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1 INNLEDNING 

 Bakgrunn 1.1

Planforslaget er innsendt 17.11.2015 av Asplan Viak AS som forslagsstiller på vegne av 
tiltakshaver Brunvoll Strandgata AS. 

Brunvoll AS sin aktivitet i Strandgata flyttes i sin helhet til Årø i 2. kvartal 2016. Selskapet 
Brunvoll Strandgata AS ønsker derfor ny utvikling av Brunvollkvartalet. Området er i dag 
regulert til kombinert kontor- og industriformål, og endret arealbruk forutsetter ny 
reguleringsplan. 

Formålet med reguleringsplanen for Strandgata 2, 4 og 6 er innenfor planområdet å legge til 
rette for oppføring av ny boligbebyggelse og forretning/næringsareal med tilhørende 
parkering- og uteoppholdsareal. Bebyggelsen tilknyttet Molde Politistasjon skal beholdes. 
Reguleringsplanen må løse adkomst til og fra området med kopling mot eksisterende 
vegnett, tilrettelagt for belastning fra planlagt aktivitet.  

Det ble varslet oppstart av detaljreguleringsplanarbeid med kunngjøringsannonse i Romsdals 
Budstikke 14.02.2015 (vedlagt). 

1.1.1 Berørte eiendommer: 

Gnr 25, bnr 367 – sameie (Adresser, se vedlegg) 

Gnr 25, bnr 926 – Strandgata 2 AS, Nøisomhed, 6405 Molde 

Gnr 25, bnr 928 – Brunvoll Strandgata AS 

Gnr 25, bnr 930 – Brunvoll Strandgata AS 

Gnr 25, bnr 933 – Molde kommune, Rådhusplassen 1, 6413 Molde 

Gnr 25, bnr 934 – Møre og Romsdal Fylkeskommune, Fylkeshuset, 6404 Molde 

Gnr 25, bnr 939 – Møre og Romsdal Fylkeskommune, Fylkeshuset, 6404 Molde 

Gnr 24, bnr 1281 – Molde kommune, Rådhusplassen 1, 6413 Molde 

Gnr 25, bnr 1543 – Møre og Romsdal Fylkeskommune, Fylkeshuset, 6404 Molde 

 

Oversikt over berørte eiendommer finnes som vedlegg. 

 

 

 

 



Planbeskrivelse_detaljregulering for Strandgata 2, 4, 6 5 

 

BRUNVOLL STRANDGATA AS Asplan Viak AS 

 

1.1.2 Vedlegg til reguleringsplanen 

1 Referat fra oppstartsmøte 
2 Oppstartsannonse i Budstikka 
3 Oversikt over berørte grunneiere 
4 Oppstartsbrev 
5 Adresseliste grunneiere og naboer 
6 Adresseliste andre høringsparter 
7 Flomvurdering Moldeelva 
8 Støyrapport 
9 Vurdering trafikksituasjon 
10 Rappprt grunnundersøkelser 
11 Rapport miljøundersøkelser 
12 ROS-analyse 
13 Merknader 
14 Illustrasjonsplan 
15 Sol- og skyggeanalyse 
16 Planbeskrivelse 
17 Reguleringsplankart 
18 Reguleringsbestemmelser 

 Risiko- og sårbarhetsanalyse 1.2

Det er utført en ROS-analyse for reguleringsplanforslaget med utgangspunkt i sjekkliste fra 
DSBs veileder ROS i arealplanleggingen. Analysen i sin helhet foreligger som vedlegg.   

Relevante tema fra analysen: 

 Masseras/skred 

 Elveflom 

 Tidevannsflom 

 Vindutsatt 

 Sårbar fauna/fisk 

 Vassdragsområder 

 Vei/bru/knutepunkt 

 Havn, kaianlegg 

 Brann/politi/forsvar 

 Vannområde for friluftsliv 

 Støy, biltrafikk 

 Støy, ferje 

 Forurenset grunn 

 Forurensing i sjø 

 Høyspentlinje 

 Trafikksikkerhet 

 Sikring av anleggsområde 

 Avvik fra overordnet plan 1.3

Ny reguleringsplan samsvarer ikke med gjeldende reguleringsplan vedr. reguleringsformål, 
reguleringshøyder, plassering av fergekai og trasé for hovedgate. Planarbeidet er i 
oppstartsmøte med Molde kommune likevel ikke vurdert til å ha vesentlige konsekvenser for 
miljø og samfunn, og er derfor ikke konsekvensutredningspliktig på dette grunnlag.  
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Reguleringsplan for Molde sentrum – PlanID 200405 – 17.09.2009  

I reguleringsplanen for Molde sentrum er planområdet for Strandgata 2, 4 og 6 vist som 
kombinert kontor og industri for Brunvolls lokaler og som sentrumsformål for Molde 
Politistasjon. Øvrige arealer er regulert til kjøreveg, gang-/sykkelveg, gatetun/torg, kai, park, 
havneområde i sjø, samt friluftsområde i sjø og vassdrag. Fylkesvegen er regulert lagt om 
slik at den følger Strandgata et kvartal lenger mot øst enn dagens situasjon. 

Nye premisser for planarbeidet/ endringer i forhold til sentrumsplanen 

Eksisterende fergekai skal opprettholdes for Sekkenferga, og ikke flyttes til område K3 som 
vist i Sentrumsplanen. Det ligger ikke innenfor vegmyndighetenes handlingsplaner å flytte kai 
for Sekkenferga med det første. GF4 i sentrumsplanen forutsettes oppretthold som i dag – 
ikke lagt om som sentrumsplanen viser. En omlegging av Fv 400 videre øst i Strandgata jf. 
sentrumsplanen vil trolig være vanskelig gjennomførbar grunnet stigningsforhold og 
konsekvenser for eksisterende bebyggelse i Strandgata. Deler av område K/I og T3 
forutsettes endret til bolig og næring/forretning jf. nye planer for utvikling. Utfyllingen 
forutsettes noe annerledes formet enn sentrumsplanen viser. Ny reguleringsplan vil forholde 
seg til eksisterende plassering av Sekkenfergekaia, og ny fylling/kai vil underordne seg 
føringene eksisterende fergekai gir.  

 

Figur 1 Gjeldende regulering - "Sentrumsplanen" -ID 200405. 
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2 PLANOMRÅDET 

 Beliggenhet 2.1

Planområdet er på 17,9 daa og sentralt beliggende like øst for Moldeelva, i overgangssonen 
fra den tette sentrumskjernen til det mer åpne fergekaiområdet med tilhørende kioskområde 
og oppstillingsplass i øst. Planområdet avgrenses av Moldeelva mot vest, Strandgata mot 
nord, ferjekaiområdet mot øst og fjorden mot sør.  

Planområdet har sterk sjøidentitet og vender seg med bred utsiktsfront mot 
Moldepanoramaet.  

 Dagens arealbruk 2.2

Eksisterende bygningsmasse inneholder industrilokaler, kontorer og kantine/personalrom for 
Brunvoll AS, samt lokaler for Molde Politistasjon. Ca. 160 personer har sitt daglige oppmøte i 
Brunvolls lokaler i Strandgata i dag. For Molde Politistasjon som ligger i samme kvartal 
opprettholdes eksisterende aktivitet og regulering uten endring. 

 

 

Figur 2 - Planområdets beliggenhet øst i Molde sentrum, like vest for Molde fergekai. 
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Figur 3 - Planområdet (vist med svart stiplet linje) er avgrenset av Fv 400 i nord og øst, Moldeelva i vest og sjøen 
i sør. 

 Grunnforhold 2.3

Planområdet ligger ved utløpsmunningen til Moldeelva. Grunnforholdene var ved 
planoppstart delvis ukjente. Det er derfor utført nye grunnboringer for planområdet, både på 
land og i sjø av Norconsult. 

På land viser boringene at det er mellom 5,6 og 20 meter dypt til fjell. Det er stort sett 
registrert middels til meget faste masser over fjell, men nær overflaten finnes enkelte steder 
inntil 1 meter tykke sjikt av bløtere masser. Framme på odden langs elva er det registrert et 
større sjikt med bløte/løst lagrede masser med 4-5 meters tykkelse. Like sør for avkjørsel til 
Fv 400 er det også registrert et større sjikt med bløte/løst lagrede masser.  

I sjø er det mellom 0,5 og 7,9 meter dypt fra sjøbunnen til berg. I sjø er det også registrert et 
område med meget bløte/løst lagrede masser over berg. 

Reguleringsplantomta består av industri-/verftsareal hvor det har vært aktivitet i lange tider. 
Det er kjent at det ved tidligere aktivitet ble benyttet forurensende stoffer. I forbindelse med 
grunnboringer ble det derfor også tatt prøver til miljøundersøkelse. I sjøbunnen nedenfor 
tidligere slipp ble det funnet konsentrasjoner i tilstandsklasse IV og V, som tilsier dårlig og 
svært dårlig tilstand.  

Det er ikke kjent at det er automatisk freda kulturminne i eller nær det aktuelle planområdet.  

Det ligger en trafokiosk i planområdet. Det går høyspentkabel inn og ut fra trafokiosken. Det 
ligger også lavspentkabler i planområdet. 
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 Naturverdier 2.4

Planområdet har få naturverdier ut over nærheten til sjø og strandsone mot sjø. 
Beliggenheten gir stort potensiale for utvikling av naturgitte kvaliteter som utsikt, gode 
solforhold og nærhet til sjø.   

 Rekreasjonsverdi 2.5

Planområdet har med sin beliggenhet betydelig potensiale for rekreasjon. Kvaliteten er i dag 
lite tilrettelagt og dårlig tilgjengelig.  

 Stedets karakter 2.6

Planområdet er en del av Moldes sjøfront, og ligger som et relativt flatt areal med en intern 
terrenghøydeforskjell fra ca kt 4 langs Strandgata i nord til ca. kt 1,6 mot sjøen i sør. 
Området åpner seg mot sør med gode sol og utsiktsforhold.  

Kvartalet er i dag et brytningsområde mellom den tette sentrumsstrukturen og en mer åpen 
situasjon langs sjøen øst for Moldeelva.  

Eksisterende bebyggelse i planområdet er kjennetegnet ved store bygningsvolumer i 3-4 etg. 
relatert til industri og kontorvirksomhet. Mot fylkesvegen i nord og Moldeelva i vest har 
bebyggelsen kvartalstruktur. Øst i planområdet ligger en parkeringsplass med avkjørsel mot 
Fv 400. Mot sjøen ligger produksjonslokaler i 3 etg, samt en parkeringsplass med avkjøring 
over Solemdalsbrua til Elvemoloen.  

 

Figur 4 - Planområdet sett fra elvemoloen i sør. 
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Figur 5 - Planområdet sett fra øst med parkeringsplass og avkjørsel til fylkesveg 400 i forgrunnen. 

 

Figur 6 - Planområdet sett fra nord med fylkesveg 400 i forgrunnen. 

 

Figur 7 - Planområdet sett fra nordvest. Kontorlokalene til Brunvoll Strandgata AS og Molde Politistasjon danner 
her kvartalsstruktur mot fylkesveg 400 og Moldeelva. 
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 Trafikkforhold 2.7

2.7.1 Fysiske forhold 

E39 parsellen øst for planområdet går gjennom et relativt spredtbygd nærings- og 
boligområde. Her er det benyttet geometriske løsninger som kan karakteriseres som 
landvegsløsninger med grader av kanalisering i kryss. Trafikken har stort innslag av 
tungtrafikk og fjerntrafikk.  

Strekningen mellom ferjekaikrysset og tilknyttingen til Strandgata ved Brunvolleiendommen 
danner en overgangssone mellom landevegen og det tettbygde sentrum i vest. Trafikken 
vest for ferjekaikrysset har en annen sammensetning med mindre tungtrafikkandel og mindre 
fjerntrafikk. På denne strekninga er det ikke benyttet kanalisering i kryss. Figur 9 viser 
tilrettelegging for gang- og sykkeltrafikk og kollektivtrafikk. 

 

Figur 8 Dagens situasjon - Tilrettelegging for gs- og kollektivtrafikk 

Dagens trafikk på Fv400 er gjennomsnittlig 8600 kjt/døgn, med tungtrafikkandel på 5%.  

Eksisterende adkomstløsning og parkering til Brunvolleiendommen på østsida av bygget er 
vist i Figur 9.  
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Figur 9 Dagens adkomst til Strandgata 2-4-6 

2.7.2 Dagens turproduksjon  

Eksisterende bygningsmasse inneholder industrilokaler, kontorer, kantine personalrom for 
Brunvoll AS. Oversikten i Tabell 1 viser antall arbeidsplasser og antall parkeringsplasser som 
disponeres av bedriften i dagens situasjon. 

Tabell 1 Oppsett over arbeidsplasser og parkeringsplasser i dagens situasjon 

  

Antall med daglig oppmøte i 
Strandgata 

163 personer 

Antall besøkende pr dag 5 – 10 personer 

Antall egne parkeringsplasser 50 plasser 

Antall leide parkeringsplasser Ca. 17 

Bebygd areal 2760 m2 

Samlet gulvareal 5110 m2 

 

Bedriften ligger gunstig til med tanke på tilgang til kollektivtrafikk. Det er kort veg fra ferjekaia 
og bussholdeplassen, og flere bussruter passerer, og har holdeplass ved ferjekaia. 

Et oppsett som viser høyt og lavt anslag over turproduksjon med bil er vist i Tabell 2 
nedenfor. Det antas at besøkende benytter bil, enten egen bil eller drosje.  
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Tabell 2 Høyt og lavt anslag over antall bilturer i dagens situasjon 

 Høyt anslag (100% 
belegg) 

Lavt anslag (80% 
belegg) 

Turer pr dag 134 107 

 

På grunnlag av forutsetningene ovenfor varierer antall bilturer mellom ca 135 og 110 bilturer 
pr arbeidsdag. 

 

Figur 10. Dagens biltrafikk på Fv400 og turproduksjon fra Strandgata 2-4-6 

2.7.3 Trafikksikkerhet 

Trafikksikkerheten i området vurderes som god. I følge vegdatabanken er det ikke registrert 
ulykker med personskade de siste 4 år. 

2.7.4 Fergetrafikk 

Både Vestnesferga og Sekkenferga passerer tett foran planområdet mot sør og legger til ved 
kai like øst for planområdet. Fergene har tette ankomster og avganger gjennom hele dagen. 
Det går også nattferge. Fergene har behov for fleksibilitet i manøvreringsrom delvis inn i 
planområdet. 

2.7.5 Støy fra trafikk 

Det ble i juni 2015 foretatt målinger av støybelastning fra fergeaktiviteten som foregår nært 
planområdet. Støy fra veg- og ferjetrafikk er beregnet for situasjon med og uten ny 
bebyggelse og sammenliknet opp mot vurderingskriteriene, som er retningslinje for 
behandling av støy i arealplanleggingen, T-1442/2012, samt tilhørende veileder M-128/2014. 
Krav til innendørs lydnivå fra utendørs lydkilder i boliger i boliger er gitt av teknisk forskrift til 
Plan- og bygningsloven og NS 8175:2012 «Lydforhold i bygninger – Lydklasser for ulike 
bygningstyper». Se kap.2.2.  

Utførte beregninger viser at deler av planområdet vil ligge i gul og rød sone fra vegtrafikk og i 
gul støysone fra ferjetrafikk. Ut fra vurderingskriteriene vil det dermed være behov for 
tilpasning/tiltak. 
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 Annen infrastruktur 2.8

I følge foreløpige tilbakemeldinger fra Molde vann og avløp ser det ut for at området kan 
belaste tilgjenglige vann- og avløpløsninger uten at det utløser behov for oppgradering. 

Planområdet har kort avstand til de fleste tjenestetilbud i Molde sentrum innenfor en radius 
på 500 m.  

Nærmeste barnehage til planområdet er Banehaugen barnehage som ligger ca. 500 m unna. 

Nærmeste barneskoler er Langmyra og Sellanrå skoler som ligger henholdsvis 1 km og 1,2 
km unna. Planområdet ligger midt mellom to ungdomsskoler; Bekkevoll skole 1,3 km mot 
vest og Bergmo skole ca. 3 km mot øst. Molde Videregående skole ligger ca. 250 m mot 
nord og Romsdal Videregående skole ligger er 1,5 km mot nordøst. 

Utover dette finnes det offentlige friområder, idrettsanlegg og turløyper innenfor en radius på 
1 km.  

Relativt langt til tilrettelagte lekeområder for barn. 

 Annen risiko eller sårbarhet 2.9

Deler av planområdet ligger relativt lavt ifht. framtidig stormflonivå og må heves/tilpasses 
denne risikoen. Planområdet grenser til Moldeelva i vest og det vil også være nødvendig å 
vurdere eventuell framtidig flomfare fra Moldeelva.  

3 SAMRÅDS- OG MEDVIRKNINGSPROSESS 

Det ble avholdt oppstartsmøte for reguleringsplanarbeidet med Molde kommune, seksjon 
arealplan 11.12.2014 (referat vedlagt). Det ble varslet oppstart av detaljreguleringsplanarbeid 
med kunngjøringsannonse i Romsdals Budstikke 14.02.2015 (vedlagt) og informasjon på 
Molde kommunes nettsider. Grunneiere, naboer og høringsinstanser fikk direkte 
henvendelse om planarbeidet med brev eller epost (informasjonsbrev og adresseliste 
vedlagt). 

Dialogmøter er gjennomført med med berørte parter som Molde kommune, Statens 
vegvesen, Angvik Eiendom (Politistasjonen), og Fjord 1. 

Planforslaget legges ut på høring/offentlig ettersyn. Ettersynet vil bli annonsert. Grunneiere, 
naboer og høringsinstanser vil få direkte henvendelse med brev eller epost. 

I løpet av ettersynsperioden vil det bli invitert til åpent informasjonsmøte om planarbeidet. 

4 INNKOMNE INNSPILL 

Det kom inn totalt 7 merknader til varsel om oppstart av reguleringsplanarbeidet. 
Merknadene er referert i sammenfattet form og kommentert. Merknadene er vedlagt. 

4.1.1  Fylkesmannen i Møre og Romsdal 

Merknad 

Planområde og innhold samsvarer med målsetninger i Regional delplan for attraktive byar og 
tettstader. 
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Det må gjennomføres risiko- og sårbarhetsanalyse for planområdet. 

Det forutsettes at barn og unge sine interesser blir tatt vare på. 

Vurdering 

Tas til følge. Flomutsatt område har fått hensynssone i reguleringsplankartet. 

4.1.2 Møre og Romsdal Fylkeskommune 

Merknad 

Positiv til planarbeid for å utvikle dette området i Molde sentrum til nye formål. Stiller 
spørsmål ved om ikke også andre formål, f.eks. offentlig tjenesteyting, forsamlingslokale 
m.m. kan være aktuelle i planområdet. 

Positiv til gjennomgående gang-sykkelveg og offentlig tilgjengelig, attraktiv oppholdssone 
langs sjøen som premiss for planarbeidet.  

Avvik fra gjeldende reguleringsplan må beskrives og begrunnes. Spesielt gjelder dette 
endring av T3 i sentrumsplanen.  

Barn- og unges interesser må ivaretas. For de minste barna må muligheten til nærlekeplass 
være tilstede innenfor planområdet. 

Vurdering 

Tas til følge. T3 fra reguleringsplan for Molde sentrum – PlanID200405, er endret i nytt 
planforslag. Deler av motivasjonen for T3 med flytting av Sekkenferjekaia er falt bort. 
Offentlig tilgjengelig trasé med god bredde mellom Strandgata og sjøfronten er ivaretatt. 

4.1.1 Statens vegvesen 

Merknad 

Det stilles spørsmål ved planområdets avgrensing mot øst ifht eventuelt behov for endringer 
øst for planområdet.  
 
Statens vegvesen krever en trafikkanalyse for aktuelle problemstillinger som oppstår som 
følge av planlagte tiltak i planområdet. Nødvendige tiltak skal formuleres som rekkefølgekrav 
i bestemmelsene. 
 
Statens vegvesen skisserer alternative løsningsforslag for justert kryssplassering med 
mulighet for venstresvingefelt. 
 
Eksisterende bru sør for politistasjonen må kunne benyttes også av myke trafikanter inntil ny 
bru er etablert. 
 

Vurdering 

Planavgrensing er avklart i samråd med Molde kommune. Problemstillingen om tilstrekkelig 
planområde mot øst er tatt opp og en har kommet fram til at gjeldende reguleringsplan har 
dekkende formål for disse områdene.  

Trafikkløsninger vil bli vurdert/analysert, med fokus på belastning og sikkerhet. 
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Forslaget om å benytte eksisterende bru sør for politistasjonen både for politiet og gående-
/syklende i en mellomfase er avvist av politiet, som ikke ønsker denne type trafikk over sitt 
område. Sammenhengende gang- sykkeltrasé er derfor avhengig av etablering av ny bru 
over Moldeelva for gående og syklende trafikanter. Planen legger til rette for gang- sykkelveg 
fram til ny bru over Moldeelva. 

4.1.2 NVE 

Merknad 

Flomsonekartlegging viser at Moldeelva flere steder vil flomme over eksisterende 
flomverk/mur lang Moldeelva. I det videre planarbeidet må det avklares om flommer kan føre 
vann inn i planområdet og gjøre skade. Jfr. TEK10 skal bygg med personopphold sikres mot 
200 års flom. NVE anbefaler at klimaframskrivinger også legges til i beregninger. Eventuelt 
flomutsatt areal må gis hensynssone i plankartet, med tilhørende bestemmelser.  

Vurdering 

Tas til følge. Flomutsatt område har fått hensynssone i reguleringsplankart. 

4.1.3 Istad Nett AS 

Merknad 

Istad Nett orienterer om sitt nett i området (vedlagt kartskisse). Det ligger både lavspent og 
høyspent linjer/kabler, samt trafokiosk i området. Flytting/omlegging av eksisterende 
installasjoner må kostes av utbygger. Det oppfordres til tidlig dialog mellom Istad Nett og 
utbygger for å sikre gode løsninger.  

Orientering om standard anleggsbidrag og bunnfradrag på nye anlegg. 

Vurdering 

Tas til følge. 

4.1.4 Molde og Romsdal Havn IKS 

Merknad 

Ingen merknader. Gjør oppmerksom på at tiltak i sjø er søknadspliktig i henhold til havne- og 
farvannsloven.  

Vurdering 

T.e. 

4.1.5 Naboer i Strandgata 3 v/Odd Helge Sandvik 

Merknad 

Sandvik m.fl. er positive til omregulering av Strandgata 2, 4 og 6 til angitt formål, men ønsker 
informasjon om hvordan ny bebyggelse vil påvirke sol-, lysforhold og utsikt for Strandgata 3 
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Vurdering 

Overnevnte forhold er gjort rede for i kap.5.2 og i vedlagt illustrasjonsplan. 

5 BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET 

 Reguleringsformål 5.1

Planområdet reguleres til: 

Bebyggelse og anlegg 

 Sentrumsformål 

 Uteoppholdsareal 

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 

 Kjøreveg 

 Fortau 

 Gatetun 

 Gang-/sykkelveg 

 Annen veggrunn – grøntareal 

 Parkering 

Grønnstruktur 

 Park 

Bruk og vern av sjø og vassdrag 

 Friluftsområde i sjø og vassdrag med tilhørende strandsone 

 Bebyggelsens plassering og høyde 5.2

Område Formål 
 

Maks 
BRA 

Byggehøyde Merknader 

SE1 Sentrum 267% Maks kt.17,5 m Saltak og flatt tak tillates. 
Møneretning skal som 
hovedregel følge vegen mot 
nord og ellers nord-sør. 

SE2 Sentrum 437% Maks kt.23,0 m 

 

Saltak og flatt tak tillates. 
Møneretning skal som 
hovedregel følge vegen 

SE3 Sentrum 512% 
 

Maks kt.26,0 m Saltak og flatt tak tillates. 
Møneretning skal som 
hovedregel ha retning nord-
sør. 

SE4 Sentrum 405% Maks kt.23,0 m Saltak og flatt tak tillates. 
Møneretning skal som 
hovedregel ha retning nord-
sør. 
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SE5 Sentrum 480% Maks kt.26,0 m Saltak og flatt tak tillates. 
Møneretning skal som 
hovedregel ha retning nord-
sør. 

 

SE1 

Området gjelder bebyggelsen for dagens politistasjon med nybygg. Det er for dette området 
valgt å beholde maksimal byggehøyde fra Sentrumsplanen på 17,5 meter som et svar på 
tomtas beliggenhet tett inntil Moldeelva. Med en utretting av moloen som vedtatt i 
Sentrumsplanen og viderført i dette planforslaget, legges det til rette for at området på sikt 
kan utnyttes noe mer mot sør/vest. 

SE2-SE5 

Reguleringsplanforslaget legger til rette for utvikling av planlagt ny bebyggelse, fortrinnsvis 
bolig. I SE2 langs Strandgata foreslås byggehøyde på inntil c + 23 m.o.h. SE3, som danner 
midtpartiet i den nye bebyggelsesstrukturen, foreslås med inntil c + 26 m.o.h. SE4 trappes 
ned til c + 23 m.o.h mot sørvest som en overgang til politistasjonen, mens SE5 beholder 
maksimal høyde på c + 26 m.o.h mot øst. 

Formålsområdene er gitt noe mer høyde enn omkringliggende bebyggelse, men ikke 
vesentlig økning. De nærmeste byggene har i sentrumsplanen maksimal bebyggelseshøyde 
på mellom c + 20-25 m.o.h. Unntatt er politistasjonen som er relativt lav.  

Byggehøyden måles til toppen av gesims/møne.  

Reguleringsplanen viser byggegrenser og byggelinjer som er førende for plassering av ny 
bebyggelse. Ny bebyggelse skal plasseres i byggelinje mot offentlig gate.  

SE6 

Regulert mulighet for etablering av boder i nedgravd underetasje. 

 

Figur 11. Snittegning av planlagt ny bebyggelse, sett fra øst. 

 Grad av utnyttelse 5.3

Planområdet er sentrumsnært med god kollektivdekning, attraktiv beliggenhet og med 
robuste omgivelser og topografi som tåler en høy utnyttelse. BRA= bruksareal for 
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bygninger/konstruksjoner (alle måleverdige plan) + bruksareal for åpent overbygget areal + 
nødvendig parkeringsareal. Bruksareal under eller delvis under terreng inngår ikke i 
beregningsgrunnlaget 

 Planlagt aktivitet i bebyggelse 5.4

Innenfor SE1 er det foreløpig ikke planer om ny utvikling. Området planlegges fortsatt 
benyttet til Politistasjon som i dag. SE1 er tatt med i denne reguleringsplanen for å se 
kvartalet i sammenheng. 

Innenfor SE2-SE5 legges det opp til utbygging av ca.92 boliger fordelt med ca. 52 boliger 
under 60 m2 og ca 40 boliger over 60m2. Boligene planlegges fra plan 2 og oppover. I SE4 
og SE5 er intensjonen å etablere publikumsrettet aktivitet i plan 1, uten at denne er fastlagt 
enda. 

I SE2, SE3 og f_UT planlegges p-kjeller og boder i plan 1, delvis nedgravd mot Strandgata i 
nord.   

I Plan U, under SE2, SE3, SE4, SE5 og f_UT, reguleres muligheten til etablere boder på et 
nedgravd vertikalnivå. 

 Bomiljø/ bokvalitet 5.5

Nærheten til sentrum, nærheten til sjøen, utsikten og solforholdene tilsier at området i 
utgangspunktet har en høy bokvalitet. Plassering av parkering under bakken, sikring av 
uteområder oppå parkeringsdekke, opprusting av sjøfronten og etablering av et stort byrom 
langs sjøen vil bidra til et område med høy bokvalitet.  

Mange av boligene som planlegges innenfor planområdet er tilrettelagt med balkong/terrasse 
med utsikt mot sjø og med gode solforhold. Utsikt og solforhold vil være redusert for 
leilighetene som ligger i de laveste etasjene i SE2.  I SE3 vil de lavere beliggende 
leilighetene åpne seg mot felles uteareal. 

Innenfor formålsområde f_UT skal det etableres nærlekeplass med variert innhold tilrettelagt 
for de minste barna. Areal ca 400 m². Lekeplassen skal være felles for SE2-SE5. Både harde 
(egnet for sykling m.m.) og myke flater kan regnes med i lekeplassarealet. 

Støy fra kjøretøy- og fergetrafikk vil påvirke bomiljøet på negativ måte, men strategisk 
utforming av leiligheter,  skjerming av uteplasser og støyisolering av fasader vil avhjelpe 
situasjonen. 

5.5.1 Uteoppholdsareal/byrom 

Bebyggelsen skal utformes med attraktive plassrom og grøntområder som bindes sammen 
med resten av byen med gang-sykkelvei og gatetun. Overgangen vann/land skal vies 
spesiell oppmerksomhet. Det skal etableres varierte og funksjonelle oppholdssoner med 
tilpasset materialbruk, møblering, belysning og vegetasjon.  
 
Sentrumsplanen viser et areal T3 som en bred nord/sør akse fram mot sjøen. Aksens bredde 
er ikke lenger like motivert da Sekken-ferga ikke skal flyttes, men prinsipp og funksjon er 
ivaretatt med et bredt gatetun langs østsiden av ny bebyggelse som bindeledd mellom 
Strandgata og sjøfronten.  
 



Planbeskrivelse_detaljregulering for Strandgata 2, 4, 6 20 

 

BRUNVOLL STRANDGATA AS Asplan Viak AS 

 

I samsvar med plan- og bygningslovens § 28-7 skal nye boliger i sentrum ha tilfredsstillende 
utearealer på egen grunn som oppfyller kommunens krav til arealstørrelse og kvalitet. I 
arealberegningen for uteoppholdsareal kan balkonger og terrasser inngå. 

 I reguleringsbestemmelsene stilles det følgende minimumskrav til uterom: 

Minimumskrav til Grunnlag per Størrelse 

.. samlet uterom Boligenhet 30 m2 

 

I dagens sentrum er det mange uterom som er tilrettelagt for bruk av allmennheten, både 
private og offentlige arealer. Kvalitet og grad av tilrettelegging er naturlig nok noe forskjellig. I 
illustrasjonen nedenfor er det vist en oversikt over slike innenfor en begrenset avstand. 

 

I oversikten er det skilt mellom arealer med myke og harde flater og arealer, da dette 
illustrerer noe av kvalitetene og mulighetene knyttet til disse. Likeledes er det vist de to 
nærområdene som er/er under regulering. 

Oversikten viser at med de to områdene ny reguleringsplan omfatter, sammen med Godtfred 
Lies park, vil det være minst tre større arealer med myk overflate innenfor en rimelig nærhet 
til boligprosjektet.  
I denne sammenhengen kan det opplyses at det med bakgrunn i positiv vilje til et spleiselag, 
nå arbeides intenst med å kunne realisere regulerte endringer av Moldeelva sitt utløp 
samtidig med byggeprosjektet. Dette gir større arealer og flere muligheter for uteopphold og 
aktiviteter. 

Innenfor en noe større avstand er det flere byrom og arealer som inviterer til opphold og 
aktivitet, noen kanskje for eldre aldersgruper, men også flere for barn og unge. Pr. dato er 
faktisk så godt som alle utstyrt muligheter for opphold/sitteplasser. 

Utenom de nærleikeplassene som inngår i reguleringsplanen, er det bare ett område som i 
dag er opparbeidet med tradisjonelt lekeutstyr, området bak rådhuset. 
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Med tanke på å øke kvaliteten i uterommene i sentrum, er sjøfronten nå under 
detaljprosjektering. Dette vil også være et vesentlig bidrag til uteopphold og aktiviteter i byen, 
som vil komme alle til gode. – En utfordring for byutviklingen framover vil være å utvikle 
kvaliteten på flere uterom/byrom slik at disse blir både interessante og opplevelsesrike. 

Med hensyn på dette konkrete utbyggingsprosjektet oppsummeres det at det både i direkte 
tilknytning til dette og i nære omgivelser er et gode muligheter for varierte og egnede 
utearealer for alle aldersgrupper, også de yngre. 

 Trafikk 5.6

5.6.1 Adkomst 

Avkjøring fra planområdet mot tilliggende vegnett er planlagt med avkjøring mot vest over 
eksisterende bru («politibrua») over Moldeelva for formålsområde SE1 som i dag. Avkjørsel 
mot Fv400 i øst skal gi tilkobling for ny boligbebyggelse, næringslokaler og kontorbygg innen 
SE2-SE5.  

Da det ble meldt oppstart av planarbeidet var det bl.a. aktuelt med trafikkskapende 
virksomhet som dagligvarebutikk. Undervegs i prosessen er dette endret slik at prosjektet nå 
bare inneholder boliger og et næringsareal med ukjent bruk (ikke dagligvarebutikk) slik at 
turproduksjonen blir vesentlig mindre enn først antatt. Trafikkmengdene tilsier at det er 
marginalt behov for kanalisering av krysset når Brunvolleiendommen omdisponeres til 
boliger. 

 

Figur 12. Dimensjonerende timetrafikk for vurdering av venstresvingefelt år 2036 

Utgangspunktet er at krysset i framtiden vil være et gatekryss og ikke et landevegskryss. 
Hovedløsningen for gatekryss er et stramt T-kryss eller X-kryss. Det nye Brunvollkvartalet 
strekker sentrumsbebyggelsen mot øst. Denne «trenden» vil fortsette ved realisering av 
planlagt bebyggelse i vedtatte reguleringsplaner videre østover, dvs en utvikling i retning av 
gate. Belastningen i krysset vil være vesentlig mindre enn for andre etablerte sentrumskryss. 
Alle signaler peker mot at denne vegstrekningen må ha lav fart og redusert trafikk på sikt. 
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I en rushsituasjon i bykryss godtas en viss redusert standard på trafikkavviklingen, jf. Dagens 
situasjon i Storgata. Det er ca 70 meter fra Brunvollkrysset til busslomma ved 
Sekkenfergekrysset (tilsvarende venstresvingefeltet for Vestnesferga). Dette gir god plass til 
oppstilling, før forbikjøring i busslomma blir aktuelt eller avviklingsproblemer for 
Sekkenfergekrysset oppstår. Med det fartsnivået som bør tilstrebes på strekningen, vurderes 
det ikke å være vesentlig trafikkrisiko her. 

NTP forutsetter at trafikkveksten i byområdet med miljø- og trafikkutfordringer skal tas ved 
økt gang-, sykkel- og kollektivtrafikk. I trafikkanalysen som er gjort i dette planarbeidet er 
NTP-prognosen for generell trafikkvekst lagt til grunn. For Molde sentrum planlegges tiltak 
som bytunnel og økning i andel kollektivreisende og syklende i tråd med målene i NTP. Det 
er også en realitet at beboerne i det nye Brunvollkvartalet vil ha mange servicetilbud i  
gang-/sykkelavstand, og dermed vil ha mindre behov for bil enn de benyttede 
turproduksjonstallene forutsetter. Det påpekes at framtidig trafikk til og fra Brunvollkvartalet 
ikke er plusset på trafikken på Fv400. Dette stemmer delvis, men dagens aktivitet ligger inne 
i trafikken på Fv400, og tilsvarer ca halvparten av sidevegstrafikken i ny situasjon. Sett i lys 
av usikkerheten om framtidig trafikk betyr dette lite i sammenhengen. Planlagt 
næringsaktivitet regnes som lite trafikkskapende. Samlet sett er derfor de trafikktallene som 
er benyttet i analysen sannsynlig vis langt på den sikre siden mht. framtidig trafikkmengde. 

På bakgrunn av disse vurderingene (ytterligere utdypet i analysen) er det ikke gått videre 
med mer omfattende og detaljerte trafikkberegninger, fordi usikkerheten i inngangsdata 
uansett vil gi usikre resultater og derfor ikke bidra til endre eller bedre beslutningsgrunnlaget. 

5.6.1 Gående og syklende 

Molde kommune har vedtatt en hovedplan for gående og syklende (2013). I denne er det vist 
til at aktuell del av hovednettet, både for gående og syklende, skal følge Fv 400. Det er 
vanskelig/umulig å få til ideelle løsninger innenfor eksisterende bygningers fasadeliv og 
nedre bru over Moldeelva. Like fullt vil dette være en fortrukket trasé for mange. Det betyr at 
her vil en vesentlig del av sykkeltrafikken gå i kjørebanen. Med de begrensninger som 
planen setter for plassering av fasaden mot fortau/veg, vil siktforholdene på dette punktet 
bedres vesentlig, og dermed sikkerheten. 

Med et målpunkt/utgangspunkt ved Rosebyrundkjøringen vil en foretrukket linje være 
Fannestrandvegen – Romsdalsgata, spesielt dersom en ved skilting tillater sykling mot 
envegskjøring her, og Fannestrandvegen. I det siste tilfellet vil sykkeltrafikken til og fra nedre 
bydel møte hovedvegnettet i krysset med Fv400 vis á vis Brunvollkvartalet. 

Det tredje alternativet, som er det som kan berøre mest denne konkrete reguleringsplanen, 
er linjen Molde storsenter/Grandfjæra og langs E39 og Fv400. 

Fra øst er det regulert gang- og sykkelveg langs sørsiden av kjørevegen og med overgang 
av avkjørselen til fergeleiet. Forbi fergekøa og Skippy’s er det ingen tilrettelegging – mellom 
Skippy’s og Brunvollkvartalet er det en kort strekning med gang- og sykkelveg. 

En mulig løsning kan være å etablere et systemskifte vest for avkjøringen til fergekaia, slik at 
de syklende der kan komme over i kjørebanen på en regulert måte. Det betyr at det blir ett 
system – blanda trafikk – videre vestover og gjennom byen. 

Alternativet er at det på enda lengre sikt innreguleres en videreføring av løsningen forbi 
Grandfjæra også over fergekaiområdet. I så fall kan det være naturlig å regulere en 
tilpasning til denne løsningen fram til dagens gangfelt mellom Strandgata 6 og 3. 
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Fig. 12B 

Det hevdes, og trolig med stor grad av sannsynlighet, at dersom det var mulig, ville mange 
syklende følge en nedre trasé. Reguleringsplanen og situasjonsplanen som følger denne, 
har innarbeidet dette alternativet, og opparbeidelse av denne delen inngår som en del av 
prosjektet. Skissen ovenfor viser prinsippet for alternativ trasé gjennom området. 

Dette er et viktig argument for det arbeidet som nå pågår for å finne fram til en permanent 
løsning for nedre del av Moldeelva m.m.. Det blir da mulig å etablere en varig ordning slik at 
det nedre alternativet blir reelt. Gjennomføringen planlegges å skje parallelt med 
utbyggingen av Brunvollkvartalet. 

Kommunens policy har hele tiden vært at det langs sjøfronten, som dette blir en del av, skal 
det være god tilgjengelighet for syklende, men at framkommeligheten skal være tilpasset 
også de gående. 

 
 
Eksisterende fortau mot nord opprettholdes i ny reguleringsplan. I tillegg legges det til rette 
for ny gang- sykkelveg langs sjøen sør for planlagt ny bebyggelse. Fortau og gang-sykkelveg 
bindes sammen med bredt gatetun langs østsiden av ny bebyggelse. 
 
Det vil ikke være mulig med felles bruk for politiets utrykningskjøretøy og gående og 
syklende trafikanter over eksisterende bru over Moldeelva. Sammenhengende gang- 
sykkelveg forutsetter derfor etablering av ny bru over Moldeelva. 
 
Sykkeltrasé i reguleringsplanen forutsettes løst over parkeringsarealet f_P (stiplet rød linje i 
fig. 13). Illustrasjonsplanen viser tilrettelegging for sykkel på eget areal i østlig del av f_P. På 
sikt kan det tilrettelegges for en mer rettlinjet sykkeltrase videre østover jf. stiplet blå linje i 
fig. 13, dersom kai etableres sammenhengende og området nord for kai fylles igjen. 
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Figur 13. Sykkeltraséer, prinsipp 

5.6.2 Parkering 

Parkeringsanlegg er lagt helt eller delvis under bakken og er sikret adkomst over gatetun 
f_GT1 og parkeringsplassen f_P. For planlagt ny bebyggelse/aktivitet vil parkeringsbehovet 
dekkes ved tilgjenglig areal i p-kjeller. Det vil også være kapasitet til å tilby noe parkering for 
utleie i p-kjelleren.  

Parkeringsnorm for planområdet jfr. kommuneplanens parkeringsnorm for sentrumsareal: 

Formål Grunnlag per Antall   

Bil Sykkel 

Bolig Boenhet ≤ 60 m² 

 

Boenhet ≥ 60 m²   

 

Maks. 0,5 

 

Maks. 1,0 

Min 1,0 

 

Min 2,0 

 

Kontor 100 m² BRA Maks. 2,0 Min 1,0 

Forretning, herunder 
handel og service 

100 m² BRA Maks. 1,5 Min 1,0 
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5.6.3 Sjøfronten 

Reguleringsplanen viser en betydelig utfylling og ny, tilrettelagt sjøfront sør for planområdet. 
Fullstendig realisering av det regulerte arealet forutsetter utretting av elvemoloen som vedtatt 
i Sentrumsplanen. Det er en prioritert oppgave å nå gjennomføre tiltak utenfor planområdet, i 
samsvar med reguleringsplan for Molde sentrum, slik at løsningene med fyllingsavslutninger 
og krysningsmuligheter over elva blir etablert samtidig og som permanente løsninger. 

Område o_GT2 (med unntak av piren - #1) vil bli etablert med permanent utforming for å 
legge til rette for en akseptabel situasjon for fergetrafikken. 

6 VIRKNINGER AV PLANFORSLAGET 

 Stedets karakter, estetikk og arkitektonisk kvalitet  6.1

Eksisterende bebyggelse i planområdet er kjennetegnet ved store bygningsvolumer i 3-4 etg. 
relatert til industri og kontorvirksomhet. Mot fylkesvegen i nord og Moldeelva i vest har 
bebyggelsen kvartalstruktur. Øst i planområdet ligger en parkeringsplass med avkjørsel mot 
Fv 400. Mot sjøen ligger produksjonslokaler i 3 etg, samt en parkeringsplass med avkjøring 
over Solemdalsbrua til Elvemoloen.  

Kvartalet er i dag et brytningsområde mellom den tette sentrumsstrukturen og en mer åpen 
situasjon langs sjøen øst for Moldeelva. Ny planlagt bebyggelse vil forlenge 
sentrumsbebyggelsen videre østover med positiv arkitektonisk kvalitet i forhold til dagens 
bebyggelse på tomta. 

 Kulturminner og kulturmiljø 6.2

Tiltaket antas ikke å ha vesentlig virkning for kulturminner og kulturmiljø. 

 Naturmangfold 6.3

Tiltaket antas ikke å ha vesentlig virkning for naturmangfold. 

 Transportproduksjon/adkomst 6.4

Endret aktivitet fra industri/kontor til bolig vil endre turproduksjonen inn og ut fra planområdet. 
Turproduksjon fra nye boliger er beregnet med utgangspunkt i turproduksjonstall fra Statens 
vegvesens (SVV) håndbok V713.  Turproduksjonen er der oppgitt til 3,5 bilturer pr. bolig pr. 
døgn. Variasjonsområdet er 2,5-5,0 bilturer pr. bolig pr. døgn. For Fv400 er trafikken 
framskrevet til 10.000 kjt/døgn Trafikken i dimensjonerende time utgjør som nevnt ca 10% av 
døgntrafikken på primærvegen, dvs 1000 kjt/t. Framtidig trafikk inn og ut fra Strandgata er 
beregnet til 300 kjt/døgn, eller ca 50kjt i dimensjonerende time (16%), dvs mer enn dobling 
av sidevegstrafikken sammenlignet med dagens situasjon. Halvparten antas ut og halvparten 
inn. Hvordan trafikken inn og ut fra Brunvolleiendommen fordeler seg mot henholdsvis øst og 
vest nå og i framtida er usikkert, men antar at det fordeler seg noenlunde likt. 
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I reguleringsplanforslaget benyttes eksisterende kryss med omtrent samme utforming som i 
dag. Beregnet framtidig ÅDT inn og ut fra Brunvolleiendommen og framskrevet trafikk for 
Fv400 antas ikke å endre trafikksituasjonen i området vesentlig. Det vil trolig i enkelte 
perioder bli noe kortere kødannelse på Fv400 for trafikk fra øst ved venting på luke fra vest, 
men dette tilsvarer situasjonen i andre kryss i sentrum. Eventuell etablering av 
venstresvingefelt er arealkrevende og vil gi form til et annet gatetverrsnitt enn det som 
vurderes som tilstrekkelig for dette området.  

Framtidig prognose for utviklingen av ÅDT for Fv400 er konservativ. Politiske signal peker 
mot løsninger hvor gjennomgangstrafikken i framtida ledes utenom sentrum.  

 Energiforbruk 6.5

Prosjektet vil forholde seg til gjeldende krav. Oppvarmingsmetode er foreløpig ikke valgt, 
men vil bli avklart i forbindels med byggesøknad. 

 Flomfare, herunder risiko ved havstigning 6.6

Moldeelva renner langs planområdet og planområdet grenser i sør mot fjorden. Ved 
realisering av tiltak langs elva og mot fjorden, må konsekvenser for natur og miljøforhold 
vurderes.  

Det foreligger berregninger og flomsonekart for Moldeelvas nedre del. Disse finne si rapport 
7/2005 utarbeidet av Noregs vassdrags- og energidirektorat. Disse viserat med dagens 
terrenghøyder er det god kapasitet i elveløpet i forhold til dimensjonerende 200-års flom. 
Ny reguleringsplan retter ut elveløpet i nedre del. Sammen med at tverrsnittet faktisk blir noe 
bredere, betyr det at kapasiteten i elveløpet øker og faren for oversvømmelser reduseres 
ytterligere. 

Beregninger viser dessuten at stormflo vil være dimensjonerende med tanke på 200 års 
hendelse for planområdet i sør og for elvestrekningen langs planområdet. Deler av 
planområdet ligger for lavt i forhold til framtidig havnivå beregnet for 200 års stormflo. Disse 
områdene må heves og reguleringsplanen fastsetter krav til høyder. Det er fastsatt min. 
c.+2,8 m.o.h. for utomhuskonstruksjoner som gangveg m.m. Innvendige gulv skal ligge på 
min. c. +3.2 m.o.h. 

På dette grunnlaget konkluderes det med at aktsomheten mot flom i elva er i varetatt. 

 Grunnforhold 6.7

Det er utført nye grunnboringer av Norconsult for planområdet, både på land og i sjø. Det er 
stort sett registrert middels til meget faste masser over fjell, men nær overflaten finnes 
enkelte steder inntil 1 meter tykke sjikt av bløtere masser. Framme på odden langs elva er 
det registrert et større sjikt med bløte/løst lagrede masser med 4-5 meters tykkelse. Like sør 
for avkjørsel til Fv 400 er det også registrert et større sjikt med bløte/løst lagrede masser.  

Ved etablering av nye, belastende tiltak vil det være nødvendig med stabilisering av ustabile 
masser på dypere nivå i planområdet, enten ved peling til fjell eller spunting. For ustabile 
masser som er registrert på grunnere nivå vil fortrenging/masseutskifting være aktuelt. 

Planbestemmelsene stiller krav om geoteknisk vurdering/ prosjektering og gjennomføring av 
evt tiltak. 
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 Forurensning i grunnen 6.8

Miljøundersøkelser er foretatt i planområdet. Området er og har lenge vært et industriområde 
med blandet aktivitet. Arealene er delvis utfylt. Det er ikke registrert forurensede masser på 
land da prøvene er tatt i fjæresonen. På bakgrunn av funn i sjø er det likevel naturlig å gå ut i 
fra at det også kan være forurensede masser på land. Temaet aktualiseres dersom det 
utføres gravetiltak eller annen masseflytting på land. Forurensede masser krever tiltak i en 
anleggsfase i forhold til spredningshindring, separering av masser og eksponeringsvern. Det 
må påregnes at svært forurensede masser må fjernes fra tomta eller behandles på annen 
forsvarlig måte. 

I forbindelse med miljøundersøkelsen ble det på deler av registrert område i sjø funnet 
konsentrasjoner av miljøgifter i tilstandsklasse IV og V, som tilsier dårlig og svært dårlig 
tilstand. Bunnsediment i sjø berøres ved gjennomføring av planlagte tiltak som fylling/ peling. 
Belastningen med økt spredning av forurensing pga. oppvirvling over tid kan medføre opptak 
av miljøgifter i organismer. Det må utarbeides tiltaksplan for gjennomføring av 
anleggsarbeidet slik at spredning begrenses. 

Radonfare i området er ukjent. Ny bebyggelse vil uansett bli etablert med radonsperre. 

 Støy  6.9

Det er utført beregninger for vegtrafikkstøy (basert på framtidige prognoser for ÅDT på 
Fv400) og for fergestøy (basert på målinger i juli 2015) for planlagt ny bebyggelse i 
planområdet. 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. Rød sone, nærmest støykilden, angir et 
område som ikke er egnet til støyfølsomme bruksformål og etablering av ny støyfølsom 
bebyggelse skal unngås. Gul sone er en vurderingssone hvor støyfølsom bebyggelse kan 
oppføres dersom avbøtende tiltak gir tilfredsstillende støyforhold. For øvrige områder vil det 
normalt ikke være behov for å ta spesielt hensyn til vegtrafikkstøy. I sentrumsområder i byer 
og tettsteder, spesielt rundt kollektivknutepunkter, er det aktuelt med høy arealutnyttelse av 
hensyn til samordnet areal- og transportplanlegging. Det kan tillates oppføring av ny 
bebyggelse med støyfølsomt bruksformål innenfor rød sone og/eller avvik fra grenseverdiene 
i tabell 1 i gul sone. Det forutsettes at følgende forhold er støyutredet: 

 Mest støyutsatte fasader 

 Stille side 

 Private uteplasser 

 Felles utearealer  

Beregningene viser at deler av den planlagte bebyggelsen vil være støyutsatt (gul og rød 
sone) og at tiltak må påregnes for fasadene som ligger i rød støysone. Innendørs støynivå 
må kontrolleres når planløsninger for leilighetene foreligger. Veggkonstruksjoner og krav til 
vinduer må beregnes av akustiker i en mer detaljert fase. Tiltak må også påregnes for 
uteoppholdsareal (balkonger) på fasader som ligger i rød og gul sone. 

 



Planbeskrivelse_detaljregulering for Strandgata 2, 4, 6 28 

 

BRUNVOLL STRANDGATA AS Asplan Viak AS 

 

 

Figur 14. Støysituasjonen oppover i etasjene på planlagte bygg. Utsnitt fra støyberegningsprogrammet Cadna A. 
Viser fasadenivåer med tanke på sumstøy, LDEN. Sett fra nordøst. 

 Luftforurensning  6.10

Luftforurensing for planområdet er ikke beregnet, men med framskrevne prognoser for ÅDT 
på Fv400 og ny boligbebyggelse tett inntil vegen er det sannsynlig at konsentrasjonsverdiene 
av PM10 (svevestøv) og NO2(Nitrogendioksid) for boligene nærmest vegen vil bli høyere enn 
SFTs anbefalte luftkvalitetskriterier. Svevestøv er en betegnelse på usynlige partikler med 
diameter rundt 10 µm (mikrometer). Nitrogenoksider (NOx) dannes i ulike typer 
forbrenningsprosesser og nitrogendioksid(NO2) er den av forbindelsene som forårsaker mest 
helseeffekter. Hovedkilden til NO2 er veitrafikk, og dieselkjøretøy bidrar mest.  

Utslippene består av små partikler, og det finnes ingen fullverdige tiltak som kan skjerme 
byggene, men en bør etterstrebe å finne strategisk gode plasseringspunkter for luftinntak og 
bruk av gode ventilasjonsløsninger. 

 Beredskap og ulykkesrisiko, herunder trafikkulykker, brann 6.11
m.m. 

Det legges til rette for tilgjengelighet for utrykningskjøretøy fra nord øst, sør og delvis fra vest 
i kvartalet. Det åpne arealet mellom SE3, SE4 og SE5 ligger på et høyere nivå og vil ikke 
være tilgjengelig for kjøretøy.  

Ut fra vurdering av eksisterende fysiske forhold og registrerte trafikkulykker med 
personskade i Nasjonal vegdatabank, vurderes trafikksikkerheten i området som god. Ved 
etablering av større antall nye boliger i Brunvollkvartalet vil både omfang og sammensetning 
av trafikken endres. Det må bl.a. forutsettes at det vil bo barnefamilier i området. Området er 
ikke særlig godt tilrettelagt for gående- og syklende i dag. Ny gang- sykkelveg foran planlagt 
ny bebyggelse vil bedre og mer trafikksikker forbindelse mot sentrum. 

http://www.miljostatus.no/Tema/Luftforurensning/Lokal-luftforurensning/Veitrafikk-utslipp/
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Boligene vil høre til Langmyra skolekrets og kryssingen av Strandgata vil være den første av 
flere trafikale barrierer for barn på skoleveg. Ruta er heller ikke godt tilrettelagt/egnet for 
sykling. Dette er et problem mht. etablering av boliger i sentrum. Planlagte boliger vil primært 
være byboliger rettet mot eldre/voksne. På sikt bør sentrale traséer for skoleveg 
transformeres slik at en oppnår trygge og attraktive transportårer for gående og syklende.  

  Folkehelse (jfr. § 8.1 i KPA) 6.12

Tiltaket antas å ha positiv effekt på folkehelse ved å oppfordre til mindre bilbruk (sentral 
plassering) samt legge til rette for gode gang- og sykkelvegløsninger. 

 Tilgjengelighet til uteområder 6.13

De fleste beboerne må benytte heis eller trapp for å komme til uteområdene i umiddelbar 
nærhet til boligene. De planlagte boligene vurderes til å ha relativt god tilgang på nære 
uteområder i sammenlikning med andre sentrumsboliger. 

 Barns og unges oppvekstvilkår, herunder eventuelle 6.14
erstatningsareal for lekeområder 

6.14.1 Forholdet til lekeplassnormen 

I hht. kommuneplanens krav til lekeareal for nye boligområder skal det tilrettelegges for/vises 
til sandlekeplass i umiddelbar nærhet til boligene, kvartalslekeplass på minst 1500 m² med 
maksimal avstand på 150 m fra boligene og bydelslekeplass med størrelse minst 5000 m² 
innenfor avstand 500 m fra boligene.  

Innenfor planområdet legges det til rette for etablering av lekeareal for mindre barn 
(nærlekeplass) på ca 400 m². 

Kravet om kvartalslekplass og bydelslekeplass kan foreløpig vanskelig oppfylles i denne 
delen av byen, og en må ganske langt for å finne større, tilrettelagt lekeareal (Langmyra, 
Sellanrå, Cecilienfryd, Reknesbanen). Dette er en generell utfordring mht. etablering av 
boliger i sentrum. Planlagte boliger vil primært være byboliger rettet mot eldre/voksne. På 
sikt bør likevel områder nærmere boligene transformeres/utvikles slik at kravene til attraktive 
uteområder for barn og unge i større grad oppfylles også for sentrumsboliger. 

6.14.2 Muligheter i sentrum 

Byrommene i sentrumskjernen har potensiale for videre utvikling av urbane 
opplevelseskvaliteter. Byens åpninger og mellomrom gir lys og luft og nødvendig areal til 
bevegelse mellom bygningene, men egnede byrom kan bearbeides ytterligere slik at de 
vekker nysgjerrighet ved å bli mer interessante for sansene våre. Lys, farger, spennende 
objekter, kunst og aktivitetsfremmende elementer er eksempler på tiltak som kan gjøre 
områder mer interessante for barn og unge. Planer for omforming er bl.a.på gang for nedre 
del av torget. 

Sentrum byr for øvrig på en rekke attraktive aktiviteter for barn og unge, eksempelvis 
Moldebadet, kulturskolen, biblioteket, Plassen, kinoen m.m. 
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Figur 15.  Eksempel på urban lekepark ved Buen kulturhus i Mandal 

 Påvirkning av konkurranseforhold 6.15

Det legges til rette for etablering av noe næringsareal i planområdet i plan 1 innenfor 
formålsområde SE4 og SE5. 

Handelsanalyse for Møre og Romsdal, rapp 19082014, viser at det frem mot 2030 forventes 
det betydelig befolkningsvekst i Molde på 17 % (drøyt 4 000 personer). Befolkningsvekst og 
økt kjøpekraft tilsier at det vil være et potensiale for utvidelse av dagens handelsareal i 
Molde sentrum.  

 Fergetrafikk 6.16

Planforslaget viser fylling i sjø og etablering av pir og «kaifront». Fergene som passerer forbi 
planområdet har behov for manøvreringsareal og deler av reguleringsplanforslaget (pir) 
tillates derfor ikke gjennomført så lenge fergene passerer slik de gjør i dag. Øvrige tiltak i sjø 
må avklares med havnemyndighetene og fergeselskapet før realisering. 

 Avveining av virkninger 6.17

Reguleringsplanforslaget vil endre sjøfronten og bybildet i denne delen av sentrum, men 
etablering av tilpasset boligbebyggelse med varierte kvaliteter vurderes som en positiv 
utvikling i forhold til eksisterende situasjon med enkel næringsbebyggelse.  

Økt transportproduksjon fra planområdet som følge av endret aktivitet, kombinert med 
framskrevet trafikk på Fv400, antas ikke å utgjøre vesentlig negativ endring. Eventuell 
kødannelse vil tilsvare andre kryss i sentrum. 

Flomfare for Moldeelva er beregnet for 200 års hendelse og vil ikke være problematisk for 
planområdet. Beregnet stormflonivå i sjø ved 200 års hendelse vil utgjøre en risiko for 
planområdet da deler av området i dag ligger lavere enn beregnet vannstand. Deler av 
planområdet vil bli hevet slik at høydekrav (jf. DSBs veileder) til innvending areal for varig 
opphold, samt at anbefalt nivå for uteområder oppfylles.  

Det er avdekket ustabile masser i grunnen på deler av planområdet. Det er også avdekket 
forurensing fra tidligere aktivitet. Ved etablering av planlagt utfylling og ny bebyggelse må 
løsninger for stabilisering framlegges. Ved anleggsarbeid i grunnen/bevegelse av 
forurensede masser må tiltaksplan for å hindre skade fra/spredning av forurensede masser 
framlegges. 
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Planområdet er utsatt for støybelastning både fra vegtrafikkstøy og fergestøy. Situasjonen 
utløser krav til tilpasset utforming av ny bebyggelse.  

Området vurderes ikke som spesielt utsatt for ulykkesrisiko og tilgjengelighet for 
utrykningskjøretøy vil være god. Gang- sykkeltraséer vil være trafikkpreget, noe som kan 
innebære større ulykkesrisiko for mindreårige barn, f.eks. på skoleveg. 

Det planlagte utbyggingsprosjektet vil etablere god løsning for nærlekeplass for små barn. 
Som andre sentrumsprosjekter i Molde har også denne reguleringsplanen problemer med å 
oppfylle krav til uteoppholdsareal med god kvalitet tilrettelagt for større barn. Slike tilbud 
ligger i dag i relativt lang avstand fra planområdet. Dette er forhold som bør løses i en større 
sammenheng. Relativt sett har dette planforslaget likevel god uteromskvalitet med godt 
skjermet nærlekeplass og parkområde mot sjø.  

Tilretteleggingen for næringsaktivitet innenfor planområdet vil være begrenset og antas ikke 
å påvirke konkurranseforhold med sentrum for øvrig negativt. 

Totalt sett et vurderes reguleringsplanen og utviklingsprosjektet som svært positivt, med 
tilrettelegging for sentrumsnær bokvalitet og offentlig tilgjengelig parkområde og gang-
/sykkelveg lang sjøen. 

 

 

 


