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1. Innledning 

1.1 Ny plan - rullering av flere eksisterende planer 

Innenfor området mellom Strande og Aukra grense har det frem til i dag vært flere 
gjeldende kommunedelplaner. Det har gjennom dette arbeidet vært et mål å samle 
disse planene i en felles plan.  
 
Kommuneplanens arealdel for Molde – del 1, 2015-2025 erstatter følgende planer: 

 Kommuneplanens arealdel 2008-2020 (fra Haukebøen – Aukra grense) 

 Kommunedelplan Eikrem med Nye Molde Sykehus - 2007 

 Kommunedelplan for Molde by 2000-2010 

 Kommunedelplan for Moldemarka 1999-2010 

 Kommunedelplan for sentrum 1997-2007 
 
Kommunedelplan – Hovednett for gående og syklende i Molde kommune 2012-2022, 
vil ikke være berørt av ny plan. Dette skyldes at plan for gående og syklende er en 
tematisk plan som grunnet sin detaljeringsgrad vil være lite hensiktsmessig å innar-
beide i Kommuneplanens arealdel - del 1, 2015-2025.  
 

1.2 Forholdet til øvrige planer 

Ny kommunedelplan vil ikke ha tilbakevirkende kraft på vedtatte reguleringsplaner. 
Dette medfører at ingen reguleringsplaner oppheves som følge av ny plan, men den 
vil inneholde føringer som det skal tas hensyn til. Dette gjelder spesielt fortettingssa-
ker.  
 
Formålene i kommunedelplanen for Moldemarka vil bli sikret i ny plan. Handlingsde-
len anbefales holdt utenfor. Konkrete tiltak i marka bør knyttes opp til kommunedel-
plan for idrett og fysisk aktivitet i Molde, som har til hensikt å styre utbyggingen av 
større og mindre anlegg, inkludert anlegg for friluftsliv. Dette vil forenkle innrullering 
av nye tiltak, samt gi en bedre kontaktflate mot økonomiske prioriteringer.  
 
Det pågår et større interkommunalt planarbeid for sjøområdene. I enkelte tilfeller vil 
aktivitet i sjø generere aktivitet på land og visa versa. Det er i samråd med alle kom-
munene som er berørt av sjøplanen, enighet om at kommuneplanene for landareale-
ne skal avgrenses til kystkonturlinjen.  
 
Molde og regionen for øvrig står ovenfor store endringer knyttet til samferdsel. Kom-
munedelplanens arealdel – del 1, 2015-2025 vil ikke kunne svare ut hvor de fremtidi-
ge traseene skal gå. Bakgrunnen til dette er at utredningskravet til nye veganlegg er 
svært omfattende og at Statens vegvesen selv ønsker å utarbeide en kommunedel-
plan for hvordan trafikken til og forbi Molde skal løses. Molde kommune vil likevel i 
sitt planarbeid legge føringer for hvilke forhold som skal vektlegges videre.   
 
 
 
  



Kommuneplanens arealdel for Molde, del 1, 2015-2025 Planbeskrivelse 

6 
 

1.3 Målsetting 

I planprogrammet er det gitt flere målsetninger for arealutviklingen. I arbeidet med 
målene ble bærekraft-begrepet i Plan- og bygningslovens formålsparagraf lagt til 
grunn. 
 
Bærekraftig utvikling handler om å finne en balanse mellom sosiale, miljømessige og 
økonomiske forhold, med den hensikt ikke å forringe kommende generasjoners mu-
ligheter til å dekke sine behov. 
 
 

Sosiale strukturer 
 

 Moldemarka skal utvikles som en sentral del av byens og befolkningens identitet, 
både for nålevende og kommende generasjoner: 
Tilgang på turområder er et av Moldes varemerker. Av de bynære turområdene er 
Moldemarka det største. Håndteringen av marka i forhold til utbyggingspress er et 
viktig tema i planen.    

 

 Molde skal være en by for alle generasjoner og skal ha et mangfoldig botilbud: 
Attraktive byer har et mangfold av mennesker, tilbud og kulturer. Det er viktig for 
Moldes attraktivitet at alle mennesker kan finne interessante botilbud i byen.   
 

 Ved etablering av nye bygg skal kvalitet i både bygget og nærområde vektlegges: 
Ny arkitektur skal forholde seg til sine omgivelser og skal ikke forringe sitt nærom-
råde. Det skal legges vekt på holdbare løsninger ved nybygging og transforma-
sjon.  
 

 Det skal legges til rette for et bredt idretts- og kulturtilbud: 
Et bredt idretts- og kulturtilbud er viktig for både trivsel, folkehelse og en vital by- 
og sentrumskjerne.  
 

 Hensyn til folkehelsen skal legges til grunn i planleggingen: 
Tiltak med positiv virkning på folkehelsen skal vektlegges. I de tilfeller det ikke er 
mulig å unngå negative virkninger, skal det gjennomføres avbøtende tiltak.  

 

 Det offentlige tjenestetilbudet skal reflektere den forventede befolkningsutvikling-
en: 
En økning i antall innbyggere vil kreve en økning i det offentlige tjenestetilbudets 
kapasitet for å imøtekomme mangfoldet av innbyggere. Den forventede veksten 
krever at det sikres tilstrekkelig og riktig plasserte areal.  
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Økonomiske forhold 
 

 Molde skal ha et vitalt bysentrum: 
Et vitalt bysentrum er kjernen i en levende og velfungerende by. Arealbruken i 
planområdet skal styrke bysentrum.  
   

 Molde skal ha et handelstilbud som tjener regionen: 
Dette innebærer at lokalisering av ulike handelstilbud må vurderes i et regionalt 
perspektiv.  
 

 Molde skal legge til rette for videreutvikling av eksisterende næringsvirksomhet og 
sikre tilstrekkelig areal for å imøtekomme forventet vekst: 
Ved beregning av næringsareal til ny virksomhet skal arealbruken til eksisterende 
næringsvirksomhet legges til grunn.  

 

 Naturressurser skal stå sentral i planleggingen: 
Naturressurser med økonomisk verdi skal kartlegges og tas hensyn til i planar-
beidet.  

 
 

Miljøhensyn 
 

 Grønne områder og korridorer skal sikres og knyttes sammen. Dette av hensyn til 
naturens egenverdi og rekreasjon. I tillegg har disse områdene en viktig rolle i 
forhold til håndtering av overflatevann og snø i byområdet: 
Naturens biologiske-, landskapsmessige og geologiske mangfold, samt økologis-
ke prosesser skal tas vare på. Naturen som premissleverandør for menneskers 
virksomhet skal respekteres.    
 

 Det skal tas høyde for klimaendringer i planleggingen: 
Endringer i klima vil gi mer ekstremvær i form av vind, nedbør og havnivåstigning, 
alle faktorer som har potensiale for å medføre store ødeleggelser. Dette må tas 
hensyn til i planlegging for å redusere/eliminere skadeomfanget.   
 

 Tilrettelegging for gående, syklende og kollektivtrafikk skal prioriteres ved opp-
gradering og etablering av infrastruktur: 
Molde sine korte avstander er et gunstig utgangspunkt for tilrettelegging for gåen-
de og syklende. Båndbyformen gir også god flatedekning for kollektivtransporten 
selv med få ruter. Potensialet for å etablere et godt alternativ til bilen er stort og 
bør derfor prioriteres.  

 

 Det skal legges opp til en arealutvikling som gjør det mer attraktivt å velge miljø-
vennlige transportformer: 
Arbeidsplasser med mange ansatte og besøkende bør lokaliseres sentrumsnært, 
mens bedrifter med få ansatte, få besøkende og stort arealbehov bør lokaliseres 
mer perifert i forhold til sentrum.  
 

 De marine arealene skal ivaretas på samme måte som landarealene når det gjel-
der naturmangfoldet: 
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Selv om planen ikke omhandler sjøareal så vil landaktivitet kunne påvirke marine 
miljø. Konsekvensvurderinger må derfor se ut over planens avgrensning.  

 
 

2. Medvirkning i planarbeidet 

 
Det har vært viktig i planarbeidet å gjennomføre medvirkningsprosesser før selve 

planutforming har tatt til. Det er tre viktige årsaker til dette: 

 I et kommuneplanarbeid er det nødvendig å ta både verdivalg og å sette forutset-

ninger for det videre utredningsarbeidet. Muligheten til å påvirke disse valgene vil 

være størst i en tidlig fase av arbeidet. Dette grunnet to årsaker: En plan er en 

samlet vurdering av fag, verdier og hensyn. Forslag til endringer vil i mange tilfel-

ler kunne bety en full revidering av arbeidet hvis innspillene kommer i en sen fa-

se. Den andre årsaken er at planleggere og beslutningstagere ikke har etablert et 

eierskap til planen tidlig i arbeidet, og er dermed også mer mottakelig for innspill. 

 

 En plan skal være basert på kunnskap. Medvirkning i en tidlig fase kan gi nyttig 

lokalkunnskap som bør tas hensyn til i planarbeidet.   

 

 Ved å åpne for medvirkning tidlig i arbeidet får vi overordnede og tematiske dis-

kusjoner, fremfor diskusjoner knyttet til enkeltområder.  

 

Det har vært viktig å skape arenaer og forum som synliggjør mangfoldet av mening-

er. Ikke bare ovenfor planleggere, men også ovenfor beslutningstagere og innbyg-

gerne. Folks meninger er ikke alltid entydig, og en plan vil derfor bestå av flere kom-

promiss.  

 

I planprogrammet var barn og ungdom løftet fram som en spesielt viktig gruppe. Det 

er i planarbeidet valgt å involvere barn og ungdom gjennom flere frittstående proses-

ser (vedlegg 3). 
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Følgende grupperinger blant barn og ungdom er involvert i planarbeidet: 

 

 Registrering av areal som er benyttet av barnehagene 

 Barnetråkkregistrering for 5. klassinger på alle barneskolene innenfor planområ-

det. 

 Gründercamp ved Molde vgs. 

 Molde Ungdomsråd og elevråd ved ungdomsskoler og videregående skole.  

 

Da vi spurte Molde Ungdomsråd og elevråd ved byens ungdomsskoler og videregå-

ende skoler om hva de ønsker skal kjennetegne Moldes identitet i 2040, fikk vi føl-

gende svar: 

 

 

 
 

 

5. klassinger ved Nord-

byen barneskole i aksjon. 

Her benyttes store kart til 

å tegne inn veger, snar-

veger og områder de 

bruker. Artikkelen er 

hentet fra Romsdals 

Budstikke, 5.mai 2014 
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Det har også vært gjennomført tradisjonelle prosesser i form av et arbeidsseminar.  

Representanter fra plan- og utviklingsutvalget var bordverter under seminaret og føl-

gende tema ble diskutert: 

 

 Sentrumsutvikling 

 Samferdsel i byområdet 

 Markagrensa og grøntområder 

 Arkitektur og fortetting 

 

Både før og etter arbeidsseminaret var det åpnet for innspill via kommunens planpor-

tal. Innspill og kommentarer fremgår av vedlegg 4. I etterkant av seminaret har det 

vært avhold egne møter mellom administrasjonen og plan- og utviklingsutvalget knyt-

tet til de samme problemsstillingene.   
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3. Molde 2040 – et levende sentrum for regionen  

 
Vi har sett trenden lenge og mye tyder på at den vil fortsett. Folk flytter inn mot bye-

ne. Spesielt de største byene opplever stor vekst, men det skjer også i byer på Mol-

des størrelse. Ungdom drar til byene for å ta høyere utdanning. De treffer kanskje en 

partner og blir værende i byen for der kan begge finne jobb. Byene tilbyr også et 

mangfold av kulturtilbud, handel, bomuligheter og mennesker. Det urbane livet er 

attraktivt.    

 

Urbanitet handler om graden av menneskelig aktivitet i et tettbygd område. Urbanitet 

er livet mellom bygningene. Skal Molde lykkes med å skape nye urbane miljø, så må 

det bygges tett i bykjernen med gater, plasser og parker som er gode å oppholde seg 

i.  

 

År 2040 kan virke uendelig langt frem i tid, men i et byutviklingsperspektiv er det nært 

forestående. Ser vi 25 år tilbake så er året 1990. Den forventede befolkningsøk-

ningen frem mot 2040 tilsvarer derimot befolkningsveksten vi har hatt fra slutten av 

70-tallet og frem til i dag.   

 

 

 
 

 

Å studere gamle bilder fra 60- og 70-tallet er en interessant øvelse. Utviklingen i for 

eksempel Lingedalen og øst for Moldegård har vært betydelig. Først var det indu-

strien som flyttet fra sentrum og østover. I senere tid har handel og kontorbygninger 

gjort seg mer gjeldende.  

 

 

 

 

Bilde fra 1965 tatt fra  

sentrum mot Moldegård, 

mens Fugelsetneset frem-

deles var et nes og Grand-

fjæra var ei fjære. (kilde: 

Romsdalsmuseet) 
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Molde står ovenfor store strukturelle endringer. Veger skal oppgraderes, sammen-

hengende sykkelnett skal etableres, fergefri forbindelse over Romsdalsfjorden skal 

bygges, sykehus skal flyttes og kommunegrenser skal endres. Dette er viktige pro-

sjekt for hele regionen, men prosjektene kan også bidra til å strekke byen ytterligere. 

Det er derfor viktig i årene som kommer å ha et bevisst forhold til en konsentrert by-

utvikling. Fordi det er den konsentrert byen med sine tilbud og jobbmuligheter som vil 

være motoren i en attraktiv Romsdalsregion.   

 

Bolsønes verft i 1971. 

Utfyllingen av et nytt 

industriområde er  

begynt. Småbåthavna 

eksisterer ikke slik vi 

kjenner den i dag, og 

det er sammen-

hengende jordbruks-

areal tett på sentrums-

kjernen.(kilde:  

Romsdalsmuseet) 

Moldegård og  

Lingedalen i 1967. 

Moldegår fremstår 

fremdeles som et 

gårdsbruk, mens 

Lingedalen i liten grad 

er utbygd. Vegen og 

fyllinga til dagens 

fergekai er ikke  

etablert.. (kilde:  

Romsdalsmuseet) 
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Mulighetsstudie som viser planlagt bru over Moldeelva. Brua er en del av ny sykkelveg med fortau som er planlagt fra 

sentrum til Kviltorp. I fremtiden kan denne brua knytte sammen en bymessig bebyggelse på begge sider av elva. Mens 

elvebredden gis et parkpreg og fungerer som en grønn korridor fra sentrum og opp i Moldemarka (skissene er utarbei-

det av Kosberg Arkitektkontor og B16 arkitektur og landskap). 

 

 

Vi vet ikke hvordan Molde vil se ut i 2040 eller enda lengre frem i tid. Men vi vet at 

hvis vi skal lykkes i å skape en attraktiv bykjerne så må det skje prosjekt for prosjekt 

etter en helhetlig tanke. Den stykkvise utviklingen vi har sett rundt sentrumskjernen 

frem til i dag er ikke en suksessoppskrift hvis målet er å skape et urbant bymiljø.  
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Mulighetsstudie som viser ny bebyggelse på nordsiden av Roseby med handel, kontor og boliger. Bebyggelsen skaper 

en fasade som omdanner vegen til gate. Beplantning og utbedring av parkeringsforholdene kan gjøre området mer 

vennlig for myke trafikanter (skissene er utarbeidet av Kosberg Arkitektkontor og B16 arkitektur og landskap).  

 

 

 

Mulighetsstudiet viser boligfortetting på nedsiden av Frænavegen og en kvartalsstruktur mot innfartsvegen. Ny be-

byggelse langs Birger Hatlebakks veg, gir vegen et gatepreg samtidig som den skaper en skjerm mot havnearealene. 

Et fremtidig tunnelinnslag er tegnet inn ved Felleskjøpet. Mens bekkeløp er åpnet både for å sikre en bedre overvanns-

hånderting, og som et landskapselement i bybildet (skissene er utarbeidet av Kosberg Arkitektkontor og B16 arkitektur 

og landskap). 
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En ny bebyggelse rundt Bolsønes verft kan inneholde sentrumsnære boliger og kontor. Nye fyllinger skaper kanaler 

som trekker fjorden inn mellom bebyggelsen. Næringsbebyggelsen langs innfartsvegen fungerer som støyskjerming 

og blå- og grønne lunger skaper gode oppholdssteder.  

 

Molde bør i fremtiden være enkel å bevege seg i uten bruk av bil, med gode kollektiv-

forbindelser både internt og ut til omlandet. Det bør etableres et sammenhengende 

sykkelvegnett og forholdene for gående bør utbedres. Byen og regionen bør ha et 

mangfoldig jobb- og studietilbud som trekker til seg mennesker. I bykjernen bør det 

bygges gater, plasser og kvartal i småbyskala. Med tilgang på folk og attraktive 

byrom kommer handelen, cafelivet og kulturtilbudet etter. Naturen ligger her allerede.  
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Vi vet ikke hvordan fremtidens Molde vil se ut. Hensikten med mulighetsstudiene som er gjennomført er å synliggjøre 

potensialet som ligger i områdene øst for sentrum. Den viktigste lærdommen fra studiet er at det vil kreve en helhetlig 

planlegging hvis det skal lykkes å skape nye urbane miljø. En slik planlegging vil være krevende. Skissen over viser en 

ny bystruktur i områdene rundt Bolsønes verft. En sammenhengende næringsbebyggelse langs innfartsvegen skaper 

støyskjerm mot ny bebyggelsen i sør. Masser fra tunnelbygging benyttes til ny byggegrunn. Det bygges i høyden og 

etableres parker og plasser av ulik størrelse. Vann benyttes aktivt i utviklingen av området (skissene er utarbeidet av 

Kosberg Arkitektkontor og B16 arkitektur og landskap).  
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4. Byutvikling – prinsipp og strategi 

4.1 Rett virksomhet på rett sted 

En av grunnpilarene i den samordnede bolig-, areal-, og transportplanleggingen 
handler om rett virksomhet på rett sted. Hensikten er å legge opp til en arealutvikling 
som reduserer transportbehovet og som gjør det enklere å velge miljøvennlige trans-
portformer.  
 
Ved planlegging av rett virksomhet på rett sted benyttes ABC-metodikken. A, B og C 
er overordnede kategorier for ulike funksjoner med ulikt arealbehov og som genere-
rer ulik mengde trafikk. A-områder kjennetegnes av virksomheter som er lite bilav-
hengig, men med mange arbeidsplasser og mange publikumsbesøk og med høy kol-
lektivtilgjengelighet. Det motsatte av A-område er C-områdene. Disse kjennetegnes 
av virksomheter med lav arbeidsplass- og besøkstetthet. Slike områder har god til-
gjengelighet for bil, men dårlig kollektivtilgjengelighet. Mens B-område gjerne har re-
lativt høy tetthet av arbeidsplasser, men lite publikumsbesøk, og har et «middels» 
kollektivtilbud.  
 
ABC-metodikken er hovedsakelig benyttet i større byområder. I disse områdene kan 
kollektivtilbudet ansees som et reelt og i enkelte tilfeller bedre alternativ enn bruk av 
personbil. Dette er ikke tilfellet i Molde, og potensialet for utbedring av kollektivtilbu-
det har også klare begrensninger. Potensialet for økt sykkelbruk er derimot stort, og 
er derfor i større grad vektlagt i vurderingene som er gjort i denne kommunedelpla-
nen.  
 

 
A-sonen er vist med rødt, B-sonen med gult og C-sonen med lilla. En detaljert versjon av ABC-kartet fremgår av Tema-
kart 1. 

 
Kartet viser at A-området dekker sentrum og områdene øst for sentrum. I den grad 
sentrumsfunksjoner skal utvides bør dette skje østover og knytte sammen sentrum 
med kjøpesenterområdene. Det går også frem av kartet at industriområdene øst for 
sentrum på sikt bør transformeres og gi rom for andre funksjoner og mer arealinten-
siv utnyttelse. Nyetableringer av logistikkbedrifter, lagerfunksjoner og industri bør ho-
vedsakelig skje øst og nord for byområdet.  
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Tilgjengelighetskriterier som er lagt til grunn for A-, B- og C-områder i Molde: 
A-områder: 

- Det skal være en holdeplass som betjenes av minimum 3 regionale bussruter 
og 3 bybussruter innenfor en avstand på 400 meter i luftlinje.  

- Det skal ligge i umiddelbar tilknytning til høystandardtraseene i det fremtidige 
hovednettet for syklende. Med høystandard menes de traseene som er plan-
lagt med atskilte løsninger for syklende. Umiddelbar nærhet er definert som 
100 meter i luftlinje fra trase, og skal sikre et høystandard tilbud helt frem til 
døra ved målpunktet.  

 
B-områder: 

- Det skal være en holdeplass som betjenes av minimum 1 regional bussrute og 
1 bybussrute innenfor en avstand på 400 meter i luftlinje. 

- Det skal ligge i tilknytning til det fremtidige hovednettet for syklende. Umiddel-
bar nærhet er definert som 100 meter i luftlinje, og skal sikre et tilbud helt frem 
til døra ved målpunktet. 

 
C-områder: 

- Det skal være god tilgjengelighet for bil og tungtransport. Området skal ligge 
nærmere enn 500 m fra hovedveg med fartsgrense 60 km/t eller mer.   

- Området skal ikke ha et bybusstilbud.  
 
 
Bakgrunn for valg av kriterier: 
A-områder: 

- Det kreves minimum 3 bybussruter for å betjene hele byområdet. Dette betyr 

at majoriteten av innbyggerne har et busstilbud til A-området. Det er i denne 

sammenheng ikke sagt noe om kvaliteten på busstilbudet. Dette skyldes at vi 

foreløpig ikke har god nok kunnskap om hvilke oppgraderinger som er realis-

tisk å gjennomføre i Molde. Kravet om 3 regionale bussruter er gitt for å fange 

opp de tyngste pendlerkorridorene.  

- I A-området er det krav om umiddelbar tilgang til høystandard sykkelvegnett. 

Det er to grunner til dette kravet. Den ene grunnen er at typiske A-områder er 

befolkningsrike. Dette medfører større trafikkvolum, og øker dermed behovet 

for å separere ulike trafikantgrupper. Den andre grunnen er at ved å stille krav 

om høystandard sykkelvegnett så ekskluderer vi en rekke områder, og unngår 

dermed at sentrumsfunksjoner spres til områder som er uønsket. Avstanden 

på 100 meter er gitt ut fra en vurdering Moldes topografi.  
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B-områder: 

- Typiske B-områder kan inneholde mange arbeidsplasser, men har gjerne et 

begrenset antall besøkende. Kravet om minimum en regional bussrute og en 

bybussrute sikre at det er mulig å nå områdene med kollektivtransport enten 

ved en direkterute fra startpunkt til målpunkt eller via overgang mellom ulike 

ruter. 

- Krav om umiddelbar tilgang til fremtidig hovednett for sykkel sikrer enkel til-

gang med sykkel. Det er ikke krav om høystandardnett på grunn av at konflik-

ten mellom spesielt gående og syklende er forventet å være lavere i B-

områdene sett i forhold til A-områdene.  

 

C-områder: 

- C-områdene har arealkrevende virksomheter som gjerne er bilavhengig. Det 

er av den grunn et krav at de skal ligge i tilknytning til hovedvegnettet.  

- Det er også sagt at disse områdene ikke skal ha et bybusstilbud. Dette for å 

unngå lokalisering av slike bedrifter i byområdet. Bedrifter med stort arealbe-

hov og få ansatte vil kunne føre til byspredning hvis de lokaliseres sentralt. 

Selv om området ikke skal ha bybusstilbud så er det både mulig og nødvendig 

å styrke det regionale busstilbudet i disse områdene.  
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4.2 Fortetting  

Fortetting er en nødvendighet i arbeidet med å skape levende byer. Men fortetting 
byr også på mange utfordringer.   
 
Flere eldre reguleringsplaner mangler klare føringer for hvor stor grad av utnytting 
som kan tillates. Enkelte planer tar heller ikke standpunkt til hvilken type bebyggelse 
som kan oppføres. Mangel på føringer gjør det utfordrende å styre fortettingsprosjekt. 
Konsekvensen har i enkelte tilfeller vært blant annet forringelse av områdes særpreg, 
dårligere lysforhold, tap av utsikt, økt innsyn, mangel på uteoppholdsareal, og gene-
relt redusert bokvalitet.  
 
I kommunedelplanen er det valgt å utarbeide et kart med soneinndeling av byen. So-
nene er definert ut fra eksisterende bebyggelse, topografi og nærhet til bykjernen. 
Sonene med tilhørende bestemmelser definerer hvilken type fortetting som ønskes i 
de ulike områdene. Dette vil øke forutsigbarheten både for innbyggere og utbyggere, 
samtidig som det gir kommunen et bedre verktøy til å styre det enkelte fortettingspro-
sjekt. Kart med bestemmelser vil også kunne redusere behovet for små regulerings-
planer for enkelttomter.  
 
Bestemmelsene i kommunedelplanen vil ikke erstatte gjeldende reguleringsplaner, 
men vil være et supplement til de planer som mangler klare føringer. Sonekartet må 
også tolkes som et signal på hvilken type bebyggelse Molde kommune ønsker i ulike 
områder av byen.  
 
Det må forventes at selv med en fortettingsstrategi så kan det oppstå diskusjoner i 
grensen mellom to soner eller i tilknytning til større byggingsvolum som for eksempel 
et skolebygg. I de tilfeller det er tvil bør soneinndelingskartet alltid legges til grunn.  
 
De grønne områdene i kartet har en tydelig og helhetlig struktur som bør søkes  
bevart. De gule områdene er i dag dominert av småhusbebyggelse, og bør i fremti-
den beholde denne karakteren. Tyngre fortetting som på sikt vil kunne endre karakte-
ren til et område bør i skje i de ufargede områdene på kartet.  
 

Soneinndeling for fortetting (Grønn = områder med særlige restriksjoner, gul = områder for småhusbebyggelse, rød = 
særlig plankrav). En detaljert versjon av kartet fremgår av Temakart 4.  
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4.3 Uterom og lek 

Uterom skal innby til opphold og lek. Kriterier for uterom fremgår av kommunedelpla-
nens bestemmelser og retningslinjer.  
 
Ved utforming av uterom bør gode solforhold og et gunstig mikroklima vektlegges. 
Arealet skal være sammenhengende og skjermet for støy. Trafikksikkerhet skal sær-
lig vektlegges for areal avsatt til lek.  
 
Det foreligger ulike krav til uterom i sentrumsnære områder og øvrige områder. Disse 
områdene er definert i soneinndelingskartet. Soneinndelingskartet omfatter ikke areal 
til lek. 
 
Soneinndelingen er basert på tilgjengelighetsvurderinger som tilsier at de grønne 
områdene på kartet i fremtiden bør ha en mer bymessig karakter både i funksjon og 
form. Av den grunn er kravet til uterom redusert i dette området.   
 
I sentrumskjernen av byen (områder i tilknytning til Storgata) vil det være vanskelig å 
oppfylle kravene til lek og uterom. I disse områdene kan kommunen avvike fra kra-
vene. I de øvrige sentrumsområdene kan uterom vurderes etablert som offentlig til-
gjengelige anlegg.  
 

Soneinndeling for krav til uterom i Molde (Grønn = sentrum, hvit = øvrige områder). Soneinndelingen fremgår også av 

Temakart 2. 

Arealkravene til uterom og lekeareal er basert på byggforsk sine anbefalinger og fø-

ringer som er lagt til grunn i andre byer. 
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4.4 Sentrale byområder 

Molde har flere store og bynære områder som er under endring. Formålene knyttet til 
disse områdene er i liten grad endret i ny plan, da dette kan gi uheldige føringer for 
den eksisterende bruken. Det er likevel valgt å peke på hvilken retning utviklingen av 
disse områdene bør ha.  
 

4.4.1 Lundavang  

Ved bygging av nytt sykehus vil området på Lundavang kunne frigjøres til andre for-
mål. Området er totalt sett i underkant av 100 daa, og kan i fremtiden bli et meget 
viktig boligområde for Molde. 
 
Ved en stykkevis utvikling vil det trolig ikke være mulig å utnytte potensialet som lig-
ger i området fullt ut. Arealet krever derfor en helhetlig utviklingsplan, som viser felles 
vegløsninger, friområder, grøntstrukturer og eventuell barnehage med mer. Den vest-
re delen av området bør i en fremtidig plan reserveres til kommunale helse og om-
sorgstjenester.  
 
En utviklingsplan eller områderegulering bør sees i sammenheng med deler av Stue-
vollen. Derfor sette planen krav til samlet regulering av Lundavang og Stuevollområ-
det. 
 
De er valgt kombinert reguleringsformål til Lundavang som legger til rette for både 
sykehuset og boligbygging. Valget ble gjort fordi planen fortsatt vil gjelde når ny sy-
kehus på Hjelset åpnes og Lundavang legger ned driften. I tidsrommet til dette skje 
vil det være nødvendig å sikre, at driften i området kan gå videre som i dag. Valg av 
formål vil sikre dette, men samtidig gir mulighet å endre bruken etterpå til boliger uten 
at det oppstår konflikt med overordnet plan. I tillegg er det lagt inn en bestemmelse i 
planen om hvordan formålet skal tolkes/brukes. 
 

4.4.2 Mellomlandet mellom sentrum og kjøpesentra 

Molde er i den heldige situasjon at kjøpesentra ligger tett på det historiske sentrumet. 
Avstanden i meter er kort, men den opplevde avstanden virker å være lang.  
 
Det er et mål at disse områdene gror sammen og fremstår som en bymessig struktur 
med fokus på gateløp, plassdannelser, grønne lunger og myke trafikanter. 
 
Frem til i dag er det tenkt mye på mulighetene som ligger langs fjorden og dagens 
fergeleie. Potensialet som ligger langs Moldeelva og Fabrikkvegen bør vies større 
oppmerksomhet i fremtiden. I planen er dette området endret til sentrumsformål. Det-
te muliggjør en annen type bebyggelse og er et signal om hvilken karakter området 
bør ha i fremtiden.   
 

4.4.3 Transformasjon fra industri til by  

Arealene øst for Moldegård er i dag preget av en blanding mellom handel, kontor, 
industri og logistikk. Området har en lav arealutnyttelse, mangler struktur, innbyr ikke 
til opphold og favoriserer privatbilbruk.  
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I nyere tid har både Lingedalen og Moldegård gjennomgått en transformasjon. Først 
og fremst gjennom en endring av funksjoner. Trolig vil trykket etter næringsareal fort-
sette videre østover og presse ut flere av dagens arealkrevende virksomheter. Det vil 
i fremtiden være viktig at ikke bare bruken av området endrer seg, men også struktu-
ren og bygningsmassen. 
 
Det bør etableres gatestrukturer, byrom og både grønne og blå lunger. Sjøfronten 
bør gjøres tilgengelig. Utfyllingspotensialet bør benyttes i så stor grad som mulig og 
næringsbygg bør plassers mot innfartsvegen og fungere som støyskjermer for den 
øvrige bebyggelsen.    
 
Gjennom en områdeplanlegging kan det også åpnes for boligbebyggelse. Det er vik-
tig å være bevisst på at området har en kompleks eiendomsstruktur som kan gjøre 
helhetlig utvikling utfordrende.  
 

4.4.5 Molde idrettspark  

Potensialet for Molde idrettspark som aktivitetssenter er stort. Planene for utvikling av 
området har pågått over lengre tid. Boliger er også vurdert innenfor idrettspark områ-
det, og er spilt inn til prosessen med kommunedelplanen. I kommunedelplanarbeidet 
fremstår området ved idrettsparken som godt egent til boliger, forutsatt at boligene 
ikke medfører begrensninger for den frie aktiviteten. Det er likevel valgt og ikke sette 
av areal til nye boliger innenfor dette området. Dette på grunn av at detaljeringsgra-
den i en reguleringsplan ansees som bedre egnet til å avklare nøyaktig hvor boliger 
kan og bør plasseres. 
 
Videre bør det også jobbes med å skape gode gang- og sykkelforbindelser mellom 
Molde idrettspark, sentrum og kjøpesenterområdene. Med en luftlinje på 400 meter 
mellom Rådhusplassen og Idrettens hus bør høy aktivitet i idrettsparken også kunne 
gi økt bruk av sentrum som blant annet har flere attraktive møteplasser, butikker og 
kollektivterminal.    
 

4.5 Omforming av skiltvedtekter til generell bestemmelser 

Ved innføring av ny planlov i 2008 ble muligheten for kommunale vedtekter fjernet. 
Men det ble samtidig gitt hjemmel til å erstatte vedtektene i kommuneplanens areal-
del. Skiltvedtektene som Molde kommune har vedtatt er derfor omgjort til generelle 
bestemmelser i ny plan. Det er i hovedsak en videreføring av gjeldende bestemmel-
ser, med unntak av enkelte bestemmelser som ble slettet fordi de i praksis ikke er 
mulig å håndheve eller de er motstridene til andre bestemmelser i samme vedtekt.  
 

4.6 Klimatilpassing  

Planen tar i større grad enn tidligere hensyn til klimaendringer. Det er innregulert en 
hensynssone som omfatter områder som ligger på kote +3.0 eller lavere og dermed 
kan være utsatt for fremtidig havnivåstigning og stormflo. For å unngå fremtidige fa-
rer for bygg, anlegg og mennesker setter planen bestemmelser til hvordan bebyggel-
sen skal oppføres innenfor disse områdene. 
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På lik linje vises der faresoner langs elveløp og bekker som kan være risikoområder for 
oversvømmelser pga. regn, snøsmelting o.l. Bufferen langs vassdragene er satt til +/-
20 meter på begge sider og det er knyttet bestemmelser til disse områdene som kre-
ver nærmere vurdering av farepotensialet ved planlegging av bebyggelse innenfor 
disse områdene. 
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5. Handel og lokalsenter 

 
I dag er det mest av handelen konsentrert til sentrum og Lingedalen/Moldegård. De-
taljvarehandelen i sentrum har siden 2007 hatt en gradvis nedgang, mens Lingda-
len/Moldegård har hatt en gradvis økning.  
 
Lingedalen/Moldegård har også en betydelig markedsandel av dagligvarehandelen 
som ellers er spredt utover kommunen i nærbutikker og lokalsenter.  
 
Av Senterstrukturplanen for Møre og Romsdal ser vi at ekspansjonen av handels-
areal i Lingedalen/Moldegård har medført en nedgang i sentrumshandelen. En ytter-
ligere spredning av handelsareal vil være uheldig for sentrum. Dette gjelder spesielt 
utvalgsvarer (klær, sko, sportsutstyr o.l.). Plasskrevende varer som for eksempel tre-
last, motorkjøretøy og landbruksmaskiner bør lokaliseres lengre øst i byområdet.       
 
Det er ingen lokaliseringskriterier for dagligvareforretninger. 
 
Det bør legges til rette for å kunne skape attraktive lokalsenter på Hjelset, Kleive og 
Skåla. Slike senter skal betjene nærmiljøet og skal ikke fremstå som konkurrenter til 
bysentrum.   
 

6. Næring  

 
I henhold til fylkesstatistikken som er utarbeidet av Møre og Romsdal fylkeskommune 
er det servicenæringene som dominerer i Molde. Kommunen har også en betydelig 
sekundærnæring og vareproduksjon. Primærnæringene utgjorde i 2013 en liten an-
del av Moldes næringsstruktur.  
 
Molde kommune har en maritim klynge med nasjonal tyngde, samt en betydelig pe-
troleumsvirksomhet sett i fylkessammenheng. Som regionsenter og fylkeshovedstad 
har kommunen også et stort antall offentlige arbeidsplasser.  
 
Fra 1993 frem til i dag har det vært en jevn økning i andel personer med Universitets- 
og høyskoleutdanning (jf. fylkesstatistikken for 2014). Samtidig har andelen med ut-
danning på grunnskolenivå hatt en jevn nedgang. Andelen med utdanning fra videre-
gående skole har også hatt en svak nedgang. Trenden frem til i dag vil trolig vedvare 
i de kommende år. Fremtidens næringsliv og arbeidsmarked vil trolig domineres av 
tjenestebaserte bedrifter. Denne type arbeidsplasser har et mindre arealbehov i for-
hold til antall ansatte sammenliknet med typiske industri- og logistikkvirksomheter.   
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Per i dag har Molde kommune noen mindre arealreserver vest for sentrum i Reknes-
området. De største arealreservene ligger øst for sentrum, samt i Årødalen, på Skåla 
og Skjevikåsen. I et langsiktig perspektiv vil det være nødvendig å vurdere transfor-
masjon av Bolsønes for å sikre en mer effektiv arealutnyttelse av dette sentrale by-
området. Videre bør muligheten for næringsareal langs innfartsvegen i byområdet 
vurderes i større grad. Både for å utnytte areal som er mindre egnet for bolig, men 
også som støyskjerm mot den øvrige bebyggelsen. Disse områdene vil også være 
lett tilgjengelig både for kollektivtransport, sykkel og bil. 
 
Av nye næringsområder i kommunedelplanen er det kun tatt inn en utvidelse av ek-
sisterende næringsareal i Leirgrovik. Det nye arealet er tatt inn for å imøtekomme 
den eksisterende virksomhetens behov.  
 

7. Bolig  

 
Fra 2004 frem til 2014 har befolkningen i Molde kommune økt med om lag 2 000 inn-
byggere. Dette tilsvarer en middels vekst. Det er av den grunn også valgt å legge 
middelvekst til grunn ved beregning av forventet befolkningsvekst frem mot 2025 og 
2040. 1. januar 2015 var det 26 392 innbyggere i Molde kommune (ssb).  
 
 

Forventet befolkningsvekst i Molde kommune (MMMM, ssb) 

År 2020 2025 2030 2035 2040 
Antall innbyggere 27687 29107 30361 31388 32193 
      

 
 
Frem mot 2025 kan vi forvente en befolkningsøkning på om lag 3 000 innbyggere. 
Antallet innbyggere vil dermed øke mer i den kommende tiårsperioden enn hva det 
har gjort i den foregående tiårsperioden. Fra i dag og frem mot 2040 forventes en 
befolkningsøkning på om lag 5 800 innbyggere i hele kommunen. 
 
Om lag 80 % av kommunens befolkning bor innenfor planområdet. Det er forutsatt i 
planarbeidet at befolkningsfordelingen vil være konstant. Innenfor planområdet for-
ventes det dermed om lag 4 600 nye innbyggere, noe som vil kreve i overkant av 
1 800 nye boenheter med 2,5 personer per boenhet. 
 
Det legges til grunn 4 boliger per dekar. Behovet for nytt boligareal i kommunedel-
planen anslås da til ca. 450 daa. I tillegg må det settes av areal til lek og veg.   
 
Befolkningsprognosene som er lagt til grunn strider med vedtatte mål i kommunepla-
nens samfunnsdel som sier 30000 innbyggere innen 2020. Grunnet kommunedelpla-
nen fra Strande til Aukra sitt langsiktige perspektiv er det likevel lagt ut områder som 
arealmessig muliggjør samfunnsdelens målsetning.  
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Nye boligområder i kommuneplanen: 

 Område Størrelse Kommentar 

B1 Baret 79 daa Området er delvis utbygd 

B3 Rotvoll/Stenerud 41 daa  

B4 Bjørsetsaga 10 daa Utbyggingsforslaget er redusert og 
bevarer i stor grad friområdet mot øst 

B5 Kvam skole 9 daa  

B6 Lillevika 6 daa  

B7 Hatlelia 10 daa  

B8 Nedre Rosenlund 11 daa Utbyggingspotensialet er begrenset til 
5-6 nye boenheter grunnet bevarings-
verdig kulturmiljø. 

B9 Høgnakken 23 daa  

B10 Øvre Fuglset 79 daa  

B11 Hauglegda sør 31 daa  

B12 Gjerdhaugvegen 2,5 daa  

B13 Nøysomhetsvegen 45 3,5 daa  

B14 Fannebostad øst 39 daa  

B15 Årølia nord 42 daa  

B16 Røbekk 31 daa  

    

 Totalt nytt areal 417 daa  

 

I tillegg videreføres områder i Strandelia og på Eikrem i ny plan. Dette er betydelige 
areal. I de sentrumsnære områdene vil boligbygging i all hovedsak kunne skje i form 
av transformasjon og fortetting. Dette vil også øke boligtilbudet.  

I november 2014 ble det gjennomført en telling av boenheter i vedtatte planer og i 
planer under regulering. På dette tidspunktet var det planlagt eller under regulering 
om lag 1 300 boliger innenfor kommunen. Av disse var om lag 900 boenheter innen-
for planområdet. Enkelte av disse prosjektene er per i dag under bygging. 
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8. Offentlig tjenesteyting  

8.1 Barnehager  

Per i dag er det full dekning på barnehagetilbudet i Molde kommune. Innenfor områ-
det Strande til Aukra grense består tilbudet av totalt 20 barnehager. Tilbudet er for-
delt på 9 kommunale barnehager og 11 private.  
 
Frem til i dag har man basert barnehageutbyggingen på mindre enheter fordelt ut 
over byer1. Det er trukket frem flere årsaker til den valgte strategien. En satsing på 
mindre barnehager gjør det mulig å etablere et tilbud i takt med befolkningsveksten. 
Dette medfører også at vi unngår en overetablering av barnehageplasser som igjen 
kan svekke driftsmuligheten til spesielt de private enhetene. Små men flere enheter 
sikrer også et tilbud i de ulike bydelenes nærmiljø, noe som er etterspurt blant barne-
foreldre. I tillegg mener Molde kommune at mindre enheter faglig sett er bedre for 
barna. Med bakgrunn i dette er det et mål at fremtidens tilbud bygger videre på den 
strukturen vi har i dag. Likevel vil nok planlagte nybygg kunne bli ansett som store i 
Moldes målestokk, men de kan ikke karakteriseres som store barnehager i en nasjo-
nal sammenheng.  
 
Basert på folketallsframskrivninger for middel vekst ser vi at antallet barn mellom 1-5 
år vil øke frem mot 2025. Deretter vil antall barn avta noe. Av den grunn benyttes tall 
for antall barn i 2025 som utgangspunkt ved beregning av arealbehov. Det totale be-
hovet for nye barnehageplasser innenfor planområdet er da om lag 250.     
 
En barnehage for 70-120 barn vil kreve et areal på 4-6 daa. Dette inkluderer areal til 
parkering.  
 
Nye areal til barnehage i kommunedelplanen er følgende: 
 

Område Nytt areal Kommentar 

Kvam 7,4 daa Erstatter regulert barne-
hageareal på Kringstad, 
grunnet behov for ny veg-
adkomst til deler av Kring-
stadfeltet.  

Ole Mathias plassen 1,6 daa Utvidelse av eksisterende 
barnehageområde. Total 
størrelse vil være 6,2 daa 

Bergmo 6 daa  

 
I tillegg pågår det reguleringsarbeid for ny barnehage på Retiro. Denne barnehagen 
dimensjoneres for 120 barn. Det bør også ved utarbeiding av reguleringsplan for 
Strandelia og ved en eventuell transformasjon av Lundavang-området vurderes om 
det skal avsettes areal til barnehage.  
 
  

                                                           
1
 Med mindre barnehager menes barnehager med om lag 70 barn. En stor barnehage vil etter dagens standard 

ha opp mot 120 barn eller mer.  
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8.2 Skoler  

Per i dag har Molde kommune tilstrekkelig kapasitet i barne- og ungdomskolene, 
men antallet elever er ujevnt fordelt på de ulike skolene. Spesielt Langmyra og Kvil-
torp barneskole, samt Bekkevoll ungdomsskole ligger nær sin kapasitetsgrense.  
 
Den totale kapasiteten på byens barneskoler er i overkant av 2000 elever, mens ka-
pasiteten for ungdomsskolene er om lag 800 elever. Det forventes at i perioden 
2025-2030 vil byens skoler nå sin totale kapasitetsgrense.  
 
Det er avsatt areal til både barne- og ungdomsskole i Årølia. Dette arealet utgjør ca. 
40 daa. Det er ikke satt av areal til skole utover dette i kommunedelplanen. Det bør 
vurderes om skolekretsene kan justeres noe for å utnytte kapasiteten i eksisterende 
skoler bedre.   
 

8.3 Pleie og omsorg 

Andelen eldre vil øke i årene fremover. Antall innbyggere over 80 år vil frem mot 
2040 dobles. Av disse vil om lag 10 % ha behov for døgnplasser på sykehjem.  
 
Enkelte av dagens sykehjem både innenfor og utenfor planområdet har utvidelsespo-
tensiale. I tillegg bør den vestre delen av Lundavang-området sikres som areal til of-
fentlig tjenesteyting. Arealet som i sin tid ble reservert til sykehus på Eikrem vil også 
fungere som en arealreserve. Ut over dette er det ikke avsatt nytt areal til pleie og 
omsorgstjenester.  
 
Det øvrige tjenestetilbudet som for eksempel omsorgsboliger og midlertidige botilbud 
vil falle inn under areal avsatt til boligformål.  
 

8.4 Grav- og urnelund 

Det er lovpålagt at det skal være opparbeidet ledige gravplasser til minimum 3 % av 
kommunens befolkning. I et 50 års perspektiv er behovet på Røbekk anslått til mini-
mum 30 daa. Dette inkluderer gravplasser og nødvendig infrastruktur.  

I tillegg bør det settes av areal vest for sentrum som avlastning for Røbekk. Dette 
arealet bør være minimum 10 daa. En eventuell vurdering av disse områdene bør 
avvente en avklaring om fremtidige vegtrase. 

Nytt areal til grav- og urnelund i kommunedelplanen: 

Område Størrelse Kommentar 

Røbekk 30 daa Deler av området per i dag 
ikke egnet til kistegraver 
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9. Kommunikasjoner 

 
I den nasjonale reisevaneundersøkelsen (2014) kommer det frem at 57 % av reisene 
i Molde gjennomføres som bilfører, mens 10 % som bilpassasjer. 22 % av reisene er 
til fots, mens 5 % reiser kollektivt. 4 % sykler og 1 % benytter MC/moped. Andre 
transportmiddel utgjør 1 %.  
 
Sammenlikner vi Molde med landet for øvrig så er reisemiddelbruken på daglige rei-
ser svært lik landsgjennomsnittet. Den største forskjellen er knyttet til kollektivbruk, 
som på landsbasis utgjør 10 % av de daglige reisene. Det er storbyområdene som 
trekker opp snittet for kollektivbruk.    
 

9.1 Sykkel og gange 

Tilrettelegging for syklende har foregått i form av å etablere gang- og sykkelveger. 
Fra sentrum og vestover finnes det en sammenhengende gang- og sykkelveg. Fra 
Lingedalen/Moldegård og østover er det også nesten et sammenhengende nett. Det 
samme gjelder for Nordbyen. De mest mangelfulle områdene er inn mot sentrum og 
Lingedalen/Moldegård. Dette er også de viktigste målpunktene i Molde for hverdags-
reiser.  
 
For de gående finnes det et nett av fortau og gang- og sykkelveger i tillegg til snarve-
ger. Men gangnettet er stykket opp, spesielt utenfor sentrumsområdet. Mangel på 
sammenheng kan skape utrygghet og i enkelte tilfeller også trafikkfarlige situasjoner.  
 
I bypakken for Molde er et av hovedmålene å sikre en sammenhengende trase fra 
øst via sentrum og videre vestover. På strekningen fra Reknes til Kviltorp vil dette 
være en høystandard trase hvor gående og syklende skilles. Fra Reknes og vestover 
vil traseen gå langs dagens gang- og sykkelveg. Det bør også etableres et eget sys-
tem for syklende gjennom Storgata.  
 

 
 
Hovednett for syklende i Molde. Hentet fra kommunedelplan for gående og syklende 
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For de gående handler det i hovedsak om mindre tiltak som sikrer sammenheng i det 
eksisterende gangnettet. 
 

 
Hovednett for gående i Molde. Figuren er hentet fra kommunedelplan for gående og syklende 
og viser traseer som er særlig viktig for gående.  

 
 

9.2 Kollektivtransport 

I 2014 ble det gjennomført en kollektivutredning for Molde på vegne av Møre og 
Romsdal fylkeskommune. Utredningen ble gjennomført i forbindelse med bypakkear-
beidet. 
 
Av byrutene er det rute 701 mellom Djupdalen og Årølia som skiller seg klart ut med 
flest antall passasjerer. Den gjennomsnittlige kapasitetsutnyttelsen i byen kollektivtil-
bud som helhet er derimot svært lav. I henhold til utredning er det i snitt 3,4 passasje-
rer i bussen til en hver tid. En så lav kapasitetsutnyttelse er uheldig økonomisk da 
manglende inntekter gir store utgifter knyttet til materiell og personale. Det er også 
uheldig miljømessig på grunn av høye utslipp per passasjer.  
 

 
Bybussnettet i Molde, basert på dagens ruter. 

 



Kommuneplanens arealdel for Molde, del 1, 2015-2025 Planbeskrivelse 

32 
 

Standarden på dagens holdeplasser er svært varierende og i flere tilfeller meget dår-
lig. Det mangler både kantstein for sikkerhet og trinnfri adkomst, holdeplassnavn, 
ruteinformasjon med mer. Trafikkterminalen fremstår heller ikke som tilfredsstillende. 
Det er også registrert forsinkelser i morgen- og ettermiddagsrushet. Dette påvirker 
regulariteten i kollektivtilbudet og dermed også attraktiviteten.  I tillegg er det frem-
kommelighetsproblemer en rekke steder som følge av smale gater, krappe svinger, 
langsgående parkering, stigningsforhold med mer.  
 
Vurderes tilbudet i forhold til byens størrelse, topografi og trafikkgrunnlag så må til-
budet likevel kunne sies å være greit med tanke på frekvens, gangavstander og fla-
tedekning. Men per i dag kan tilbudet ikke ansees for å være en reell konkurrent til 
privatbilen.   
 
I fylkeskommunens kollektivstrategi gjelder følgende målsetninger: 

- «Etablere få, men tunge kollektivlinjer med høg frekvens og utvida opnings-
tid.» 

- «Tilby gode pendlarruter.» 
- «Tilby serviceruter – ruter som er betjent med mindre kjøretøy som er tilpassa 

eldre brukarar, og der service er meir viktig enn at bussen er punktleg.» 
 
 

9.3 Bil 

Kommunestyret har vedtatt å innføre en bompengeordning for å finansiere tiltak knyt-
tet til byens transportnett. Den utløsende faktoren for beslutningen er kapasitetsut-
fordringene på innfartsvegen fra øst. Utbedring av Fannestrandsvegen (E39) kombi-
nert med kort bytunnel fra området hvor Felleskjøpet ligger i dag til Reknes var i en 
tidlig fase hovedgrepet for bilvegnettet i bypakken. I etterkant er det besluttet at krys-
singen av Romsdalsfjorden skal komme i land på Julneset. Dette medfører på sikt en 
betydelig trafikkøkning inn mot byen fra vest. Noe som igjen har ført til at en lengre 
tunnel skal vurderes i en egen kommunedelplan.  
 

Vedtaket om å lede E39 til Julneset gjør det nødvendig å vurdere alternative løsning-
er for å lede trafikken gjennom Molde. I dette arbeidet bør spesielt tre kriterier stå 
sentralt: 
 

- Molde sentrum og næringsområdene i øst er de største målpunktene. Til-
gjengeligheten til disse områdene skal ivaretas på en tilfredsstillende måte. 
Med tilfredsstillende menes at målpunktene skal være tilgjengelige uten å 
medføre en vesentlig ulempe for den øvrige bebyggelsen i byområdet, og da 
spesielt boligbebyggelsen.  

- E39 sin nasjonale og regionale rolle skal ivaretas. Dette medfører at vegen må 
være trygg og effektiv. 

- Ny veg må ha en avlastende effekt på dagens gjennomgangstrafikk i Storgata 
og Øvre veg/Sandvegen.  

 
På strekning fra Årø til Lønset bør det etableres en øvre trase som leder biltrafikken 
på oversiden av boligbebyggelsen. En slik trase vil ikke medføre innløsing av boliger 
og nedbygging av dyrket mark. Den vil heller ikke kreve et omfattende sidevegenett 
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slik en utbedring av eksisterende vegtrase vil medføre. En øvre trase vil også gi 
bedre tilgjengelighet til næringsområdene i Årødalen. 
 
 

9.4 Parkering  

I planarbeidet er det utformet en parkeringsnorm som erstatter eksisterende parke-
ringsvedtekter. Den nye normen er basert på erfaringer fra planarbeid lokalt og stu-
dier av andre kommuners bestemmelser. Den nye normen inneholder krav til både 
bil- og sykkelparkering. For boliger gjelder fremdeles minimumskrav til parkering, 
mens det for annen bebyggelse er innført maksimumskrav. Kravene fremgår av 
kommunedelplanens bestemmelser.  
 
Hovedhensikten med parkeringsbestemmelsene er å sikre forutsigbarhet håndtering 
av parkering. Ønsket om økt forutsigbarhet er også årsaken til det høye detaljerings-
nivået i bestemmelsene. For nye boligprosjekt vil ny norm være tilnærmet lik dagens 
praksis. Den største forskjellen vil være innføring av maksimumskrav for andre formål 
enn bolig. De nye bestemmelsene likestiller også krav til antall parkeringsplasser i 
sentrum og ved kjøpesentra.   
 
I tillegg er det også utarbeidet egne krav til sykkelparkering. Syklister har i likhet med 
bilister også behov for parkering ved start- og målpunkt. For boliger kan sykkelparke-
ring inngå som en del av areal til bod. For andre funksjoner vil det også kunne være 
naturlig å løse sykkelparkeringen innendørs.  
 
Parkeringssonene som er utarbeidet er basert på tilgjengelighetsvurderingene knyttet 
til rett virksomhet på rett sted i kapittel 4.1. 
 
I de nye parkeringsbestemmelsene er det også gitt hjemmel til å videreføre dagens 
frikjøpsordning. Rammene for en frikjøpsordning må behandles av kommunestyret 
som en egen sak.  
 

9.5 Molde lufthavn 

Luftfartsmyndighetene har egne krav for bebyggelse oppført i nærheten av lufthav-
nen. Disse kravene skal legges til grunn for all planlegging som er berørt av regel-
verket. Områdene som er berørt omfatter store deler av Molde by og fremgår av Te-
makart 7.  
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10. Naturområder og dyrket mark 

10.1 Markaområdene 

Moldemarka er bymarka for innbyggerne i Molde by, og har stor betydning for folke-
helsa. Marka blir også brukt av befolkningen ellers i kommunen, i nabokommunene 
og av tilreisende. Moldemarka er svært synlig og danner «veggen» bak og ovenfor 
byen. Molde bys vannforsyning kommer fra vatn i marka. Skogen bidrar til skjerming 
mot kaldluftstrømmer fra nord. Moldes langstrakte form gjør også at en stor andel av 
befolkningen har gangavstand til markaområdene.  
 
Molde kommunestyre vedtok i 1999 en kommunedelplan for Moldemarka. Planen ble 
utarbeidet som følge av et politisk ønske om en flerbruksplan for marka. Flerbruks-
planen skulle ta sikte på å forene og avklare forholdet mellom ulike interesser. Slutt-
resultatet ble en soneinndeling av marka forankret i plan- og bygningsloven. Sone-
inndelingen sa noe om hvor og i hvilken grad ulik aktivitet og tilrettelegging bør finne 
sted. I tillegg inneholdt Markaplanen en omfattende handlingsdel.  
 
I kommeplanens arealdel for Molde, del 1 er soneinndelingen videreført. Sonene 
fremgår av plankartet og merket LNFR 1-4. Gjennomgående for alle sonene er at 
friluftsliv skal være den dominerende aktiviteten. Handlingsdelen er holdt utenfor ny 
kommuneplan og bør knyttes opp mot øvrige handlingsplaner. På den måten vil 
handlingsdelen bli knyttet nærmere kommunens økonomi, og vil være enklere å rulle-
re. I kommuneplanens arealdel for Molde, del 1 er det gjort to mindre justeringer på 
markagrensa. En rett vest for Djupdalen. Justeringen er en tilpassing til et fremtidig 
boligområde. I tillegg er det forsøkt trukket en mer naturlig grense i øst. Denne gren-
seendringen er også av mindre karakter og gjør at ny grense følger eiendomsgrenser 
og naturlige terrengformasjoner.  
 
De ulike sonene: 
LNFR 1 – Lisonen 

- Det skal tas særlige hensyn til skogens verdi for landskap, klimavern, opple-
velsesverdi og viktige biotoper. I særlig synlige deler av lia og løsneområder 
for snøskred skal hogst begrenses til et minimum.  

 
LNFR 2 – Sentralsonen 

- Kjerneområdet for friluftsliv og mosjonsidrett. Nye tiltak bør fortrinnsvis bli loka-
lisert her eller i tilknytning til denne sonen. Parkeringsplasser for turutfart bør 
også knyttes til denne sonen. 

 
LNFR 3 – Øvre sone 

- Denne sonen skal være mest mulig uberørt av tilrettelegging for friluftsliv og 
skogbrukstiltak. Bygging av turveger og skogsveger er ikke ønskelig. Tiltak i 
denne sonen skal først og fremst søke å begrense terrengskader som følge av 
bruk. 

 
LNFR 4 – Haukebødalen  

- Den dominerende aktiviteten skal være friluftsliv, men mer næringsrettet 
skogbruk tillates der det ligger til rette for det.  
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Tilrettelegging i marka har ført til økt bruk, og er i et folkehelseperspektiv en suksess. 
Men den økte bruken har også ført til slitasje rundt flere av de populære turmålene. 
At marka brukes av ulike alders- og brukergrupper er ønskelig og bra. Derfor må det i 
årene som kommer jobbes systematisk med å gjøre spesielt stinettet bærekraftig, slik 
at det tåler påkjenninger fra både bruk og vær.   
 
I Moldemarka er friluftsliv den dominerende aktiviteten, og allemannsretten gjelder. 
En segregering av brukergrupper vil i sin ytterste konsekvens ramme prinsippet om 
allemannsrett, og er av den grunn ikke ønskelig. En slik tilnærming vil også gi utford-
ringer når nye brukergrupper kommer til. Derfor bør tilrettelegging i Moldemarka ba-
sere seg på bærekraftige tiltak, og at ulike brukergrupper viser hensyn til hverandre.   
 

10.2 Grønne- og blåstrukturer 

Molde har Moldemarka som et stort sammenhengende naturområde og viktig ut-
fartsområde for kommunens innbyggere, mens de grønne- og blå strukturene innen-
for de bebygde områdene får mindre oppmerksomhet. Dette betyr ikke at de er mind-
re viktig. Barnetråkkregistreringene som er gjort i forbindelse med planarbeidet viser 
tydelig at spesielt barn bruker grønnstrukturen mye. Deres rekkevidde er for kort til at 
de benytter markaområdene på egenhånd.  
 
Det vil være særlig viktig å bevare eksisterende grønne korridorer som strekker seg 
fra marka og ned mot fjorden. Både fordi de er viktig for sine nærområder, de åpne 
elve- og bekkeløpene har betydning for overvannshåndtering og fordi de sikrer til-
gang til naturområdene i marka og ved fjorden.  
 
En sammenhengende blå korridor langs fjorden må også sikres så langt det er mulig.  
I de øvre bydelene utgjør i hovedsak private hager og mindre nærmiljøanlegg grønn-
strukturen fra øst til vest. Å sikre en offentlig tilgjengelig struktur vil være utfordrende, 
men kommunen bør ha et bevisst forhold til beplantning og overvannshåndtering 
langs vegnettet for å sikre sammenheng mellom parkområder og den øvrige grønt-
strukturen.  
 

10.3 Vurdering av viktige vassdrag 

Molde kommune har mange ulike vassdrag innenfor planavgrensningen. De som 
kommer mest i kontakt med bebyggelse er elver og bekker som danner viktige korri-
dorer gjennom byen. Andre vassdrag som sjø/tjern o.l. ligger hovedsakelig i Molde-
marka og er dermed ikke berørt av byggetiltak. 
 
Molde kommune setter en skille mellom vassdrag som ligger i regulert LNF område 
og vassdrag som ligger innenfor bebygde områder.  
 
I LNF områdene har vassdrag spesielt betydning for naturmangfoldet og friluftsliv. 
Tre av vatn i Moldemarka er drikkevannskilder for kommunen som har er regulert 
med egen sikringssone som skal bevare funksjonen. I tillegg er store deler av LNF 
område innenfor planens avgrensning viktige områder for friluftsliv. Med begrens-
ningene som ligger i kommuneplanens arealdel vil det ikke være nødvendig med 
spesiell vern eller byggegrense langs disse vassdrag. Selv om det er usannsynlig at 
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det søkes om byggetiltak i LNF områdene er det lagt inn bestemmelser som nekter 
tiltak innen 100 meter fra disse.  
 
Innenfor bebygde områdene er det en mer variert bruk av vassdrag. Her må det leg-
ges spesiell vekt på de større bekker og elver som går gjennom den eksisterende 
bebyggelsen. Det nærmere en kommer bysentrum desto tettere er utnyttelsen mot 
kantene av vassdragene. Vann er et viktig for naturmangfoldet i byområdet med flora 
og fauna som kan utvikle seg i tilknytting til korridorene og som grønn lunge i områ-
der med bolig og næringsbebyggelse der bruk av betong kan dominere omgivelsen. 
Vassdragene skal heller ikke undervurderes som trivselselement for menneskene 
som bor i nærheten og beveger seg i byen. 
 
Ikke alle elver er tilrettelagt for friluftslivet, hovedsakelig pga. terrenget. Likevel har 
kommunen prøvd i reguleringsplanene og overordnete planer å legge til rette for akti-
viteter. I kommunedelplanen – Hovednett for gående og syklende i Molde kommune 
er det innregulert en turkorridor langs Moldeelva som i fremtiden skal knytte sammen 
sentrum med Moldemarka. Andre elver som f.eks. Mekelva og Bjørsetelva har i regu-
leringsplaner fått grønne buffersoner på begge sider som delvis også inneholder turs-
tier o.l. Buffersone kan avhengig av eksisterende bebyggelsesstrukturen variere, 
men i planen er all disse grøntområdene innregulert som grønnstruktur for å bevare 
kvalitetene. 
 
Det er per i dag ikke mulig å tilrettelegge for omfattet tilrettelegging for natur-, kultur 
og friluftsinteresser langs alle vassdrag innenfor de bebygde områdene. Det vil være 
nødvendig å skaffe egne strategier som f.eks. klimaplan med tilhørende handlings-
planer for å definere, hva som er nødvendig for å ivareta alle interesser. Å fastsette 
en byggegrense innenfor de bebygde områdene vil per i dag - uten overordnet stra-
tegi - føre til negative konsekvenser for områder som er bebygd eller som skal be-
bygges i hht. vedtatte reguleringsplaner.  
 
Molde kommune velger derfor at de reguleringsplaner som er vedtatt skal gjelde, inn-
til annet er bestemt i en overordnet helhetlig strategi/plan. Det fastsettes ikke en 
særskilt byggegrense mot vassdrag innenfor bebygde områder på dette tidspunktet. 
Tiltak vil likevel bli underlagt en omfattende vurdering i samsvar med kravene satt i 
kommuneplanens arealdel både i reguleringsprosesser og i byggesaker. 
I arealer som per i dag ikke er regulert settes derimot en byggegrense på 20 meter. 
Dette anses til å være tilstrekkelig på det nåværende tidspunktet. 
 
Molde kommune har gjennom bestemmelsene sikret at det skal skje vurderinger ved-
rørende flom o.l langs alle vassdrag i byggeområder. Dette gjelder både større vass-
drag som er regulert med faresone flom, men også langs vassdrag uten en særskilt 
regulerings. 
 

10.4 Jordbruksområder  

«Stortinget vedtok 8. desember 2015 samrøystes eit strengare vern av matjord, og 
skjerpar målet for årleg omdisponering av dyrka mark frå maksimalt 6000 daa til 
4000 daa. Målsettinga skal skje gradvis, og omdisponeringsmålet skal vere nådd in-
nan 2020. 
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Matjord er ein av dei aller største og viktigaste ressursane vi har, og må vernast om. 
Med eit nasjonalt mål om å auke matproduksjonen og sjølvforsyningsgraden, så må 
vi verne om landbruksareala. Stortinget sitt vedtak er ei skjerpa bestilling til kommu-
nar, utbyggarar, regionale mynde m.fl. om at jordvernet skal vektleggast endå sterka-
re enn tidlegare. 
 
Kommunane er landbruks- og planmyndigheit etter jordlova og plan- og bygningslo-
va, og har dermed eit lokalt ansvar for jordvernet, som er ei nasjonal interesse. Det 
nye nasjonale omdisponeringsmålet krev streng praktisering av jordvernet i kommu-
nane si arealplanlegging.  Det skal difor særs gode og veldokumenterte grunnar til for 
å omdisponere viktige jordbruksareal.» 
 
Fylkesmannen påpeker at «vi trenger dyrket og dyrkbar jord for å sikre matforsyning 
på lang sikt. Derfor bør vi i størst mulig grad unngå å bygge veier, boliger og industri-
bygg på dyrket mark. Jordvern innebærer å sikre at den beste jorda fortsatt brukes til 
å dyrke mat, og ikke blir omdisponert til andre formål. 
 
Presset på matjordarealer varierer mye fra region til region, med overskudd av area-
ler, gjengroing og dårlig vedlikehold i enkelte områder, og underskudd, nedbygging, 
mangel på arealer til å spre husdyrgjødsel og høye leiepriser i andre områder. 
 
De delene av landet med byer og tettsteder som vokser mest, har også de mest pro-
duktive jordbruksområdene. De siste 50 årene er det omdisponert mer enn en million 
dekar jordbruksareal til andre formål. I arealplanleggingen må utbyggingsbehov, 
transportsystemer, grønnstruktur, friluftsinteresser, biologisk mangfold og kulturmin-
nevern vurderes samlet.»  
 
Jordbruket er en stor og viktig næring i Molde kommune. I de østre deler av Molde by 
er det flere større jordbruksområder med høy produksjonsverdi. Områdene er om-
kranset av boligbebyggelse og vil flere steder være egnet til boligbygging. Det er li-
kevel valgt å vektlegge jordvernet høyt i planarbeidet. Både på grunn av landskapets 
kulturhistoriske verdi, sikre tilgang på matjord og for å sikre en aktiv jordbruksnæ-
ringen i denne delen av kommunen.  
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11. Oppsummering KU og ROS 

11.1 ROS 

ROS analyse ble gjennomført for alle områder som var foreslått som nye utbyg-

gingsområder. De vesentligste problemstillingene er risiko knyttet til flom/oppskylling 

(både fra elver og havet) og kapasiteten på vannforsyningen i noen deler av planom-

rådet. Antallet områder med risiko knyttet til rashendelser er begrenset, og er i ho-

vedsak i tilknytning til elver.  

For 12 områder var resultatet av ROS-analysen negative, slik at hele, eller deler av 

områdene ikke tas med videre i vurderingen som utbyggingsområder. Det var også 

tilfeller at området ble vurdert som ikke egnet til boligformål, men at andre formål 

kunne være akseptable. 

Hovedsakelig er det hensyn til sårbar vegetasjon (naturtyper) og til barn og unges 

interesser (lekeareal) som fører til at ROS-analysen gir et negativt resultat. Her fin-

nes det ingen mulighet å kompensere for inngrep mens andre faktorer som ras- og 

flomfare, mangler ved vannforsyning eller støy kan påvirkes gjennom tekniske løs-

ninger. I disse tilfellene ble det automatisk en middels risiko for området. Nødvendig-

heten må da undersøkes nøyaktig i en evt. plan-/byggeprosess. 

For en detaljert beskrivelse, se vedlegg 1 til plandokumentene.  

11.2 KU 

Den detaljerte KU’en for områdene som ble mottatt som innspill til kommuneplanar-

beidet, fremgår av vedlegg 2 til plandokumentene.  

Ved utarbeidelsen av ROS-analysen og konsekvensutredningen har kommunen prio-

ritert enkelttema høyt. Dette gjelder spesielt hensynet til barn og unges interesser, 

jordvern og naturmangfold. Negative virkninger innenfor disse temaene, har gjort at 

arealer har blitt tatt av planen som utbyggingsområder. 

De områdene som er innarbeidet i planen har ingen eller svært liten negativ virkning 

på de punktene som er nevnt, eller det kan gjennomføres kompenserende tiltak.  

Dette gjelder få områder, og nødvendig begrunnelse går fram av den konkrete vurde-

ringen. 

Konsekvensene for planen kan sammenfattes som følge: 

SPR BATP  Middels positivt 

Offentlig infrastruktur  Lite positivt 

Markaområder/ grønn- og blåstruktur  Lite negativt 

Naturmangfold Lite negativt 

Landskapsinngrep Lite negativt 

Skole- og barnehagekapasitet Intet 

Jordvern Lite negativt 

Folkehelse Intet 

Barn- og unges interesser Lite positivt 

Kulturmiljø Intet 

Regionale virkninger Intet 
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De fleste nye utbyggingsområdene er plassert nær sentrum. Derfor er utfallet for 

SPR BATP middels positive. 

Planen vil ikke ha konsekvenser for skoler, barnehager, folkehelse, kulturmiljø og 

regionen. De fleste områdene som kunne ha påvirket disse punktene negative ble i 

vurderingsfasen tatt ut av planen. Kapasitet på skoler og barnehager i eksisterende 

og planlagte skoler og barnehager er tilstrekkelig for å fange opp den forventete be-

folkningsveksten.  

De punktene da planen vil få en liten negativ konsekvens (mest minimalt fra ingen) 

kan forklares med at ett hvert inngrep i eksisterende strukturer vil føre til forandring, 

både på landskapsbildet og naturressursene. Likevel vurderes disse konsekvensene 

til å være så minimale at områdene kan tas med i planen. Alle tiltak må uansett vur-

deres i reguleringsprosesser. 

Samlet vurderes at alle tiltak som inkluderes i planen har ingen vesentlig konse-

kvens.  

 

 
 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


