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Saksprotokoll i Molde kommunestyre - 14.09.2017  

Vedtak 

Molde kommunestyre godkjenner med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 
detaljregulering for SNR Hjelset – område for nytt sykehus, plan nr. 201603, slik denne framgår 
av plandokumenter datert 17.08.2017. 
 
Oversendelsesforslag: 
 
Sjukehusets plassering 20 km utafor bysentrum gjør at det må legges til rette for 
kollektivtransport både for de ansatte, pasienter og pårørende. Holdeplass for buss, superbuss 
og drosje må utformes og plasseres slik at de blir den naturlige og beste måten å komme seg 
fram og tilbake til sjukehuset på. 
 
Sjukehuset vil bli et nytt senter for Nordmøre og Romsdal. Det er viktig at det ikke bygges for 
mange parkeringsplasser for privatbiler, men at en søker å få flest mulig av de reisende til å 
bruke buss og drosje. Helse Nordmøre og Romsdal bør allerede i planleggingsfasen 
samarbeide med Møre og Romsdal fylke og Molde kommune om hvordan dette prosjektet kan 
bli ei storsatsing på kollektivtilbudet i regionen. Det er viktig at kollektivtilbudet er oppe og går 
før sjukehuset åpnes for da å bidra til å lage gode reisevaner. 

Behandling 

Bjørn Jacobsen (SV) fremmet følgende forslag: 
 
Sjukehusets plassering 20 km utafor bysentrum gjør at det må legges til rette for 
kollektivtransport både for de ansatte, pasienter og pårørende. Holdeplass for buss, superbuss 
og drosje må utformes og plasseres slik at de blir den naturlige og beste måten å komme seg 
fram og tilbake til sjukehuset på. 
 
Sjukehuset vil bli et nytt senter for Nordmøre og Romsdal. Det er viktig at det ikke bygges for 
mange parkeringsplasser for privatbiler, men at en søker å få flest mulig av de reisende til å 
bruke buss og drosje. Helse Nordmøre og Romsdal bør allerede i planleggingsfasen 
samarbeide med Møre og Romsdal fylke og Molde kommune om hvordan dette prosjektet kan 
bli ei storsatsing på kollektivtilbudet i regionen. Det er viktig at kollektivtilbudet er oppe og går 
før sjukehuset åpnes for da å bidra til å lage gode reisevaner. 
 
Etter debatten i kommunestyret omformulerte Bjørn Jacobsen (SV) det fremsatte forslaget til et 
oversendelsesforslag. 
 



Votering: 
 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
SV’s oversendelsesforslag ble enstemmig vedtatt. 

 
 

Saksprotokoll i Molde formannskap - 05.09.2017  

Formannskapets innstilling  

Molde kommunestyre godkjenner med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 
detaljregulering for SNR Hjelset – område for nytt sykehus, plan nr. 201603, slik denne framgår 
av plandokumenter datert 17.08.2017. 

Behandling 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 
 

Saksprotokoll i Plan- og utviklingsutvalget - 29.08.2017  

Innstilling  

Molde kommunestyre godkjenner med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 
detaljregulering for SNR Hjelset – område for nytt sykehus, plan nr. 201603, slik denne 
framgår av plandokumenter datert 17.08.2017. 
 

Behandling 

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
 

Rådmannens forslag til innstilling 

Molde kommunestyre godkjenner med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 
detaljregulering for SNR Hjelset – område for nytt sykehus, plan nr. 201603, slik denne 
framgår av plandokumenter datert 17.08.2017. 
 

 

Saksopplysninger 

Søker:    Norconsult AS, Bergen 
Tiltakshaver:  Sykehusbygg HF 
 
Målsetning:   Hensikten med planarbeidet er å etablere aktuelle juridiske rammer  

i medhold av plan- og bygningsloven for oppføring av nytt felles 
sjukehus for Nordmøre og Romsdal i samsvar med Regjeringens 
vedtak om plassering. 

 
Bakgrunn:  Tomt for nytt sykehus på Hjelset er sikret gjennom to tidligere  

planvedtak i Molde kommunestyre: 



o Sak 67/14 – Kommunedelplan Nytt akuttsjukehus i Nordmøre 
og Romsdal, tomtealternativer 

o Sak 123/16 – Kommunedelplan for Hjelset. 
 

 I samsvar med disse har Sykehusbygg HF varslet igangsetting 
av utarbeiding av detaljreguleringsplan for området. 
Planarbeidet ble varslet med frist for innspill satt til 12.12.2016. 

 Samtidig ble forslag til planprogram lagt ut til offentlig ettersyn. 

 I høringsperioden ble det holdt åpent informasjonsmøte på 
Hjelset den 06.12.2016. 

 Planprogrammet ble godkjent av plan- og utviklingsutvalget i 
sak 13/17 – 28.02.2017. 

 Forslag til reguleringsplan ble behandlet i plan- og 
utviklingsutvalget i sak 22/17 – 25.04.2017, og lagt ut til offentlig 
ettersyn. Høringsfristen ble satt til 13.06.2017. 

 23.05.2017 ble det avholdt åpent informasjonsmøte på Hjelset. 
 
Plansituasjonen: I nord-øst overlapper planområdet deler av reguleringsplan  

nr. 200804, Gang- /sykkelveg Skjevikåsen, med senere korrigering 
i plan nr. 201124. 
I vest grenser det inn til reguleringsplan 0378 – Omregulering 
Hjelset. 
Kommunedelplan for hovednett for gående og syklende. 
I kommunedelplan for Hjelset er området avsatt til offentlig 
tjenesteyting/sjukehusformål. 

 Plansituasjonen 

Saksgjennomgang: 

Planens hovedinnhold: 
 

 Arealer for plassering av bygninger, interne trafikk- og parkeringsarealer, 
helikopterlandingsplass er satt av til offentlig tjenesteyting. 

 



 Byggeområdet for nytt sjukehus er utvidet til også å omfatte et areal innenfor 
kommuneplanens B2. 

 Utnyttelsen av byggeområdet for sykehus avgrenses av hensynssonene for 
flomfare, dvs. flomfare i Opdølelva og evt. oppskyllingshøyde som en følge av 
utrasing fra Opstadhornet. 

 Byggehøyder er fastsatt med kôtehøyder. 

 Arealene langs sjøen og Opdølelva er satt av til grønnstruktur. I dette området er 
det også regulert inn turveg og eksisterende idrettsplass er sikret som idrettsanlegg. 

 Opdølvegen er opprettholdt som gjennomgående hovedferdselsåre. I nord er denne 
tilpasset Detaljreguleringen for E39 Lønset – Hjelset med ny bruløsning over elva. I 
den østlige delen er trasen endret for å gi bedre stigningsforhold til akuttmottaket. 
Det forutsettes at kjørebanen utvides. 

 I samsvar med kommunedelplan for Hovednett for gående og syklende, er det langs 
Opdølvegen og gjennom sjukehusområdet med ny bru over elva, innregulert 
sykkelveg med fortau. Dette er i prinsippet i samsvar med tidligere reguleringsplan 
vest for elva. Det er dessuten gjort tilpasninger for sammenkobling med 
eksisterende gang- og sykkelveg over Skjevikåsen, og en egen arm som følger 
Opdølvegen over ny bru, og som føres fram til eksisterende gang- og sykkelveg 
langs dagens E39. 

 Det stilles rekkefølgekrav knyttet til opparbeiding av gang- og sykkelveg og 
oppgradering av Opdølvegen med midlertidig eller permanent kryssløsning mot 
E39. 

 Gang- og sykkelvegløsningene er tilpasset hovedplanen for gående og syklende. 

 Veg- og trafikkløsningene forutsetter at kryss til Langåsvegen stenges. 
 

 
Planforslag 

 

 



Merknader etter offentlig ettersyn: 
 
Det er mottatt 14 merknader: 

1. Molde kommune, helsetjenesten 
2. Avinor 
3. Kystverket i Midt-Norge 
4. Molde og Romsdal Havn IKS 
5. Statens vegvesen Region midt 
6. Fylkesmannen i Møre og Romsdal 
7. Mattilsynet Midt 
8. Møre og Romsdal fylkeskommune 
9. Noregs vassdrags- og energidirektorat 
10. Leif Nøsen 
11. Hjelset-Kleive Fotball 
12. Jordvern Møre og Romsdal 
13. IL Hjelset-Fram 
14. Naturvernforbundet i Molde 

I høringsfasen har det vært nær dialog mellom kommune, søker, Møre og Romsdal 
fylkeskommune, Fylkesmannen i Møre og Romsdal og Statens vegvesen. Hensikten 
har vært å diskutere konkrete merknader og grunnlag for innsigelser, og gjøre de 
nødvendige justeringene slik at planen kan fremmes direkte til godkjenning. 
 
Søker har fått alle mottatte merknader til gjennomgang, og har kommentert disse. Se 
eget vedlegg. 
Som det går fram av denne, tilfredsstiller nå plandokumentene merknadene og 
eventuelle grunnlag for innsigelser. Dette gjelder også Avinors merknad. 
 
Vurderinger: 
 
Rådmannen viser til søkers gjennomgang og kommentarer til mottatte merknader og 
slutter seg til disse.  
Vedr. fokus på jordvern, peker rådmannen på de forutgående planprosessene. 
Konsekvensene for landbruksinteressene ble vurdert for alle de tre tomtealternativene 
som ble utredet, og en fant at de negative konsekvensene for landbruket ikke ble 
avgjørende for området på Opdøl.  
Spørsmål om løsning for å krysse elva og E39 med tråkkemaskin har vært reist i ulike 
sammenhenger. Sist i forbindelse med reguleringsplanen for E39. Statens vegvesen 
fant heller ikke en realistisk løsning, og rådmannen vurdere dette som en sak som 
vanskelig løses gjennom denne reguleringen. Her må et større område og dermed flere 
parter inn for å diskutere mulighetene. 
 
Utover dette har ikke rådmannen ytterligere kommentarer til merknadene, men finner 
det likevel riktig å vise til vurderinger gjort i de forutgående prosessene, 
konsekvensutredning for valg av tomtealternativ og kommunedelplanprosessen. I 
tillegg var der også en fullstendig konsekvensutredningsprosess i 2005 for tomtevalg 
for Molde sykehus. 
 
I utredningsarbeidet i 2012-2014 for ny konsekvensutredning, ble en rekke undertema 
vurdert. Det ble lagt til grunn egne rapporter eller notat for følgende temaer: 

o Arkeologi 
o Forurenset grunn 
o Geotekniske forhold 
o Naturmangfold 
o Flomfare i Opdølselva og dambruddsberegninger for Silsetvatnet 



o Oppskyllingshøyde fra skred i Opstadhornet 
o Vindvurdering helikopterlandingsplass 

 
Av andre undertema som også ble vurdert i konsekvensanalysen, nevnes: 

o Trafikk og samferdsel 
o Støy 
o Luftforurensning 
o Landskap 
o Friluftsliv 
o Landbruk 

 
I tilhørende ROS-analyse ble i tillegg gjort en sårbarhetsvurdering av følgende forhold: 

o Flomskred Gujordselva 
o Flom Opdølselva 
o Havnivåstigning, stormflo og bølgepåvirkning 
o Fjellskredgenererte flodbølger, Opstadhornet 
o Dambrudd 
o Vind/ekstremvær 
o Eksisterende kraftforsyning 
o Trafikkforhold – anleggstrafikk 
o Trafikkforhold – E39 
o Transport av farlig gods 
o Fremkommelighet utrykningskjøretøy 
o Slokkevann for brannvesenet 
o Tilsiktede handlinger 
o Innflyging til Molde lufthavn, Årø 
o Luftfartshendelser helikopter 
o Forsyningssikkerhet vannforsyning 

 
På grunnlag av ROS-analysen og konsekvensutredningen, anbefalte Molde kommune  
tomten på Opdøl som tomt for nytt sykehus.  .  
I det oppfølgende kommuneplanarbeidet ble i tillegg gjennomført en ROS-analyse og 
konsekvensutredning med følgende tema: 

o Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging 
o Offentlig infrastruktur 
o Grønn- og blåstruktur 
o Naturmangfold 
o Landskapsinngrep 
o Kulturmiljø 
o Jordvern 
o Folkehelse 
o Barn- og unges interesser 
o Regionale virkninger 

 
Sammen med selve reguleringsprosessen utgjør dette etter rådmannens oppfatning et 
sjeldent omfattende og grundig grunnlag for utarbeidelsen av detaljreguleringsplan og 
godkjenning av denne. 
Etter rådmannens vurdering er da også den framlagte detaljreguleringsplanen et 
grundig og gjennomarbeidet dokument som løser de aktuelle utfordringene på en 
akseptabel måte. 
 
I forbindelse med oppfølging av denne reguleringsplanen, og kommunedelplanen, vil 
det være flere prosjekter og tiltak som må koordineres med Sykehusbyggs 
framdriftsplan for bygging. Dette gjelder blant annet klargjøring for stenging av 



Langåsvegen, regulering av brannstasjonstomt og massedeponi, samarbeid med Møre 
og Romsdal fylkeskommune vedr. klassifisering av ulike veger og kollektivløsningene, 
vannforsyning m.m.. Dette vil også være prosesser som der det er nødvendig og 
ønskelig vil være åpne og inkluderende. 
 
De mest konkrete og omfattende virkningene for nærmiljø og lokalsamfunn ved 
gjennomføring av denne reguleringsplanen, vil trolig gjøre seg gjeldende i 
anleggsfasen. Rådmannen forutsetter at Sykehusbygg opprettholder en god dialog- og 
informasjonspraksis overfor omgivelsene i denne perioden, og at kommunen blir 
involvert i nødvendig grad. 
 
 
Oppsummert konstaterer rådmannen at godkjent planprogram er oppfylt, og rår til at 
detaljregulering for SNR Hjelset fremmes til kommunestyret for godkjenning. 
 
 
 
 
Arne Sverre Dahl  
Rådmann Eirik Heggemsnes 
 Kommunalsjef 
 
 
Vedlegg 
1 2017.08.17. Planbeskrivelse 
2 2017.08.17. Plankart 
3 2017.08.17. Planbestemmelser 
4 Gjennomgang av merrknader 
5 Mottatte merknader 
6 ROS-analyse 
 
 
 


