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1. Sammendrag 
 
Planor Bolig AS ervervet i 2014 Bjørnstjerne Bjørnsons veg 27 og 29 med tanke på 
fremtidig utvikling av eiendommene. Eiendommene grenser til Røysan 16 som tidli-
gere er ervervet av Planor Bolig AS. Eksisterende eneboliger i Bjørnstjerne Bjørn-
sons veg 27 og 29 planlegges revet og erstattes av et leilighetsprosjekt. Eksisterende 
flermannsbolig i Røysan 16 foreslås beholdt i nåværende form. Eiendommen har per 
i dag to avkjørsler fra Røysan. En av disse avkjørslene avgis til ny tilkomstvei til et 
underjordisk parkeringsanlegg for det nye leilighetsprosjektet.   
         
Planområdet er i kommuneplanens arealdel regulert til boligbebyggelse. Området 
ligger i hvit sone hvor fortetting kan tillates basert på ny reguleringsplan. Med hen-
hold til bestemmelser om parkering og uteoppholdsareal ligger planområdet innenfor 
sentrumsområdet. 
 
Bjørnstjerne Bjørnsons veg inngår som trasé i Kommunedelplan Hovednett for gåen-
de og syklende i Molde kommune. Del av Bjørnstjerne Bjørnsons veg nord for bolig-
prosjektet foreslås regulert med tosidig gang- og sykkelfelt i henhold til kommunens 
plan for hovednettet. 
 

 

2. Bakgrunn til planarbeid 

 

2.1 Hensikt med planen 
Planens formål er å tilrettelegge planområdet for utvikling av konsentrert boligbebyg-
gelse/blokkbebyggelse. 
 

2.2 Forslagstiller, plankonsulent og eierforhold 
 
Forslagsstiller: Planor Bolig AS v/ daglig leder Bernt Ove Vågsæter. 
 
Plankonsulent: Kosbergs Arkitektkontor AS v/ sivilarkitekt Bjarne Josefsen. 
 
Eiendommer som inngår i planområdet: 

- Bjørnstjerne Bjørnsons veg 27, Gnr./Bnr. 24/500 
- Bjørnstjerne Bjørnsons veg 29, Gnr./Bnr. 24/503 
- Røysan 16, Gnr./Bnr. 24/607 
- Del av Bjørnstjerne Bjørnsons veg, Gnr./Bnr. 24/499, 504, 502 og 677. 

 
Boligeiendommene som inngår i planområdet eies av Planor Bolig AS. 
Vegareal er kommunal veg. 
 
Molde kommune ønsket opprinnelig at en av naboeiendommene, Røysan 14 
(Gnr./Bnr. 24/604), skulle inngå i vurderingsområdet og illustreres med en mulig 
fremtidig utnyttelse. Denne eiendommen eies imidlertid ikke av forslagsstiller og en 
slik illustrasjon er oppfattet som uønsket fra eiernes side. Det er derfor ikke vurdert 
eller illustrert nye boligprosjekter på eiendommene langs Røysan.  
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3. Planprosess 

 
 
08.10.2014 Et mulig fortettingsprosjekt på eiendommene ble diskutert med 

planavdelingen i Molde kommune. Kommunen jobbet på dette 
tidspunktet med ny arealdel til kommuneplanen. Det ble besluttet 
å avvente å fremme et planforslag til dette arbeidet var ferdig. 

 
21.02.2017 Formell forhåndskonferanse avholdt. Kommunen anbefalte opp-

start av reguleringsarbeidet. Referat fra forhåndskonferanse er 
vedlagt planbeskrivelsen. 

 
05.04.2017 Melding om oppstart utsendt per post til naboer og elektronisk til 

øvrige instanser i henhold til adresselister mottatt fra kommunen. 
Det ble samtidig invitert til orienteringsmøte. Oppstarts ble videre 
kunngjort på planportalen. 

 
07.04.2017 Oppstart kunngjort med innrykk i Romsdals Budstikke. 
 
04.05.2017 Orienteringsmøte avholdt i Planors lokaler. Det ble holdt en pre-

sentasjon av pågående planarbeid og fremvist skisser av plan-
lagte boligprosjekt. Liste over oppmøtte og presentasjonen som 
ble fremvist er vedlagt planbeskrivelsen. 

 Fremmøtte ble i invitasjon og på møtet gjort oppmerksom på at 
innspill og merknader som skal være en del av offentlig saks-
gang også måtte sendes skriftlig av hensyn til ettersporbarhet. 

 
18.05.2017 Frist for innsendelse av innspill i forbindelse med oppstartsmel-

dingen. Det ble totalt mottatt 12 innspill. Alle innspill er opplistet, 
referert og kommentert under kapittel 8. Alle mottatte innspill er 
videresendt i sin helhet til saksbehandler i Molde kommune. 

 
29.05.2017 Møte avholdt med saksbehandler og arealplansjef i Molde kom-

mune. Gjennomgang av foreløpig forslag og mottatte innspill.  
 
02.06.2017 Revidert prosjektutkast oversendt Molde kommune med forslag 

til endringer og reduksjoner for å imøtekomme noen av mottatte 
innspill. 

 
 
21.12.2017 Reguleringsforslag oversendt Molde kommune. 
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4. Planstatus og rammebetingelser 

 

4.1 Overordnete planer 
Overordnet plan er Kommuneplanens arealdel for Molde, del 1, 2015-2025. Planom-
rådet er regulert til boligbebyggelse – nåværende. Området ligger i hvit sone på tilhø-
rende temakart 4 – Soner - Fortetting. I denne sonen kan fortetting tillates basert på 
ny reguleringsplan, jf. tilhørende planbestemmelse § 20.14. 
 
Med henhold til bestemmelser om parkering og uteoppholdsareal ligger planområdet 
innenfor sentrumsområdet. 
 
Bjørnstjerne Bjørnsons veg inngår som trasé i Kommunedelplan Hovednett for gåen-
de og syklende i Molde kommune. 
 

4.2 Gjeldende reguleringsplan 
Gjeldende reguleringsplan er Reguleringsplan for Røysan og Reknes sør (Planid. 
2281) fra 1985. Området er regulert til boligformål. Planforslaget vil delvis erstatte 
denne planen.  
 

 
Utsnitt av plankart - gjeldende reguleringsplaner 

4.3 Tilgrensende planer 
Mot nord grenser planområdet til Reguleringsplan for Symra-Sjukehuset-Sellanrå 
(Planid 0377, 1978) og Reguleringsplan for Parkvegen og Bj. Bjørnsons veg (Planid 
200219, 2005). Regulert vegformål vil delvis erstatte disse planene. 
 

4.4 Temaplaner 
Kommuneplanens arealdel for Molde, del 1, 2015-2025: 

- Temakart 2, Parkering 
- Temakart 3, lekeplasser og uterom 
- Temakart 4, fortetting 
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4.5 Planretningslinjer, rammer og føringer 
I henhold til statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplan-
legging bør potensialet for fortetting og transformasjon utnyttes før nye utbyggings-
områder tas i bruk. Planleggingen skal videre bidra til å styrke sykkel og gange som 
transportform.  
 
For øvrig ligger følgende retningslinjer til grunn for planleggingen:  
 

- Rikspolitisk retningslinje for å styrke barn og unges interesser i planleggingen. 
- Retningslinje for behandling av støy i arealplanleggingen T-1442/2012. 
- Retningslinje for brannslokkevann i Molde kommune. 
- Retningslinjer for adkomst, plassbehov og rekkevidde for brannvesenets kjøre-

tøy og materiell. 
- Molde kommune – boligsosial handlingsplan. 

 
 

5. Beskrivelse av planområdet (eksisterende forhold) 

 

5.1 Beliggenhet, avgrensning og planområdets størrelse 
Planområdet ligger på sørsiden av Bjørnstjerne Bjørnsons veg, omtrentlig rett nord 
for Moldebadet. Området går ned til Røysan. Adressene Bjørnstjerne Bjørnsons veg 
29 og 27, samt Røysan 16 omfattes. Planområdets størrelse er totalt ca 3760 m². 
 
 

     
Oversiktskart – Plassering markert med rød ring. Kart som viser avgrensning av planområdet. 

 
 

5.2 Dagens arealbruk og tilstøtende arealbruk 
Planområdet er i dag benyttet til boligformål, villamessig bebyggelse. Tilstøtende 
arealer er benyttet til boligformål med varierende tetthet. Vest for planområdet er 
arealene hovedsakelig bebygget med mindre bolighus med omkringliggende hager.  
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I Bjørnstjerne Bjørnsons veg 35 er en boligblokk under oppføring. Området øst for 
planområdet er sammensatt av villabebyggelse og boligblokker.  
 

5.3 Stedets karakter 
Planområdet ligger like utenfor det man tradisjonelt vil betegne som Molde sentrum 
og fremstår som et veletablert boligområde, sammensatt av villabebyggelse og 
blokkbebyggelse fra ulik byggetid. 
 
De fleste bolighusene langs sørsiden av Bjørnstjerne Bjørnsons veg er av eldre dato. 
Senere utbyggingsprosjekter på nærliggende eiendommer gjør at området har vært 
under en viss endring til mer konsentrert bebyggelse. Dette kan forventes å bli for-
sterket ved fremtidige prosjekter, blant annet er et større område lenger øst nylig om-
regulert fra villabebyggelse til konsentrert boligbebyggelse (jf. detaljregulering for om-
rådet ved Fylkeshuset). 
 
Naboeiendommer mot vest/sør-vest består av eneboliger og mindre flermannsboli-
ger. Eldre boliger har opprinnelig hatt større eiendommer, men området har gjennom 
tiden vært gjenstand for en viss «hagefortetting» ved at det har blitt utskilt nye tomter 
fra eiendommene. Boligene har ulike varianter av saltak/valmet tak.   
 
Naboeiendom mot øst, Bjørnstjerne Bjørnsons veg 25, er en bevaringsverdig villa 
ferdigstilt i 1917 (oppført for fabrikkeier Sofus Jørgensen, Gideon Motorfabrikk). Vil-
laen er tegnet av arkitekt Trygve Solemdal og har en særegen arkitektur med fransk-
inspirert mansardtak. Østafor Bjørnstjerne Bjørnsons veg 25 ligger en boligblokk opp-
ført på 90-tallet i fem etasjer og med 15 boenheter.      
 
Mot sør-øst ligger Vestbo borettslag som er en rekke sammensatte boligblokker opp-
ført i 1955 og 1961.     
 
Bebyggelsen på nordsiden av Bjørnstjerne Bjørnsons veg ligger i dette området høy-
ere i landskapet og har ikke avkjørsler mot Bjørnstjerne Bjørnsons veg.  
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Skråfoto av området. Boligene langs Bjørnstjerne Bjørnsons veg som er planlagt revet er markert. 
 

5.4 Landskap 
Området ligger i et sørvendt skrånende terreng med ett terrengfall på 15 meter innen-
for planområdet. Terrenget faller fra kote 33 i nord til kote 18 i sør. Landskapet har et 
flatere parti midt i planområdet. Soltilgangen er god, for øvrig typisk nordvestlandsk 
klima. Sørlig helning og nærhet til fjorden gjør at området er mindre snøutsatt enn 
hva som er gjennomsnittlig for Molde kommune. Hagebeplantning og enkelte innslag 
av større trær gir området et visst grønt preg. En tydelig fjellskrent på nordsiden av 
Bjørnstjerne Bjørnsons veg utgjør et karakteristisk landskapstrekk. Fra gammelt av 
ble området betegnet som skrenten og utgjorde utkanten av bykommunen.      
 

5.5 Kulturminner og kulturmiljø 
Søk i Miljøverndirektoratets database viser ingen treff innenfor planområdet. Naboei-
endommen øst for planområdet, Bjørnstjerne Bjørnsons veg 25, er registrert i SE-
FRAK-registeret og underlagt verneinteresser. 
 

 
Utsnitt fra GisLink – registrerte kulturminner. 
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Boligeiendom på sørsiden av Røysan, Røysan 9, er registrert i SEFRAK-registeret 
men påvirkes i liten grad av planforslaget. 
 

5.6 Naturverdier 
Søk i Miljøverndirektoratets database viser ingen treff i planområdet eller i en nærhet 
til planområdet som har betydning for planarbeidet. Ubebygde områder er per i dag 
hovedsakelig opparbeidet som hageareal.    
 

5.7 Trafikkforhold 
Bjørnstjerne Bjørnsons veg 27 og 29 har avkjørsler fra nord. Avkjørslene krysser ek-
sisterende fortau. Veistrekket er oversiktlig, men sikten begrenses noe av eksiste-
rende vegetasjon. Bjørnstjerne Bjørnsons veg har fortau på begge sider av vegen og 
inngår i kommunenes hovednett for gående og syklende. Fortau på nordsiden av ve-
gen er imidlertid dårlig merket/adskilt fra kjørebanen.  
Bjørnstjerne Bjørnsons veg er en kommunal veg. 
 
Vegen har moderat trafikkbelastning og lav fart (40 km/t). I forbindelse med regule-
ringsarbeidet nord for Fylkeshusa ble ÅDT estimert til ca 2500. 
 
Røysan 16 har avkjørsler mot Røysan. Røysan har liten trafikkbelastning og ingen 
gjennomfartstrafikk. Det er ikke etablert eget felt for myke trafikanter. Pebakken ligger 
i forlengelsen til Røysan mot sør-øst og er koblet mot gang- og sykkelveg videre sør-
over til gang- og sykkelveg ved Julsundvegen. Fartsgrense for Røysan er 30 km/t. Ut 
fra bygningsmassen som benytter Røysan som tilkomstvei anslås ÅDT til ca 320. 
Røysan er en kommunal veg. 
 
Det finnes busslommer i Bjørnstjerne Bjørnsons veg og Julsundvegen. For øvrig er 
området plassert i gang- sykkelavstand til en stor del av byens arbeidsplasser, ser-
vicefunksjoner og institusjoner.  
 
 

5.8 Barns interesser 
Planområdet består i dag av eneboliger med private hager. Planområdet har ingen 
registrert betydning for barns interesser. Det er flere lekeplasser med nærhet til plan-
området, blant annet lekeplassen på Røysan/Tinthamran og vest for Fylkeshusa.  
 
Området ligger i gang- sykkelavstand til en rekke av byens idrettsanlegg, skoler og 
barnehager. 
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Utsnitt fra GisLink – områder med registrert interesse for barn og unge. 
 
 

5.9 Sosial infrastruktur 
Nærmeste barneskole er Sellanrå skole som ligger ca 500 meter unna. Skolen er 
under utbygging og har tilstrekkelig kapasitet per i dag. Det er per i dag full barneha-
gedekning i kommunen og det ligger flere barnehager nært planområdet, blant annet 
St. Sunniva barnehage, Barnas Hus og Lillekollen Barnehage. Bekkevoll ungdoms-
skole ligger ca 600 meter fra planområdet. 
 

5.10 Universell tilgjengelighet 
Tilkomsten til planområdet regnes som god via Bjørnstjerne Bjørnsons veg som er 
forholdsvis slak og med fortau på begge sider av veien. Eksisterende boliger ligger i 
skrående terreng og er per i dag ikke opparbeidet på en måte som gir brukbarhet 
med henhold til universell utforming. 

5.11 Teknisk infrastruktur 
Planområdet er tilknyttet eksisterende teknisk infrastruktur. Hovedtrase for kommu-
nalt vann- og avløpsnett ligger langs Bjørnstjerne Bjørnsons veg og Røysan. 
 

5.12 Grunnforhold 
Georadarundersøkelser og grunnundersøkelser med geoteknisk borerigg er foretatt. 
Undersøkelsene viser at området består av meget løse til løse masser over faste 
masser til antatt berg. Dybden til berg varierer mellom 2,8 meter til 7,4 meter. Resul-
tatet av undersøkelsene vil ivaretas i den videre prosjekteringen. Rapporter fra geo-
tekniske undersøkelser er vedlagt planforslaget. Ledningstraséer som går over bolig-
eiendommene er stikkledninger inn til eksisterende boliger. 
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5.13 Støyforhold 
Støysonekart fra Statens Vegvesen viser at området ikke er definert som støyutsatt 
fra Julsundvegen og Sandvegen i forhold til dagens trafikksituasjon eller i forhold til 
fremskrevet trafikksituasjon. 
 
Det er utarbeidet en støyvurdering (Sweco, 25.10.2017) som viser at planområdet er 
moderat utsatt for trafikkstøy fra Bjørnstjerne Bjørnsons veg. Deler av området som 
er tiltenkt byggeformål ligger innenfor gul støysone. Dette gjelder også eksisterende 
bebyggelse langs sørsiden av Bjørnstjerne Bjørnsons veg. Etablering av ny bebyg-
gelse innenfor gul støysone krever at støyforholdene hensyntas ved plassering og 
utforming av bebyggelsen. Forutsetninger for avvik fra generelle støyverdier etter 
retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442) bestemmes nærmere 
i reguleringsbestemmelsene.  
 
    

5.14 Risiko og sårbarhet 
Risiko og sårbarhetsanalysen som følger veilederen fra Direktoratet for samfunnssik-
kerhet og beredskap, ”Samfunnssikkerhet i arealplanleggingen”, er vedlagt regule-
ringsforslaget. 
 
Det er ikke identifisert områder som medfører stor risiko. Det er ingen relevante regi-
streringer for planarbeidet oppført i FylkesROS for Møre og Romsdal. 
 
Flere av naboene langs Røysan har påpekt at det kan være gjennomgangstrafikk av 
myke trafikanter. Vegen er forholdsvis bred og oversiktlig, men at det ikke er egen 
løsning for myke trafikanter. Dette kan innebære en nåværende risiko for trafikkuhell. 
Økning av risiko som følger av planforslaget vurderes som liten. Vegarealet langs 
Røysan ligger utenfor planområdet for denne planen. Kommunen bør ut fra opplys-
ningene som er gitt vurdere om det skal etableres fortau langs Røysan. 
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6. Beskrivelse av planforslaget 

6.1 Planlagt arealbruk 
 
Størstedelen av planområdet planlegges brukt til konsentrert boligbebyggel-
se/blokkbebyggelse med tilhørende lekeplass og adkomstveg. Vegareal langs Bjørn-
stjerne Bjørnsons veg utvides for å sikre areal til fremtidig utbygging av gang og syk-
kelfelt på begge sider av veien. Nåværende boligbebyggelse i Røysan 16 planlegges 
opprettholdt.  
 
 

6.2 Reguleringsformål 
Arealoppgave fordelt på formål: 
 

 Formål   Underformål Areal m² 

BBB1 
 
 
BKS 
 
 
BLK 

Bebyggelse og anlegg Boligbebyggelse, blokkbebyg-
gelse. 
 
Boligbebyggelse, konsentrert 
småhusbebyggelse. 
 
Uteoppholdsareal, lekeplass. 
 
 

1893 m² 
 
 
 892 m² 
 
 
200 m² 

o_SKV2 
 
SGG/SS 
 
f_SKV1 

Samferdsel og teknisk 
infrastruktur 

Veg 
 
Gang/Sykkelveg 
 
Privat adkomstveg 
 

 292 m² 
 
 390 m² 
 
 183 m² 

  Sum hele planområdet 3 850 m² 

 
 
Bebyggelse og anlegg – boligbebyggelse, blokkbebyggelse, BBB1 
Langs nordsiden av Bjørnstjerne Bjørnsonsveg planlegges det oppført et leilighets-
bygg med 18 boenheter. Bebyggelsen er planlagt med totalt 5 boligetasjer, men vil 
bygges nedover i terrenget slik at kun to av boligetasjene vil ligge over terrengnivå for 
Bjørnstjerne Bjørnsons veg. Tilhørende parkeringsanlegg er planlagt under bakken 
med tilkomst fra sør.    
 
Bebyggelse og anlegg – boligbebyggelse, konsentrert småhusbebyggelse, BKS 
Boligeiendommen lengst sør i planområdet, Røysan 16, er bebygd av et mindre fler-
bolighus med 3 boligenheter. Det foreligger ikke planer om ny bebyggelse på denne 
eiendommen. Benevnelsen konsentrert småhusbebyggelse er brukt da frittliggende 
småhusbebyggelse normalt forstås som bebyggelse med inntil to boligenheter.     
   
Bebyggelse og anlegg – Uteoppholdsareal, lekeplass, BLK 
Arealet er avsatt for å tjene som lekeplass for det nye leilighetsprosjektet.  
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Samferdsel og teknisk infrastruktur - offentlig veg og gang-/sykkelveg, SGG/SS  
Bjørnstjerne Bjørnsons veg inngår som trasé i Kommunedelplan Hovednett for gåen-
de og syklende i Molde kommune. Del av Bjørnstjerne Bjørnsons veg nord for bolig-
prosjektet foreslås regulert med tosidig gang- og sykkelfelt i tillegg til kjørebanen i 
henhold til kommunens plan for hovednett for gående og syklende.  
 
 
Samferdsel og teknisk infrastruktur - privat adkomstveg, f_SKV1 
Arealet avgis fra eiendommen Røysan 16 for å sikre adkomst til underjordisk parke-
ringsanlegg tilhørende leilighetsprosjektet i Bjørnstjerne Bjørnsons veg.  
 
 

6.3 Bebyggelsens plassering og utforming 
Eksisterende eneboliger i Bjørnstjerne Bjørnsons veg 27 og 29 er planlagt revet og 
erstattes av et nytt leilighetsprosjekt. Eksisterende flermannsbolig i Røysan 16 er 
planlagt beholdt. Eiendommen har per i dag to avkjørsler. Eksisterende avkjørsel på 
vestsiden av eiendommen avgis for tilkomstvei til underjordisk parkeringsanlegg for 
det nye leilighetsprosjektet. 
 

 
Illustrasjon: Fugleperspektiv av ny bebyggelse sett fra sør-vest 
 
Leilighetsbygget er plassert med tilnærmet samme avstand til Bjørnstjerne Bjørnsons 
veg som nærmeste nabohus mot øst og vest. Også byggehøyde sett fra Bjørnstjerne 
Bjørnsons veg vil være godt tilpasset nabobebyggelse. Det er tatt utgangspunkt i at 
bygningen skal ha to etasjer over terrengnivå ved avkjørsel fra Bjørnstjerne Bjørn-
sons veg. Terrenget et sterkt skrående mot sør som gjør at resterende etasjer ho-
vedsakelig ligger under terrengnivå mot nord, men har fasader mot sør og dels mot 
øst og vest.   
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Illustrasjon: Fugleperspektiv av ny bebyggelse sett fra sør-øst 
 
Bygget er planlagt utformet med vertikale felter i fasaden som visuelt deler bygnings-
kroppen i mindre volumer. Sør for bygget er det planlagt et større felles uteområde 
med sitteplasser, beplantning og lekeplass. Uteområdet er universelt utformet og har 
tilgang fra heis i bygget. Under bygningskroppen og uteområdet mot sør er det plan-
lagt en parkeringskjeller som med unntak av innkjøringen vil ligge under bakken i sin 
helhet.  
 
Fra Bjørnstjerne Bjørnsons veg er det planlagt felles inngangsparti for leilighetene. 
Det foreslås at det opprettholdes en avkjørsel fra Bjørnstjerne Bjørnsons veg som 
primært skal være tilegnet gjesteparkering, post-/avfallhåndtering, samt tilkomst for 
hjemmetjenesten, nødetatene og liknende. Det er planlagt 4 oppstillingsplasser med 
tilkomst fra Bjørnstjerne Bjørnsons veg.  
 
 

 
Illustrasjon: Fugleperspektiv av ny bebyggelse sett fra sør-øst 
 
Bebyggelsen vil med sin plassering fungere som en støyskjerm for trafikkstøy fra 
Bjørnstjerne Bjørnsons veg. Felles og private uteoppholdsarealer vil ligge på stille 
side. 
 

6.3.1 Bebyggelsen høyde 

Det er planlagt en bygningshøyde på inntil 7 meter over terrengnivå ved avkjørsel fra 
Bjørnstjerne Bjørnsons veg (kote 33,6). Bygningshøyde sett fra sør er planlagt med 
en høyde på ca 16,1 meter. Bygningshøyde over gjennomsnittlig planert terreng vil 
være ca 12 meter, avhengig av terrengbearbeiding lokalt mot fasadeliv.   
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Tverrsnitt som viser leilighetsprosjektets plassering i terrenget. 
 
Da bebyggelsen nord for Bjørnstjerne Bjørnsons veg ligger på et høyere terrengnivå 
vil leilighetsbygget i mindre grad påvirke utsiktsforholdene for disse eiendommene. 
 

6.3.2 Grad av utnytting 

Foreslått utnyttelsesgrad er satt til 35% BYA. Dette er i henhold til Kommuneplanens 
arealdel for dette området. Tilsvarende utnyttelsesgrad er også brukt på nyere regu-
leringsplan i forbindelse med fortetting vest for planområdet (Bjørnstjerne Bjørnsons 
veg 35).      
 

 
Illustrasjonsplan som viser leilighetsprosjektets plassering, uteområder og adkomst  
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Beregnet utnyttelsesgrad for planlagt leilighetsprosjekt eksklusiv parkering ligger i 
underkant av foreslått utnyttelsesgrad. Bebygd areal (BYA) beregnes med utgangs-
punkt i Norsk Standard NS 3940. Bygningsdeler som ikke stikker mer enn 0,5 m over 
terrengets gjennomsnittsnivå skal ikke medregnes i henhold til nevnte veileder. Par-
keringsanlegget med tilkomst fra sør ligger under terrengnivå og medregnes derfor i 
hovedsak ikke som BYA. Parkeringsanlegget er planlagt med uteoppholdsareal over 
dekket.  
 

6.3.3 Boliger 

Det nye leilighetsprosjektet er planlagt med 18 boenheter med bruksareal fra i over-
kant av 50 m² til i overkant av 120 m². Med denne sammensetningen vil leilighetene 
kunne være aktuell for ulike beboere med ulike arealbehov.  
 

6.4 Bokvalitet 
Planområdet ligger i et veletablert og attraktivt boområde. Stedet er svært sentralt 
plassert til både i forhold til sentrum og mange av byens rekreasjonsområder. Soltil-
gang og utsiktsforhold er meget gode. Området er forholdsvis lite trafikkert den sent-
rale plasseringen tatt i betraktning.   
 
Alle boligene er planlagt med universell tilgjengelighet og private sørvendte terrasser 
i tillegg til felles uteområder.  
 
Alle fortettingsprosjekt i bebygde områder vil påvirke det eksisterende bomiljøet for 
naboer. Ved at leilighetsbygget plassers lavt i terrenget og med god avstand til nabo-
bebyggelse opprettholdes imidlertid en stor del av utsiktsforholdene og soltilgangen 
for nabobebyggelse.    
 

6.5 Parkering 
Minimumskrav til parkeringsdekning er planlagt i henhold til Kommuneplanens areal-
del for Molde, del 1, 2015-2025. Området er definert som sentrum i henhold til tilhø-
rende temakart for parkering. 
 

 
 
Parkeringskravet vil avhenge av antall boenheter over/under 60 m². Kravet vil dekkes 
i underjordisk parkeringskjeller med tilkomst fra Røysan. Ved at parkeringsplassene 
legges under bakken unngås det at verdifullt areal beslaglegges av parkering. Samti-
dig vil dette gi minst sjenanse for eksisterende og fremtidige beboere innenfor områ-
det. Noen parkeringsplasser vil være tilrettelagt for universell utforming i henhold til 
kommuneplanens arealdel. 
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For Røysan 16 (BKS) er parkeringskravet dekket i eksisterende garasje og oppstil-
lingsplasser sør for bolighuset. 
 
 

6.6 Tilknytting til infrastruktur 
Nye boliger tilknyttes eksisterende infrastruktur. Vurderinger av vann, avløp og over-
vannsløsninger er utført av Asplan Viak og vedlagt planforslaget. Vurderingene føl-
ges opp i videre prosjekteringen.  
 
 

6.7 Trafikk 
 

6.7.1 Kjøreatkomst 

Tilkomst til parkeringskjeller er planlagt fra sør via Røysan. Adkomstveien vil i prin-

sippet ligge hvor en av de eksisterende adkomstene til Røysan 16 er plassert. Ad-

komstveien skal imidlertid utbedres med blant annet slakkere stigningsforhold. Stig-

ning på ny tilkomstvei vil være ca 1:20. Parkeringskjelleren vil i sin helhet ligge under 

terrenget.    

Flyfoto som viser eksisterende situasjon ved Røysan. Asfaltert bredde er ca 5 – 5,5  meter. Adkomst til 

det nye leilighetsprosjektet er planlagt hvor den vestligste av de eksisterende avkjørslene til Røysan 

16 ligger.  

Røysan har forholdsvis lav trafikkbelastning og ingen gjennomgangstrafikk. I henhold 
til opplysninger innhentet fra Molde kommune er Røysan i gjeldende reguleringsplan 
dimensjonert med en bredde på 5,5-8 meter som etter vegnormalene har en kapasi-
tet over 1500 ÅDT.  
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Utsnitt av eksisterende reguleringsplan for Røysan. Veien er delvis regulert med en vegbredde på 5,5 

meter + fortau på 2,5 meter, og delvis med en vegbredde på 8 meter.  

Veien er per i dag opparbeidet som en blindvei med asfaltert bredde på 5 – 5,5 me-

ter. Fartsgrense for Røysan er skiltet til 30 km/t.   

For å beregne økning i trafikk som følge av fortettingen er det brukt en enkel modell 

basert på erfaringstall, jf. Statens vegvesens håndbok for trafikkberegning, V713 

(Vegdirektoratet, 2014). For boliger er normert gjennomsnittlig bilturproduksjon 3,5 

bilturer pr. bolig pr. årsdøgn. Små boliger med få personer, blokkbebyggelse, større 

andel eldre, tilgjengelig kollektivtilbud og beliggenhet nær sentrum fører til lavere tur-

produksjon enn normtallet tilsier. Bruker man normert gjennomsnittlig bilturproduk-

sjon på 3,5 bilturer pr. bolig pr. årsdøgn vil 18 boenheter gi en økning i estimert tur-

produksjon på ca 63 turer pr. årsdøgn (ÅDT). Ut fra beliggenhet og bygningstypologi 

vil det være aktuelt å legge til grunn et lavere normtall for dette prosjektet. Legger 

man til grunn en bilturproduksjon på 2,5 bilturer pr. bolig pr. årsdøgn vil 18 boenheter 

gi en økning i estimert turproduksjon på ca 45 turer pr. årsdøgn (ÅDT).  

Antall eksisterende boenheter tilsluttet Røysan er estimert til ca 90 boenheter.  

 Antall boenheter Turproduksjon (x 3,5) 

Eksisterende situasjon   90 boenheter  315 bilturer pr. bolig pr. årsdøgn (ÅDT) 

Ny situasjon   18 boenheter    63 bilturer pr. bolig pr. årsdøgn (ÅDT) 

Totalt 108 boenheter  378 bilturer pr. bolig pr. årsdøgn (ÅDT) 

 

I oppstillingen under er beregningen vist med 3,5 bilturer pr. bolig pr. årsdøgn. Leg-

ges det til grunn er faktor tilsvarende 2,5 bilturer pr. bolig pr. årsdøgn vil estimert ÅDT 

etter bebyggelse være ca 270 bilturer pr. bolig pr. årsdøgn.  
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Ser man på ÅDT isolert sett anbefaler vegnormalen egne løsninger for gående og 

syklende når denne passerer en ÅDT på 1000. Gjennomgangstrafikk for myke trafi-

kanter er ikke hensynstatt her. 

I henhold til Statens vegvesens håndbok «Veg- og gateutforming», håndbok N100, 

vil veien slik det er opparbeidet ligge et sted imellom en samleveg i boligområder 

(Sa1) og en adkomstveg i boligområder (A1). 

 

Samleveg i boligområder (Sa1) er beregnet på en trafikkbelastning med en ÅDT inntil 

1500. 

For adkomstveg i boligområder (A1) heter det at veger med mer enn 50 boenheter i 

blindveg eller mer enn 80 boenheter i sløyfe skal utformes med minimum 4 meters 

asfaltert bredde, jf. tverrprofilet vist i figur C.21. For disse veitypene er det ikke krav til 

egne løsninger for gående og syklende. 

 

Ut fra dette har Røysan god kapasitet til foreslått utbygging slik den eksisterende ve-

gen er utbygd. Foreslått fortetting vil derfor ikke utløse et krav om oppgradering av 

vegstandarden eller at det etableres egne løsninger for gående- og syklende langs 

Røysan. I henhold til trafikksikkerhetsvurdering fra Asplan viak bør Røysan likevel 

utbedres, uavhengig av det omsøkte plantiltaket.  

Vegen har meget stor kapasitet slik den er regulert på eksisterende reguleringsplan. 

Dersom området belastes av stor gjennomgangstrafikk fra gående og syklende vil det 

innenfor regulert vegareal være mulig å etablere en fortaus-løsning. Denne er allere-

de innregulert lengst vest i Røysan. Dette ligger imidlertid utenfor reguleringsområdet 

for denne planen. Planforslaget vil ikke være i konflikt med en slik mulig fremtidig 
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løsning. Det vises til Asplan viaks rapport, datert 01.07.2019, vedrørende forslag til 

løsninger.    

Alternativ adkomst til parkering fra nord via Bjørnstjerne Bjørnsons vei er vurdert, 

men forkastet. Løsningen ville medføre at byggets 4. etasje (1. etasje over Bj. Bjørn-

sons veg) benyttes som parkeringsetasje. Dette er en lite rasjonell utnyttelse av area-

let som er best egnet til boligbebyggelse. Ny bebyggelse er planlagt for å ligge lavt i 

terrenget. Ved denne byggemetoden vil det være mer rasjonelt å bygge mer i høy-

den, som er ugunstig med hensyn til naboer og tilpassing til eksisterende bebyggel-

se. 

En løsning hvor parkeringen legges mellom boligetasjer vil også byggetekniske være 

utfordrende, både med henhold til arkitektur, bæresystem, bygningsfysikk, energi-

bruk, byggekostnader og arealkrav til parkeringsetasjen. Kommunen har videre øns-

ket at Bjørnstjerne Bjørnsons veg mot nord skal fremstå som en boliggate. Dette er 

lite forenelig med en parkeringsetasje «i dagen» mot nord.  

Bjørnstjerne Bjørnsons veg er klassifisert som hovednett for gående- og syklende og 

er i fremtiden planlagt utvidet med egne sykkelfelt på begge sider av vegen. For at 

dette skal fungere som tiltenkt er det ønskelig å begrense trafikken som skal krysse 

sykkelfelt.   

For Røysan 16 opprettholdes eksisterende avkjørsel tilknyttet garasje sør for boligen.  

 

6.7.2 Utforming av veger 

Bjørnstjerne Bjørnsons veg inngår som trasé i Kommunedelplan Hovednett for gåen-
de og syklende i Molde kommune. Del av Bjørnstjerne Bjørnsons veg nord for bolig-
prosjektet foreslås regulert med tosidig gang- og sykkelfelt i tillegg til kjørebanen i 
henhold til kommunens plan for hovednett for gående og syklende. Kjøreveg er plan-
lagt med en bredde på 6 meter, mens gang-/sykkelveg er planlagt med en bredde på 
4 meter på hver side av kjøreveg. Av dette er 1,5 meter på hver side av vegen avsatt 
til sykkelfelt. Avsatte areal er i henhold til breddene kommunen har bedt om. Tilsva-
rende løsning for veibredder er regulert lengre østover i Bjørnstjerne Bjørnsons veg.     
 
Offentlig vegareal er plassert med nordlige grense langs eiendomsgrensen i Bjørn-
stjerne Bjørnsons veg (hvor dagens fortauskant ligger). Da bredden på vegarealet er 
økt i forhold til eksisterende vegareal medfører dette at en del av eiendommene til 
boligene på nordsiden av Bjørnstjerne Bjørnsons veg reguleres til fremtidig offentlig 
vegareal. Nødvendig areal tilsvarer en bredde på ca 2,5 meter langs den sørlige 
grensen.  
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Bj.bj. veg 25 og vestover.           Bj.bj. veg 31 og vestover. 
 
Det medfører at senterlinjen til vegbanen foreslås forskjøvet noe nordover i forhold til 
dagens situasjon. Det er valgt å forskyve senterlinjen da vegarealet vanskelig lar seg 
utvide sørover uten større inngrep på eksisterende bebyggelse langs sørsiden av 
vegen. Flere av boligene langs sørsiden ligger forholdsvis tett på vegen og har støt-
temurer og garasjer helt inntil eksisterende fortauskant. Langs nordsiden av vegen 
ligger boligene på et høyere terrengnivå og har ikke utkjøring til Bjørnstjerne Bjørn-
sonsveg. Arealet nærmest veien består av hovedsakelig av grøfteareal, grøntareal og 
stedvis fjell i dagen.      
 
Utbyggingen av vegen med tosidig gang- og sykkelfelt betinger planlegging og regu-
lering av det aktuelle vegstykket for øvrig. Dette er ikke tidfestet. Foreslåtte utbygging 
vil ikke, isolert sett, utløse krav om dette og det stilles derfor ikke rekkefølgekrav. Da-
gens veg er etablert med en kjørebane med bredde ca 6,5 meter. Fortau / gang-
/sykkelveg på nordsiden har bredde på ca 2,5 meter og fortau på sørsiden har en 
bredde på 1,5-2 meter. Røysan har en asfaltert bredde på 5 – 5,5 meter. 
 

6.7.3 Tilgjengelighet for gående og syklende 

Området har god tilgjengelighet for gående og syklende både fra sør og fra nord. 
Bjørnstjerne har per i dag fortau på begge sider av kjørevei og er planlagt for fremti-
dig sykkelfelt på begge sider av kjørevei. Røysan er en blindvei med begrenset tra-
fikk og lav fart. Vegen er tilknyttet gang-/sykkelvei sørover via Pebakken til hovednett 
for gående og syklende langs Julsundvegen.   
 

6.7.4 Tilrettelegging for sykkelparkering 

Minimumskrav til sykkelparkering er planlagt i henhold til Kommuneplanens arealdel 
for Molde, del 1, 2015-2025. Området er definert som sentrum i henhold til tilhørende 
temakart for parkering. 
 

 
 
Endelig minimumskrav vil avhenge av antall boenheter over/under 60 m². Det legges 
opp til felles rom for sykkelparkering i forbindelse med parkeringskjeller, samt noe 
overflateparkering langs Bjørnstjerne Bjørnsons veg. Det er planlagt installert båre-
heis i bygningen, noe som gjør at man kan ta med sykkel i heis og velge utfart fra sør 
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eller nord alt etter bestemmelsessted. Dette gjør det også praktisk å oppbevare syk-
kel i sportsbod i nærhet til heis.  
 

6.7.5 Kollektivtrafikk 

Planområdet ligger tilknyttet lokalbuss ved linje 705 mot nord (Bjørnstjerne Bjørnson 
Veg) og linje 701 mot sør(Bjørnstjerne Bjørnson Veg/Scandic Seilet). Avstand til by-
ens bussholdeplass er ca en kilometer.  
 
 

6.8 Universell utforming 
Det er planlagt et større felles uteoppholdsareal (inkludert lekeareal) mot sør med 
universell utforming. Arealet nås via heis i bygningen. I tillegg vil private terras-
ser/veranda være i henhold til universell utforming. Deler av terrenget mot øst og vest 
vil være skrående av hensyn til tilpassing til naboeiendommer og omgivelsene for 
øvrig. Dette arealet beregnes imidlertid ikke som uteoppholdsareal.    
 

6.9 Uteoppholdsareal 
Krav til uteoppholdsarealer er planlagt i henhold til Kommuneplanens arealdel for 
Molde, del 1, 2015-2025. Området er definert som sentrum. Kravet tilsier minimum 
50 m² per boenhet på egen grunn. 
 
Felles uteoppholdsareal er lagt på sørsiden av bygningen. Arealet vil være universelt 
utformet, tidvis skjermet for vind og har gode solforhold. Arealet vil også være skjer-
met for trafikkstøy fra Bjørnstjerne Bjørnsons veg. uteoppholdsarealet er planlagt 
opparbeidet med enkelte sittegrupper, beplantning og en blanding av myke og harde 
overflater. Arealet er tilknyttet lekeplass.  
 
Alle leiligheter er planlagt med privat terrasse/veranda vendt mot sør. Dette sikrer 
gode sol- og utsiktsforhold, samt skjerming for trafikkstøy. 
 
Med utgangspunkt i 18 boenheter vil krav til uteoppholdsareal være 900 m². Oppstil-
lingen viser hvordan kravet er løst i skisseprosjektet.  
 

Plassering Areal 

Felles uteoppholdsareal tilknyttet plan 1  Ca 600 m² 

Privat terrasse/takterrasse/veranda  Ca 450 m² 

 
Totalt 

 
Ca 1050 m² 

 
Øvrig uteoppholdsareal tilknyttet bygningen vil være av mer varierende kvalitet med 
henhold til soltilgang og universell utforming. Dette er ikke medtatt i beregningen.  

 

6.10 Lekeplasser 
Det er båndlagt et areal til en mindre lekeplass for boligprosjektet med areal på mi-
nimum 200 m². Dette er i henhold til Kommuneplanens arealdel. Arealet er planlagt 
med sandkasse, lekeapparat og sittebenker. Arealet er sørvendt og har gode sol- og 
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utsiktsforhold. Deler av arealet er planlagt med fallunderlag. Universell tilkomst til 
arealet er sikret via heis i bygning. 
 
 

6.11 Eksisterende og ny vegetasjon 
En utbygging av eiendommene i Bjørnstjerne Bjørnsons veg vil kreve betydelige 
grunnarbeider. Eksisterende vegetasjon på disse eiendommene vil i liten grad kunne 
ivaretas. Utomhusarealene til boligprosjektet er planlagt rebeplantet med gress, 
prydbusker og mindre trær. Eksisterende trær i nordvest bevares i samråd med Mol-
de kommune.  
 

6.12 Kulturminner 
Det er ingen kjente kulturminner innenfor planområdet. Den bevaringsverdige villaen 
øst for planlagte leilighetsbygg (Bjørnstjerne Bjørnsons veg 25) vil etter utbyggingen 
ligge mellom to boligblokker. På den ene siden vil dette kunne fremheve villaen som 
noe spesielt og bevaringsverdig. Den negative virkningen kan være at villaen i mind-
re grad vil være plassert i sin historiske kontekst. Villaen var imidlertid i sin tid oppført 
i landlige omgivelser, så dette er heller ikke tilfellet slik bebyggelsen ligger per i dag. 
 
Avstanden mellom villaen og ny bebyggelse vil bli større med ny situasjon sett i for-
hold til eksisterende. Ny bebyggelse vil i liten grad påvirke siktlinjer mot villaen. 
Grensesonen mot verneverdig villa beplantes med egnet vintergrønn vegetasjon, for 
eksempel nutkasypress som gir god skjerming.  
 

6.13 Sosial infrastruktur 
Utbyggingen reguleringsplanen utløser er såpass begrenset at det ikke påregnes 
behov for spesielle tiltak med henhold til den sosiale infrastrukturen som er godt ut-
bygget i området.  
 

6.14 Teknisk infrastruktur 
Planområdet er tilkoblet eksisterende teknisk infrastruktur. Vurdering av vann-, av-
løps- og overvannsløsninger er vedlagt planbeskrivelsen. Behov for eventuell opp-
gradering av nett for el-forsyning og fibernett vil avklares med Istad nett i forbindelse 
med prosjekteringen. 
 
Renovasjonsløsning for den nye bebyggelsen er tiltenkt fra Bjørnstjerne Bjørnsons 
veg. Spesifikk løsning planlegges nærmere i samråd med RIR i forbindelse med pro-
sjekteringen. Renovasjonsløsning for Røysan 16 opprettholdes med henting fra Røy-
san. 
 
Virkning på eksisterende vegnett er beskrevet under avsnitt 6.7.1 Kjøreadkomst. 
 
Bebyggelse er planlagt med en byggehøyde som ligger godt under høyderestrik-
sjonsflaten og byggerestriksjoner for flynavigasjonsanlegg. Planarbeidet vil derfor 
ikke ha virkning på lufttrafikken.  
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6.15 Overordnete planer 
Reguleringsforslaget er i henhold til Kommuneplanens arealdel for Molde. Området 

er indentifisert som egnet fortettingsområde gjennom kommuneplanens arealdel. 

Bjørnstjerne Bjørnsons veg som hovednett for gående og syklende er fulgt opp i 

planforslaget. 

6.16 Landskap 
Planforslaget innebærer at det tilføres en større boligstruktur i landskapet. Eksiste-

rende bebyggelse og vegetasjon begrenser imidlertid virkningen landskapet. Gjen-

nom planleggingsprosessen har det vist seg vanskelig å finne standpunkt på gateni-

vå som viser bebyggelsen sett fra sør, øst og vest. Sett fra fjorden vil ny bebyggelse 

størrelsesmessig harmonere godt med eksisterende boligblokker like øst og sør-øst 

for planområdet. 

Illustrasjon som kan gi et inntrykk av fjernvirkning/virkning i landskapet. 

6.17 Stedets karakter 
Prosjektet medfører at to frittliggende eneboliger rives og erstattes av en boligblokk. 

Helt lokalt vil dette innebære en større endring i forhold til dagens situasjon. Endring-

en vil fremtre mest tydelig sett fra Bjørnstjerne Bjørnsons veg, men dempes ved at 

byggehøyde på nordsiden korresponderer godt med nabobebyggelsen. Området får 

en høyer grad av urbanisering. Dette anses som en naturlig utvikling for et sentrums-

nært område i en by med vekst. Endringen kan leses som en videreføring av en på-

begynt transformasjon ved at området med konsentrert bebyggelse strekker seg 

lengre vestover enn ved dagens situasjon.  
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Illustrasjon som viser virkningene av prosjektet sett fra krysset Tinthamran/Røysan. Leilighetsbygget 

vil i liten grad være dominerende fra gatenivå da sørsiden i stor grad vil ligge bakenfor eksisterende 

bebyggelse og vegetasjon, men nordsiden har lav byggehøyde. 

 

7. Konsekvensutredning 

 

Planforslagets omfang og virkninger er begrenset og utløser ikke krav til konse-
kvensutredning, jf. plan- og bygningsloven § 4-2.  
 

8. Mottatte innspill til planarbeidet ved oppstart  

 

Det er mottatt 12 innspill etter oppstartsmeldingen til planarbeidet. Noen av innspille-

ne refererer til orienteringsmøtet som ble avholdt ca to uker før fristen for å komme 

med innspill var utgått. Ut fra tilbakemeldinger mottatt på orienteringsmøtet og i inn-

spillene er foreslåtte fortettingsprosjekt redusert i areal og antall boenheter er redu-

sert fra 23 til 18. 

Nedenfor opplistes og kommenteres det som oppfattes som viktige punkter i innspil-

lene. Opplistingen er ikke en fullstendig redegjørelse av innspillene. For dette vises 

det til innspillene i sin helhet som er vedlagt oversendelsen av planforslaget. Mange 

av temaene som det er gitt innspill på er behandlet tidligere i planbeskrivelsen og 

gjentas ikke i dette avsnittet. 

  

 

 

Avinor AS 
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• Planområdet ligger innenfor høyderestriksjonsflaten i restriksjonsflaten for 
Molde lufthavn. Restriksjonsflaten for planområdet ligger på kote 113 moh til 
kote 116 moh. Det må legges inn maksimale tillatte byggehøyder som gjør at 
utbyggingen ikke kommer i konflikt med flaten.  

 

• Angående oppstilling og bruk av kraner vises det til gjeldende regelverk for 
rapportering, registrering og merking av luftfartshinder. 

 

• Angående byggerestriksjoner for flynavigasjonsanlegg er det betydelig av-
stand til flynavigasjonsanleggene LOC07 og GP07 og det settes ingen BRA-
krav til kraner uansett type. Det bes om at det settes en følgebestemmelse om 
krav til radioteknisk vurdering i detaljreguleringsplanen dersom det skal etable-
res bygg over kote 65 moh. 

 

• Planområdet er ikke berørt av gjeldende flystøysoner for Molde lufthavn. 
 
Forslagsstillers kommentar til innspill: 
Maksimal tillatt byggehøyde er satt til kote 40,6 moh. Dette er med svært god margin 
innenfor høyderestriksjonsflaten og byggerestriksjoner for flynavigasjonsanlegg. Krav 
til radioteknisk vurdering vil ikke være relevant med de gitte høyderestriksjonene i 
reguleringsforslaget.  
 
 
 

Fylkesmannen i Møre og Romsdal 

• Støyforhold skal avklares så tidlig som mulig i planprosessen ved at det utar-
beides en støyfaglig utredning. 

 

• Det må gjennomføres en risiko- og sårbarhetsanalyse. 
 

• Planens virkninger for barn og unge må belyses og lekeplass innarbeides. 
 
 

Forslagsstillers kommentar til innspill:           

Det er utarbeidet en støyvurdering (Sweco, 25.10.2017) som er vedlagt planforslaget. 

Denne viser at nordlige deler av bebyggelsen ligger innenfor gul støysone grunnet 

trafikkstøy fra Bjørnstjerne Bjørnsons veg. Dette anses imidlertid som noe som må 

kunne aksepteres i sentrumsområder hvor det er ønskelig med en viss boligtetthet (jf. 

T-1442). Støysituasjonen er også lik for eksisterende bebyggelse langs sørsiden av 

Bjørnstjerne Bjørnsons veg. Ny bebyggelsen er planlagt for å redusere ulempene fra 

trafikkstøy ved at nordfasaden opptrer som en støyskjerm som skjermer mesteparten 

av arealet mot sør. Uteoppholdsareal er lagt til stille side og alle boenheter har mini-

mum en fasade mot stille side. Reguleringsbestemmelsene setter nærmere krav til 

avbøtende tiltak for alle boenheter som også har fasader mot gul støysone.   
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Risiko- og sårbarhetsanalyse er utarbeidet og vedlagt planforslaget. Virkninger for 

barn og unge er belyst i planbeskrivelsen og det er medtatt lekeplass i henhold til 

kommuneplanens arealdel. 

 

Statens Vegvesen  

• Bemerker at man må unngå å etablere direkteavkjørsler til bebyggelsen langs 

Bjørnstjerne Bjørnsons veg på denne strekningen da dette medfører kryssing 

av sykkelfeltet.  

 

• I gater med sykkelfelt hvor det går bylinjer bør total vegbredde reguleres med 

vegbredde på 6,5 meter av hensyn til fremkommelighet for buss. 

 

• Lokalisering av busslommer må vurderes helhetlig på strekningen ved plan-

legging av fortetting i området. 

 
Forslagsstillers kommentar til innspill: 
En av avkjørslene fra Bjørnstjerne Bjørnsons ønskes opprettholdt, men denne er kun 

tilknyttet 4 parkeringsplasser for gjester. Avkjørsel for beboere er foreslått fra Røy-

san. 

Foreslåtte vegbredde er i henhold til ønske fra Molde kommune og beror på vurde-

ringer som er gjort i forbindelse med regulering lengre øst i Bjørnstjerne Bjørnsons 

veg (Detaljregulering for området ved Fylkeshuset).  

Reguleringsforslaget gjelder en svært begrenset del av Bjørnstjerne Bjørnsons veg 

og det er ikke meldt om behov for plassering av busslommer innenfor planområdet. 

Skal vegen gjennomføres med tosidig gangveg og sykkelfelt påkrever dette et regule-

ringsarbeid hvor det vil være naturlig å foreta en helhetlig vurdering av busslommer 

på strekningen. Antall nye boenheter som utløses av reguleringsforslaget er beskje-

dent i denne sammenhengen.   
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Noregs vassdrags- og energidirektorat 

• Planområdet ligger under marin grense i NGU sitt løsmassekart. En kan ikke 

se vekk ifra at det finnes ustabile avsetninger som for eksempel leire i grun-

nen. 

Forslagsstillers kommentar til innspill:  
Georadarundersøkelser er foretatt og indikerer et tynnere lag av marine avsetninger 
som trolig er deponert direkte på berggrunn. Det er videre utført grunnundersøkelser 
med geoteknisk borerigg for å kartlegge løsmassenes sammensetting på ulike steder 
på tomten. Grunnundersøkelsene er vedlagt planforslaget og vil følges opp i videre 
prosjektering.    
 
 
 

Møre og Romsdal fylkeskommune 

• Planområdet er sentrumsnært og i utgangspunktet egnet til å legge til rette for 
høy utnyttelse til boliger, men er lite og plassering av felles trafikkareal, parke-
ring og areal for uteopphold og lek vil være krevende. 
 

• Molde kommune må fortløpende vurdere om planområdet er tilstrekkelig for å 
regulere ønsket utnyttingsgrad. 
 

• Det kreves tilstrekkelig og egnet areal for uteopphold og lek. 
 

Forslagsstillers kommentar til innspill:          

Utnyttingsgrad, trafikkareal, parkering og areal for uteopphold og lek er tidligere godt 

omhandlet i planbeskrivelsen og vist på illustrasjoner. Ved at størstedelen av parke-

ringen er lagt under bakken vil store deler av arealet som ikke er bebygd være til-

gjengelig for uteopphold og lek. Areal avsatt til denne bruken er god dimensjonert, er 

skjermet for støy og innehar gode kvaliteter.   
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Magnus Bergum Oltedal og Anne Henrikke Bergum Hareide, Røysan 14 

• All eksisterende bebyggelse i Røysan 16 må opprettholdes.  
 

• Det nye prosjektet må deles i to tydelige bygningskropper. 
 

• Bunkers fra andre verdenskrig på tomtene til Røysan 14 og Vestbo er et kul-
turminne som ikke på noen måte må skades.  
 

• Dersom utbyggingen krever sprengning må det foretas ytterligere geologiske 
undersøkelser og gjøres grep som sikrer at bunkers og Røysan 14 ikke tar 
skade. 
 

• Eksisterende byggelinje mot sør og mot nord må overholdes. 
 

• Reguleringsplanen må være særdeles presis og ikke åpne for fortolkning på 
sentrale områder. 

 

Forslagsstillers kommentar til innspill: 
Eksisterende boligbygg i Røysan 16 er planlagt opprettholdt. En eldre garasje som 

ikke er i bruk lengst nordvest på eiendommen er eneste bygg som er planlagt revet. 

Røysan 16 har per i dag 3 boenheter og det foreligger ingen planer om endring av 

dette. Tilkomst til boligprosjektet i Bjørnstjerne Bjørnsons veg er lagt på vestsiden av 

Røysan 16 og vil i mindre grad påvirke Røysan 14. Plassering av adkomstveien er 

omhandlet og begrunnet i planbeskrivelsen.    

Fra kommunenes side har det vært poengtert at ny bebyggelse ikke bør danne en 

sammenhengende rektangulær vegg mot nord og at dette kan løses ved å dele byg-

ningskroppen i to eller flere volum på nivå med Bjørnstjerne Bjørnsons veg. Det har 

derimot ikke vært en forutsetning fra kommunens side at bygget skal deles i to sepa-

rate bygningskropper. Foreslåtte bygningskropp er utformet med vertikale felter som 

gjør bebyggelsen mer oppløst. Det er ønskelig med god avstand til nabobebyggelse 

vest og øst for foreslåtte leilighetsbygg i Bjørnstjerne Bjørnsons veg. Dette opprett-

holdes best ved at bygget utformes som et mer kompakt bygg og plasseres tilnærmet 

midt mellom nabobebyggelse. En deling av bebyggelsen i to bygningskropper ville 

medført behov for blant annet ekstra heishus, interntrapp og rømningstrapp. Det vil gi 

en dårlig arealeffektivitet i et såpass lite prosjekt og vil medføre at bebyggelsen må 

ligge nærmer nabobebyggelse.   

Det er ikke planlagt bebyggelse i nærheten av bunkers på tomten til Røysan 14. 

Grunnforholdene er godt kartlagt ved utført georadarundersøkelse og grunnundersø-

kelser med geoteknisk borerigg.   
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Byggegrense mot nord og sør er vist på plankartet. Avstand fra sørlige byggegrense 

til eiendomsgrensen til Røysan 14 er ca 15,8 meter. Avstand til bolighuset i Røysan 

14 er ca 27,7 meter.  

Byggegrenser og utnyttelsesgrad fastlegges i reguleringsplanen. Planen er utformet i 

henhold til Molde kommunes plannorm for detaljreguleringssaker. 

 

Astrid Schistad Lundhaug og Frank Roar Lundhaug, Røysan 18B 

• Slutter seg til alle argumenter i innspill fra Magnus Bergum Oltedal.  
 

• Vil på sterkeste fraråde at ny bebyggelse får avkjørsel fra Røysan. 
 

• Urimelig at planlagt bebyggelse lengre øst i Bjørnstjerne Bjørnsons veg kan ha 
avkjørsel fra Bjørnstjerne Bjørnsons veg, mens det her er planlagt fra Røysan.   

 

Forslagsstillers kommentar til innspill: 
Valg av Røysan som adkomstveg til parkeringskjeller er begrunnet i avsnittet angå-

ende avkjørsler, se avsnitt 6.7.1. Når det gjelder planlagt bebyggelse lengre øst i 

Bjørnstjerne Bjørnsons veg (jf. Reguleringsplan for området ved Fylkeshusa) ville 

alternativ avkjørsel der være fylkesvegen. Dette antar vi har vært lite kurant for veg-

myndighetene. Røysan er en kommunal samleveg for boligbebyggelse og egnet til 

formålet.  

 

Diverse beboere i Røysan, Tinthamran, Pebakken og Bj. Bjørnsons veg  

• Adkomst til parkeringskjeller bør ikke være fra Røysan. 
 

• Trafikkbelastningen i Røysan har allerede oversteget Statens vegvesens an-
befalinger. 
 

• Trafikksikkerhet for gående og syklende i Røysan må vektlegges. 
 

• Forventer av nye bygg forholder seg til byggelinjer i Bjørnstjerne Bjørnsons 
veg. 
 

• Det må etableres fortau langs sørsiden av Bjørnstjerne Bjørnsons veg før ei-
endommene kan utbygges. 
 

• Det pekes på farer ved fortetting som uheldig trafikkbelastning, redusert bok-
valitet og forstyrrelser/ødeleggelse av tettstedets særpreg, kulturhistoriske 
elementer og landskapstrekk. 

 

Forslagsstillers kommentar til innspill: 



  32 

 

Valg av Røysan som adkomstveg til parkeringskjeller er begrunnet i avsnittet angå-

ende avkjørsler, se avsnitt 6.7.1.  

Statens Vegvesen anbefaler at veger med mer enn 50 boenheter i blindveg eller 80 

boenheter i sløyfe skal ha en asfaltert bredde på 4 meter. Røysan har en asfaltert 

bredde på ca 5,5 meter.  

Det er ikke krav til egne løsninger for gående og syklende for adkomstveger for boli-

ger. Virkningen av foreslåtte fortetting vil ikke utløse et slikt krav. Det vises til at det er 

stor gjennomgangstrafikk av myke trafikanter gjennom området. Kommunen bør da 

vurdere om fortau skal etableres langs Røysan. Det er innenfor gjeldende regule-

ringsplan avsatt nok vegareal til at dette kan være gjennomførbart. Et slikt tiltak kre-

ver likevel en egen omregulering og prosjektering. Vegstykket Røysan er utenfor pla-

nområdet som omfattes av dette reguleringsforslaget. Nåværende reguleringsforslag 

vil imidlertid ikke være til hinder for en slik løsning. Forslagstiller er heller ikke avvi-

sende til andre tiltak langs Røysan, som fartsdumper og forbud mot gateparkering. 

Det er allerede etablert fortau på sørsiden av Bjørnstjerne Bjørnsons veg. Kjøreveg 

og fortau er imidlertid kun adskilt av heltrukket hvitstripe som i enkelte parti er nedslitt 

og lite synlig.  

Nåværende byggelinje mot Bjørnstjerne Bjørnsons veg er opprettholdt. Ved vurde-

ringen av byggrense mot sør er det gjort en avveiing av behov for tilstrekkelig areal 

for ny bebyggelse, tilpassing i landskapet og ulemper for nabobebyggelse øst og vest 

i Bjørnstjerne Bjørnsons veg. Byggelinjen mot sør korrespondere godt med byggelin-

jen for fortettingsprosjektene i Bjørnstjerne Bjørnsons veg 35 og 17-23.   

Fortetting i eksisterende bomiljø vil alltid være en avveiing mellom hensynet til eksis-

terende beboere i området og ønsket om en høyere botetthet i sentrale områder. I 

sentrale områder er også tomtekostnadene betydelig for en utbygger og dette krever 

et visst utbyggingspotensiale for at et fortettingsprosjekt skal kunne være realiserbart. 

Et slikt utbyggingspotensiale kan man ikke oppnå med innspillshaveres ønske om at 

man forholder seg til byggelinjer for nåværende villabebyggelse mot nord og sør, 

splitter bebyggelsen i to bygningskropper og plasserer parkering i den delen av be-

byggelsen som er best egnet til beboelse. Vi er kjent med farene ved fortetting som 

innspillet viser til og har arbeidet med å finne løsninger som reduserer ulempene for 

naboer. Reguleringsforslag medfører en forholdsvis nøktern fortetting (+ 16 boenhe-

ter) og opptar et bebygd areal som er innenfor kommuneplanens arealdel sin utnyt-

telsesgrad på 35% BYA.    
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Jørgen E. Sarheim, Bjørnstjerne Bjørnsons veg 25 

• Anmoder om at omkringliggende villamessig bebyggelse og eget verneverdig 
hus hensyntas på en bedre måte enn foreliggende planer (vist på oriente-
ringsmøte). 
 

• Området bør ikke reguleres til regulær boligblokk, men en konsentrert bebyg-
gelse av mer villamessig karakter, tilpasset landskap, omgivelser og villabe-
byggelsen i området. 
 

• En nedskalering i utnyttelsesgrad og antall boenheter vil kunne gjøre bygget 
mer i overenstemmelse med øvrig bebyggelse i området. 
 

• Reguleringsplanen må være spesifikk og i minst mulig grad åpne for fortolk-
ninger, herunder plassering og avstand til nabogrense. 
 

• Skissert utbygging oppleves som massiv vegg i flere etasjer mot egen eien-
dom, med mange vinduer og terrasser som gir innsyn mot eiendommen. En 
reguleringsplan bør regulere at vinduer og terrasser konsentreres mot sør.  
 

• Bygget bør plasseres lengst mulig mot nord av hensyn til eksisterende bygge-
linjer/eksisterende bebyggelse. 
 

• Det stilles spørsmål til hvorfor bygget på fremlagte skisser er plassert nærme-
re nabogrense til egen eiendom med verneverdig villa enn i forhold til nabo-
grense mot vest.  

 

Forslagsstillers kommentar til innspill: 
Planlagt bebyggelse er redusert i forhold til slik prosjektet ble fremvist på nabomøte. 

Størstedelen av reduksjonen er foretatt mot øst. Byggegrense mot Bjørnstjerne 

Bjørnsons veg 25 er økt til 8 meter. Dette gir et større ubebygd areal mellom bebyg-

gelsen. Større avstand vil gjøre sjenanse relatert til innsyn mot eiendom mindre. An-

tall boenheter som er planlagt er også redusert. 

Vinduer og terrasser er planlagt konsentrert mot sør.  

Bebyggelsen er plassert lengst mulig mot nord ut fra naturlig byggelinje mot Bjørn-

stjerne Bjørnson veg. 

Det antas at det med en «mer villamessig form» menes bebyggelse med saltak eller 

liknende. Etter vår vurdering vil bebyggelse med flatt tak med lav byggehøyden over 

Bjørnstjerne Bjørnsons veg gi en bedre tilpassing til omgivelsene og mindre sikthind-

ringer for bakenforliggende naboer.  

Byggegrenser og utnyttelsesgrad fastlegges i reguleringsplanen. Planen er utformet i 

henhold til Molde kommunes plannorm for detaljreguleringssaker. 
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Kristin Høgetveit og Arne Westad, Røysan 18 

• Slutter seg i utgangspunktet til innspill fra Magnus Bergum Oltedal. 
 

• Nye boenheter i Bjørnstjerne Bjørnsons veg bør som hovedprinsipp ha avkjør-
sel på samme adresse.  
 

• Legges avkjørsel til Røysan 16 belastes boligene vest for bebyggelsen med 
økt trafikk både i Bjørnstjerne Bjørnsons veg og i Røysan. 
 

• Røysan er i mye større grad brukt som gang- og sykkelveg enn Bjørnstjerne 
Bjørnsons veg da dette er en snarvei. 

 

• Som nærmeste nabo til Røysan 16 vil det være en stor ulempe om avkjørsel til 
bebyggelsen legges her. Røysan 18 har et soverom på bakkenivå ut mot fore-
slåtte avkjørsel. 

 

Forslagsstillers kommentar til innspill: 
Innspill rundt bruk av Røysan som tilkomstvei og trafikk samsvarer i stor grad med 

innspill fra øvrige naboer og det vises til våre kommentarer til disse, samt utredning 

tidligere i planbeskrivelsen. 

Det er flere eksisterende eiendommer vest for planområdet som Bjørnstjerne Bjørn-

sons veg som adresse, mens avkjørsler ligger til Røysan. Dette beror på en totalvur-

dering av hva som er mest hensiktsmessige plasseringen av avkjørsler og forholder 

seg ikke nødvendigvis til adressenavn. 

Avkjørselen som er vist øst for Røysan 18 er planlagt på et lavere terrengnivå enn 

hvor plen og bebyggelse på Røysan 18 ligger. Terrenget stiger suksessivt nordover. 

Tilkomstveien vil imidlertid flates ut med en svakere stigning slik at terrengforskjellen 

øker på nordover. Terrengforskjellen er planlagt tatt opp med en støttemur med en 

gjennomsnittlig høyde på rundt 1,5 meter. Støttemuren er planlagt toppet med et 

rekkverk som om ønskelig kan utføres som et tett rekkverk. Dette vil skjerme Røysan 

18 for innsyn, samt skjerme mot støy.  
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Rigmor Gjerde Gjendem, Bjørnstjerne Bjørnsons veg 41 

• Slutter seg til innspill fra Magnus Bergum Oltedal, Kristin Høgetveit og Arne 
Westad.  
 

• Det bør foretas skikkelig trafikkundersøkelse av Røysan før det settes trafikk 
her. Det må være en grense for hvor mye trafikk en kan sette på veien.  
 

• Kryssfri gang-/sykkelvei i Bjørnstjerne Bjørnsons veg urealistisk med tanke på 
eksisterende avkjørsler og fremtidig fortetting av Bjørnstjerne Bjørnsons veg 2, 
4 og 6. 
 

• Utbyggingen må ha avkjørsel på sine riktige adresser. 
 

Forslagsstillers kommentar til innspill: 
Innspill samsvarer i stor grad med innspill fra øvrige naboer og det vises til våre 

kommentarer til disse, samt utredning tidligere i planbeskrivelsen. Det påpekes kor-

rekt at det vanskelig vil kunne gjennomføres sykkelfelt på sørsiden av Bjørnstjerne 

Bjørnsons vei uten kryssende trafikk fra bebyggelsen. Reguleringsforslaget legger 

også opp til en slik krysning, men at det for de aktuelle eiendommene begrenses til 

gjesteparkering.   

I og med at Røysan er en blindveg er det normal praksis å vurdere kapasiteten ba-

sert på boenheter som benytter vegen og normtall for turproduksjon.   

 

Svein og Aud Petterson, Parkvegen 58A 

• Mister en god del utsikt som følge av ny bebyggelsen. Tap av utsikt kan med-
føre verdiforringelse av egen eiendom. 
 

• Ønsker opplyst takhøyde på ny bebyggelse i forhold til eksisterende bebyggel-
se. 
 

• Ønsker at eksisterende tett vegetasjon vest på eiendommen Bjørnstjerne 
Bjørnsons veg 29 skjæres ned for å anskueliggjøre fremtidig utsikt i den ret-
ningen. 

 

Forslagsstillers kommentar til innspill: 
Planlagt bebyggelse er foreslått med en byggehøyde som ligger ca 7 meter over ter-

rengnivå for Bjørnstjerne Bjørnsons veg. Parkvegen 58A ligger på et terrengnivå som 

er ca 7 meter høyere enn terrengnivået for Bjørnstjerne Bjørnsons veg. Horisontalni-

vået for siktlinjer fra eiendommen vil ikke brytes og gode utsiktsforhold vil være opp-

rettholdt.  



  36 

 

Mønelinje for eksisterende bebyggelse i Bjørnstjerne Bjørnsons veg 27 og 29 ligger 

ca på kote 37,4 moh og 38,4 moh. Dette er 2-3 meter lavere enn foreslått ny bebyg-

gelse. 

 

  

9. Vedlegg til planforslaget 

 

• Støyvurdering, Sweco, 25.10.2017 

 

• Georadarundersøkelse, Geoscan, 20.03.2015 

 

• Orienteringsmøte for naboer, Kosbergs Arkitektkontor/Planor, 04.05.2017  
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