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1 INNLEDNING 

 Bakgrunn 1.1

Astero AS ble etablert som arbeidsmarkedsbedrift i 1969 og har siden den gang vært i stadig 
endring gjennom kontinuerlig tilpasning til behovene i befolkning og arbeidsmarked. Astero 
har i dag 3 hovedadresser, bl.a. eiendommen i Kometvegen. I Kometvegen har Astero 
verksted og kontor for ulike tiltak, samt utleie til karosseriverksted. Jamfør bedriftens 
nyskapende virksomhet er det nå ønskelig å etablere et nytt arbeidsmarkedstilbud i 
Kometvegen gjennom tilrettelegging av betydelig antall tilpassede arbeidsplasser i ny 
dagligvarebutikk. Gjeldende reguleringsplan legger ikke til rette for forretningsformål, kun 
verksted og industri. 

Dagens bebyggelse består av et enkelt utformet næringsbygg i 2 etasjer med grunnflate ca. 
3000m2. Det er ikke planlagt vesentlige bygningsmessige endringer ut over fasadetilpasning 
for ny aktivitet. Ny dagligvarebutikk er beregnet til ca. 1100m2, mens resterende areal i 
bygget skal utnyttes til verksted og kontor som i dag. 

Formålet med reguleringsplanen er innenfor planområdet å legge til rette for etablering av ny 
aktivitet ved tilpasning av eksisterende bebyggelse. Utomhusarealene i planområdet 
planlegges utnyttet fortrinnsvis til parkeringsareal for dagligvarebedriften, med nødvendige 
tilpasninger til kjøreveger, gang-/sykkelvegtrasé og frisiktkrav. 

 Samråds- og medvirkningsprosess 1.2

Det ble avholdt oppstartsmøte for reguleringsplanarbeidet med Molde kommune, seksjon 
arealplan 25.11.2016 (referat vedlagt). Det ble varslet oppstart av detaljreguleringsplanarbeid 
med kunngjøringsannonse i Romsdals Budstikke 02.12.2016 (vedlagt) og informasjon på 
Molde kommunes nettsider. Grunneiere, naboer og høringsinstanser fikk direkte 
henvendelse om planarbeidet med brev eller epost (informasjonsbrev og adresseliste 
vedlagt). 

Planen ble vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn i Plan- og utviklingsutvalget i møte 14.11.2017 
med frist for innsendelse av merknader 13.01.2018. Ettersynet ble annonsert, og grunneiere, 
naboer og høringsinstanser fikk direkte henvendelse med brev eller epost. 

Med bakgrunn i innkomne merknader ble tverrprofilet for Kometvegen utvidet til 
standardklasse Sa2 (Statens vegvesen håndbok N100) med tosidig fortau, og plangrensen 
ble utvidet til å omfatte hele bredden av Kometvegen. Det ble lagt inn bestemmelser for 
opparbeidelse av fortau og gang- og sykkelveg. 

 Berørte eiendommer 1.3

Gnr 29, bnr 48 Statens vegvesen 
Gnr 29, bnr 52 Astero AS 
Gnr 29, bnr 88 Molde kommune 
Gnr 29, bnr 330 Statens vegvesen 
Gnr 29, bnr 608 Molde kommune 
Gnr 29, bnr 615 Ulf Werner Rotås 
Gnr 29, bnr 649 Ukjent 
Gnr 29, bnr 656 Astero AS 
Gnr 29, bnr 858 Odd Erling Slemmen/Solveig Bergan-Skar 
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Gnr 29, bnr 861 Molde kommune 
Gnr 29, bnr 869 Fv404 
 

 

Figur 1-1 Berørte eiendommer i planområdet 

1.3.1 Vedlegg til reguleringsplanen 

1 Referat fra oppstartsmøte 
2 Oppstartsannonse i Budstikka 
3 Oppstartsbrev 
4 Adresseliste grunneiere og naboer 
5 Adresseliste andre høringsparter 
6 Vurdering trafikksituasjon 
7 ROS-analyse 
8 Merknader 
9 3D illustrasjoner 
10 Planbeskrivelse 
11 Reguleringsplankart 
12 Reguleringsbestemmelser 

 Overordnet plan 1.4

Planområdet er vist med formål næringsbebyggelse i kommuneplanens arealdel. 
Planområdet ligger utenfor A-området i kommuneplanen. Etablering av nytt eller utvidelse av 
gjeldende kjøpesenter eller forretningsareal for detaljvarer med samlet BRA over 3000m2 
tillates dermed ikke. 
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Figur 1-2 Kommuneplanens arealdel, med plangrense for ny regulering 

 Gjeldende reguleringsplaner 1.5

Reguleringsplan for Kviltorp. PlanID 0776 – 02.04.1979 

Reguleringsplanforslaget vil i stor grad samsvare med eksisterende situasjon vedr. 
reguleringsformål, reguleringshøyder og bebygd areal/plassering av bebyggelse. Vestlig del 
av planområdet er i gjeldende regulering vist som småindustri/lager, mens østlig del er vist 
som forretning samt veg og boligformål (frisiktssone). 

Det er ønskelig å omregulere området pga. planlagt bruksendendring slik at deler av 
småindustri/lager-bebyggelsen kan benyttes til dagligvareforretning. Områdene som er 
regulert til forretning skal benyttes til parkeringsareal. Ny bruk vil også medføre endret 
trafikkbilde til og fra området.  

Reguleringsplan for Kviltorp – Lergrovika. PlanID 201127 – 20.03.2014 

Grensende til planområdet ligger også reguleringplan for Kviltorp-Lergrovika fra 2014. 
Planen regulerer i hovedsak E39 med kryss og tilliggende sideareal. Denne planen ligger i 
store trekk som forutsetning for nytt planarbeid, men nordvestlig formålsområde for forretning 
er tatt inn i nytt planområde da dette naturlig bør samordnes i formål og bestemmelser med 
ny plan. 
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Figur 1-3 Gjeldende reguleringsplaner. Med plangrense for ny regulering. 

 Andre relevante føringer 1.1

Regional delplan for attraktive byar og tettstader 

All handelsvirksomhet skal så langt det er mulig, lokaliseres i by- og tettstedssentrum. Det 
skal ikke etableres handelsvirksomhet, nye eller utvidelse av eksisterende virksomhet som 
hver for seg eller samlet utgjør mer enn 3000 m2 utenfor A-området. 

2 PLANOMRÅDET 

 Beliggenhet 2.1

Planområdet er på 7,5 daa og beliggende på Kviltorp øst for Molde sentrum. Området 
avgrenses av Kometvegen mot nord, Fv 404 Kviltorpvegen i øst og E39 mot sør.  
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Figur 2-1 Planområdet, beliggende øst for Molde sentrum.  

 Dagens arealbruk 2.2

Området inneholder i dag et to-etasjes næringsbygg som eies av Astero AS. Bygget 
inneholder ca 4850 m2 tilgjengelig areal, hvorav ca. halvparten leies ut til karosseriverksted 
og halvparten benyttes av Astero til industri/verksted, kantine og utstilling. Uteområdene 
benyttes til bilparkering og lagring av utstyr for Astero. 

 

Figur 2-2 Dagens arealbruk 
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Figur 2-3 Planområdet (vist med svart stiplet linje) er avgrenset av Kometvegen mot nord, Kviltorpvegen mot øst, 
E39 mot sør og Kometvegen 5 i vest. 

 Grunnforhold 2.3

Statens vegvesen har ved grunnundersøkelser i forbindelse med ny reguleringsplan for E39 
Kviltorp-Årø, avdekt kvikkleiresoner i Lergrovika 650m øst for planområdet. I 
reguleringsplanarbeidet for E39 ble det bl.a. grunnboret vest for Kviltorpvegen for å 
undersøke for planlagt undergang ved regulert rundkjøring. Vest for Kviltorpvegen ble det 
registert fast morenemasse til berg. Rapporten er gått gjennom med geotekniker fra Statens 
vegvesen. På bakgrunn av funnene og innhold i reguleringsforslaget (ikke ny bebyggelse), er 
det konkludert med at det ikke er behov for nye grunnundersøkelser i planområdet. 

 Kulturminne og kulturmiljø 2.4

Det er ikke registert verdifulle kulturminner i eller nær det aktuelle planområdet. 

 Naturverdier 2.5

Planområdet har få naturverdier ut over selvvokst krattvegetasjon i nordøstlig hjørne av 
parkeringsareal. 
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 Rekreasjonsverdi 2.6

Området preges av trafikken fra E39 og Kviltorpvegen og vurderes i utgangspunktet til å ha 
liten rekreasjonsverdi. Gang-/sykkelveg passerer imidlertid gjennom planområdet. Gang-
/sykkelvegstrekningen er sentral både for gjennomfartstrafikk og kortere lokale turer, og bør 
utformes med fokus på trafikksikkerhet, framkommelighet og positiv opplevelsesverdi. 

 Stedets karakter 2.7

Bygningsmassen i planområdet er sammensatt av bygningsdeler med nøkternt uttrykk, 
etablert i forskjellige tidsperioder. Bygningene har vært benyttet til ulike typer småindustri 
gjennom flere tiår og vurdereres til å ha liten estetisk verdi. Næringsbebyggelsen fortsetter 
på et par nabotomter vest for planområdet, med boliger innimellom. Området er preget av 
nærhet til byens hovedinnfartsveg. 

Planområdet ligger på en flate, men terrenget tar til å stige fra Kometvegen og videre 
nordover. Nord for Kometvegen ligger større enhetlig område med eneboligstruktur. 

Like øst for planområdet ligger Kviltorp barneskole.  

 Trafikkforhold 2.8

Det er utarbeidet egen trafikkanalyse for planarbeidet (vedlegg). Planomtalen inneholder en 
sammenfatning av trafikkanalysen. Vurdering av dagens situasjon er basert på tallmateriale 
fra Statens vegvesens maskinelle tellinger, signalplaner fra Statens vegvesen og manuelle 
registreringer i makstimen. 

2.8.1 Fysiske forhold 

Planområdet ligger rett vest for signalanlegget der Kviltorpvegen møter E39. E39 er 
hovedåren inn til Molde sentrum som ligger 3-4 km vest for planområdet. Årsdøgntrafikk 
(ÅDT) for E39 er på over 14 000 - 15000 kjøretøy og med en tungtrafikkandel på 10 %. 
Kviltorpvegen har ca. 3000 i ÅDT og tungtrafikkandel på 5%.  

Avstanden mellom E39 x Kviltorpvegen og Kviltorpvegen x Kometvegen er ca. 60 meter. E39 
x Kviltorpvegen er et fullkanalisert kryss med to kjørefelt i Kviltorpvegen inn mot krysset. 
Lengden på venstresvingefeltene er målt til 40 meter. Krysset har trafikkstyrt signalanlegg 
der gående aktiverer signalene ved trykknapper. Det er gjennomgående gang- sykkelveg i 
øst-vest retning sør for planområdet. Bredde ca. 3m. 

Kviltorpvegen er uregulert og har fortau langs vestsida med varierende bredde 2-3m.  

Kometvegen har liten trafikk i dag og ikke egen løsning for gående og syklende. I 
Kometvegen x Kviltorpvegen er det dårlig sikt fra Kometvegen mot nord. 

Det er busstopp på E39 like sør for planområdet. 
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Figur 2-4 Oversikt over veg- og kryssituasjonen i området. 

2.8.2 Dagens turproduksjon  

Området er i dag regulert til industri- og lagerformål og har et totalt areal på 4 800 m2 BRA. 
Halve arealet leies ut til Frodes karosseri og er plassert i virksomhetskategori industri / lager.  
Den andre halvdelen benyttes av eieren Astero til egne lokaler for kantine, industri og 
utstilling. Turproduksjonen til denne delen kan forventes å være midt mellom erfaringstallene 
for industri og kontor. Det er derfor valgt å benytte 6 bilturer per 100 m2 BRA for denne 
halvdelen.  Turproduksjon til planområdet i dagens situasjon er som vist i Tabell 2-1 og 
beregnet til ca. 200 bilturer pr. dag. 

Beregningene for dagens situasjon viser at signalanlegget har en høy belastning for 
gjennomgående trafikk på E39 fra Molde mot Årø, samt venstresving fra Kviltorpvegen inn 
på E39 østover retning Årø. Resultater for kølengde viser at det er risiko for kø på 
Kviltorpvegen fra E39 og bakover mot Kometvegen. Med dagens trafikkmengder er det ikke 
tilbakeblokkering fra Kometvegen x Kviltorpvegen og sørover til E39. 

Tabell 2-1 Dagens turproduksjon 

Virksomhet 
(variasjonsområde 
turproduksjon) 

Areal [m2 BRA] 
Bilturproduksjonstall 
[Bilturer per 100 m2 
BRA] 

Antall bilturer 
[ÅDT] 

Industri / lager (2-6) 2 400 3,5 80 

Industri (2-6) /  

Kontor (6-12) 
2 400 6 140 

SUM 4 800 - 220 
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 Trafikksikkerhet 2.9

Trafikksikkerheten i området vurderes som god, med unntak av siktforholdene i krysset 
Kviltorpvegen Kometvegen. 

  Molde lufthavn Årø 2.10

Planområdet ligger ca 930 – 1060 meter vest for landingsterskelen til rullebanen ved Molde 
lufthavn Årø.  

Det er utarbeidet en revidert restriksjonsplan for Molde lufthavn som gir restriksjoner for 
byggehøyde, bruk av tårn- og mobilkran, samt belysning innenfor planområdet. 
Restriksjonsplanen stiller også krav til radioteknisk vurdering av ny bebyggelse eller endring 
på eksisterende bygg som overstiger kote 14 m over havet, samt bruk av mobilkraner over 
30 meter over terreng. 

  Annen infrastruktur 2.11

Det ligger en trafokiosk i planområdet. Det går høyspentkabel inn og ut fra trafokiosken. Det 
ligger også lavspentkabler i planområdet. 

  Dagligvaretilbudet i bydelen 2.12

 

Figur 2-5 Oversikt ekisterende degligvarebutikker i området. 

Dersom en slår en ring med 1 km radius rundt planområdet på Kviltorp, finner en i dag bare 1 
dagligvarebutikk. Denne ligger på Bergmo. Tilsvarende finner en eksempelvis i 1 km radius 
rundt rundkjøringa ved Roseby, 8 dagligvarebutikker. Nærmeste butikk lenger øst er 
Bunnpris på Årø. Denne vil få endret tilkomst på en måte som trolig vil føre til vesentlig 
redusert eksistensgrunnlag ved realisering av vedtatt reguleringsplan for E39.  

Det stadig voksende boligområdet Årølia er foreløpig uten nærbutikk. 
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  Sammendrag risiko- og sårbarhetsanalyse 2.13

Analysen finnes som vedlegg. 

2.13.1 Natur og miljøforhold 

Det er stilt spørsmål ved om det kan være ustabil grunn i planområdet. Statens vegvesen 
gjennomførte grunnundersøkelser i forbindelse med planarbeid for E39 Kviltorp-Årø. Det ble 
bl.a. grunnboret vest for Kviltorpvegen, inn mot planområdet, for å undersøke for planlagt 
undergang. Det ble registrert faste morenemasser til fjell. Faste morenemasser til fjell er 
også registert ellers i samme område, med unntak av mindre, spredte lommer med finere 
masse. Vegvesenets geotekniker mener det er overveiende sannsynlig at dette også er 
situasjonen i planområdet videre vestover og at eventuelle lommer med finere masse 
eventuelt kan masseutskiftes. Større leireområder (kvikkleire) er registrert 650 m lenger øst, i 
Lergrovika. Med bakgrunn i registreringer fra grunnboring, samt at det ikke er planlagt ny 
bebyggelse i planområdet, vurderes risiko for masseras/ustabilitet som liten. 

2.13.2 Menneskeskapte forhold 

Endring fra formål industri/verksted til forretning og etablering av dagligvarebutikk vil føre til 
økning i trafikkmengde til og fra planområdet. Trafikken vil gå via Kometvegen og videre via 
Kviltorpvegen. Beregnet økning i ÅDT på Kometvegen er 500 kjøretøy, fra 200 til 700. 
Kometvegen har dårlige siktforhold i kryss mot Kviltorpvegen. Dette må utbedres. Myke 
trafikanter har heller ikke separat tilbud i Kometvegen i dag. Dette bør vurderes ved økning i 
trafikkmengden. 

Trafikkmengde og bevegelser i eksisterende og ny situasjon er lagt inn i beregningsprogram 
og analysert. Det ser ikke ut til å være fare for tilbakeblokkering på E39 eller problematiske 
trafikkstopp som følge av planlagt tiltak. 

Det ligger både lavspent og høyspent kabel i planområdet samt nettstasjon/trafo og 
kabelskap. Prosjektering av nye tiltak må foregå i dialog med nettselskapet. 

Planområdet er utsatt for støy fra E39, Fv 404 (Kviltorpvegen) og Molde lufthavn Årø. 
Planområdet ligger innenfor midtre del av gul flystøysone i flystøysonekart for Molde lufthavn 
Årø for perioden 2011 – 2022. Planlagte formål regnes ikke som støysensitiv, men tilpassede 
løsninger for godt inneklima og arbeidsmiljø bør likevel vurderes ved ombygging. 
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Figur 2-6 Støysituasjonen i området fra E39 og Fv404 med dagens trafikkmengde. 

3 BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET 

 Reguleringsformål 3.1

Planområdet reguleres til: 

Bebyggelse og anlegg 

 Bolig 

 Kombinert formål – Forretning/Kontor/Industri 

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 

 Kjøreveg 

 Fortau 

 Gang-/sykkelveg 

 Annen veggrunn - grøntareal 

Hensynssone - frisikt 

Bestemmelseområde – anlegg- og riggområde 
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 Bebyggelsens plassering og høyde 3.2

Det er ikke planlagt vesentlige endringer i bebyggelsen i planområdet ut over opprydding i 
fasader og inngangsparti samt innvendig ombygging.  

Dagens bygningsmasse har flere utbygg. To mindre utbygg på østsiden og en større 
«brakke» mot sør. Disse vil trolig på sikt bli fjernet. Brakka mot sør er ikke del av dette 
reguleringsplanarbeidet. 

Eksisterende bebyggelse har maksimal byggehøyde kt. 15,8, med utvendig grunnflate på ca. 
kt 7. Takhøydene varierer noe på forskjellige bygningsdeler. Reguleringsplanen setter 
maksimal byggehøyde på kt 17,5 i hele bebyggelsesområdet. Dette tillates maksimalt to 
etasjer. 

 

Figur 3-1 Reguleringsplanen i 3D-visning 

 Grad av utnyttelse 3.3

Grad av utnyttelse beregnes som BYA innenfor formålsgrense for kombinert formål. 
Utnyttelsesgrad er satt til 70%. BYA omfatter også krav til nødvendig parkeringsarea, hvorav 
én parkeringsplass regnes til 18m2. Parkering for aktivitet i bebyggelsesområdet skal oppfylle 
kravene i kommuneplanens arealdel. 
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 Planlagt aktivitet i bebyggelse 3.4

3.4.1 Arealdisponering 

Framtidig utnytting av arealet – etter riving av nedre del: 

Totalt    3700m2 

Utleie til karosseriverksted 1900m2 

Egne lokaler   1800m2 

-hvorav butikk 1100-1300m2 

-utleie div. handel/industri/lager eller egen bruk – 5-700m2 

3.4.2 Tilrettelagt arbeidstrening - butikk 

Bakgrunnen for planarbeidet er ønsket om å etablere et nytt arbeidsmarkedstilbud i 
Kometvegen gjennom tilrettelegging av betydelig antall tilpassede arbeidsplasser i ny 
dagligvarebutikk. Øvrig aktivitet vil pågå omtrent som før, med noe mindre verkstedareal for 
Astero. 

 Trafikk 3.5

3.5.1 Adkomst 

Planområdet vil få adkomst fra Kometvegen og videre mot Fv404-Kviltorpvegen. 
Kometvegen har i dag to kjørefelt og vegbredde ca. 6 meter. Kometvegen utvides til vegtype 
Sa2 iht. Håndbok N100 med kjørebanebredde 6 m og tosidig fortau med bredde 2,5 m. 
Utvidelsen av vegen skjer i sin helhet mot sør på Astero AS sin eiendom. På nordsiden av 
Kometvegen er ytterkant fortau lagt på samme sted som dagens skulderkant. Dermed blir 
ikke vegarealet utvidet mot nord som følge av tiltaket. 

Utvidelsen av Kometvegen til Sa2 med tosidig fortau vil gi en betydelig forbedring av 
trafikksikkerheten for myke trafikanter langs vegen (Trafikksikkerhetshåndboken, 
https://tsh.toi.no/). 

Sikten fra Kometvegen retning nord i Kviltorpvegen er dårlig og samsvarer ikke med 
gjeldende krav. Det forutsettes at siktforholdene utbedres som del av forberedelse til 
etablering av ny aktivitet i Kometvegen 5.  

Avkjørslene til område BKB er snevret noe inn i forhold til dagens situasjon. 

Beregning av frisikt Kviltorpvegen/Kometvegen 

Kravet til frisikt mellom kjørevegene er beregnet til 40 m langs Kviltorpvegen og 20 m langs 
Kometvegen i nordgående retning og 6 m langs Kometvegen i sørgående retning. 

https://tsh.toi.no/
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Figur 3-2 - Utsnitt fra HB100 s.109 

 

Beregning av stoppsikt (Ls) i Kviltorpvegen i krysset Kviltorpvegen / Kometvegen i sørgående 
retning. 

tr = reaksjonstid [s] = 2 sekunder 

V = fartsgrense (med eventuelle fartstillegg) [km/t] = 40 km/t 

fb = bremsefriksjon = 0,40 ved fartsgrense 40 km/t og maksimal sikkerhetsfaktor 1,75 

s = stigningsgrad [m/m] = -0,043 m/m 

Ls = 0,278 · tr · V + V2 / (254,3 · ( fb + s)) 
Ls = 0,278 · 2 · 40 + 402 / (254,3 · ( 0,40 +(-0,043)) 
Ls = 40 m 
 

3.5.2 Gående og syklende 

Det er mange gående og syklende trafikanter i området i dag og antallet vil øke i forbindelse 
med etablering av nærbutikk i området. Gang-sykkelvegtilbudet vurderes som relativt bra, 
men kryssingen i Kviltorpvegen x Kometvegen er noe uryddig og oppfordrer til bevegelse 
noe langt fram i krysset. Kryssingen trekkes derfor 5 m tilbake inn i Kometvegen jf. gjeldende 
normaler. 

Kometvegen utvides til vegtype Sa2 med tosidig fortau på 2,5 m langs område for ny planlagt 
aktivitet. Dette vil gi en betydelig forbedring av trafikksikkerheten for myke trafikanter.  

Beregning av frisikt Kometvegen/GS-veg langs Kviltorpvegen 

Gang- og sykkelvegen langs Kviltorpvegen sør for Kometvegen har stigning ca. 3% i 
nordgående retning. Frisiktsonen settes derfor til 8x20 m iht. Håndbok 100. 
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Figur 3-3 - Utsnitt fra HB100 s.127 

Parkering 

Gjeldende parkeringsnorm for planområdet jf. kommuneplanens arealdel 2015-2025, 
parkeringssone «øvrige områder»: Reguleringsplanen oppfyller kravet til parkeringsareal jf. 
planlagt aktivitet i formålsområde BKB 

Parkeringsnorm i kommuneplanen: 

Bilplasser  

Forretning/detaljhandel  1,5 – 4,0 Ppl/100 m2 BRA 

Kontor    1,0 – 3,0 Ppl/100 m2 BRA 

Industri/lager     ≥ 1,0 Ppl/100 m2 BRA 

  

Sykkelparkering  

Forretning/detaljhandel  min 0,3 Ppl/100 m2 BRA 

Kontor:   min 0,5 Ppl/100 m2 BRA 

Industri/lager   min 0,2 Ppl/100 m2 BRA 

 

Minst 5 % av parkeringsplassene skal være tilrettelagt for forflyttingshemmede. Min. 20 % av 
ansattplassene skal tilrettelegges for lademulighet. Min. 10 % av plassene for forretning skal 
tilrettelegges for lademulighet. 

Sykkelparkeringsplasser skal anlegges i nærhet til inngangspartier. 
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Beregning antall parkeringsplasser: 

Virksomhet  Areal 
[m

2
 

BRA]  

Krav til antall 
parkeringsplasser 
for bil (Ppl/100 m

2
 

BRA) 

Beregnet antall 
parkeringsplasser 
for bil 

Krav til 
sykkelparkering 
(Ppl/100 m

2
 

BRA) 

Krav til 
minimum antall 
plasser for 
sykkelparkering 

Handel 1300 1,5 - 4,0 20 – 52  0,3 4 

Industri/lager 2400 ≥ 1,0 24 0,2 5 

Totalt   44 – 76  17 

 

Parkeringsområdet er utformet med tilpasning til gjeldende regulering for E39 og Kviltorp-
krysset. Parkeringsområdet må tilpasses anleggsaktivitet på E39 ved utbedring til firefeltsveg 
jf. bestemmelsesområde #1 på reguleringsplankart. 

 Vann-, avløps- og overvannsløsninger 3.6

Molde Vann og Avløp KF har vurdert kapasitet for vurdert vann-, avløps, og 
overvannsløsninger for planområdet med utgangspunkt nye dimensjonerende mengder for 
disse beregnet av Asplan Viak AS. Rapport fra Molde Vann og Avløp KF er vedlagt.  

3.6.1 Slokkevann 

Molde Vann og Avløp KF har beregnet at det er tilstrekkelig kapasitet til slokkevann på 50 l/s 
med et resttrykk på > 20 mVs på hovedledningsnettet når slokkevann tas ut fra minimum 2 
kummer. 

Dersom det legges opp til sprinkling av byggene anbefaler Molde Vann og Avløp KF at det 
legges en ny vannledning med diameter = 150 mm fra kum SID 22142 til SID 21584. Da vil 
bli en ringforbindelse som er gunstig mht sprinkelslukkeanlegg. 

 
Figur 4 Alternativ vannledning som vil gi ringforbindelse. 
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3.6.2 Vannforsyning 

Molde Vann og Avløp KF viser til at det er kommunal vannforsyning i nærheten av 
planområdet med tilstrekkelig kapasitet til å kunne forsyning det aktuelle området. 

3.6.3 Avløp 

Molde Vann og Avløp KF viser til at det er kommunalt avløpsanlegg i nærheten av feltet med 
tilstrekkelig kapasitet til å kunne lede bort avløpet fra planområdet. 

3.6.4 Overvann 

Asplan Viak AS har gjennomført en beregning som viser marginale endringer av 
overvannsmengder. Molde Vann og Avløp KF viser til at det er kommunalt overvannsanlegg i 
nærheten av feltet med tilstrekkelig kapasitet til å kunne lede bort dagens overvannsmengder 
fra området. 

 Rekkefølgebestemmelser 3.7

3.7.1 Kryss Kometvegen-Kviltorpvegen 

Kryss Kometvegen-Kviltorpvegen skal opparbeides med fotgjengerkryssing og frisiktsone jf. 
gjeldende før brukstillatelse for forretning i BKB kan gis. 

3.7.2 Fortau 

Etablering av fortau o_SF1, o_SF2 og o_SF3 langs Kometvegen skal være gjennomført før 
brukstillatelse for forretning i BKB kan gis. 

4 VIRKNINGER AV PLANFORSLAGET 

 Stedets karakter, estetikk og arkitektonisk kvalitet 4.1

Planlagt tiltak vil visuelt rydde noe opp i området ved oppstramming av bygningsfasader og 
strukturering av parkeringsareal, men vil også bidra med nye visuelle elementer som skilting 
og annen branding tilhørende dagligvarekjeden.  

 Nærmiljø 4.2

Etablering av dagligvarebutikk vil medføre generell trafikkøkning i nærområdet for boligene 
tettest på tiltaket. Butikkens åpningstider vil gi ferdsel i større deler av døgnet enn dagens 
aktivitet. 
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 Kulturminner og kulturmiljø 4.3

Tiltaket antas ikke å ha vesentlig virkning for kulturminner og kulturmiljø. 

 Naturmangfold 4.4

Tiltaket vil ikke ha vesentlig virkning for naturmangfold. 

 Framtidig trafikksituasjon 4.5

4.5.1 Kapasitetsberegninger adkomst 

Asplan Viak AS har gjennomført en trafikkanalyse som viser framtidig maksimal 
trafikkmengde basert på erfaringstall for turproduksjon fra Statens vegvesens Håndbok 713. 
Turproduksjonsberegningene gir en trafikkøkning på rundt 500 kjøretøy i døgnet til og fra 
planområdet. Denne økningen kommer hovedsakelig fra etablering av dagligvarevirksomhet. 
Økningen i trafikken ble fordelt ut i vegnettverket i makstimen for å beregne framtidig 
situasjon. Resultatene fra kapasitetsberegningene i framtidig situasjon med signalanlegg i 
krysset Kviltorpvegen/E39 er tilnærmet lik dagens situasjon, med en liten økning i 
metningsgrad i signalanlegget. Resultatene indikerer videre at det ikke er risiko for 
tilbakeblokkering fra krysset til Kometvegen / Kviltorpvegen og sørover til E39 med økt trafikk 
fra turproduksjon i planområdet. 

Signalanlegget i krysset Kviltorpvegen/E39 er planlagt erstattet med rundkjøring i 
reguleringsplan E39 Kviltorp – Legrovik. Denne løsningen er også analysert og 
kapasitetsberegningene viser her at det vil være god trafikkavvikling uten risiko for 
tilbakeblokkering hverken mot krysset til Kometvegen eller fra Kometvegen mot E39. 

4.5.2 Trafikøkning i Kometvegen 

I tillegg til Asplan Viaks trafikkanalyse har Astero AS utført en trafikktelling ved øvrige 
dagligvarebutikker i Molde av tilsvarende størrelse som planen legger til rette for. Denne 
tellingen indikerer at tiltaket medfører liten eller ingen trafikkøkning sammenliknet med 
dagens situasjon, og at turproduksjonen i Asplan Viaks trafikkanalyse, som er basert på 
standardtall, gir større trafikkmengde enn det som er reelt for tiltaket. Omdisponering til 
dagligvarehandel vil også føre til redusert tungtrafikk sammenlignet med dagens regulering. 
Tidsperiodene med høyest trafikk til og fra planområdet blir forskjøvet til utenfor tidene for 
skolestart og slutt.  

Delen av Kometvegen som blir berørt av trafikkøkningen begrenser seg til de første 60 m fra 
Kviltorpvegen frem til avkjøringen til planområdet.  

Det må forventes økning av gangtrafikken i Kometvegen som følge av tiltaket. Planen legger 
til rette for utvidelse av Kometvegen med tosidig fortau og forbedret sikt i krysset 
Kometvegen/Kviltorpvegen. Dette vil øke trafikksikkerheten i planområdet betydelig. 

 Grunnforhold 4.6

Tiltaket antas ikke å ha vesentlig virkning for grunnforhold. 
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 Støy 4.7

Områdene langs E39 og Fv404-Kviltorpvegen ligger i rød og gul støysone med dagens 
trafikkmengde, jf. fig 2-6. (Kilde. GisLINK). Det skal svært stor økning i trafikkmengde til før 
støynivået øker merkbart. Selv om trafikkmengden i Kometvegen mer enn dobles er den 
fortsatt så liten i forhold til hovedstøykildene at bidragene fra E39 og Kviltorpvegen vil være 
dominerende. Økning i trafikkmengde som følge av planlagt tiltak i planområdet, vil derfor 
bidra minimalt til påvirkning av støyforholdene for eksisterende bebyggelse. 

 Virkning av handelsetablering 4.8

Undersøkelser viser at folk har det travelt når de handler dagligvarer i hverdagen og helst 
velger en butikk nær der de bor eller der de ferdes. Mangler butikk i nærområdet er det 
større sannsynlighet for økt bruk av bil og andre transportmidler. Det er derfor sannsynlig at 
bedring av dagligvaretilbudet lokalt på Kviltorp samlet sett vil føre til mindre transportbehov 
og kortere turer. Nær tilgang på dagligvarebutikk regnes som en positiv kvalitet for et 
boligområde.  

Tilbudet vil også være attraktivt for trafikanter på E39. Dette vil særlig gjelde beboere i Årølia, 
men også pendlere til/fra Molde. 

«Som en del av norsk varehandel, er dagligvarehandelen en viktig bidragsyter til 
verdiskaping og sysselsetting. Mange unge får sin første arbeidserfaring fra nettopp 
dagligvarehandelen. Den er også en godt fungerende inngangsport for de som synes det er 
vanskelig å komme inn og fungere i norsk arbeidsliv». Virke Dagligvare – 2015. 

Arbeidstreningsplassene som planlegges tilrettelagt vil være et svært positivt tiltak som kan 
gi muligheter for den enkelte arbeidstaker, mulighet for kunder til å velge handel med 
«ekstraverdi», samt utvikle konsept og modeller for arbeidsintegrering som kan benyttes ved 
andre bedrifter på sikt.  

 Avveining av virkninger 4.9

Området vil få en generell oppgradering og kvalitetsheving på uteområder og avkjørsler, 
samt fasadeendring tilpasset dagligvarekjede. Aktivitetsnivået i planområdet vil øke noe i 
forbindelse med etablering av dagligvareforretning. Butikkens åpningstider vil trolig også gi 
aktivitet i større perioder av døgnet/uka enn dagens aktivitet. Endringen vil være merkbar for 
de nærmeste naboene til planområdet. 

Beregnet økning i trafikkbelastning til/fra planområdet som følge av planlagt tiltak (etablering 
av dagligvareforretning) vil ikke medføre tilbakeblokkering på E39, hverken med 
eksisterende kryssløsning eller vedtatt regulert kryss for E39.  

Med økning i trafikkmengde stiger også risiko for uønskede trafikkhendelser. Økt risiko 
møtes med etablering av tosidig fortau langs Kometvegen, utbedring av siktforhold i krysset 
Kometvegen–Kviltorpvegen og opprydding av forgjengerkryssing i Kometvegen. 

Grunnforhold vurderes til ikke å gi vesentlig risiko i plansaken da eksisterende 
grunnundersøkelser i utkanten av planområdet påviser faste masser til fjell. Det planlegges 
ikke etablert ny bygningsmasse. 

Støy fra E39 og Kviltorpvegen er en utfordring for en del boliger i området. Tilskuddet fra ny 
planlagt akitvitet vil være minimal og vil ikke medføre vesentlig endring i støybelastning. 
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Ut fra tetthet og plassering av dagligvarebutikker i bydel Kviltorp og videre østover vurderes 
etableringen av dagligvareforretning i dette området som fornuftig. Samvirke mellom Astero 
og dagligvarekjede vil være et svært positivt og spennende prosjekt.   

5 INNKOMNE INNSPILL 

 Merknader til varsel om oppstart 5.1

Det kom inn totalt 9 merknader til varsel om oppstart av reguleringsplanarbeidet. 
Merknadene er referert i sammenfattet form og kommentert. Merknadene er vedlagt. 

5.1.1  Fylkesmannen i Møre og Romsdal 

Merknad 

Fylkesmannen gjør oppmerksom på bestemmelsene i gjeldende kommuneplan som ikke gir 
anledning til etablering av detaljhandel med samla BRA over 3000m2 utenfor område A i 
kommuneplanen.  

Det må utarbeides risiko- og sårbarhetsanalyse for planområdet. Område med fare- risiko 
eller sårbarhet skal merkes av i kartet som hensynssone. 

Vurdering 

Tas til følge. Det planlegges ikke etablert detaljvarehandel på mer enn 3000m2. 

5.1.2 Møre og Romsdal Fylkeskommune 

Merknad 

Ved planlegging av forretningsformål skal Regional delplan for attraktive byar og tettstader 
leggast til grunn. All handelsverksemd, så langt det er mogleg, skal lokaliserast i by- og 
tettstadssentrum. Fylkeskommunen ber om at Planarbeidet må avklare grunnlaget for 
handelsverksemd i området, ut frå dagens situasjon i og nær planområdet og venta framtidig 
utvikling. 

Retningslinjene i Regional delplan slår fast at det ikkje skal etablerast handelsverksemder, 
nye eller utviding av eksisterande verksemd, som kvar for seg eller samla utgjer eit 
bruksareal til detaljhandel på meir enn 3000m2 utanfor by- og tettstadssentrum. 
Kommuneplanen tillet heller ikkje etablering detaljhandel på meir enn 3000m2 utanfor A-
område. 

Kommuneplanen har også retningslinjer for lokalisering av næringsvirksomhet. 

Vurdering 

Planbeskrivelsen vil ta opp bakgrunnen for den planlagte forretnings-etableringen ut fra 
relevante perspektiv. 



Planbeskrivelse. Detaljregulering Kometvegen 1-5 24 

 

Astero AS Asplan Viak AS 

 

5.1.1 Statens vegvesen 

Merknad 

Statens vegvesen opplyser at de er gjort kjent med Astero sine planer om etablering av 
dagligvareforretning i planområdet. Statens vegvesen savner i den forbindelse kommunens 
overordnede vurderinger av en slik etablering. 

Bestemmelser for areal (F1) i gjeldende plan skal videreføres i ny plan. 

Varslet plangrense vil omfatte deler av gang- sykkelveg langs Kviltorpvegen/E39. Det er 
ønskelig at dette området i denne planen reguleres som vegformål (kode 2010) i påvente av 
sammenhengende regulering av gang- sykkelvegtrasé i ny reguleringsplan for E39 Fuglset-
Kviltorp. 

Planavgrensing i sør går i fasadelivet til hovedbygningen i Kometvegen 5 (gnr 29, bnr 52) 
med en avstand på 20 meter fra senterlinje til E39. Endelig utforming av plankart skal skje i 
dialog med Statens vegvesen før utlegging til offentlig ettersyn. 

Kryss Kviltorpvegen X Kometvegen må reguleres etter kravene til geometrisk utforming i 
henhold til håndbok N100. Frisikt må reguleres som uregulert T-kryss. 

Gang- sykkelveg  gjennom Kviltorpvegen X Kometvegen må videreføres og det må reguleres 
frisikt til begge sider. 

Det må lages en trafikkanalyse som synliggjør hvor mye trafikk planlagt arealbruk vil 
generere. Analysen må omfatte konsekvenser for E39, Kviltorpvegen og Kometvegen. 

Analysen må også avklare faren for eventuell tilbakeblokkering på E39, -med dagens løsning 
og med regulert rundkjøring. 

Vurdering 

Bestemmelsene  for F1 vil bli videreført i ny plan så langt det er hensiktsmessig. Deler av 
gjeldende bestemmelser er utarbeidet med utgangspunkt i annen bruk av området. 

Øvrige merknader er innarbeidet i planen. 

5.1.2 NVE 

Merknad 

NVE påpeker at Statens vegvesen tidligere har avdekt kvikkleiresoner like øst for 
planområdet. NVE mener risiko for kvikkleire innen planområdet er så høg at den må 
avklares gjennom geoteknisk undersøkelse, jf. prosedyre for utredning av 
aktsomhetsområder og faresoner i NVE sin kvikkleirerettleiar 7/2014 «Sikkerheit mot 
kvikkleireskred». 

Vurdering 

Statens vegvesen har gjennomført grunnundersøkelser i forbindelse med reguleringsplan for 
E39 Kviltorp – Årø. Asplan Viak har gått gjennom rapporten med geotekniker fra Statens 
vegvesen. Det er bl.a. grunnboret vest for Kviltorpvegen for å undersøke for planlagt 
undergang ved regulert rundkjøring. Vest for Kviltorpvegen ble det registert fast 
morenemasse til berg. Kvikkleirelommene som er avdekt befinner seg i Lergrovika ca. 650m 
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øst for planområdet. På bakgrunn av funnene er det vurdert slik at det ikke er behov for nye 
grunnundersøkelser i planområdet. 

Det planlegges heller ikke etablert nye bygninger i planområdet. 

5.1.3 Avinor 

Merknad 

1. Avinor gjør oppmerksom på høyderestriksjoner for områder som ligger innenfor 
restriksjonsflate for lufthavnen. Høyderestriksjonsflaten ligger på kote 24 i sørlig del av 
planområdet og stiger lineært mot nordvest til kote 33 i Kometvegen. Det må angis 
bestemmelser i reguleringsplanen som sikrer at høyderestriksjonene for lufthavnen ivaretas. 

2. Avinor gjør oppmerksom på byggerestriksjoner for flynavigasjonsanlegg. Planområdet får 
et byggerestriksjonskrav gitt av LOC07. Det må angis bestemmelser i reguleringsplanen som 
sikrer at byggerestriksjonene for flynavigasjonsanlegg ivaretas. 

3. Planområdet ligger innenfor siste del av innflygingen til bane 07 og størrelse og plassering 
av bygningsmassen vil være avgjørende med hensyn til turbulenspåvirkning. Avinor ber om 
at bestemmelser for turbulensvurdering tas inn i reguleringsplanen. 

4. Planen ligger innenfor siste del av innflygingen til bane 07. Avinor ber om at bestemmelse 
for belysning tas inn i detaljreguleringsplanen. 

Planområdet ligger i midtre del av gul flystøysone. Lydkrav etter TEK10 må oppfylles for den 
planlagte bebyggelsen. 

Avinor vil vurdere å fremme innsigelse til planen dersom bestemmelser for pkt. 1-4 ikke 
innarbeides i detaljreguleringsplanen. 

Vurdering 

Tas til følge. 

5.1.4 Istad Nett 

Merknad 

Istad nett har kabler m.m. i planområdet. Innstallasjonene vil trolig bli berørte. Nødvendig 
flytting/omlegging må helt eller delvis dekkes av utbygger. 

Istad nett ber om å bli informert så tidlig som mulig i prosjekteringsfase for dialog om 
løsninger. 

Istad nett ber om å få tilsendt godkjent reguleringsplan i SOSI format. 

Vurdering 

Tas til følge. Endelig sosi-versjon vil foreligge fra Molde kommune og må leveres derfra. 
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5.1.5 Syklistenes landsforening 

Merknad 

Syklistenes landsforening påpeker at det det er viktig at kravet til frisikt oppfylles, både i 
krysset med Kviltorpveien og i Kometveien da det er mange gående og syklende som ferdes 
i området. 

Det antas at all parkering skal foregå på tomta og ikke i den allerede trange Kometvegen. 

Vurdering 

OK. 

5.1.6 Mattilsynet 

Merknad 

Ingen merknad. 

5.1.7 Ole Sigfred Lorentzen 

Merknad 

Lorentzen ber om at innkjøring til parkeringsplass for Astero ikke kommer i konflikt med hans 
innkjøring. 

Videre ønsker han at det lages et grøntområde med beplantning eventuelt en voll med 
beplantning for å skjerme parkeringsplassen fra hans eiendom. 

Lorentzen ber om at hans sandfangkum ikke benyttes til kommunal avløpskum ved 
eventuelle endringer på Kometvegen. 

Vurdering 

Avkjørsel til Astero vil ikke komme i konflikt med innkjøring til Kometvegen 2A. 

Areal som ikke beslaglegges av krav til frisikt vil bli planlagt som parkeringsareal for 
Astero/dagligvareforretning. 

Det forutsettes at kommunale sandfang håndterer drenering fra Kometvegen. 

 Merknader etter offentlig ettersyn 5.2

Det kom inn totalt 10 merknader offentlig ettersyn av reguleringsplanarbeidet. Merknadene er 
referert i sammenfattet form og kommentert. Merknadene er vedlagt. 

5.2.1 Molde Vann og Avløp KF 

Molde Vann og Avløp KF gjør oppmerksom på at de har 3 traséer med ledningsnett gjennom 
planområdet. Den vestligste traséen ligger tett inntil foreslått byggegrense. Det skal i 
utgangspunktet være minimum 4 meter avstand fra kommunale va-ledninger til byggegrense. 
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Det står et næringsbygg som i sin helhet dekker arealet innenfor byggegrensen. På grunn av 
uforholdsmessig stor kostnad ved flytting av bygget vil det i dette tilfellet tillates byggegrense 
tilsvarende dagens bygg. 

Vurdering 

OK. 

5.2.2 Fylkesmannen i Møre og Romsdal 

Planbestemmelsene begrenser dagligvarehandelen til 1300 m2 BRA. I planomtalen er det 
beskrevet at det innenfor én kilometer radius fra planområdet kun er én dagligvarebutikk på 
Bergmo. Fylkesmannen vurderer at det ut fra boligtettheten på Kviltorp kan aksepteres at ny 
dagligvarehandel blir nærbutikk for disse. 

Vurdering 

OK. 

 

 

5.2.3 Kyrre Bjørdal Sæther 

Viser til at det allerede er en betydelig trafikkbelastning gjennom Kometvegen/Siriusvegen og 
at planforslaget vil føre til en betydelig trafikkøkning i Kometvegen. Kometvegen har mange 
småbarnsfamilier og det er mange forgjengere i området hele døgnet. Krysset Kometvegen / 
Kviltorpvegen vil bli tungt belastet og være et høyrisikoområde for trafikkulykker. 

En økning av gjennomgående trafikk i Kometvegen/Siriusvegen som oppleves som en 
truende og uakseptabel konsekvens. Han ønsker derfor at det blir forbudt med 
gjennomgjøring gjennom Kometvegen/Siriusvegen for brukere av den nye 
dagligvarebutikken. 

Vurdering 

Vi deler Statens Vegvesenets syn, at fortau på begge sidene av veien vil være en betydelig 
forbedring av sikkerheten. Astero AS vil derfor avgi ytterligere 2,5 m av tomten sør for 
Kometvegen for å kunne tilrettelegge for tosidig fortau uten at vegen kommer inn på 
eiendommene på nordsiden av vegen.  

Planen legger til rette for utvidelse av Kometvegen med tosidig fortau og forbedret sikt i 
krysset Kometvegen/Kviltorpvegen. De som bor i Siriusvegen har også alternativ skolevei via 
Amtmannsvegen.  

Delen av Kometvegen som blir berørt av trafikkøkningen begrenser seg til de første 60 m fra 
Kviltorpvegen frem til avkjøringen til planområdet. Asplan Viak AS sin trafikkanalyse som 
viser framtidig maksimal trafikkmengde er basert på erfaringstall for turproduksjon fra 
Statens vegvesens håndbok 713.  

Astero AS har i tillegg utført en trafikktelling ved øvrige dagligvarebutikker i Molde av 
tilsvarende størrelse som planen legger til rette for. Denne tellingen indikerer at tiltaket 
medfører liten eller ingen trafikkøkning sammenliknet med dagens situasjon, og at 
turproduksjonen i Asplan Viaks trafikkanalyse, som er basert på generelle erfaringstall, gir 
større trafikkmengde enn det som er reellt for tiltaket. Omdisponering til dagligvarehandel vil 
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også føre til redusert tungtrafikk ift dagens regulering. Tidsområdene med høyest trafikk til og 
fra planområdet kommer utenfor tidene for skolestart og slutt. 

Stenging av Kometvegen/Siriusvegen må vurderes av Molde kommune uavhengig av 
planarbeidet. 

5.2.4 Charlotte Tynes 

Charlotte Tynes setter opp to av de mulige scenarioene om planforslaget ikke blir vedtatt: 

Scenario 1: Astero må selge arealene og samle stålproduksjonen i Marsvegen. Nytt 
industriforetak vil da ta over området. Dette vil sansynligvis innebære økning av trafikk og 
støy, da dagens situasjon med Astero er fint tilrettelagt og uten nevneverdig trafikk- og 
støysjenanse for nærmiljøet.  

Scenario 2: Astero legger opp til samdrift mellom Kometvegen og Marsvegen som medfører 
mer tungtransport mellom lager og produksjon, og i forbindelse med videresalg. Dette er en 
tungtrafikk og en produksjon som kan pågå gjennom hele døgnets tider og vil medføre økt 
støy og økt trafikk i nærmiljøet i Kometvegen. 

Ønsker Astero Handel velkommen og håper og tror Molde kommune og alle i nærmiljøet 
forstår og ser verdien i det som er presentert og foreslått. 

Hun viser videre til at trafikkanalysene viser en topp av kunder til dagligvare som ligger 
utenfor tidene barna går til og fra skolen, samt at en omregulering av området vil føre til en 
reduksjon av tungtrafikken til og fra dagens regulerte industriområde. En ny nærbutikk vil 
også føre til at beboere i nærområdet vil kunne gå til butikken og dermed redusere 
trafikkmengden. 

Hun ber også om at høringsfristen blir forlenget slik at beboere og Kviltorp Skole får bedre 
mulighet til å sette seg inn i plansaken og komme med innspill. 

Vurdering 

Det er tidligere belyst alternativ aktivitet til handel i «Tilleggsopplysninger omregulering av 
Kometvegen 5» 31.oktober 2017 fra Astero AS. Denne viser at alternativet til handel er økt 
industriell aktivitet i planområdet. Dette vil gi økning i tungtransport og dertil mer støy og 
støv. En økning av industriell aktivitet på tomten vil fremstå som negativt for nærmiljøet. 

Vedrørende fremtidig trafikksituasjon vises det til svar til Kyrre Bjørdal Sæther ang. dette. 

Høringsfristen er i samsvar med plan- og bygningslovens §12-10. 

5.2.5 Tor Arne Lund 

Viser til tidligere avslag av omregulering til bensinstasjon i planområdet på 90-tallet med 
begrunnelse i trafikale problemer med støy, støv og skoleveg med mange myke trafikanter 
langs Kometvegen og Kviltorpvegen.  

Ønsker å beholde trærne på «Essotomten» og trerekken mot nord beholdes da disse er et 
trivselsmoment for fugler og beboere i Kometvegen og omliggende områder. Trærne 
skjermer beboerne i Kometvegen fra støv, støy og innsyn til de store hvite fasadene på 
bebyggelsen i planområdet.   

Vurdering 

Planen legger til rette for utvidelse av Kometvegen med tosidig fortau og forbedret sikt i 
krysset Kometvegen/Kviltorpvegen. 
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Vedrørende fremtidig trafikksituasjon vises det til svar til Kyrre Bjørdal Sæther ang. dette. 

Utvidelse av Kometvegen til vegklasse Sa2 med tosidig fortau medfører at trerekken på 
nordsiden av bebyggelsen og vegetasjonen nordøst i planområdet må fjernes. 

I planen er det lagt inn bestemmelse om at det ved byggesøknad skal følge en utomhusplan 
som viser utforming av parkeringsarealet der det skal legges vekt på estetisk tiltalende 
utforming med grønne felter, permeable overflater, trær og busker. 

Formålsområde o_SVG3 nordøst i planområdet avsatt til Annen veggrunn – grøntareal og 
skal opparbeides med gressplen og/eller høytstammede trær. 

Vegetasjon har ellers minimal støydempende effekt. 

5.2.6 NVE 

Viser innspill til varsel om planstart der det ble bemerket at det er avdekket kvikkleiresoner 
like øst for planområdet. I plandokumentene er det vist til grunnundersøkelser som Statens 
vegvesen har gjennomført rett øst for planområdet med funn av fast morene til fjell. 
Geotekniker har vurdert at situasjonen vil være den samme vestover i planområdet. Siden 
planområdet ikke legge til rette for ny bebyggelse, er det vurdert at det ikke er behov for mer 
undersøkelser. 

Vurdering 

OK 

5.2.7 Statens vegvesen 

Kometvegen må utvides til vegklasse Sa2 med tosidig fortau, dette med særlig hensyn til 
mjuke trafikanter. Planområdet bør justeres noe nordover langs Kometvegen slik at hele 
vegbredden og fortau inkluderes i planen. 

Det må legges inn rekkefølgebestemmelse om etablering av fortau og en bestemmelse om 
at fortau skal opparbeides iht. håndbok N100. 

Bebyggelse i planområdet kan ikke innrettes slik at arealet etter «Brakka» som skal rives sør 
for planområdet tas i bruk/båndlegges.   

Vurdering 

Merknaden om utvidelse til tosidig fortau er tatt til følge, og i revidert planforslag er 
Kometvegen utvidet til vegklasse Sa2. Utvidelsen skjer i sin helhet mot sør på eiendommen 
til Astero AS. Nordlig formålsgrense for fortau er lagt i eksisterende skulderkant for 
Kometvegen slik at tomtene på nordsiden av vegen ikke blir redusert som følge av tiltaket.  

Merknaden om utvidelse av planområdet mot nord er tatt til følge. Planområdet er utvidet til 
eksisterende nordlig skulderkant for Kometvegen slik at areal for tisidig fortau er inkludert i 
planforslaget.  

Det er lagt inn rekkefølgebestemmelse og bestemmelser for opparbeidelse av fortau og 
gang- og sykkelveg innenfor planområdet. 

Arealet for «Brakka» er ikke inkludert i planområdet. 
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5.2.8 Unni Bjørseth 

Ber om at fristen for bestemmelse av forslaget utsettes og heller ses i sammenheng med 
planene videre for hele Kometvegen. 

Bemerker at en trafikkøkning i Kometvegen i kombinasjon med 4-felts veg langs E39 vil føre 
til en betydelig økning i trafikkbildet, sterkere luft- og støyforurensning. Dette vil bli en stor 
belastning for beboerne i Kometvegen. 

Vurdering 

Høringsfristen er i samsvar med plan- og bygningslovens §12-10. 

Området er i dag reglert til småindustri, lager og forretning. Økningen av miljøulempen i 
forhold til dagens situasjon vil være begrenset. 

Se også svar til Kyrre Bjørdal Sæther ang. fremtidig trafikksituasjon. 

5.2.9 Avinor 

Avinor viser til at de krav de har stilt i sin uttalelse i forbindelse med varsel om oppstart av 
planarbeidet er ivaretatt og har ingen ytterligere merknader i forbindelse med offentlig 
ettersyn av detaljreguleringsplanen. 

Vurdering 

OK. 

5.2.10 Møre og Romsdal fylkeskommune 

Møre og Romsdal fylkeskommune har ut i fra sine ansvarsområder ingen særskilte 
merknader. 

Vurdering 

OK. 

 

 

 


