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Plan ID 

201420 

Detaljregulering for gang- og sykkelveg fra kryss til Dragsvågen til 
Bolsøya skole 
 

§ 1 Felles bestemmelser 

Fellesbestemmelser gjelder for hele planområdet dersom ikke annet er spesifi-
sert. 

§ 1.1 Plantype, planens formål og avgrensning 

Det regulerte området er vist med reguleringsgrenser på plankart sist revidert 
13.07.2018. 

Reguleringsplanen er en detaljregulering etter Plan- og bygningsloven § 12-3. 

Planen vil erstatte deler reguleringsplan med plannummer 201335 vedtatt 
3.9.2015, plannummer 201318 vedtatt 17.12.2015, plannummer 200604 vedtatt 
28.9.2006, plannummer 200901 vedtatt 18.6.2009, plannummer 0202 vedtatt 
28.11.2002 og plannummer 0676 vedtatt 15.9.1979, plannummer 1781, vedtatt 
18.02.1992. 

Hensikten med reguleringen er å legge til rette for en oppdatert hovedveg med 
sideatkomster og etablering av en gjennomgående gang- og sykkelveg.  

§ 1.2 Utearealer 

For boligområder samt forsamlingshus og barnehage skal det ved byggesøk-
nad utarbeides en utomhusplan. Utomhusplanen skal være i målestokk på 
minst 1:500. Den skal vise: 

▪ eksisterende og nye koter og punkthøyder 
▪ utforming av uteareal/framtidig terrenget 
▪ valg og plassering av planter og trær samt bevaring av eksisterende ve-

getasjon 
▪ utforming av lekearealet samt plassering av lekeapparater 
▪ hvileplasser med utforming og møblering 
▪ belysning 
▪ plassering og utforming av overvannshåndtering og fordrøyning i plan-

området 
▪ utforming av gangarealer 
▪ inndeling i private, halvprivate og felles/offentlige arealer 
▪ materialvalg 
▪ universell utforming av de ovennevnte tiltak 
▪ angivelse av eksisterende trær som skal bevares 
▪ tomtegrenser 
▪ trapper og støttemurer 
▪ biloppstillingsplasser og manøvreringsareal 
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▪ garasjeplassering 
▪ renovasjon 

Utomhusplanen er grunnleggende for byggesaken. 

§ 1.3 Universell utforming 

Prinsippet for universell utforming og tilgjengelighet, jf. gjeldende byggeforskrif-
ter, skal legges til grunn innenfor reguleringsformålene ved utforming av byg-
ninger, adkomst, parkeringsplasser, gangarealer, felles utearealer, lekeplasser 
o.l. 

§ 1.4 Støy 

a. For planområdet skal det sikres at støynivået ligger innenfor grensene gitt i 
lov og retningslinjer. Dette skal sikres at grenseverdiene overholdes spesiell 
for uteareal og lekeplasser. Oppfylling av kravene må dokumenteres. 

b. Planlagte støyskjermingstiltak skal inneholde en estetisk vurdering av for-
holdet til omgivelse vedrørende omfang, materialbruk og fargevalg. 

§ 1.5 Miljø og bærekraft 

Ved planlegging og opparbeidelse av alle områder innenfor planen skal det legges 
vekt på løsninger av helhetlig miljø- og ressurstenkning.  
 

a. Inngrep i natur og landskap skal minimeres. Andel forseglet areal skal minime-
res. Ved behov for fast dekke skal permeable løsninger prioriteres. 

b. Innenfor planområdet kreves det etablert anlegg for oppsamling, fordrøyning, 
rensing og bortleding av overflatevann fra bebyggelse, veier og andre arealer. 
Dette gjelder også for overvann som kommer fra områder utenfor planområdet.  

c. Overvannshåndteringen innenfor området skal primært baseres på overflateba-
serte løsninger. Overvannet skal utnyttes som ressurs for å oppnå økt rekrea-
sjonsverdi og trivsel, og samtidig bidra til å skape et best mulig bomiljø. Dette 
forutsetter at det oppnås estetisk gode løsninger med akseptabel vannkvalitet 
som også er driftsmessig forsvarlige.  

§ 1.6 Kulturminner 

Dersom det i forbindelse med utbyggingen oppdages automatisk fredete kul-
turminner, skal arbeidet stanses i den utstrekning det berører kulturminnene 
eller deres sikringssoner på 5 meter. Melding om funn skal straks sendes fyl-
keskommunens kulturavdeling, jf. lov om kulturminner § 8, annet ledd.  
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§ 1.7 Tekniske anlegg 

a) Høyspentlinje, fordelingsnett for strømforsyning og for tele-/tv-
/datakommunikasjon o.l. skal innenfor planområdet legges som jordkabler. 

 

§ 1.8 Lekeplasser/Uteoppholdsareal 

Uteoppholdsareal på minst 50 kvm/boenhet skal oppføres på egen grunn. Ter-
rasser og balkonger kan inkluderes i beregningen. Evt. lekeplasser skal oppfø-
res etter samme regler som satt i kommuneplanens arealdel for Molde, del 1, 
2015-2025.  

§ 1.9 Parkering 

Parkeringsareal oppføres etter samme regler som satt for «øvrige områder» i 
kommuneplanens arealdel for Molde, del 1, 2015-2025.  

§ 1.10 Forhold til restriksjoner rundt flyplassen 

Maksimal høyde på gatebelysningen og bygg skal ikke overstige høydekote 
+60 meter over havet av hensyn til restriksjonsplanen for Molde lufthavn. 

 

Av sikkerhetsmessige hensyn for innflygningen til Molde lufthavn må gatelysene 
være utformet slik at de sender lyset ned mot bakken og det skal være skjerm-
ing mot å spre lyset horisontalt. 

§ 2 Formål med detaljreguleringen 

Området reguleres til følgende formål, jfr. Plan- og bygningslovens (PBL) § 12-
5: 

Bebyggelse og anlegg (PBL § 12-5 nr. 1) 

▪ Boligbebyggelse – frittliggende småhusbebyggelse 
▪ Barnehage 
▪ Forsamlingslokale 
▪ Energianlegg 
▪ Grav- og urnelund 

 

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (PBL § 12-5 nr. 2) 

▪ Kjøreveg 
▪ Fortau 
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▪ Gang/sykkelveg 
▪ Annen veggrunn – tekniske anlegg 
▪ Holdeplass/plattform 
▪ Kollektivholdeplass 
▪ Parkeringsplasser med bestemmelser 

 

Grønnstruktur (PBL § 12-5 nr. 3) 

▪ Friområde 

Landbruks-, natur og friluftsformål (PBL § 12-5 nr. 5) 

▪ Landbruks-, natur-, og friluftsområdet samt reindrift 
 

§ 3 Hensynssoner 

Innenfor planområdet er følgende hensynssoner innført, jf. Plan- og bygningslo-
vens (PBL) §§ 12-6 og 11-8: 

 

Sikringssone (PBL § 11-8 a) 

▪ Sikringssone – Frisikt 
▪ Båndlegging etter lov om kulturminner 

 

§ 3 Bebyggelse og anlegg 

§ 3.1 Boligbebyggelse – frittliggende småhusbebyggelse (BFS_1, BFS_2) 

▪ Innenfor området kan det etableres eneboliger og vertikal delte to-
mannsboliger. 

▪ Maks. utnyttelsesgrad er %-BYA = 30 % 
▪ Maks. byggehøyde skal være i samsvar med plan- og bygningslovens 

§ 29-4. 
▪ Per boenhet skal det etableres 2 bilparkeringsplasser på egen grunn 
▪ Bygg skal plasseres innenfor angitte byggegrenser 

▪ Garasjer, frittliggende eller kjedet med hus, kan tillates minimum 1 m fra 
tomte-grense, men ikke innenfor byggegrense mot veg.  

▪ Tomt(ene) skal ha utkjøring mot driftsvegen. 
▪ Skjæringer, fyllinger og støttemur mot veganlegget kan inngå i tomteare-
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alet/formålet. 

§ 3.2 Barnehage 

▪ I området kan det oppføres bygg og anlegg som er naturlig knyttet til formå-
let.  

▪ Størrelsen av bygget retter seg etter behovet, hvis nødvendig kan det vur-
deres flere byggekropper. 

▪ Arealbehovet for innen- og utendørs leke- og oppholdsareal skal beregnes 
under prosjekteringen etter gjeldende regler og normer.  

▪ Utearealene skal utformes med hensyn til barnas behov for utfordrende og 
kreativ lek samt barnas sikkerhet.  

▪ Parkering for barnehagen skal skje på området p_SPP. Det skal avsettes 
minst 6 parkeringsplasser per avdeling på barnehagen. 

▪ Det skal etableres minst 2 sykkelparkeringsplasser per avdeling i barneha-
gen. 

§ 3.3 Forsamlingslokale 

▪ I området kan det oppføres bygg og anlegg som er naturlig knyttet til formå-
let.  

▪ Størrelsen av bygget retter seg etter behovet. Bygningshøyden kan ikke 
overstige møne/gesimshøyde av eksiterende bygget til tidspunktet 
1.4.2017, 

▪ Parkering for forsamlingslokalene skal skje på området p_SPP og det 
skal avsettes minst 3 parkeringsplasser per 10 sitteplasser. 

▪ Det skal etableres 1 sykkelparkeringsplass per 10 sitteplasser. 

§ 4 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 

§ 4.1 Kjøreveg (o_SKV_1) 

Kjørevegen skal bygges med angitt asfaltert bredde på 5,5 meter i samsvar 
med kommunale krav til atkomstveg type A1. 

§ 4.2 Kjøreveg (p_SKV_1-3) 

Kjørevegen skal bygges med angitt bredde. 

§ 4.3 Fortau (o_SF) 

a) Fortauet skal bygges med regulert bredde 
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b) Fortauet skal belyses på en måte som oppfyller kravene til universell utfor-
ming. 

c) Der fortauet legges forbi atkomster til landbruksareal/eiendommer skal for-
tauet senkes ned til et nivå på 2 cm. 

§ 4.4 Gang-/Sykkelveg (o_SGS) 

a) Gang- og sykkelvegen skal bygges med en bredde på 3 meter (o_SGS) og 
4 meter (o_SGS_1) 

b) Det skal merkes et skille mellom gangareal og sykkelareal  
c) Gang- og sykkelvegen skal belyses på en måte som oppfyller kravene til 

universell utforming 
d) Alle 200 meter skal det – der mulig – etableres universell utformete hvile-

benker. Hvilebenker kan stå utenfor det regulerte området. 
e) Der gang- og sykkelvegen legges forbi atkomster til landbruks-

areal/eiendommer skal fortauet senkes ned til et nivå på 2 cm. 
f) Så vidt mulig skal gang-/sykkelveg oppfyller kravene for universell utforming. 

§ 4.5 Overganger 

a) Overganger over hovedvegen ved bussholdeplassene o_SH_1, o_SH_2 og 
skolen skal utformes universell utformet i samsvar med håndbok V127 med 
varselindikatorer og beskrevet kantsteinutforming/retningsindikatorer. 

b) Overganger over sidevegene ved bussholdeplass o_SH_1, ved parkerings-
plassen og over Dragarøra skal være bygd, merket og skiltet i samsvar med 
figur 4.12 (kap. 4.2.1) i sykkelhåndboka V122 til Statens vegvesen.  

c) Alle overganger skal være belyst. 

§ 4.6 Annen veggrunn – tekniske anlegg 

I områdene vist som annen veggrunn skal det etableres skråninger for skjæ-
ringer og fyllinger for kjøreveg og gang- og sykkelveger.  

Innenfor disse områdene tillates opparbeidet i grunnen nødvendige tekniske 
anlegg, så som vann, avløp, overvann, kabelanlegg, belysning, skilt, o.l. Skilt og 
lysanlegg skal ikke være påkjørselsfarlig. 

Områdene kan midlertidig benyttes til anleggsområde – riggområder før de til-
sås og beplantes. Arealene skal være offentlig eiet. 

Områdene skal tilsås. 

§ 4.7 Holdeplass/plattform 

Områdene skal opparbeides med samme kravene som i den kommunale hol-
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deplassnormen. Det skal etableres leskur, sykkelstativ, ledelinjer, benk og søp-
pelbeholder i samsvar med normen. Holdeplassen skal være belyst slik at den 
oppfyller kravene for universell utforming. 

§ 4.8 Kollektivholdeplass 

Området skal asfalteres og brukes til busslomme. Asfalteringen skal være slik 
at kravene om kantsteinhøyde overholdes til enhver tid. 

§ 4.9 Parkeringsplass med bestemmelser 

Parkeringsplassen skal dekke behovene for parkering til områdene regulert til 
barnehage og forsamlingslokale. Parkeringsplassen kan også brukes til frilufts-
aktiviteter utenfor åpningstiden for barnehagen. 

§ 4.10 Inn- og utkjøringer 

Alle inn- og utkjøringer langs innenfor planområdet skal oppfylle kravene til fri-
sikt og geometri satt av Statens vegvesen. 

§ 4.11 Parkering 

Parkeringsområdet o_SPA skal bygges i samsvar med reguleringskartet og 
brukes til av- og påstiging for skolen. 

§ 7 Hensynssoner 

§ 7.1 Sikringssone – Frisikt 

I frisiktsone tillates ikke sikthindrende elementer høyere enn 50 cm over kjøre-bane 
og skal for øvrig utformes i hht. Statens vegvesens veinormaler.  

§ 7.2 Båndlegging etter lov om kulturminner 

Området skal ikke berøres av bygge og anleggsarbeid. Ved bygging av vegan-
legg nord for Bolsøya skole og andre tiltak i området skal det etableres et mid-
lertidig byggegjerde langs hele området. 

Før vegen kan tas i bruk må det settes opp en kantstein på nordsiden av den 
innsnevrede vegen langs båndleggingssonen med en høyde på minst 15 cm. 
Dette for å hindre at landbruksarealet og kulturminnearealet brukes som kjøre-
areal. 
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Det er lov å bruke området til landbruksformål. 

§ 7.3 Bestemmelsesområder 
 
RbBp #1 
Tiltak i samsvar med planen er tillatt. De delene av kulturminnet, ID 136044, 
som er omfattet av planen er allerede undersøkt, og det er ikke stilt flere vilkår i 
samband med dispensasjonen. 

§ 8 Rekkefølgebestemmelser 

§ 8.1 Krav vedrørende vegetasjon 

Fjerning av vegetasjon (markdekke, busker og trær) er ikke tillatt før det forelig-
ger rammetillatelse for tiltak, og kan bare igangsettes innenfor det området som 
tillatelsen omfatter 

§ 8.2 Krav til veger, vann- og avløpsledninger 

Før det gis igangsettingstillatelse for tiltak for trafikkområder, vann-, overvann- 
og avløpsledninger, skal tekniske planer for disse være godkjent av kommunen. 
Så snart anleggsarbeidet er avsluttet, skal trafikkområder istandsettes og ter-
renginngrep tilsås/beplantes. Terrenget tilrettelegges slik at stedegen vegeta-
sjon raskt kan etablere seg. 

 

Gang og sykkelvegen kan bygges uavhengig fra kjørevegen. Det kan bare gis 
tillatelse til bygging av gang og sykkelvegen, når vegkryss inkluderes i tiltaket. 

§ 8.3 Krav før ferdigattest for tiltak 

Før det utstedes ferdigattest for tiltak på enkelttomter og veianlegget, skal tilhø-
rende utearealer være ferdig opparbeidet slik det er beskrevet og godkjent i 
utomhusplanen. Dersom bygninger eller områder tas i bruk vinterstid, skal ute-
arealene opparbeides så snart som mulig påfølgende år. 

Dette gjelder følgende tiltak (hvis planlagt/nødvendig): 

▪ Sikringsgjerder langs vegskjæringer mot byggeområder, friområder, fel-
lesareal o.l. 

▪ Gjerde mellom boligeiendom og lekeplass, grønnstruktur, LNF-områder 
o.l. 
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▪ Tilsåing/beplantning og belysning av områder for alminnelig ferdsel skal 
være gjennomført i samsvar med utomhusplan. 

 

§ 8.5 Overvannshåndtering 

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

§ 8.6 BFS_1, BFS_2 

Områdene BFS_1 og BFS_2 kan ikke bebygges før gang- og sykkelvegen forbi 
tomtene er ferdigstilt.  

 

Det kan ikke gis tillatelse for byggetiltak før forsyning med brannvann for boli-
gene er sikret og godkjent. 

 


