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PLANBESTEMMELSER 
(pbl § 12-7) 

 
 

- Planens intensjoner 
 Legge til rette for utbygging av Sykehuset Nordmøre og Romsdals akuttsykehus på Hjelset 

 Gi rammer for at bygningsanlegg og uteområder blir utformet med høy arkitektonisk kvalitet   

 Bevare naturmiljø ved Oppdølselva og Fannefjorden og sikre allmennheten adgang til friområder her  

 Anvise gode gang- og sykkelforbindelser gjennom området og mot østre og vestre del av Hjelsetbygda 

 Sikre god, trygg og miljøvennlig trafikkavvikling 

§ 1 Reguleringsformål 

 Bebyggelse og anlegg: 

 Boligbebyggelse- frittliggende småhusbebyggelse (sosi 1111) vist med BFS 

 Offentlig og privat tjenesteyting (sosi 1160) vist med BOP 

 Idrettsanlegg (sosi 1430) vist med BIA 

 Avløpsanlegg (sosi 1542) vist med BAV 

 Naust og uthus (sosi 1589) vist med BUN 

 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur: 

 Veg (sosi 2010) vist med SV 

 Kjøreveger (sosi 2011) vist med SKV 

 Fortau (sosi 2012) vist med SF 

 Gang- og sykkelveg (2015) vist med SGS 

 Sykkelveg (2017) vist med SS 

 Annen veggrunn – grøntareal (sosi 2019) 

 Grønnstruktur: 

 Naturområder (sosi 3020) vist med GN 

 Turdrag (sosi 3030) vist med GTD 

 Friområder (sosi 3040) merket med GF 

 Bruk og vern av sjø og vassdrag: 

 Friluftsområder i sjø og vassdrag (sosi 6710) vist med VFV 
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 Hensynssoner: 

 Sikringssone frisikt (sosi 140) 

 Støysone rød sone (sosi 210) vist med H210 

 Støysone gul sone (sosi 220) vist med H220 

 Faresone ras- og skredfare (sosi 310) vist med H310 

 Faresone flomfare (sosi 320) vist med H320 

 Bevaring naturmiljø (sosi 560) vist med H_560 

 Bevaring kulturmiljø (sosi 570) vist med H_570 

 Bestemmelsesområder: 

 Utforming: Sykkelveg med fortau på bro over Opdølselva i vertikalnivå 3, vist som #3 

 Vilkår: Terrengoppbygging for å eliminere skred-/ flodbølgefare, vist som #7 

 Sikring av verneverdier: Automatisk fredete kulturminner, vist som #1 og 2 

 Midlertidig anlegg- og riggområde: Anleggskai, vist som #4  

§ 2  Utfyllende planer og dokumentasjon 

2.1  Situasjonsplan  

2.1.1 Ved søknad om tiltak i o_BOP1-10 samt o_GF1-7 skal det vedlegges situasjonsplan og skriftlig redegjørelse for 
punktene under. For områdene o_BOP1-3 og 6-10, samt o_GF1-7 skal det utarbeides én felles situasjonsplan 
for disse områdene, mens det for o_BOP4 og 5 kan utarbeides separate situasjonsplaner.  

 Eksisterende og ny bebyggelse og eksisterende og nye anlegg 

 Terreng-, konstruksjons- og byggehøyder 

 Eksisterende og ny vegetasjon 

 Tilbakeføring av arealer etter anleggsperiode 

 Overvannshåndtering, jf. 3.2 

2.1.2 Ved søknad om tiltak i o_BOP1-3 og 6-10, samt o_GF1-7 skal det i tillegg vedlegges skriftlig redegjørelse for 
punktene under. Justeringer av løsninger for gang- og sykkelforbindelser og parkering kan behandles ved 
søknad om tiltak. 

 Dokumentasjon av at ny kjørevegbro over Oppdølselva tilfredsstiller sikkerhetsklasse F3  

 Adkomst, korttidsoppstilling og parkering for ambulanser, buss, drosje, privatbil og sykkel samt for 
varetransport og avfallshåndtering, jf. 7.3, 7.9 og 7.10 

 Utvidelse av kapasitet for sykkelparkering, jf. 7.3.4 

 Utforming av gang- og sykkelforbindelser, jf. 8.1, 8.4, 8.5, 8.6 og 8.7 

2.1.3 Ved søknad om tiltak i o_BOP10 skal det dessuten vedlegges skriftlig redegjørelse for: 

 Geoteknisk dokumentasjon av at oppbygging av nytt terreng skal tåle og eliminere skred-/ 
flodbølgefare slik at bygninger og anlegg omfattet av første ledd i TEK17 § 7-3 kan etableres. 

2.1.4 Ved søknad om tiltak i BFS, o_BIA, o_BAV og o_BUN1-2 skal det vedlegges situasjonsplan for det enkelte 
område som viser: 

 Eksisterende og ny bebyggelse, eksisterende og nye anlegg med terrenginngrep 

2.1.5 Ved søknad om tiltak i BFS, o_BIA og o_BAV skal situasjonsplanen i tillegg vise; 

 Adkomst og korttidsoppstilling for bil, og for BFS også parkering for bil 

2.2 Anleggsgjennomføring  

 Ved søknad om tiltak i o_BOP1-3 og 6-10 samt o_GF1-7 skal det vedlegges én samlet plan og skriftlig 
redegjørelse for anleggsgjennomføring, med særlig vekt på: 

 Vegomlegging 

 Skoleveg 

 Sikring av anleggsområdene 

 Eventuelle tiltak for støyskjerming i anleggsperioden 
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 Eventuelle tiltak for å forebygge, og om nødvendig avbøte, støvproblematikk 

§ 3  Fellesbestemmelser 

3.1  Universell utforming  

3.1.1 Prinsipper for universell utforming skal ligge til grunn for ny bebyggelse.  

3.1.2 Prinsipper for universell utforming skal ligge til grunn for inngangsparti og adkomstplass med ventearealer for 
buss samt for uteoppholdsarealer nærmest bygningen. NS11005 skal her legges til grunn.  

3.1.3 Så langt det er mulig skal uteområder ellers og gang- og sykkelanlegg ha universell utforming. 

3.2  Overvann  

 Overvann skal søkes håndtert som et estetisk tilskudd til utomhusanlegget. 

3.3  Helikopterlandingsplass  

 Før ambulanseflyging med helikopter til og fra sykehuset kan igangsettes, skal følgende foreligge eller være 
gjennomført: 

 Prosedyrer for helikopterflygingen som ivaretar inn- og utflygingsprosedyrene for Molde lufthavn Årø 

  Detaljert utredning av støybelastning og mulige skjermingstiltak for berørte støyfølsomme 
bruksformål 

 Støyskjermingstiltak på berørte støyfølsomme formål i gul støysone etter at aktuelle grunneiere er 
tilbudt fasadetiltak og/ eller skjerming av utendørs oppholdsområder. Dette gjelder følgende 
eiendommer: 

o gnr/ bnr 60/ 28, Opdølvegen 1 
o gnr/ bnr 60/ 32, Opdølvegen 5 
o gnr/ bnr 60/ 9, Langåsvegen 1 
o gnr/ bnr 60/ 11, Langåsvegen 3 
o gnr/ bnr 60/ 45, Langåsvegen 2 
o gnr/ bnr 60/ 24, Langåsvegen 4 
o gnr/ bnr 60/ 10, Langåsvegen 6 
o gnr/ bnr 60/ 12, Langåsvegen 10A 
o gnr/ bnr 60/ 29, Langåsvegen 10B 
o gnr/ bnr 60/ 6, Skjevikvegen 2A-T 

 Eksisterende støyfølsomme bruksformål skal være skjermet i nødvendig utstrekning til å sikre at 
innendørs helikopterstøy er i tråd med TEK17 og ikke overstiger Leq = 30 dBA 

 Eksisterende støyfølsomme bruksformål skal være skjermet for å sikre akseptabel støybelastning på 
uteoppholdsarealer, med målsetting om at utendørs helikopterstøy ikke skal overstige Lden = 52 dBA 

3.4 Anleggsarbeid  

3.4.1 Friområdene o_GF1-7 kan brukes som anleggsområder i samsvar med plan og redegjørelse, jf. 2.2 og forutsatt 
at de etter avsluttet anleggsperiode opparbeides i tråd med situasjonsplan, jf. 2.1.1. 

3.4.2 Ved o_BUN1 kan midlertidig kai for anleggstransport anlegges, jf. 12.3, i samsvar med plan og redegjørelse, jf. 
2.2, og forutsatt at den fjernes etter anleggsperioden og området tilbakeføres til dagens tilstand eller bedre. 

3.4.3 For støy i anleggsperioden skal støygrenser og krav til avbøtende tiltak slik dette er gitt i kapittel 4 i 
retningslinjer T-1442 gjelde. Støykrav i tabell 4 og 5 legges til grunn for tekniske og administrative tiltak. 
Veileder M128 skal være retningsgivende for gjennomføring av eventuelle skjermingstiltak. 

3.4.4 Det skal ikke innføres eller spres fremmede og skadelig arter ved anleggsarbeid og massehåndtering. 

§ 4 Rekkefølgekrav 

 Før ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse kan gis for utbygging i o_BOP1-10 eller o_GF1-7, skal følgende 
tiltak være etablert eller opparbeidet:  
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 Varig terrengendring til 6,0 moh. eller høyere i område o_BOP10, jf. 2.1.3 og 12.4. 

 Ny brannstasjon i Hjelsetområdet 

 Opdølvegen på ny bro over Oppdølselva, med ny linjeføring og vegstandard og ny gang- og 
sykkelforbindelse fra E39 til sykehuset, enten knyttet til nytt permanent kryss på ny E39 eller til 
midlertidig kryssløsning som må godkjennes av Statens vegvesen 

 Nedbygging/ fjerning av nordre del av dagens gang-/ sykkelveg øst for Opdølvegen fra område ved 
bro over oppdølselva til regulert gang-/ sykkelveg o_SGS3 

 Adkomstsone for buss, drosje, parkering for bevegelseshemmede og av- og påstigning 

 Parkering 

 Gang- og sykkelforbindelse fra vestsiden av Opdølselva, gjennom sykehusområdet til hovedinngangen 

§ 5 Byggegrenser 

 Byggegrenser er vist på plankartet. Følgende byggegrenser gjelder: 

 BFS generelt: 10,0 meter fra senterlinje i Opdølvegen og 4,0 meter fra formålsgrense 

 BFS garasje: 10,0 meter fra senterlinje i Opdølvegen og 1,0 meter fra formålsgrense 

 o_BOP2, 6 og 8: 10,0 meter fra senterlinje i Opdølvegen og ellers i formålsgrense 

 o_BOP1, 3, 5, 7 og 9: I formålsgrense 

 o_BOP4: 10,0 meter fra senterlinje i Opdølvegen og ellers i formålsgrense 

 o_BIA1: I formålsgrense 

 o_BAV: I formålsgrense 

 o_BUN1-2: I dagens bygningsomriss 

§ 6  Eierform 
  Med unntak av områdene BFS, f_SV4 og SV5 skal alle områder i planen være offentlige. 

 Område f_SV4 skal være felles for gnr./ bnr. 60/ 1, 60/ 28 og 60/ 32. 

  Områdene BFS og SV5 har annen eierform. 

§ 7 Bebyggelse og anlegg  
(pbl § 12-5 nr.1) 

7.1 Frittliggende småhusbebyggelse 

7.1.1 Område BFS skal benyttes til boligformål i form av eneboliger og horisontalt og vertikalt delte tomanns-
boliger. Maksimal tomteutnyttelse er 25 % BYA. Som maksimale byggehøyder gjelder gesimshøyde 6,0 meter 
og mønehøyde 12,0 meter over terreng.  

7.1.2 Til hver boenhet skal det på egen tomt opparbeides parkering i slikt antall: 

 Boenheter større eller lik 60 m² BRA: Minst 2 bilopstillingsplasser og 2 sykkelplasser 

 Boenheter mindre enn 60m² BRA: Minst 1,5 biloppstillingsplasser og minst 1 sykkelplass 

7.1.3 Det skal opparbeides minimum 50 m² uteoppholdsareal pr. boenhet.   

7.2 Offentlig og privat tjenesteyting, felles bestemmelser utnyttelse 

7.2.1 Områdene o_BOP1-10 skal brukes til sykehusformål, forskning, undervisning og supplerende funksjoner samt 
tilhørende utearealer og parkering.  

7.2.2 Maksimal samlet tillatt tomteutnyttelse for o_BOP1-6 og 10 er 70.000m² BRA. 

7.2.3 Maksimal samlet tillatt tomteutnyttelse for o_BOP7-9 er 45.000m² BRA. 

7.3 Offentlig og privat tjenesteyting, felles bestemmelser parkering 

7.3.1 Tilknyttet sykehuset kan det opparbeides fem oppstillingsplasser for buss og inntil 1200 oppstillingsplasser for 
personbil. I antall parkeringsplasser for personbil skal det medregnes plasser reservert for sykehuset utenfor 
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sykehusets eget område. I tillegg skal det i direkte tilknytning til hovedinngangen opparbeides et område for 
busser i rute, drosjer, av- og påstigning for privatbiler og oppstilling for privatbiler for bevegelseshemmede. 

7.3.2 Bilparkering kan etableres på terreng og i anlegg over flere plan. Minimum 40 % av plassene skal etableres i 
anlegg over flere plan. Parkeringsplasser på et øvre dekke som møter terreng medregnes i andel i anlegg.  

7.3.3 For bilparkering gjelder at: 

 Minimum 2 %, tilrettelegges for personer med nedsatt funksjonsevne 

 Minimum 5 % avsettes til ladbare kjøretøy og opparbeides med ladestasjon 

7.3.4 Sykkelparkering skal opparbeides med minimum 60 plasser. Plassene skal være klimaskjermet og ligge i 
tilknytning til garderober for ansatte. Bebyggelse og uteområder skal være forberedt for å doble kapasiteten 
på sykkelparkering til 120 plasser.  

7.4 Offentlig og privat tjenesteyting, o_BOP1 og 10 

 Maksimal tillatt gesimshøyde er 60 moh. Tekniske anlegg skal være innebygd og utformet som en del av den 
arkitektoniske helheten til bebyggelsen og ikke overstige angitt gesimshøyde.   

7.5 Offentlig og privat tjenesteyting, o_BOP2 

7.5.1 I tillegg til formål nevnt i 7.2.1 kan området brukes til ambulansestasjon.  

7.5.2 Maksimal tillatt høyde for ambulansestasjon er 27 moh. Takoppbygg for tekniske anlegg kan overskride 
maksimal gesimshøyde med inntil 3,0 meter. Slike anlegg skal være trukket inn på taket med minimum 3,0 
meter avstand til fasadeliv og de skal være innebygd og utformet som en del av den arkitektoniske helheten 
til bebyggelsen.  

7.5.3 Bortsett fra ambulansestasjonen, skal bebyggelsen ligge under terreng eller under adkomstplatå til nivå 2 i 
område o_BOP1. Maksimal tillatt høyde for bebyggelsen, bortsett fra ambulansestasjonen og skorstein fra 
teknisk anlegg, er 21 moh.  

7.5.4 For skorstein fra teknisk anlegg er maksimal byggehøyde 50 moh. forutsatt at plasseringen ikke er til hinder 
for helikopterbevegelser.  

7.6 Offentlig og privat tjenesteyting, o_BOP3 

7.6.1 I tillegg til formål nevnt i 7.2.1 kan det i området etableres landingsplattform for helikopter.  

7.6.2 Bebyggelsen skal ligge under terreng eller under adkomstplatå til nivå 2 i område o_BOP1. Maksimal tillatt 
høyde er 19 moh.  Rekkverk ved helikopterplattform med bro kan overstige byggehøyde med inntil 2,0 meter.  

7.7 Offentlig og privat tjenesteyting, o_BOP4 

7.7.1 I tillegg til formål nevnt i 7.2.1 kan området brukes til undervisning og forsamlingslokale.  

7.7.2 Maksimal tillatt gesimshøyde er 27 moh. Takoppbygg for tekniske anlegg kan overskride maksimal 
gesimshøyde med inntil 3,0 meter. Slike anlegg skal være trukket inn på taket med minimum 3,0 meter 
avstand til fasadeliv og de skal være innebygd og utformet som en del av den arkitektoniske helheten til 
bebyggelsen.   

7.8 Offentlig og privat tjenesteyting, o_BOP5 

 Maksimal tillatt gesimshøyde er 18 moh. Takoppbygg for tekniske anlegg kan overskride maksimal 
gesimshøyde med inntil 3,0 meter. Slike anlegg skal være trukket inn på taket med minimum 3,0 meter 
avstand til fasadeliv og de skal være innebygd og utformet som en del av den arkitektoniske helheten til 
bebyggelsen.   

7.9 Offentlig og privat tjenesteyting, o_BOP6 

 Område o_BOP6 skal tjene som adkomstsone for sykehuset tilrettelagt for busser, drosjer, biloppstilling for 
av- og påstigning samt utendørs opphold. Bygningsdeler kan krage ut i området forutsatt at det er minimum 
3,5 meter frihøyde under disse. I området kan også etableres parkering i sammenheng med o_BOP8. 
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7.10 Offentlig og privat tjenesteyting, o_BOP7-9 

7.10.1 Områdene kan brukes til parkering, i tillegg til formål nevnt i 7.2.1. 

7.10.2 Ved opparbeidelse til parkering skal biloppstillingsplassene rammes inn av vegetasjonsinnslag som 
understreker organiseringen av områdene og linjeføringen til Opdølvegen samt danner overgang til 
tilliggende natur- og friområder. Det skal legges til rette for god oversikt og orientering for gående og 
syklende i og ved områdene. 

7.10.3 Parkeringsarealene skal utformes med effektive og trafikksikre internforbindelser for gående og syklende og 
sikre trafikkflyt som forhindrer oppstuving ut mot Opdølvegen. Det kan vurderes signalstyring for å unngå at 
trafikk fra parkeringsanleggene hindrer fremkommelighet for kollektivtrafikk.  

7.10.4 Nedkjørsler til parkering under bakkenivå skal ha diskret plassering og utforming. 

7.10.5 Maksimale byggehøyder er 40 moh. for o_BOP 7-9. 

7.11 Idrettsanlegg, o_BIA 

 Området skal brukes til idrett og fysisk aktivitet. Det skal ikke etableres oppstillingsplasser for bil ved 
anlegget. Kjøreadkomst for service og vedlikehold kan skje gjennom friområde o_GF2. I området kan det 
etableres tribuner i en høyde av inntil 5,0 meter over terreng og utstyrsbod på maksimalt 50 m² BRA og 
maksimal byggehøyde 5,0 meter over terreng.  

7.12 Avløpsrenseanlegg, o_BAV 

 Området skal brukes til avløpsrenseanlegg. Det kan etableres oppstillingsplass for én bil ved anlegget. 
Kjøreadkomst for service og vedlikehold kan skje gjennom friområde o_GF2. For bygningsmessige anlegg i 
området er maksimal tomteutnyttelse 150 m² BYA og maksimal gesimshøyde 6,0 meter over terreng og 
maksimal mønehøyde 10,0 meter over terreng. 

7.13 Uthus/ naust, o_BUN1-2 

7.13.1 I områdene o_BUN1-2 skal det ikke etableres biloppstilling. For bygningsmessige anlegg i områdene er 
maksimal tomteutnyttelse og byggehøyde tilsvarende eksisterende bygninger. Byggegrense følger 
eksisterende bygningsomriss, jf. 5. 

7.13.2 Område o_BUN1 kan brukes som naust og til opplag og vedlikehold av båter. Kjøreadkomst for service og 
vedlikehold kan skje gjennom friområdene o_GF1, 2, 4 og 6. 

7.13.3 Bygning etter tidligere kraftstasjon i område o_BUN2 skal stå som et historiefortellende element uten at det 
legges til rette for bestemte bruksformål. 

§ 8  Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 
(pbl § 12-5 nr. 2) 

8.1 Felles bestemmelser 

 Områdene skal opparbeides med inndeling og formål som fremgår av plankartet. Nødvendige justeringer 
mellom ulike samferdselsformål er tillatt. 

8.2 Veg 

 Områdene o_SV1-3, f_SV4 og SV5 skal opparbeides for blandet trafikk.  

8.3 Kjøreveg 

8.3.1 Opdølvegen, o_SKV1-3 skal opparbeides som to felts kjøreveg med 7,0 meter kjørebanebredde og 0,5 meter 
skulder eller 0,25 meter kantsteinsklaring. 

8.3.2 Område o_SKV3 går på ny bro over Oppdølselva og tilhører vertikalnivå 3.  
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8.4 Fortau 

8.4.1 Områdene o_SF1-3, langs ny sykkelveg fra vest, og o_SF4-6, langs Opdølvegen, skal opparbeides som fortau i 
2,5 meters bredde inkludert skuldre/ kantsteinsklaring. 

8.4.2 Område o_SF1 går på ny bro over Oppdølselva og tilhører vertikalnivå 3, jf. 12.2. 

8.4.3 Nødvendige tilpasninger mot internveger og anlegg i o_BOP 1-10 er tillatt. 

8.5 Gang- og sykkelveg 

8.5.1 Områdene o_SGS1-2 og 5, langs Opdølvegen fra nordsiden av Oppdølselva skal opparbeides som gang- og 
sykkelveg i 4,0 meters bredde inkludert skuldre. 

8.5.2 Område o_SGS5 går på ny bro over Opdølselva og tilhører vertikalnivå 3. 

8.5.3 Område o_SGS3 er del av eksisterende gang- og sykkelveg der det skal opparbeides ny tilknytning i sør i 3,0 
meters bredde inkludert skuldre. 

8.5.4 Område o_SGS4, langs Opdølvegen vis á vis sykehusinngangen, skal opparbeides som gang- og sykkelveg i 3,0 
meters bredde inkludert skuldre.  

8.5.5 Langåsvegen avsluttes i vest etter Langåsvegen 1, gnr- bnr 60-9, og knyttes til Opdølvegen som gang- og 
sykkelveg o_SGS6 med bredde 3,5 meter inkludert skuldre.  

8.6 Sykkelveg 

8.6.1 Fra vest skal områdene o_SS1-3 opparbeides som sykkelveg i 3,0 meters bredde inkludert skuldre. 

8.6.2 Område o_SS1 ligger går på ny bro over Oppdølselva og tilhører vertikalnivå 3, jf. 12.2. 

8.6.3 Langs Opdølvegen øst for rundkjøring skal områdene o_SS4-5 opparbeides som sykkelveg i 2,75 meters 
bredde inkludert skulder/ kantstein. 

8.7 Annen veggrunn - grøntareal 

 Arealene skal benyttes til anleggelse og drift av veganlegget. Her kan det oppføres støttemurer, rekkverk, skilt 
og andre innretninger tilknyttet veganlegget. Arealene skal utformes som grøntanlegg. 

8.8 Kollektivholdeplass 

8.8.1 Område o_SKH1 skal brukes til venteskur for bussholdeplass i o_SKH2. 

8.8.2 Område o_SKH2 skal brukes som busslomme. 

§ 9  Grønnstruktur 
(pbl § 12-5 nr. 3) 

9.1 Naturområde (o_GN1-8) 

9.1.1 Områdene utgjør strandsonen mot Fannefjorden og elvebredden mot Opdølelva og skal ikke opparbeides, 
men bevares som naturområde. Justeringer mellom naturområde og turdrag tillates. 

9.1.2 I områdene o_GN3-6 kan det legges vann- og avløpsledninger. Terreng og terrengoverflate skal da 
tilbakeføres til dagens tilstand eller naturlik situasjon.  

9.1.3 I områdene o_GN4 og 6 kan det etableres flomvern for område o_BAV. 

9.2 Turdrag (o_GTD1-5) 

 Områdene skal med enkle tiltak tilrettelegges som turstier langs Oppdølelva og Fannefjorden. I områdene skal 
det vises aktsomhet for å unngå skade på arter, naturtyper og økosystemer. Justeringer mellom naturområde 
og turdrag tillates. 

9.3 Friområde (o_GF1-7) 

 Områdene skal utgjøre grønne omgivelser for sykehuset og tjene som uteoppholdsareal for sykehuset og som 
aktivitets- og rekreasjonsområde for sykehuset og allmennheten. Her kan det utplasseres eller permanent 
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opparbeides elementer/ konstruksjoner som benker hvileflater, kunstverk o.l. som kan bidra til kvalitet på 
områdene som rekreasjons- og oppholdsareal.  

§ 10  Bruk og vern av sjø og vassdrag, med tilhørende strandsone 
(pbl § 12-5 nr. 6) 

10.1 Friluftsområde i sjø og vassdrag (o_VFV1-2) 

 Områdene skal være allment tilgjengelige og kan nyttes til bading og fiske, o_VFV1 også til småbåttrafikk.  

§ 11 Hensynssoner 

11.1 Frisikt (H140) 
(pbl § 11-8 a, jf. § 12-6) 

 Innenfor hensynssonene for frisikt skal eventuelle sikthindringer ikke være høyere enn 0,5 m over 
primærvegens kjørebanenivå. Det må i tillegg kontrolleres at planet mellom øyepunkt i sekundærvegen og 
kjørebanen i primærvegen er fritt for sikthindringer. Enkeltstående trær, stolper og liknende som ikke er 
sikthindrende kan stå i sikttrekanten, forutsatt maksimal diameter 0,15 meter. 

11.2 Rød støysone (H210) 
(pbl § 11-8 a, jf. § 12-6) 

 I rød støysone for helikoptertrafikk skal rom med støyfølsomme bruksformål skjermes slik at krav til 
innendørs støynivå i TEK17 tilfredsstilles. Bortsett fra bygninger til sykehusformål, skal det ikke oppføres 
bygninger for varig opphold innenfor sonen.  

11.3 Gul støysone (H220) 
 (pbl § 11-8 a, jf. § 12-6) 

 I gul støysone for helikoptertrafikk gjelder krav om detaljert støyutredning og støyskjermingstiltak, jf. 3.3. 

11.4 Skredfare (H310) 
 (pbl § 11-8 a, jf. § 12-6) 

11.4.1 H310_1 er utsatt for oppskylling fra fjorden ved stort ras fra Opstadhornet. I sonen kan det ikke oppføres 
bygninger og anlegg som er omfattet av første ledd i TEK17 § 7-3, innbefattet byggverk som er kritiske for 
akuttsykehuset. 

11.4.2 Faresonen gir ingen restriksjoner for byggverk i andre sikkerhetsklasser. 

11.5 Flomfare (H320) 
 (pbl § 11-8 a, jf. § 12-6) 

11.5.1 H320_2 og 4 er utsatt for flomfare ved dambrudd ved Silsetvannet. I disse sonene kan det ikke oppføres 
bygninger og anlegg som er omfattet av første ledd i TEK17 § 7-2, innbefattet byggverk som er kritiske for 
akuttsykehuset. Faresonene gir ingen restriksjoner for byggverk i andre sikkerhetsklasser. 

11.5.2 H320_1 og 3 er utsatt for flomfare ved 1000- års flom i Opdølselva. I disse sonene kan det ikke oppføres 
bygninger og anlegg som er omfattet av første ledd i TEK17 § 7-2, innbefattet byggverk som er kritiske for 
akuttsykehuset, eller med krav til sikkerhetsklasse F3.  

11.5.3 Ny kjørevegbro over Oppdølselva skal plasseres og dimensjoneres slik at den tilfredsstiller sikkerhetsklasse F3. 

11.5.4 Avløpsrensestasjon i o_BAV skal tilfredsstille sikkerhetsklasse F2 og utformes slik at den opprettholder sin 
funksjon ved vannstand opp til 2,7 moh. (NN2000).   

11.5.5 Naust i o_BUN_1 og tidligere kraftstasjon i o_BUN_2 skal begge beholde sin plassering og ikke tilrettelegges 
for overnatting eller varig opphold.  

11.6 Bevaring naturmiljø (H560) 
 (pbl § 11-8 c jf. § 12-6) 

 Hensynssonen omfatter område med strandvegetasjon (ID BN00088411) som har verdi som naturtype. Natur-
miljøet skal ha en fri utvikling. Kun én sti kan opparbeides og vedlikeholdes gjennom området fra vest til øst.  
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11.7 Bevaring kulturmiljø (H570) 
 (pbl § 11-8 c jf. § 12-6) 

 Hensynssonen omfatter tidligere kraftstasjon, som har verdi som kulturminne, og nærmeste uteområde. 
Bygningen søkes bevart med hovedkonstruksjon, takform, taktekking, yttervegger, dører og vinduer.   

§ 12 Bestemmelsesområder 
 (pbl § 12-7) 

12.1 Før det iverksettes tiltak i medhold av planen, skal det gjennomføres arkeologisk utgraving av de automatisk 
fredete kulturminnene, id 173481 og 221452 som er merket som bestemmelsesområde #1 og 2 i plankartet. 
Tiltakshaver skal ta kontakt med Møre og Romsdal fylkeskommune i god tid før tiltaket skal gjennomføres, slik 
at omfanget av den arkeologiske granskingen kan fastsettes Kulturminnene id 221450 og 221451 som er 
merket som #5 og 6 i plankartet, kan fjernes uten vilkår om utgraving. 

12.2 Bestemmelsesområde #3 gjelder sykkelveg med fortau, o_SS1 og o_SF1 som går på bro over Oppdølselva og 
tilhører vertikalnivå 3. 

12.3 Bestemmelsesområde #4 gjelder midlertidig rigg- og anleggsområde i sjø, der det kan etableres en midlertidig 
anleggskai for leveranser til bygge- og anleggsarbeidene, jf. 2.3 og 3.4.2. 

12.4 Bestemmelsesområde #7 gjelder varig oppbygging av terreng til 6,0 moh. eller høyere. Dette skal eliminere 
skred-/ flodbølgefare og er vilkår for endring av faresone og oppføring av byggverk omfattet av første ledd i 
TEK17 § 7-3, jf. 2.1.3, 4 og 11.4.1. 

 


