
 

PLANBESKRIVELSE 

DETALJREGULERING  FOR  BUSSLOMMER  PÅ  ØVRE EIKREM   

PLANNR 201319         01.11.2017 
       Planvedtak  14.12.2017 
 

1.  Sammendrag 

Det er et behov for busstopp med busslommer på Øvre Eikrem, og ny plass for dette er 

plassert om lag 300 m vest for krysset Olav Oksviksveg/Frænavegen.  Det er lagt opp til 

breddeutviding av vegen til 8,5 m.  Busslommene er utformet modifisert i forhold til 

vegnormalene med 60 m totallengde.   

Busslommene dekker et aktuelt behov, men forutsetter en komplettering av gangvegnettet i 

området. Planområdet omfatter bare busslommene. 

 

2. Bakgrunn for planarbeidet 

 

2.1 Hensikt med planen 

Å legge til rette for busslommer på begge sider av Fv405 Frænavegen på fastsatt sted. 

 

2.2 Forslagstiller, plankonsulent og eierforhold 

2.3 Forslagstiller er Molde kommune som også har stått for utarbeiding av planen i samråd med 

Statens vegvesen. 

Møre og Romsdal fylkeskommune eier veggrunnen med Statens vegvesen som kontaktledd.  

Ellers er det privat tomteareal på begge sider av vegen innenfor planområdet.  

 

 

3.  Planprosessen 

Det har vært laget ulike alternativer på strekningen Øvre Eikrem som har vært diskutert med 

Statens vegvesen, enkelte berørte grunneiere og samferdselsavdelingen i fylkeskommunen. 

Oppstart av planarbeidet har vært kunngjort med merknadsfrist den 04.02.17.  Utviding av 

området mot sør etterpå har vært varslet til de to berørte grunneierne med en kort svarfrist. 

 

4. Planstatus og rammebetingelser 

4.1 Gjeldende reguleringsplaner 

- Plannr 1575 Lergrovik, Årø og Røbekk omfatter selve Fv405 Frænavegen med regulert 

vegbredde og byggegrenser 

- Plannr 200105 Nedre Eikrem omfatter boligområde på nedsiden av vegen på de berørte 

eiendommene gnr 31 bnr 22 og gnr 32 bnr 34.  32/34 er ikke bebygd. 

- Plannr 200702 Molde nye sjukehus som her omfatter veggrunn og omlegging av 

fylkesvegen videre østover. 



- Plannr 201334 Øvre Eikrem BK1 m.m omfatter boligområde på oversiden av vegen med 

eiendommene gnr 32 bnr 26, gnr 32 bnr 27, gnr 32 bnr 3.  Her det det og regulert inn 3 m 

gang- sykkelveg med regulert grøfteareal mot Fv405 og på oversiden av g-s-vegen. 

 

 

5. Beskrivelse av planområdet 

5.1 Beliggenhet, avgrensing og planområdets størrelse 

Planområdet ligger på Eikrem lengst mot vest på og langs Fv405 Frænavegen.  Planområdet 

er avgrenset til kun busslomme på hver side av vegen med fylkesvegen i mellom. 

Planområdet er i alt på 3 daa. 

 

5.2 Dagens arealbruk og tilstøtende arealbruk 

Fylkesvegen omfatter bare kjøreareal med 5,7 m bredde.  Det er ikke gangareal langs 

fylkesvegen her, men det er gangveg fra vest som stopper like før planavgrensing.  Langs med 

vegen på begge sider er det eneboligtomter og ubebygd areal regulert til boligformål. 

 

5.3 Stedets karakter 

Planområdet er preget av Fv405 som gjennomfartsveg og som lokal tilkomstveg. 

 

5.4 Kulturminner og kulturmiljø 

Det er registrert lokaliseringer lenger øst, men disse berører ikke planområdet. 

 

5.5 Naturverdier 

5.5.1 Vurdering i forhold til Naturmangfoldloven §§ 8 – 12 

Ikke funn. 

 

5.6 Trafikkforhold 

Frænavegegn er en hovedveg.  På denne strekningen er det ikke gangveg, og busstopp skjer 

som kantstopp i krysset Olav Oksviksveg/Frænavegen.  Nærmeste busslomme ellers er knapt 

1 km lenger vest.  Det er behov for busstopp som både tar trafikken til Olav Oksviksveg (til 

Nordbyen) og til Frænavegen videre, og det er tatt inn i denne planen. 

Videreføring av gangveg østover blir tatt opp som egen sak.  Det blir som dispensasjon fra 

sykehusplanen 200702 da en ikke ønsker å endre hovedtrekkene av den ennå. 

 

5.7 Risiko og sårbarhet 

Dette er eget skjema i saken der det er pekt på 2 tilfeller av risiko. 

a. Kryssing av gående av vegen mellom busslomme på nedsiden av vegen og areal for 

gangtrafikk på oppsiden av vegen. 

b. Løp for flombekk gjennom vegen ved vestenden av søndre busslomme. 

 

 

6.  Beskrivelse av planforslaget 

6.1 Planlagt arealbruk 

Planområdet er parsell av Fv405 Frænavegen med nyanlegg av busslomme på hver side av 

vegen.  Ut i fra ulike alternativ for plassering her en endt med en lokalisering knapt 300 m 



vest for krysset Olav Oksviksveg/Frænavegen.  Det er i hovedsak geometrisk utforming som 

er begrunnelse for plassering, i tillegg til direkte kontakt med grøntdrag på oppsiden av 

vegen for videre gangtrasé. 

 

6.2 Reguleringsformål 

Formålene er knyttet til veg og er: 

- Kjøreveg 

- Gang- og sykkelveg 

- Fortau 

- Annen veggrunn, tekniske anlegg 

- Holdeplass (Busstopp) 

 

Kjøreveg (Frænavegen) har totalbredde på 8,5 m.  Dette gir utviding på 1,4 m på hver side i 

forhold til eksisterende veg.  Dette er i samsvar med gjeldende reguleringsplan 201334 mot 

nord og 200702 mot øst. 

Gang- sykkelveg følger gjeldende reguleringsplan 201334 med 3 m bredde som smalner inn 

til å møte eksisterende gangveg fra vest. 

Fortau er plattform på nedre busslomme. 

Utforming av busslommene er en modifisert versjon av vegnormalene sitt 

vegopprustingsalternativ (17 + 20 + 17 = 54 m) med innkjøringslengde 20 m, bussoppstilling 

23 m og utkjøringslengde 17 m, i alt 60 m.  Dette er gjort i samråd med vegvesenet. 

Bredder er i samsvar med vegnormalene. 

For øvre busslomme vil en ligge innenfor alt regulert areal der planlagt gang- sykkelveg vil 

virke som plattform, busslomme vil ligge på areal til grøft mellom kjøreveg og gangveg og 

leskur vil bli plassert på grøfteareal på oversiden av regulert g-/s-veg.  Her må en forutsette 

bruk av mur mot skråningskant. 

For nedre busslomme er vist skråningsutslag på plankartet. 

 

6.3 Virkninger 

Tomtearealet på de tilgrensende eiendommene blir redusert for å få plass til busslommene.  

Tomtene vil fortsatt kunne nyttes til boligformål. 

Busslommene fyller et akutt behov, som vil forsterke seg i takt med utbyggingen i området. 

Forpliktelser knyttet til gjennomføringen av tiltaket er regulert i utbyggingsavtale. 

 

 

*  *  * 


