
 

 

DETALJREGULERING FOR STRANDGATA 2, 4 og 6 

REGULERINGSBESTEMMELSER 

 

PlanID      :  201421 

Dato for siste revisjon av bestemmelsene : 12.05.2016 

Dato for godkjenning av (vedtaksorgan) : 23.06.2016 

 

§ 1 AVGRENSNING 

Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankart datert 11.11.2015, senest 

endret 12.05.2016 

 

§ 2 FORMÅLET MED REGULERINGSPLANEN 

Området 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 

Hensynssone      Frisikt 

        Flomfare 

  



 

 

 

§ 3 FELLESBESTEMMELSER 

Alle tiltak innenfor planområdet skal ha høy estetisk og arkitektonisk kvalitet utført med holdbare 

løsninger tilpasset stedet. Med søknad om rammetillatelse skal det medfølge dokumentasjon 

som angir tiltakets kvalitet og omfang i situasjonsplan, målsatte planer, snitt og fasader, 3D 

visualisering eller modell. 

Alle tiltak innenfor planområdet skal ivareta tilstrekkelig med plasser til parkering minimum iht 

norm i KPA, areal til uteoppholdsareal, lek og fellesanlegg som uteboder, renovasjon og 

sykkelparkering. Med søknad om rammetillatelse skal det medfølge situasjonsplan som viser 

tenkt bruk og opparbeidelse av utearealene.  

Det skal settes av areal til bil-, sykkel- og besøksparkering for bil, jf. kommuneplanens 

parkeringsnorm for sentrumsareal. Minimum 5 % av parkeringsplassene skal være HC-

parkering. HC-plassene skal avsettes nært inngang/heis. 

Det skal settes av og opparbeides areal til uteopphold tilsvarende min. 30 m2 per boenhet. 

Uteoppholdsarealene omfatter privat uteplass (balkong, terrasse m.v.) og areal avsatt til felles 

uteoppholdsareal i og i tilknytning til det enkelte byggeområdet. Dersom kravet ikke kan 

tilfredsstilles kan andel av felles eller offentlig uteoppholdsareal, gatetun og park medregnes. 

Det skal ved rammesøknad legges fram støyfaglig utredning og nødvendig dokumentasjon på 

at krava til støytiltak i denne planbestemmelsen er oppfylt. 

Med søknad om igangsettingstillatelse skal følge geoteknisk vurdering. Det stilles krav om 

tiltaksplan for utfylling eller inngrep i forurensede masser før det kan gis tillatelse etter 

forurensningsloven for utfylling eller inngrep i forurensede masser. 

Med søknad om igangsettingstillatelse skal det medfølge plan for miljøoppfølging i 

anleggsfasen som skal sikre omgivelsene mot støy, støv, utslipp fra forurensning i grunn eller 

overvann, samt trafikkfare. Plan for trafikk, riggområde og sikring av byggeplass for tiltaket skal 

framlegges tilsvarende. Hvilke beskyttelsestiltak og varslingsrutiner som skal være etablert før 

bygge- eller anleggstrafikk kan igangsettes, skal framgå av faseplan. 

Dersom det under anleggsarbeid eller annen virksomhet i planområdet oppdages automatisk 

fredete kulturminner, skal arbeidet stanses umiddelbart og kulturminnemyndighetene varsles 

jamfør Lov om kulturminner § 8 annet ledd. 

Dersom det under arbeid i planområdet påtreffes kulturminner under vann, vernet iht. kml §14 

eller 4, skal arbeidet straks stanses og NTNU Vitenskapsmuseet varsles omgående. 

  



 

 

§ 4 BEBYGGELSE OG ANLEGG 

§ 4.1 Sentrumsformål. SE 

Fellesbestemmelser 

Områdene SE1-SE6 er avsatt til sentrumsformål for kontor, service, handel, boliger og 

parkering. 

Planlagt bebyggelse skal etableres innenfor angitte byggegrenser. Der byggegrense ikke er vist 

gjelder formålsgrense som byggegrense. Langs Strandgata skal hovedvolum på ny bebyggelse 

legges i byggelinje vist på plankartet. Unntak er nordøstlig hjørne i SE2 hvor byggelinje gjelder 

fra 3. etasje og oppover. For 1. og 2. etasje gjelder hensynssone frisikt som byggegrense. 

Mindre frambygg og balkonger kan krage ut over byggelinje/byggegrenser i etasjer som ikke har 

utgang på bakkeplan. Minimum fri høyde over fortau langs Strandgata er 4,9m. 

Utnyttelsesgrad beregnes som %BRA og oppgis som maksimalt for hvert formålsområde. BRA= 

bruksareal for bygninger/konstruksjoner (alle måleverdige plan) + bruksareal for åpent 

overbygget areal + nødvendig parkeringsareal. Areal under terreng (vertikalplan 1) regnes ikke 

med i bruksarealet. 

Ny bebyggelse skal oppføres innenfor de høydeangivelser som er gitt på plankartet. Ferdig 

kotehøyde på overkant gulv for ny bebyggelse i byggeområdene SE1-5, til varig opphold, skal 

ikke være under c +3,20 på grunn av flom/stormflo. Tekniske oppbygg som for eksempel 

gjerder, piper, tak-hatter og heissjakter kan tillates for inntil 10 % av takflaten 1,5m over angitte 

byggehøyder. 

Støygrensen Lden 55 dB gitt i Klima- og miljøverndepartementet sin støyretningsline T-1442/12 

skal gjelde  for planen. Unntak kan gjøres for boliger som har fasade mot rød- og gul støysone, 

jf. støyrapport utarbeidet av Asplan Viak 20.10.2015. Som avbøtende tiltak skal følgende 

oppfylles for planen: 

Alle boenheter skal være gjennomgående og ha ei stille side, hvor støygrensen Lden 55 dB er 

tilfredsstilt. For hver boenhet skal minimum 50% av oppholdsrom inkludert minimum ett 

soverom ha vindusfasade mot stille side hvor støygrensen Lden 55 dB er tilfredsstilt. 

Alle boenheter hvor et eller flere rom til støyfølsomt bruksformål bare har vindu mot støyutsatt 

side må ha balansert ventilasjon (eller annen støyskjermet luftemulighet). 

Alle boenheter skal ha tilgang til private uteareal hvor støygrensen Lden 55 dB er tilfredsstilt 

Minst 75% av felles uteareal skal tilfredsstille grenseverdien Lden 55 dB. 

Bestemmelser for felt SE1 

Formålsområdet tillates benyttet til kontor og service. Maksimal tillatt byggehøyde er c +17,5. 

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

nord-sør retning. Maksimal tillatt BRA er 267%.  

Bestemmelser for felt SE2 

Formålsområdet tillates benyttet til bolig, kontor og service fra og med 2. plan og oppover. På 1. 

plan tillates formålsområdet benyttet til parkering, boder, handel, kontor og service jf 



 

 

bestemmelsesområde #1. Maksimal tillatt byggehøyde er c +23,0. Saltak og flatt tak tillates. 

Møneretning skal som hovedregel følge vegen. Maksimal tillatt BRA er 437%. 

Bestemmelser for felt SE3 

Formålsområdet tillates benyttet til bolig fra og med 2. plan og oppover. På 1. plan tillates 

formålsområdet benyttet til parkering, boder, handel, kontor og service jf. bestemmelsesområde 

#1. Maksimal tillatt byggehøyde er c +26,0 m.o.h. Saltak og flatt tak tillates. Møneretning skal 

som hovedregel ha retning nord-sør. Maksimal tillatt BRA er 512%. 

Bestemmelser for felt SE4 

Formålsområdet tillates benyttet til bolig fra og med 2. plan og oppover. På 1. plan tillates 

formålsområdet benyttet til parkering, boder, handel, kontor og service jf. bestemmelsesområde 

#1. Det skal primært tilrettelegges for utadrettet virksomhet i areal på bakkeplan med fasader 

som vender ut mot og er tilgjengelig for allmennheten. Maksimal tillatt byggehøyde er c +23,0 

m.o.h. Saltak og flatt tak tillates. Møneretning skal som hovedregel være nord-sør. Maksimal 

tillatt BRA er 405%.  

Bestemmelser for felt SE5 

Formålsområdet tillates benyttet til bolig fra og med 2. plan og oppover. På 1. plan tillates 

formålsområdet benyttet til parkering, boder, handel, kontor og service jf. bestemmelsesområde 

#1. Det skal primært tilrettelegges for utadrettet virksomhet i areal på bakkeplan med fasader 

som vender ut mot og er tilgjengelig for allmennheten. Maksimal tillatt byggehøyde er c +26,0 

m.o.h. Saltak og flatt tak tillates. Møneretning skal som hovedregel ha retning nord-sør. 

Maksimal tillatt BRA er 480%. 

Bestemmelser for felt SE6 

Innenfor formålsområdet tillates etablert boder og tekniske rom. Formålsområdet skal ikke 

regnes med i bruksarealet (BRA). 

§ 4.2 Uteoppholdsareal. f_UT1 

Området er avsatt til og skal opparbeides som felles uteoppholdsareal med min. 400 m2 avsatt 

til nærlekeplass. Uteoppholdsarealet skal opparbeides på lokk i nivå med 2. plan i omgivende 

bebyggelse. På 1. plan tillates formålsområdet benyttet til parkering, boder, handel, kontor og 

service jf. bestemmelsesområde #1. Området er felles for områdene SE2 – SE5 og skal eies og 

forvaltes i fellesskap for disse. Det tillates at tekniske innretninger kan stikke opp i uteområdene 

så fremt dette ikke kommer i konflikt med bruken av uteområdene. Det tillates at mindre 

frambygg og balkonger i områdene SE3-SE5, kan krage ut over uteoppholdsareal i etasjer som 

ikke har utgang på bakkeplan. Minimum frihøyde er en etasjehøyde. Det skal etableres trapp 

innenfor formålsområdet som bindeledd mot sør. Det tillates etablert forstøtningsmurer i 

overgang mot o_gs.  

§ 4.3 Uteoppholdsareal. f_UT2 

Området settes av til uteareal som skal opparbeides som en buffer/overgang mellom 

bebyggelse i SE1 og gang-sykkelveg. 

 

§ 5 SAMFERDSEL OG TEKNISK INFRASTRUKTUR 

§ 5.1 Kjøreveg. o_KV. 

Området er avsatt til offentlig kjøreveg. 



 

 

§ 5.2 Fortau. o_FT. 

Området er avsatt til offentlig fortau. Fortauet skal ha en bredde på min. 2,20 meter langs 

bebyggelse i SE1 og SE2. Øvrig fortausbredde er 3m. 

§ 5.3 Gatetun. f_GT1. 

Området er avsatt til gatetun. Gatetunet skal utformes og opparbeides på en robust måte som 

ivaretar ulik typer bruk og god kontakt mot sjøen. Gatetunet skal tilrettelegges for fleksibel bruk 

og det skal sikres tilgjengelighet for utrykningskjøretøy, vareadkomst og servicetrafikk. Det 

tillates adkomst til parkeringskjeller via f_GT1 fra f_P. Det skal opparbeides en buffer/overgang 

mellom parkeringsplass f_P og gang- sykkelveg o_GS. Gjennomkjøring for utrykningskjøretøy 

tillates. 

§ 5.4 Gatetun. o_GT2. 

Kant mot sjø skal utformes med god materialbruk og presist formet med lite utstikkende fylling i 

sjø under vannlinje. Gatetunet skal tilrettelegges for fleksibel bruk. f_GT2 skal ikke anlegges 

under kote c+2,8 pga  fare for stormflo.  

§ 5.5 Gang-/sykkelveg. o_gs. 

Området er avsatt til offentlig gang- og sykkelveg som del av framtidig sammenhengende 

sykkelvegnett. O_GS skal etableres med fast dekke. Ferdig kotehøyde på o_GS skal ikke 

anlegges under kote c+2,8 pga fare for stormflo. 

Gjennomkjøring for utrykningskjøretøy tillates. 

§ 5.6 Annen veggrunn – grøntareal. O_VG 

Området er avsatt til beplantning og skal opparbeides slik at det gis en god helhet og 

sammenheng med veganlegget. 

§ 5.7 Parkering. f_P 

Området skal opparbeides til felles parkering. Det tillates adkomst via f_P til parkeringskjeller. 

 

§ 6 GRØNNSTRUKTUR 

§ 6.1 Park. o_Park1. 

Området settes av til offentlig park som skal opparbeides som et byrom tilrettelagt for 

mangfoldig bruk, rekreasjon for befolkningen i Molde. Det skal tilrettelegges for småbarnslek på 

deler av området. Innenfor formålsområdet skal det benyttes materialer med høy kvalitet 

tilpasset klimabelastning og bruk. 

 

§ 7 BRUK OG VERN AV SJØ OG VASSDRAG 

§ 7.1 Friluftsområde i sjø og vassdrag med tilhørende strandsone. FS. 

Innenfor området tillates utfyllinger og etablering av ny strandlinje/avslutning mot sjø som vist i 

plankart. Mindre variasjoner i utforming tillates. Utfylling i sjø, eller sjøbunnsstigninger som følge 

av utfylling, må ikke etableres høyere enn kt -7 ved områder for ferjetrafikk. Tiltak innenfor 

planavgrensningen som er i samsvar med plan sendes lokalt havnedistrikt, Molde og Romsdal 

havn IKS. Før tiltak i sjø kan iverksettes skal det foreligge egen tillatelse etter havne og 

farvannsloven. 



 

 

 

§8 BESTEMMELSESOMRÅDER 

#1 -  Utforming  

1. plan i SE2, SE3, SE4, SE5 og f_UT kan disponeres/fordeles til parkering, boder, handel, 

kontor og service uavhengig av formålsgrenser.  Det skal primært tilrettelegges for utadrettet 

virksomhet i areal på bakkeplan med fasader som vender ut mot og er tilgjengelig for 

allmennheten. 

#2 -  Vilkår for bruk 

Piren og evt. fyllling for denne kan ikke realiseres med eksisterende fergeaktivitet i området. 

#3 -  Krav om særskilt rekkefølge 

Gjennomføring av regulerte tiltak innenfor bestemmelsesområdet forutsetter flytting av elvemolo 

jf. reguleringsplan for Molde sentrum – PlanID200405. 

#4 -  Utforming 

Området skal holdes åpent for bebyggelse i boligetasjer slik at stille side kan etableres for 

omkringliggende boliger.  

§ 9 HENSYNSSONE 

§ 9.1 Frisiktsone 

Området båndlegges til frisiktsone. Det tillates ikke at det etableres installasjoner, vegetasjon 

eller andre elementer som hindrer sikt innenfor sonen. 

§ 9.2 Hensynssone flomfare 

Areal under c + 2,8 må påregnes oversvømt jf. beregninger av 200 års stormflo fra DSBs 

veileder. Tilrettelegging under denne høyden må utføres med materialer som tåler 

flo/bølgepåvirkning. 

 

§10 REKKEFØLGEBESTEMMELSER 

§ 10.1 Etablering av uteoppholdsareal 

Formålsområdende f_UT1, gatetun f_GT1, o_GT2 (unntatt pir), gang-sykkelveg o_gs, fortau 

o_FT, o_VG,  f_P og deler av o_Park1 skal opparbeides med tilhørende utfylling, belysning, 

beplantning, utemøblering, lekeapparater for små barn, belegg og kommunaltekniske anlegg, 

og ferdigstilles samtidig med omgivende bebyggelse.  

§ 10.2 Videre utvikling av SE1 

Område SE1 mot sør kan ikke tas i bruk før elvemoloen er flyttet jf. reguleringsplan for Molde 

sentrum – PlanID200405. 

§ 10.3 Etablering av ferdig sjøfront 

Etablering av ferdig utfylt og bearbeidet sjøfront i o_Park1 innenfor rammer som vist i 

reguleringsplankartet vil først bli gjennomført når elvemoloen er flyttet jf. reguleringsplan for 

Molde sentrum – PlanID200405. 



 

 

§ 10.4 Etablering av sammenhengende gang- sykkeltrasé 

Ny (midlertidig) bru over Moldeelva forutsettes etablert samtidig med ferdigstillelse av o_gs.  

§ 10.5 Utforming av kryss med Fv400. 
Utforming av krysset skal sammen med linjeføring for gang- og sykkelveg være i samsvar med 
Statens vegvesens håndbok N100, og være utført før igangsettelse av ny bebyggelse kan skje. 
Utforming av område for gående og syklende langs Fv400 skal godkjennes av Statens 
vegvesen før bygging. 
 


