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 Forord 

Detaljreguleringsplan for Sjukehuset Nordmøre og Romsdal (SNR) gir rammer for utbygging av nytt 

akuttsykehus ved Hjelset i Molde kommune. Bakgrunnen er at Helse Midt- Norge RHF (HMN) og Helse 

Møre og Romsdal HF (HMR) har vedtatt at det skal etableres ett felles akuttsykehus for Nordmøre og 

Romsdal på Hjelset med et poliklinisk tilbud/ distriktsmedisinsk senter i Kristiansund (1). Den aktuelle 

tomten tilhører i dag Klinikk for psykisk Helsevern Hjelset og omfatter området til tidligere Oppdøl 

sjukehus. SNR skal erstatte Molde sjukehus og Kristiansund sjukehus og etter planen stå ferdig i 2022. 

Reguleringsplanen bygger på et planprogram (2) konsekvensutredning for SNR (3) og kommunedelplan 

for Hjelset (4). Planen legger til rette for utbygging slik dette er vist i skisseprosjekt for sykehuset (5).  

Molde kommune er planmyndighet, mens Sykehusbygg HF, på vegne av Helse Møre og Romsdal HF, er 

tiltakshaver. Informasjon om prosjektet og planarbeidet vil være å finne på nettsidene til Sykehusbygg, 

Helse Møre og Romsdal og Molde kommune:  

http://sykehusbygg.no/prosjekter/sjukehuset-nordmore-og-romsdal-snr-konseptfase/ 

https://helse-mr.no/om-oss/nytt-sjukehus-snr 

http://www.molde.kommune.no/detaljreguleringsplan-for-snr-hjelset.5922042-291856.html 

 

Reguleringsplanen er utarbeidet av Norconsult for Sykehusbygg HF. Kontaktperson hos Helsebygg har 

vært Gudmund Moen (Gudmund.Moen@sykehusbygg.no). Kontaktperson hos plankonsulent 

Norconsult har vært Torbjørn Sivertsen (torbjorn.sivertsen@norconsult.com) 

 

Bergen, 17. august 2017 

 

  

http://sykehusbygg.no/prosjekter/sjukehuset-nordmore-og-romsdal-snr-konseptfase/
https://helse-mr.no/om-oss/nytt-sjukehus-snr
http://www.molde.kommune.no/detaljreguleringsplan-for-snr-hjelset.5922042-291856.html
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 Sammendrag 

Reguleringsplanen gir grunnlag for utbygging av nytt felles sykehus for Nordmøre og Romsdal (SNR) til 

erstatning for dagens sykehus i Kristiansund og Molde. Sykehuset skal ligge ved Hjelset, ca. 18 km øst 

for Molde sentrum på tomten til det tidligere Oppdøl sjukehus, der Klinikk for psykisk helsevern Hjelset 

holder til i dag.  

Skisseprosjekt for SNR (5) utgjør grunnlaget for planen. Det viser et nybygg på ca. 56.000 m² BTA1 lagt 

sørøst på tomten. Bebyggelsen knytter seg til platåer i landskapet med en tung base og lettere kubiske 

bygningsvolumer oppå basen. Hovedinngangen vender mot Opdølvegen. 

Plassering og organisering av bygningsmassen vil sammen med terrassering av terrenget knytte 

sykehuset og landskapet sammen og åpne for varierte utsyn innenfra og ut. Den indre organiseringen 

av sykehuset skal gi effektive internforbindelser og god arealutnyttelse og være forberedt på endringer 

i behandlingstilbud og sykehusdrift.  

Det blir lagt til rette for parkering nordvest for sykehuset, både på terreng og i parkeringsanlegg over 

flere plan. Plasser for bevegelseshemmede og av- og påstigning er lagt nærmest hovedinngangen. 

Besøkende ellers får noe lengre avstand. Ansatteparkering vil ligge lengst unna, men orientert mot 

personalinngangen. Beregninger antyder et parkeringsbehov mellom 1000 og 1200 plasser. 

Reguleringsplanen for ny E39 forbi Hjelset viser ca. 200 plasser ved nytt kryss mellom E39 og fv. 62.Disse 

er tiltenkt ansatte ved sykehuset. Planen vektlegger optimale løsninger for bussbetjening for å legge til 

rette for høy kollektivandel, særlig for arbeidsreiser til sykehuset.  

Reguleringen fastsetter plassering av ny bro over Oppdølselva og justert veitrasé og høyere standard for 

Opdølvegen. Veien til sykehuset med tilhørende gang- og sykkelforbindelser er sammen med 

adkomstområdet utformet for å gi gode løsninger for busser, gående og syklende og for å sikre uhindret 

fremkommelighet for utrykningskjøretøy. I planen er det redegjort for en midlertidig kryssløsning på 

dagens E39, Hjelsetvegen, dersom sykehuset skal tas i bruk før planlagt ny E39 Lønset – Hjelset er anlagt.  

I tråd med skisseprosjektets idé for det nye sykehuset, legger planen opp til at det nye bygnings-

komplekset skal stå mot Oppdølshaugen som en grønn landskapsform. Reguleringen viser allment 

tilgjengelige grøntområder rundt sykehuset, med dagens idrettsbane i behold og turdrag langs 

Oppdølselva og Fannefjorden. Planen fastsetter gang- og sykkeltilknytninger i retning vest, nord og øst 

i tråd med kommunedelplan for Hjelset (4) og kommunedelplan hovednett for gående og syklende i 

Molde kommune (6).       

Planen åpner for fremtidige utvidelser. Sammenlignet med skisseprosjektet, er det rom for økt 

byggehøyde og utbygging på planlagte parkeringsarealer. 

                                                                 
1 bruttoareal 
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1 Bakgrunn 

1.1 Forankring av sykehusprosjektet 

Lokalisering av sykehuset ble fastsatt av Helse Møre og Romsdal HF (HMR) og Helse Midt- Norge RHF (HMN) 

gjennom vedtak av idéfaserapport (7). Funksjonsfordeling mellom Sykehuset Nordmøre og Romsdal (SNR) på 

Hjelset og distriktsmedisinsk senter (DMS) i Kristiansund ble avgjort i behandling av konseptrapport for sykehuset 

(8). DMS skal inneholde poliklinikk og tilby dagbehandling og dagkirurgi. Tomtealternativet er utredet i regional 

og lokal konsekvensutredning (9) og (3).   

I oppstartsmøte med Molde kommune ble det avgjort at utredningsplikten er oppfylt gjennom tidligere 

konsekvensutredning (3), og at det skal utarbeides en detaljreguleringsplan med planprogram (10). 

1.2 Sykehuset som tiltak 

Aktiviteten ved dagens to sykehus i Molde og Kristiansund skal samles i ett felles akuttsykehus på Hjelset og et 

distriktsmedisinsk senter med dagkirurgi i Kristiansund. Hensikten er å sikre stabile fagmiljøer og mulighet for 

bærekraftig drift. I Helse Møre og Romsdal HF skal Ålesund Sjukehus være det mest spesialiserte sykehuset, mens 

St. Olavs hospital i Trondheim skal ha høyest grad av spesialisering i helseregion Midt- Norge. 

Akuttsykehuset på Hjelset skal ha vaktbærende funksjoner for indremedisin, kirurgi, nevrologi, føde, psykisk 

helsevern og anestesi. Det skal være døgnplasser for rehabilitering og kapasitet i akuttmottak for pasienter som 

legges inn akutt for rus. For hele SNR er det beregnet behov for 27 850 m² netto funksjonsareal, noe som med 

en brutto-/ nettofaktor på 2,0 tilsvarer et brutto arealbehov på 55 700 m². 

Sykehuset på Hjelset og senteret i Kristiansund er i år 2030 beregnet å ha ca. 2030 ansatte. Basert på demografisk 

fremskriving og omstilling av sykehusdrift antas det i 2030 å være ca. 55 000 liggedager ved sykehuset, noe som 

tilsvarer ca. 235 liggedager pr. døgn med ca. 230 driftsdøgn. Helse Møre og Romsdal HF er tiltakshaver for 

sykehusutbyggingen med Sykehusbygg HF som gjennomføringsorgan. 

1.3 Lokalisering og områdeavgrensing 

Planområdet ligger på Hjelset, et lokalsenter med ca. 1100 innbyggere, ca. 18 km øst for Molde sentrum, ved 

krysset mellom E39 og fv. 62. E39 går i retning Gjemnes og Kristiansund og fv. 62 mot Sunndalsøra. Eiendommen 

til Klinikk for psykisk helsevern Hjelset, tidligere Oppdøl sjukehus, er valgt som lokalisering for det nye sykehuset.   

Figur 1: Lokalisering av planområdet i Molde. Kilde: Norgeskart. 

Mot Gjemnes 

E39 

Kleive Hjelset 

Molde sentrum 

E39 

 

Fv. 62 mot  

Sunndalsøra 

Sykehustomten 
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Planområdet omfatter dagens sykehusområde avgrenset midt i Oppdølselva i vest og mot Fannefjorden i sør. 
Planen inkluderer Opdølvegen og eksisterende bebyggelse i Opdølvegen 1, 7 og 9. I nord avsluttes planområdet 
mot reguleringsplan for E39 Lønset-Hjelset med brokar for planlagt ny bro på nordsiden av elven. I nordøst er 
den gamle kraftstasjonen tatt med. 

 Figur 2: Planavgrensning. 

1.4 Planprosessen 

Etter å ha vært på høring og justert på bakgrunn av mottatte uttalelser, ble planprogrammet fastsatt 28. februar 

2017 (10). Forslag til reguleringsplan ble 3. mai lagt ut til offentlig ettersyn med høringsfrist 13. juni. 23. mai ble 

det avholdt et åpent informasjonsmøte på Hjelset. Etter anmodning fra regionale høringsinstanser ble 

høringsfristen forlenget. Det ble gjennomført flere møter med Fylkesmannen og Statens vegvesen for å avklare 

forhold knyttet til trafikksikkerhet, helikopterstøy, innflyvningsrutiner og sikkerhet mot flom og skred. Krav fra 

regionale statlige myndigheter er etterkommet og innarbeidet i foreliggende planforslag.  

1.5 Nasjonale føringer  

Nasjonale forventninger 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har vedtatt nasjonale forventninger til regional og kommunal 

planlegging (11) der tre temaer er pekt ut som viktige: 

− Gode og effektive planprosesser 

− Bærekraftig areal- og samfunnsutvikling 

− Attraktive og klimavennlige by- og tettstedsområder 

Lokaliseringen av sykehuset er avgjort, og punktene under vurderes som mest aktuelle for sykehusreguleringen: 

− …Kommunene sikrer at det utarbeides risiko- og sårbarhetsanalyser for utbyggingsplaner 

o Reguleringsplanen følges av en ROS- analyse som også danner grunnlag for løsninger i planen. 

− … kommunene identifiserer viktige verdier av naturmangfold og landskap, friluftsliv, kulturminner og 

kulturmiljø, og ivaretar disse … 

o Dette er vurdert i tidligere konsekvensutredning (3) og blir ivaretatt gjennom grønne formål og 

hensynssoner og for kulturminner ved bestemmelsesområder for automatisk fredete funn og krav om 

dokumentasjon av nyere tids kulturminner. 
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− Kommunene sikrer høy arealutnyttelse rundt kollektivknutepunkt, tilrettelegger for økt bruk av sykkel og 

gange i dagliglivet, og sikrer sammenhengende gang- og sykkelforbindelser av høy kvalitet.  

o Planen viser gode løsninger for bussbetjening og gang- og sykkelforbindelser ved sykehuset. 

− Kommunene tar vare på naturverdiene og legger til rette for fysisk aktivitet og trivsel for hele befolkningen 

ved å sikre sammenhengende grønne strukturer, åpne vannveier og nær tilgang til områder for lek, idrett, 

rekreasjon og nærfriluftsliv. 

o Planen regulerer større områder til grønne formål som skal være tilgjengelige for allmennheten.   

Strandsonen langs elven og fjorden vil være tilgjengelig fra regulert turdrag. Dagens ballbane 

opprettholdes som idrettsanlegg. 

− Kommunene legger prinsippene om tilgjengelighet og universell utforming til grunn i planlegging av 

omgivelser og bebyggelse.  

o Gang- og sykkelforbindelser i planen reguleres med universell utforming så langt dette er mulig. På- og 

avstigning for privatbiler, drosjer og busser ligger direkte knyttet til en adkomstplass ved 

hovedinngangen til sykehuset.  

Statlige planretningslinjer SPR og planbestemmelser SPB 

I tillegg til nasjonale forventninger gjelder statlige planretningslinjer SPR (tidligere RPR) og statlige planbestem-

melser SPB (tidligere RPB). Retningslinjene under peker seg ut som relevante for sykehusplanen: 

− Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging (12). 

o Sykehuset vil gi Hjelset en ny betydning i regionens bolig- og arbeidsområde. Sykehusreguleringen 

legger til rette for klima- og miljøvennlige transportformer.  

− Rikspolitiske retningslinjer for barn og unges interesser i planleggingen (13). 

o Det avsettes areal til lek og aktivitet på tilsvarende måte som i dag.  

I tillegg har følgende lover, forskrifter og retningslinjer vært styrende for planarbeidet: 

− Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven (14) 

o Planen sikrer universell utforming av ganglinjer og deler av uteområdene i planen.  

− Naturmangfoldloven (15) 

o Planbeskrivelsen redegjør for områdets økologiske tilstand og utbyggingens følger for naturmangfoldet. 

− Kulturminneloven (16) 

o Planen redegjør for arkeologiske funn og prosesskrav for dispensasjon fra Kulturminneloven. Planen 

setter krav om dokumentasjon av kulturminner fra nyere tid.  

− Retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging T-1442/2012 (17) 

o Planen avsetter rød og gul støysone for helikopterstøy og stiller krav om nærmere utredning og 

skjermingstiltak for berørte støyfølsomme bruksformål. Veitrafikkstøy er ikke beregnet ut over støy fra 

E39. Langs Opdølvegen fra E39 til sykehusparkeringen er det ingen støyfølsomme naboer. Av en 

trafikkmengde på ca. 4700 ÅDT er det kun ca. 700 som passerer ved boligeiendommene Opdølvegen 1 

og 5 og her vil det være lav hastighet. 

1.6 Regionale føringer 

Regional planstrategi 2016-2020  

I Møre og Romsdal fylkeskommunes regionale planstrategi (18) videreføres åtte regionale delplaner. Plan for 

klima og energi (19) og plan for kulturminner (20) anses som aktuelle for sykehusreguleringen. I planen for klima 

og energi er disse målene relevante for sykehusplanleggingen: 
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− Bypakken for Molde skal opprettholde andelen gående på 22 prosent og øke andelen syklende fra tre til syv 

prosent og andelen kollektivreiser fra fem til 10 prosent innen 2030.  

− Det skal bygges 70 km gang- og sykkelvei i fylket innen 2030. 

− Det skal være mulig å lade elbil ved alle trafikknutepunkter og offentlige bygninger. 

o Planen angir optimale løsninger for bussbetjening av sykehuset og viser gang- og sykkelforbindelser til 

ulike deler av Hjelset. Bestemmelsene stiller krav til lademuligheter for el- biler i parkeringsområdene. 

I kulturminneplanen er sykehusanlegget på Oppdøl betegnet som et sykehushistorisk minne med regional verdi.   

o Bruksverdien for eksisterende bygninger er vurdert som liten. Planen åpner for å rive dagens 

bygningsmasse. Viktige deler av anlegget er krevd dokumentert, noe som allerede er utført. 

Fylkeskommunens planstrategi fastsetter at Regional delplan for attraktive byar og tettstader skal revideres. 

Planen presiserer statlige retningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging slik: 

− Kollektivtrafikkandelen skal økes til 15 prosent i Molde innen 2021.  

− Løsninger som gir korte avstander mellom boliger, arbeidsplasser, handel og andre tjenestetilbud og slik 

reduserer transportbehovet og særlig bilbruken. 

Det heter at publikumsrettede funksjoner bør lokaliseres til kommune-, delregion- eller regionsenter og at dette 

også gjelder besøks- og arbeidsplassintensive statlige og fylkeskommunale virksomheter.  

o Med ca. 18 km. avstand til de største boligkonsentrasjonene er det i planen lagt stor vekt på god 

tilrettelegging for kollektivreisende og for gående og syklende.  

Fylkesplan for Møre og Romsdal 2017 – 2020   

Fylkesplanen (21) angir tre overordnede prioriteringer, tre innsatsområder og tre gjennomgående perspektiver, 

hvorav punktene under er vurdert som mest aktuelle for sykehusreguleringen: 

− Den overordnede prioriteringen attraktive bo- og arbeidsmarkedsregioner 

o Utforming av sykehuset og tilhørende utearealer med tilknytninger til lokalsamfunnet slik det er vist i 

planen, kan bidra til at Hjelset inngår i en attraktiv bo- og arbeidsmarkedsregion. 

− Innsatsområdet samferdsel 

o Planen viser løsning for optimal bussbetjening av sykehuset og anviser en balansert parkeringsdekning 

som svarer til en realistisk vurdering av behovet. 

− De to gjennomgående perspektivene barn og unge og klima og miljø. 

o Planen peker ut arealer som vil være tilgjengelige for lek og aktiviteter. Viktig grøntstruktur er ivaretatt 

ved elven og fjorden. Utbygging slik planen viser, vil være forberedt på klimaendringer.  

Reguleringsplan for E39 Lønset – Hjelset   

Reguleringsplan for ny trasé for E39 på strekningen Lønset – Hjelset (22) er nylig vedtatt. Veien er planlagt med 

to kjørefelt, midtdeler og forbikjøringsfelt og linjeføringen er forberedt for utvidelse til fire felt. På Hjelset 

planlegges et planskilt kryss der E39 knyttes til fv. 62 Istadvegen og Opdølvegen, der den siste vil være 

hovedadkomst til sykehuset og utformes som forkjørsvei med direkte linjeføring. Hjelsetvegen (dagens E39) blir 

sekundærvei i nytt kryss med Opdølvegen. 

På de vestvendte rampene i krysset er det lagt inn bussholdeplasser med gangveier til lokalveier eller gang- og 

sykkelveinettet. I kryssområdet er det avsatt parkeringsareal, som skal bli en del av sykehusets 

parkeringskapasitet. Den nye europaveien er ikke planlagt for gående og syklende. Lokalveiene vil få vesentlig 

lavere trafikk og vil bli et bedre tilbud for gang- og sykkeltrafikk. 
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Figur 3: Utsnitt fra kryss ved Hjelset i reguleringsplan for E39 Lønset – Hjelset. Illustrasjon Rambøll/ Statens vegvesen. 

Ny trasé for E39 ligger nord for Hjelsets tettbebyggelse og vil føre til at Hjelsetvegen kan bli en fredelig lokalvei i 

den vestre delen av bygda. Lenger øst vil fv. 62 Istadvegen følge dagens trasé og fortsatt skille Skjevikåsen fra 

senterområdet på Hjelset. Opdølvegen får en ny betydning som adkomst til sykehuset og må forventes 

oppgradert fra kommunal vei til fylkes- eller riksvei.   

Veiløsningene i sykehusplanen er koordinert med Vegvesenets regulering. Det er vurdert løsning for et 

midlertidig kryss på dagens E39 dersom sykehuset skal åpne før ny E39 står klar.  

1.7 Kommunale planer 

Kommunedelplan Hjelset 

Kommunedelplan for Hjelset (4) bygger på kommuneplanens samfunnsdel 2013- 2022 og erstatter deler av 

arealdelen 2009- 2020.  Utsnitt av plankartet viser trasé for ny E39 utenom tettstedet og byggeområde for 

sykehus på tomten til tidligere Oppdøl sjukehus. Over halve sykehustomten er det faresone for flom som skyldes 

flodbølge som kan følge av skred fra Opstadhornet. Elvebreddene langs Oppdølselva er også faresoner.  

Kommunedelplanen bekrefter gang- og sykkelforbindelser fra egen temaplan for gående og syklende (6).  

Planen fastsetter 100 meters byggegrense fra strandlinje. 

Når det gjelder støy blir det vist til gjeldende retningslinjer, og stilt krav om støyutredning og at støyfølsom 

bebyggelse ikke kan legges til rød støysone.  

Planforslaget angir føringer for arkitektur og estetikk, der det heter at ny bebyggelse skal være tett og lav med 

små volumer og tilpasset nærområdets karakter.  
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Figur 4. Kommunedelplan Hjelset, utsnitt av plankart og tegnforklaring. Sykehusområdet er avsatt til tjenesteyting nåværende 
og benevnt o_3 (noe som viser til offentlig tjenesteyting). 

 

o Detaljregulering for sykehuset presiserer kommunedelplanens føringer på disse måtene: 

o Offentlig byggeområde tjenesteyting utvides til å omfatte noe areal nordøst for Opdølvegen  

o Trasé og utforming av Opdølvegen er tilpasset planlagt utbygging 

o Gang- og sykkelforbindelser gjennom sykehusområdet er tilpasset planlagt utbygging 

o Parkeringsbehov for bil og sykkel er vurdert spesielt for sykehusvirksomhet 

o Avstand mellom sykehusbebyggelse og strandlinjen er under 100 meter i sørøst 

o Det forutsettes at sykehusbygninger kan etableres i støysone forutsatt tilstrekkelig skjerming 

gjennom fasadekonstruksjon  

o Arkitektonisk utforming og bygningsdimensjoner vil skille seg fra nabobebyggelsen 

Kommunedelplan Hovednett for gående og syklende i Molde kommune  

I kommunedelplan for gående og syklende (6) er det er det tre gang- og sykkelforbindelser som berører 

sykehustomten. Om GH1 og SH2 heter det at de skal utføres som sykkelvei med fortau fra barnehagen vest for 

elven til SH8. SH8 er omtalt som sykkelvei med fortau fra E39 langs Opdølvegen mot øst. GH2 er gangforbindelse 

fra båthavnen over elven gjennom sykehusområdet til Opdølvegen, uten angitt standard. 
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Figur 5. Utsnitt fra plankart fra Hovednett for gående og syklende i Molde kommune, planID K200902. 

o Planen viser sykkelvei med fortau fra ny bro over Oppdølselva vest på tomten frem til et adkomstområde 

ved sykehusets hovedinngang. Her er det planlagt en plass foran sykehuset og gang- og sykkelvei på 

motsatt side av Opdølvegen. Videre østover reguleres sykkelvei med fortau langs nordøst- siden av 

Opdølvegen. Fra området ved dagens bro viser planen gang- og sykkelvei på ny bro og langs Opdølvegen 

frem til adkomstplassen. Det er regulert tilknytninger til gang- og sykkelveien over Oppdølshaugen og 

turdrag langs elven og fjorden. For å unngå uheldige kryssinger av Opdølvegen like ved broen er 

eksisterende gang- og sykkelvei forutsatt nedbygd på strekningen nærmest broen.   

Gjeldende reguleringsplaner 

Illustrasjonene under viser reguleringssituasjonen ved planområdet. Sykehusområdet er i dag uregulert.  

 

Vest for sykehusområdet avsetter gjeldende 

reguleringsplan for Hjelset ny hovedvei nord for 

tettbebyggelsen. I vestre deler av Hjelset reguleres 

ulike kategorier bebyggelse med hovedvekt på 

småhus. En planendring bekrefter eksisterende 

småbåthavn med klubbhus. 

PlanID 0572 – Reguleringsplan for området Hjelset, 5. 
oktober 1973 
 

PlanID 200925 – Hjelset småbåthavn, 7. januar 2010 

 

I øst grenser tomten mot plan for Skjevika med 

hovedvekt på industri, offentlig bebyggelse og 

boliger i småhus. Endringer innfører konsentrert 

småhusbebyggelse og blokkbebyggelse. 

Ny plan for Skjevikåsen sikrer idrettsområder og 

naturområder ved Oppdølshaugen. Elven er regulert 

som naturområde i sjø og vassdrag. 

PlanID 200804 – Gang- og sykkelveg Skjevikåsen, 17. juni 
2010 
 

PlanID 0570 – Området Skjevika, 7. juni 1972 

Figur 6: Tilgrensende reguleringsplaner, mot vest øverst og mot øst nederst. Grunnlag: Molde kommune. 
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2 Planområdet 

2.1 Hjelsetbygda 

Lokalsenteret Hjelset ligger på nordsiden av Fannefjorden, ca 20 km. øst for Molde. Her tar fv. 62 mot 

Sunndalsøra av fra E39. Mot vest fører E39 til Molde og mot nord til Gjemnes og Kristiansund (via rv. 70). 

Oppdølselva deler bygda i to. Vest for elven er det tettbebyggelse med en tilnærmet gatemessig organisering 

langs Hjelsetvegen, noe som kan indikere et eldre tettsted. Etableringen av sykehus, tidlig på nittenhundretallet, 

bidro til å gi stedet større regional betydning. I etterkrigstiden ble Skjevik og Vikamyra, øst for Oppdølselva, bygd 

ut med boligfelt, skole og senterområde. Sykehustomten ligger mellom de to tyngdepunktene, men likevel 

avsondret, på et nes avgrenset av kollen i øst og elven i vest.    

  

Figur 7. Bygningskategorier på Hjelset med nyere senterområde, skole og boligfelt i øst og eldre delvis sjørettet bebyggelse i vest, 
tidligere Oppdøl sjukehus på neset og boligbebyggelse på Oppdølshaugen og langs fjorden, ny trasé for E39 er regulert. 

2.2 Landskap 

Hjelset ligger langt inn i Fannefjorden i et område med runde landskapsformer og frodig vegetasjon. Her er store 

skogarealer, men jordbruket preger store deler av området. Tomten ligger på en bred strandbrem avgrenset av 

Oppdølselva i vest og nord. Sykehusområdet har store grønne flater i kontrast til Oppdølshaugen i nordøst. 

  

Figur 8. Hjelset med skog og landbruksarealer og sykehusanlegget som institusjonsbygg i parklandskap, ortofoto Norgeskart 
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2.3 Bebyggelse og eiendomsforhold 

Oppdøl sjukehus var en stor institusjon med langt flere pasienter enn dagens Klinikk for psykisk helsevern Hjelset. 

Sykehusbygninger i mur og betong på to og tre etasjer ligger i parkmessige omgivelser. Nord i området ligger en 

stor driftsbygning og flere mindre gårdsbygninger. En villa og boligblokker i øst var opprinnelig for ansatte. I 

området ligger en fotballbane og langs elven og fjorden går en tursti.  

  

Figur 9. Sykehusbygninger og gårdshus i landlige omgivelser, 1962, foto NRK. 

Selve Opdølvegen, to boliger og en tidligere barnehage nordøst for veien, inngår i planen. Sykehuset, barnehagen 

og ett av bolighusene er offentlig eid. Boligen i Opdølvegen 1 er i privat eie og ligger nært veien som vil få en 

annen rolle med nytt sykehus. Denne og boligen i Opdølvegen 5 har avkjørsler til Opdølvegen nært planlagt 

adkomstplass for sykehuset. Her har også boligene vest i Langåsvegen sin veitilknytning.  

 Figur 10: Bolighus i Opdølvegen 1, foto Google Maps. 

2.4 Kulturminner 

Oppdøl kan være en av de eldste gårdene langs Fannefjorden. Sannsynligvis har det vært jordbruk her og 

bosetning i bronsealder, kanskje i yngre steinalder. Området endret karakter etter 1913, da Opdøl Asyl ble 

innviet, og siden har området blitt utbygd i takt med behovet ved institusjonen. 

  

Figur 11. B- sentralen (1913) til venstre og direktørboligen (1913) til høyre 
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2.5 Naturmiljø 

Oppdølselva renner ut i fjorden vest for sykehustomten. Her er det flommark med gråorskog. En sand- og 

grusforstrand tangerer sykehusområdet i sør. Elveløpet er modifisert etter 1960, blant annet med flomvern mot 

vest. Selve tomten ligger delvis på elveøra og store deler er preget av utbygging, veier og parkering. 

Grøntarealene har en parkmessig karakter, men inneholder også noe dyrket mark.  

2.6 Friluftsliv og folkehelse, nærmiljø og barn og unges interesser 

Sykehusområdet har verdi for nærmiljø og friluftsliv på Hjelset. Det er fri adgang til sjø og et attraktivt 

strandområde gjennom dagens åpne bebyggelsesstruktur. Tilsvarende kvaliteter finnes ved småbåthavnen på 

andre siden av elveosen og langs deler av elvebredden mot Oppdølselva. Området inneholder en fotballbane 

med tribune og grønne flate omgivelser som kan romme ulike aktiviteter. I nordøst grenser planområdet til et 

friområde som strekker seg opp til skolen. Her er turvei og skianlegg med lysløyper og hoppbakke. 

2.7 Vei og trafikk 

Veitilknytning 

Hovedadkomst til sykehuset vil være fra E39 via Opdølvegen. Planlagt ny E39, jf. kapittel 1.6 Regionale føringer, 

vil forskyve veitilknytningen noe lenger øst, der det fra planskilt kryss på E39 etableres arm til Istadvegen (fv. 62) 

og Opdølvegen, som får gjennomgående linjeføring mot sykehuset. Skillet mellom reguleringsplanen for E39 og 

sykehusplanen går i det nordre brofestet ved Oppdølselva. Nytt hovedveikryss og ny utforming av Opdølvegen 

skal sikre god trafikkavvikling med spesiell vekt på fremkommelighet for buss. Dersom sykehuset tas i bruk før 

ny E39 er anlagt, er det forutsatt at det blir etablert et midlertidig kryss mellom Opdølvegen og eksisterende E39 

Hjelsetvegen. Også i en slik midlertidig situasjon skal Opdølvegen ha ny linjeføring og ny bro over Opdølselva. I 

overgangsfasen vil det være like påkrevd med optimal fremkommelighet for kollektivtrafikk som i den 

permanente situasjonen.  

Det legges opp til å knytte Langåsvegen til Åsvegen og kommunalt veinett i retning nordøst mot fv. 62, i stedet 

for til Opdølvegen ved sykehuset. Dette vil gi en enklere og mer oversiktlig trafikksituasjon i ved sykehusets 

adkomstsone med hovedinngang og adkomst til ambulansestasjon og akuttmottak, samt økonomiinngang. 

Kollektivbetjening 

Hjelset betjenes i dag av busser mellom Molde sentrum og Kleive med ca. 15 avganger på hverdager. Arbeidsruter 

mellom Molde og Angvik supplerer kollektivtilbudet. I tillegg kommer ekspressbusser til Sunndalsøra og 

Kristiansund, der de siste har timesavganger. Fylkeskommunen foreslår å styrke busstilbudet på aksen Molde – 

Kristiansund. Halvtimesavganger på relevante tider virker sannsynlig. Når sykehuset er etablert vil lokalbuss langs 

sjøen via Hjelsetvegen i vest og Opdølvegen/ Sjøvegen i øst trolig bli opprettholdt. For denne ruten er det aktuelt 

å passere gjennom sykehusområdet, mens ekspressbussene og arbeidsrutene trolig vil snu ved sykehuset. 

Gang- og sykkelsamband 

Gang- og sykkelvei går i dag fra Oppdølkrysset mot vest gjennom den vestre delen av Hjelset. Skjevikområdet kan 

nås via boligveier og Opdølvegen, alle med lav trafikk i dag. I tillegg kommer turvei over Oppdølshaugen. 

Parkering 

I rapporten Parkeringsbehov SNR Hjelset (23) antas at på en hverdag i 2030 vil ca. 2000 ansatte og ca. 1200 

pasienter og besøkende komme til sykehuset. Dette kan gi en trafikkmengde på ca. 4000 ÅDT (gjennomsnittlig 

trafikk pr. døgn). Med grunnlag i anslag over andelen kollektivreisende, bilpassasjerer, syklende og gående, antas 

parkeringsbehovet å ligge på 1000- 1200 plasser.  
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2.8 Teknisk infrastruktur 

Ny brannstasjon 

Et sykehus stiller krav til brannberedskap. Derfor planlegges det ny brannstasjon i Hjelset sentrum.  

Vann og avløp 

Vann- og avløpsnettet på sykehusområdet er relativt gammelt. Mye av intern-nettet må saneres som følge av 

sykehusutbyggingen eller fordi det er behov for utskifting. Til skisseprosjektet er det utarbeidet en rapport over 

teknisk infrastruktur, eksisterende situasjon og behov for det nye sykehuset (24). Vannforsyningen er i dag fra 

Fannefjord vannverk som har Kloppavatn som hovedkilde. Simuleringer tyder på at det er behov for et nytt 

høydebasseng i området for å sikre tosidig forsyning med tilstrekkelig kapasitet. Eksisterende vannledning under 

Oppdølselva må trolig oppgraderes til en større dimensjon.  

Vannledninger som er planlagt beholdt er to tilførsler fra vest og nordvest, to forsyningslinjer mot fjorden, som 

betjener andre deler av kommunen, og én østover langs Opdølsvegen. Avløpsledninger som kan beholdes 

kommer fra Opdølvegen i øst og følger den søndre delen av tomten til rensestasjonen.  

Spillvann fra sykehuset og bebyggelsen på Hjelset ledes til renseanlegg på Oppdøl for dyputslipp i Fannefjorden. 

Kapasiteten ved renseanlegget må økes vesentlig som en følge av sykehusutbyggingen.  

Elkraft 

Hjelset har i dag to forsyninger av elkraft, med radial mot Eidseter på Hjelset som hovedforsyning og radial mot 

Moldeli i Molde som primær reserveforsyning. Alderen på deler av kabelanleggene og liten kapasitet på primær 

reserveforsyning, er bakgrunnen for at det anbefales å etablere en ny 22 kV kabelforbindelse fra nytt felt i 

Eidseter transformatorstasjon.  

Nett og telefon 

Dagens sykehus har nettaksess via Norsk HelseNetts (NHN) avtale med Telenor. Området passeres av Telenors 

landsnettrasé og fiber fra Istad Fiber AS. I dag mangler redundant løsning, men dette kan etableres ved hjelp av 

eksisterende nett. NHN har inngått avtale med Broadnet for «Neste Generasjons Kjernenett» og det antas at 

dette med redundant tilkobling vil være tilgjengelig når sykehuset er etablert.  

2.9 Grunnforhold og flom 

Temaet er behandlet i konsekvensutredning (KU) for sykehustomter i Molde (3).  

Arealer som ligger lavere enn 6,0 moh vil være utsatt for flodbølge ved en skredbølge fra Oppstadhornet, mens 

det lenger nord på sykehusområdet er flomfare fra Oppdølselva som gir begrensninger. Bølgeutbredelse ved 

dambrudd i Silsetvannet og 1000- års flom kan her nå høyere enn grensen for flodbølge fra fjorden. Oppskylling 

som følge av fjellskred og dambrudd vurderes som mindre sannsynlig enn en 1000- årshendelse. I områder med 

dette farenivået kan det oppføres byggverk i sikkerhetsklasse 3 eller lavere.  

Sykehus med regional funksjon er omfattet av første ledd i TEK17 §§ 7-2 og 7-3 og skal plasseres utenfor områder 

som kan bli rammet av skred eller flom. Varig oppbygging av terreng er vurdert som tilfredsstillende metode for 

å unngå risiko for naturfare, også for byggverk som hører under første ledd av de aktuelle paragrafene i TEK.  

Ved å ta hensyn til flomutsatte arealer vil avstand fra planlagte bygg til elv være i tråd med minsteavstander i 

Plan- og bygningsloven med tanke på erosjon som kan oppstå langs elver. Areal som er planlagt bebygd anses 

ikke truet av hverken flom, flomskred eller elveerosjon, jf. kapittel 4.13 om risiko og sårbarhet. 

Geotekniske vurderinger (25) som var grunnlag for tidligere KU, vurderer områdestabiliteten som god, og at det 

ikke er fare for at tomten har dårlige grunnforhold, eller at grunnen kan overbelastes og gli ut.  
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3 Planforslaget 

I dette kapitlet følger først en beskrivelse av planlagt utbygging slik skisseprosjektet viser. Til sist kommer et 

avsnitt om hvordan reguleringsplanen gir rammer for utbygging av området.  

3.1 Ny bygningsmasse 

Skisseprosjektet for sykehusutbyggingen (5) viser en tung base som knytter seg til platåer i landskapet med tre 

lettere kubiske bygningsvolumer over denne. De to etasjene i sokkelen rommer behandlings- og 

forsyningsfunksjoner. Her er akuttmottak og økonomiinngang på hvert sitt nivå i sørøst og personalinngang og 

skjermet psykiatriinngang i nordvest. Hovedinngangen er lagt til nivå 3, vendt mot Opdølvegen, knyttet til en 

felles sone som binder sammen første etasje i de tre blokkene med poliklinikker, kontorer og sengerom.  

 

Figur 12. Skisse av bygningsvolumene i sykehusprosjektet, fra skisseprosjektet ved Nordic, AART, Cowi, Asplan Viak  

Plasseringen og organiseringen av bygningsmassen lar sykehuset møte landskapet og åpner for ulike utsikter 

innenfra mot Fannefjorden, mot Bolsøya med Molde by og mot Oppdølselva. 

 

Figur 13. Utsnitt av fasade sør, fra skisseprosjektet ved Nordic, AART, Cowi, Asplan Viak 

Blokkene oppe på basen går over tre til fem etasjer. Blokken i nordvest har i hovedsak tre etasjer og de to andre 

fire, i tillegg kommer en ekstra etasje inn mot adkomstplassen og Opdølvegen. Hovedinngangen ligger på 22,5 

moh. De to etasjene i basen har 5,0 meter brutto etasjehøyde og ligger på 12,5 og 17,5 moh. Inngangsetasjen 

har også ca. 5,0 meter i etasjehøyde, mens høyden for etasjene over vil variere mellom ca. 3,3 og 4,2 avhengig 

av prinsipp for tekniske føringer. Dette tilsier at byggehøyden mot Opdølvegen kan bli ca. 16 meter for blokken 

i nordvest og 20 meter for de to andre. Det er ikke avklart i hvilken grad innebygde tekniske installasjoner som 

heishus og ventilasjonsanlegg kan komme i tillegg til dette.   
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Figur 14. Tverrsnitt gjennom den midtre blokken, som utgjør fem etasjer over basen på to etasjer pluss kjeller, fra skisseprosjektet 

ved Nordic, AART, Cowi, Asplan Viak  

Tilknyttet akuttmottaket i sørøst ligger en helikopterlandingsplass på nivå 17,5 moh. og i samme område, 

nærmere veien, er det planlagt en ambulansestasjon. 

Utvidelser 

Sykehuset planlegges med lang tidshorisont og er bygningsteknisk forberedt for utvidelser i høyden med én til to 

nye etasjer. På terreng vil det være mulig å trekke basen både mot sør og nordvest. Det vurderes som mest 

aktuelt å utvide sykehuset mot nordvest, noe som vil kreve nye parkeringsløsninger, trolig i anlegg over flere 

plan. 

 

Figur 15. Mulige utvidelsesretninger mot sør og nordvest (rød stiplet strek) der nordvest vurderes som mest aktuelt i tillegg til 

eventuelle utvidelser i høyden (blå stiplet strek), fra skisseprosjektet ved Nordic, AART, Cowi, Asplan Viak 

Riving  

Eksisterende sykehusbygninger vil bli revet i to faser av utbyggingen. A- sentralen, B- sentralen, Kolonien og noen 

mindre bygninger nært sentralene vil bli revet i første omgang. Samlet utgjøre dette ca. 11.000 m². A- paviljongen 

og B- paviljongen skal være i drift i byggeperioden.  

Etter at det nye sykehuset er ferdigstilt vil A- og B- paviljongen og gjenværende gamle bygninger bli revet, til 

sammen en bygningsmasse på ca. 9.000 m². 
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Figur 16. A- og B- sentralen (rød stiplet strek) rives i fase 01. A- og B- paviljongen (grå skravur) skal være i drift i byggeperioden 

og rives i fase 02, fra skisseprosjektet ved Nordic, AART, Cowi, Asplan Viak 

Felles riggområde for mannskap og utstyr blir trolig etablert i området mellom Oppdølselva og sykehusområdet. 

3.2 Landskapsutforming 

Uteområder 

Landskapsutformingen er basert på terrassering som bygger opp under volumene i planlagt bygningsmasse. Mot 

sør er to nivåer planlagt. Inn mot basen og mellomrommene i bebyggelsen på ca. 12,5 moh. ligger sykehushager 

med beplantede oppholdssoner. Ca. 3,5 meter lavere ligger et gressplatå som i nord går over i parkeringsområdet 

der løvtrær innrammer biloppstillingen. Nedenfor dette platået er hovedtrekk i dagens terreng tenkt 

opprettholdt og kultivert og naturverdiene langs Oppdølselva og mot Fannefjorden bevart.  

    

Figur 17. Konsept terrassering og visualisering av sykehushagene, fra skisseprosjektet ved Nordic, AART, Cowi, Asplan Viak 

Integrert i uteområdene vil gjennomgående gang- og sykkelforbindelser knytte sykehuset til omgivelsene, mot 

vest til vestre del av Hjelset, nordover langs Opdølvegen til E39 og fv. 62, mot nordøst til skoler og idrettsområder 

ved Oppdølshaugen og østover langs Opdølvegen. I tillegg planlegges en sti langs elven og fjorden. Det er lagt 

vekt på å tilby flere gangruter med ulike opplevelser i tillegg til effektive og lett forståelige gang- og 

sykkelforbindelser. Dagens ballbane er tenkt beholdt.  
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Figur 18. Foreløpig landskapsplan: Sykkelvei med fortau fra vest til adkomstplassen og fra ny rundkjøring østover langs 

Opdølvegen er vist med rødt. Gang- og sykkelvei fra nord til adkomstplassen og fortau langs Opdølvegen vis á vis 

adkomstplassen er vist med rosa. Kryssing av Opdølvegen er planlagt i hver ende av adkomstplassen, i nord knyttet til 

eksisterende turvei til Oppdølshaugen. Den nordlige delen av eksisterende turvei er tenkt nedbygd for å unngå fotgjenger- 

kryssing nært broen over Oppdølselva. Illustrasjon bearbeidet etter skisseprosjektet, Asplan Viak 

For å bygge opp under bruk av kollektivtransport, særlig ved arbeidsreiser, er det lagt til rette for at busser kan 

stoppe ved adkomstplassen nært hovedinngangen. Dette trafikkområdet er tenkt utformet som et plassrom 

med gode kvaliteter for uteopphold og med en attraktiv plassering nært aktiviteten ved hovedinngangen. 

 

Figur 19.Perspektivillustrasjon fra adkomstplass/ hovedinngang, fra skisseprosjektet ved Nordic, AART, Cowi, Asplan Viak  
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Parkeringsanlegg 

Adkomstplassen ved hovedinngangen skal gi plass til oppstilling av busser i rute, drosjer, parkering for 

bevegelseshemmede og av- og påstigning fra privatbiler samt sykkeloppstilling. Knyttet til personalinngangen på 

nivå 02 på nordfasaden vil det bli innpasset overdekket sykkelparkering for ansatte. Hovedtyngden av 

bilparkering tenkes lagt nord for sykehuset med ca. 400 plasser på terreng lengst vest og ca. 500 plasser i et to- 

plans anlegg langs Opdølvegen. Landskapsplanen til skisseprosjektet viser samlet ca. 900 biloppstillingsplasser. 

Sammen med ca. 200 plasser ved kryssområde ved ny E39 gir dette ca. 1100 plasser som er i handlingsrommet 

opp mot 1200 plasser som er det maksimale reguleringsplanen tillater. Plassene ved nytt hovedkryss vil være 

tilgjengelige først når ny E39 Lønset – Hjelset er ferdigstilt. 

3.3 Veier 

Kjøreveier og veier for blandet trafikk 

I utbyggingen inngår høyere standard og justert linjeføring for Opdølvegen med ny bro over Oppdølselva. Veien 

er planlagt som tofelts kjørevei tilpasset busser og utrykningskjøretøy med 7,0 meter kjørebanebredde og 0,5 

meter skulder eller 0,25 meter kantsteinsklaring. Rett nord for ny rundkjøring er det lagt inn en busslomme i 

retning nordvest. Parallelt med veien går det gang- og sykkelforbindelser.  

Sørøst i sykehusområdet skal det anlegges internveier til økonominngang og eksisterende administrasjons-

bygning i Opdølvegen 14 samt ny tilknytning til Skjevikvegen. Disse veiene knyttes til Opdølvegen i to T- kryss. 

Adkomster til boliger i Opdølvegen 1 og 5 og helseforetakets bygninger i Opdølvegen 7 og 9 er knyttet til en 

nordre arm på ny rundkjøring. Internveier og adkomster utformes for blandet trafikk.    

Gang- og sykkelforbindelser 

Som en del av prosjektet er det planlagt flere tilknytninger for gående og syklende mellom sykehuset og 

lokalsamfunnet Hjelset. Fra vest, på ny bro over Oppdølselva og frem til adkomstplassen, skal det etableres 

sykkelvei med fortau med bredde 3,0 + 2,5 meter inkludert skuldre. Fra adkomstplassen mot øst, langs nordsiden 

av Opdølvegen, skal sykkelvei med fortau opparbeides med tilsvarende standard.     

Gang- sykkelvei med bredde 4,0 meter inkludert skuldre skal anlegges fra nord, på ny bro over Oppdølselva, langs 

Opdølvegen frem til adkomstplassen. Vis á vis adkomstplassen langs nordøstsiden av Opdølvegen skal det 

anlegges gang- og sykkelvei med bredde 3,0 meter inkludert skuldre. Det er lagt opp til to fotgjengerkryssinger 

av opdølvegen, én i hver ende av adkomstplassen. Kryssinge3n i nordenden av adkomstplassen knyttes til 

eksisterende turvei over Oppdølshaugen. For å unngå uheldig kryssing nært broen over elven er den nordre 

delena v turveien forutsatt nedbygd.   

Kjøretrafikken i Langåsvegen snus østover. For myke trafikanter anlegges en bratt snarvei som gir sammenheng 

mellom Langåsvegen og Opdølvegen. Stigningen gjør at denne ikke vil tilfredsstille krav til universell utforming.  

3.4 Annen teknisk infrastruktur 

Vann og avløp 

Det er planlagt ny vanntilførsel til sykehuset fra høydebasseng i nordøst. Vannledninger planlegges beholdt og 

eventuelt oppgradert. Avløp fra sykehuset ledes til renseanlegget i sykehusområdet for dyputslipp i 

Fannefjorden. Kapasiteten her planlegges økt vesentlig og innpasset i en større bygning enn i dag. 

Utslippsledningen vil enten bli oppgradert eller supplert med en ny ledning. Avløp fra sykehuset skal tilfredsstille 

krav til renhet. Noe spesialavfall vil bli håndtert på stedet. Overvann vurderes som uproblematisk å lede til 

fjorden uten fordrøyning, men det vil bli vurdert å benytte det som et estetisk element i utomhusområdene.   
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Elkraft 

Det vurderes å etablere en ny 22 kV kabelforbindelse fra nytt felt i Eidseter transformatorstasjon.  

Nett og telefon 

Norsk HelseNett SF (NHN) har inngått avtale med Broadnet for «Neste Generasjons Kjernenett» og det antas at 

dette med redundant tilkobling vil være tilgjengelig når sykehuset er etablert. Kommunikasjon (data, tale, lyd, 

bilde, video) for pasienter, pårørende og ansatte vil for en stor del være basert på mobiltelefoni. Trolig vil det 

være behov for nye lokale basestasjoner med antenneanlegg i tillegg til et tilsvarende system for nødnett. 

3.5 Reguleringsplanen 

Planen regulerer byggeområder for sykehusformål der det er planlagt sykehusbebyggelse. Det samme formålet 

er brukt for parkeringsarealer for å kunne møte eventuelle fremtidige behov for utvidelser av bebyggelsen. Den 

store flaten ut mot neset er sammen med strandsonen og elvebredden avsatt til grønne formål med adgang for 

allmennheten. Eksisterende bolig i Opdølvegen 1 er regulert til byggeområde småhusbebyggelse, med et visst 

rom for utvidelse av huset eller antall boenheter. Eksisterende båthus og tidligere kraftstasjon reguleres til 

byggeområder med utnyttelse og høyde som i dag. Idrettsbanen reguleres for tilsvarende bruk som i dag. 

For områdene tiltenkt sykehusformål, fastsetter bestemmelsene maksimal tomteutnyttelse og byggehøyde som 

innebærer en vesentlig økning sammenlignet med dagens sykehus. Innenfor byggeområdene o_BOP1-6 og 10 

tillater planen utbygging av inntil 70.000 m² BRA og en maksimal byggehøyde på 60 moh. Allerede 

skisseprosjektet med sine 57.000 m² og byggehøyde på ca. 43 moh. har dimensjoner som bringer en ny skala til 

Hjelset. Planen åpner altså i tillegg for utvidelser både i areal og høyde. På området som i første omgang er 

tiltenkt parkering for 1000- 1200 biler, o_BOP7-9, åpner planen for inntil 45.000 m² BRA og 40 moh. Dette er for 

å kunne ta imot utvidelser av bebyggelsen mot nordvest. Område o_BOP6 skal romme et adkomstområde.   

 

Figur 20. Plankartet for forslag til detaljregulering for SNR Hjelset 
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I tillegg til busser, drosjer, parkering for bevegelseshemmede og av- og påstigning i o_BOP6 tillater planen 

maksimalt 1200 personbiloppstillinger og 5 bussplasser i områdene o_BOP6-9. Det åpnes for inntil 1200 plasser 

på egne områder selv om Statens vegvesens plan for ny E39 legger til rette for ca. 200 plasser. Bakgrunnen er at 

sykehuset må kunne dekke eget parkeringsbehov uavhengig av når ny E39 og tilliggende parkering står ferdig. 

Det legges til grunn et parkeringsbehov mellom 1000 og 1200 plasser og at det på det tidspunktet sykehuset 

disponerer ca. 200 plasser ved hovedveikrysset maksimalt vil være ca. 1000 plasser for personbiler på sykehusets 

eget område.    

Planen regulerer veier mer detaljert enn byggeområder, og beskrivelsen i kapittel 3.3 er dekkende for hva planen 

fastsetter for etablering av kjøreveier, sykkelveier, fortau og gang- og sykkelveier.  

Store deler av planområdet er dekket av ulike hensynssoner; faresoner for skred og flom og gul og rød støysone 

rundt innflygning for helikopter. I områder utsatt for naturfare tillates det ikke etablert byggverk som hører under 

første ledd i TEK17 §§ 7-2 og 7-3, noe som omfatter akuttsykehus med regionale funksjoner. Byggeområde 

o_BOP10 er avsatt til sykehusformål og ligger samtidig i faresone for flodbølge ved skred på Opstadhornet. Her 

er det forutsatt at varig oppbygging av terreng skal tåle og eliminere følger av skred-/ flodbølge.  

For andre formål er det stilt krav og forutsetninger for utbygging i faresonene, avhengig av hvilken 

sikkerhetsklasse utbyggingsformålet skal tilfredsstille. Til etablering av helikopterplattformen er det knyttet krav 

om nærmere støyutredning og skjermingstiltak for berørte eiendommer, også utenfor planområdet.  

Reguleringskartet viser skravur for hensynssone for naturmiljø ved stranden mot fjorden og tilsvarende sone for 

vern av kulturmiljø ved den gamle kraftstasjonen. Bestemmelsene gir føringer for at områdene ikke skal endres.  

Bro over Oppdølselva nord i planområdet er vist i eget utsnitt for vertikalnivå 3, over terreng. Den mindre broen 

vest i planen er vist som bestemmelsesområde.  

Fire bestemmelsesområder gjelder lokaliteter for arkeologiske funn og rutiner for dispensasjon fra 

Kulturminneloven. To av disse er frigitt mens det for to er krav om arkeologisk utgraving. Et siste 

bestemmelsesområde omhandler en mulig midlertidig anleggskai ved dagens båthus. 

Tabell 1 forklarer hvordan de ulike delområdene i reguleringsplanen er tenkt brukt og hvilken utnyttelse som 

gjennom planen tillates.  
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Tabell 1 Tiltenkt bruk og tillatt utnyttelse for ulike delområder i reguleringskartet 

Delområde Tiltenkt bruk Utnyttelse Høyde Merknad 

Bebyggelse    

BFS Eksisterende bolig 25 % BYA2 6/12 mot.  Opdølvegen 1 

o_BOP1 og 10 Hoveddelen av sykehusprosjektet  60 moh.  

o_BOP2 Ambulansestasjon  

Skorstein 

 21 moh. 

50 moh. 

 

o_BOP3 Akuttmottak/økonomiinngang, helikopterlanding  19 moh.  

o_BOP4 Undervisning/forsamlingslokale  27 moh  

o_BOP5 Eksisterende administrasjonsbygning  18 moh. Opdølvegen 14 

o_BOP6 Adkomstplass/parkering    

 Samlet 70.000 m² BRA3   

o_BOP7-9 

0_BOP11-12 

Parkering (eventuelle senere utvidelser) 1000-1200 biler 

5 busser  

40 moh.  

 Samlet (ved eventuell senere utbygging) 45.000 m² BRA   

o_BIA Eksisterende idrettsbane 50 m² BRA 5 mot.  

o_BAV Utvidet avløpsrenseanlegg 150 m² BRA 6/10 mot.  

o_BUN1 Eksisterende båthus Eksisterende  -  

o_BUN2 Eksisterende tidligere kraftstasjon  Eksisterende -  

Samferdselsanlegg     

o_SV1 Internveier for sykehuset    

o_SV2 Tilknytning til Skjevikvegen    

o_SV3 Adkomst o_BOP4   Opdølvegen 7/9 

f_SV4, SV5 Boligadkomster   Opdølvegen 1/5 

o_SKV1-2 Opdølvegen, oppgradert med justert trasé     

o_SKV3 Opdølvegen over Oppdølselva på ny bro   Vertikalnivå 3 

o_SF1 Fortau langs sykkelvei over Opdølselva på ny bro    

o_SF2,3 Fortau langs sykkelvei    

o_SF4 Fortau ved rundkjøring og busslomme    

o_SF5-6 Fortau langs sykkelvei langs Opdølvegen    Mot øst 

o_SGS1-2 Gang- og sykkelvei langs Opdølvegen   Mot nord 

o_SGS3 Tilknytning til eksisterende gang- og sykkelvei   Mot nordøst 

o_SGS4 Gang- og sykkelvei langs Opdøl vegen   Ved inngang 

o_SGS5 Gang- og sykkelvei langs Opdølvegen på ny bro   Vertikalnivå 3 

o_SGS6 Tilknytning til Langåsvegen   Bratt 

o_SS1 Sykkelvei over Oppdølselva på ny bro    

o_SS2-3 Sykkelvei    Mot vest 

o_SS4-5 Sykkelvei langs Opdølvegen   Mot øst 

Grønnstruktur     

o_GN1-8 Grønne naturpregede områder    

o_GF1-7 Grønne områder, kan tilrettelegges for opphold    

o_GTD Turstier med enkel opparbeidelse    

Sjø og vassdrag     

o_VFV1-3 Vannspeil i sjø og elv    

     
                                                                 
2 bebygd areal («fotavtrykk») 
3 bruksareal 
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3.6 Arealoversikt reguleringsformål 

Reguleringsplanen omfatter 269,9 daa og fordeler areal til reguleringsformål slik det fremgår av Tabell 2. 

Tabell 2. Arealoversikt reguleringsformål, hensynssoner og bestemmelsesområder 

Reguleringsformål Areal (daa) 

§ 12-5 nr. 1 Bebyggelse og anlegg   

 Boligbebyggelse – frittliggende småhusbebyggelse (1 område) 1,4  

 Offentlig eller privat tjenesteyting (10 områder) 101,2 

 Idrettsanlegg (1 område) 8,5 

 Avløpsanlegg (1 område) 1,0 

 Uthus/ naust/ badehus (2 områder) 1,2 

Sum Bebyggelse og anlegg 113,5 

§ 12-5 nr. 2 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur   

 Veg (4 områder) 2,2  

 Kjøreveg (2 områder) 5,3 

 Fortau (6 områder) 1,6 

 Gang-/ sykkelveg (5 områder) 1,9 

 Gangveg/ gangareal (1 område) 0,1 

 Sykkelveg/ felt (5 områder) 1,7 

 Annen veggrunn – grøntareal (9 områder) 11,0 

 Kollektivholdeplass (2 områder) 0,1 

Sum Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 23,7 

§ 12-5 nr. 3 Grønnstruktur   

 Naturområde – grønnstruktur (8 områder) 29,6 

 Friområde (7 områder) 55,0  

 Turdrag (2 områder) 4,2 

Sum Grønnstruktur 88,8 

§ 12-5 nr. 6 Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone   

 Friluftsområde i sjø og vassdrag (3 områder) 43,8  

Sum Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone 43,8 

Sum alle arealformål  269,9 
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4 Virkninger av planen 

4.1 Innledning 

Temaene landskapsbilde, kulturminner, friluftsliv og naturmangfold er utredet i konsekvensutredning (KU) for 

tomtealternativer i Molde (3). Naturmangfold er utredet i egen grunnlagsrapport (26). Det er foretatt 

arkeologiske forundersøkelser og registreringer, begge dokumentert i egne rapporter (27) og (28). Kulturminner 

er dessuten behandlet tidligere i KU for nytt sykehus i Molde (29).  

Trafikale sammenhenger og virkninger av sykehusetableringen er omtalt for seg, i kapittel 5. 

4.2 Arkitektur og landskapsbilde 

Skisseprosjektet for SNR Hjelset viser et anlegg som forsterker landskapstrekk ved at terrenget rundt 

bygningsmassen trappes ned mot den vide strandbremmen og elvebredden. Bygningskroppen er konsentrert øst 

på tomten opp mot Oppdølshaugen, slik at også den høye bebyggelsen står mot en grønn bakvegg. Det 

karakteristiske i landskapssituasjonen er i behold med et åpent flatt område ved elveutløpet og en landskapsrygg 

som strekker seg nordøstover innenfor flaten.  

Basen med to underetasjer knytter anlegget tungt til grunnen, mens lettere volumer plassert over er mer oppdelt 

og gir kontakt til bakenforliggende landskapsformer. Planlagt materialbruk og vegetasjon er naturnær og 

understreker kvaliteter i en situasjon preget av natur og opparbeide grønne omgivelser. 

4.3 Kulturminner og kulturmiljø 

I området finnes flere kulturminner. Arkeologiske registreringer er gjennomført og fire lokaliteter er avdekket 

øst på tomten. Disse er registrert i Riksantikvarens kartdatabase Askeladden.  

 

Figur 21: Kart over området fra Askeladden, 

Riksantikvarens kartdatabase. 

To av lokalitetene er av Riksantikvaren frigitt uten videre undersøkelser, mens det er stilt krav om utgraving av 

id 173481 og 221452 for at det kan gis dispensasjon fra Kulturminneloven. Planen viser bestemmelsesområder 

ved disse to funnene der bestemmelsene krever arkeologisk undersøkelse. Figur 22 viser de to lokalitetene med 

Askeladden-id. 
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Figur 22: Kart som viser de to arkeologiske 

lokalitetene der planen stiller krav om utgraving, 

Askeladden- id 173481 og 221452. 

 

Sykehusbygningene har verdi som nyere tids kulturminner. Planlagt utbygging kommer i konflikt med bevaring 

av disse, og fylkeskommunen som kulturminnemyndighet har uttalt at dokumentasjon av bygningene vil være 

tilstrekkelig. En slik bygningsdokumentasjon er nå utarbeidet og godkjent av fylkeskommunen som 

tilfredsstillende.  

Tidligere kraftstasjon på nordsiden av Oppdølselva er tatt inn i planen med hensynssone bevaring av kulturmiljø. 

4.4 Nærmiljø og barn og unges interesser 

På sykehusområdet er idrettsbanen og strandsonen mot elven og fjorden beholdt som tilgjengelige arenaer for 

barn og unge. De eldre sykehusbygningene som kunne oppfattes som skumle vil bli erstattet av en bebyggelse 

med en mer imøtekommende utforming og med større aktivitet.  

For gang- og sykkelforbindelser vises til kapittel 5.4, for trafikksikkerhet til kapittel 5.6. Omtale av trafikksikkerhet 

i anleggsperioden finnes i kapitlene 4.13 og 5.6.  

4.5 Friluftsliv og folkehelse 

I tidligere konsekvensutredning er det vurdert at med parkmessig opparbeidelse av utearealene mot sjøen og 

opprettholdelse av muligheten til å ferdes til fots langs stranden, vil sykehusutbyggingen medføre ubetydelig 

negativt omfang for friluftsliv og folkehelse. Det forventes ikke økt trafikkstøy i nærmiljøet som følge av tiltaket, 

men helikoptertrafikk ved sykehuset vil gi en ny støykilde i området, jf. kapittel 4.8 om støy og luftforurensning.  

Planen legger inn gang- og sykkelforbindelser gjennom området med tilknytninger til nærområdene. Langs elv 

og fjord er det regulert turstier. 

4.6 Naturmangfold 

Tidligere utredning gir områdene langs elven og langs stranden liten til middels verdi, mens tomten ellers er 

vurdert til å ha liten verdi for naturmiljø. Reguleringsplanen avsetter disse arealene til naturområder og lar sand- 

og grusstrand mot Fannefjorden ID BN00088411 inngå i hensynssone bevaring av naturmiljø.  
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Figur 23: Kartskisse som viser sand- og 

grusstrand langs sørsiden av sykehustomten  

ID BN00088411. Registreringen er gjort av 

Miljøfaglig Utredning (26). 

4.7 Trafikk 

Sykehuset er en stor arbeidsplass med mange besøkende. I tillegg til reisende med privatbiler og noen 

fotgjengere og syklister, vil sykehuset ha bussbetjening med relativt høy frekvens og ambulansekjøring. Med ny 

E39 vil sykehustrafikken berøre ganske få boliger, men Opdølvegen, som i dag er en rolig lokalvei, vil få en ny 

trafikksituasjon. Endret trafikksituasjon er gjennomgått i kapittel 5.1. 

Dagens E39 vest for Hjelset har ikke tilfredsstillende veistandard som adkomst til sykehuset. Trafikksituasjonen 

for en midlertidig situasjon der sykehuset er tatt i bruk før ny E39 er anlagt er beskrevet i kapittel 5.6. Utforming 

av et midlertidig kryss mellom Opdølvegen og dagens E39 er i kapittel 5.5 vurdert med henblikk på å sikre god 

trafikkavvikling i en eventuell mellomperiode frem mot veiåpning. Ny bro over Oppdølselva er gitt geometri som 

kan møte både midlertidig og nytt veikryss på E39.  

4.8 Støy og luftforurensning 

Veitrafikkstøy  

Retningslinjer for støy (30) deler støynivåer i rød sone som er uegnet til støyfølsomme formål og gul sone som er 

en vurderingssone. I tråd med disse er veitrafikkstøy fremskrevet til 2047 med ny E39 og nytt sykehus utredet i 

reguleringsplan for E39 Lønset- Hjelset (22). Flere hus ligger høyere enn veien og lar seg vanskelig beskytte med 

skjermer eller voller langs veien. Disse blir liggende i gul sone og vil ha behov for lokal skjerming eller fasadetiltak. 

Ny E39 vil gi vesentlig positive konsekvenser for støy med sterkt redusert trafikk langs eksisterende vei.  

  

Figur 24. Utsnitt av støykart som viser gul og rød støysone for veitrafikk i 2047 med nytt sykehus ved Hjelset, Illustrasjon ved 
Rambøll, fra reguleringsplan for E39 Lønset – Hjelset (22)         
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I støyvurderingene i utredningen for ny E39 er det estimert at det i 2022 med nytt sykehus og ny vei kan forventes 

en trafikkmengde på ca. 8000 ÅDT mot Molde ca. 3700 ÅDT mot Gjemnes og Kristiansund. I samme situasjon får 

Opdølvegen ca. 4700 ÅDT og Istadvegen ca. 2800 ÅDT. I vurdering av parkeringskapasitet ved sykehuset antas 

det at trafikk til sykehuset i 2030 vil utgjøre ca. 4000 ÅDT, jf. kapittel 2.7. 

  

Figur 25. Trafikktall fremskrevet til 2022 med ny vei og nytt sykehus. Illustrasjon ved Rambøll for Vegvesenet, fra reguleringsplan 
for E39 Lønset – Hjelset (22)        

 

I fremtidig veisituasjon vil trafikk til sykehuset berøre få boliger og trafikken vil holde lav fart. Også i en situasjon 

der sykehuset tas i bruk før ny E39 er på plass, vil trafikken holde lav hastighet ved bebyggelse nært veien på 

Hjelset. Selve sykehuset vil ikke bli utsatt for vesentlig støy fra veitrafikk. På denne bakgrunn er ikke veitrafikkstøy 

ytterligere utredet. 

Helikopterstøy 

Helikopterinnflygingen vil komme langs fjorden øst- eller vestfra, eller over Fursetfjellet forbi Roaldset. 

Helikoptre vil trolig følge fjorden og ta av inn mot Hjelset uten i særlig grad å fly over bebyggelse. Helikopterstøy 

er utredet (31). I tråd med retningslinjer for støy i arealplanlegging (30) og veileder til denne (17), er 

beregningsmetoden NORTIM benyttet. Som figuren under viser kommer ingen eksisterende bygninger i rød 

støysone, mens ni hus ligger i gul støysone. Dette gjelder to barnehagebygg (som ikke lenger er i bruk) og syv 

boligbygninger der antallet boenheter kan være høyere. Enebolig og barnehage i Opdølvegen 7 og 9 er eid av 

helseforetaket og vil få ny bruk. Planen angir krav til nærmere utredning og støyskjerming av støyfølsomme 

bruksformål, og sikrer at berørte grunneiere blir tilbudt støyskjerming, også utenfor planområdet.   

 

Figur 26. Flystøysoner for antatt trafikk i første hele 
driftsår. Illustrasjon Sintef  

4700 
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Luftforurensning 

Temaet er utredet i KU for sykehustomtene i Molde (3). Sykehuset vil i seg selv ikke ha forurensende utslipp til 

luft og derfor er kun utslipp fra veitrafikk vurdert. Vurderingene tar utgangspunkt i retningslinje T-1520 om 

luftkvalitet i arealplanlegging (32). Retningslinjen beskriver luftforurensning i to soner, en rød og en gul. I rød 

sone er hovedregelen at ny bebyggelse som er følsom for luftforurensing skal unngås, mens gul sone er en 

vurderingssone der ny bebyggelse bør tilfredsstille visse minimumskrav. Det er luftforurensning i form av 

svevestøv (PM10) og nitrogendioksid (NO2) som skal vurderes i plansammenheng.  

Beregningene viser at med dagens vei og trafikkmengde fremskrevet til 2030, vil gul forurensningssone for 

luftkvalitet kunne strekke seg opp til 10 meter fra veikant. Det betyr at noe av bebyggelsen nærmest veien på 

selve Hjelset ved ugunstige værforhold kan ligge i gul sone. Tillegget fra sykehustrafikken kan utvide den gule 

sonen til 15 meter og gjøre gjeldende en rød sone inntil fem meter fra veikant. Dette er vurdert som en 

akseptabel konsekvens. Med fremtidig ny E39 vil trafikkbildet bli vesentlig endret og både støy, støv og veiens 

barriereeffekt blir mindre.  

4.9 Universell utforming 

Opdølvegen og gang- og sykkelforbindelser i planen er planlagt med stigning som tilfredsstiller krav til universell 

utforming. Internveier til sykehuset og turstier langs elven og fjorden har brattere partier, men store deler av 

uteområdene vil være tilgjengelige for alle. Gang- og sykkelvei mellom Opdølvegen og Langåsvegen fungerer som 

en snarvei, men er for bratt til å regnes som et tilbud til alle. Det er lagt vekt på å oppnå lettforståelige 

forbindelser innenfor sykehusområdet. 

4.10 Kriminalitetsforebygging  

Fra sjekkliste for planleggere i Tryggere nærmiljøer (33) er det hentet temaer og kriterier for sentre, nærings- og 

grøntområder: 

Planlagt sykehusutbygging vil ha egenskaper som trekker i begge retninger når det gjelder forebygging av 

kriminalitet. Av positive sider ved løsningen kan nevnes: 

Sykehusområdet har et klart definert sentrum i adkomstområdet, der det vil være mye gangtrafikk og sosial 

kontroll, også sent på kveld og til dels om natten. Også ved personalinngang i nordvest og akuttmottak og 

økonomigård i sørøst kan det forventes tilstrekkelig aktivitet til at disse områdene blir overvåket på en uformell 

måte. Gang- og sykkelforbindelser som følger Opdølvegen vil ha uformell kontroll både fra kjørende i sakte fart 

og inngangsområdet til sykehuset.  Beplantning i parkeringsområdet og langs Opdølvegen bør planlegges slik at 

den ikke hindrer sikt for gående.  

Av problematiske sider ved sykehusutbyggingen peker disse seg ut: 

Bygningens fasade mot sørvest vender mot uteplasser som trolig er mest i bruk på dagtid. Her vil det kunne 

oppstå sekundærsoner med liten sosial kontroll. Den oppdelte bygningsmassen gir i tillegg noen mindre og 

bortgjemte kroker.  

Det er positivt med en gang- og sykkelforbindelse som følger kjøreveien, men linjeføringen til Opdølvegen er 

ganske kurvet og med mye vegetasjon slik at det ikke er så oversiktlig som ønskelig for sikkerheten og opplevelsen 

av trygghet. Store parkeringsarealer som er plassert litt avsides i sykehusområdet og med vegetasjon og kanter i 

terrenget vil kunne gi skjul for uønsket aktivitet. Ingen boligstrøk i nærheten vil ha oversikt til sykehusområdet.  

Planens sykkelvei med fortau fra vest gjennom sykehusets uteområder passerer et rolig område som både kan 

oppleves og faktisk være utrygt når det er mørkt. Store utearealer ved sykehuset vil ligge avskjermet på et nes 

mot fjord og elv. Selv med eventuell god belysning må dette området med gangveier og turstier først og fremst 
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anses som et tilbud på dagtid. Tilsvarende gjelder for den allerede etablerte gang- og sykkelveien over 

Oppdølshaugen. For å forebygge kriminalitet bør oppholdssteder i allmenne uteområder legges slik at de er godt 

synlige fra gangveier. 

Adkomst til sykehuset fra Opdølvegen i øst vil gå gjennom boligstrøk med en viss overvåkning av trafikken. For 

hovedadkomsten fra nordvest derimot, fra ny eller eksisterende E39, vil det være mulig å ankomme 

sykehusområdet uten å bli sett fra boliger eller kveldsåpne virksomheter.  

4.11 Miljømessige forhold 

Det er utarbeidet et miljøprogram for sykehusprosjektet (34). Her beskrives utredninger som skal følge 

utbyggingen og inngå i forprosjekt.  

Det er foretatt grunnundersøkelser (35) der det heter at den forenklede helsebaserte risikovurderingen 

konkluderer med at det ikke er noen helsemessig risiko forbundet med den påviste forurensningen, og miljømål 

og akseptkriterier vurderes å være oppfylt. Det er dermed ikke krav om å utarbeide tiltaksplan for arbeidene.  

I tillegg er helse- og miljøfarlige stoffer kartlagt i bygninger som skal rives (36). Mengder og typer er som normalt 

i slike bygninger. Alle helse- og miljøfarlige stoffer i eksisterende bygningsmassen forutsettes sanert på 

kontrollert måte.  

4.12 Anleggsfasen 

De ulike anleggsarbeidene vil ha forskjellige nærmiljøulemper. De viktigste vil dreie seg om følgende forhold: 

 Arbeidstid 

 Anleggstrafikk 

 Støy og vibrasjoner 

 Støv 

 Sikring av anleggsplass 

 Eventuelt brudd i forsyninger til eksisterende bebyggelse og virksomhet 

Utbygger vil legge opp til at anleggsarbeidene gjennomføres på en skånsom måte i forhold til omgivelsene, og vil 

i anbudsgrunnlag og kontrakter med utførende entreprenører stille konkrete krav knyttet til temaene ovenfor.  

Det legges ikke opp til arbeid utenfor kl 07-21 mandag til lørdag uten at dette er omsøkt spesielt. 

Anleggsarbeidene vil fordele seg over fem faser: 

1. Rivearbeider 

2. Graving og grunnarbeider 

3. Råbygg – Tett bygg 

4. Innvendige arbeider 

5. Sluttfase og testfase 

Bortkjøring av riveavfall i fase 1 vil innebære ca. 2500 lastebiltransporter (36). Fase 2 vil ha det største 

transportbehovet med opp mot 200 lastebillass pr. dag over et halvt års tid, til sammen rundt ca. 22.000 lass. En 

betydelig andel av disse lassene vil være transport internt på tomten. Byggeperioden i fase 3 går over lengre tid 

og kan omfatte opp mot 45 lass pr. dag over en periode på ca. to år, med til sammen ca. 13.000 lass. I tillegg 

kommer grunnarbeider som også vil pågå i fase 3 og i denne perioden omfatte ca. 7000 lass, men også disse med 

en vesentlig andel internt på tomten. I de to siste fasene er transportbehovet vesentlig lavere. 

Mannskapstransport er ikke medregnet i tallene over. All anleggstrafikk skal i utgangspunktet gå til og fra 
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anleggsområdet via Opdølvegen til og fra E39. I kortere perioder kan anleggstrafikken måtte velge andre traseer 

i forbindelse med omlegging av ny vei og infrastruktur, samt ved etablering av ny bro over Oppdølselva.  

Arbeidene vil bli gjennomført på en slik måte at naboer og omgivelser blir minst mulig forstyrret av støy fra 

anleggsvirksomheten. Generelt vil det være aktiviteter som pigging og spunting i grunnen som kan gi de høyeste 

lydnivåene, men også støy fra anleggstrafikk kan være sjenerende. Alle entreprenørkontrakter vil inneholde krav 

om å følge retningslinje T-1442/2016 for grenseverdier for støy fra bygge- og anleggsvirksomhet, samt veileder 

M-128. Reguleringsbestemmelsene viser til retningslinjene for støy i anleggsperioden.  

For å hindre støvplager skal veinettet rengjøres så langt det er nødvendig ved anleggsarbeid som generer støv 

som f.eks. boring, riving og bearbeiding og knusing av rivemasser på tomten. Anleggsledelsen skal vurdere dette, 

men entreprenørkontrakter og oppfølging vil bli basert på retningslinjer for luftkvalitet T-1520. 

Plassering av riggområde er foreløpig ikke bestemt, men det antas å ligge i området nord for dagens sykehus. 

Riggområde og anleggsområde forutsettes sikret med anleggsgjerde og låst port.  

I alle entreprenørkontrakter vil det bli stilt krav til at anleggsarbeider må gjennomføres på en slik måte at 

tilstøtende eiendommers rettigheter og beskyttelse etter «Lov om rettshøve mellom grannar», og andre 

rettsregler respekteres.  

4.13 Samfunnssikkerhet (ROS-analyse) 

Det er utarbeidet en detaljert analyse (37) som viser risiko- og sårbarhetsforhold som har betydning for om 

planområdet er egnet til etablering av det planlagte sykehuset. Planområdet fremstår samlet sett, med de tiltak 

som er beskrevet og forutsatt fulgt, som lite til moderat sårbart.  

Basert på en innledende fareidentifikasjon ble det utført en sårbarhetsvurdering av relevante temaer, der 

følgende farer er utredet:  

 Flomskred Gujordselva 

 Flom Oppdølselva 

 Havnivåstigning, stormflo og bølgepåvirkning 

 Flodbølger generert av fjellskred, Opstadhornet 

 Dambrudd 

 Vind/ ekstremnedbør 

 Eksisterende kraftforsyning 

 Trafikkforhold – anleggstrafikk 

 Trafikkforhold – E39 

 Transport av farlig gods 

 Fremkommelighet utrykningskjøretøy 

 Slokkevann for brannvesenet 

 Tilsiktede handlinger 

 Innflyging til Molde lufthavn, Årø 

 Luftfartshendelser helikopter 

 Forsyningssikkerhet vannforsyning 

Av disse fremsto planområdet som svært sårbart for temaene havnivåstigning og stormflo, fjellskredgenerert 

flodbølge, dambrudd, anleggstrafikk og trafikkforhold E39, og det ble derfor utført en hendelsesbasert 

risikoanalyse av disse temaene.  Analysen av ulykke i nærområdet i forbindelse med anleggstrafikk og 

trafikkforhold på E39, viste uakseptabel risiko for flere identifiserte hendelser, og det er formulert flere 

risikoreduserende tiltak og tilrådninger. De øvrige vurderte hendelsene er vurdert å ha akseptabel risiko.  
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Det er også, gjennom fareidentifikasjon og sårbarhetsvurdering, identifisert tiltak som det ut fra samfunns-

sikkerhetshensyn er nødvendig å gjennomføre for å unngå å bygge sårbarhet inn i dette planområdet. Tiltakene 

er sammenfattet i Tabell 3 og må følges opp i det videre plan- og prosjekteringsarbeidet.  

Tabell 3. Tiltak for å unngå å bygge sårbarhet inn i planområdet 

Fare Sårbarhets- og risikoreduserende tiltak 

Forventet 
havnivåstigning og 
stormflo 

Utføre flomsikringstiltak for avløpsrenseanlegget; 

 flomvoll 

 bygge i vanntett betong  

 heve renseanlegget slik at stormflo med 200-års returintervall pluss bølgeoppskylling ikke 
medfører skade på anlegget 

Ulykke i nærområdet 
i forbindelse med 
anleggstrafikk 
 
 
 

Avvikling av anleggstrafikk må ha et sterkt fokus i den videre anleggsplanleggingen. Alternative 
transportmåter bør vurderes for å redusere tungtrafikken så mye som mulig. Inn-/ ut transport ved 
bruk av båt kan være et alternativ som må vurderes.  

Skolebarn bør sikres særskilt for anleggsarbeid og anleggstrafikk. Det er svært viktig å sikre 
tilstrekkelig sikt i krysningspunkt, og å unngå parkering eller arbeid i siktsonen.  

Krysningspunkt tilrådes å være signalregulerte i anleggsperioden.  

Det tilrådes å vurdere å bygge gang- og sykkelbro i vest på et tidlig stadium slik at skolebarn kan 
bruke denne mens det bygges ny kjøre- og gangbro over Oppdølselva. Det må da sikres at gang- og 
sykkelforbindelsen gjennom området ikke er i kontakt med anleggsarbeid eller anleggstrafikk. 

Dersom det ikke lar seg gjøre å skille skolebarn og myke trafikanter fra anleggstrafikken på en god 
måte, er fri skoleskyss i anleggsperioden et alternativ som må vurderes. 

I perioder der anleggstrafikk må bruke alternative traseer inn til området tilrådes egne 
sikkerhetsvurderinger av disse før de tas i bruk. Eventuelt at det er forbudt å kjøre tungtrafikk i 
perioder skoleelever går til og fra skolen. 

Trafikkforhold med 
dagens E39 som 
hovedvei også når 
sykehuset åpner 
 
 
 
 

Etablere ny E39 før nytt sykehus tas i bruk, alternativt gjøre utbedringer på eksisterende veg for å 
gjøre den bedre rustet til den forventede trafikkøkningen.  

Etablering av gang-/ sykkelvei øst for Hjelset bør prioriteres før anleggsarbeid med nytt sykehus 
begynner. 

Bedre vintervedlikehold, brøyting inn til hvitstripe slik at veibredden ikke blir redusert.  

Forsterking av veiskulder. Tiltaket vil gjøre det mulig for tunge kjøretøy å slippe forbi 
utrykningskjøretøy på deler av strekningen. Det vil også redusere sannsynligheten for at tunge 
kjøretøy kjører av veien og i verste fall velter om de kjører ut på veiskulderen. 

Fjerning av vegetasjon langs veien for å forbedre siktforhold. Tiltaket må inkluderes som en del av 
vedlikeholdsrutiner for veien. 

Flom/ Dambrudd Ny bro over Oppdølselva må konstrueres på en slik måte at den tilfredsstiller krav stilt gjennom 
TEK10 sikkerhetsklasse F3 

Fremkommelighet 
utrykningskjøretøy 
(brann) 

I forbindelse med utforming av uteområder må lokale retningslinjer for adkomst, plassbehov og 
rekkevidde for brannvesenets kjøretøy og materiell legges til grunn. I tillegg må Molde brann og 
redningsvesen involveres i utformingen.  

Akutt forurensning Det må ivaretas sikker drift av maskiner og kjøretøy i anleggsfasen for å unngå hendelser som fører 
til akutt forurensning. 

Kulturminner Dersom det i forbindelse med anleggsarbeid oppdages automatisk fredete kulturminner som 
tidligere ikke er kjent, skal arbeidet stanses i den utstrekning det berører kulturminnene eller 
deres sikringssoner på fem meter. Melding om funn skal straks sendes Møre og Romsdal 
fylkeskommune, Kulturvernseksjonen. 
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Som det fremgår under, er flere av tiltakene er innarbeidet i planbestemmelsene, ytterligere tiltak skal vurderes 

nærmere i prosjekteringsarbeidet: 

 Avløpsrenseanlegget skal tilfredsstille sikkerhetsklasse F2 og opprettholde sin funksjon ved vannstand opp 

til 2,7 moh. Sikkerhetsklassen vurderes som tilstrekkelig da sykehusets funksjon ikke blir berørt av avbrudd 

i driften ved avløpsrenseanlegget. 

 Det skal utarbeides en plan for anleggsgjennomføring med vekt på skolevei og sikring av anleggsområdene. 

 Ny kjøreveibro over Oppdølselva skal plasseres og dimensjoneres slik at den holder sikkerhetsklasse F3. 

Sikkerhetsklassen vurderes som tilstrekkelig i og med at det finnes alternative ruter til sykehuset fra øst.  

4.14 Flodbølge generert av fjellskred, Opstadhornet 

Mulige oppskyllingshøyder som følge av en flodbølge generert av fjellskred fra Opstadhornet er beregnet av NGI 

(38) og hendelsen er vurdert i ROS-analysen (37).  Høyeste oppskylling ved Hjelset er beregnet til å være 4,2 

meter. I DSBs veileder for havnivåstiging og stormflo (39) vil høyeste stormflo for Molde kommune være 204 

(uten tillegg for havnivåstigning). På dette grunnlag er det i plankartet avsatt en faresone, skredfare, på de delene 

av området som ligger lavere enn 6,0 moh. I denne faresonen kan det ikke etableres bygninger og anlegg som er 

omfattet av TEK17 §§ 7-2 og 7-3, slik som et akuttsykehus med regionale funksjoner. I byggeområde o_BOP10 er 

det forutsatt at varig oppbygging av terreng, som tåler og eliminerer følgene av en flodbølge, vil innebærer at 

faresonen for bølgeoppskylling forskyves og at byggverk knyttet til sykehuset kan etableres her.   

4.15 Konsekvenser for private grunneiere og naboer 

Planen berører boligeiendommen Opdølvegen 1, gnr- bnr 60- 28, som er i privat eie. Gjennom planen blir 

eiendommen både beskåret og tillagt noe areal. Avrundet avsetter reguleringen 1,4 daa til boligformålet, mens 

eiendommen i grunnkartet er oppgitt til 1321,7 m². Boligeiendommen mister dagens direkte avkjørsel til 

Opdølvegen. Adkomsten erstattes av en internvei som gjør det nødvendig å erstatte dagens garasje. Noe 

opparbeidet areal ved avkjørsel til garasje og hekk mot veien endres til veiformål gjennom planen.  

Boligene i Langåsvegen 1- 18b, anslagsvis 24 boenheter, vil få endret veitilknytning som følge av at planen legger 

opp til å knytte Langåsvegen til Åsvegen i øst. Planforslaget endrer også avkjørselen for naboen i Opdølvegen 5, 

gnr- bnr 60- 32. 

Sykehuset vil få sin hovedadkomst fra E39 via en omlagt og oppgradert Opdølvegen. Her må det forventes en 

vesentlig høyere trafikk enn i dag, jf. kapittel 5.1 om biltrafikk. Hovedtyngden av trafikken vil ikke gå lenger enn 

til parkeringsanlegget, og i liten grad berøre naboer. 

Langs Opdølvegen fremfor boligene i nummer 1 og 5 vil det anslagsvis passere ca. 600 kjøretøy i døgnet, noe som 

er en økning fra i dag, men som fortsatt er en beskjeden trafikkmengde. Noe av denne trafikken vil være 

ambulanser og busser. Sykehuset vil trolig få bussbetjening med noe hyppigere frekvens enn hver halvtime. De 

fleste busser vil snu ved hovedinngangen til sykehuset. Av hensyn til kollektivtrafikken og utrykningskjøretøy vil 

det ikke være aktuelt med fartsdempende tiltak på Opdølvegen mellom E39 og Sjøvegen og heller ikke i Sjøvegen.  

Økt trafikkmengde kan gjøre det aktuelt å sette ned fartsgrensen og å skilte for gjennomkjøring forbudt i 

Opdølvegen øst for Sjøvegen. 

Planlagt sykehusutbygging er en stor bygningsmasse som med fire til fem etasjer over veiens nivå vil ha fasader 

på 16 til 20 meters høyde mot Opdølvegen. I tillegg tillater planen utvidelser i høyden slik at maksimal 

gesimshøyde kan bli 60 moh, som er 37,5 meter over planlagt adkomstplass på 22,5 moh. Dette vil ta bort 

utsikten fra Opdølvegen 1 og i vesentlig grad for Opdølvegen 5. Solinfall på ettermiddags- og kveldstid vil også 

bli redusert, særlig for Opdølvegen 1.  
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Nedenfor boligene i Langåsvegen 1, 2 og 3 ligger Opdølvegen 7 og 9 som er avsatt til sykehusformål uten at det 

her er konkrete planer om nybygg. Maksimal byggehøyde er 27 moh med tillegg for takoppbygg inntil tre meter, 

noe som i liten grad påvirke utsikten fra disse husene. Likevel vil bygningsmassen til selve sykehuset også for 

disse boligene bety en noe mindre fri og åpen utsikt enn i dag.  

Helikopterlandingsplattform og skorstein fra forbrenningsanlegg vil være visuelt markante innslag i den østre 

delen av anlegget.  
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5 Trafikale virkninger av planen 

Dette kapitlet besvarer sentrale problemstillinger i planprogrammet om endringer i trafikksituasjon som følge av 

sykehuset på Hjelset. Dette gjelder enten sykehuset kommer før eller etter at ny E39 Lønset-Hjelset er etablert. 

Også tilknytningen østover langs Opdølvegen er vurdert. Det blir dessuten vist hvordan trafikkavviklingen mellom 

Opdølvegen og dagens E39 kan sikres i en eventuell mellomperiode frem mot veiåpning, særlig med tanke på å 

sikre god fremkommelighet for buss.   

5.1 Biltrafikk 

Trafikk i planområdet etter ny E39 

Trafikken i Hjelsetområdet er beregnet og vurdert med grunnlag i trafikkprognoser for ny E39 mellom Lønset og 

Hjelset. I tillegg er det gjort egne vurderinger av trafikk til og fra sykehuset. Trafikken på E39, uavhengig av 

sykehuset, er basert på fremskriving av generell trafikkvekst samt effekten av at ny vei vil skape mer trafikk. I 

trafikkprognosene er det tatt hensyn til en forventet trafikkvekst som er høyere enn standardprognosene i takt 

med at kystriksveien bygges ut og realisering av flere veiprosjekter nær Molde (40).  

Trafikken til og fra sykehuset fra nord, fra E39 inn på Opdølvegen, er anslått på grunnlag av opplysninger om 

antall ansatte og deres reiser, pasienter, besøkende og ulike leveranser til sykehusdriften. Når det tas hensyn til 

persontrafikkens fordeling på bilreiser, passasjerer, gang og sykkeltrafikk samt bussreiser, utgjør den 

sykehusrettede biltrafikken i overkant 4500 kjøretøy pr døgn (ÅDT) fra E39 inn mot sykehuset (41).  

Fra øst, fra fv. 62 og boligområdene ved Skjevik, er trafikken anslått til ca. 480 i ÅDT inn mot sykehuset og 200 

ÅDT som gjennomgangstrafikk forbi sykehuset mot E39. Den samlede trafikken på broen over Opdølelva og mot 

E39 vil dermed være om lag 4700 ÅDT.  

Hovedtyngden av personbiltrafikken fra nord, fra E39, vil gå til og fra parkeringsanleggene før selve sykehuset og 

det er regnet med beskjeden trafikk forbi hovedinngangen. Trafikken der vil i hovedsak være 

gjennomgangstrafikk fra Skjevikåsen og fv. 62 mot E39, buss, taxi og biler som skal slippe av personer og som 

snur foran sykehuset, samt ambulanser og leveranser til driften av sykehuset. Samlet vil all denne trafikken gi en 

trafikk forbi hovedinngangen på ca. ÅDT 620.  

 

Figur 27. Forventede trafikkmengder kjøretøy pr døgn (ÅDT) for E39 og mot sykehuset. Basert på trafikkprognose for ny E39 
(Rambøll) og beregnet sykehustrafikk (Norconsult).  
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Trafikk i planområdet før ny E39 

Ettersom det ikke er sikkert at ny E39 står ferdig når sykehuset tas i bruk, er også trafikken i planområdet vurdert 

uten ny E39 Lønset – Hjelset. Internt i planområdet vil trafikken ikke være vesentlig forskjellig om ny E39 er 

etablert eller ikke. Forskjellen ligger i området ved krysset mellom E39 og Oppdølvegen.  Dette krysset vil få 

vesentlig mer belastning og vil kreve nytt kryss i påvente av ny E39. Utforming av krysset er planlagt slik at det 

vil håndtere nødvendig kapasitet og framkommelighet for trafikk til og fra sykehuset. Dette er nærmere omtalt 

nedenfor i avsnitt 5.5 om trafikkavvikling. 

5.2 Buss 

Møre og Romsdal fylkeskommune har i sine foreløpige vurderinger lagt opp til at alle bussruter på Hjelset skal gå 

innom sykehuset. Busstilbudet vil etter hvert bli planlagt og detaljert mer med tanke på kapasitet, rutetider og 

frekvens. Fylkeskommunen har angitt et mulig mål om en kollektivandel på 10-15 prosent. 

Når det nye sykehuset er på plass, regner fylkeskommunen med å opprettholde lokalbusstilbudet mellom Istad, 

Kleive, Hjelset, Lønset og Molde. Dette tilbudet vil dekke etterspørselen for de som er bosatt langs stranda 

innover fra Molde til Hjelset og Kleive. Fylkeskommunen foreslår i sine foreløpige vurderinger å styrke og tilpasse 

eksisterende ekspressbusstilbud på aksen Molde-Kristiansund (timesfrekvens i dag). En dobling av frekvensen 

med halvtimes avganger på relevante tider av døgnet kan bli aktuelt, jf. Figur 28.  

For å sikre gode forhold for kollektivtransporten, er det viktig at bussene sikres god fremkommelighet uten å bli 

forsinket av annen trafikk. Kapasitet for buss og biltrafikk er omtalt nedenfor. Det blir også lagt opp til at alle 

busser, både lokale ruter og regionale ruter kjører innom sykehuset. I planen er det lagt til rette for dette med 

holdeplasser for både regionale ruter og lokalbuss ved hovedinngangen.  

 
Figur 28. Prinsippskisse for mulig kollektivtilbud til SNR på Hjelset. Kilde: Møre og Romsdal fylkeskommune.  

5.3 Parkering 

Sykehuset skal tilby et tilfredsstillende parkeringstilbud for ansatte, pasienter og besøkende. Ved dimensjonering 

av parkeringstilbudet er det lagt vekt på å ha et avgrenset parkeringstilbud. Det er et mål og ønske fra 

planmyndighetene å begrense bilbruken til og fra sykehuset, og for SNR er det også ønskelig med høy andel som 

går, sykler eller reiser kollektivt. På den annen side vil for lite parkeringstilbud begrense tilgjengeligheten til SNR 
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og kan føre til feilparkering og «villparkering» med fare for trafikksikkerheten og til sjenanse for omgivelsene. 

Underdekning kan også føre til at personer med et reelt parkeringsbehov vil kunne bli tvunget til å benytte 

ufordelaktige transportløsninger, og kan i verste fall påvirke attraktiviteten til SNR som arbeidsplass. Det er 

derfor lagt vekt på å legge til rette for et parkeringstilbud som balanserer disse forholdene (23). 

Parkeringsbehovet er beregnet på bakgrunn av informasjon fra SNR, Molde kommune og Møre og Romsdal 

fylkeskommune. Parkeringsnormer og erfaringstall fra andre steder er og vurdert. Følgende grunnlag er benyttet: 

 Antall ansatte og anslag på hvor mange som maksimalt er på jobb på SNR i gjennomsnitt pr. dag 

 Antall senger 

 Vurdering av reisemiddelfordelingen fordelt på bil, bilpassasjer, buss, gang og sykkel. 

 Parkeringsnormer fra andre kommuner og sykehus 

 Hovedfunksjonsprogram for Sjukehuset Nordmøre og Romsdal  

Parkeringsbehovet er størst ved skifte mellom dagvakt og ettermiddagsvakt, når det er delvis overlappende 

parkeringsbehov mellom de to skiftene. Sett i forhold til et anslag på andel reiser med buss, bilpassasjer, gange 

og sykkel, er det estimert et nøkternt parkeringsbehov på 1000 plasser. Det vil være ønskelig å åpne for 200 

plasser i tillegg i tilfelle 1000 skulle vise seg å være for få og at de negative virkningene av eventuelt for få plasser 

blir for store. I reguleringsplanen tillates derfor inntil 1200 parkeringsplasser.  Etter at ny E39 er etablert kan 200 

av disse ligge innenfor reguleringsplanen for E39, på oppsiden av dagens E39.  

Taxi, privat følgetrafikk og parkering for bevegelseshemmede 

Reguleringsplanen avsetter et adkomstområde for sykehuset. Utformingen av dette vil bli detaljert i pågående 

forprosjekt. Det er forutsatt at det er skal være areal for taxi ved hovedinngangen uten at reguleringsplanen 

tallfester antall drosjeplasser, til oppstilling eller som venteplasser. Besøkende som kommer med bil skal benytte 

parkeringsanlegget. Det vil bli satt av begrenset plass ved hovedinngangen, for privat fremkjøring av pasienter 

og for korte stopp for å slippe av og ta på passasjerer. Nært hovedinngangen vil det også bli satt av plasser for 

bevegelseshemmede. Disse må suppleres av et nødvendig antall plasser like nord for adkomstsområdet for å 

tilfredsstille reguleringsbestemmelsenes krav om til sammen ca. 24 slike plasser.  

 

Figur 29. Adkomstplass ved hovedinngangen, utsnitt fra foreløpig landskapsplan, Asplan Viak. Løsningen vil bli bearbeidet i 
samarbeid med fylkeskommunen som ansvarlig for kollektivtrafikken  
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5.4 Gang og sykkel 

Avstanden mellom sykehuset og større befolkningskonsentrasjoner gjør at det ikke kan forventes stor andel 

gang- og sykkelturer til sykehuset. Det er ved oppstart antatt at ca. fem prosent av de ansatte går eller sykler. 

Etter hvert som boligbyggingen i Hjelsetområdet øker med flere sykehusansatte bosatt i nærområdet, kan 

andelen som går og sykler øke over tid. Det vil imidlertid være betydelig mer gangtrafikk og til dels også 

sykkeltrafikk i området enn bare ansatte. Det vil komme mye gangtrafikk fra parkeringsanleggene nord for 

sykehuset i tillegg til gjennomgangstrafikk av bosatte i område, bl.a. skolebarn fra Hjelset til Skjevikåsen skole.  

Reguleringsbestemmelsene stiller krav om 60 skjermede plasser til sykkelparkering, og at utbyggingen skal være 

forberedt for en dobling av dette tallet. Gang- og sykkelveinettet er nærmere omtalt i kapittel 3.3. 

5.5 Trafikkavvikling 

Etter ny E39 

Trafikksystemet etter at ny E39 Lønset – Hjelset er etablert vil gi en stor avlastning av dagens E39 forbi 

avkjøringen til sykehuset inn på Opdølvegen, jf. Figur 27. Statens vegvesen har gjennomført egne 

kapasitetsberegninger i krysset mellom ny E39 og tilknytningen til fv. 62 og ned mot sykehuset. Disse viser at det 

ikke vil være kapasitetsproblemer på strekningen, og selv med økning av trafikken opp til 45 prosent mer enn 

prognosene, vil kapasiteten og fremkommeligheten for biltrafikken være god.  

Før ny E39 

Fremtidig trafikk på dagens E39 vil være noe lavere enn om nye E39 var etablert, men det vil være stor 

trafikkbelastning i krysset mellom E39 og Opdølvegen.  Basert på trafikkprognoser for fordeling av trafikken, vil 

det være omtrent like stor trafikk over døgnet som svinger fra E39 inn og ut Opdølvegen som passerende E39-

trafikk forbi krysset.  

 

Figur 30. Svingebevegelser kjt./ døgn (ÅDT) i krysset mellom E39 og Opdølvegen før ny E39 Lønset – Hjelset. 

Trafikken til og fra sykehuset er ujevn over døgnet. Størst trafikk er det morgen og ettermiddag ved overgang 

mellom skift. Kapasitetsberegninger viser at trafikkavviklingen er mest kritisk om ettermiddagen når ca. 470 

kjøretøy skal ut på E39 fra sykehuset mellom kl. 07:30 og 08:00.  

Dette er håndtert med en rundkjøring som har to felt på Opdølvegen inn mot E39 med et høyresvingefelt på 25 

meter på tilfarten fra sykehuset. Høyresvingefeltet starter nord for broen over Oppdølselva. 



 

 

Oppdragsnr.: 5160726   Dokumentnr.: R001   Versjon: 01_Rev_00       

Planbeskrivelse: Detaljregulering for SNR Hjelset, planid 201603 

 

 

snr hjelset planbeskrivelse          Side 40 av 44 
 

 

Figur 31. Utforming av kryss mellom dagens E39 og Opdølvegen før ny E39 Lønset-Hjelset er åpnet. 

Kapasitetsutnyttelser (belastningsgrader) i morgen- og ettermiddagsrushet er vist på figurene nedenfor. 

Belastningsgraden er forholdet mellom trafikk og teoretisk kapasitet i krysset. Kødannelse og forsinkelse av 

betydning vil vanligvis først oppstå ved belastningsgrader over 0,70. Med høyresvingefelt på tilfarten fra 

sykehuset vil belastningsgradene ligge godt under 0,70 for samtlige tilfarter og krysset vil dermed ikke ha 

avviklingsproblemer i maksimaltimen.  Uten høyresvingefeltet ville tilfarten fra sykehuset fått en belastningsgrad 

på 0,9 med ustabile avviklingsforhold med kø og forsinkelser.  

 

Figur 32. Belastningsgrader morgenrush. 

 

Figur 33. Belastningsgrad i ettermiddagsrush 
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5.6 Trafikksikkerhet 

Det er gjennomført egen vurdering av trafikksikkerheten i planområdet. I tråd med merknader fra Statens 

vegvesen og Møre og Romsdal fylkeskommune er det også gjort enklere trafikksikkerhetsvurderinger av 

Opdølvegen fra sykehuset og østover til fv. 62 og en prinsipiell vurdering av midlertidig situasjon for myke 

trafikanter mellom Lønset og Hjelset. Trafikksikkerhetsvurderingene er nærmere omtalt i et eget notat (42), her 

gjengis hovedpunkter.   

Trafikksikkerhet innenfor planområdet  

Kjøreadkomst for buss og bil til hovedinngangen 

Enveiskjørt kollektivsløyfe ved adkomstsonen gir en oversiktlig og trygg sammenheng mellom venteområdet og 

to bussoppstillingsplasser. I foreløpig forprosjekt er en tredje bussoppstilling, tiltenkt lokalbusser, lagt til 

busslomme på motsatt side av Opdølvegen, jf. Figur 29. Under utarbeidelse av forprosjekt vil løsningen bli 

bearbeidet i samarbeid med Møre og Romsdal fylkeskommune. I videre detaljering vil inn- og utkjøringen snevres 

inn så mye som mulig for å tydeliggjøre kjøremønster og redusere antall konfliktpunkter. Tilrettelagte 

fotgjengerkrysningspunkter over Opdølvegen er lagt like nord og sør for inn- og utkjøring til buss- sløyfen.  

Krysningspunkter for fotgjengere 

Skolevei til Skjevika skole for barn bosatt på Hjelset vil gå gjennom planområdet. Det er lagt vekt på å sikre 

muligheten for gode og trygge kryssinger av trafikkarealer. Dette gjelder også adkomst til områder for lek og 

friluftsaktiviteter omtalt i kapittel 3.2 Landskapsutforming. 

Planen legger opp til to kryssinger av Opdølvegen for fotgjengere og syklister, like nord for adkomstområdet og 

i tilknytning til ny rundkjøring og busslomme lenger øst.  Krysningspunktene ligger ved naturlige overgangssteder 

for fremføring av gangvei og sykkelvei. Ved gjennomføring av planen må disse kryssingene være godt belyst og 

ha tilfredsstillende sikt. Det bør vurderes intensivbelysning, eventuelt forsterket belysning. Eksisterende turvei 

til Oppdølshaugen knyttes til kryssingspunktet nord for adkomstområdet. Den delen av turveien som går langs 

Opdølvegen nordover mot broen er forutsatt nedbygd for å ikke legge til rette for uønsket kryssing i et område 

med dårligere siktforhold like sør for broen.  

Hastighet 

Hastigheten har stor betydning for trafikksikkerheten. Fartsgrensen på Opdølvegen til sykehuset fastsettes av 

veimyndighetene. Dagens fartsgrense er på 40 km/t. Det er ikke ønskelig med opphøyd gangfelt, fartsputer eller 

humper på Opdølvegen fra E39 og til sykehuset, på grunn av utrykningskjøretøy som kjører på strekningen. På 

interne kjøreveier i parkeringsområdene bør det vurderes å etablere fartshumper for å holde fartsnivået nede. 

Trafikksikkerhet i anleggsperioden 

Under planlegging for anleggsfasen må sikkerheten for skolebarn vurderes og sikres særskilt. Skolebarn fra vestre 

del av Hjelset vil måtte krysse anleggstrafikk langs Opdølvegen på ett punkt. Trolig vil dette skje ved en tilknytning 

til gang- og sykkelveien over Opdølshaugen, enten barna kommer via ny bro i sørvest eller via ny eller 

eksisterende bro i nord. Her vil det være avgjørende viktig å sikre mest mulig oversiktlige forhold. 

Opdølvegen mellom sykehuset og fv. 62 

Opdølvegen mot fv.62 i øst, er en smal vei, med flere avkjørsler og dårlig sikt ved flere av disse. Fartsgrensen er 

50 km/t lengst øst og 40 km/t lenger vest. Det er ingen separering av gående/ syklende og kjørende på 

strekningen. Det er veilys på deler av strekningen. Det er ikke ønskelig med økt trafikk på Opdølvegen. Fra øst, 

fra fv. 62 er det ca. 400 m kortere til sykehuset langs Opdølvegen, men lengre kjøretid. Det skal derfor ikke mange 

tiltak til før det aller meste av trafikken fra øst, fra fv. 62, vil velge adkomsten via ny bro over Oppdølselva inn til 

sykehuset fra nord. 
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For å sikre at det ikke blir økt trafikk på Opdølvegen helt i øst, kan det være aktuelt stenge veien fysisk for 

gjennomkjøring. Av hensyn til beredskap er det lite ønskelig, selv om utrykningskjøretøy også kan benytte krysset 

ved Skjevik og Sjøvegen som alternativ adkomst til sykehuset. Opdølvegen kan stenges med skilt for stengt for 

gjennomkjøring, og hastigheten kan skiltes ned til 30 eller 40 km/t hele veien.  

Strekningen Lønset – Hjelset  

Dagens E39 mellom Molde og Hjelset har varierende standard og flere sprang i fartsgrenser. Trafikken varierer 

fra rundt 15000 i ÅDT mot Molde til ca. 5600 frem mot Hjelset. Trafikken vil øke ved etablering av sykehuset, og 

dersom sykehuset kommer før ny E39, vil økningen også komme på dagens E39 Lønset - Hjelset.  

Det er sammenhengende gang- og sykkelveg fra Molde til Lønset. Fra Lønset og østover er det ikke eget tilbud 

for myke trafikanter. Vegen her er stedvis svært smal uten gul midtstripe. Fra Mjelve ved tidligere Molde Verft 

(National Oilwell) og ca. 3 km frem til Hjelset, er det bedre veistandard med gul midtstripe.  

I Statens vegvesens plan for ny E39, ligger det ikke inne gang- og sykkelveg på dagens E39 på strekningen, trolig 

fordi trafikken på dagens E39 blir lav når ny E39 er åpnet. Dersom sykehuset på Hjelset åpnes før ny E39 er 

etablert, vil trafikken på dagens E39 øke. Eventuelle større tiltak for gang- og sykkeltrafikk her må sees i forhold 

til hvor lang tid det eventuelt blir mellom sykehuset er etablert og ny E39 åpnes.  

Gjennom tettstedet Hjelset er trafikksikkerheten generelt god med et forholdsvis nytt bredt fortau på nordsiden 

av E39. Videre østover mangler en kort kobling inn på gang- og sykkelvei som er knyttet til boligveiene på 

nedsiden av E39 og inn på gangvegen langs E39 østover til Opdølvegen. Denne koblingen bør etableres. 

Dersom ÅDT gjennom Hjelset øker til over 8000 vil det inntre krav om signalregulering.  
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