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1. Sammendrag

Tiltakshaverne ønsker å utvikle to boligeiendommer på Julsundvegen 91 og 93 til et 
boliganlegg med preg av konsentrert småhusbebyggelse, spesielt tilpasset for personer over 
50 år. Det planlegges moderne boliger med en utvida livsløpsstandard som gir beboerne 
muligheter i alle livsfaser. I begrepet utvida livsløpsstandard ligger følgende:
 Fellesrom som ivaretar muligheter for å opprettholde aktivitetsbehov (grovkjøkken, kjøle-/

fryserom, arbeidsrom/verksted).
 Muligheter for aktiviteter ved gode lagringsmuligheter for ski, sykkel, kajakk etc.
 Slippe hagearbeid, men kunne dyrke frukttrær, urter og bærbusker innenfor fellesareala

om man ønsker.
 Arbeidsrom for hjemmehjelp/hjemmesykepleie og skyllerom med dekontaminator som 

ivaretar muligheten for å bo hjemme når behovet for hjelp og pleie inntreffer.

Det er lagt vekt på at prosjektet skal harmonisere med eksisterende bebyggelse, terreng og 
vegetasjon. Planområdet ligger i gul fortettingssone som er forbeholdt småhusbebyggelse i 
kommunedelplanens arealdel. Planområdet ligger innenfor rød og gul sone for trafikkstøy, 
det er derfor utført en støyfaglig utredning.

Underveis i prosessen har det vært dialog/møter med Statens vegvesen og kommunen hvor 
atkomstløsning og prosjektets utforming har vært diskutert. Vegvesenet har varsla at de vil 
fremme innsigelse til en direkteavkjørsel fra Julsundvegen.

2. Bakgrunn til planarbeid

2.1 Hensikt med planen

Formålet med detaljreguleringen er å legge til rette for et fortettingsprosjekt under konseptet
«moderne leiligheter med utvidet livsløpsstandard». Prosjektet vil gi 15-20 seniorleiligheter 
som er universelt utforma og tilrettelagt for beboere med individuelle pleiebehov, samtidig
som det legges vekt på gode fellesareal og uterom for en aktiv tilværelse.

2.2 Forslagstiller, plankonsulent og eierforhold

Forslagstillere: Julsundvegen 91 v/Bjørn Otterlei
Julsundvegen 93 AS v/Andreas Ringdal og Arve Sæter

Plankonsulent: Arkitektene bbw as, Julsundvegen 4, 6412 Molde

Eiendommer som helt eller delvis inngår i planområdet:

23/497 Bjørn Otterlei, Julsundvegen 91, 6412 Molde
23/498 Julsundvegen 93 AS, Julsundvegen 93, 6412 Molde
23/863 Møre og Romsdal fylkeskommune, Fylkeshuset, 6404 Molde

Statens vegvesen Region Midt, Fylkeshuset, 6404 Molde
23/500 Caroline Lien Johansen, Julsundvegen 97, 6412 Molde

Jon Anders Weiseth Reitan, Julsundvegen 97, 6412 Molde
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3. Planprosessen

05.09.16 Oppstartsmøte med Molde kommune. 
11.09.16 Informasjonsmøte for naboer.
20.10.16 Melding om oppstart av reguleringsarbeidet ble sendt, samt kunngjort i avisa.
09.12.16 Møte med Statens vegvesen og Molde kommune.
10.03.17 Møte med Statens vegvesen og Molde kommune.
20.06.17 Tiltakshaver og arkitekt orienterte Plan- og utviklingsutvalget om prosjektet.

4. Planstatus og rammebetingelser

4.1 Overordnete planer

 Kommunedelplanens arealdel for Molde - del 1, 2015 - 2025 
 Kommuneplanens samfunnsdel 2013 - 2022
 Kommunedelplan – Hovednett for gående og syklende i Molde kommune 2012 - 2022
 Boligsosial handlingsplan 2011 - 2020 
 Kommunedelplan – Hovedplan avløp 2013 - 2015
 Molde kommunes helse- og omsorgsplan 2013 – 2020 «Lengst mulig i eget hjem»

4.2 Gjeldende reguleringsplaner

Planområdet er i gjeldende planer regulert til åpen villamessig bebyggelse. Detaljplanen vil 
delvis erstatte:
 Plan nr. 0567 Reguleringsplan for Bjørset, vedtatt i 1970. 
 Plan nr. 1985 Reguleringsendring for rv. 662 Storvika – Lillevika, vedtatt i 1986. 

Utsnitt av gjeldende reguleringsplaner i området:

4.3 Tilgrensende reguleringsplaner

 Plan nr. 1577 Reguleringsplan for Strandheim – Storvika, vedtatt i 1978.
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4.4 Temakart

Kommunedelplanens arealdel for Molde, del 1, 2015 – 2025:
 Temakart 2 Soner – Parkering: Planområdet ligger i sone «indre byområde».
 Temakart 3 Soner – Lekeplasser og uterom: Planområdet ligger i sone «øvrige områder».
 Temakart 4 Soner – Fortetting: Planområdet ligger i sone forbeholdt småhusbebyggelse.

4.5 Statlige planretningslinjer, rammer og føringer

 Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen
 Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging
 Retningslinje for behandling av støy i arealplanleggingen (T-1442/2012)
 Naturmangfoldloven
 Rikspolitiske retningslinjer for universell utforming
 Samfunnstrygghet
 Nasjonal transportplan (NTP)

5. Beskrivelse av planområdet (eksisterende forhold)

5.1 Beliggenhet, avgrensning og planområdets størrelse

Planområdet ligger i bydelen Bjørset, ca. 1,5 km vest for Molde sentrum. Det aktuelle 
området ligger nord for Julsundvegen og i kort avstand til fjorden. Ovenfor er planområdets 
avgrensing avmerka slik det var vist i oppstartsmeldinga. Deler av Julsundvegen, fram til 
senterlinje veg, er tatt inn i planområdet på grunn av en mindre omlegging av gang- og 
sykkelvegen, samt etablering av avkjøringslomme. Planområdets størrelse er på 5,60 daa.



7

5.2 Dagens arealbruk og tilstøtende arealbruk

Innenfor planområdet ligger det to boligeiendommer. Det er et sentrumsnært boligområde
med frittliggende villabebyggelse og noe konsentrert småhusbebyggelse, mens det lenger 
mot nord og vest er rekkehus og skolebygninger. Mellom bebyggelsen langs Julsundvegen
og Storvikvegen er det et skogkledt belte; Storvikskogen. Sør for Julsundvegen er det ei 
naustrekke, videre mot øst grøntareal og mot vest lager og boliger.

5.3 Stedets karakter

Utsnitt av flyfoto fra kommunens karttjeneste
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I nærområdet er det eldre villabebyggelse på forholdsvis store eiendommer. Det er hoved-
sakelig eneboliger med 1-3 etasjer og saltak. Vest for planområdet er det et nyere tun med 
konsentrert småhusbebyggelse; Bjørsetsletta. Storvikskogen ligger som en buffer mellom 
bebyggelsen langs Julsundvegen og Storvikvegen. 

5.4 Landskap

Området har et slakt skrånende terreng med helling mot sør. Det er gode solforhold og flott 
utsikt ut over fjorden. Vegetasjonen består av tradisjonelle hagevekster på de etablerte bolig-
tomtene og et sammenhengende skogkledt belte i bakkant av boligene. 

5.5 Kulturminner og kulturmiljø

Kulturavdelinga hos fylkeskommunen har vært på befaring og vurderer potensialet for funn 
av automatisk freda kulturminne til å være lavt til middels. 

De mener boligen på Julsundvegen 91 har høy arkitektonisk verdi og bør bevares. Den har 
ikke i dag noe formelt vern, men kommunen arbeider med en kulturminneplan der fylkes-
kommunen mener den vil ha en naturlig plass. Huset er tegna av den kjente bergens-
arkitekten Peter Krag Helland-Hansen for broren Bjørn, som var overlege på sykehuset. 
Huset har et tradisjonelt preg av typisk vestlandshus med liggende kledning og enkel 
detaljering. Huset har gode arkitektoniske proporsjoner i fasadeoppbygginga. Den vestligste 
delen av huset inneholder et eldre tømmerhus som ble flytta hit fra Kleive. 

5.6 Naturverdier

5.6.1 Registrerte forhold

Vi har ikke funnet noen registreringer i Artsdatabanken eller Naturbasen.

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 fanga 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 naturmang-
foldet 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 samfunns-
messige resultater.

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

5.7 Trafikkforhold

Julsundvegen er fylkesveg 662. Årsdøgntrafikken (ÅDT) ved planområdet er 7740 kjøretøy 
og fartsgrensen er 60 km/t. Julsundvegen 91 har felles avkjørsel med nr. 89. Julsundvegen 
93 deler avkjørsel med nr. 95, 97A og 97B. Det er etablert gang- og sykkelveg med grønt-
areal mellom kjørevegen og gang- og sykkelvegen. Denne delen av Julsundvegen er flat og
oversiktlig.

ÅDT er enda ikke over 8000 langs Julsundvegen og kommer nok ikke til å bli det i over-
skuelig fremtid. Aktiviteten på Nyhamna fra september 2014 til mars 2017 har medført 
transport av 7500 arbeidstakere (mellom 800-1600 samtidig), samt varetransport, og utgjør
et signifikant volum av ÅDT. Nå går Nyhamna-prosjektet over i driftsfase med ca. 200 faste 
operatører, noe som vil medføre lavere ÅDT.

Bybussen har rute langs Julsundvegen, i tillegg er det bussruter til Julsundet, Aukra og 
Fræna. Det er busstopp i begge retninger, både vest og øst for planområdet.
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5.8 Barns interesser

Det er ikke regulert eller etablert lekeplasser i nærområdet. Barna i området benytter Storvik-
skogen til lek og aktiviteter, samt uteområda ved Kvam gamle skole og områda ved fjorden.
Det er etablert gang- og sykkelveg langs Julsundvegen som gir barn trygg ferdsel til skole, 
fritidsaktiviteter og sentrum.

Det skogsbeltet som går gjennom reguleringsområdet i nord, som også strekker seg et 
stykke øst- og vestover, er benevnt som Storvikskogen. Storvikskogen er svært bratt og er 
vanskelig tilgjengelig. Naboene har registrert steinsprang, og deler av området er rasutsatt. 
Området er utilgjengelig for de som er dårlig til beins, og området er også vanskelig eller 
ikke-tilgjengelig for allmennheten. I fylkets database for registreringer av barnetråkk er hele 
Storvikskogen registrert som et område som barn bruker til lek og ferdsel. Det er et hevd-
vunnet tråkk gjennom skogen i planområdet, og dette tråkket er som en «snarveg»/sti fra 
Storvikvegen ned til Julsundvegen. Stien går over private hager og er svært bratt. Setter man 
byggegrensene til planforslaget inn på dette kartet, vil man se at et stykke av skogen vil 
bebygges.

I de rikspolitiske retningslinjene for å styrke barn og unges interesser i planleggingen heter 
det i punkt 5 «krav til fysisk utforming»:

Følgende skal vies spesiell oppmerksomhet:
a) Arealer og anlegg som skal brukes av barn og unge skal være sikret mot forurensning, 

støy, trafikkfare og annen helsefare.
b) I nærmiljøet skal det finnes arealer hvor barn kan utfolde seg og skape sitt eget 

lekemiljø. Dette forutsetter blant annet at arealene:
 er store nok og egner seg for lek og opphold
 gir muligheter for ulike typer lek på ulike årstider
 kan brukes av ulike aldersgrupper, og gir muligheter for samhandling mellom barn, 

unge og voksne.
c) Kommunene skal avsette tilstrekkelige, store nok og egnet areal til barnehager.
d) Ved omdisponering av arealer som i planer er avsatt til fellesareal eller friområde som 

er i bruk eller er egnet for lek, skal det skaffes fullverdig erstatning. Erstatning skal 
også skaffes ved utbygging eller omdisponering av uregulert areal som barn bruker 
som lekeareal, eller dersom omdisponering av areal egnet for lek fører til at de hensyn 
som er nevnt i punkt b ovenfor, for å møte dagens eller framtidens behov ikke blir 
oppfylt.

Punktene 5 a), b) og d) er aktuelle, mens c) er uaktuelt.
Det er i forhold til de rikspolitiske retningslinjene lagt til rette for at de delene av utearealene 
som er en del av Storvikskogen og som berøres av ny bebyggelse, vil bli erstattet med nye 
og større utearealer ved siden av skogen og oppå det bebygde. Store deler av bebyggelsen 
er, jf. retningsgivende illustrasjoner, utformet som et stort lokk og andre deler av 
bebyggelsen har også bygningselementer med flatt tak som inviterer til uteopphold,
rekreasjon og lek. Dette nye arealet er sikret for helsefare og steinsprang. Arealene er 
tilrettelagt for alle, universelt utformet, og gir muligheter for samhandling mellom barn, unge 
og voksne. Arealene er store og varierte, og sikrer at barna kan utfolde seg i ulike typer lek 
på ulike årstider. De planlagte utearealene er egnet til lek og opphold. Den delen av skogen 
som er igjen, blir også vesentlig enklere tilgjengelig for barna og grunneierne. Det vil være 
mulig å ferdes både på tvers (i nord-sørlig retning) og på langs (øst-vestlig retning). Dette gir 
forbedrede muligheter for ulike typer lek på ulike areal ift. eksisterende situasjon.

De planlagte forholdene drøftes og beskrives videre i planbeskrivelsen, kap 6.10 - 6.19.
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5.9 Sosial infrastruktur

Kommunen har i dag 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. Planområdet tilhører Kvam barne-
skole og Bekkevoll ungdomsskole.

Per i dag er det full barnehagedekning i kommunen. Det er totalt 20 kommunale og private 
barnehager i området Strande til Aukra grense. Nærmeste barnehager er Bjørset, Simolde 
og MoBarn Cecilienfryd.

5.10 Universell tilgjengelighet

Planområdet er ikke spesielt tilrettelagt med tanke på universell tilgjengelighet i dag. 

5.11 Teknisk infrastruktur

Eksisterende boliger er tilknytta kommunalt vann- og avløpsnett. Kartutsnittet nedenfor viser 
eksisterende VA-infrastruktur:

Det er planlagt fiberutbygging i området, men utbygginga er ikke igangsatt. Kartutsnittet på 
neste side viser eksisterende strømnett.
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5.12 Grunnforhold

Det er løse steinmasser i berget bak bebyggelsen på Julsundvegen 91 og 93. 
NVE hadde ikke innspill til oppstart av detaljregulering av området.

5.13 Støyforhold

Flystøy: Planområdet berører ikke flystøysoner.

Trafikkstøy: Den sørlige delen av planområdet ligger innenfor rød støysone, resten er
innenfor gul støysone. Utsnitt fra Statens vegvesen sitt varselkart fra juli 2012:
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5.14 Risiko og sårbarhet

Viser til vedlagt risiko- og sårbarhetsanalyse, datert 11.09.17:

Masseras/skred
Det er løse steinmasser i berget bak boligene i dag, men med utbygginga vil problemet 
fjernes siden de nye boligene trekkes bak i skråninga.

Kulturminner
Boligen på Julsundvegen 91 som er av kulturhistorisk interesse kan bevares og flyttes om 
kulturmyndigheten ønsker å bevare den.

Trafikkstøy
Viser til vedlagt støyrapport fra Brekke & Strand, datert 05.09.17.
Planlagt bygningsmasse ligger i gul støysone og grenser til rød støysone. Det må gjennom-
føres skjermingstiltak av fasade og uteoppholdsareal i form av støyvoll og tette rekkverk ved 
balkonger og takterrasse. Utforming av voll må gjennomføres i detaljregulering. Høyde på 
voll/skjerm bør være inntil c + 9. Ikke alle boenheter har behov for skjermingstiltak. For disse 
må det være fokus på plassering av oppholdsrom/soverom mot «stille side» ved 
bestemmelse av planløsning.

Støy på utendørs oppholdsareal:
For å få tilgang til mer uteoppholdsareal med tilfredsstillende støynivåer er det nødvendig 
med skjermingstiltak. I Figur 6 er det gjennomført beregninger med to skjermingstiltak. Det 
ene er en støyvoll mellom bygget og Julsundvegen. Det andre tiltaket er 1,2 m høyt tett 
rekkverk langs kanten av takterrassen. Det er dette rekkverket som gir høyest skjermings-
effekt. Et høyere rekkverk vil gi høyere skjermingseffekt av uteoppholdsarealet og av fasade 
til boligene over parkeringsgarasjen.

Støy ved fasader og tilgang til fasade med støynivå under grenseverdien Lden 55 dB:
Beregnet fasadenivå er vist for alle etasjene i Tabell 2. Det er benyttet tett rekkverk med 
høyde 1,2 m ved alle private balkonger for boenhetene foran parkeringskjeller.
For leilighetene foran parkeringskjeller oppnås en god skjermingseffekt av vollen mellom 
bygget og Julsundvegen. Ved bruk av voll vil alle boenhetene ha tilgang til fasade med 
tilfredsstillende støynivåer.

Vollen som er benyttet i beregningene har et toppunkt på c +9. Dette er en relativ skjermings-
høyde på inntil 4 m. For å unngå at vollen skal virke for høy og skjerme utsikt anbefales det 
at vollen bygges i en kombinasjon med glasskjerm. Utforming av skjermingstiltaket må gjøres 
i detaljregulering. Det må også benyttes absorbent i overliggende dekke, dersom dette plan-
legges for balkongene.

For boenhetene over parkeringskjeller vil nesten alle enhetene ha tilgang til fasade med 
tilfredsstillende støynivåer. Dette uten bruk av tett rekkverk. For den østligste boenheten i 2. 
etasje er det iht. foreslått planløsning nødvendig med en lokal skjerm ved fasade. Dette for å 
oppnå en «stille side» for boenheten. Dette er vist i Tabell 2 som en skjerm som strekker seg 
0,8 meter ut fra vegg.

Maksimalnivåer (L5AF) er tilfredsstilt ved bruk av voll og tett rekkverk for boenheter nærmest
Julsundvegen.
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6. Beskrivelse av planforslaget

6.1 Planlagt arealbruk

Planområdet reguleres til formåla blokkbebyggelse, kjøreveg, gang-/sykkelveg og annen 
veggrunn - grøntareal.

6.2 Reguleringsformål

Bebyggelse og anlegg
Boligbebyggelse – blokkbebyggelse 4,58 daa

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur
Kjøreveg 0,50 daa
Gang-/ sykkelveg 0,24 daa
Annen veggrunn – grøntareal 0,27 daa

Planområdets totale areal 5,60 daa

Boligbebyggelse – blokkbebyggelse
Det planlegges et leilighetsprosjekt som er delt opp i ulike bygningsvolum for å ivareta 
strukturen og småhuspreget i området. Parkering legges i en felles parkeringskjeller under 
terrenget/bebyggelsen. Eksisterende bygninger tillates revet ved gjennomføring av tiltaket.
Det skal etableres felles lek-/uteoppholdsareal og gangareal innenfor formålet. Det er stilt 
krav til utforming og opparbeiding av lek-/uteoppholdsarealet i bestemmelsene, i tråd med 
krava i kommunedelplanens arealdel. 

Kjøreveg
Nordligste kjørefelt på Julsundvegen er tatt med i planområdet med en bredde på 3,25 m, 
som er i tråd med vegtype H1 i vegvesenets håndbok. Det er regulert inn en ny avkjørings-
lomme ved avkjøringa til det nye boligprosjektet. 

Gang-/ sykkelveg
Det legges til rette for en justering av eksisterende gang- og sykkelveg ved avkjørselen til 
planområdet for å gjøre kryssinga tryggere for myke trafikanter. Den er flytta mot nord slik at
biler som venter på å komme utpå Julsundvegen kan stå parkert uten å berøre trafikken 
langs gang- og sykkelvegen. Det er satt krav til ferdigstillelse av justeringa i bestemmelsene.

Annen veggrunn – grøntareal
Arealet mellom Julsundvegen og gang-/ sykkelvegen er regulert som annen veggrunn –
grøntareal.

6.3 Bebyggelsens plassering og utforming

Bebyggelsen deles opp i to bygningsrekker for å tilpasses bebyggelsesstrukturen og 
terrenget i området. Den fremre bygningsrekken er delt opp i to bygningskropper og den 
bakre bygningsrekken i tre bygningskropper. Dette for å ivareta småhuspreget.

Den nordligste rekken trekkes et godt stykke bak på tomten og legges delvis inn i det 
skrånende terrenget på tomten. Bygningsmassen er utformet som småhusbebyggelse med 
tre etasjer og pulttak for å tilpasse seg områdets preg.
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På nabomøtet ble det presentert et prosjekt hvor de nordligste voluma lå 4 meter fra nabo-
grensen i nord. Etter tilbakemeldinger fra naboer er voluma trukket lenger sør. På denne 
måten bevares mer av skogen, men prosjektet føyer seg fremdeles inn i bebyggelses-
strukturen i området og tar hensyn til innspillet fra naboene i Julsundvegen 95 om utsikten 
mot øst. 

Byggegrenser er vist på plankartet. Det tillates støttemurer utenfor byggegrensen i 
forbindelse med innkjøring til parkeringskjeller.

Luftperspektiv sett fra sør

Perspektiv sett fra sørvest, Julsundvegen
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Tomten har en form som gjør at den strekker seg fra Julsundvegen 89 der det er en rekke av 
boliger østover, mens boligene i Julsundvegen 95-97 representerer to rekker. 

Bebyggelsen i sør er utformet mer horisontalt og ligger på planet under den øvre rekken. 
Fasaden er delt opp for at den ikke skal fremstå som et sammenhengende langt volum mot 
Julsundvegen. 

Mellom de to rekkene med boligbebyggelse legges parkering under bakken og lokket over 
benyttes til felles lek-/uteoppholdsareal. På den måten får man «gjemt bort» parkeringen slik 
at den ikke tar opp dyrebart uteoppholdsareal. Man gjør også lek-/uteoppholdsarealet lettere 
tilgjengelig for beboerne, samt at bygningsmassen ikke vil hindre solforholda og utsikten. 

Både form og materialvalg skal underbygge småhuspreget og områdets øvrige skala.

6.3.1 Bebyggelsens høyde

Takform som tillates er saltak, pulttak og/eller flatt tak. I bestemmelsene er maksimalt tillatt 
gesims-/mønehøyde for den nordligste bygningsrekken satt til cote +25 og for den sørligste 
til cote +15. Tillatt byggehøyde er rimelig i forhold til nabobebyggelsen og vil ikke ha noen 
negativ innvirkning på utsikten for nabobebyggelsen bak. Med de etasjehøyder som er tenkt 
vil hvert bygg få bedre tilgang til skogen bak. I dag er det bratt og dårlig tilgang til skogen. 

6.3.2 Grad av utnytting

I kommunedelplanens arealdel ligger planområdet i gul fortettingssone som er forbeholdt 
småhusbebyggelse. Kommunedelplanens bestemmelser for gul sone:

§ 20.10 Småhuspreget skal ivaretas i det enkelte prosjekt. Med småhus menes frittliggende 
eller sammenføyde bolighus. § 20.3 gjelder ikke.

§ 20.11 Strøkets dominerende bebyggelsesstruktur skal legges til grunn ved plassering av ny 
bebyggelse, avstand til veg skal særlig vektlegges. 

§ 20.12 Nye tiltak skal opprettholde strøkets karakter ved og samspille med høyde, volum, 
grunnflate, takform, farge, materialbruk og terreng.

Området egner seg godt for fortetting fordi tomta er relativt stor (4,5 mål) og det er allerede 
etablert variert bebyggelse med god infrastruktur: veg, gang- og sykkelveg, bussforbindelse 
og kort avstand til sentrum. 

Skisseprosjektet tar utgangspunkt i tiltakshavernes ønske om å bevare de unike kvalitetene 
ved området og bygge tidsriktige boliger i henhold til dagens kvalitetskrav og med material-
valg som er tidsriktige og harmoniserer med området.

I kommunedelplanens bestemmelser er det satt 30 % BYA innenfor gul sone for planer uten 
krav om grad av utnytting eller hvor utnyttelsesgrad er angitt på annen måte enn % BYA.

Maksimalt tillatt bebygd areal (% -BYA) er satt til 35 %. Prosjektets ambisjon om planfri 
tilgang for alle bruksenheter og uteareal medfører løsninger som øker % -BYA. Det er valgt 
en løsning med innendørs, nedgravd parkering, og oppå er det lagt et «lokk» som danner 
gode vilkår for uteareal og lek. Dette gir et relativt stort fotavtrykk, men det gir også god 
kvalitet for utearealet, som vil være verdifullt både for beboere og naboer. Konstruksjoner og 
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bygningsdeler som stikker mer enn 0,5 m over ferdig bearbeidd terreng skal medregnes i % -
BYA. Terrengmurer og bearbeidet terreng medregnes ikke i % -BYA.

Arealene med rød skravur er det som er medregnet i % -BYA

% -BYA (som er satt) er høyere enn den % -BYA som sannsynligvis vil være opplevelsen av
prosjektet ved ferdigstillelse. Det som blir under «lokket» vil ikke oppfattes som et vanlig
bebygd areal, men heller som et åpent, felles uteareal som flukter med omkringliggende 
terreng. En viktig del av formålet med kravet om % -BYA er å sikre at det blir satt av nok 
uteoppholdsareal for beboerne med høy kvalitet. Det skrånende terrenget må bearbeides 
noe mot enkelte flater i øst og vest for å tilfredsstille kravene om universell utforming, som er 
et viktig prinsipp i prosjektet. «Lokket» vil gi et stort, flatt sammenhengende lek-/uteoppholds-
areal på et plan som blir tilgjengelig for alle. Lek-/uteoppholdsarealet skal kunne brukes av 
både barn og voksne, og legger til rette for en aktiv hverdag også for seniorer.

Parkeringen legges under bakken med den hensikt at det ikke skal ta opp verdifullt uteareal.

6.3.3 Boliger

Det legges til rette for 15-20 seniorboliger med utvida livsløpsstandard. Konseptet forutsetter 
både god kvaliteter og funksjonalitet i fellesarealer, samt på private uteoppholdsareal, og 
fleksible planløsninger som kan tilrettelegges spesielt for den enkelte beboer. Det planlegges 
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leiligheter med ulike størrelser og planløsning for å imøtekomme kjøpernes ønsker og behov. 
Prosjektet vil bearbeides videre fram mot byggesøknadsfasen.

Selv om målet er å legge til rette for livsløpsstandard for målgruppen seniorer, verken kan 
eller vil man utelukke andre. Barnefamilier vil representere en fin variasjon i et boligfelt som 
de siste 30 åra har vært preget av relativt få barn.

6.4 Bokvalitet

Tiltakshaverne ønsker å utvikle et boligprosjekt med høy bokvalitet og bomiljø. Viktige 
momenter som legges vekt på for å oppnå dette er blant anna:

 Kvalitet i materialvalg og utforming.
 Store private og felles uteoppholdsareal med gode solforhold.
 Lekeareal.
 Skape et godt naboskap ved å legge til rette for gode møteplasser.
 Utvida livsløpsstandard slik at beboerne fortsatt kan bli boende hjemme om de blir 

pleietrengende.
 Tilrettelegge for en aktiv og sosial hverdag med ulike aktiviteter og hobbyer.
 Skape et bilfritt bomiljø ved å legge all parkering i egen parkeringskjeller med enkel 

atkomst til boenhetene.
 Skjermingstiltak mot trafikkstøy.

6.5 Parkering

All parkering skal i hovedsak skje innendørs i felles, underjordisk parkeringskjeller. For å få 
inn dagslys i parkeringskjelleren kan det benyttes overlys og vindu i fasaden. 

I kommunedelplanens temakart for parkering ligger planområdet i «Indre byområde» hvor 
parkeringskravet for boliger mindre enn 60 m2 er min. 1,0 plass og for boliger over 60 m2 min.
1,5 plasser. Kravet er tatt inn i bestemmelsene § 1.9. I tillegg etableres det egne parkerings-
plasser for hjemmesykepleie/-hjelp. Noen parkeringsplasser tilrettelegges for forflytnings-
hemmede i samsvar med kommunedelplanen (jf. planbeskrivelsen punkt 6.9).

6.6 Tilknytning til infrastruktur

Det planlegges tilknytning til kommunalt vann- og avløpsanlegg sør for Julsundvegen 93, ved 
gang- og sykkelvegen. Dette utføres i henhold til Plan- og bygningsloven, tekniske forskrifter 
og kommunale forskrifter. Mer detaljert plan for dette utarbeides i forbindelse med bygge-
søknad.  
Boligprosjektet tilknyttes eksisterende strømnett. Det tilrettelegges ikke for gass.
Fiberutbygging er under planlegging i området, men er foreløpig ikke igangsatt. Om fiber ikke 
etableres velges en annen felles løsning for boligene. 

6.7 Trafikk

6.7.1 Kjøreatkomst

I dag har Julsundvegen 91 en direkteavkjørsel som de deler med nr. 89. Julsundvegen 93 
deler indirekte avkjørsel via veg med nr. 95, 97A og 97B. Fem boenheter er tilknytta sist-
nevnte avkjørsel. 
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Tiltakshaverne ønsker en atkomstløsning fra eksisterende avkjøring til Julsundvegen 93, 95, 
97A og 97B. Det gir bedre og tryggere atkomstforhold ved å samle de. Atkomsten har vært 
der i over 60 år og har god frisikt til begge sider. Med tanke på brøyting, samt atkomst for 
renovasjonsbil og utrykningskjøretøy, er dette en god løsning og gjør det mulig å få all 
parkering under bakkenivå og dermed etablere et bilfritt tun. I 2015 var 10 kjøretøy knyttet til 
beboere i Julsundvegen 91 og 93. Derfor vil ikke prosjektet gi en økning fra 0, men økning 
fra 10.

Utsnitt av flyfoto fra norgeibilder.no

Underveis i planprosessen har Julsundvegen 89 fått nye eiere. Tiltakshaverne har hatt dialog 
med både tidligere og nye eiere. Målsettinga i planarbeidet er at naboene skal ha like god 
atkomst som i dag. Planen tar hensyn til at dagens felles atkomst for 89 og 91 skal sikres for 
89, men det er også laga plan for alternativ atkomst for 89 (over sørlig del av BB1) dersom 
det kreves at dagens atkomst stenges.

Vegvesenet varsla innsigelse i sin uttale til oppstartsmeldinga. De anbefaler at det under-
søkes mulighet for å legge atkomst for boligprosjektet, samt Julsundvegen 95, 97A og 97B 
mot Bjørsetalléen, via Bjørsetsletta. De er skeptiske til frimerkeregulering; det kan hindre 
framtidig planlegging. De mener planarbeidet må sees i sammenheng med Bjørsetsaga og 
utbygging av gamle Kvam skole. Strekninga mellom Bjørsetsaga og Lillevikvegen bør være 
avkjørselsfri og på sikt må man sanere alle avkjøringer langs denne strekninga. 
Etter oppstartsfasen har det vært avholdt to dialogmøter med vegvesenet og kommunen 
hvor atkomstsløsning har vært hovedtema. I etterkant av disse møtene har vegvesenet gitt to 
uttalelser og kommunen en.

Vi mener en atkomst via Bjørsetsletta er et dårligere alternativ enn å bruke eksisterende 
atkomst, blant anna på grunn av:
 Ved å anlegge avkjørsel i BB1 sitt sydvestre hjørne oppnår man å kunne legge til rette for 

et tun og at all parkering skjer under bakken. I tillegg er adkomst for renovasjonsbil og 

Bjørsetsletta

91

93

89

95

97A/B

7Bjørsetallèen
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utrykningskjøretøy enkel. Ved en eventuell atkomst via Bjørsetsletta vil behovet for 
snuplass gjøre et stort innhugg i arealet som er tiltenkt tun.

 Det må anlegges en 75 m lang veg over etablerte boligeiendommer, som gjør at disse 
eiendommene må avgi store deler av sine hageareal og forringe bomiljøet for naboene. 

 Det må etableres høge støttemurer langs vegen over Bjørsetsletta på grunn av terrengets 
helning. 

 Naboer vil få trafikk tett inntil seg på en måte som vil oppfattes som svært belastende og 
sjenerende.

 Bjørsetsletta er en privat veg.
 Naboene i Julsundvegen 97 A og B vil vinterstid først måtte måke og deretter kjøre 30 m 

motbakke med en stigning på 6 m for så å komme inn på avkjørselen, i motsetning til i 
dag når man har lett avkjørsel mot Julsundvegen. 

 Bjørsetsletta munner ut i Bjørsetalléen på et smalt sted med bare 5,5 m bredde og ingen 
gangveg/fortau. 

 Ugunstig å «tvinge» en større andel av trafikken enn nødvendig via Bjørsetalléen.
 Bjørsetalléen er bratt.
 Utkjøringa fra Bjørsetalléen mot Julsundvegen er allerede trafikkbelasta og har dårligere 

frisikt enn direkteavkjørselen til Julsundvegen, som er godt kjent blant bilister og lett å se 
fra begge sider.

 Det er tatt høyde for at atkomsten til Julsundvegen 89 også får samme atkomst som BB1, 
slik at nåværende direkteatkomst til 89/91 kan fjernes.

Direkteavkjørselen til Julsundvegen 89 og 91

Kommunen ba i første dialogmøte tiltakshaverne om å ta kontakt med naboene for å vurdere 
om det kunne være et alternativ å legge atkomsten via Bjørsetsletta. Tiltakshaverne gjorde 
det og fikk følgende tilbakemeldinger: 

 Tor Inge Finnøy for Julsundvegen 97A og 97B
Forslaget er totalt uaktuelt for dem. Dagens avkjørsel er oversiktlig både fra øst og vest. 
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Ved å utvide arealet i utkjøringsområdet og legge til rette for inn-/utkjøring slik at det ikke 
oppstår opphopning av kjøretøy som skal ut av Julsundvegen og inn til eiendommene, 
kan han ikke se at dette er noe stort problem å løse på en fornuftig måte.
Julsundvegen 95 vil forringes betydelig med atkomst via Bjørsetsletta.

 Karl Edvard Kolflåth, Bjørsetsletta 7
Nylig kjøpt sin eiendom. Flere faktorer for at de valgte denne eiendommen vil kunne endre 
seg dersom det legges en veg gjennom deres eiendom:

 Trygghet i forhold til trafikk. Endra atkomst vil skape økt trafikk.
 Størrelsen på tomt/uteområde med muligheter for utvikling. Vil ta cirka halvparten av 

deres hage mot sør.
 Terrenget og behovet for en høg støttemur vil skape et faremoment i framkant av 

hagen.
Helt uaktuelt å gå med på omlegging av atkomst på grunn av stor forringelse av eien-
dommen og trygghetsmessige årsaker for deres barn.

 Knut Bjørn og Veslemøy Hungnes, Julsundvegen 95
Løsning med atkomst via Bjørsetsletta er uaktuell for dem.

Trafikkmengda blir ikke betydelig økt som følge av det nye prosjektet. I detaljplanen legges 
det også til rette for en avkjøringslomme for å opprettholde trafikkflyten, samt en justering av 
gang- og sykkelvegen for å gjøre kryssinga tryggere for de myke trafikantene ved 
avkjørselen.

Atkomsten til planområdet er en gammel og oversiktlig adkomst via en godt etablert «privat 
vei». I følge vegvesenets egne anbefalinger om «Kriterier for fartsgrenser i byer og tett-
steder» (Vedlegg til NA-Rundskriv 05/17) klassifiseres Julsundvegen som «veg» i «bolig-
område» (punkt 8.1) med «stor aktivitet» (punkt 8.2) og «god separering» (punkt 8.3). Da er 
anbefalt fartsgrense 40-50 km/t, ikke 60 km/t. Dermed faller vilkåret for «avkjørselsfri veg i 
dimensjoneringsklasse 1 i 60-sone» bort.

Løsning med atkomst via Bjørsetsletta er et dårlig alternativ og vil kreve en lang og tung 
planprosess siden naboene heller ikke ønsker den. Dette alternativet må skrinlegges og 
planlagt atkomst tillates. I tillegg må vegvesenet sette i verk et fartsreduserende tiltak fra 60
km/t til 50 km/t langs Julsundvegen, fra Reknes til Høgskolebakken, ikke bare med tanke på 
denne utbygginga, men også for trafikksituasjonen ellers i området. Blant anna på grunn av: 

 Trafikksikkerhetsmessig med tanke på at ny kommunedelplan legger til rette for store 
boligutbygginger vestover langs Julsundvegen (Bjørsetsaga, gamle Kvam skole og 
Morkenmarka).

 Tidsmessig vil det gi en 12 sekunders differanse på 1000 meter ved å redusere fra 60 
til 50 km/t, noe vi anser som en ubetydelig konsekvens for trafikantene.

 Trafikkstøyen reduseres for et stort antall eksisterende og nye, framtidige boliger.
 Det er tillatt økt trafikk til sørsida av Julsundvegen; naustsameiet og friområde som 

benyttes av mange barn som krysser vegn uten gangfelt. 
 Friområdet ved Bjørsetsaga vil øke kryssing av myke trafikanter over Julsundvegen.
 Det er nylig etablert busslomme på sørsiden av Julsundvegen uten krysningspunkt 

for fotgjengere, mange barn/unge som benytter busstoppet.
 Det er mange avkjøringer langs Julsundvegen, fra Reknes til Høgskolebakken, også 

til relativt store tiltak som for eksempel Rema 1000 og boligene i Gideonvegen. Til 
sammen er det 25-30 avkjørsler fra rundkjøringa ved Reknes til krysset til høgskolen.
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I en uttale fra kommunen etter siste dialogmøte med Statens vegvesen støtter kommunen 
prinsippene for skissert løsningsforslag slik tiltakshaver og arkitekt viste det i møte den 
10.03.17. Uttalen fra kommunen, datert 20.04.17:

Bakgrunn for uttale
Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for til sammen 15-20 leiligheter med «utvidet livs-
løpsstandard». Tomtene har i dag eneboliger av eldre årgang. Eiendommene ligger i kommuneplanen 
i gul fortettingssone (30% BYA uten reguleringsplan), i et område forbeholdt småhusbebyggelse. 
Tiltakshaver har skissert en løsning med tilkomst fra eksisterende avkjøring til Julsundvegen 93, 95 og 
97 a og b, hvor også 89 kan benytte avkjøringen.

Statens vegvesen har varslet innsigelse til reguleringsplanen. De er skeptiske til en slik frimerke-
regulering, og mener det kan legge hinder for fremtidig planlegging. Statens Vegvesen mener at 
reguleringsarbeidet må sees i sammenheng med Bjørsetsaga og utbygging av Gamle Kvam skole. 
Videre at strekningen mellom Bjørsetallèen og Lillevikvegen bør være avkjørselsfri og at man på sikt 
må sanere alle avkjøringene langs strekningen. Statens Vegvesen ønsker at man vurderer tilkomst via 
Bjørsetsletta.

Infrastruktur i området
Molde kommune mener at både tomter og eksisterende infrastruktur innbyr til fortetting innenfor 
eksisterende situasjon. Vi ser ikke aktuell utbygging som en kritisk endring fra dagens situasjon eller i 
forhold til en eventuell utbygging innenfor eksisterende regulering. Vi har uttrykt ovenfor arkitektkontor 
at vi er usikre på om det kan legges til rette for så mange som 20 leiligheter innenfor konseptet og tror 
at antallet enheter vil «holdes nede».

Det er i kommuneplanen (2016) ikke lagt opp til at østsiden av Bjørsetalléen skal områdereguleres, 
selv om arealet sør og vest på sikt skal gjennom reguleringsprosesser som må sees i sammenheng. 
Oss bekjent er det på nåværende tidspunkt ingen som arbeider konkret med slike planer for 
områdene. Dette vil være et omfattende arbeid som vi ikke har mulighet til, eller ønsker om å gjøre nå. 
I forhold til skissert prosjekt ser vi det heller ikke som nødvendig eller særlig relevant. Vi kan ikke se at 
utvidet bruk av eksisterende tilkomst vil være til hinder for fremtidige utvikling i området.

Skissert løsning viser at man kan fjerne en utfordrende avkjøring til eiendommen øst for aktuelle 
tomter. Dette ser vi som positivt, og trolig vil det kunne samles et par til flere adkomster på sikt. Molde 
kommune har dog ingen mål eller ønske om at hele strekningen mellom Bjørsetalleen og Lillevikvegen 
skal være avkjørselsfri. Vi ser heller ingen muligheter for at disse tomtene, særlig øst for aktuell 
regulering, kan underordnet seg et nytt vegnett. En titt på kote-kartet tilsier at det ikke er mulig uten å 
ødelegge vesentlig boareal og grøntbelte. Tvert i mot ønsker vi å bevare småhuspreget i dette 
området og tydeliggjøre at man nærmer seg en bykjerne. (Når Kringstadfeltet utbygges vil det være et 
sammenhengende belte av boligbebyggelse fra Djupdalen og inn til byen. Infrastrukturen kan gjerne 
speile dette stegvis.)

I etterkant av møtet hos BBW har vi fått kjennskap til at det tilrettelegges for adkomst og parkerings-
plass i tilknytning til kulturminnet på Bjørsetsletta. Det vil medføre ytterlige aktivitet og belastning på 
Bjørsetalléen og tale i mot forslaget fra Statens Vegvesen. En tilkomst via Bjørsetsletta ville dessuten 
legge beslag på verdifullt boligareal, kreve at man flytter garasjer, terreng må tilpasses, og prosessen 
ville kreve omfattende forhandlinger med grunneiere. Dersom en skulle utvikle dette boligområdet med 
parallellveger og underordnet vegnett vil vesentlige bokvaliteter og landskap gå tapt.

Trafikksikkerhet, fremkommelighet og utforming av vegkryss
Ser en på ulykkesstatistikken for området, underbygger dette tiltakshavers poeng; avkjøringen skjer i
et oversiktlig område. Derimot er det registrert flere ulykker i tilknytning til Bjørsetalleen, og det vil 
derfor være unaturlig å øke belastningen på disse punktene når det finnes alternativer. En økning på 
maks 100 ÅDT er en større belastning for Bjørsetallèen enn for Julsundvegen.

«God separering av trafikanter» kan ikke sees som eneste grunnlag for ikke å sette ned fartsgrensen 
på denne strekningen. Å senke fartsgrensen til 50 km/t fra Strandheimkrysset kan være en «enkel» 
løsning for å tjene trafikkforhold og sikkerhet. Vi kan heller ikke se at det vil utgjøre vesentlig forskjell i 
fremkommelighet.



23

Det må tilstrebes en god og oversiktlig kryssløsning for de nye boligene. Vi støtter reguleringsforslaget 
om å forskyve gang- og sykkelvei nordover for å redusere fart og slik at man som myk trafikant kan 
gjøres oppmerksom på krysningen. Sløyfen bør flyttes såpass at det er god plass til en bil mellom 
Julsundvegen og gang-/sykkelbane.

I denne omgang ser vi ikke nødvendigheten av å etablere en forbikjøringslomme. Det finnes
heller ikke for de andre avkjøringene langs fra Kvam-krysset til sentrum.

Konklusjon
Molde kommune støtter prinsippene for skissert løsningsforslag, slik de forelå 10.03.2017.

Uttale fra Statens vegvesen, datert 16.01.17

Vi har i vår uttale påpekt at det er uheldig med frimerkeregulering da man ikke får planlagt helhetlig og 
vanskeliggjør slik å finne optimale løsninger. Dette er planen vest for denne et eksempel på da den 
vanskeliggjør at ytterligere utbygging i dette området kan knytte seg til Bjørsetsletta. I bymessige 
områder, der det er knapphet på arealene, er det svært viktig at arealutnyttelse er optimal og at man 
finner helhetlige, gode og trafikksikre løsninger.

I utgangspunktet skal vegen være avkjørselsfri. Etablering av ny bebyggelse langs denne fylkesvegen 
krever god og helhetlig planlegging for å unngå nedbygging, og i størst mulig grad må ny bebyggelse 
knyttes til underordnet vegnett. Utbygging av mindre områder med direkte atkomst, der man ikke ser 
vegens funksjon i helhet, vil bidra til at man får en strekning med mange avkjørsler.

Julsundvegen 93, 95 og 97A og B har felles atkomst over privat veg inn på fylkesveg 662. Altså 
eiendommen er ikke tilknyttet underordnet vegnett, derav betegnelsen direkteavkjørsel.

Planlagt utbygging vil riktig nok medføre reduksjon i en avkjørsel på strekningen, men vil likevel 
belaste eksisterende med en vesentlig trafikkmengde. På sikt må man etter vår vurdering forsøke å 
sanere alle avkjørselen mellom Lillevikvegen og Bjørsetalleen.

Vedrørende atkomst til leilighetene i Gideonvegen og Rema 1000 på Reknes, har de kun høyre av fra 
fylkesveg 662 for de som kommer kjørende fra vest. Utkjøring og alternativ atkomst skjer via 
rundkjøringen lenger øst. Det er også akseptert en direkteatkomst for utrykningskjøretøy på nordsiden 
av bygget, men den er planlagt slik at den ikke leder til parkering eller gjennomkjøring til bebyggelsen.

En avkjørsel/kryss er et konfliktpunkt på vegnettet. Mellom 30-40 % av alle politirapporterte trafikk-
ulykker skjer i forbindelse avkjørsler/kryss. Ved eksisterende avkjørsel er det også etablert en 
avkjørsel på sørsiden som betjener Bjørsetsaga og naustområdet. Dette danner et X-kryss som har 
vesentlig flere konfliktpunkter da man får flere kryssende svingebevegelser. Om eller når området ved 
Bjørsetsaga planlegges og bygges ut, kjenner vi ikke til slik at denne situasjonen kan bli værende i 
lang tid fremover. Trafikksikkerhetsmessig er det ikke en god løsning å øke trafikken i denne 
avkjørselen.

Mjuke trafikanter som ferdes på gang- og sykkelvegen må også krysse avkjørslene på strekningen, og 
risikoen for ulykker øker med antall avkjørsler og bruken av dem.

Denne strekningen er innfartsvegen til Molde fra vest, og vegsystemet må planlegges for å betjene 
den funksjonen den har. Denne vegstrekningen er vurdert til å falle inn under vegklasse H1, der 
dimensjonerende fart er 60 km/t. Slik vegsystemet foreligger på denne strekningen, med god 
separering av trafikantgruppene, finner vi ikke grunnlag for å sette ned fartsgrensen til 50 km/t.

Vedrørende etablering av gangfelt vil vi først påpeke at det ikke er et trafikksikkerhetstiltak, men et 
fremkommelighetstiltak for mjuke trafikanter. For å tillate etablering av gangfelt kan fartsnivået på 
strekningen ikke være over 45 km/t. Tellinger av antall kryssende fotgjengere vi har gjennomført viser 
også at det er for få kryssinger i makstimen til anleggelse av gangfelt. Et tilrettelagt krysningspunkt, 
slik som ved busstoppet ved Bjørsetallèen, er en mer trafikksikker løsning. Slike krysningspunkt må ha 
forsterket belysning. Den optimale løsningen vil selvsagt være planskilt kryssing.
Nye utbyggingsområder i området er blant annet Morkenmarka (B3) og Bjørsetsaga (B4). Morken-
marka må atkomstmessig knytte seg til underordnet vegnett og ikke direkte til fylkesveg 662. Arealene 
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for friområde og boligutbygging ved Bjørsetsaga er et stort utbyggingsområde som må planlegges 
helhetlig og kryssløsning må vurderes nærmere gjennom reguleringsplan. Det vil bli påkrevd trygge 
forbindelser for mjuke trafikanter, og det må skje planskilt. Ved planlegging av områdene på 
nordsiden, bør Bjørsetsaga ses i sammenheng slik at ikke nødvending areal til vegsystemet bygges 
ned.
Bjørsetalleen betjener store områder og er en veg med transportmessig funksjon. Årsdøgntrafikken 
(ÅDT) er 2840 kjøretøy, og en boligutbygging på 20 boenheter, som genererer en ÅDT på ca. 100 
kjøretøy, vil ikke være vesentlig i forhold til den totale trafikkmengden. Vi er enig i at horisontal-
kurvaturen i Bjørsetalleen ikke er optimal. Terrengmessige forhold og arealknapphet vanskeliggjør 
utbedringer. Trolig vil også dette krysset måtte ses i sammenheng med utbygging av Bjørsetsaga.

Avslutningsvis stiler vi spørsmål til om alternative atkomstløsninger er vurdert. Kan det være
aktuelt med parkeringsplasser/-anlegg med annen lokalisering?

Konklusjon
Etter vår vurdering er det ikke en god løsning å knytte denne utbyggingen direkte til fylkesveg 662. 
Dette med tanke på trafikksikkerhet, fremkommelighet og fremtidig areal til vegløsninger i området.
En snever frimerkeregulering gjør det vanskelig å se helheten i et område som har potensiale for en 
videre utvikling. For å få en bedre styring med dette, burde en overordnet områdeplan ligge til grunn 
for arealbruken og vegløsningene.

Uttale fra Statens vegvesen, datert 01.06.17

Molde kommune uttaler at de er usikre på om det kan legges opp til så mange som 20 leiligheter 
innenfor konseptet, og at antallet vil holdes nede. De konkluderer imidlertid med at de støtter 
prinsippene i skissene som ble lagt frem på møtet.
Molde kommune har i sin uttale vurdert denne utbyggingen til ikke å være kritisk endring ut fra 
eksisterende situasjon eller gjeldende reguleringsplan. Ut fra den trafikkmengden utbyggingen vil 
generere, fra ca. 20 til ca.100 kjøretøy i gjennomsnittsdøgnet (ÅDT), er vi uenige i at dette er lite 
vesentlig for belastningen på vegnettet.

I utgangspunktet er vi positive til at fortetting av bebyggelse i sentrumsområder. Det er likevel en 
forutsetning at man har et vegnett som er egnet til formålet. Om man ikke gjennomfører dette gjennom 
områderegulering, må planen i hvert fall omfatte de forholdene som må sikers for å gjennomføre 
planen. Ved å frimerkeregulere inneklemte områder langs høyt trafikkerte innfartsveger, gjør man det 
vanskelig å finne vegløsninger uten å ha direkte atkomst.
Vi ber om at kommunen kommenterer overnevnte.

Tilgrensende arealbruk
Reguleringsplan for «Storvika, Bjørset» setter av en bredde på 7 meter til vegformål (Bjørsetsletta) 
som kan benyttes til kjøreveg, gangveg og grøntrabatt. Ved videreføring av Bjørsetsletta og 
oppgradering i samsvar med planen, kan man etablere en boliggate med god standard og kapasitet til 
å betjene fortettingsområdene.

Vedrørende trafikkforholdene i Bjørsetalleen vil det i forbindelse med planlegging av Bjørsetsaga, 
området vest for Bjørsetalleen, samt friområdet på sørsiden, bli stilt strenge krav til kryssløsninger og 
tilrettelegging for mjuke trafikanter. I forbindelse med regulering av disse store områdene vil det bli 
påkrevd tiltak på vegsystemet i området, blant annet endringer/oppgradering av Bjørsetalleen og 
krysset med fylkesveg 662, og tilrettelegging for mjuke trafikanter.

På nordsiden av fylkesvegen, og øst for planområdet, er to avkjørsler fra fylkesveg 662, med 
plassering i samsvar med vedtatt reguleringsplan, «Vesentlig reguleringsendring for Rv.662 Storvika –
Lillevika». Trafikkbildet har siden planen ble vedtatt i 1986 endret seg vesentlig, og vegens funksjon 
tilsier at den skal være avkjørselsfri ved årsdøgntrafikk (ÅDT) over 8000 kjøretøy.

Planen legger opp til at en avkjørsel kan saneres ved at den knyttes til felles avkjørsel med ny 
utbygging. Dette ser vi som et positivt tiltak. Planen må også legge til rette for at eiendommene lenger 
øst (gnr. 23 bnr. 493 og 494) kan knytte seg til felles kjøreveg, og på sikt saneres.
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Fartsgrense
Det følger av vegtrafikkloven § 6 «fartsregler» at det er to generelle fartsgrenser; 50 km/t som høyeste 
lovlige fart innenfor tettbygd strøk og 80 km/t utenfor tettbygd strøk. Innenfor disse fartsgrensene skal 
fører av kjøretøyet tilpasse farten etter sted-, føre-, sikt- og trafikkforholdene slik at det ikke kan oppstå 
fare eller voldes ulempe for andre, og slik at annen trafikk blir minst mulig hindret eller forstyrret. 
Trafikkreglenes § 13 omtaler ytterligere bestemmelser om kjørefarten. For særskilt veistrekning kan 
regionvegkontoret fastsette særskilt fartsgrense som er lavere enn de generelle som er nevnt ovenfor. 
Slik fartsgrense blir fastsatt ved forskrift.

Søknader om lavere fartsgrense for en bestemt veistrekning blir behandlet i tråd med retningslinjer 
fastsatt av Vegdirektoratet. Det er skiltmyndighet for fartsgrense som avgjør hva som skal regnes som 
tettbygd strøk i vegtrafikklovens forstand. Statistisk sentralbyrå definerer tettsteder som områder med 
mer enn 200 beboere der avstanden mellom husene er mindre enn 50 meter. Hovedveger inn mot 
byer/tettsteder der bebyggelsen i stor grad er tilknyttet underordnet vegnett, i motsetning til boliggater 
der bebyggelsen er orientert mot gata, betraktes som å ligge utenfor tettbygd strøk i vegtrafikklovens 
forstand. Fartsgrense for slike veger må da vurderes særskilt.

Vedrørende gang-/sykkelveg er dette tiltak som bedrer trafikksikkerheten på strekningen, og er et 
vurderingskriterie i forbindelse med fastsettelse av særskilte fartsgrenser.

Det er svært viktig for Statens vegvesen at fartsgrenser blir fastsatt på en konsekvent måte som fører 
til at trafikanter har forståelse og respekt for den fastsatte fartsgrensen. Basert på det som er nevnt 
ovenfor og i samsvar med retningslinjene for fastsetting av fartsgrense, ligger det ikke til rette for 
redusere fartsgrensen på det aktuelle stedet.

Det er også slik at fartsgrense blir vurdert ut fra eksisterende situasjon. Dette vil si at selv om det er 
lagt opp til en fortetting av arealbruken langs fylkesvegen i kommunens planer, kan ikke dette legges 
til grunn for fartsgrensefastsettingen på nåværende tidspunkt. Tiltak langs vegnettet må derfor 
planlegges/dimensjoneres ut fra nåværende fartsgrense.

Regelverket for fastsetting av fartsgrenser er nå under revisjon, og hvis dette medfører endringer på 
vegstrekninger som dette, vil vi selvsagt vurdere dette på nytt.

Avkjørsel fra fylkesveg 662
En avkjørsel er et konfliktpunkt på en vegstrekning, og hver avkjørsel har alene 9 konfliktpunkter. For 
å ivareta trafikksikkerheten er vi svært restriktiv med å tillate nye avkjørsler, herunder utvidet bruk.
Som nevnt tidligere ligger avkjørselen til planlagt utbygging like over for avkjørselen til Bjørsetsaga og 
naustområdet på sørsiden av fylkesvegen. Ved at de plasseres som et X-kryss, økes antall 
konfliktpunkter til 28 (se figuren under). Risikoen for at en uønsket hendelse skjer øker med trafikken i 
sidevegen.

Ved at avkjørslene ligger over for hverandre, er det også en mulighet for at de benyttes som
passeringslomme. Dette kan medføre uønskede hendelser, og må unngås.

Konklusjon
Vi har vurdert avkjørselssaken ut fra de momenter som er fremlagt og diskutert, samt overnevnte 
vurderinger. Med bakgrunn i dette er vi fremdeles skeptisk til å akseptere en direkteavkjørsel til 
fylkesveg 662 til planlagt utbygging.

6.7.2 Utforming av veger

Julsundvegen er regulert i samsvar med håndbokas krav til H1-veger. Det er regulert inn en 
ny avkjøringslomme til det nye boligprosjektet for at trafikken langs Julsundvegen fortsatt 
skal flyte godt når det etableres flere boenheter. Atkomsten er regulert som felles kjøreveg 
med en bredde på 3 m. Det er en eksisterende veg som vil bli noe oppgradert ved ferdig-
stillelse av boligprosjektet. Det er tilfredsstillende stigningsforhold langs atkomstvegen.
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6.7.3 Tilgjengelighet for gående og syklende

Planområdet ligger inntil etablert gang- og sykkelveg langs Julsundvegen. Planforslaget 
legger til rette for en justering av den ved avkjøringa til boligprosjektet: Deler av gang- og 
sykkelvegen flyttes mot nord slik at en bil kan stå og vente på å få kjøre utpå Julsundvegen 
uten å være til hinder for gående/syklende. Det vil gjøre kryssinga tryggere.

Tiltakshaverne ønsker å gjøre Storvikskogen mer tilgjengelig for de gående ved å bevare 
den gamle stien som går øst på planområdet, ha mulighet for gangpassasje bak husa og ved 
å lage tilgang fra utearealet i bakkant av tomten.

6.7.4 Tilrettelegging for sykkelparkering

Planområdet ligger i «indre byområde» på kommunedelplanens temakart for parkering.
Kravet til sykkelparkering er min. 1 plass pr boenhet for boliger mindre enn 60 m2 og min. 2 
plasser for boenheter over 60 m2. Krava er tatt inn i bestemmelsene § 1.9.

Det etableres felles sykkelparkering i parkeringskjelleren og eventuelt utendørs for å dekke 
deler av kravet, resten dekkes i boligenes boder.

6.7.5 Kollektivtrafikk

Utbyggingen gir ingen endringer eller konsekvenser for dagens kollektivtilbud.

6.8 Miljøtiltak

Løsning for overvannshåndtering må en komme mer detaljert tilbake til i forbindelse med 
rammesøknad. Det kan for eksempel lages fordrøyningsbasseng i horisontale flater. 

Vegetasjonen i Storvikskogen skal bevares slik at det fortsatt framstår som et kontinuerlig 
skogbelte. Terrenget tildekkes der det må sprenges.

6.9 Universell utforming

Boligprosjektet skal ha universell utforming og utvida livsløpsstandard som gir beboerne 
muligheter i alle livsfaser. Det forutsetter et minimum av leiligheter for å kunne realisere et 
slikt prosjekt. I begrepet utvida livsløpsstandard ligger følgende:
 Fellesrom som ivaretar muligheter for å opprettholde aktivitetsbehov (grovkjøkken, kjøle-/

fryserom, arbeidsrom/verksted).
 Muligheter for aktiviteter ved gode lagringsmuligheter for ski, sykkel, kajakk etc.
 Slippe hagearbeid, men kunne dyrke frukttrær, urter og bærbusker innenfor fellesareala 

om man ønsker.
 Arbeidsrom for hjemmehjelp/hjemmesykepleie og skyllerom med dekontaminator som 

ivaretar muligheten for å bo hjemme når behovet for hjelp og pleie inntreffer. Prosjektet er 
dermed i samsvar med Molde kommunes helse- og omsorgsplan for 2013-2020 som har 
tittelen «Lengst mulig i eget hjem».
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6.10 Uteoppholdsareal

Kommunedelplanens arealdel sine krav til uteoppholdsareal skal imøtekommes i prosjektet
(jf. bestemmelsene § 1.8):

§ 19.1 Retningslinjer Følgende areal kan ikke defineres som uteoppholdsareal: 
1. Kant og restareal rundt bebyggelsen.
2. Små, usammenhengende arealer med uhensiktsmessig form som ikke kan brukes til 
typiske uteoppholdsfunksjoner (for eksempel sittegrupper, lekeutstyr mm). 
3. Kjørbare gangveger, kjøreveger, parkeringsplasser for biler og sykler og areal for avfalls-
anlegg. 
4. Terreng brattere enn 1:3 kan etter vurdering unntaksvis tillates når det skal opparbeides 
akebakke med nødvendig tilleggsareal. 

§ 19.2 Utforming av uterom 
a. Ved utforming av uterom for nye boliger skal arealet være mest mulig sammenhengende, 
ha gode solforhold og bør være skjermet mot motorisert trafikk og forurensning. 
b. Uterom for felles bruk skal utformes etter prinsippene for universell utforming. Uterommet 
skal være egnet til sosial møteplass for alle aldersgrupper og kunne brukes til alle årstider. 
c. Areal brattere enn 1:3 kan ikke medregnes som uteoppholdsareal. 

Kommunedelplanens krav om minimum 50 m² uteoppholdsareal per boenhet imøtekommes 
av private uteoppholdsareal (veranda/ balkong) og store, sammenhengende felles uteopp-
holdsareal. Fellesareala opparbeides med grønne kvaliteter og tilrettelegges for lek, samt 
ulike aktiviteter og hobbyer etter beboernes ønsker, som for eksempel grønnsakshage. I 
dette prosjektet ønsker man at hele flaten oppå garasjen skal inngå som en helhet i anlegget 
og gis en parkmessig opparbeidelse. Arealet er stort og vil kunne betjene mange mennesker 
i alle aldre. Lek og uteopphold vil uproblematisk kunne foregå side ved side.

Solforholda er gode og det iverksettes støyskjermingstiltak mot trafikkstøyen fra Julsund-
vegen. Fellesareala utformes etter prinsippene for universell utforming og blir tilgjengelig for 
alle.
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6.11 Lekeplasser

I kommunedelplanens temakart for lekeplasser og uterom ligger planområdet innenfor sone 
«øvrige områder». 

Det er stilt krav i planforslagets bestemmelser at kommunedelplanens arealdel sine krav og 
retningslinjer til lekeareal skal imøtekommes ved utbygging av planområdet. Dette gjelder 
blant anna lekearealets størrelse, utforming, solforhold og hva lekeplassen minimum skal 
tilby. Jf. bestemmelsene § 1.8, 4.1 j) og 7.5.

«Lokket» over parkeringskjeller skal etableres som et felles lek- og aktivitetsareal. Utearealet 
får atkomst via interne gangareal og kan nås med heis fra alle nivå. Det opparbeides som et 
flatt areal, i trygg avstand til biltrafikken og det gjøres tiltak for å skjerme den mot trafikkstøy. 
Lek-/uteoppholdsarealet deles opp i ulike soner tilpasset ulike aldersgrupper og aktiviteter. I 
skisseprosjektet som danner grunnlaget for retningsgivende illustrasjoner i denne planen, har 
dette sammenhengende utearealet en størrelse på ca. 800 kvm. Arealet er stort, raust og vil 
kunne betjene samtlige beboere på en god måte. Krav til lekeplass er uavhengig av 
kjøpergruppen prosjektet tilrettelegges for. Lekeplassen er en kvalitet for bomiljøet, samt for 
barnebarn og andre som er på besøk. Beboerne kan videreutvikle bruken av lekeplassen 
etter sine egne ønsker. Vi viser også til planbeskrivelsens punkt 6.19 hvor vi har omtalt 
lekearealet.

6.12 Eksisterende og ny vegetasjon

Det grønne skogsbeltet; Storvikskogen, mellom planområdet og bebyggelsen bak skal
bevares i størst mulig grad. Tiltakshaverne ønsker å gjøre den mer tilgjengelig gjennom stien 
øst for boligene, med mulighet for gangpassasje bak de nye boligene og ved å lage tilgang 
fra utearealet i bakkant av tomten.

På nabomøtet påpekte flere at man ikke ønsker sprengte skjæringer fordi det gir farlige 
avsatser og skjemmende sår i terrenget. Denne oppfatningen deles av eierne, og arkitekten 
har plan for å ivareta det gjennom tildekning av åpent berg, samt tildekking og tilbakeføring 
av grøntareal i områder hvor man må sprenge. Storvikskogen er ikke sårbar; den kan 
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beplantes med ny vegetasjon der det eventuelt blir nødvendig.  Øvrige uteoppholdsareal 
beplantes med nye trær, planter og busker som er typisk brukt i området.

6.13 Friområder

Ikke relevant.

6.14 Utomhusplan og rekkefølgebestemmelser

Utomhusplan som er retningsgivende for prosjektet:

I bestemmelsene § 7 er det stilt rekkefølgekrav. De fire første er generelle bestemmelser fra
kommunens mal og gjelder:

- § 7.1 Krav vedrørende vegetasjon
- § 7.2 Krav til veger, vann- og avløpsledninger
- § 7.3 Krav før ferdigattest for tiltak
- § 7.4 Overvannshåndtering

§ 7.5 vedrørende opparbeidelse av lekearealet er tatt inn for å sikre barn sine interesser og 
imøtekomme krava i kommunedelplanens arealdel. 
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6.15 Landbruksfaglige vurderinger

Ikke relevant.

6.16 Kulturminner

Fylkeskommunen vurderer potensialet for funn av kulturminner til å være lavt til middels. De
stiller ikke krav om arkeologisk registrering. En orientering om meldeplikten ved funn av ting 
som kan være automatisk freda kulturminne er tatt inn i bestemmelsene, jf. § 1.6.
Eksisterende boliger skal rives ved gjennomføring av tiltaket, men eier av boligen som er av 
antikvarisk interesse stiller seg positiv til at den eventuelt kan flyttes om kulturmyndighetene 
ønsker å bevare den. 

6.17 Sosial infrastruktur

Virkning av tiltaket på barnehage og skole (kapasitet)
Det legges til rette for seniorboliger, så boligprosjektet vil i utgangspunktet ikke ha noen inn-
virkning på kapasitet ved skole og barnehage. Men en kan ikke forutsi boligmarkedet, så hvis 
småbarnsfamilier blir kjøpere kan det gi en mindre innvirkning på kapasiteten. 

Virkning av tiltaket på pleieinstitusjoner (kapasitet)
Det legges til rette for utvidet livsløpsstandard for at beboerne skal kunne bo lengst mulig 
hjemme og få nødvendig pleie i sitt hjem. Det settes av rom for hjemmesykepleie og pleie-
utstyr. Dette vil redusere behovet for plass ved pleieinstitusjon og aldershjem.

Tilgjengelighet av helsetilbud
Pr juni 2017 har flere fastleger i Molde ledig kapasitet (kilde: www.helsenorge.no).
Ambulanse og brannvesen har forholdsvis kort utrykningstid til planområdet.  

6.18 Teknisk infrastruktur

Beskrivelse av tilkobling til vann, avløp, strøm, internett, TV etc.
Prosjektet tilknyttes kommunalt vann- og avløpsanlegg sør for Julsundvegen 93, ved gang-
og sykkelvegen. Detaljerte planer for dette utarbeides ved byggesøknad.  
Det tilknyttes eksisterende strømnett. Fiberutbygging er under planlegging, men utbygging er
foreløpig ikke igangsatt. 

Beskrivelse av renovasjonsløsning (søppel)
Det skal etableres en felles renovasjonsløsning og valgt løsning vises ved byggemelding.

Beskrivelse av tiltakets virkning på vegnettet og evt. nødvendige tiltak 
I dag er 5 boenheter tilknytta avkjørslene ved Julsundvegen 93. Når boligprosjektet er ferdig-
stilt vil antall boenheter øke med 13-18. Tiltak for å bedre forholda når ÅDT øker er:
 Omlegging av gang- og sykkelveg for å gjøre kryssinga av atkomstvegen tryggere.
 Avkjørselen utbedres og strammes opp.
 Avkjøringslomme etableres for å bedre trafikkflyten langs Julsundvegen.
 Antall direkteavkjørsler reduseres med en om det kreves at atkomsten til nr. 89 fjernes
 All parkering legges innendørs for å skape et bilfritt bomiljø.
 Støyskjermingstiltak.

Det vises også til våre vurderinger under punkt 6.7.1 Kjøreatkomst.
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Beskrivelse av tiltakets virkning på lufttrafikken (jf. uttalelse fra Avinor)
Planområdet ligger utenfor restriksjonsplanen. For oppstilling og bruk av kraner vises det til 
regelverk for rapportering, registrering og merking av luftfartshinder på Luftfartstilsynets 
hjemmeside. Planområdet er ikke berørt av byggerestriksjoner for flynavigasjonsanleggene 
ved lufthavna og berøres ikke av flystøysoner.

6.19 Overordna planer

Prosjektet er i samsvar med:
 Formålet er i tråd med kommunedelplanens arealdel for Molde - del 1, 2015 - 2025 hvor 

området ligger i fortettingssone gul; område for småhusbebyggelse ved at prosjektet er 
delt i to bygningsrekker for å ta hensyn til områdets struktur og de to rekkene deles opp i 
flere mindre bygningskropper for å ivareta småhuspreget.

 Kommunens overordna boligpolitikk.
 Kommunens helse- og omsorgsplan for 2013-2020 med tittel «Lengst mulig i eget hjem».

Vi vil i denne sammenhengen nevne følgende prognoser og statistikk:
 Molde kommune fikk i 2016 en prognose fra Husbanken som viser at behovet for 

leiligheter de kommende 5-10 åra er 10 ganger høyere enn behovet for småhus.
 Statistikk fra SSB viser at Molde kommunes innbyggere er overrepresentert i forhold til 

kontakt med spesialist helsetjenesten for skader og kroniske sykdommer, noe som 
aktualiserer behovet for boliger med livsløpsstandard.

 Statistikk fra Møre og Romsdal fylke anslår at for Molde vil aldersgruppa 70-79 år øke 
med 61 % kommende 10 år, noe som aktualiserer behovet for at flest mulig i denne 
aldersgruppa har boliger med livsløpsstandard.

Vi viser også til planbeskrivelsens kapittel 6 hvor ulike tema er vurdert/kommentert i forhold 
til kommunedelplanens arealdel. 

Krav om å regulere lekeareal inn på plankartet
Offentlige etater krever at lekearealet skal reguleres inn på plankartet. Men vi er av den 
oppfatning at bestemmelsene sikrer etablering av lekeareal like godt når det stilles krav til 
utforming, størrelse og utstyr, samt rekkefølgekrav, i bestemmelsene.

I dette prosjektet skal lekearealet plasseres på lokket over parkeringskjelleren. For eksempel 
om ytterveggene flyttes en meter eller to underveis i utforminga av prosjektet, vil det medføre 
at lekearealet må flyttes tilsvarende. Når lekearealet er inntegna på plankartet, er plasseringa 
juridisk bindende og endringer vil medføre krav om reguleringsendring eller dispensasjon. 
Det bidrar til unødvendig merarbeid og ekstrakostnader både for utbygger og kommunen, når 
lekearealet kan sikres like godt av bestemmelsene.

Ved konvertering av plankartet til SOSI-format må vi definere om planforslaget kun består av 
plankart eller av både plankart og bestemmelser. Når planforslaget består av plankart og 
bestemmelser, som her, vil bestemmelsene være like bindende for utbygger som det som er 
inntegna på plankartet, når planen er vedtatt. 

Kvaliteten på lekearealet vil etter vår vurdering sikres bedre når det kun stilles krav til leke-
areal i bestemmelsene. Det gir utbygger og arkitekt en fleksibilitet til å finne den mest 
optimale løsninga for lekearealet og boligområdet for øvrig. Minimumsstørrelsen på leke-
arealet er også sikret i kommunedelplanen sine bestemmelser. 

Vi som jobber med utvikling av boligprosjekter fra idefasen og helt fram til ferdigstillelse vet at
det man skisserer i reguleringsfasen aldri er fasiten for byggesøknadstegningene. 
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I reguleringsfasen fastsettes rammene for utbygginga i plankart og bestemmelser; begge 
dokument er like bindende og skal imøtekommes ved byggemelding. Byggesaksbehandleren
skal kontrollere at alle krav i plankart og bestemmelser er imøtekommet før det gis bygge-
tillatelse og senere ferdigattest.

Dette gjelder ikke bare for dette utbyggingsprosjektet, men også mange andre prosjekter 
innen konsentrert boligutbygging.

6.20 Landskap

Prosjektet er tilpassa eksisterende struktur i området med oppdelte volum, store grøntareal 
og skogen som en buffer bak. Det bevarer det samme preget området har i landskapet i dag 
og det vil også virke harmonisk sett fra fjorden. 

Bebyggelsen er planlagt i to rekker med litt ulik retning. Fremre rekke er vesentlig lavere, og 
er lagt i samme retning som bebyggelsen omkring. Bakre rekke er terrassert med inntrukket 
toppetasje, og ligger inn mot den bratteste delen av tomta. Det er tatt hensyn til at 
vegetasjonsbeltet i den bratte delen i rimelig grad skal bestå som et landskapsmessig drag 
og kvalitet. Helheten i boliganlegget er et terrassert byggverk oppdelt i flere mindre deler som 
legger seg inn i terrenget, tilpasset landskapsformene.

Luftperspektiv sett fra sørvest

6.21 Stedets karakter

Boligutbygginga vil ikke endre stedets karakter noe vesentlig. Boligprosjektet er delt i to 
bygningsrekker for å ta hensyn til områdets struktur og de to rekkene deles opp i flere mindre 
volum for å ivareta småhuspreget.

Området består av boligeiendommer med godt etablerte hager. Denne kvaliteten blir ivaretatt 
i det nye prosjektet ved at all parkering skjules under bakken og ubebygde areal benyttes til 
felles grønt lek-/uteoppholdsareal for beboerne. Lek-/uteoppholdsarealet er gjort godt synlig 
fra Julsundvegen for å ivareta det grønne preget langs denne vegen. 
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Skogsbeltet som skiller bebyggelsen langs Julsundvegen og Storvikvegen skal bevares i 
størst mulig grad.

7. Konsekvensutredning

7.1 Krav om konsekvensutredningen

Det er ikke stilt krav om konsekvensutredning.

8. Innkomne merknader til oppstartsmeldinga

Innkomne merknader til oppstartsmeldinga blir kort referert og kommentert nedenfor:

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), datert 26.10.16

NVE har ingen innspill.

Avinor, datert 26.10.16

Planområdet ligger ca. 6300 meter vest for landingsterskel til bane 07 (fra vest) og utenfor 
restriksjonsplanen. For oppstilling og bruk av kraner vises det til regelverk for rapportering,
registrering og merking av luftfartshinder på Luftfartstilsynets hjemmeside. Planområdet er 
ikke berørt av byggerestriksjoner for flynavigasjonsanleggene ved lufthavna eller av flystøy-
soner.

Kommentar:
Merknaden tas til orientering.

Veslemøy og Knut Torbjørn Hungnes, datert 01.11.16 (Julsundvegen 95)

Et fint initiativ å sette i gang bygging av leiligheter med utvida livsløpsstandard. Foreliggende
planer har skapt noe usikkerhet om det vil gi uønska innvirkning for dem. De forutsetter at 
nylig vedtatt bestemmelser og retningslinjer til kommunedelplanen blir lagt til grunn.
Øverste husrekke: Aller viktigst at frisiktlinja mot øst fra vårt hus blir som i dag. Boligene må 
derfor trekkes så langt mot nord som mulig, huset øst for dem plasseres i samme avstand fra 
tomtegrensen som i dag og ikke lenger sør enn dagens hus.
Nederste husrekke: For å opprettholde vår utsikt sørøstover mest mulig må husrekken ikke 
planlegges høyere enn mønetaket på garasjen til boligen på 97A og B. Hageanlegget 
avpasses tilsvarende.
På en skisse synes det som at grensa mellom 95 og 93 er trukket litt for langt vestover. Gjør 
oppmerksom på at grensa går fra midt i vegkryss, i rett linje til bytesteinen i berget ovenfor.
Planlagt avkjøring til/fra boligene via dagens garasje i 93 kan bli uoversiktlig når den også er 
tenkt samordna med dagens avkjøring fra 95, 97A og 97B. Regner med at vegvesenet har
egne merknader.
Synes planlagt fortetting er for høy. 15 leiligheter på to sammenhengende rekker vil visuelt 
oppleves som svært dominerende i forhold til eksisterende småhusbebyggelse i området.

Kommentar:
Vi viser til planbeskrivelsens kapittel 6 hvor forholdet til kommunedelplanens arealdel 
er vurdert/kommentert.
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Digitalt kartgrunnlag med eiendomsgrenser vi har fått tilsendt fra kommunen er brukt
ved utarbeidelse av planer og tegninger.
Hungnes nevner viktige moment som vi også vurderer som viktige i denne saka. 
Bygningene er flytta og nedskalert, blant anna av hensyn til naboer og skogen, samt 
for å sikre løst fjell i berget bak boligene.  
Avkjøringa vil bli stramma opp og oppgradert ved gjennomføring av tiltaket.
Prosjektet er nedskalert og tilpassa småhusbebyggelsen bedre underveis i plan-
prosessen.

Statens vegvesen, datert 02.11.16

Er skeptiske til frimerkeregulering da det kan være vanskelig å finne optimale løsninger, samt 
at det kan legge hindringer for senere planlegging. Prosjektet må ses i sammenheng med 
øvrige bebyggelsen i området. Skal frimerkeregulering aksepteres må planen legge til rette 
for og synliggjøre at det er en del av en mer helhetlig plan for området. Videre må man også 
se området i forhold til fremtidig utvikling av Bjørsetsaga med tanke på kryssløsninger og 
arealkrevende trafikksikkerhetstiltak som kan få innvirkninger for etableringer på nordsiden 
av fylkesvegen.
Plana legger opp til direkteavkjørsel til Julsundvegen, som i dag. FV662 er en viktig veg der 
vi etter gjeldende retningslinje skal ha en meget streng holdning i avkjørselsbehandlingen. 
ÅDT er 7740 kjøretøy og tillatt fart 60 km/t. Strekninga faller inn under dimensjoneringsklasse
H1i håndbok N100. H1 skal benyttes for nasjonale hovedveger og øvrige hovedveger hvor 
arealdisponering og aktivitet inntil vegen gjør at fartsgrensa settes til 60 km/t. Det kan være 
innfartsveg til by eller tettsted som danner en overgangsstrekning mellom spredt bebyggelse 
og et område med gatestruktur.
Ved ÅDT over 8000 bør H1-veger være avkjørselsfri, ved ÅDT under 8000 kan et begrenset 
antall avkjørsler aksepteres. Vi gjør oppmerksom på at håndbøkene skiller mellom skal- og 
bør-krav, der Vegdirektoratet kan gi fravik fra skal-krav og Regionvegkontoret fra bør-krav. 
Med tanke på byveksten er trafikken her forventet å øke vesentlig i tiden fremover. Det er 
også allerede etablert relativt mange direkteavkjørsler og kryss på begge sider av vegen. 
Med hensyn til trafikksikkerheten og fremkommeligheten er dette uheldig, og ved planlegging 
av nye områder må man finne fellesløsninger over underordna vegnett for å redusere 
antallet.
Med bakgrunn i overnevnte kan en omfattende bebyggelse, samt senere fortettinger øst og 
vest for planområdet, ikke tillates med direkteavkjørsel. Vegvesenet varsler at de vil fremme 
innsigelse til en direkteavkjørsel fra FV662.
Ny bebyggelse bør orientere seg mot Bjørsetalléen via Bjørsetsletta, evnt. andre løsninger 
der området kan knyttes til underordna veg. Vi er klar over at området er terrengmessig 
krevende og vil medføre store inngrep i private eiendommer, og trolig innløsning av noen 
garasjer og uthus, men dette er også et argument for mer helhetlig planlegging. Reguleringa
må også legge til rette for at eiendommene lenger øst på sikt kan knytte seg til felles 
atkomst.
Den sørlige delen av planområdet ligger innenfor rød støysone, resten ligger innenfor gul 
støysone. Det må gjennomføres støyberegninger og nødvendige tiltak må iverksettes. For å 
få en god skjerming mot trafikkstøy må det etableres en mest mulig sammenhengende 
skjerm eller voll. Dette vil også areal- og siktmessig tale imot en direkteavkjørsel fra FV662.

Kommentar:
Vi viser til planbeskrivelsen punkt 6.7.1 hvor atkomst til området er nærmere vurdert/ 
kommentert, samt den videre dialogen vi har hatt med vegvesenet om dette temaet.
Det er utført en støyvurdering. Krav til støyskjermingstiltak er tatt inn i planforslagets 
bestemmelser. Vi viser ellers til planbeskrivelsen 5.13 og 5.14 hvor dette er nærmere 
beskrevet.
Ved å etablere avkjørsel i eksisterende avkjørsel til Julsundvegen legges det til rette 
for at en kan fjerne avkjørselen til Julsundvegen 89 og 91. Vegkontoret påpeker i sin 
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merknad at man ved arealplanlegging må finne fram til fellesløsninger for å begrense 
antall avkjørsler. Varsel om innsigelse fremstår derfor som helt ubegrunnet.

Fylkesmannen i Møre og Romsdal, datert 04.11.16

Forutsetter at barn og unges interesser blir ivaretatt. Egna og tilstrekkelig areal til lek må 
være sikra i planforslaget. Opparbeiding av lekeareal må være sikra gjennom rekkefølge- og 
funksjonskrav i bestemmelsene. Støyforholda må avklares så tidlig som mulig ved ei støy-
faglig utredning der støynivå blir tallfesta i tabell/punkt i kart for representative høyder. Ved 
regulering med høg detaljgrad kan støynivå klargjøres ved fasader og på uteoppholdsareal. 
Ved flateregulering må støy utredes for gitte høyder. Støy må avklares for lekearealet. Støy-
tiltak skal innarbeides i planforslaget. Det må gjennomføres ei risiko- og sårbarhetsanalyse. 
Område med fare, risiko eller sårbarhet skal merkes av i kartet som hensynssone. 

Kommentar:
Barn og unge sine interesser er ivaretatt i plankartet og bestemmelsene.
Det er utført støyvurdering og nødvendige tiltak er tatt inn i plandokumenta. 
Risiko- og sårbarhetsanalyse er utført i samsvar med kommunen sin mal.

Anders Smith-Øvland og Stine Sætre, datert 09.11.16 (Storvikvegen 12)

I ny kommunedelplan er det vedtatt en strategi for å bevare småhusbebyggelsen i avgrensa
områder (temakart 4) og denne reguleringa ligger i et slikt område. Vi forventer at kommune-
delplanen legges til grunn for hva som kan tillates. Dvs. at man holder fast ved prinsippet 
kommunen nylig har vedtatt om maksimal utnyttelsesgrad på 25 % BYA og at bygningstypen 
er innenfor det man betegner som småhusbebyggelse, eksempelvis enebolig, tomannsbolig, 
kjedehus, rekkehus og atriumhus. 
På informasjonsmøtet ble det vist et prosjekt som ikke kan tolkes som småhusbebyggelse og 
vi forventer at kommunen gir tydelige signal om at dette er utenfor rammene i ny kommune-
delplan.
Er opptatt av at områdets kvaliteter som grøntdrag og lekeområde må opprettholdes. Dvs. at 
det skogkledde området mellom Julsundvegen og Storvikvegen beholdes uberørt. Dette 
grøntdraget fremgår av markslagskart AR5 og har vært lekeområde for flere generasjoner. 
Den konkrete kvaliteten ligger i det naturlig skogkledde klippelandskapet, egnet for lek og 
med et rikt fugle- og dyreliv. På informasjonsmøtet ble det presentert illustrasjoner av et 
prosjekt med store terrenginngrep helt inn mot tomtegrensen i nord, noe som vil vesentlig 
forringe skogsdraget. Gjenstående skog vil bli mer utsatt for vind og trefall og det skogkledde 
klippelandskapet vil bli vesentlig redusert som lekeområde. 
Vi forventer at Storvikskogen innarbeides i planforslagets ROS-analyse som et sårbart 
område, og at kommunen og barnerepresentanten gir tydelige signaler om at skogen skal 
bevares som grøntdrag og lekeområde. Vi forventer at eventuelt fortetting av bebyggelsen 
tilpasser seg og følger det eksisterende bebyggelsesmønsteret, og legges på flaten nedenfor 
det skogkledde klippelandskapet (se illustrasjon, side 3).
I møtereferat oversendt etter nabomøtet er det nevnt hevd på passasje. Vi vil gjøre oppmerk-
som på at ferdsel gjennom hagene har vært basert på gjensidig tålt bruk mellom enkelt-
personer/husstander. Dette innebærer at man ikke kan kreve hevd på den samme ferdselen. 

Kommentar:
Vi viser til vår felles kommentar til merknader fra naboer og velforening på siste side.
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Tor Inge Finnøy, Jon Anders Weiseth Reitan og Caroline Lien Johansen, datert 

10.11.16 (Julsundvegen 97A og 97B)

Når det planlegges et leilighetskompleks med 15-20 boenheter er det ikke lenger snakk om 
småhusbebyggelse tilpasset området. Da snakker vi om fortetting som forringer og 
beskjærer mye av grøntarealet slik det er i dag.
Hva med de trafikale problemene dette vil medføre? I dag er det fire boenheter til denne 
innkjørselen. Slik det fremkom på skissen planlegges det samme innkjørsel til det foreslåtte 
prosjektet. Hva om det kommer 20 boenheter til (2 biler pr. boenhet)? Hva med tilkomst og 
parkeringsareal for besøkende?

Kommentar:
Vi viser til vår felles kommentar til merknader fra naboer og velforening på siste side.

Bjørset velforening, datert 11.11.16

Intensjonen og rammen som ligger i kommunedelplanens sone for småhusbebyggelse må 
opprettholdes. Dvs. at området ikke fortettes på en måte som forringer småhuspreget eller 
på annen måte vanskeliggjør kommunens forvaltning av området avsatt til småhus-
bebyggelse. Bebyggelsesmønster må opprettholdes og bygningstyper må være innenfor 
ramma av kommuneplanens § 17.8. Dvs. småhusbebyggelse i form av enebolig, tomanns-
bolig, kjedehus, rekkehus eller atriumhus.
Områdets kvaliteter som grøntdrag og lekeområder må opprettholdes. Dvs. at den skog-
kledde fjellsiden over den gamle strandlinjen må bevares uberørt. Grøntdraget fremgår av 
markslagskart AR5, som representerer egnede områder for lek i bebygde områder. Den 
konkrete kvaliteten ligger i naturlig skogkledd klippelandskap. Grøntdraget må innarbeides i 
planforslagets ROS-analyse som et sårbart område. For å sikre dette grøntdraget/leke-
området må eventuell fortetting følge eksisterende bebyggelsesmønster og inngrep/
bebyggelse avgrenses til den gamle strandlinjen, som ligger nedenfor grøntdraget i mark-
slagskart AR5.
Peker på bestemmelsene i ny kommuneplan om at utnyttelsesgrad skal være 25 %.

Kommentar:
Vi viser til vår felles kommentar til merknader fra naboer og velforening på siste side.

Kari Torvik og Frode Heian, datert 11.11.16 (Storvikvegen 10)

Ny kommuneplan definerer planområdet som areal for småhusbebyggelse. Forventer at det
vil være førende for hva som tillates av utbygging. Reiser spørsmål ved om skissene som ble 
presentert på nabomøtet kommer inn under definisjonen småhusbebyggelse. Forventer at 
kommuneplanens krav til utnyttelsesgrad for småhusbebyggelse (25 %) følges opp.
Planområdet ligger sentralt i forhold til det skogkledde arealet som strekker seg langs hele 
området mellom Storvikvegen og Julsundvegen. Her er et rikt fugleliv og skogteigen er 
tilholdssted for grevling og rev, i perioder også rådyr. Det er brukt av voksne og barn. Ei
utbygging som presentert på nevnte møte ser ut til å strekke seg helt opp til tomtegrensa 
med en høy utsprengt skrent, og vil i så fall medføre et stort inngrep midt i skogbeltet. Den 
presedens en slik utbygging skaper, vil kunne åpne for å radere ut dette grøntområdet.

Kommentar:
Vi viser til vår felles kommentar til merknader fra naboer og velforening på siste side.



37

Møre og Romsdal fylkeskommune, datert 14.11.16

Ny kommuneplan legger rammer for planområdet som er plassert i gul fortettingssone for 
småhusbebyggelse og bestemmelsene gir føringer for hvordan småhusbegrepet skal tolkes. 
Viser til Grad av utnytting og TEK10. 
Gjennomførte ei befaring 04.11.16 og vurderer potensialet for funn til å være lavt til middels. 
Vi stiller ikke krav om arkeologisk registrering, men gjør oppmerksom på at dersom en under 
arbeid kommer over noe som kan være automatisk freda kulturminne, som til dømes flint, kol 
eller sterkt kolholdig jord, plikter en å stoppe arbeidet og kontakte kulturavdelinga. 
Boligen på Julsundvegen 91 har høy arkitektonisk verdi og bør bevares. Det har ikke i dag 
noe formelt vern, men kommunen arbeider med en kulturminneplan der det vil ha en naturlig 
plass. Huset er tegna av den kjente bergensarkitekten Peter Krag Helland-Hansen for broren 
Bjørn. Huset har et tradisjonelt preg av typisk vestlandshus med liggende kledning og enkel 
detaljering. Det har gode arkitektoniske proporsjoner i fasadeoppbygginga. Den vestligste
delen av huset inneholder et eldre tømmerhus som er flytta hit fra Kleive. Planforslaget 
utfordrer den bevaringsverdige boligen og utbygging må vurderes med hensyn til det lokale 
kulturminnet. Ber om snarlig dialog om dette med tiltakshaver og kommune. 
Viser til brev fra vegvesenet 02.11.16 hvor det varsles motsegn til atkomst direkte fra fylkes-
vegen. Ber tiltakshaver ha dialog med vegvesenet om denne problemstillinga.
Kommuneplanen gir føringer for uteoppholdsareal og vi gjør oppmerksom på at krava gjelder
uavhengig av type boligprosjekt eller målgruppe. Selv for seniorboliger vil lekeareal være en 
viktig kvalitet. 
Det er i referat fra oppstartsmøtet vist til at rikspolitiske retningslinjer for barn og planlegging 
skal legges til grunn. Rundskriv T-2/08 gir veiledning og minner spesielt om at areal smalere
enn 10 m, eller brattere enn hellingsgrad 1:3, ikke kan regnes som uteoppholdsareal.

Kommentar:
Meldeplikten ved funn av automatisk freda kulturminne er tatt inn som eget punkt i
bestemmelsene, jf. 1.6.
Boligen på Julsundvegen 91 er bygd i bergensstil, ikke vestlandsstil. Når boligeier har 
søkt om midler til oppussing/ENØK har ikke huset vært definert som verneverdig og 
det har ikke vært innsigelser mot ganske omfattende fasadeendringer. Huseier er 
positiv til en dialog om flytting av huset, evnt. til Romsdalsmuseet, istedenfor riving.
Vi har hatt dialog/møter med vegvesenet og viser til øvrige deler av planbeskrivelsen 
hvor dette er nærmere omtalt.
Det er satt krav til etablering av lekeareal i bestemmelsene, som skal imøtekomme
krava i kommunedelplanens arealdel og rikspolitiske retningslinjer for barn og unge.

Felles kommentar til merknadene fra naboer og velforening:
Det er ikke riktig at utnyttelsesgraden i ny kommunedelplan for gul sone i temakart 4 er 25 %. 
Den er satt til 30 % i boligområder med planer uten krav om grad av utnytting eller hvor 
utnyttelsesgrad er angitt på annen måte enn % -BYA. Jf. kommunedelplanens § 20.1. 
Prosjektet er krympa underveis i planprosessen. I denne planen er % -BYA foreslått til 35 %. 
Den reelle % -BYA vil ved ferdigstillelse oppleves mindre, ettersom en stor del av leke- og 
oppholdsarealet ligger oppå «lokket». Dette utearealet vil oppleves slik at det er en naturlig 
del av terrenget, ettersom denne delen flukter med terrenget ut mot øst- og vestsiden. 
Utearealet vil være av høy kvalitet, tilgjengelig for alle og felles for beboerne.
Tiltakshaverne er opptatt av å finne en god løsning for alle naboene. Noen naboer ønsker at 
bebyggelsen trekkes ytterligere sørover og begrunner det med at områdets kvaliteter som 
grøntdrag og lekeområde må opprettholdes, minst mulig inngrep i Storvikskogen og minst 
mulig sprengning. Dette er tatt til følge ved at bygget er trukket 2,5-3,5 m lenger sør i forhold 
til byggegrensa på 4 m for å bevare mer av grøntdraget, for å sikre skråninga hvor det er løst 
fjell, samt med tanke på sprengningsvolum og det grønne beltet. Det ivaretar også naboenes 
ønsker om utsiktshensyn. Andre naboer ønsker å trekke bygningsmassen lengst mulig mot 
nord for å ivareta utsikten mot sidene best mulig. Bygningsrekken i nord er i skisseprosjektet 
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plassert langs den rekken som eksisterende bebyggelse på øst- og vestsiden allerede 
danner.
Det er grunneiers ansvar å sikre den risikoen den bratte skråninga representerer og gjerde 
på toppen er ikke noen god løsning. Det bakerste bygget sin plassering sikrer skråninga, og 
plasseringen vil også gi vesentlig enklere tilgang til skogen og skråninga for grunneier/ 
beboerne. 
Gangstien skal bevares og i den grad den blir berørt skal den istandsettes.
Vedr. småhusbebyggelse, trafikkøkning, tilkomst og parkering viser vi til kapittel 6 i plan-
beskrivelsen hvor disse tema er kommentert nærmere.


