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Til: Molde kommune ved Jostein Bø 

Kopi: Sykehusbygg ved Gudmund Moen 

Fra: Torbjørn Sivertsen 

Dato 2017-08-21 

SNR Hjelset: Reguleringsplan, offentlig ettersyn 

Forslag til detaljreguleringsplan, uttalelser ved offentlig ettersyn  

25. april 2017 vedtok Plan- og utviklingsutvalget å legge planforslaget ut til offentlig ettersyn. Dette ble 
varslet med brev og annonse 3. mai. Høringsfrist ble satt til 13. juni, men etter anmodning fra 
regionale myndigheter ble høringsperioden forlenget til 30. juni. Fylkeskommunen med grunnlag fra 
Riksantikvaren har avgitt sine vurderinger. Fylkesmannen og Vegvesenet har i møter signalisert 
nødvendige endringer i planen for å unngå innsigelse til saken. Disse forholdene ble avklart 
sommeren 2017 og justerte løsninger i planen og krav i planbestemmelsene er grunnlag for at varsler 
om innsigelse er trukket. 

Åpent orienteringsmøte ble arrangert 23. mai på klubbhuset til IL Hjelset- Fram.  

Det er mottatt 15 uttalelser, åtte fra regionale offentlige høringsinstanser, én fra kommunal avdeling, 
én fra grunneier/ nabo og fra fem organisasjoner. Under er innspillene referert og kommentert. 
Inndeling i punkter er ikke gjort av avsenderne men bygger på en tolkning av innholdet i hver uttalelse.  

Uttalelser fra kommunale etater  

Molde kommune, Helsetjenesten, 30. mai 2017. 

1. Trafikkløsninger i området vil bli vesentlig bedre enn i dag. Bebyggelse på øst- og vestsiden av 
elven blir knyttet sammen og store grøntområder ved sykehuset blir tilgjengelige for flere. 
Vurdering av kriminalitetsforebygging virker balansert. Her vil løsninger for belysning og 
oversiktlighet ha betydning.  

2. Helikoptertrafikk vil være en ny merkbar støykilde i området og kan forventes å bli kilde til 
konflikt. 

3. Massetransport vil medføre ulemper i form av støy og støv for naboer. Dette vil også berøre 
sykehusdriften som skal foregå i anleggsperioden. Planbeskrivelsen omhandler i liten grad 
hensynet til pasienter og ansatte når anleggsarbeidene pågår.  

4. Viktige helsehensyn bør presiseres i bestemmelsene:  
a. Støvproblematikk i anleggsfasen. 
b. Hensyn til universell utforming også for personer med svekkete kognitive evner, 

sansetap etc, slik dette er omtalt i NS 11005: 2011 Universell utforming av 
opparbeidete uteområder – Krav og anbefalinger. 

c. Støyregningslinjer T-1442, versjon 2016 må gjøres gjeldende 
d. Det bør stilles krav til at støyskjermingstiltak i bygninger i rød eller gul sone må være 

ferdigstilt.  

Sykehusbyggs kommentar: 

1. Hensyn til oversiktlighet og opplevd trygghet vil inngå i prosjektering av uteanlegg med 
belysning.  

2. Bestemmelsene for helikopterstøy er presisert slik det fremgår under punkt 4c lenger ned. 
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3. Det forutsettes at tiltakshaver for utbyggingen og ansvarlig for sykehusdriften er koordinert og 
ivaretar hensynet til sykehusdriften i anleggsfasen. For støy og støv i anleggsperioden vises det 
til kommentarer i punktene under (4a og 4b). 

4. Det er innarbeidet endringer i bestemmelsene slik: 
a. Reguleringsbestemmelsene er endret slik at plan for anleggsgjennomføring også skal 

omfatte støvproblematikk. 
b. Bestemmelse om universell utforming av de viktigste utearealene er utvidet slik at den 

viser til den aktuelle standarden. 
c. Støyretningslinjene er gjort gjeldende for anleggsgjennomføring. For helikopterstøy er 

det gitt krav om nærmere utredning. Krav til innendørs støynivå er at dette ikke skal 
overstige Leq 30dBA (knyttet til TEK17 og Norsk Standard klasse C) og for utendørs 
støynivå er det oppgitt en målsetning om å oppnå Lden 52dBA (i tråd med T-1442). 

d. Rekkefølgekrav viser til bestemmelsene om støyutredning og skjerming.   

Uttalelser fra andre offentlige høringsparter 

Avinor, 18. mai 2017 

1. Vår merknad ved høring av planoppstart og planprogram ble ikke hensyntatt og heller ikke 
kommentert i saksbehandlingen.  

2. Maksimal byggehøyde på 60 moh. sikrer at det ikke er konflikt med innflyging fra øst og 
høyderestriksjonsflate på kote 153.  

3. Det må innarbeides en bestemmelse om at før ambulanseflyging med helikopter kan 
igangsettes skal det utarbeides prosedyrer for helikopterflygingen som ivaretar inn- og 
utflygingsprosedyrene for Molde lufthavn Årø. Avinor vil ha innsigelse til planen dersom en slik 
bestemmelse ikke tas inn.  

Sykehusbyggs kommentar: 

1. En beklagelig feil gjorde at Avinors merknad ikke ble hensyntatt og heller ikke kommentert. 
3. En slik bestemmelse er nå innarbeidet.   

Kystverket Midt- Norge, 30. mai 2017 

1. Planen ser ikke ut til å medføre uforutsatte eller negative konsekvenser for interessefeltene 
Kystverket er satt til å ivareta..  

Molde og Romsdal Havn IKS, 12. juni 2017 

1. Ingen merknader til planforslaget. Tiltak som kan påvirke sikkerheten eller fremkommeligheten i 
sjøområdet er søknadspliktige.   

Statens vegvesen (vurderinger fremkommet i møter og e- poster, sommer 2017)  

1. Trafikksikkerhet vurderes ikke som tilfredsstillende løst og Vegvesenet vil ha innsigelse til 
planforslaget dersom det ikke endres på følgende problematiske punkter: 

a. Fotgjengerkryssing nært ny bro over Oppdølselva ligger uheldig plassert. Her er det 
ikke tilfredsstillende sikt for biler som kommer over broen. Dette er hovedinnfarten til 
sykehuset med stor trafikk og et vesentlig antall busser og utrykningskjøretøy.  

b. Det er ikke akseptabelt med boligavkjørsler fra Opdølvegen 1 og 5 direkte til 
Opdølvegen. De kommer nært busser og viktige gang- og sykkelforbindelser og nært 
rundkjøring der mye av sykehusets interntrafikk går.  

c. Bussbetjening av sykehuset må skje på en trafikksikker måte der alle busser har 
samme kjøreretning ved holdeplasser knyttet til adkomstplassen. 
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d. Eventuell midlertidig kryssløsning mellom Opdølvegen og dagens E39 må godkjennes 
av vegvesenet og rundkjøring som løsning skal ikke forskutteres.   

e. Bestemmelsen for frisikt bør presiseres slik at den omfatter alle sikthindringer og 
dessuten vertikalkurvaturen i sekundærveier. 

Sykehusbyggs kommentar: 

1. Reguleringsplanen er endret for å rette opp uheldige løsninger: 
a. Denne fotgjengerkryssingen er flyttet nærmere sykehuset slik at den går over 

Opdølvegen på et punkt med vesentlig lavere trafikk, etter avkjørselen til 
parkeringsanleggene. Riktignok må gang- og sykkelforbindelsen fortsatt krysse 
hovedstrømmen av trafikk, men nå kan dette skje i tilknytning til avkjørselen til 
parkeringsområdet hvor det er anledning til å redusere hastigheten med ulike tiltak. 
Fartsreduserende tiltak er ikke aktuelt i selve Opdølvegen med trafikk av busser og 
utrykningskjøretøy. 

Gang- og sykkelvegen er nå flyttet nærmere Opdølvegen og er utformet som fortau. 
Turveien på motsatt side av kjøreveien forutsettes nedbygd på strekningen nærmest 
broen over Oppdølselva. Sammen skal disse endringene bidra til at gang- og 
sykkelveien oppfattes som en naturlig rute inn i området og mot Oppdølshaugen. Ved 
fotgjengerkryssingen nord for adkomstplassen reguleres det inn en ny tilknytning til 
turveien over Oppdølshaugen. Avstanden fra ny bro over elven til skole- og 
idrettsområdet vil bli den samme som i høringsutkastet til plan.  

b. Situasjonen ved eksisterende boliger i Opdølvegen er endret slik at alle avkjørsler 
samles i den ene armen i ny rundkjøring øst for sykehuset.   

c. Bussoppstilling ved adkomstplassen forutsettes bearbeidet i prosjekteringsfasen. 
Dette er nå illustrert med to plasser til busser med fronten mot øst og inngangsdører 
inn mot fotgjengerarealet ved inngangen. 

I tillegg er det lagt inn en busslomme i retning vest langs Opdølvegen. Denne er først 
og fremst tiltenkt lokalbusser fra Kleive. Planen avsetter et større område til å løse alle 
behov ved hovedinngangen til sykehuset, som buss, drosje, av- og påstigning, 
korttidsparkering og parkering for bevegelseshemmede.  

d. Rekkefølgebestemmelsene er justert slik at de ikke fastsetter rundkjøring som 
kryssløsning, men i stedet stiller krav om godkjenning av Statens vegvesen. 

e. Bestemmelsen om frisiktsoner er presisert. 

Statens vegvesen 16. august 2017  

1. I revidert plangrunnlag datert 16. august er våre merknader og innsigelser imøtekommet og 
planen kan for vår del egengodkjennes av kommunen.  

Fylkesmannen i Møre og Romsdal, (foreløpig, fra møte 9. juni og e- poster 4. og 16. august 2017) 

1. Avinors uttalelse til oppstart om samordning mellom inn- og utflyging ved Årø lufthavn og 
helikoptertrafikk ved sykehuset var ikke imøtekommet. Avinor vil ha innsigelse til planen dersom 
det ikke innarbeides en bestemmelse om at ambulanseflyging ikke kan igangsettes før det er 
utarbeidet prosedyrer som ivaretar hensynet til luftfart på Molde lufthavn. 

2. Bestemmelser for helikopterstøy må presiseres. Det må stilles krav om nærmere utredning av 
støysituasjon og mulig skjerming. Utendørs støygrense for flystøy skal være 52 dBA. Dersom 
dette nivået er vanskelig å oppnå for alle berørte boliger må bestemmelsene definere dette som 
en målsetning for skjermingstiltak. TEK10 skal være referanse for innendørs støynivå.  

Bestemmelsene må utformes slik at de ivaretar bygninger med støyfølsomme bruksformål som 
kommer i gul støysone, også utenfor planområdet. Det er nødvendig med en konkret opplisting 
av eiendommer som skal bli tilbudt støyskjermingstiltak. 
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3. Det må skrives inn rekkefølgebestemmelser for ulike etableringer som skal være på plass før 
sykehuset tas i bruk. Dette gjelder brannstasjon i Hjelsetområdet, og ny bro over Oppdølselva. 

4. Det er behov for flere endringer når det gjelder naturfare. Begrepsbruken må korrigeres slik at 
det fremgår av alle dokumenter at virksomheter med regional samfunnsbetydning, iht. første 
ledd i TEK10 §§ 7-2 og 7-3, ikke kan legges til områder med risiko for naturskade. 
Lokaliseringen skal være trygg uavhengig av sikringstiltak. Oppbygging av et høyere 
terrengnivå vurderes som akseptabelt forutsatt at oppfyllingen tilfredsstiller nødvendig 
motstandsdyktighet.  

a. Faresonene må synliggjøres i hovedplankartet og ikke kun vises i et mindre 
tilleggskart.  

b. Oppskylling som kan følge av stort skred ved Opstadhornet skal omtales som 
skredfare. Den aktuelle faresonen må gå til 6,0 moh. For å kunne møte fremtidig 
havnivåstigning og flo/ stormflo. 

c. Krav om utforming av eventuell terrengoppbygging må komme frem i bestemmelsene. 
d. Ny bro over Oppdølselva må tilfredsstille sikkerhetsklasse F3.  
e. Avløpsrenseanlegget må tilfredsstille sikkerhetsklasse F2. 
f. Planbestemmelsene må tydeliggjøre at det i faresonene ikke kan oppføres byggverk 

som er omfattet av første ledd i TEK10 §§ 7-2 og 7-3, at det i faresone for 1000- 
årshendelse ikke kan oppføres bygg i sikkerhetsklasse F3. 

Sykehusbyggs kommentar: 

1. En slik bestemmelse er innarbeidet. 
2. Bestemmelsene gir nå krav om at helikopterstøy skal utredes nærmere og det vises til 52 dBA 

som grense for utendørs helikopterstøy (iht. T-1442) og 30 dBA (iht. TEK17) for innendørs 
støynivå. Kravet til utendørs støynivå er ikke absolutt, men formulert som en målsetning. 

Det er innarbeidet bestemmelse om at alle berørte grunneiere i gul støysone innenfor og utenfor 
planområdet skal tilbys støyskjermingstiltak. De aktuelle eiendommene er listet opp med 
adresse og gnr./ bnr. 

3. Det er innarbeidet slike rekkefølgebestemmelser. 
4. Beskrivelse og bestemmelser er korrigert slik at begrepsbruken er korrekt.  

a. Alle faresoner er vist på hovedplankartet. 
b. Faresonen for areal utsatt for oppskylling er vist som hensynssone H310, skredfare 

og dekker areal opp til 6,0 moh. I et avgrenset definert byggeområde er faresonen 
redusert under forutsetning av at varig terrengoppbygging skal eliminere fare for 
skred/ flodbølge. 

c. Bestemmelsene stiller krav om dokumentasjon av at terrengoppbygging som skal 
eliminere skred-/ flodbølgefare tåler den aktuelle påkjenningen. 

d. For ny bro over Oppdølselva er det stilt krav om at den skal oppfylle sikkerhetsklasse 
F3 og at dette skal dokumenteres.  

e. Tilsvarende er det for avløpsrenseanlegget stilt krav om at det skal oppfylle 
sikkerhetsklasse F2 og være forberedt på fremtidig havnivåstigning til 2,7 moh. 

f. Planbestemmelsene er skrevet om slik at dette fremgår entydig. Byggverk som hører 
under første ledd kan ikke oppføres i noen av faresonene. Bygninger og anlegg med 
sikkerhetsklasse F3 kan ikke oppføres i faresoner med risiko for 1000- års hendelse, 
men i faresoner med sjeldnere gjentaksintervall. Sjeldnere gjentak enn 1000 år er lagt 
til grunn for faresone skred ved oppskylling etter skred på Oppstadhornet og faresone 
flom knyttet til dambrudd ved Silsetvannet. Samtidig er det åpnet for at varig 
terrengoppbygging terreng er en akseptabel metode for å eliminere skredfare, også 
for tiltak som hører under første ledd.   

Fylkesmannen i Møre og Romsdal, 21. august 2017  

1. Avinors krav er imøtekommet og etaten fremmer ikke innsigelse til revidert planforslag. 
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2.  Det er tilfredsstillende at revidert planforslag sikrer at støygrenser i T-1442 og byggteknisk 
forskrift skal gjelde. Hensynssonene for gul og rød støysone synliggjør støysituasjonen som 
må forventes i planområdet. Det er positivt at berørte eiendommer i og utenfor planområdet 
som skal få tilbud om støyskjermingstiltak er entydig listet opp i bestemmelsene. 

3. Revidert planforslag imøtekommer våre merknader til samfunnssikkerhet.  
4. Med grunnlag i revidert planforslag av 17. august har ikke Fylkesmannen innsigelse til 

planforslaget.  

Mattilsynet Midt avd. Nordmøre og Romsdal, 13. juni 2017 

1. Mattilsynet ivaretar drikkevannsforskriften som krever at eier av vannverk skal sikre levering av 
tilstrekkelige mengder helsemessig trygt drikkevann til enhver tid og at vannet skal tilfredsstille 
kvalitetskravene i forskriften. Ut fra opplysninger i ROS- analysen om vannforsyning vurderes 
hensynet til drikkevann som ivaretatt.  

Møre og Romsdal fylkeskommune, 29. juni 2017 (vedlagt løyve fra Riksantikvaren 21. juni 2017) 

1. Planen kan ikke regulere forhold utenfor planområdet og bestemmelser om parkering i området 
ved kryss på ny E39 må endres. Det bør hete at det kan opparbeides 1000 
biloppstillingsplasser. 

2. Planen bør avsette areal til kollektivfelt langs Opdølvegen nordover fra sykehusets 
hovedinngang. Dersom det oppstår fremkommelighetsproblemer for kollektivtrafikken vil det i så 
fall være enkelt å forbedre denne situasjonen.  

3. Under intensjoner bør bestemmelsene også omtale god, trygg og miljøvennlig trafikkavvikling. 
4. Bestemmelsene om universell utforming er forsiktige og det kan vurderes å presisere krav til 

inngangsområde og venteareal for buss. 
5. Bestemmelsene om adkomstområdet må formuleres slik at det er et krav at adkomstområdet 

skal opparbeides med plass til busser, drosjer og parkering for av- og påstigning og for 
bevegelseshemmede. 

6. Det er viktig at bestemmelsene omtaler mulig signalstyring for utkjøring fra parkeringsplassene 
slik at dette kan avhjelpe fremkommelighet for busser. 

7. Av fire kjente arkeologiske kulturminner i planområdet kan to frigis uten krav om utgraving. For 
de to andre (ID173481 og 221452) følger det budsjett for utgraving og henstilling om å 
planlegge for slik utgraving i sommerhalvåret. Konkrete formuleringer for bestemmelsesområder 
for de utvalgte tidligere tiders kulturminner er gitt.  

8. Utført bygningsdokumentasjon av bygninger som har verdi som nyere tids kulturminner er 
allerede blitt forelagt og anses for å være tilfredsstillende. 

9. Det er positivt at den gamle kraftstasjonen inngår i en hensynssone for bevaring av kulturmiljø. 
Sonen bør utvides til også å omfatte de nærmeste omgivelsene. 

10. Fylkeskommunen bidrar gjerne i en drøfting av plassering av det gamle stabburet som fortsatt 
kan fungere som et slags «sykehusmuseum».  

11. Hensynet til friluftsliv og rekreasjon er godt ivaretatt i planen. 
12. At det foreligger et miljøprogram for sykehusprosjektet er positivt. Hoveddelen av innholdet 

kunne med fordel vært gjengitt i planbeskrivelsen. Med utgangspunkt i regional delplan for klima 
og energi ville det være interessant å få frem informasjon om hvordan utbyggingen kan bidra til 
regional reduksjon i klimagassutslipp og energibruk.  

13. Det savnes redegjørelse for hvordan representanter eller organisasjoner for mennesker med 
nedsatt funksjonsevne har medvirket under utarbeidelse av reguleringsplanen og hvordan de 
senere kan bidra i utforming av sykehusbygningene og uteområdene. 

Sykehusbyggs kommentar: 

1. Bestemmelsen er endret, men tiltakshaver ønsker å ha mulighet til å etablere inntil 1200 plasser 
på eget område som en sikkerhet dersom parkering ikke lar seg løse ved ny E39 eller 
veiutbyggingen kommer senere enn planlagt. 
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2. Dette er ikke imøtekommet. Utredninger viser at med nytt kryss på ny E39 vil 
fremkommeligheten være god. I en situasjon med midlertidig kryss vil rundkjøring med to relativt 
korte tilfarter være tilstrekkelig for å gi god fremkommelighet. Bestemmelsene omtaler at det 
kan være et tiltak for fremkommelighetsproblemer å innføre signalstyring av utkjøring fra 
parkeringsområdene. 

3. Denne intensjonen er skrevet inn. 
4. Bestemmelsene er endret slik at de utdyper hensynet til universell utforming noe, også med 

henvisning til NS 11005.  
5. Formuleringen er endret slik at oppstilling for ulike kjøretøy er omtalt som noe som skal 

opparbeides ved adkomstplassen.  
7. Bestemmelsene er oppdatert slik at de nå omtaler krav om utgraving av de to aktuelle 

kulturminnene for dispensasjon fra Kulturminneloven. 
9. Hensynssonen ved kraftstasjonen er utvidet. 
12. Helse Møre og Romsdal som, sammen med Sykehusbygg er tiltakshaver, deltar i det nasjonale 

prosjektet «Grønt sjukehus» og det gjelder ambisiøse miljømål for prosjektet. Det ble ikke 
vurdert som hensiktsmessig å skrive nytt stoff inn i planomtalen etter høringsperioden. 

13. Slik medvirkning har begrenset seg til ordinære høringer ved oppstart og utleggelse av 
planforslag. I sammenheng med dette er det arrangert to åpne informasjonsmøter. Det vil bli 
vurdert i videre prosjektgjennomføring å involvere ulike grupper som kan bidra til at løsningene 
blir best mulig.  

Norges vassdrags- og energidirektorat, 16. juni 2017 

1. Et sykehus med regional/ nasjonal betydning kommer under første ledd i paragraf 7-2 i TEK10 
der det heter at «Byggverk hvor konsekvensen av en flom er særlig stor, skal ikke plasseres i 
flomutsatt område». Bygninger i denne kategorien skal altså ligge utenfor naturfare. Tilstrekkelig 
sikkerhet mot naturfare kan ikke oppnås gjennom sikringstiltak. Det må vurderes om sykehuset 
kommer under første ledd og eventuelt må bestemmelsene tilpasses.  

2. Ny bro skal tilfredsstille sikkerhetsklasse F3 for flom, som tilsvarer en 1000 hendelse, mens 
avløpsanlegg skal være i sikkerhetsklasse F2 for flom og stå imot en 200- års flom. Fremtidens 
flommer i Møre og Romsdal er estimert til å øke med 20- 40 % og det anbefales at fremskriving 
av klimaendringer blir lagt til grunn når man skal sikre mot flom.  

3. Sikkerhet ved damanlegg og eventuelle dambrudd skal ivaretas gjennom «Forskrift om 
sikkerhet ved vassdragsanlegg». Dersom konsekvensen ved et dambrudd øker kan det 
medføre høyere konsekvensklasse for damanlegget. 

Sykehusbyggs kommentar: 

1. Akuttsykehuset er vurdert til å være en funksjon av regional/ nasjonal betydning og 
reguleringsbestemmelsene er forandret for å tydeliggjøre krav til etablering av bygninger og 
anlegg som hører under første ledd i §§ 7-2 og 7-3 i TEK10/ TEK17. Oppskylling fra 
Fannefjorden ved skred på Opstadhornet er definert som skredhendelse. Planen fastsetter 
faresone skred på områder som ligger lavere enn 6 moh. I faresonen er det ikke tillatt å etablere 
byggverk omfattet av første ledd i §§ 7-2 og 7-3 i TEK17, i praksis bygninger og anlegg som er 
kritiske for akuttsykehusets funksjon. Faresonen for skred er trukket utenom ett bestemt 
byggeområde for sykehuset der det forutsettes varig oppbygging av terreng som eliminerer 
faren for skred/ flodbølge. Det er stilt krav om dokumentasjon av slik terrengoppbygging.  

2. Det er stilt som krav at ny bro skal tilfredsstille sikkerhetsklasse F3. Opdølsvegen fra nordvest 
over ny bro er hovedadkomsten, men ikke eneste vei inn til sykehuset. Det forutsettes at det i 
prosjektering klarlegges konkrete krav for å tilfredsstille sikkerhetsklassen. For 
avløpsrenseanlegget er det stilt krav om sikkerhetsklasse F2 og funksjonsdyktighet ved høyere 
fremtidig vannstand.   

3. I planen blir sykehuset lagt utenfor faresone flom ved dambrudd ved Silsetdammen. 
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Innspill fra grunneiere og naboer 

Leif Nøsen, Langåsveien 1 gnr- bnr 60- 9, 6. juni 2017 

1. Det er ønskelig at Langåsvegen blir kommunal for å sikre klare ansvarsforhold rundt 
vedlikehold. Hele veien bør klassifiseres likt helt til kryss med Opdølvegen.   

2. Dersom Langåsvegen skal stenges slik at den ikke er knyttet til Opdølvegen må det etableres 
en snumulighet for nødvendig kjøring med større biler. En slik snumulighet bør ikke legges 
ovenfor min eiendom slik at Langåsvegen 1 ikke kan betjenes av ulike former for 
servicetransport.  

3. Langåsvegen bør fortsatt være knyttet til Opdølvegen i vest. Veien er bratt i det nederste partiet, 
men har fungert godt i en årrekke. Ved eventuell stenging kan noen alternativer vurderes: 

a. Renovasjonsbiler, postbiler, utrykningskjøretøy og annen varetransport samt kjørende 
til/ fra Langåsvegen 1 og 3 tillates å kjøre i begge retninger i Langåsvegen. 

b. All servicetransport og kjørende til/ fra Langåsvegen 1 og 3 har innkjøring fra Åsvegen 
og utkjøring gjennom kryss med Opdølvegen eventuelt derfra mot øst til Sjøvegen. 

c. Som alternativ b, men med utkjøring til Opdølvegen kun på dager med vanskelige 
føreforhold. 

d. Snuplass etableres ved innkjørsel til Langåsvegen 1. 
4. Det legges til grunn at Langåsvegen i alle fall vil være åpen for fotgjengere som skal til buss i 

Opdølvegen eller til sykehuset. 
5. Det er på skjøtet til eiendommen i Langåsvegen 1 gitt rett til adkomst over gnr- bnr 60- 1.  
6. Kloakkledninger for Langåsvegen 1 og Opdølvegen 1 og 3 går i fellesrør over sykehusområdet. 

Det er ønskelig at kommunen overtar ansvaret for disse ledningene. Tidligere var disse 
anleggene sykehusets ansvar.  

Sykehusbyggs kommentar: 

1. Eier av Langåsvegen blir ikke bestemt i reguleringsplanen. Når likevel planen stenger veien i 
vest, ligger det til rette for at dette blir en kommunal vei.  

2. Planen tar ikke stilling til snumulighet for nyttekjøretøyer i den vestre enden av Langåsvegen.  
3. Som følge av sykehusutbyggingen er det sannsynlig at Opdølvegen oppgraderes til fylkes- eller 

riksvei med Statens vegvesen som veiholder. I høring av planforslaget har veimyndigheten med 
bakgrunn i trafikksikkerhet stilt krav om at ingen boliger har direkte avkjørsel til Opdølvegen i 
nærheten av sykehuset.  

a. Langåsvegen forutsettes tilrettelagt for toveis trafikk, også for større nyttekjøretøy.  
b. Situasjonen rundt ny rundkjøring skal være så oversiktlig og trafikksikker som mulig 

og på grunn av høydeforskjellen er det ikke funnet akseptable løsninger for å knytte 
Langåsvegen til ny rundkjøring. Utkjøring til Opdølvegen godkjennes ikke av 
veimyndighet på bakgrunn av trafikksikkerhet.  

c. Se kommentar over, i punkt 3b 
d. I sammenheng med nødvendige utbedringstiltak for å knytte Langåsvegen til Åsvegen 

og Sjøvegen vil det være anledning til å vurdere den best mulige utformingen av 
snumulighet i vestre ende av veien.  

4. For å knytte vestre del av Langåsvegen direkte til Oppdølvegen reguleres det inn en bratt gang- 
og sykkelvei. Stigningen tilfredsstiller ikke krav til universell utforming og denne forbindelsen må 
regnes som en snarvei.  

5. Planen baseres på at Langåsvegen 1 får adkomst uavhengig av den omtalte veiretten. 
6. Sykehusutbyggingen vil omfatte store nye vann- og avløpsanlegg. Detaljer for tilknytning til 

nabohus er ikke avklart ennå, men ny infrastruktur gjennom sykehusområdet vil være offentlig, 
enten kommunal eller statlig eid.  
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Innspill fra andre parter 

Kjetil Vidar Skarvøy, 2. mai 2017 

1. Tiltakshaver bør i samarbeid med Hjelset- Kleive Fotball se på muligheten av å gjøre 
Oppdølsbanen til en helårsbane med kustgressdekke. 

Sykehusbyggs kommentar: 

1. Det legges til grunn for planen og utbygging av området av fotballbanen skal være av 
tilsvarende størrelse og standard som i dag. 

Jordvern Møre og Romsdal, 10. mai 2017 

1. Nasjonal jordvernstrategi skal bidra til bedre vern av matjord. Jordvern skal vurderes strengere 
enn tidligere i kommunenes arealplanlegging. Hva ble gjort for å utrede jordvernhensyn og 
hvordan ble hensynet til jordvern behandlet i forbindelse med valg av ny sykehustomt?  

Sykehusbyggs kommentar: 

1. Spørsmål om selve lokaliseringen tilhører forrige planfase der konsekvensutredning del 1 
utredet de tre kommunenes tomtealternativ(er) og del 2 der ett tomtealternativ fra hver 
kommune ble vurdert mot hverandre. I konsekvensutredning for de tre alternative tomtene i 
Molde kommune, Mork, Oppdøl og Roaldset, ble Oppdøl vurdert til å ha minst negativ 
konsekvens for landbruk. Det heter om Oppdøl under landbruk og jordverninteresser: 

▪ Omfanget vurderes som lite negativt fordi det berører mindre teiger innenfor et 
institusjonsområde uten umiddelbar tilknytting til andre skog- og jordbruksareal. 
Konsekvens er vurdert som liten negativ (-)  

Jordvern Møre og Romsdal, 13. juni 2017 

1. Nytt sykehus etableres på allerede opparbeidet eiendom der 15 daa. fulldyrket jord og ca. 15 
daa. innmarksbeite vil gå tapt. Det er viktig å ta vare på god matjord og det bør utarbeides en 
plan for hvordan jord blir tatt bare på og utnyttet. Utbygging av sykehuset og ny E39 bør ses i 
sammenheng slik at matjord fra sykehusutbyggingen kan brukes som erstatningsjord for 
gårdsbruk som blir skadelidende ved utbygging av ny E39.  

Sykehusbyggs kommentar: 

1. Hensynet til jordvern og god anvendelse av god matjord vil bli vurdert tatt tydeligere inn i 
prosjektets miljøprogram.  

Hjelset-Kleive Fotball ved Arnt Einar Sandnes, 25. mai 2017 

1. Det er positivt at planen ivaretar ballbanen som et område for idrett og fysisk aktivitet. Banen 
bør opprustes med kunstgress og oppvarming slik at den kan brukes hele året. Fotballbanen er 
hovedbane for flere lag i breddefotballen. Derfor bør det planlegges for bedre infrastruktur og 
fasiliteter som garderober. Dette er spesielt viktig fordi det ikke er bilvei frem til anlegget.  

2. I planprogrammet heter det at ballbanen på Oppdøl er en 7´er bane, noe som er feil da dette er 
en fullverdig fotballbane med lager og tribune. 

3. I forbindelse med treninger, seriespill og turneringer vil det være behov for parkering. Det er et 
spørsmål hvordan dette behovet kan ivaretas. Med ny bro i vest, kan parkering på vestsiden av 
Oppdølselva vurderes.  

4. Det er ønskelig at banen med fasiliteter er tilgjengelig i anleggsfasen for sykehusutbyggingen. 
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Sykehusbyggs kommentar: 

1. Det legges til grunn for planen at fotballanlegget skal være av tilsvarende størrelse og 
standard som i dag.  

2. Planbeskrivelsen er rettet opp ved at banen omtales som en fotballbane i full størrelse. 
3. Det vil bli vurdert om parkering ved sykehuset kan være tilgjengelig for brukere av ballbanen i 

helger og på kveldstid. Ny gang- og sykkelbro over Oppdølselva vil bli etablert og er omfattet 
av rekkefølgekrav i planen. I hvilken grad det vil bli tilrettelagt for parkering vest for elven vil bli 
avgjort uavhengig av denne planen.  

4. Ønsket om å kunne benytte banen i anleggsperioden vil bli vurdert, men gjennomføringen av 
anleggsarbeidet er ikke tilstrekkelig planlagt til at dette kan loves med sikkerhet. 

IL Hjelset-Fram ved Jan Owe Stenløs, 11. juni 2017 

1. I forbindelse med utbygging av sykehuset og E39 må det legges til rette for at turveier og 
skiløyper kan krysse hovedveien på forsvarlig vis. Det er behov for bro over Oppdølselva og 
kulvert under E39 som er dimensjonert for løype- tråkkemaskin.  

2. Planarbeidet bør sikre at ferdsel til utmarka naturlig styres til kulvertene og utenom 
privatboliger og gårdstun. Turparkering bør også sikres. 

Sykehusbyggs kommentar: 

1. Kryssinger av E39 angår ikke sykehusreguleringen. Å tilrettelegge ny bro over Oppdølselva 
spesielt for tråkkemaskin er ikke vurdert som hensiktsmessig. 

2. Sykehusreguleringen behandler i liten grad turgåeres veivalg ved hovedveiene og i utmarka. 
Det vil bli vurdert om parkering ved sykehuset kan være tilgjengelig for turgåere til bestemte 
tider, som i helger og om kvelden.  

Naturvernforbundet, Molde lokallag, 6. juni 2017 

1. Det er positivt at planen sikrer naturverdier langs elv og fjord. Området for eventuell levering 
av bygningselementer med båt bør begrenses og vurderes flyttet nærmere avløpsanlegget der 
det uansett vil bli vei og inngrep i strandsonen.  

2. Sykehusområdet har vært en veldrevet gård og dyrket mark vil gå tapt som følge av 
utbygging. Det bør vurderes fysisk kompensasjon for dette tapet, på tilsvarende vis som 
Vegvesenet gjør i enkelte av sine utbyggingsprosjekter. 

3. Spredning av fremmede arter som truer det naturlige artsmangfoldet må unngås. Omfanget av 
slike arter er langt større enn hva som er registrert i Artskart. Ved massehåndtering bør 
svartelistede arter fjernes og jordmasser håndteres slik at man unngår spredning. Også for 
dette temaet kan Vegvesenets strategi/ handlingsplan være et eksempel. Med utgangspunkt i 
Naturmangfoldloven har utbygger ansvar for å innhente kunnskap og treffe forebyggende 
tiltak.  

4. For å kunne redusere klimagassutslipp er det viktig å legge til rette for en høyere 
kollektivandel, særlig for arbeidsreiser til sykehuset. I hele kommunen og ved sykehuset bør 
parkeringsløsninger og avgifter inngå i en politikk som begrenser kjøring med privatbil. 
Rushtidsavgift bør innføres. Samtidig bør bussreisende og fotgjengere og syklister sikres best 
mulige forhold. Bussholdeplass bør legges direkte ved hovedinngangen med overdekket 
gangforbindelse. I takt med byutviklingen bør en sammenhengende gang- og sykkelvei 
etableres mellom østlige deler av Molde sentrum og Hjelset, også mellom Lønset og Hjelset 
selv om trafikkmengden her blir redusert pga. ny E39.  

5. Utslipp til Fannefjorden ble problematisert i vår uttalelse til planoppstart uten at dette ble 
besvart tilfredsstillende. Fannefjorden som resipient må utredes og vi ønsker å se 
utslippssøknaden for avløp fra det nye sykehuset. En slik søknad skal være knyttet til 
Naturmangfoldloven og inneholde fakta og kunnskap om fjorden som resipient. Sykehusbygg 
bør planlegge for at fremtidige renseteknikker kan gjøre det mulig å rense medisinrester og 
giftstoffer. Derfor går vi inn for at avløp fra sykehuset i minst mulig grad blandes med vanlig 
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husholdningsavløp fra Hjelsetområdet. For fremtidige renseprosesser vil det være en fordel 
med et mindre kloakkvolum som skal behandles.  

6. Sykehuset bør legge til grunn et mål for å ta hensyn til ytre miljø og klima slik f. eks Helse 
Nord-Trøndelag har: «Å ta hensyn til ytre miljø og klima er viktig for Helse Nord-Trøndelag, og 
vi tar samfunnsansvar for en bærekraftig utvikling.»  

Sykehusbyggs kommentar: 

1. Området ved avløpsanlegget er vurdert som mindre tilgjengelig for større båter og derfor er et 
eventuelt midlertidig kaianlegg lagt til området ved dagens båthus. Der strandlinjen mot 
fjorden har størst naturverdi er det lagt inn hensynssone naturmiljø og det forutsettes at 
anleggsarbeid ikke skal berøre dette arealet.  

2. God anvendelse av verdifull matjord, eventuelt som et samarbeid med Vegvesenets utbygging 
av ny E39 vil bli vurdert tatt tydeligere inn i prosjektets miljøprogram.  

3. Det er gitt bestemmelser om at fremmede og skadelige arter ikke skal spres ved 
anleggsarbeid og massehåndtering. Temaet vil bli vurdert tatt tydeligere inn i miljøprogrammet 
for forprosjektet. 

4. Avgiftspolitikk blir ikke fastsatt gjennom reguleringsplanen hverken på kommunalt nivå eller for 
sykehuset spesielt. Likevel har det betydning hvor mange parkeringsplasser reguleringen 
åpner for. Med inntil 1200 plasser som en øvre ramme vil det tvinge seg frem en viss 
kollektivandel for arbeidsreiser. Sykehusplanen avgjør heller ikke standard og utforming av 
bussholdeplasser andre steder, men ved sykehuset er det planlagt for bussbetjening 
umiddelbart ved hovedinngangen med overdekket venteareal. Sammen med 
fylkeskommunens samferdselsavdeling arbeides det aktivt for å få på plass et godt og 
attraktivt kollektivtilbud fra første dag sykehuset er i drift. Reguleringen viser gang- og 
sykkelforbindelser gjennom sykehusområdet med tilknytninger til mulige nye og eksisterende 
forbindelser til Hjelset vest, kryss med E39, over Oppdølshaugen til skole og idrettsanlegg og 
østover langs Opdølvegen.  

5. Fannefjorden er godkjent resipient av Molde kommune som forvaltningsmyndighet for vann og 
avløp i dette området. Avløp fra sykehuset som krever spesiell behandling vil bli behandlet ved 
sykehuset før det føres til kommunalt renseanlegg. Det skal ikke sendes utslippssøknad, men 
det vil bli søkt om tilknytning til kommunalt nett.  

6. Helse Møre og Romsdal deltar i det nasjonale prosjektet «Grønt sjukehus» som blant annet 
har som hovedmål å innføre miljøledelse, miljøstyring og miljøsertifisering etter ISO14001. 
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