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1. Sammendrag 
 
Edle Wiig Nordby og familien har eiet Torleifvegen 5 siden 1959. I 2015 kjøpte hun 
eiendommen mot vest, Torleifvegen 3, som var regulert til formålet frittliggende 
boligbebyggelse samme år. Hun er hovedeier av utbyggerfirmaet WINO Holding AS, 
som har planer om å slå sammen de to tomtene for et fortettingsprosjekt med 
terrasserte boliger. Boligene utvikles for målgruppe seniorer. 
 
Planområdet er i gjeldende reguleringsplaner regulert til formålene boligbebyggelse, 
lekeplass, garasjeanlegg, energianlegg og kjøreveg. 
 

2. Bakgrunn til planarbeid 

2.1 Hensikt med planen 
 
Tiltakshaver ønsker å legge til rette for konsentrert boligbebyggelse.  
 

2.2 Forslagstiller, plankonsulent og eierforhold 
 
Forslagstiller: WINO Holding AS, Sørbyhaugen 23, 0377 Oslo 
 
Plankonsulent: Arkitektene bbw, Julsundvegen 4, 6412 Molde 
 
Eiendommer som helt eller delvis inngår i planområdet: 
     
26/125 Molde kommune, Rådhusplassen 1, 6413 Molde 
 
26/381 Edle Wiig Nordby, Sørbyhaugen 23, 0377 Oslo 
 
26/382/0/1 Tomas Wreczycki, Torleifvegen 6B, 6416 Molde 
 
26/382/0/2 Eva L. og Pål Dybdahl Gammelsæter, Torleifvegen 6C, 6416 Molde 
 
26/418 Irene T. og Tore Danielsen, Torleifvegen 7A, 6416 Molde 
  Anne Mordal Devold, Torleifvegen 7B, 6416 Molde 
  Edle Wiig Nordby, Sørbyhaugen 23, 0377 Oslo 
  Dan Marott Pedersen, Torleifvegen 7B, 6416 Molde  

Gro E. Bjørnarheim Østby og Rune Østby, Torleifvegen 7E, 6416 Molde 
 
26/431 Molde kommune, Rådhusplassen 1, 6413 Molde 
 
26/833 Edle Wiig Nordby, Sørbyhaugen 23, 0377 Oslo 
 

3. Planprosess 
 
15.06.16:  Oppstartsmøte med Molde kommune.  
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15.06.16: Nabomøte ble avholdt. Tiltakshaver og arkitekt informerte om 
utviklingsplanene og møtedeltakerne fikk stille spørsmål/ komme med 
innspill. Notat fra møtet er vedlagt. 

29.06.16: Varsel om oppstart av reguleringsarbeidet ble sendt, samt kunngjort i 
Romsdal Budstikke. Vi mottok 8 innspill. 

27.01.17: Møte med Plan- og utviklingsavdeling v/ Bjørn Gregull. Tiltakshaver og 
arkitekt presenterte prosjektidéen og et volumstudie av mulig terrassert 
bebyggelse med inntil 4 etasjer, samt parkeringskjeller. Uttalelse fra 
Plan- og utviklingsavdelingen er vedlagt. 

25.04.17: Orienteringsmøte for naboer og interesserte ble avholdt. Tiltakshaver og 
arkitekt presenterte skisseprosjektet og møtedeltakerne fikk stille 
spørsmål/ komme med innspill.  

 
29.08.17: Behandling i plan- og utviklingsutvalget md vedtak om offentlig ettersyn 
 
06.09.- 
18.10.17: Offentlig ettersyn 
 
 

4. Planstatus og rammebetingelser 

4.1 Overordnete planer 
 

• Kommuneplanens arealdel for Molde, del 1, 2015 – 2025: 

 

 
Utsnitt av Kommuneplanens arealdel for Molde. Kilde: Planinnsyn Molde kommune 

 

• Kommuneplanens samfunnsdel 2013 – 2022 

• Kommunedelplan – Hovednett for gående og syklende i Molde kommune, 
2012 - 2022 

 

4.2 Gjeldende reguleringsplaner 
 
Følgende reguleringsplaner ligger helt eller delvis innenfor planområdet: 
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• Plan nr. 201325 - Området øst for Torleifen, vedtatt 17.10.2015 

• Plan nr. 0573 - Reguleringsendring for området Østbo borettslag, Kvernvegen, 
Torleifvegen, Birkelandvegen, Fuglsetbakken og Frænavegen, vedtatt 
20.08.1974 

• Plan nr. 0473 - Mindre vesentlig reguleringsendring for området Øvre Fuglset 
v. Torleifbakken, vedtatt 28.10.1973 

• Plan nr. 2878 - Mindre reguleringsendring vestenfor Torleifvegen 7A, vedtatt 
23.01.1979. 
 

 
Utsnitt av reguleringsplanene i området. Kilde: Planinnsyn Molde kommune 

 

4.3 Tilgrensende planer 
 

• Plan nr. 0267 - Reguleringsplan med tomtedeling for området nord for 
Frænavegen, mellom Fuglsetbekken og Øverlandsbekken, vedtatt 29.02.1968 
 

4.4 Temaplaner 
 

Kommuneplanens arealdel for Molde, del 1, 2015 – 2025: 

• Temakart 2 Soner – Parkering 

• Temakart 3 Soner – Lekeplasser og uterom 

• Temakart 4 Soner – Fortetting  
 

4.5 Statlige planretningslinjer, rammer og føringer 
 

• Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planlegging 

• Rikspolitiske retningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging 

• Naturmangfoldloven 

• Rikspolitiske retningslinjer for universell utforming 

• Samfunnstrygghet 

• Nasjonal transportplan  
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4.6 Kommunale og andre planretningslinjer, rammer og føringer 
 

• Avinors byggerestriksjonskart 

• Molde kommune – boligsosial handlingsplan 

• Retningslinje for behandling av støy i arealplanleggingenT-1442/2012 

• Retningslinjer for brannslokkevann i Molde kommune 

• Retningslinjer for adkomst, plassbehov og rekkevidde for brannvesenets 

kjøretøy og materiell 

 

5. Beskrivelse av planområdet (eksisterende forhold) 

5.1 Beliggenhet, avgrensning og planområdets størrelse 
Planområdet ligger i bydelen Øvre Fuglset i Molde kommune, ca. 2 km fra sentrum,  
øst for friområdet og skibakken Torleifen. Avgrensingen av planområdet er fastsatt av 
kommunen og har en størrelse er på 3,18 daa. 
 

 
Planområdet. Kilde: Molde kommune 

 

5.2 Dagens arealbruk og tilstøtende arealbruk 
 
Innenfor planområdet ligger to boligtomter, garasjeanlegg, energianlegg og 
kjøreveger. Boligtomt 26/833 er ubebygd, mens 26/381 er bebygd med en eldre 
enebolig som skal rives. Sør for 26/833 ligger en transformator og et garasjeanlegg 
med fire garasjer for 26/381, 384, 385 og 388. Nord og sør i planområdet ligger 
Torleifvegen.  
Mot nord, øst og sør grenser planområdet til eksisterende boligområde. I vest ligger 
friområdet Torleifen med lekeplass og skibakke. I nordvest ligger skog- og turområdet 
Holbakken. Litt lenger sør er det dagligvarebutikk. 
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5.3 Stedets karakter 
 
Området er et boligområde med grønne omgivelser. Boligene er hovedsakelig 
eneboliger med en til to etasjer og skrå tak. Litt lenger sør ligger konsentrert bolig-
/næringsbebyggelse med fem etasjer og flatt tak. Torleifen og Holbakken er grønne 
buffersoner mot skole- og boligområder lenger vest. De definerer den sørlige delen 
av et stort fri- og naturområde som strekker seg helt opp til Olav Oksviks veg. 
 

5.4 Landskap 
 
Området har moderat til bratt skrånende terreng med helling mot sør og har gode sol- 
og utsiktsforhold. Vegetasjonen i planområdet består stort sett av krattskog på den 
ubebygde tomten og hagevekster på den etablerte boligtomten.  
 

5.5 Kulturminner og kulturmiljø 
 
Fylkeskommunen vurderer potensialet for arkeologiske funn i planområdet som lavt. 
Området er et godt etablert boligområde med ingen spesielle kulturelle verdier. 
 

5.6 Naturverdier 

5.6.1 Registrerte forhold 

I Artsdatabanken og Miljødirektoratet sin naturbase fant vi ingen registreringer for 
planområdet. 
 

5.6.2 Vurdering i forhold til Naturmangfoldloven §§ 8-12 

 
§ 8 (kunnskapsgrunnlaget) 
Offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet skal så langt det er rimelig 
bygge på vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers 
utbredelse og økologiske tilstand, samt effekten av påvirkninger. Kravet til 
kunnskapsgrunnlaget skal stå i et rimelig forhold til sakens karakter og risiko for 
skade på naturmangfoldet. Myndighetene skal legge vekt på kunnskap som er basert 
på generasjoners erfaringer gjennom bruk av og samspill med naturen, herunder slik 
samisk bruk, og som kan bidra til bærekraftig bruk og vern av naturmangfoldet. 
 

Vår vurdering: 
Det foreligger ingen registreringer i Naturbasen eller Artsdatabanken. Det er 
heller ikke til nå kommet fram opplysninger i saken som skulle tyde på at det 
kan være arter eller naturtyper i planområdet som ikke er fanget opp av nevnte 
registreringer. Dermed er det heller ikke påvist mulige effekter av tiltaket på 
Naturmangfold. Kravet i § 8 om at saken skal baseres på eksisterende og 
tilgjengelig kunnskap er dermed oppfylt.  
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§ 9 (føre-var-prinsippet) 
Når det treffes en beslutning uten at det foreligger tilstrekkelig kunnskap om hvilke 
virkninger den kan ha for naturmiljøet, skal det tas sikte på å unngå mulig vesentlig 
skade på natur-mangfoldet. Foreligger en risiko for alvorlig eller irreversibel skade på 
naturmangfoldet, skal ikke mangel på kunnskap brukes som begrunnelse for å 
utsette eller unnlate å treffe forvaltningstiltak. 
 

Vår vurdering: 
Dette er ikke ei relevant problemstilling for planområdet. 

 
§ 10 (økosystemtilnærming og samlet belastning) 
Ei påvirkning av et økosystem skal vurderes ut fra den samlede belastning som 
økosystemet er, eller vil bli, utsatt for. 
 

Vår vurdering: 
Dette er ikke ei relevant problemstilling for planområdet. 

 
§ 11 (kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver) 
Tiltakshaveren skal dekke kostnadene ved å hindre eller begrense skade på natur-
mangfoldet som tiltaket volder, dersom dette ikke er urimelig ut fra tiltakets og 
skadens karakter. 
 

Vår vurdering: 
Dette er ikke ei relevant problemstilling for planområdet. 

 
§ 12 (miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder) 
For å unngå eller begrense skader på naturmangfoldet skal det tas utgangspunkt i 
slike driftsmetoder og slik teknikk og lokalisering som, ut fra en samlet vurdering av 
tidligere, nåværende og fremtidig bruk av mangfoldet og økonomiske forhold, gir de 
beste samfunnsmessige resultater. 

 
Vår vurdering: 
Dette er ikke ei relevant problemstilling for planområdet. 
 

5.7 Trafikkforhold 
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Kilde: www.gisline.no/WebInnsyn 

 
Torleifvegen er en etablert adkomstveg i boligfeltet. Den er smal og stedvis bratt. 
Fuglset Vel og en nabo påpeker at veger i og nær planområdet er til dels 
uoversiktlige, noe som er svært uheldig i sammenheng med trygg skoleveg. Dagens 
trafikkløsning i forbindelse med utkjøring fra parkeringsplassen foran 
Bunnprisbutikken i Frænavegen 107 påvirker gjennomkjøringstrafikken via 
Torleifvegen ugunstig. Den lokale trafikken fra denne parkeringsplassen som skal til 
boligområder mot øst (Birkelandsvegen, Steinskaret mm), i stor grad kanaliseres opp 
Kvernvegen og via Torleifvegen østover.  
Torleifvegen sør i planområdet er kommunal veg. 
Torleifvegen nord i planområdet er privat veg på kommunal grunn. Den er spesielt 
smal og ikke mye brukt som kjøreveg. 
Torleifvegen 5 og 7 har felles avkjørsel og det er regulert avkjørsel til Torleifvegen 3 
rett øst for garasjeanlegget. 
Det er anlagt gang- og sykkelvegnett og busstopp langs Frænavegen. 
 

5.8 Barns interesser 
 
I planområdet leker barn i egen hage. 
Torleifen, et friområde vest for planområdet, har eksistert i lang tid og er etablert med 
ulike lekeapparater, grusplass og skibakke. Den brukes av barna i nærområdet, 
barnehager og barneskole.  Større barn leker også i naturområdet nordvest for 
planområdet. Barn bruker Torleifvegen og Kvernvegen som skoleveg til Langmyra 
barneskole og Romsdal videregående skole.  
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Kilde: Google Maps 
 

 
Kilde: Google Maps 

5.9 Sosial infrastruktur 
 
Per i dag har kommunen tilstrekkelig kapasitet i barne- og ungdomsskolene, men 
antallet elever er ujevnt fordelt på de ulike skolene. Spesielt Langmyra og Kviltorp 
barneskole, samt Bekkevoll ungdomsskole, ligger nær sin kapasitetsgrense. Barna i 
dette området tilhører Langmyra barneskole og Bergmo ungdomsskole. 
 
Per i dag er det full barnehagedekning i kommunen. Nærmeste barnehager er 
MoBarn Øverland, Øvre Bergmo og Langmyra. 
 
Det er gåavstand (150 m) til nærmeste dagligvare butikk. Avstanden til Moldes 
nærmeste kjøpesenter Storsenter/ Roseby er 1 km/ 1,5 km. 
 

5.10 Universell tilgjengelighet 
 
Bratt terreng i området gir begrensninger i universell tilgjengelighet. Torleifvegen sør i 
planområdet er forholdsmessig flat i østlig retning. Fra garasjeanlegget i sørlig 
retning er Torleifvegen relativ bratt. 
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5.11 Teknisk infrastruktur 
 
En eksisterende nettstasjon som forsyner boligområdet ligger i det sørvestlige hjørne 
av planområdet. Derfra ligger en høyspentkabel i Torleifvegen østover. Boligene i og 
nær planområdet er tilknyttet den høyspentkabelen via lavspentkabler. Kabelen til 
eiendom 26/388 nord for planområdet ligger langs eiendomsgrensen mellom 26/381 
og 26/833. Fiberkabel fra Istad fiber ligger i Torleifvegen. 
Planområdet er tilknyttet det kommunale vann og avløpsnettet. Hovedledningen 
ligger i Torleifvegen sør i planområdet. Ledningen til eiendom 26/388 nord for 
planområdet går over eiendommen 26/833. 
 

 
(Ledningskart strøm. Kilde: Istad nett) 

 

 
(Ledningskart vann og avløp. Kilde: Molde kommune vann og avløp KF) 
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5.12 Grunnforhold 
 
NVE har ingen merknad til oppstart av detaljreguleringen av dette området.  
Bildene viser grunnforholdet ved den eksisterende eneboligen i planområdet: fjell 
med et tynt lag med jord.  

 
Sett mot bnr 384. Kilde: John Wiig Nordby 

 

 
Sett mot bnr 388. Kilde: John Wiig Nordby 

 
 

5.13 Støyforhold 
 
Planområdet er ikke berørt av gjeldende flystøysoner for Molde lufthavn. 
I Statens vegvesen sitt støyvarselkart i henhold til T-1442 for Molde kommune ligger 
planområdet utenfor støysonene. 
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Utsnitt fra støyvarselkart for Molde kommune, juli 2012. Kilde: Statens vegvesen 

 

5.14 Risiko og sårbarhet 
 
ROS-analysen viser at det er middels risiko i forbindelse med trafikksikkerhet: 
 
45.)  Ulykke i av-/påkjørsler.  
 Vegene i boligområdet i dag er til dels smale og uoversiktlige – også ved 

avkjørslene. Vi vurderer dette som «mindre sannsynlig», men med en 
konsekvensklassifisering som «kritisk». Risikoen blir dermed: Middels. 

 Planen må ta høyde for dette ved etableringen av eventuell nye avkjørsler. 
46.)  Ulykke med gående/syklende. 
 Torleifvegen er skoleveg. Mange barn vil gå her. Det at Torleifvegen er til dels 

uoversiktlig og smal og uten fortau, utgjør en viss fare for gående/syklende. Vi 
vurderer dette som «mindre sannsynlig», med en konsekvensklassifisering 
som «kritisk». Risikoen blir dermed: Middels.  

 Tiltak som demper fart eller etablering av fortau kan sette risikoen ned.  
 

6. Beskrivelse av planforslaget 
 

6.1 Planlagt arealbruk 

 
Arealene i planområdet reguleres til konsentrert småhusbebyggelse, lekeplass, 
garasjeanlegg, energianlegg og kjøreveg. 
 

6.2 Reguleringsformål 

 
Arealoversikt for reguleringsformåla 
 
Bebyggelse og anlegg 
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Boligbebyggelse – blokkbebyggelse (Lavblokk)    2,13 daa 
Garasjeanlegg         0,16 daa 
Energianlegg          0,09 daa 
Lekeplass          0,20 daa 
 
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 
 
Kjøreveg          0,60 daa 
 
Totalt alle formål         3,18 daa 
 
Boligbebyggelse – blokkbebyggelse (Lavblokk) (BK1) 
Den nye bebyggelsen skal tilpasses omgivelsene, jf. § 20.10-12. I planen ses hele 
boligområdet under ett. Det åpnes for en felles underetasje som skal inneholde 
parkeringskjeller. Underetasjen kan strekke seg utover byggegrensen. Det legges 
opp til terrassert bebyggelse i tre etasjer samt en mindre 4. etasje som følger 
terrenget og eksisterende bebyggelse. 
 
Garasjeanlegg (G1) 
Arealet er avsatt til garasjeanlegg som samsvarer med gjeldende reguleringsplan. 
Eksisterende garasjeanlegg ligger innenfor formålet, men delvis utenfor 
byggegrensen i gjeldende reguleringsplan. Derfor reguleres byggegrensen langs 
sørveggen av eksisterende garasjeanlegg. 
 
Energianlegg (E1) 
Nettstasjonen er etablert. Den er regulert i samsvar med gjeldende reguleringsplan. 
 
Lekeplass (f_L1) 
Arealet er avsatt til lekeplass. Størrelsen er i tråd med kommuneplan. Det er et solrikt 
område med både flate og skråe partier. Området opparbeides som treffpunkt for alle 
beboerne og skal inneholde bl.a. lekestativ, sandkasse og benker. 
 
Kjøreveg (o_V1, V2) 
Alle kjøreveger er etablert med tilhørende skulder og er regulert inn i forhold til 
dagens plassering. 
   

6.3 Bebyggelsens plassering og utforming 

 
Det foreslås fortetting i form av terrassert bebyggelse, en egnet byggform som 
tilpasser seg det bratte terrenget. For å ivareta småhuspreget er bebyggelsen delt 
opp i to bygg som har en felles underetasje for parkering. Innkjøring til 
parkeringsetasjen går parallelt med hovedinngangen og ligger på samme nivå som 
Torleifvegen. Den østlige bygningskroppen har tre etasjer og den vestlige fire, en 
tilpasning i eksisterende terrenget, slik at det kan etableres direkte adkomst til 
øverste leiligheter fra Torleifvegen i nord. Med å dele opp bygningskroppene visuelt 
skapes en rytmikk i fasaden gjennom material-/og fargevalg, for- og baksprang og 
takterrasser. En kombinasjon av pult- og flatt tak, samt en variasjon i etasjeantall, gir 
bygget spenning og dynamikk. 
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Nedenfor er det vist illustrasjoner for utvikling av BK1. Dette er kun illustrasjoner og 
er ikke bindende for prosjektet. 
 

 
Sett fra sørvest. Kilde: Arkitektene bbw 

 

 
Sett fra øst. Kilde: Arkitektene bbw 
 

 

6.3.1 Bebyggelsen høyde 

 
Boligområdet deles inn i to soner. Den maksimale gesims- og mønehøyden i den 
østlige sonen er på høydekote +82 moh og i den vestlige sonen på +85 moh. Dette 
tilsvarer tre etasjer for den østlige delen og fire etasjer for den vestlige. 
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Snitt sett fra øst. Kilde: Arkitektene bbw 

 

6.3.2 Grad av utnytting 

 
Utnyttelsesgraden defineres som bebygd areal (BYA) i prosent av tomtens areal. 
Planen åpner for maks %-BYA = 38% medregnet lekeareal. Dette er høyere enn 
kommuneplanen tillater (gul sone, maks 30% BYA, jf. § 20.1). Den høye 
utnyttelsesgraden skyldes valget av bygningstype; terrassehus. Fordelen med 
terrassehus er at bebyggelsen følger terrenget, slik at den glir inn i omgivelsene. Den 
får dermed et mindre volum enn f.eks. blokkbebyggelse. Det at boligetasjene ligger 
forskjøvet i forhold til hverandre bidrar til et større fotavtrykk enn ved en 
blokkbebyggelse, der boligene ligger eksakt over hverandre. 
 

6.3.3 Boliger 

 
Det legges til rette for 13-16 nye boenheter. De er fordelt på to bygningkropper: den 
østlige med tre etasjer og den vestlige med fire. Boligstørrelser vil ligge i området 75 
- 150 m2 BRA. 
  

6.4 Bokvalitet 

 
I prosjektet legges det stor vekt på høy bokvalitet gjennom bygningsform, 
planløsning, uteplasser, materialer, inn- og utsyn, parkering og adkomst. 
Alle boligene vil være sørvendt med gode utsikts- og solforhold. Valg av terrassehus 
vil gi gode og store private uteplasser. Terrassene vil være delvis under tak og åpen 
himmel. Bygningskroppene er vridd fra hverandre slik at avstanden til nabofasaden, 
vil bli stor nok til å unngå innsynsproblematikk. All parkering legges under bakken for 
å frigjøre mest mulig areal til hage/ naturtomt rundt byggene. Hovedinngang til bygget 
og innkjøring til parkeringskjelleren er på omtrent samme nivå som Torleifvegen i sør. 
Adkomsten er god og oversiktlig. Parkeringskjelleren vil ha gode parkeringsplasser 
og kjørefelt. 
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6.5 Parkering 

 
Jfr. § 10 i kommuneplanens arealdel sine planbestemmelser og retningslinjer, samt 
temakart 2 Soner – Parkering til kommuneplanens arealdel. Planområdet ligger 
innenfor sonen Indre byområde i temakartet.  
I bestemmelsene § 1.9 er det tatt inn følgende krav til parkering: 
 
Boliger minimum 1,5 parkeringsplasser per boenhet 
 
Dette er et avvik fra kommuneplanens arealdel, der det kreves minimum 2,0 
parkeringsplasser per boenhet ≥ 60 m². Prosjektets sentrale beliggenhet ligger til 
grunn for dette avviket. Det er gangavstand (ca 150m) til både dagligvarebutikk og 
bussholdeplass, samt sykkelavstand til Roseby (ca 1km) og bysentrum (ca 2km). Et 
godt anlagt sykkelvegsystem og framtidige utbyggingsplaner for et 
sammenhengende sykkelvegnett gjør det enkelt å benytte sykkelen framfor bilen i 
nærområdet og til bysentrum. Dette vil heller utløse mer plassbehov for 
sykkelparkering. Derfor tilrettelegges det i dette prosjektet for god felles 
sykkelparkering i parkeringskjelleren i tillegg til 1,5 bilparkeringsplasser per boenhet. 
Fra innkjøringsområdet vil det være direkte tilgang til et eller flere sykkelrom. 
Minst 5 % av felles parkeringsanlegg skal være tilrettelagt for forflyttingshemmede. 
Parkering utformes, plasseres og skiltes i samsvar med gjeldende normer og 
anbefalinger (jfr. § 10.4 i kommuneplanens arealdel). Det tilrettelegges for strøm ved 
en parkeringsplass per bolig. 
 

6.6 Tilknytning til infrastruktur 

 
Nye boliger tilknyttes eksisterende infrastruktur i området.  
 

6.7 Trafikk 

6.7.1 Kjøreadkomst 

 
Det etableres hovedadkomst til bygget fra sør. Den skal utformes som en god og 
oversiktlig avkjørsel. Eksisterende avkjørsel til Torleifvegen 5 tas bort. 
 

6.7.2 Utforming av veger 

 
Kjøreveger i planområdet er etablert. Kjørevegen i sør i reguleres til 6 m bredde og 
kjørevegen i nord til 4 meter bredde, tilsvarende eksisterende reguleringsplaner.  
 

6.7.3 Tilgjengelighet for gående og syklende 

 
Kjørevegene i planområdet har kun en kjørebane og ligger i 30 km/t sone. Det er ikke 
vurdert fortau, fordi dette vil gå inn på private hager. En fortauløsning bør i tilfelle ses 
i større sammenheng med resten av Torleifvegen og behandles ikke her. 
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6.7.4 Tilrettelegging for sykkelparkering 

 
Jfr. § 10 i kommuneplanens arealdels bestemmelser og retningslinjer, samt temakart 
2 Soner – Parkering til kommuneplanens arealdel. Planområdet ligger innenfor sonen 
Indre byområde i temakartet.  
 
I bestemmelsene § 1.9 er det tatt inn følgende krav til sykkelparkering for boliger, i 
samsvar med kommuneplanens arealdel: 
 
  Boenhet ≤ 60 m²  minimum 1 sykkelplass 
  Boenhet ≥ 60 m²  minimum 2 sykkelplasser 
 
Krav om sykkelparkering dekkes med tilstrekkelig bodareal i/ved boenheten eller 
garasjen. 
 

6.7.5 Kollektivtrafikk 

 

Bybussen trafikkerer i området. Nettbuss AS er operatør og Fram v/fylkeskommunen 
er ansvarlig for busstilbudet. Det går jevnlig buss, noe mindre på helg enn i uke-
dagene.  
Rute 701: Djupdalen – Skrenten – sentrum – Øvre Berg – Årø – Årølia trafikkerer 
langs Frænavegen. Nærmeste busstopp langs Frænavegen ligger vest for Fuglset-
bakken.  
 

6.8 Miljøtiltak 
 
Underjordisk parkering tillater anlegg av hage og grønt areal på alt uteareal utenom 
avkjørsel, dvs. det unngås store asfaltflater som må dreneres. 
 

6.9 Universell utforming 
 
Hovedgangatkomsten til bygningen ligger i sør, ved ny avkjørsel, og foreslås trinnfri i 
samme nivå som Torleifvegen. Derfra er det tilgang til heis som forsyner alle etasjer.  
Lekeplassen/ felles møteplass ligger rett øst for avkjørselen. Terrenget der er i 
utgangspunktet ikke flatt, men det kan opparbeides med platå og korte ramper for 
imøtekomme krav om tilgjengelighet.  

6.10 Uteoppholdsareal 
 
Uteoppholdsareal er avsatt i samsvar med kommunens arealdel.  
Planområdet ligger innenfor sonen Øvrige områder i tema-kart 3 Soner – 
Lekeplasser. 
Uteoppholdsarealene ligger i rolige omgivelser, er forholdsvis flate og har gode 
solforhold. Det legges opp til sørvendte terrasser for alle boligene med en 
gjennomsnittlig størrelse på 35 m2. Arealet sør for bygningskroppene anses som 
uteområdet til de tilgrensende boligene. Arealet nord for, og mellom, 
bygningskroppene anses som en felles hage/ naturtomt med sti og sitteelementer. 
Felles oppholdsareal nord i planområdet kan utformes universelt. Tilkomst til arealet 



  20 

 

mellom bygningskroppene er tilpasset terrenget og kan ikke utformes universelt. Alt 
uteoppholdsareal samlet utgjør mer enn 50 m2 per bolig og ligger dermed innenfor 
kravet. 
 
En foreløpig skisse av utomhusplanen ligger ved som illustrasjon. 
Vedlagte illustrasjoner er retningsgivende og ikke bindende. Viser for øvrig til planer 
som blir utarbeidet i byggeprosessen. 

6.11 Lekeplasser 
 
Sentralt i planområdet ligger en felles lekeplass. Den ligger rett ved den nye 
avkjørselen og er bra tilgjengelig. Det er en solrik plass i litt skrått terreng, med 
stigning mindre enn 1:3. Lekeplassen er tilpasset det planlagte prosjektet. Den blir 
både sandlekeplass og sosial møteplass. 
Torleifen er et stort offentlig friområde som ligger rett vest for planområdet. Der er det 
etablert flere lekeapparater, også for de minste barn. Området vil også kunne brukes 
av beboere i planområdet. 

6.12 Eksisterende og ny vegetasjon 
 
Det ligger ingen verneverdig vegetasjon i planområdet. Etter at ny bebyggelse står 
ferdig beplantes områdene BK1 og L1 med hensikt til å skape et godt miljø for 
beboerne og naboene. 
Det legges opp til tradisjonelle trær og busker som benyttes i boligområder og er 
brukt ellers i naboområdet. 
 

6.13 Friområder 
 
Ikke relevant. 
 

6.14 Utomhusplan og rekkefølgebestemmelser 
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Foreløpig skisse utomhusplan. Kilde: Arkitektene bbw 

 
 
I planbestemmelsene §5 er det satt følgende rekkefølgekrav: 
 
§ 5.1 Krav vedrørende vegetasjon: Fjerning av vegetasjon (markdekke, busker og 
trær) er ikke tillatt før det foreligger rammetillatelse for tiltak og kan bare igangsettes 
innenfor det området som tillatelsen omfatter. 

§ 5.2 Krav til veger, vann- og avløpsledninger: Før det gis igangsettingstillatelse for 
tiltak for trafikkområder, vann-, overvann- og avløpsledninger skal tekniske planer for 
disse være godkjent av kommunen. Så snart anleggsarbeidet er avsluttet, skal 
trafikkområder istandsettes og terrenginngrep tilsås/beplantes. Terrenget til rette-
legges slik at stedsegen vegetasjon raskt kan etablere seg. 

§ 5.3 Krav før ferdigattest for tiltak: Før det utstedes ferdigattest for tiltak på 
enkelttomter og veganlegget skal tilhørende utearealer være ferdig opparbeidet slik 
det er beskrevet og godkjent i utomhusplanen. Dersom bygninger eller områder tas i 
bruk vinterstid skal uteareala opparbeides så snart som mulig påfølgende år. 

§ 5.4 Overvannshåndtering: Før rammetillatelse gis skal plan for 
overvannshåndtering være godkjent av kommunen. Vannbalansen skal 
opprettholdes i utbyggingsområdet for å ivareta vannets kretsløp. 

 

6.15 Landbruksfaglige vurderinger 
 
Ikke relevant. 
 

6.16 Kulturminner 
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Fylkeskommunen skriver i sin uttale til oppstartsmeldingen at de vurderer 
planområdet til å ha lavt potensial for funn av automatisk freda kulturminne og setter 
derfor ingen krav. 
Planområdet inneholder ikke noen kjente kulturminner i disse søkebasene: 
Kulturminnesok.no, miljostatus.no og Askeladden. 
 

6.17 Sosial infrastruktur 
 
Ved gjennomføring av prosjektet vil antall boliger i planområdet øke fra 1 til 13-16 
boliger. Dette er en liten økning i antall beboere, som ikke vil ha betydning for 
barnehage- eller skolekapasiteten. Målgruppen for leilighetene er seniorer, ofte eldre 
som vil flytte fra en bolig i nærområdet. Boligstandarden tilpasses seniorens behov 
for å kunne bo der lengst mulig. 
 

6.18 Teknisk infrastruktur 
 
Beskrivelse av tilkobling til vann, avløp, strøm, internett, TV 
 
Vann, avløp og overvann: Planområdet kobles til det eksisterende kommunale vann 
og avløpsnettet. Eksisterende system for bortføring av overvann i området når 
maksimum kapasitet ved store nedbørsmengder, ifølge Molde Vann og Avløp KF. 
Det foreligger planer om oppgradering av ledningsnettet, men det er usikkert når 
oppgraderingen vil skje. Hvis det foreliggende prosjektet gjennomføres før nevnte 
oppgraderingen, setter Molde Vann og Avløp KF krav om tiltak som gjør at den 
samlede overvannsmengden fra tiltaket ikke overstiger dagens mengder. 
Vannforsyningen dekker kravet om slokkevann på 50l/s som tas ut i to kummer. 
  
Strøm: Istad Nett orienterer om sitt nett i området i sin merknad til 
oppstartsmeldingen. En eventuell nødvendig flytting/ omlegging på nevnte 
installasjoner blir en kostnad som helt eller delvis må dekkes av utbygger. I forhold til 
framtidig utbygging av området er det viktig at de blir informert så tidlig som mulig 
med hensyn til el-forsyning. Dette avklares nærmere med Istad Nett av utbygger 
senere i prosessen. 
 
Internett og TV: Planområdet kobles til eksisterende ledningsnett for internett og TV. 
 
Renovasjonsløsning (søppel) 
For boligene på BK1 er det naturlig at det opprettes en felles plass for avfallsdunker, 
nær atkomstvegen (f.eks. i parkeringskjelleren), slik at det blir enkelt for 
renovasjonsbilen ved avfallshenting. 
 
Tiltakets virkning på vegnettet  
En boenhet tilsvarer en gjennomsnittlig økning på 5 ÅDT. For BK1 hvor det vil bli en 
økning fra en til 13-16 boenheter tilsvarer det en økning på 60-75 ÅDT.  
En nabo signaliserer ønske om trafikksikkerhetstiltak i vegen. Slike tiltak vil bedre 
forholdene i vegen. Trafikkøkningen som utbyggingen kan medføre vil ikke være av 
en slik grad at det vil ha noen særlig negativ innvirkning på forholdene i Torleifvegen.  
Tiltak kan være skilting av «gjennomkjøring forbudt», bom, fartsdempere etc. Dette er 
forhold som må avklares mellom kommunen og beboerne.  
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Tiltakets virkning på lufttrafikken (jf. uttalelse fra Avinor, datert 05.08.16) 
Planområdet er over horisontalflaten som ligger på kotehøyde 48,1 m. Avinor 
forutsetter at det i planbestemmelsene stilles krav til maksimal tillatt byggehøyde i 
tråd med dette. Terrenget i planområdet med kotehøyder 70 – 80 moh bryter 
Byggerestriksjonskravet (BRA-kravet) for både navigasjonsanlegg og 
navigasjonsinstrument. Avinor vil likevel ikke gå ut fra BRA-kravet her, fordi 
planområdet ligger i etablert bebyggelse og vil heller vurdere kravet ut fra 
eksisterende bygninger. Nye bygg skal tilpasses størrelse og høyde av 
omkringliggende bebyggelse, typisk en full etasje over terreng samt takkonstruksjon. 
Skal det bygges høyere enn dette, må det gjennomføres en radioteknisk vurdering 
når skisser til bygget og dets endelige plassering i terrenget er fastlagt. Kostnader 
knyttet til radioteknisk vurdering belastes utbygger. 
Bruk av mobilkran til oppfølging av boligen tillates uten separat radioteknisk 
vurdering. Det forventes ikke bruk av tårnkran her. 
Avinor har formulert fellesbestemmelser, og er tatt inn i planforslaget. 
 
Detaljplanen er vurdert med hensyn til byggerestriksjoner for flynavigasjonsanlegga 
ved Molde lufthavn. Det settes krav om maksimale byggehøyder i 
planbestemmelsene. Det foreliggende prosjektet skisserer en terrassebebyggelse på 
3-4 etasjer. Terrassering betyr at etasjene forskyves slik at bygget tilpasser seg 
terrenget, dvs. langs fasadene vil det gjennomsnittlig være to etasjer over tilsvarende 
terreng. Eksisterende bebyggelse omkring har 1-2 fulle etasjer samt takkonstruksjon. 
Kravene fra Avinor vurderes i så fall som oppfylt. 
Det legges ingen restriksjoner på bruk av mobilkran til oppføring av bygg og infra-
struktur i planområdet. Bruk av tårnkran i planområdet krever godkjent radioteknisk 
vurdering. 
 

6.19 Overordnete planer 
 

Planforslaget avviker fra Kommuneplanens arealdel for Molde, del 1, 2015 – 2025 i 

forhold til fastsatt utnyttingsgrad.  

Prosjektet legger opp til terrassert bebyggelse, der boliger forskyves i hver etasje, slik 

at det dannes terrasser på taket av underliggende bolig. Dette er valgt for å tilpasse 

nye bygninger terrenget, dempe bygningsvolumet, danne gode uteplasser for alle 

boligene og øke bokvaliteten for både beboerne og naboene. Det vil si at selv om 

terrassert bebyggelse genererer et større fotavtrykk, vil prosjektet passe godt inn i 

eksisterende bebyggelse og virke relativt lite. 

 

6.20 Landskap 
 

Planforslaget vil passe seg godt inn i omgivelsene. Størrelse, form og volum av ny 

bebyggelse er tilpasset både eksisterende terreng og bebyggelse i strøket. Planlagt 

utforming og beplantning av utearealer er i tråd med omkringliggende områder. 
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Illustrasjon: fugleperspektiv sett fra vest. Kilde: Arkitektene BBW 

 

 

 
Illustrasjon: fugleperspektiv sett fra sør. Kilde: Arkitektene BBW 

 

6.21 Stedets karakter 
 

Planforslaget vil ha en positiv virkning på omgivelsene.  Tiltak som oppgradering av 

eksisterende garasjeanlegg og etablering av en bred og oversiktlig avkjørsel fra 

Torleifvegen i sør vil øke bokvaliteten for beboerne i nærområdet. Gjennom form og 

materialvalg vil den nye bebyggelsen passe godt inn i omgivelsen.  Den vil dessuten 

fremheve seg som et tiltrekkende, moderne og urbant boligprosjekt med høy 

standard og bidrar dermed til å øke strøkets kvalitet.  

 



  25 

 

7. Konsekvensutredning 
 

7.1 Krav om konsekvensutredningen 
 
Det er ikke stilt krav om konsekvensutredning. 
 

8. Innkomne merknader til oppstartsmeldingen 
 

Det kom inn 8 merknader til oppstartsmeldingen. De blir her kort referert og 

kommentert: 

 

1. Fylkesmannen i Møre og Romsdal, 08.07.2016: 

• Viser til at siden prosjektet er rettet hovedsakelig mot seniorer kan det felles 

lekearealet her også fungere som et trivelig samlingssted for alle 

aldersgrupper. Arealet anbefales på en solrik plass med sentral plassering. 

Lekearealet skal opparbeides før første bolig tas i bruk og inneholder minimum 

en sandkasse, benk og et lekeapparat. 

Kommentarer til merknaden: 

• Lekeplass: Merknaden tas til følge. Det etableres et areal for både lek og 

opphold på en solrik og sentral plass i planområdet. Den er lett tilgjengelig fra 

avkjørsel/ hovedinngangen. Rekkefølgekravet er tatt inn i planbestemmelsene. 

2. Statens vegvesen, 11.07.2016: 

• Anbefaler at Torleifvegen reguleres etter Statens vegvesen sine normaler ut 

fra dimensjonerende trafikkmengde. Det skal vurderes nærmere hvor mye 

trafikk planlagt utbygging vil medføre. 

Kommentarer til merknaden: 

• Torleifvegen: Merknaden tas til følge. Kjørevegen ligger i et etablert 

boligområde og er med 6 meter bredde tilpasset dagens trafikkmengde. 

Prosjektet vil generere en økning på omtrent 60 ÅDT, som ikke er noen stor 

trafikkøkning. Dette vil ikke ha noen særlig negativ innvirkning på forholdene i 

Torleifvegen. Det foreslås å beholde eksisterende vegbredde. 

3. Møre og Romsdal Fylkeskommune, 12.07.2016: 

• Har ingen merknad til automatisk freda kulturminne i planområdet. 

• Viser til krav om lekeareal innenfor planområdet med krav om 

rekkefølgebestemmelser. Lekeområdet skal være minst 10m bred og ikke 

brattere enn 1:3. 
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• Viser til at området vest for Torleifvegen 3 i eldre reguleringsplan ligger som 

friområde, der det etter bestemmelsene kan bygges barnehage eller lignende 

institusjoner. Etter dagens standard er dette arealet ikke sikret som lekeareal. 

Stiller spørsmål om dette arealet kan inkluderes i planområdet for å 

tilrettelegge for en kvartalslekeplass. 

• Anbefaler at tomt øst for planområdet inkluderes i planområdet. 

Kommentarer til merknaden: 

• Lekeplass: 

Merknaden tas til følge. Lekearealet er innenfor kravet om maksimal stigning 

og størrelse. Lekeplassen er tilpasset det planlagte prosjektet. Den blir både 

sandlekeplass og sosial møteplass for de eldre beboerne. Terrenget og 

utforming av bebyggelsen begrenser lekearealet til en trapesform som er 3-11 

meter bred og 29 meter lang. Til tross for avviket fra kommuneplanens krav 

om 10 meter bredde, anses arealet som en fullverdig lekeplass med mange 

muligheter for lek og opphold. 

• Friområdet: 

Dette arealet er ikke med i planområdet. Forslagsstiller ønkser ikke å utvide 

planområdet med det arealet.  I forhåndskonferansen satte Molde kommune 

heller ikke krav om å inkludere dette arealet i planområdet. 

• Eiendom øst for Torleifvegen 5: 

Molde kommune påpekte også å utvide planområdet med Torleifvegen 7, men 

grunneieren av denne eiendommen ønsket ikke det. 

 

4. NVE, 12.07.2016: 

• Ingen merknader til planarbeidet. 

 

5. Fuglset Vel, 23.07.2016: 

• Viser til at friområdet Torleifen og vegen videre sørover blir brukt av mange 

skolebarn. For høy utnytting av tomten vil føre til for mye trafikkøkning. Mener 

dette blir svært uheldig i sammenheng med trygg skoleveg og at utbyggingen 

burde begrenses til 5 - 6 boenheter. 

Kommentarer til merknaden: 

• Prosjektet vil øke antall boliger fra en til 13. Dette vil generere en trafikkøkning 

på omtrent 60 ÅDT, som ikke er stor. Det foreslås å beholde eksisterende 

vegbredde. Det etableres en god og oversiktlig avkjørsel til planområdet. 
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• Tiltak for å forminske trafikken i gaten kan være skilting av «gjennomkjøring 

forbudt», bom, fartsdempere etc. Dette er forhold som må avklares mellom 

kommunen og beboerne i området og er ikke en del av denne plan. Etablering 

av fortau vil gå inn på private hager, noe som kommunen må vurdere i en 

større sammenheng.  

 

6. Rakel og Kjell Håndlykken, 26.07.2016: 

• Viser til dagens trafikksituasjon i området med trange, bratte og til dels 

uoversiktlige veger, noe som allerede er uheldig for myke trafikanter, spesielt 

mange skolebarn, som går via Torleifvegen. Mener at foreliggende 

infrastruktur er lite egnet for trafikkøkning, med mindre det etableres gangveg 

langs hele Torleifvegen. 

• Mener at i skrånende terreng som i planområdet vil en fastsatt maksimal 

gesimshøyde over gjennomsnittlig planert terreng være for upresis og kunne 

gi dramatiske utslag ift. faktisk utnyttelse av tomta. Ber om at maksimal 

gesimshøyde over gjennomsnittlig planert terreng angis for hver fasade. 

• For å ivareta «småhusvirkningen»  i området burde 26/833 og 26/381 ikke 

bygges sammen. 

• Regulert takform burde være saltak. 

• Sikt- og utsynsforhold for berørte naboer burde ivaretas som ved dagens 

bebyggelse 

• Mener at det ikke skal reguleres til mer fortetting enn i dagens reguleringsplan. 

Mer enn 2-4 boenheter vil ha store konsekvenser for nærmiljøet. 

• Anmoder om at beboerne i Kvernvegen og Torleifvegen, samt Fuglset Vel, blir 

aktivt informert om saksgangen. 

Kommentarer til merknaden: 

• Torleifvegen: se vår kommentar til Fuglset Vel. 

• Byggehøyde: Planforslaget tillater terrassert bebyggelse som automatisk 

innebærer en slik begrensning. Foreslått terrassert bebyggelse vil følge 

terrenget, slik at det blir hovedsakelig to etasjer over tilsvarende terreng på 

øst- og vestfasaden. Fra nordsiden er det kun en etasje over terreng. På 

sørsiden er det en etasje over terreng med to til tre tilbaketrukkete etasjer. I 

planbestemmelsene er det angitt maksimal tillatt gesims- og mønehøyde over 

planert terreng. 
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• Takform: Skrå tak er takformen som er brukt i nærområdet. Planforslaget ser 

ikke vekk fra det, men tillater en kombinasjon av skrått og flatt tak, som ikke vil 

forstyrre strøkets karakter. 

• Sikt- og utsiktsforhold: Et nybygg vil alltid bidra til en endring av eksisterende 

forhold. I prosjektets utforming ivaretas utsiktsforholdene til naboene på best 

mulig måte gjennom følgende tiltak: 

1. Den nye bebyggelsen deles opp i to bygningsvolum med god avstand i 

mellom. 

2. På sørsiden forholder nybygget seg til byggelinjen til nabohuset i øst 

(Torleifvegen 7). 

3. På nordsiden er det kun en etasje over terreng, slik at naboene bak vil 

oppleve de nye byggene som eneboliger. 

• Fortetting: Vi mener at boligområdet tåler fortettingsprosjektet, når det 

tilpasses terrenget, størrelse og form slik som vist i planforslaget. 

• Informasjon i saksgangen: Det sendes melding til naboer til planområdet og 

høringsinstanser etter liste fra kommunen. Interesserte kan følge med 

kunngjøringer på kommunens nettside og i avisa når forslaget legges ut til 

offentlig ettersyn. 

 

7. Avinor, 05.08.2016: 

Henviser til brevet av 08.01.2015, en uttalelse fra Avinor ifbm oppstart av detalj-

regulering for Torleifvegen 3: 

• Viser til Restriksjonsplanen vedtatt av Avinor 04.03.2014. Planområdet er over 

horisontalflaten som ligger på kotehøyde 48,1 m. Avinor forutsetter at det i 

planbestemmelsene stilles krav til maksimal tillatt byggehøyde i tråd med 

dette. 

• Byggerestriksjonskravet (BRA-kravet) for både navigasjonsanlegg og 

navigasjonsinstrument. Avinor vil likevel ikke gå ut fra BRA-kravet her, fordi 

planområdet ligger i etablert bebyggelse og vil heller vurdere kravet ut fra 

eksisterende bygninger. Nye bygg skal tilpasses størrelse og høyde av 

omkringliggende bebyggelse, typisk en full etasje over terreng samt 

takkonstruksjon. 

• Skal det bygges høyere enn en dette gjennomføres en radioteknisk vurdering 

når skisser til bygget og dets endelige plassering i terrenget er fastlagt. 

Kostnader knyttet til radioteknisk vurdering belastes utbygger. 
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• Bruk av mobilkran til oppfølging av boligen tillates uten separat radioteknisk 

vurdering. Det forventes ikke bruk av tårnkran her. 

• Krever at følgende bestemmelser tas inn i planen: 

Krav til radioteknisk vurdering av bygninger 

Dersom det skal bygges større bolig enn en full etasje over terreng, samt 

takkonstruksjon eller tilbygg av tilsvarende størrelse, skal byggesøknaden sendes 

Avinor for radioteknisk vurdering og godkjenning. Med søknaden må det følge 

konkrete fasadetegninger, tegninger av tak, materialvalg, plassering og 

fasaderetning. Kommunen kan ikke gi byggetillatelse før det foreligger positiv 

radioteknisk vurdering for boligen/ tilbygget. 

Bruk av kraner 

Bruk av mobilkran til oppføring av boligen tillates uten separat radioteknisk 

vurdering foretatt av Avinor. Det forventes ikke bruk av tårnkran til oppføring av 

boligen. 

Kommentarer til merknaden: 

Merknaden tas til følge/orientering. Det er satt krav om maksimal byggehøyder i 

planbestemmelsene. Det foreliggende prosjektet skisserer en terrassebebyggelse 

på 3-4 etasjer. Terrassering betyr at etasjene forskyves slik at bygget tilpasser 

seg terrenget, dvs. langs fasadene vil det gjennomsnittlig være to etasjer over 

tilsvarende terreng. Eksisterende bebyggelse omkring har 1-2 fulle etasjer samt 

takkonstruksjon. Kravene fra Avinor vurderes i så fall som oppfylt. 

Bestemmelsen om bruk av kraner er tatt inn i planforslaget. 

 

8. Istad, 18.05.2017: 

Har ingen innvending til planstart. Viser til eksisterende nettstasjon (trafo) i S/V 

hjørnet av planområdet og eksisterende kabler, både høyspent og lavspent, i 

bakken, som inntegnet i vedlagt kart. 

Kommentarer til merknaden: 

• Eksisterende trafo: Merknaden tas til følge. Området med eksisterende 

nettstasjon reguleres til energianlegg. 

• Eksisterende ledninger: Det er tilstrekkelig strømforsyning i planområdet. 

Under byggearbeid må det tas hensyn til eksisterende kabler. 

 


