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1. Organisering av deltagelsesprosessen 

 

Molde kommune valgte også i denne kommunedelplanen å satse på tidlig og omfat-

tende informasjon og medvirkning rundt planprosessen. Noe informasjon ble allerede 

gitt i forbindelse med tomtevalget for det nye fellessykehuset, men kommunedelpla-

nen går mer i dybden og er mer omfattende enn bare valget av tomten. 

 

Det ble sendt ut ny varsel om oppstart av planarbeid den 8. september 2015 med ny 

avgrensning av planområdet for å ivareta interesser som går utover tomten til syke-

huset. 

 

I tillegg ble det gjennomført et informasjonsmøte på Skjevik barne- og ungdomsskole 

den 29. oktober 2015. Der ble det informert om aktuelle problemstillinger og planlagt 

fremdrift av planarbeidet. Innbyggerne kunne samtidig komme med kommentarer og 

stille spørsmål til kommunen. Det var ca. 160 innbyggere som deltok på informa-

sjonsmøtet. 

 

Innspill til oppstart av planarbeidet oppsummeres i kapittel 2. Det skilles mellom inn-

spill fra offentlige instanser og private aktører. 

 

Barn og unges mulighet til deltagelsen beskrives separat i vedlegg 3 til denne pla-

nen. 

 

Den 5. november 2015 ble det avholdt et nytt folkemøte i forbindelse med kommune-

delplanen for Hjelset. Folkemøtet var todelt med en med en innledende del for å gi litt 

faglig bakgrunnsinformasjon. Innlegget var om utvikling på Hjelset i historisk perspek-

tiv og overordnete trender i by- og tettstedsutviklingen i fremtiden. 

Deretter startet en workshop der Molde kommune stilte spørsmål til 3 temaområder 

som er av relevans for planarbeidet. Deltagerne ble delt opp i 9 grupper og kunne 

diskutere temaene i 20 minutter fordelt på 9 bord (3 bord per tema). I alt ble det litt i 

overkant av 1 time på diskusjonen. 
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Temaene som ble diskutert var: 

 

 Kommunikasjon 

 Knutepunkter og sentrale funksjoner 

 Stedets identitet 

 

Møtet ble annonsert i Romsdals budstikke lørdagen før møtet. I tillegg ble det lagt ut 

informasjon på kommunens hjemmeside, planportalen, og sosiale medier (Facebook 

og Twitter). 

 

Det var om lag 100 personer som møtte opp på første del, mens ca. 70 personer ble 

igjen for å delta på workshopen. Med tanke på engasjement og antall oppmøte an-

sees selve møtet som vellykket.  
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2. Oppsummering av innspill fra varsel om oppstart 

Molde kommune har mottatt en del kommentarer og innspill til varsel om oppstart. For å  

2.1 Innspill fra offentlige instanser 

Dokumentnr. Avsender Merknad Rådmannens kommentar 

20 AVINOR Største delen av planområdet ligger innenfor den horison-

tale restriksjonssonen for flyplassen. For å unngå at det 

skapes nye hinder for innflygningen krever dem, at en be-

stemmelse om høyderestriksjoner tas med inn i planen. 

Maks høyden settes til kote +153. 

Det gis eller informasjon om gjeldende regelverk. 

 

Molde kommune vil innarbeide den foreslåtte be-

stemmelsen i bestemmelsene til kommunedelplanen.  

 

Merknaden tas ellers til orientering. 

17 NVE Deler av planområdet kan være skredutsatt. Skredfaren må 

vurderes i plansaken. Dette er ikke nødvendig, hvis utbyg-

ging ikke skal skje i faresoner. 

Det kan være lommer med kvikkleire i området. Det bør 

skje en befaring i områder med et terreng brattere enn 1:20 

og en høyde over 5 meter. Alternativt kan bestemmelsene 

utarbeides for å sikre undersøkelse på detaljplannivå. 

Flom og erosjon i planområdet må avklares i planen. Det 

skal opprettholdes en vegetasjonsstripe langs alle vass-

drag. 

 

Undersøkelser rundt skredfaren er del av ROS-

analysen som skal gjennomføres for alle nye utbyg-

gingsområder. I tillegg vil skredutsatte områder, om-

råder med risiko for flom, ras etc. inkluderes i plank-

artet. En undersøkelse for mulige kvikkleirelommer 

er praktisk ikke gjennomførbart i kommuneplanpro-

sessen, men Molde kommune vil inkludere en be-

stemmelse i planen for å sikre at dette gjennomfø-

res.  

Flomområder vil tas inn som faresone med særlige 

bestemmelser og areal rund vassdrag vil sikres med 

de midlene som plan- og bygningsloven gir. 
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Dokumentnr. Avsender Merknad Rådmannens kommentar 

34 Statens vegvesen 

(SVV) 

I kommuneplanen bør det unngås spredt arealbruk med 

stor avstand mellom boliger, arbeidsplasser etc. med hen-

syn til trafikkutviklingen. Det vises til SPR BATP.  

Veilinje for ny E 39 må tegnes inn i planen innenfor planav-

grensingen inkl. byggegrense. I tillegg må arealbruken ta 

hensyn til dagens E39. 

Arealbruken bør utnytte dagens vegsystem. Vegsystemet 

må tilrettelegges slik at den ivaretar behov for utryknings-

kjøretøy. Tilstrekkelig areal må avsettes i kommuneplanen. 

Det vil være viktig med gode kollektivløsninger. Dette må 

synliggjøres og tilstrekkelig areal avsettes. 

Det må tenkes på sykkelløsninger. 

 

Statlige planretningslinjer er grunnleggende for plan-

arbeidet og inngår i alle vurderinger kommunen gjør. 

Kravene til inntegning av ny E39 inkl. byggegrensen 

vil overholdes og der det er nødvendig vil valg av 

formålet vurderes for å sikre trafikkinteressene. 

Molde kommune har allerede i dag en vedtatt kom-

munedelplan med hovednettet for gående og syk-

lende i Molde kommune. Den skal fortsatt gjelde, 

men det kan være aktuell å tegne inn traseene i 

kommunedelplanen for Hjelset.  

 

Merknaden tas ellers til orientering. 

35 Møre og Romsdal fyl-

keskommune (MRFK) 

MRFK har ingen merknader til oppstartsprosessen utover 

at et revidert planprogram hadde vært ønskelig. De anser 

likevel informasjonen som ble lagt ut på hjemmesiden som 

tilstrekkelig. 

De savner avklaring om forhold til forslag i Norconsultskon-

sekvensutredning i forbindelse med valg av tomt for syke-

huset samt forhold til planlagt E39. 

De savner referanse til Molde 2040 med tanke på et nytt 

tyngdepunkt i kommunen som forskyver utviklingen mot 

øst.  

Under videre prosessen må det drøftes måter å inkludere 

deler av kulturverdier som ligger på sykehusområdet i det 

Molde kommune har i avtale med MRFK ikke levert 

ny planprogram, men basert seg på den eksisteren-

de med noen tilleggsinformasjon på hjemmesiden. 

Forslagene som Norconsult har hatt til lokalisering av 

funksjoner på Hjelset i forbindelse med konsekvens-

utredningen anses som en skissert mulighet av 

mange muligheter. Planen som utarbeides av Molde 

kommune vil analysere et større område og ta hen-

syn til flere momenter, analyser og innspill i tillegg til 

kommunale målsetninger for den fremtidige utvik-

lingen av Hjelset. 

Molde 2040 og den langsiktige, strategiske utvikling-
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Dokumentnr. Avsender Merknad Rådmannens kommentar 

nye som skal bygges. MRFK sendt over en liste med kul-

turminner som ligger i området og som kreves arkeologiske 

undersøkelser på i detaljplanleggingsprosessen. 

MRFK anser det som viktig å legge til rette for myke trafi-

kanter og oppfylle nasjonale krav om hvordan trafikkveks-

ten skal skje. 

For å ivareta barn- og unges interesser i planleggingen 

anbefaler de at det gjennomføres en barnetråkk registre-

ring. Det skal tas hensyn til grønt- og friområder når pres-

set øker pga. utviklingen. Det anbefales bestemmelser og 

retningslinjer for uteoppholds- og lekeareal. 

Det vises til viktigheten for å ivareta universell utforming 

spesielt rundt sykehusområdet. 

en i hele kommunen er også lagt til grunn i denne 

planen. Molde kommune ber om tålmodighet til plan-

beskrivelsen er ferdigstilt for å komme med mer de-

taljert informasjon.  

Det er dessverre ikke mulig å komme med noen 

konklusjoner og detaljerte informasjon om utvikling-

en, før kommunen har gjennomført en omfattende 

prosess med innhenting av informasjon og analyse 

av data. Dette er grunnleggende for å få en faglig 

sterk, god gjennomtenkt, bærekraftig og fremtidsret-

tet plan. En annen fremgangsmåte er faglig ikke 

forsvarlig. 

En registrering/kartlegging av kjente kulturminner er 

del av kommuneplanarbeidet og vil inngå i planen.  

I forhold til myke trafikanter viser Molde kommune til 

den vedtatte og gjeldende kommunedelplanen Ho-

vednett for gående og syklende i Molde kommune. 

Planen videreføres uendret. 

For å ivareta barn og unges interesser i planlegging-

en ble det gjennomført en omfattende deltagelses-

prosess som beskrives i eget vedlegg til planen. 

Resultatene skal inngå i all vurdering i forbindelse 

med planarbeidet. I tillegg skal bestemmelsene fra 

kommuneplanen Strande – Aukra grense inngå i alle 

kommune(del)planer for å sikre like forutsetninger 
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Dokumentnr. Avsender Merknad Rådmannens kommentar 

over hele kommunen. 

 

Merknaden tas ellers til orientering. 

48 ISTAD De har flere anlegg innenfor planområdet som skal bestå 

eller utvides/tilpasses (ledninger o.l.). 

Bygging av sykehuset kan føre til behov for oppgradering 

av nettet. Det kan i tillegg bli behov for nye nettstasjoner i 

forbindelse med boligbygging og utvikling av andre bebyg-

de områder. 

ISTAD ber om å blir fortløpende orientert om planarbeidet i 

Molde kommune. 

 

Merknaden tas til orientering. Eksisterende infra-

struktur vil merkes så vidt nødvendig i plankartet. 

39 Fylkesmannen i Møre 

og Romsdal (FMR) 

De synes det er kritikkverdig av vedtatt planprogram ikke 

følger med varsel om oppstart eller ligger på kommunenes 

hjemmesider.  

Konsekvensutredningen skal utvides og omfatte alle nye og 

endrede arealer innenfor planavgrensningen.  

FMR gir ellers råd i forbindelse med relevante lover, for-

skrifter og retningslinjer som skal følges og innarbeides i 

kommunedelplanen innenfor temaområdene 

- natur- og miljøvern, 

- klima og energi, 

- by- og tettstedsutvikling, 

- støy, 

- strandsone, 

Molde kommune tar kritikken til orientering, men det 

er for sent å endre dette nå.  

Alle nye og endrete områder skal utredes i samsvar 

med gjeldende lover og retningslinjer. Dette gjelder 

både risiko- og sårbarhetsanalyser og konsekvensut-

redningen. Molde kommune skal bruke samme me-

toden som ble brukt i kommuneplanen som var ut til 

høring. 

Alle punkter nevnt i innspillet vil tas hensyn til 

 

Merknaden tas ellers til orientering. 
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Dokumentnr. Avsender Merknad Rådmannens kommentar 

- landbruk/jordvern  

- samfunnssikkerhet, 

- barn og unges interesser, 

- folkehelse og universell utforming. 

 

3 Nettbuss De gir en overordnet uttalelse til busstilbudet til og fra Hjel-

set i forbindelse med tomtevalget for nytt sykehus. Områ-

det er godt tilknyttet og med noen tilpasninger kan tilbudet 

forbedres i forhold til frekvens. 

 

Innspillet tas til orientering. Uttalelsen ble tatt med fra 

saken om sykehusvalget. Busstilbudet må diskuteres 

med bestiller (Møre og Romsdal fylkeskommune) når 

det blir aktuelt og fremtidig arealfordeling er fastsatt. 

 

 

2.2 Innspill fra Molde kommune 

Dokumentner. Avsender Merknad Rådmannens kommentar 

57 Molde Vann og avløp 

KF 

Arealet til renseanlegget på Oppdøl må sikres og mer 

areal avsette for å ivareta mulige fremtidige behov. Arealet 

kan inntil dette tidspunktet uten problemer fungere som 

del av friområdet. 

Bebyggelse over kote +50 har behov for trykkforsterkning. 

Det er behov for et høydebasseng med to ulike alternati-

ver for plassering. 

Gujordselva er en drikkevannskilde. 

 

Innspillet om tilleggsareal tas inn i planen. Det skal 

gjennomføres en ROS analyse og endringen skal 

konsekvensutredes. 

Det samme gjelder plasseringer for høydebasseng-

er. 

Gujordselva vil få en skravur som sikringssone for 

drikkevann. Området som skal inngå i sonen vil 

utredes i den videre prosessen. 
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Dokumentner. Avsender Merknad Rådmannens kommentar 

16 + 31 Kommuneoverlege Han påpeker at planen må avsette nok areal for å kunne 

imøtekommer alle behov det fremtidige sykehuset vil ha. 

Spesielt at det avsettes nok areal til diagnostiske avde-

linger og spesialavdelinger og evt. nødvendig utvidelse i 

fremtiden. 

 

Molde kommune skal legge til rette for at et fremtids-

rettet sykehus kan bygges i området. Det skal i 

kommunedelplanen avsettes stor nok areal som 

åpner for utvidelser i fremtiden, hvis det er mulig. 

Interessene og behovene som er knyttet til Opp-

dølsområdet vil vurderes og veies med bevissthet 

for de enkelte behovene. 

 

41 Folkehelsekoordinator Tilgangen til markaområdet skal beskyttes og må være lett 

tilgjengelig. 

Det bør etableres en helseløype i nærhet til sykehuset. St. 

Olafs aktivitetspark i Trondheim kan være et forbilde. 

Tilgang til friområdene skal sikres. I tillegg bør det sikres 

parkeringsareal i nærhet til turområdene. 

 

I planen skal det ses på muligheter med å sikre til-

gang til fjell/marka fra tettstedet. E39 er en barriere 

og det kan skje at løsningen må skje på et annet 

plannivå. 

Innspill om helseløype ble videreformidlet til de som 

har ansvar for planlegging av utearealet til sykehu-

set. 

Om det kan/bør avsettes parkeringsareal ved turom-

rådene innenfor planområdet vil inngå i vurderinge-

ne til denne planen. 

 

38 Fagseksjon barnehage De to bygg (ny barnehage og gammel barnehage) må 

sikres til formålet i kommunedelplanen. I tillegg må man ta 

vare på uteoppholdsareal langs Oppdølselva ved de byg-

gene for å sikre tilstrekkelig areal. Evt. friområde langs 

elva kan brukes sammen med allmenheten. Det er for 

tiden ikke behov for utvidelse av barnehagen. Kapasiteten 

Arealet vil tas med in vurderingen. Evt. endringer i 

befolkningsprognosen vil diskuteres med fagseksjo-

nen for å konkludere om arealbehovet forandrer seg 

pga. disse.  

Barnehagen har kommet med en kart over faktisk 

brukte områder på Hjelset som inngår i registre-
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Dokumentner. Avsender Merknad Rådmannens kommentar 

med reservene som er der i form av areal og det gamle, 

ubrukte bygget anses som tilstrekkelig. 

 

ringen/vurderingen. 

42 Fagseksjon pleie og 

omsorg 

Evt. plassering av omsorgsboliger må skje i nærhet til 

infrastruktur (butikk etc.). Det er ikke behov for et nytt sy-

kehjem på Hjelset pga. nærheten til Kleive. Det bør vurde-

res samarbeid  

Nøyaktig behov kan ikke vurderes før man har tallene for 

befolkningsutviklingen på plass. 

 

Omsorgsboliger vil falle under rguleringsformålet 

«boligområde». Det vil ikke føre til ekstra areal. Be-

hov for antall boenheter vil inngå i det samlete be-

hovet for boliger på Hjelset. 

59 Hjelset barnehage De kommer med flere innspill som skal øke trafikksikker-

heten rundt barnehagen/på Hjelset i tillegg til forslag for 

manglende forbindelser for eksempel over elva.  

I tillegg har de kartlagt områder som brukes av barneha-

gen. 

 

Trafikksikkerhet er et viktig tema, men det kan være 

vanskelig å løse det i kommuneplanarbeidet. For-

bindelser over elva samt bedra gang- og sykkelve-

ger er allerede fastsatt i kommunedelplanen Hoved-

nett for gående og syklende i Molde kommune. Det-

te skal videreføres. 

Områdene som ble registrert at de brukes vil vurde-

res i forbindelse med barn og unges interesser, skul-

le det fremmes ønske om endret arealbruk i slike 

områder. 

 

49 Molde eiendom KF Molde eiendom KF hat behov for tomter i området. Det er 

behov for ca. 80 boenheter på Hjelset til forskjellige kom-

munale brukere. Eldreboliger bør plasseres i nærhet til 

sykehuset/infrastruktur. 

Det vil tas høyde for behovet i planarbeidet. Behovet 

dekkes innenfor reguleringsformålet «boligområde» 

og det er ikke behov for særskilt avsatt areal. 
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Dokumentner. Avsender Merknad Rådmannens kommentar 

 

50 Seksjon park og idrett Det bør gis regler på hvordan restareal skal brukes. 

Planen må ivareta atkomst til og overgang over elva. I 

tillegg må det sikres atkomst til badestranden. 

Det finnes en statlig sikret friluftsområdet på Hjel-

set/Skjevik. 

Det kan være behov for en 100 metersskog for sko-

len/barnehagen. 

Det bør tas hensyn til (grønt)områdene rundt sykehuset og 

småbåthavn som har en sentral beliggenhet. Det bør også 

skaffes møterom i urbane miljøer. Strandsonen må holdes 

åpen. I tilfelle Oppdølsbanen skal fjernes, må det erstattes 

med noe likeverdig. 

 

Det må ses på, hvordan disse forslag kan integreres 

i planarbeidet. Elva er et viktig element på Hjelset og 

det vil være behov for å sikre nok areal i samarbeid 

med planleggere for sykehuset. Det er ikke planer 

om at strandsonen skal tas i bruk, evt. tiltak for til-

gjengelighet kan evt. vurderes i kommunedelplanen.  

Det ble mottatt flere innspill på hvordan enkelte fri-

områder brukes samt forvaltningsplanen for det 

statlig sikra friluftsområdet. Disse inkluderes i alle 

vurderinger for arealbruken på Hjelset. 

51 Molde brannvesen Det kan være behov for en ny brannstasjon på Hjelset 

pga. sykehuset og fremtidig utvikling. De bør lokaliseres i 

nærhet til et stort objekt og med tanke på mulig rekrute-

ring. Det er mulig å samlokalisere brannstasjonen i lag 

med andre. 

I planen skal det i samarbeid med brannvesenet 

utredes mulighet for å lokalisere brannstasjon innen-

for planområdet som oppfyller alle kriterier de må 

oppfylle. Mulig sambruk med andre vil tas med i 

vurderingen. 

 

52 Molde bydrift De har et strøsandlager på Skjevikåsen som må sikres. 

Det er ellers ikke store behov på Hjelset. En samordning 

med andre etater kan tenkes. 

Det er behov for et massedeponi i planområdet for masse 

fra byggeprosjekter spesielt sykehuset. 

Strøsandlageret vil opprettholdes innenfor planom-

rådet og det skal vurderes samordning med f.eks. 

brannstasjonen. 

Det vil utredes muligheter for en massedeponi in-

nenfor planområdet. 
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2.3 Private innspill 

Dokumentner. Avsender Merknad Rådmannens kommentar 

43 Gunnild Meringdal Hun har en del innspill til planarbeidet.  

- Overganger over elva 

- Gjenåpning av Skogstua barnehage 

- Utvidet barnehagetilbud og nye boliger 

- Bruk eksisterende infrastruktur 

- Begrense trafikkøkning 

- Bevare dyrka mark og grøntområder 

- Skjevikåsen er sentrum 

- Ta vare på stedets historie 

- Parkeringshus ved sykehuset 

- Lavblokker på Hungnesmarka 

- Bilfrie forbindelser 

- Sykehotell ved sykehuset 

- Bevare fotballbane 

 

Innspillet er veldig omfattende og kan ikke gjentas i 

sin helhet. Det kommenteres de punktene som 

kommunen kan se på i kommuneplanleggingen. 

Ellers vises det til vedlegget. 

 

27 Ole Jeremiassen Han har laget et oversiktskart over stier for gående og 

syklende, samt skiløyper i området. Det er ønske om å 

ivareta disse. 

 

Stiene ble innarbeidet i et oversiktskart over frilufts-

områder på Hjelset som er et arbeidskart vi skal 

bruke for vurdering av enkelte tiltak. I hvorvidt disse 

tegnes inn i planen vil vurderes under planproses-

sen. 
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Dokumentner. Avsender Merknad Rådmannens kommentar 

28 Elevrådet mellomtrin 

Skjevik barne- og ung-

domsskole 

De har uttalt seg om at det bør være flere lekeplasser som 

passer til barn i alle aldersgrupper (også eldre). 

Tilbudet på Tomrommet bør sikres og det bør tenkes på 

større lokaler. 

Trafikksikkerhet, belyste gangveger og bedre busstilbud er 

også ønsker fra mellomtrinnet. 

 

Krav om lekeplasser vil inkluderes i planbestemmel-

sene.  

Hvordan man evt. kan sikre fremtidig utvidelsesareal 

til tomrommet må vurderes i det videre planarbeidet. 

Forbedringer på infrastrukturen som gang- og syk-

kelveger må skje uavhengig fra kommuneplanarbei-

det. Molde kommune har bl.a. vedtatte planer for 

gang- og sykkelveger og bussholdeplasser. 

 

26 Per Arve Øye Innspill til ny boligområde gbnr. 55/8 

 

Tomten blir med i vurderingen. 

23 Iver K. Hagen Innspill til ny boligområde gbnr. 60/42 Tomten blir med i vurderingen. 

 

24 Ann Elida Solheim Planområdet bør av forskjellige grunner utvides for å om-

fatte hele postnummer 6450.  

 

Hovedhensikten med planen er å legge til rette for 

en fremtidsrettet utvikling av lokalsentret på Hjelset 

samt tilrettelegging for et nytt sykehus på Oppdøl.  

Molde kommune har i kommuneplanen Molde – del 

1 lagt til rette for at bebyggelsen konsentreres og 

byspredningen stoppes. Samme strategien vil vide-

reføres i kommunedelplanen for Hjelset. 

Med tanke på at resten av kommunen vil inngå i en 

kommuneplanarbeid som skal startes i 2016, og at 

gjeldende kommuneplanens arealdel har tilstrekkelig 

med muligheter for utvikling inntil dette tidspunktet, 

er en utvidelse av planområdet ikke aktuell. 
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Dokumentner. Avsender Merknad Rådmannens kommentar 

25 Elevrådet ungdomstrinn 

Skjevik barne- og ung-

domsskole 

De er bekymret for trafikksikkerheten og ber om bedre 

gang- og sykkelforbindelser i hele området. 

Det stilles spørsmål om fremtiden til Oppdølbanen. 

Tur- og grøntområdet skal bevares. Det samme gjelder 

gårdsbrukene for å sikre identiteten som bygd. 

Det etterlyses infrastruktur for fritidsaktiviteter (flerbruks-

hall/svømmehall, skatepark). 

Strandområde må bevares og sikres som friluftsområde. 

 

Gang- og sykkelvegnett er fastsatt i kommunedel-

planen Hovednett for gående og syklende i Molde 

kommune. Den skal videreføres. 

Oppdølbanen vil vurderes i planprosessen. I ut-

gangspunktet skal en prøve å beholde banen. Molde 

kommune har tett kontakt opp mot prosjektgruppen 

for sykehuset. 

Bevaring av tur- og grøntområder/strandsonen ligger 

i målene for kommunedelplanen. Det kan være nød-

vendig med noen tilpasninger, men disse vil i så fall 

skje med målet å bevare mest mulig av områdene. 

Molde kommune har invitert befolkningen til å disku-

tere identitet og resultatene vil vektlegge i planleg-

gingen.  

Infrastruktur vil vurderes i planprosessen. Hvis Mol-

de kommune ser et realistisk behov skal det vurde-

res å tilrettelegge areal til formålet. 

 

18 Lars Østby I forbindelse med diskusjonen rundt parkering rundt det 

fremtidige sykehuset fremmer han forslag om en parke-

ringspark. Dvs. at parkeringsanleggene får grønne skiller 

og beplantning som gjør at den fremstår mer 

grønt/parkmessig. 

 

Dette er et fornuftig forslag. Parkeringsareal generelt 

bør tilpasses mer omgivelsen for å ikke være en 

sjenanse. Det kan dessverre ikke løses i kommune-

planarbeidet, men bør kommuniseres til prosjekt-

gruppen som jobber med sykehusplanleggingen. 

7 + 19 Ingolf Berg Innspill til ny boligområde gbnr. 56/1 Tomten blir med i vurderingen. 
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Dokumentner. Avsender Merknad Rådmannens kommentar 

12 Stig Roar Gimse Forslag om stenging av Oppdølvegen med en bussluse. 

 

Tiltaket må vurderes på detaljreguleringsnivå i for-

bindelse med sykehusprosjektet. 

 

13 Geir Haaseth Han har flere forslag: 

- Mer konkurranse innenfor dagligvaretilbudet. 

- Bedre tilbud for buss og bedre bensinstasjon. 

- Utbygging av gang-/sykkelvegen mot Molde verft 

- Viktig med tilbud som kinosal, café slik at man 

slipper å dra til Molde 

 

Det anses som usannsynlig at grunnlaget for to dag-

ligvarebutikker er på plass på Hjelset. Det er ikke 

tenkt å avsette øremerket areal til formålet. 

Gang- og sykkelnettverket er allerede regulert i 

kommunedelplanen hovednett for gående og syk-

lende i Molde kommune. Den skal videreføres. Pro-

sjektering må gjennomføres av de som er ansvarlig 

for vegen. 

Tilbud som kino og café på Hjelset er avhengig av 

god nok etterspørsel. Molde kommune vil vurdere 

flere mulige arealbruk i området med tanke på den 

fremtidige utviklingen på Hjelset.  

 

14 Svein Ludvik Holme Ved Hungnesmarka bør det kappes noen trær for å gjøre 

tomtene der mer attraktive (utsikt). Det bør heller bygges 

en støyvegg hvis skogen var tenkt som støyskjerming. 

 

De nevnte tiltakene kan ikke planlegges i en kom-

muneplanprosess. Vurderingene må gjøres i forbin-

delse med detaljregulering og prosjektering av om-

rådene. 

 

8 Randi Hjelset Fredrik-

sen 

Innspill til ny boligområde gbnr. 54/1 

Sjøfronten bør brukes på en bedre måte, f.eks. Vorpenes 

bygget til bolig/forretning. 

 

Tomten blir med i vurderingen. 
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Dokumentner. Avsender Merknad Rådmannens kommentar 

5 + 10 Hjelset-Kleive fotball I tilfelle Oppdølbanen skal fjernes i forbindelse med byg-

ging av nytt sykehus må det tilbys en erstatning for å kyn-

ne tilby medlemmer det de trenger. 

  

Molde kommune har tett kommunikasjon med pro-

sjektkontoret for sykehuset angående arealbruk i 

området. Oppdølbanen har en stor betydning for 

området og dermed vil vurderingene gjennomføres 

skjærskilt nøyaktig. 

 

4 Inger Helene Fagerli Uttalelse ble sendt inn i forbindelse med valg av sykehu-

stomten. Hun fremhever  

Merknaden tas til orientering. 

29 Stig Andre Heggem Det mangler lekeplasser på Hungnesmarka. Det bør leg-

ges til rette for dette i planen. 

Vegen til Hungnesmarka bør ikke videreføres, men det bør 

legges alternativ atkomst fra Fv 62. 

Området brukes som turområde. Turstiene bør sikres 

gjennom kommunedelplanen. Det ble levert et kart som 

viser områdene som brukes i dag. 

 

Kommunedelplanen for Hjelset vil inneholde be-

stemmelser som setter krav til lekearealer. Molde 

kommune vil i tillegg vurdere å avsette grøntområ-

der/grøntstrukturer innenfor planområdet for å sikre 

områder som kan brukes til uorganisert lek. Det 

samme gjelder området som blir brukt som turområ-

de i dag. 

Atkomsten kan vurderes i kommunedelplanen, men 

det står ikke fast, hvilke løsninger som vil velges. 

 

30 Arild Edvard Berild Potensialet som ligger i Hungnesmarka (naturressursene) 

må tas hensyn til. Boligbygging må gjennomtenkes. 

Det bør tenkes på en kyststi fra sykehuset østover med 

tilkomst til småbåthavn over Oppdølselva. 

 

Hungnesmarka og mulighetene for friluftslivet også i 

tilknytting til boligområder skal vurderes i planpro-

sessen. Der skal legges vekt på en god balanse 

mellom formålene i planen. 

Stien blir nevnt flere ganger og skal vurderes så 

langt det er hensiktsmessig på kommuneplannivået. 
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Dokumentner. Avsender Merknad Rådmannens kommentar 

32 Kari Tuseth og  

Magnus Aasheim 

Det bør skapes et mest mulig bilfri tettsted. Hovedtyngden 

må samles på hovedvegene. Det bør legges opp til god 

støyskjerming. I tillegg foreslås det flere trafikkregulerende 

tiltak. 

Det bør tilstrebes en turmulighet langs sjøen. Overgangs-

mulighet over Oppdølselva. Forbindelse over/under E39. 

Parkering for sykehuset bør skje på en måte som er minst 

mulig dominerende. Parkeringstunnel er ønskelig. 

Flere forslag omhandler trivsel og bruk av friområdene 

samt sikring av disse. Bl.a. stier/turveger, svømmebas-

seng, lekeplasser, samlingssteder, bibliotek mm. Sen-

trumsfunksjoner bør samles rundt dagens dagligvarebu-

tikk. 

Det bør satses på lave hus. Bedre utnyttelse av området 

mellom Oppdøl og Skjevikvegen. Øvrebygda kan bebyg-

ges. Bebyggelsen sør for Fv 62 bør harmoniseres med 

omgivelsen. 

Forslag om diverse tiltak i ledningsnettet (varme, fiber o.l.) 

 

Å skaffe et bilfritt sted, respektive et sted der det 

bare tillates kjøring knyttet til eiendommene er vans-

kelig å realisere i kommuneplanarbeidet. Forslaget 

bør fremmes til prosjektgruppen som jobber med 

sykehuset og kan evt. vurderes når detaljregule-

ringen for sykehuset og andre deler av Hjelset blir 

aktuelle.  

En tursti land sjøen er en god idé, det vil vurderes 

under planleggingen om og hvis ja, hvordan den kan 

være med. 

Molde kommune kan i utgangspunktet bare legge til 

rette for et utvidet tilbud på aktiviteter gjennom areal-

formålet. Behovet skal vurderes i den videre plan-

prosessen basert på forventet befolkningsvekst og 

utviklingsstrategiske tanker. Mange tiltak vil være 

avhengig av privat engasjement og eksterne aktører. 

Bebyggelsens utforming fastsettes ikke på kommu-

neplannivå, men i detaljprosesser. Alle aktuelle om-

råder og områder Molde kommune har fått innspill 

om vil vurderes nærmere i den videre planproses-

sen. 

 

53 Hjelset Fram 

Fannefjord Småbåtfo-

rening 

De uttaler seg i fellesskap om at friområdet rundt bade-

strand på Hjelset bevares til allment bruk. 

De påpeker behov for et egnet servicebygg i forbindelsen 

Molde kommune har ingen planer om å endre status 

på badestranden på Hjelset. Utbygging i strandso-

nen der er ikke ønskelig. 
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Dokumentner. Avsender Merknad Rådmannens kommentar 

Hjelset Velforening med dette og legger ved tegninger for et slikt bygg. 

 

Evt. tiltak som servicebygg må avtales utenfor kom-

muneplanprosessen med Molde kommune. 

 

36 Nils Petter Øie Innspill til ny boligområde gbnr. 54/64 og 54/65 

 

Tomtene blir med i vurderingen. 

 

40 Kari Camilla Angvik 

Lars Gunnar Aabak 

Angvik 

Innspill til ny boligområde gbnr. 62/44 Tomten blir med i vurderingen. 

 

26 + 45 Per Arve Øye Innspill til ny boligområde gbnr. 56/8 og 56/11 Tomtene blir med i vurderingen. 

 

- Øystein Solli Han fremmet en oversikt over løyper som preppes av Hjel-

set skisenter. 

Atkomst til utmarka og turområder må sikres i planlegging-

en. For løypene som starter på Berg/Roaldset må det 

planlegges parkeringsplasser. Det må også tenkes på, å 

forlengere løypene til Skjevikåsen og Hungnesmarka. For 

det må det være bruløsing over Oppdølselva man kan 

krysse med løypemaskiner. 

 

Løypene ble inkludert i et arbeidskart over kjente 

friluftsområder på Hjelset som sanner grunnlag for 

vurdering av tiltak. 

Å skaffe sammenhengende løyper er ønskelig, men 

kan ikke løses i kommunedelplanen utover at man 

prøver å sikre sammenhengende grøntkorridorer. 

Kryssing av elva og over/underganger ved hovedve-

ger må inngå i detaljprosjekteringen av de enkelte 

prosjektene. 

Parkeringsplasser som startpunkt ved løypesyste-

met vil bli vurdert i planen. 

 

56 Tore Berg Innspill til ny boligområde gbnr. 56/3 Tomten blir med i vurderingen. 

 

55 Solveig S. Berg Innspill til ny boligområde gbnr. 56/6 Tomten blir med i vurderingen. 
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Dokumentner. Avsender Merknad Rådmannens kommentar 

 

- Heidi Remøy Berild Hun sendte et kart som viser forløp av turløypen i baklia. Turløypene er inkludert i kartet over friluftsområder 

som er arbeidsgrunnlag for vurderinger av tiltak i 

området. 

 

58 Per Hostad Innspill til ny boligområde eller et kombinert område bolig, 

næring og forretning gbnr. 61/89 

 

Tomten blir med i vurderingen. 

Branntomt… 
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3. Oppsummering av innspill fra folkemøtet 5. november 2015 

Innspillene er delt inn etter tema. Like innspill kommenteres og føres opp bare en 

gang. 

En del momenter til 3.1 og 3.2 ble tegnet inn i kart av deltagere på folkemøtet. Inn-

spillene ble samlet i et felles kart og innspillene som boligområder, veger o.l. vil bli 

vurdert i planarbeidet. Selve kartet er ikke vedlegg til planen, men ligger i saksmap-

pen som arbeidsdokument. 

 

3.1 Kommunikasjon 

Innspill Kommentar 

Gangvei/undergang ved butikk 
 

Molde kommune har ved en anledning 
vært på befaring av området og ser nød-
vendigheten for en forbedring av mulig-
heten for å krysse vegen på det nevnte 
stedet. Det er allerede regulert en løs-
ning i en reguleringsplan. Dette må ikke 
løses i kommuneplanen, men prosjekte-
res. 
 

Beholde lokale turstier/snarveier 
 

Lokale veger/snarveger er viktige forbin-
delser for lokalsamfunnet. Så vidt mulig 
kan Molde kommune prøve å bevare de 
største forbindelsene som vi ble kjent 
med under prosessen med innhenting av 
informasjon. Den beste måten å bevare 
slike forbindelser er gjennom en detaljre-
guleringsprosess. 
 

Bro lengre nede ved sykehuset/Hjelset 
strand ved elva/knytte sammen Hjelset 
med sykehuset (Oppdøl) gjennom en bru 
 

Disse forbindelser er del av en juridisk 
bindende plan for hovednett for gående 
og syklende i Molde kommune. Disse vil 
videreføres i kommunedelplanen. Pro-
sjektering av sykehuset og utearealet er 
en god sjanse å konkretisere denne pla-
nen i en detaljreguleringsprosess. 
 

Forbedre og ferdigstille Eidshalsen 
 

Dette er et tiltak som må prosjekteres i 
samarbeid mellom Molde kommune og 
Statens vegvesen. Det vil ikke ha inn-
virkning på utforming av kommunepla-
nen. 
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Innspill Kommentar 

Sentrum ved butikken i dag 
 

Dette dekker seg med den midlertidige 
konklusjonen Molde kommune har kom-
met fram til. Dette legges til grunn for 
videre planstrategien for kommunedel-
planen. 
 

80-sone fra Kristiansundkrysset til butik-
ken er livsfarlig 
 

Dette er korrekt, men ingenting som kan 
løses i kommunedelplanen. Det må tas 
kontakt med Statens vegvesen hvis det 
skal endres. 
 

Gang- og sykkelsti (Hjelset/Kleive) gate-
lys 
 

Gang- og sykkelvegen er del av kommu-
nedelplanen hovednett for gående og 
syklende i Molde kommune. Den vil in-
nenfor planavgrensningen bli del av den 
nye kommunedelplanen for Hjelset. 
Selve gatelys er et tiltak som ikke kan 
knyttes til kommuneplanarbeidet, men 
må behandles særskilt av den ansvarlige 
fagavdelingen. 
 

Forbedre sjøvegen ved sjøen 
 

Innspillet har kommet flere ganger. Det 
er per i dag etablert en sti rundt Oppdøl 
som går langs elva og fjorden. Den er 
ikke del av gjeldende kommuneplanens 
arealdel. Vurdering å legge en sti inn i 
den nye planen vil inngå i vurderingen. 
 

Forbedre busstilbudet Molde – Hjelset 
 

Dette er et tiltak som er uavhengig fra 
kommuneplanen. Det som vil skje i plan-
arbeidet er vurderinger om det må avset-
tes særskilt areal til formålet i planen 
også med tanke på etablering av det nye 
sykehuset og i forbindelse med mulige 
forandringer i bebyggelsesstrukturen. 
Vurderingen vil skje fortløpende. 
 

Bussterminal 
 

Se merknaden ovenfor. Vurderingen vil 
inngå i planarbeidet. 
 

Hovedtrafikk utenfor/lokaltrafikk innenfor 
 
 

Kommunedelplanen vil ikke se på tra-
fikkmønstret på Hjelset i detalj. Det vil 
reguleres en overordnet vegstruktur som 
ikke går inn på hvem som skal bruke ve-
gene. Likevel vil det vurderes ulike til-
tak/arealformål (f.eks. kollektivtrafikk og 
parkeringsareal samt gang- og sykkel-
forbindelser) med tanke på sykehusbyg-
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Innspill Kommentar 

ningen og fordeling av funksjoner innen-
for planavgrensningen. Dette kan ha 
virkning for fordeling av trafikken på Hjel-
set. 
 

Tilrettelegge for barn (lekeplasser) 
 

Dette er et viktig innspill og i samsvar 
med det Molde kommune har jobbet med 
i andre planer. Barn og unges interesser 
vil legges særlig vekt på i planleggingen. 
Lekeareal er ikke bare fysiske lekeplas-
ser, men også å ta vare på eksisterende 
grønnstruktur og områder som barn og 
unge bruker daglig. Gjennomføringen av 
barnetråkket og tilbakemeldinger fra sko-
len og barnehagen hat gitt kommunen en 
god oversikt over hvilke arealer som er 
viktige. I det videre arbeidet og spesielt i 
vurderingsfasen for fastsetting av areal-
bruken vil disse informasjon får en bety-
delig vekt i avgjørelsen. 
Utover dette vil bestemmelsene sikre 
uteoppholdsareal og lekeareal med god 
kvalitet. 
 

Gangvei langs gamle (dagens) E 39 fra 
Hjelset sentrum 
 

Se ovenfor vedr. kommunedelplanen for 
gående og syklende. 
Tiltak langs E39 ligger innenfor ansvars-
området for Statens vegvesen. 
 

Tunell fra Kristiansundkrysset og vest-
over (Vegen oppfattes som barriere i 
dag) 
 

Med bygging av en ny E39-trasé vil tra-
fikkmengden gjennom Hjelset med stor 
sannsynlighet går ned. Sykehuset vil 
fortsatt generere en del trafikk, men det 

Nødvendige underganger for å sikre my-
ke trafikanter 
 

Gjennom deltagelses- og analysepro-
sessen kom det fram flere områder som 
anses som trafikkfarlig med tanke på 
kryssing av hovedvegene. Det er både 
innspill fra private, men også tilbakemel-
dinger fra skolen og barnehagen. Kom-
munedelplanen er på overordnet nivå, 
slik at gangvegtraseer bare delvis kan 
tegnes inn uten detaljerte løsninger. Li-
kevel vil innspillene videreformidles til de 
ansvarlige i prosjekteringen av bl.a. ny 
E39. 
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Innspill Kommentar 

Nytt kryss (evt. nedsenket veg) forbi 
Skjevikåsen/Vikamyra 
 

En undergang under fylkesvegen mellom 
Vikamyra og Skjevikåsen er regulert. 
Likevel kan en vurdere å ta med denne 
forbindelsen i kommunedelplanen som 
streksymbol. 
 

Kyststi 
 

En kyststi er ikke del av dagens kommu-
neplane eller reguleringsplaner i områ-
det. Ideen er likevel bra. Det vil vurderes 
om en gangsti tas med i kommunedel-
planen. 
 

Bussluse ved østre enden av sykehu-
stomten 
 

Selve detaljutforming av vegnettet er ikke 
del av kommuneplanarbeidet. Det gis 
bare informasjon om veghierarki og for-
løp. Slike tiltak må være del av detalj-
planleggingen rundt sykehusbygget og 
vurderes nøyaktig. 
 

Ingen gjennomkjøring på Oppdølsvegen 
 

Se kommentaren ovenfor. 
 

Ikke utbygging på Hungnes 
 

Hungnes har vært del av plandokumen-
tene siden 1976. Reguleringsformålet 
har hele tiden vært boliger, mens størrel-
sen av det avsatte området har vært va-
riert. 
Alle områder vil vurderes, men allerede i 
en tidlig fase av planleggingen kan det 
konkluderes med at Hungnes(marka) vil 
være med i den nye planen. Det må like-
vel vurderes størrelsen o.l. med tanke på 
andre interesser som må ivaretas. 
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3.2 Knutepunkter/sentrale steder 

Det ble stilt følgende spørsmål til deltagerne: 

 Hva oppfattes som sentrum i dag? 

 Hvilke kvaliteter og tilbud skal et lokalsamfunn ha? 

 Hvordan bør sykehuset integreres på Hjelset? 

 Hva forventer man vil skje med bygging av et nytt sykehus på Oppdøl? 

Andre kommentarer ble tatt med som generelle innspill til planarbeidet. Innspillene er 

samlet, dvs. at momenter som ble nevnt flere ganger sammenfattes under ett. 

Innspill Kommentar 

Vikamyra/Skjevikmåsen oppfattes som 
sentrumsområdet 
 

Innspillene dekker seg med det som 
Molde kommune har konkludert med hit-
til. Utvikling på Hjelset bør dermed skje 
knyttet opp til dette området. Dette vil 
vurderes i videre saksgangen. 
 
 
 

Industri og sentrale funksjoner bør ikke 
komme i konflikt 
 

Dette er et viktig innspill som må jobbes 
med videre i prosessen. Industri kan 
komme i konflikt med mange andre funk-
sjoner pga. forurensning (støy, støv, lukt, 
trafikk). Boligområder og sentrale funk-
sjoner må skjermes fra dette. 
 

Utvikling av basistilbud for et lite tettsted 
 

Molde kommune vil ut ifra vurderingene 
som ble gjort og innspillene som har 
kommet inn vurdere, hvilke tilbud det må 
tilrettelegges for. Noen tilbud er essensi-
elle og faller delvis inn i kommunens an-
svarsområde (f.eks. barnehage, skole, 
eldreomsorg), andre tilbud er avhengige 
av private aktører. Molde kommune kan i 
kommuneplanarbeidet legge til rette for 
utvikling av tilbud gjennom regulering av 
enkelte områder til et spesielt formål, 
selve utviklingen av tilbudet er oppgave 
av private aktører. 
 

Tilbudene bør samles tett på Vikamy-
ra/Skjevikåsen 
 

Som nevnt ovenfor dekker seg innspillet 
med det som kommunen så langt har 
konkludert med. Dette ses videre på i 
planprosessen. 
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Innspill Kommentar 

Friluftstilbudet skal ivaretas og bygges ut 
 

Hjelset har stor potensiale for friluftsliv 
med nærhet til fjord og fjells i hele områ-
de. Molde kommune skal så vidt mulig ta 
vare på disse mulighetene og knytte det-
te tett inn på utviklingen av området. 
 

Gangveier skal binde sammen områdene 
på en god måte 
 

Kommunedelplanen – Hovednett for gå-
ende og syklende i Molde kommune vi-
ser en del forbindelser som mangler på 
Hjelset. Oppdølselva, Gujordselva, E 39 
og fylkesvegen er barrierer som må fjer-
nes. Kommunedelplanen kan detalj ikke 
prosjektere disse forbindelsene, men 
vise de som eget formål/streksymbol i 
planen. Det vil også bli en moment i 
kommunikasjonen med Helseforetaket 
om utvikling av sykehustomta. 
 

Gode samferdselsløsninger må velges 
for å minimere trafikk og støy i boligom-
rådene 
 

Molde kommune har allerede begynt å 
drøfte fremtidige løsninger. Det som kan 
sies med sikkerhet er at trafikken vil øker 
og at vi er avhengige av god trafikkavvik-
ling som ikke fører til en økt belastning 
av dagens og fremtidens beboere. Her 
må det ses helhetlig på en kombinasjon 
av privatbilisme, kollektivtrafikk og lokale 
løsninger for gående og syklende. 
 

Parkeringstunnel i fjellet med utgang til 
sykehuset 
 

Er interessant, men kostnadsintensivt 
forslag som må vurderes om dette er 
realistisk (koste-nytte relasjoner) i områ-
det. 
 

Bevare uteareal til sykehuset til frilufts-
områder og senere utbygging 
 

Molde kommune er i tett kontakt med 
prosjekteringsgruppen for det nye syke-
huset og deler tanker rundt dette. Flere 
innspill også fra barnetråkket og fra kon-
takt med skolen og barnehagen viser 
betydningen av området. Dette skal mest 
mulig bevares og utvikles for å bevare 
funksjonen. Samtidig må sykehuset få så 
mye plass som det trenges.  
 

Bygge sammen Oppdøl og Vikamyra 
gjennom boligutvikling 
 

Området mellom Oppdøl og Vikamyra ha 
potensiale for en annenledes bebyggel-
se. Hvilken virkning det har for kommu-
nedelplanen vil konkretiseres i den vide-
re planprosessen. 
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Utvikle området rundt sykehuset ved 
sjøen 
 

Se ovenfor. Området er et viktig frilufts-
område på Hjelset. Forhold syke-
hus/friluftsliv må jobbes med. 
 

Sykehuset vil føre til større tilflytting 
 

Over tid vil sykehuset føre til en økt inn-
flytting på Hjelset. Det vil sannsynligvis 
ikke skje med en gang, men over tid. Det 
er viktig å være forberedt på det og legge 
til rette i kommuneplanen både med bo-
ligareal og nødvendige funksjoner for å 
sikre en god utvikling på Hjelset. Befolk-
ningsprognosen til 2040 med sykehuset 
vil være grunnleggende for planarbeidet. 
 

Tilrettelegging for mer boligutvikling 
 

Befolkningsvekst øker behovet for bolig-
areal. Kommunedelplanen skal basere 
utvikling av boligareal både basert natur-
lig og sykehusrelatert økning av innbyg-
gertallet. Det skal være et tilstrekkelig 
antall boliger for ulike behov tilgjengelig 
på Hjelset. 
 

Utvikling av eksisterende boligområder 
 

Dette er et punkt som skal belyses under 
planarbeidet. Der det er mulig å utvikle 
tilbud innenfor eksisterende områder skal 
det etter gjeldende regelverk prioriteres 
før omregulering av andre områder. 
 

Handelstilbud og tjenestetilbud bør utvik-
les 
 

Det er viktig av innbyggerne på Hjelset 
kan forsyne seg med de varene som en 
trenger i det daglige livet. I tillegg må det 
være tilbud for enkelte tilbud innenfor 
service. Målet må være å tilby nok areal 
slik at en utvikling kan skje som er i for-
hold til innbyggertallet og stedets størrel-
se. 
Sykehuset kan føre til utvidet tilbud som 
kan være stedsfremmet, men som er 
viktig å ha i nærheten/tilknytting. 
  
 

Vekst i området må stimuleres 
 

Molde kommune kan i kommuneplanen 
legge til rette gjennom regulering av 
areal til ulike formål. Selve utviklingen 
utover de kommunale ansvarsområdene 
vil falle i ansvarsområdet for private aktø-
rer. 
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Opprettholde basisfunksjoner (f.eks. sko-
le og barnehage) 
 

Det er ingen planer om å endre basistil-
budet i området. Etter informasjonen 
som foreligger må enkelte områder styr-
kes. 
 

Større aktivitetsliv, foreninger, idrettslag 
osv. 
 

Molde kommune kan tilrettelegge med å 
regulere areal til ulike aktiviteter. Selve 
tilbudet må utvikles på privat Initiative.  
Det er selvfølgelig mulig å snakke med 
kommunen om enkelte prosjekter, men 
dette er ikke del av en kommunal areal-
plan. 
 

Et lokalt sentrum skal inneholde: 
- Skole og barnehage 
- Dagligvarebutikk 
- Ungdomstilbud 
- Treningsstudio/-anlegg 
- Friluftsområder i nærhet 
- Kafé og restaurant 
- Butikker (lite butikksenter) 
- Brannstasjon 
- Grendahus/klubbhus 
- Vann i svømmebasseng 
- Kunstgressbane 
- Volleyballbane 
- Skøytebane 
- Fotballbane 
- Apotek 
- Sykehushotell 
- Hotell/motell 
- Eldreboliger/eldresenter 
- Større båthavn 
- Kaianlegg for ambulansebåt 

 
 

Det er en lengre liste med ulike ønsker 
og forestillinger om hva som skal være 
innholdet i lokalsentrum. 
Mange av de elementene som er nevnt i 
innspillene er allerede på plass. Det kan 
nevnes skole, barnehage, dagligvarebu-
tikk, friluftsområder og diverse idrettstil-
bud. 
 
Andre tilbud som f.eks. apotek, kai til 
ambulansebåt og sykehushotell er an-
svarsområder for sykehuset og vil kom-
muniseres videre. Det er ikke opp til 
kommunen å bestemme over nødven-
digheten. 
 
Tilbud som ligger innenfor kommunal 
ansvar som brannstasjon (under vurde-
ring) og eldreboliger (nødvendig) vil 
inngå i den vurderingen for kommune-
delplanen. 
 
For andre tilbud som treningssenter, ho-
tell o.l. kan Molde kommune etter vurde-
ring tilrettelegge gjennom valg av formål 
og planbestemmelser. Dette vil bli nøy-
aktig vurdert i den videre prosessen. 
Hvilke tilbud det vil komme til slutt er 
markedet som avgjør og lokalt engasje-
ment. 
 

Sykehuset vil føre til et større behov for 
servicenæringer 
 

Dette er en realistisk vurdering av situa-
sjonen som vil inngå i arealplanen. 
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Sykehuset vil føre til en vekstperiode 
under bygningen 
 

Det er mulig at bygging av sykehuset vil 
føre til vekst under anleggsfasen. Det er 
ikke sagt at dette vil kreve tiltak i kom-
muneplanen. Mange behov kan dekkes 
innenfor den gjeldende planen og de til-
budene som allerede finnes på Hjelset. 
 

Sykehuset vil føre til gradvis befolk-
ningsøkning 
 

Dette dekker seg med kommunens for-
ventninger og vil inngå i arealplanen. 

Sykehuset vil føre til nye turve-
ger/sykkelstier 
 

Som nevnt før har Molde kommune alle-
rede vedtatt en kommunedelplan som 
viser gang- og sykkelforbindelser som 
skal etableres. Sykehuset gjør det nød-
vendig å realisere flere av disse innen 
rimelig tid.  
Det er vanskelig å si om det er turstier 
som vil resultere av sykehusbyggingen. 
Det er mer realistisk at man skaffer gode 
forbindelser til turområdene i fjellet og 
rundt sykehuset. 
  
 
 
 

Sykehuset vil føre til betydelig mer trafikk 
 

Sykehuset skal betjene hele regionen. 
Dvs. at det vil kommer pasienter, besø-
kende, ansatte fra mange ulike kommu-
ner. Dette vil definitivt føre til økt trafikk. 
Kommunedelplanen må legge til rette for 
god trafikkavvikling å åpne for alternative 
løsninger – spesielt kollektivtrafikk. 
 

Kollektivtilbudet vil bli bedre med syke-
huset 
 

Et godt kollektivtilbud vil være en viktig 
faktor for å håndtere trafikken til og fra 
sykehuset. Molde kommune må legge til 
rette for det i selve planen og vil ha tett 
kontakt med Møre og Romsdal fylkes-
kommune som bestiller for kollektivtrafik-
ken for å sikre det mest hensiktsmessige 
tilbud. 
 

Det vil bli behov for ny barnehage og 
skole 
 

Etter tallene som foreligger per i dag er 
det god kapasitet i både skole og barne-
hagen for å håndtere den forventete ut-
viklingen. Samtidig vil det i kommunepla-
nen tas hensyn til evt. nødvendige utvi-
delser av begge tilbudene og det vil dis-
kuteres behov for et ekstra barnehagetil-
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bud med fagavdelingen. Skulle det anses 
som nødvendig vil dette inkluderes i pla-
nen. 
 

Gatebelysningen vil bli utbygd 
 

Gatebelysningen er viktig for trafikksik-
kerheten og må vurderes av fagavde-
lingen. Det er ikke en direkte konsekvens 
av sykehusbygningen, men mer et gene-
relt tiltak som må vurderes fortløpende. 
 

Gang og sykkelveg til Kleive 
 

Kleive og Hjelset ligger i god sykkelav-
stand fra hverandre. Kommunedelplanen 
for gående og syklende viser allerede i 
dag behovet og setter krav for en gang- 
og sykkel mellom de to tettstedene(i til-
felle det skal skje større endringer på 
vegen). Det er Statens vegvesen som er 
ansvarlig for prioritering og gjennomfø-
ring av et slikt tiltak. Kommunedelplanen 
skal likevel inkludere streksymbolet for 
dette. 
 

  

3.3 Stedets identitet 

Pga. tilbakemeldinger Molde kommune hadde fått i oppstartsfasen var det viktig å 

finne ut, på hvilket nivå utviklingen på Hjelset skulle skje. 

Det ble stilt et spørsmål til deltagerne: 

 Hvilken identitet skal Hjelset ha i 2040? Bygda, bydel eller bygdesenter? 

 

Resultatene fra diskusjonen rundt bordene viser, at den største delen av deltagerne 

vare enige om at Hjelset – som omfatter «gamlebyen» Hjelset, nybyen Skjevika og 

Øvrebygda – bør utvikle seg som bygdesenter med utvidete funksjoner sammenlig-

net med dagens status quo. Veldig få syntes at Hjelset bør bli en bydel eller forbli 

bygda som den er. Molde by skal være det urbane sentrum i kommunen. 

 

Viktige momenter som ble trukket fra er utviklingen de siste årene som har gått fra at 

bygdene står hver for seg til at området har en større sammenhold. Skolesammen-

slåing og sammenslåing av idrettsklubb fra Hjelset og Kleive nevnes som eksempler 

for utviklingen. Utvikling bør bygge på sammenholdt mellom de tre mindre lokalsam-
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funn. Samtidig skal identitetsskapende elementer som enkelte bygg/området bevares 

i den fremtidige utviklingen.  

 

Området ses på som attraktivt boligområde med kvaliteter som grønne lunger som 

bør bevares. En boligmiks av eneboliger, småhusbebyggelse og rekkehus/blokker 

nevnes som mulighet. Bygging av sykehuset er en mulighet for utvikling og sambruk 

av infrastruktur. Det ble nevnt treningsfasiliteter, svømmebasseng og møterom. Sam-

tidig ses det på infrastruktur som er nødvendig eller ønskelig. Parkering rundt syke-

huset, kollektivtrafikk, veger ble nevnt flere ganger samt at områdene som er delt 

pga. veg eller vann må bindes bedre sammen. 
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4. Oppsummering 

Gjennom prosessen har Molde kommune fått en del verdifulle innspill og kommenta-

rer til planarbeidet. Spesielt folkemøtene og workshoppen ga en del innspill som vil 

hjelpe med å vurdere behovene for området. 

 

Særdeles viktig er diskusjonen rundt identiteten, der innbyggerne ga klar uttrykk for 

at de ønsker utvikling, men Hjelsets identitet som bygd skal ikke forsvinne. Bygging 

av sykehuset anses generelt som positivt og det ses på mulighetene som ligger i det. 

Likevel er det en del bekymringer for økt trafikk og trafikksikkerheten fordi Hjelset 

(spesielt Oppdøl) blir et viktig regionalt mål. God lokal infrastruktur for gående og syk-

lende samt god kollektivtilbud etterlyses. Hvor mye av dette kan løses i kommune-

delplanen må vurderes. Molde kommune tar merknadene alvorlig og vil legge til rette 

for en fremtidsrettet utvikling som ivaretar identiteten av området. 

 

Det blir nevnt en del infrastruktur som ønskes på Hjelset. Under planarbeidet må 

Molde kommune ser på hvordan disse ønsker dekker seg med behovet også i forbin-

delse med den forventete befolkningsutviklingen. I tillegg må det vurderes, hvilke til-

bud som fører til en målrettet utvikling av bygdesentret (jf. ønske om å bevare stedets 

identitet). Flere av ønskene kan ikke løses av kommunen, men der er mulig å tilrette-

legge slik at det finnes tilgang til egnet areal for det. Videre utviklingen må i de fleste 

tilfellene overlates til andre aktører. 

 

Det var en ganske entydig beskjed kommunen fikk om hva som anses som sen-

trumsområdet – Vikamyra og Skjevikåsen. Dette dekker seg med kommunens vurde-

ringer og planen og vurderingene vil basere seg på dette. 

 

Molde kommune hat mottatt en del innspill om areal som ønskes vurdert som bolig-

areal. All disse arealene skal vurderes (ROS-analyse og konsekvensutredning) og 

avgjørelsene om hvilke områder som blir inkludert i planen tas med grunnlag i den 

vurderingen og faglige valg for stedsutviklingen med et perspektiv til 2040. 

 


