, oppsummering i matrise viser at ingen av punktene (hendelser eller situasjoner) krever 

tiltak.  

6) Juridiske forhold 
Hovedsakelig er det tatt hensyn til reguleringsbestemmelsene satt i opprinnelig plan (reguleringsplan 

for Årølia Vest) for området. Men for å tilpasse til tiltakshavers utbyggingskonsept har vi endret på 

noen av de bestemmelsene som var satt. Det er stilt rekkefølgekrav i tilknytning til parkeringsplassen 

pP1 og lekeplassen pL1, og det er stilt funksjonskrav til nevnte lekeplass. Videre er bestemmelsene 

utformet slik at de sier noe om hvem som skal opparbeide, vedlikeholde og drifte diverse 

fellesanlegg. 

7) Interessemotsetninger 
Ikke aktuelt for denne planen, ingen motsetninger. 
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9. Konsekvenser av planforslaget 
Nedenfor er planforslagets innvirkninger på diverse sentrale temaer opplistet, dette er forsøkt gjort 

på faktisk og verdinøytralt grunnlag. Under noen av temaene har vi vurdert opp mot både dagens 

situasjon og opp mot hvordan situasjonen hadde vært dersom gjeldende regulering for området 

hadde vært gjennomført.  

Overordnede planer og vedtak 
Planforslaget er stort sett i henhold til gjeldende reguleringsplan for området. Avviket er at deler av 

et friområdet er foreslått omregulert til adkomstveg og turparkering.  

Eksisterende reguleringsplaner 
Planforslaget vil erstatte deler av reguleringsplanen for Årølia vest (0803) og hele detaljreguleringen 

for Årølia Vest-BK2-2 (1502201134) vedtatt 21.06.2012.  

Eksisterende bebyggelse og innbyggere i området 
Planforslaget medfører fortetting av området i forhold til dagens situasjon, men i forhold til 

gjeldende reguleringsplan vil gjennomføring av dette planforslaget medføre færre boenheter. Dette 

da det i gjeldende regulering var planlagt blokkbebyggelse med 48 boenheter.  Planforslaget er i god 

samsvar med eksisterende bebyggelse i vest som også er konsentrert bebyggelse. Men det vil stå i 

kontrast til blokkbebyggelsen som er planlagt og er under oppføring på sørsiden av Kvilarvegen.  

Når det gjelder utsikt vil gjennomføring av planforslaget medføre at boligene i vest får endret utsikt 

mot øst. Nord og øst for området er det ingen boliger som vil få endret utsikten.  

Med tanke på innsikt til nabobygninger er det naturlig å anta at de boligene som ligger på sørsiden av 

Kvilarvegen får endrede forhold. Endringene vil kun gjelde for deler av blokkbebyggelsen som er 

under oppføring.  

Når det gjelder trafikk samt støy og forurensning fra denne vil det i forhold til dagens situasjon øke, 

men i forhold til gjeldende reguleringsplan med flere boenheter vil den avta.  

Planlagt utbygging vil ikke har betydelige innvirkninger på sol-/skyggeforholdene for eksisterende 

bebyggelse i området. 

Hvordan er bokvaliteten for nye innbyggere? 
Boligene er beregnet for enslige/ungdom i etableringsfasen, med få eller små barn. De fleste 

boligene inneholder derfor 1-2 soverom. Lekeplass er plassert sentralt i området godt vernet mot 

trafikk/parkering og med gode sol og utsiktsforhold. De enkelte boligene har i tillegg godt skjermede 

private utearealer blant annet i form av balkonger/terrasser. Totalt uteoppholdsareal inkludert 

lekeplass og balkonger er i snitt omtrent 60 m2 per boenhet. Et snittall tilsier en ujevn fordeling av 

totalarealet per leilighet, men snittallet er høyere enn kravet satt i forslag til ny kommuneplan (50 

m2).  I tillegg er tallet høyt i forhold til type boliger og størrelse på leilighetene. Det henvises til 

Veiledning til TEK 10 §8-4, fjerde ledd som sier følgende: «Hva som er tilstrekkelig uteoppholdsareal til 

ulike byggverk må vurderes i det enkelte tilfelle og i forhold til byggverkets funksjon». 

Bokvalitet og støy fra flyplassen; Boligene ligger som nevnt i utkanten (bort fra støykilden) av gul 

sone for flystøy. Ifølge retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2012), tabell 1, 

er gul sone definert som en sone hvor utendørs støy fra flyplass har en nedre grense på 52 db. 
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Veiledningen til TEK10 angir at dersom man tilfredsstiller grenseverdiene til lydklasse C i NS 8175, vil 

forskriftens intensjon være tilfredsstilt. Lydklasse C er altså ifølge veiledningen til TEK10 en pre 

akseptert ytelse. I NS 8175 pkt. 3.2.3 defineres klasse C slik; tilfredstillende lydforhold for en stor 

andel berørte personer. 

Både tabell 5 i overnevnte NS og tabell 52 i Byggforsks anvisning 421.421 «Grenseverdier for 

innendørs og utendørs lydnivåer» sier at lydnivåer på utearealer tilsvarer nedre grenseverdi for gul 

sone. I tabell 52 (byggforsk) er det videre henvist til tabell 513 som angir anbefalte støygrenser ved 

etablering av blant annet boliger. I følge denne tabellen er støygrenser, når lydkilden er flyplass, 52 

db for lydnivå på uteplass og utenfor rom med støyfølsom bruk. Det vil si samme Lden verdi som er 

angitt som nedre grenseverdi for gul sone. 

Når det gjelder støy fra flyplassen anser vi bokvaliteten i planområdet for å være tilfredsstilt i 

henhold til definisjonen av klasse C. Dette understøttes av at planområdet ligger i utkanten av den 

gule sonen. 

Natur- og ressursgrunnlag (næringsinteresser) 
Gjennomføring av planforslaget vil ikke ha konsekvenser for natur- og ressursgrunnlaget. Dette fordi 

planområdet ligger i et allerede regulert og utbygd område, i tillegg er det her kun snakk om en 

omregulering fra en boligtype til en annen.  

Konsekvenser for næringslivet i området 
Gjennomføring av planforslaget vil i forhold til dagens situasjon øke kundegrunnlaget for næringslivet 

i området. Sammenligner vi med en eventuell gjennomføring av gjeldende reguleringsplan vil 

planendringen som nevnt medføre færre boenheter og dermed mindre kundegrunnlag.  

Konsekvenser for landskap og topografi 
Det er planlagt at bekken som løper helt vest i planområdet skal legges i rør og arealet skal benyttes 

til adkomstveg. Videre medfører planforslaget at høydedrag i den sørvestre delen av planområdet 

delvis må tas bort. I nord hvor parkeringsplassen er planlagt vil terrenget måtte senkes med 2-3 

meter. På grunn av høydeforskjellen fra sør til nord og tilpasninger til dette vil vi unngå at det blir 

silhuettvirkninger. Det blir nødvendig med diverse forstøtningsmurer inne på området, men det er 

lagt opp til at disse ikke skal virke unaturlig i forhold til eksisterende terreng.  

Konsekvenser for verneinteresser/kulturminner 
Planforslaget vil ikke medføre konsekvenser for verneinteresser eller kulturminner. Dette så fremt at 

dette ikke avdekkes ved graving på området. Sannsynligheten for dette antas å være liten da 

kulturminnemyndighetene ikke har kommet med innspill til vårt varsel om oppstart av 

reguleringsarbeid. 

Konsekvenser for miljøfaglige forhold og biologisk mangfold 
Den planlagte utbyggingen vil ikke medføre endringer av de lokalklimatiske forholdene. Når det 
gjelder støy vil en utbygging alltid medføre en økning både i form av at det blir mer trafikk og av at 
det blir flere mennesker og aktivitet på et avgrenset område. De som har boliger langs Kvilarvegen og 
adkomsten til denne vil kunne merke økt trafikkstøy. Det samme gjelder de nærmeste boligene vest 
for området.  Støy fra vegtrafikk avhenger blant annet av trafikkmengde, fartsgrense, plassering av 
avkjørsler og kryss. Når man skal beregne trafikkmengde ut fra antall boenheter må man si noe om 
hvor mange turer en boenhet generer pr dag. Normen er å benytte ett tall mellom 3,5 – 5 turer pr 
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dag per boenhet. Dersom vi tar utgangspunkt i det laveste tallet, men legger til 0,5 turer for å ta 
høyde for noe trafikk i forbindelse med turområdet/turparkeringen kommer vi fram til en 
trafikkmengde som ligger i underkant av 200 per døgn. ((25 boenheter i vest+24 boenheter på eget 
området) x 4 turer/boenhet= 196 turer). Dette tallet samt at fartsgrensen bare er 30 km/t tilsier en 
lav belastning med tanke på støy, det anses derfor å ikke være nødvendig med konkrete 
støyberegninger.  
 
Naturmangfoldloven(NML) har som hovedintensjon å ta vare på naturens biologiske, 

landskapsmessige og geologiske mangfold samt de økologiske prosessene. Dette skal skje gjennom 

bærekraftig bruk og vern også slik at naturen gir grunnlag for vår virksomhet, kultur, helse og trivsel 

nå og i framtiden.  

Nedenfor er gjort en vurdering opp mot §§8-12 i naturmangfoldloven. 

Vurdering opp mot NML §8, kunnskapsgrunnlaget: 

o Det er innhentet kunnskap om naturmiljøet i og ved planområdet i tilgjengelige 

kilder. Vi mener kunnskapsgrunnlaget vi har brukt står i rimelig forhold til faren for 

skade på naturmangfoldet og anser nærmere analyser som unødvendig. 

Vurdering opp mot NML §9, føre var prinsippet: 

o Vi mener at kunnskapsgrunnlaget er tilstrekkelig og at faren for vesentlig skade på 

naturmiljøet ikke er tilstede i denne planen. 

Vurdering opp mot NML §10, samlet belastning: 

o Eventuelle konsekvenser hadde samlet sett blitt små da inngrepet er forholdsvis lite. 

Ut fra ingen funn i artsdatabanken, som nevnt i kapittel 6, kan vi ikke se at 

planforslaget utgjør negative konsekvenser.   

Vurdering opp mot NML §11, kostnader: 

o Det er ikke nødvendig med tiltak da naturmangfoldet ikke blir forringet som følge av 

plangjennomføring. 

Vurdering opp mot NML §12, miljøriktig drift og metoder: 

o Generelt skal alle nødvendige inngrep utføres med varsomhet, likeledes driften som 

skal foregå på området. Som nevnt ovenfor er ikke fare for skade på naturmiljøet 

tilstede i denne planen. 

Generelt inneholder loven forvaltningsmål for naturtyper og økosystemer og forvaltningsmål for 

arter. Vi kan ikke se at planforslaget på noen måter bryter med noen av forvaltningsmålene i loven. 

Når det gjelder andre miljøfaglige forhold henvises det til risiko og sårbarhetsanalyse, vedlegg 1   

Konsekvenser for den trafikale situasjonen 
Som nevnt tidligere vil trafikken sett i forhold til dagens situasjon øke. Når det gjelder avvikling av 

trafikken og kapasiteten på vegsystemet i og i tilknytning til boligfeltet, forutsetter vi at det i tidligere 

planlegging (for hele Årølia) er tatt hensyn til denne utbyggingen. Spesielt med tanke på at området i 

per i dag er godkjent for flere boenheter enn det vårt planforslag legger opp til.  Det samme gjelder 

trafikksikkerhet/trygghet på vegsystemet (skoleveg, veg til fritidsarenaer og servicetilbud), forhold til 

myke trafikanter, ferdsel til viktige knutepunkt for ulike reisemidler. Med disse forutsetningene kan 

vi ikke se at dette planforslaget utløser behov for tiltak i tilstøtende offentlig veganlegg inkludert 

gang- og sykkelveger og andre ferdselsårer.  
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Konsekvenser for teknisk infrastruktur 
Tilstøtende offentlige og private ledningsnett skal være dimensjonert for en utbygging av dette 

området.  Det er mulig at tilkoblingsskapet til Istad Nett og lyktestolpe må flyttes noe for å muliggjøre 

den nå flyttede adkomsten til området. Adkomsten er noe forskjøvet mot vest blant annet for å 

tilpasse til at denne skal være adkomst til turparkeringen i nord. 

Brannslukkevann: Det er bekreftet av Molde Vann og Avløp KF v/Lia at det er tilstrekkelig kapasitet 

til brannslukkevann. Dette ble bekreftet tidlig i planprosessen i tillegg er det bekreftet i e-post datert 

03.03.16 fra Helge Grüner ved Molde Vann og Avløp at det det ligger an til et behov på 50 l/s og at 

uttaket må tas fra to vannkummer. Videre bekreftes det at det er tilstrekkelig kapasitet i Kvilarvegen. 

Det påpekes at normalkravet til avstand til brannkummen overskrides for boligene i bakerste rekke. I 

den forbindelse vises det til vår skisse på side 16 i som viser at vi har planlagt en ekstra brannkumme 

inne på området slik at avstandskravet overholdes. Konklusjonen når det gjelder brannslukkevann er 

altså at det er nok kapasitet, men det må etableres en ekstra brannkumme inne på selve 

planområdet. 

Overvannshåndtering: Molde Vann og avløp KF har i en kommentar til overvannsberegningen 

kommet fram til at vannmengde inn på nettet fra utbyggingsområdet blir 50 l/s. Dette er ca 17 l/s 

mer enn den opprinnelige vannmengden fra området. Slik vi forstår konklusjonen i kommentaren er 

det nødvendig med tiltak for å unngå oversvømmelse på nettet. I den forbindelse har tiltakshaver 

fått utført beregninger som viser at dette er løsbart for eksempel ved å benytte seg av et 

fordrøyningsanlegg. Tiltakshaver ønsker å ha muligheten for å se på flere løsninger angående dette. 

En løsning for overvannshåndtering skal være avklart før rammetillatelse gis. Dette blir ivaretatt 

gjennom planbestemmelsenes §8.4. 

Spillvannshåndtering: Molde Vann og avløp KF har i notat 09.03.16 belastningen som tilføres vil 

være uproblematisk for kommunens nett. 

Konsekvenser for kapasitet ved barnehage og skole 
Også for kapasitet ved barnehager og skoler forutsetter vi at det i tidligere planlegging er tatt hensyn 

til utbyggingen som følger av vårt planforslag. Ut fra dette skal vårt planforslag ikke medføre behov 

for at det blir planlagt flere barnehage- og elevplasser enn det som allerede er planlagt.  

Konsekvenser for grønne interesser/folkehelseprinsippet 
Planforslaget legger beslag på noe av arealet som var avsatt som friområde, dette blir i planforslaget 

benyttet til adkomstveg til boliger og til parkeringsplass for turområdet. Sistnevnte tilsier altså at 

planforslaget legger til rette for bruk av turområdet og vil således være positivt i forhold til grønne 

interesser og folkehelse. 

Konsekvenser for barn og unges interesser 
Som nevnt ovenfor tilrettelegging for bruk av turområdet, spesielt med tanke på gapahuk som er 

oppført i skogen nordøst for planområdet. Videre som nevnt planlagte uteoppholdsareal/lekeplass 

inne på planområdet.  

Konsekvenser for universell utforming 
Omtrent halvparten av de planlagte leilighetene får livsløpstandard med trinnfri adkomst fra 

parkering/garasje. Dette vil gjelde leilighetene som ligger på førsteetasjenivå. 
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Drift og vedlikehold av veg- og grøntanlegg 
Det skal opprettes et sameie som vil bestå av alle boenhetene på planområdet. Alt fellesområde inne 

på område B1 samt området pL1 skal driftes og vedlikeholdes av sameiet. Det samme vil gjelde for 

adkomstveg pV1 og parkeringsplass pP1. Det skal utarbeides vedtekter for sameiet som vil styre og 

sikre drift og vedlikehold av de nevnte områdene. 

Området som er regulert til grønnstruktur G1 skal fremdeles være kommunalt eid, men dette 

området vil ikke ha noe behov for drift eller vedlikehold. 

Juridiske/økonomiske konsekvenser for kommunen 
Planforslaget vil ikke medføre kommunal innløsningsplikt. Offentligheten skal ha mulighet til å 

benytte seg av pP1 og pV1, det vil si parkeringsplass og adkomst til denne. Det må inngås en avtale 

mellom utbygger og Molde kommune som sier noe om hvem som skal vedlikeholde turparkeringen 

pP1. Videre må det tinglyses et dokument som viser at offentligheten har lov til å benytte 

parkeringsplassen pP1 og adkomst til denne via pV1. 

Molde kommune vil få økte inntekter ved salg av grunn til adkomstveg og parkeringsplass og i form 

av økte diverse skatteinntekter og diverse abonnement i forbindelse med vann og avløp. På den 

annen side vil økt antall skatteytere og diverse abonnement også medføre økte kostnader for 

kommunen.    

10. Forslagstiller sin faglige begrunnelse 
Hensikten med planendringen er som nevnt å muliggjøre bruk at tiltakshavers egne 

utbyggingskonsept med konsentrert bebyggelse. I og med at mesteparten området i eksisterende 

plan også er regulert til boligformål er det ikke benyttet spesielle analyser eller utredninger for å 

avklare bruken av det aktuelle arealet.  

I planleggingen er det lagt vekt på følgende; 

 Variert størrelse og utseende på boenhetene, men likevel få til et ensartet uttrykk. 

 Fellesområde sentralt i området 

 Minst mulig trafikk inn mellom enhetene  

 Beholde utsyn fra alle enhetene 

 Best mulig tilpasning til eksisterende terreng 

 Parkeringsløsning for brukere av turområdet. Her er det planlagt at parkeringsplassen skal ha 

en kjøreretning(rundkjøring), på denne måten reduseres behov for rygging samt at søppelbil 

og lignende kjøretøy kan benytte rundkjøringen for å snu. 

 


