
 

Molde kommune 
Rådmannen 

Arkiv: 201702 
Saksmappe: 2017/947-0 
Saksbehandler: Arne Strømme 
Dato: 29.03.2019 

Saksframlegg 
 

Detaljregulering Bjørnstjerne Bjørnsons veg 27/29 og Røysan 16 - plan nr 201702 

 
 

Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 

43/19 Plan- og utviklingsutvalget 10.09.2019 

78/19 Molde formannskap 17.09.2019 

57/19 Molde kommunestyre 26.09.2019 

Saksprotokoll i Molde kommunestyre - 26.09.2019  

Vedtak 

Molde kommunestyre godkjenner i medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 
reguleringsplan for Bjørnstjerne Bjørnsons veg 27/29 og Røysan 16, plan nr 201702, med 
tilhørende bestemmelser.  
 
Vedtatt plan erstatter delvis plan nr 2281, reguleringsplan for Røysan og Reknes sør. 

Behandling 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 
 
 

Saksprotokoll i Molde formannskap - 17.09.2019  

Formannskapets innstilling  

Molde kommunestyre godkjenner i medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 
reguleringsplan for Bjørnstjerne Bjørnsons veg 27/29 og Røysan 16, plan nr 201702, med 
tilhørende bestemmelser.  
 
Vedtatt plan erstatter delvis plan nr 2281, reguleringsplan for Røysan og Reknes sør. 

Behandling 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 
 
 



Saksprotokoll i Plan- og utviklingsutvalget - 10.09.2019  

Innstilling  

Molde kommunestyre godkjenner i medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 
reguleringsplan for Bjørnstjerne Bjørnsons veg 27/29 og Røysan 16, plan nr 201702, 
med tilhørende bestemmelser.  
 
Vedtatt plan erstatter delvis plan nr 2281, reguleringsplan for Røysan og Reknes sør. 
 

Behandling 

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
 

Rådmannens forslag til innstilling  

Molde kommunestyre godkjenner i medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 
reguleringsplan for Bjørnstjerne Bjørnsons veg 27/29 og Røysan 16, plan nr 201702, 
med tilhørende bestemmelser.  
 
Vedtatt plan erstatter delvis plan nr 2281, reguleringsplan for Røysan og Reknes sør. 
 

 

Saksopplysninger 

Søker:    Kosbergs Arkitektkontor AS 
Tiltakshaver:  Planor Bolig AS 
Hjemmelshaver:  Planor bolig AS 
   Molde kommune (Del av Bjørnstjerne Bjørnsons veg). 

Bakgrunn 

Planor Bolig AS ervervet i 2014 Bjørnstjerne Bjørnsons veg 27 og 29 med tanke på 
framtidig utvikling av eiendommene. Eiendommen grenser til Røysan 16 som tidligere 
er ervervet av Planor Bolig AS. Eksisterende eneboliger i Bjørnstjerne Bjørnsons veg 
27/29 planlegges revet og erstattes med et leilighetsprosjekt. Eksisterende 
tremannsbolig i Røysan 16 foreslås beholdt i sin nåværende form. Et underjordisk 
parkeringsanlegg planlegges med adkomst fra Røysan. 
 
Planen var opp til 1. gangs behandling i PUU sitt møte 21.08.18. Det ble vedtatt å 
legge planen ut til offentlig ettersyn. Følgende tilleggsforslag ble vedtatt: «Utvalget ber 
administrasjonen vurdere trafikksikkerhetstiltak for Røysanområdet som følge av 
utbyggingen av Bjørnstjerne Bjørnsons veg 27/29 og Røysan 16.» 
 
På grunnlag av en trafikktelling, utført i april 2019, har Asplan viak utarbeidet en rapport 
vedrørende trafikksikkerhet i Røysan. Jf. vedlegg 15. Anbefalte løsninger drøftes under 
rådmannens kommentarer.      



Planstatus 

Kommunedelplan, del 1, 2015-2025. Planområdet er regulert til boligformål og ligger i 
fortettingskartets hvite sone, tillatt BYA 35%. Vedrørende parkering og 
uteoppholdsareal ligger planområdet innenfor sentrumsområdet. Bjørnstjerne 
Bjørnsons veg inngår i kommunedelplan «Hovednett for gående og syklende i Molde 
kommune». 
 
Reguleringsplan for Røysan og Reknes sør, plan nr 2281, vedtatt 1985. Området er 
regulert til småhusbebyggelse. Naboeiendom i øst er regulert til verneverdig 
bolig. Planforslaget vil delvis erstatte denne planen.  
 
Mot nord grenser planområdet til Reguleringsplan for Symra-Sykehuset-Sellanrå, plan 
nr 0377, vedtatt 1978 og Reguleringsplan for Parkvegen og Bjørnstjerne Bjørnsons 
veg, plan nr 200219, vedtatt 2005. Regulert vegformål vil delvis erstatte disse planene. 
 
Retningslinjer som er lagt til grunn i planleggingen: 
- Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser. 
- Retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegginger T-1442/2012. 
- Retningslinjer for brannslokkevann i Molde kommune. 
- Retningslinjer for adkomst, plassbehov og rekkevidde og brannvesenets kjøretøy. 
- Boligsosial handlingsplan Molde kommune. 

Planprosess 

21.02.17. Formell forhåndskonferanse. 
07.04.17. Melding om oppstart kunngjort i Romsdals Budstikke. 
04.05.17. Orienteringsmøte avholdt. Skisser av planlagt boligprosjekt framvist. 
18.05.17. Frist for merknader i forbindelse med oppstart. 
21.12.17. Reguleringsforslag innsendt til Molde kommune. 
21.08.18. Første gangs behandling i Plan- og utviklingsutvalget (PUU). 
13.11.18. Befaring i området med PUU. 
03.04 - 24.04.19. Trafikktelling i Røysan ved Molde bydrift. 
01.07.19. Trafikksikkerhetsvurdering av Asplan viak. 

Planområde 

Planområdet ligger mellom Bjørnstjerne Bjørnsons veg og Røysan omtrent rett nord for 
Aker stadion. Planområdets størrelse er ca. 3850 m2. Nærområdet mot vest 
karakteriseres av villabebyggelse. I øst er området sammensatt av villabebyggelse og 
boligblokker. 
 
Naboeiendommen mot øst, Bjørnstjerne Bjørnsons veg 25, er en bevaringsverdig villa 
ferdigstilt i 1917, oppført for fabrikkeier Sofus Jørgensen. Villaen er tegnet av arkitekt 
Trygve Solemdal og har en særegen arkitektur med franskinspirert mansardtak. Øst for 
Bjørnstjerne Bjørnsons veg 25 ligger en boligblokk oppført på 90-tallet i fem etasjer og 
med 15 boenheter. Området ligger i en sørvendt helning med et terrengfall på ca. 15 m 
innenfor planområdet. Området har i dag et grønt preg. 
 
Bjørnstjerne Bjørnsons veg 27/29 har i dag avkjørsler fra nord. Avkjørslene krysser 
eksisterende fortau. Fartsgrense 40 km/t. ÅDT er estimert til ca. 2500. Røysan 16 har 
avkjørsel mot Røysan. Røysan har ikke gjennomgangstrafikk for kjørende og det er 
ikke etablert felt for myke trafikanter. Fartsgrense 30 km/t. ÅDT anslås til ca. 320. 
Pebakken ligger i forlengelse av Røysan mot sørøst og er koblet til gang- og sykkelveg 



ved Julsundvegen og Aker Stadion. Dette bidrar til økt trafikkbelastning i perioder. 
 
Området ligger i gang- og sykkelavstand til skole, barnehager, lekeplasser og 
idrettsanlegg. Støyvurdering (Sweco 25.10.2017) viser at deler av planområdet ligger 
innenfor gul støysone. 
 
Planforslag 
 
Langs Bjørnstjerne Bjørnsons veg er det foreslått et nytt leilighetsbygg i fem 
boligetasjer og 18 boenheter. To boligetasjer blir liggende over terrengnivå for 
Bjørnstjerne Bjørnsons veg. Bygget har vertikale felt i fasaden som gjør 
bygningskroppen mer oppløst. Sør for bygget er planlagt et større felles uteområde 
med sitteplasser, beplantning og lekeplass. Renovasjonsbiler stopper i dag i 
Bjørnstjerne Bjørnsons veg og henter avfall ved hver enkelt eiendom. Asplan viak 
konkluderer med at dagens løsning kan opprettholdes. Det betyr at renovasjonsbilene 
stopper i gata for henting og tømming av avfall. Dersom containerløsning benyttes vil 
tømming skje sjeldnere. Endelig løsning avklares med RIR. 
 
Parkering 
 
Tilhørende parkeringsanlegg for beboere og gjesteparkering er planlagt under bakken 
med tilkomst fra Røysan i sør. Det foreslås at det opprettholdes en avkjørsel fra 
Bjørnstjerne Bjørnsons veg som tilegnes sykkelparkering og tilkomst/korttidsparkering 
for hjemmetjeneste, flyttebil, utrykningskjøretøy etc. Det legges opp til felles rom for 
sykkelparkering i forbindelse med parkeringskjeller, samt noe overflateparkering langs 
Bjørnstjerne Bjørnsons veg. Det er planlagt installert båreheis i bygningen, noe som 
gjør at man kan ta med sykkel i heis. 
 
Trafikk 
 
Kjøreadkomst er lagt til Røysan via Røysan 16. Fallforhold ca. 1:20. Røysan er en 
blindveg med asfaltert bredde 5,5 meter. Fartsgrense 30 km/t. I følge rapporten fra 
Asplan Viak bør det foretas konkrete trafikksikkerhetstiltak i Røysan uavhengig av 
plantiltaket. Anbefalte løsninger drøftes under rådmannens kommentarer. 
 
Alternativ kjøreadkomst fra Bjørnstjerne Bjørnsons veg er vurdert, men forkastet fordi 
det ansees som lite rasjonelt å legge parkeringen i en av byggets øvre etasjer. I tillegg 
er Bjørnstjerne Bjørnsons veg klassifisert som hovednett for gående og syklende og 
planlagt med gang- og sykkelfelt på hver side av vegen. Kryssing av gang- og 
sykkelveger bør begrenses til et minimum.  
 
BYA 
 
Foreslått utnyttingsgrad er 35 % BYA. Dette i henhold til Kommuneplanens arealdel for 
området. Nytt leilighetsprosjekt er planlagt med 18 boenheter og med bruksareal fra ca. 
50 m2 til 120 m2. Alle boliger er planlagt med universell tilgjengelighet. 
 
Uteoppholdsareal og lekeplass 
 
Kravet til uteoppholdsareal er minimum 50 m2 pr boenhet, dvs. 900 m2. Dette løses 
med terrasser, 450 m2 og fellesareal i plan 1, 600 m2. Lekeplass 200 m2 er vist som 
eget reguleringsformål. Lekeplassen skal minimum opparbeides med sandkasse, 



lekeapparater og sittebenker, jf. bestemmelsene § 3.3. Universell tilkomst til arealet er 
sikret via heis i bygning. I tillegg er lekearealet tilgjengelig med trapp fra adkomstpartiet 
i syd. 

Innspill i saken: 

Plan- og utviklingsutvalget vedtok i møte 21.08.18, sak 52/18, at saken legges ut til 
offentlig ettersyn i perioden 29.08 - 10.10.2018. Det har kommet inn i alt 11 merknader 
til planen. Jf. vedlegg 12. 
 

1. Rolf Åkvik, 04.09.18. Det er ikke ønskelig med økt biltrafikk på Røysan grunnet 
trafikksikkerhet. 
 
Kommentar: Viser til saksutredning og vedlagt trafikksikkerhetsvurdering.  
 
2. Avinor, 17.09.18. Ingen vesentlige merknader. 
 
3. Noregs vassdrags- og energidirektorat NVE, 25.09.18. ROS-analysen må 
begrunnes. Bestemmelsene bør inneholde konkrete rekkefølgekrav som sikrer at tiltak 
for stabil byggegrunn blir gjennomført i det videre arbeid med byggeprosjektet.   
 
Kommentar: ROS-analysen er justert. Jf. punkt 1. Krav til stabil byggegrunn er lagt inn i 
rekkefølgebestemmelsene § 5,5.   
 
4. Statens vegvesen, 18.09.18. Avkjøring fra Bjørnstjerne Bjørnsons veg anbefales ikke 
på grunn av økt ulykkesrisiko for kjørevegen, sykkelfeltet og fortauet. Mur langs 
Røysan 18 nevnes som sikthindrende element. Siktlinjer ved adkomst må påføres. Alle 
boenheter i gul støysone skal være gjennomgående. Jf. T-1422. Ber om at dette tas 
med i bestemmelsene. 
 
Kommentar: Kommunen velger å beholde en kjørbar adkomst fra Bjørnstjerne 
Bjørnsons veg for hjemmetjeneste, utrykningskjøretøy etc. Dette vil bidra til en 
begrenset trafikk over framtidig gang- og sykkelveg. Siktlinjer ved adkomst Røysan og 
Bjørnstjerne Bjørnsons gate er påført planen. Avfallshåndtering forutsettes utført fra 
Bjørnstjerne Bjørnsons veg som i dag. Krav om gjennomgående boenhet i gul 
støysone inngår i bestemmelsene, § 1,4. 
 
5. Fylkesmannen i Møre og Romsdal, 04.10.18. Ber om at bestemmelsene vedrørende 
støy endres fra L’den 55 dB til L’den 55 dB eller lavere. 
 
Kommentar: Bestemmelsenes § 1,4 er justert i henhold til fylkesmannens merknad.  
 
6. Møre og Romsdal fylkeskommune, 26.10.18. Har innsigelse til planforslaget inntil 
nyere tids kulturminner er innarbeidet i ROS-analysen (Bjørnstjerne Bjørnsons veg 25, 
«Jørgensenvillaen»). Det må også gis tilstrekkelig føringer i plandokumentene for 
eventuelle avbøtende tiltak. Det bør være tilstrekkelig skille mellom 
uteoppholdsareal/lekeplass og private boenheter. Lekeplassen må være tilgjengelig 
også for barn i nabolaget. 
 
Kommentar: Nyere tids kulturminner er innarbeidet i ROS-analysens punkt 15. Den 
planlagte blokkens høyde er, sett fra Bjørnstjerne Bjørnsons veg, tilpasset eksisterende 
bebyggelse i nabolaget. Avstanden mellom planlagt boligblokk og Jørgensenvillaen er 
16 meter (8 meter til eiendomsgrense). Som et ytterligere skjermingstiltak mellom 



boligblokken og Jørgensenvillaen forutsettes tilplanting av vintergrønn vegetasjon med 
egnet høyde og volum. Jf. rekkefølgebestemmelsene § 5,1. Vintergrønn 
skjermvegetasjon plantes også mellom leke- og oppholdsareal og boliger, høyde ca. 
1,5 meter. Jf. situasjonsplan og bestemmelser § 3,3. Lekeplassen er tilgjengelig for 
barn i nabolaget via utvendig trapp. På dette grunnlag har fylkeskommunen i brev av 
28.03.19 trukket sin innsigelse. Jf. vedlegg 14. 
 
7. Henning Myrland, 09.10.18. Mener at søker har misforstått vegvesenets håndbøker i 
forhold til veiklasse og type veg i boligområder, der det blandes mellom veiklasse SA1 
(Samleveg til boliger) og A1 (Adkomstveg til boliger). Likevel håndterer adkomstvegen 
(A1) kapasitetsmessig en ÅDT på godt over 1500 biler. Frisikt ved adkomst må 
dokumenteres. Foretrekker fartshumper i stedet for fortau og ber om at dette inngår i 
bestemmelsene. Ved fortetting av området vil det være behov for opprusting av 
kvartalslekeplassen. Dersom utbygger vil være med å finansiere dette vil det være et 
positivt signal til nabolaget.  
 
Kommentar: Vedrørende trafikkforhold i Røysan vises til saksutredning og 
trafikksikkerhetsvurdering fra Asplan viak. Utbygger vil gjerne bidra med en sum på kr 
70 000,- til opprusting av kvartalslekeplass.  
 
8. Kristin Høgetveit og Arne Westad (Røysan 18), 10.10.18. Slutter seg til merknader 
fra Magnus Bergum Oltedal. Jf. punkt 9. Ved å legge kjøreadkomst til Røysan 16 
belastes boligene vest for utbyggingen med økt trafikk både i Bjørnstjerne Bjørnsons 
veg (på oversiden av husene) og Røysan (på nedsiden av husene). Å bruke brudd på 
gang- og sykkelveg som argument for ikke å legge adkomst til Bjørnstjerne Bjørnsons 
veg er ulogisk da Røysan i mye større grad benyttes som gang- og sykkelveg for folk 
som skal til byen, stadion, moldebadet etc. Røysan er en blindveg/diagonal som 
forkorter strekningen til byen. Minner om at Røysan 18 har soverom som vender ut mot 
ny kjøreadkomst langs naboeiendommen Røysan 16.  
 
Kommentar: Søker har avholdt møte med grunneier i Røysan 18. Jf. vedlegg 13 . På 
grunn av krav til frisikt ved ny adkomst gjennom Røysan 16 blir eksisterende 
natursteinmur langs Røysan 18 berørt. Muren er satt opp utenfor eiendomsgrensen, 
ca. 125 cm inn på regulert veggrunn. Verken Planor eller grunneier av Røysan 18 
ønsker eller ser behov for å flytte eksisterende natursteinmur til eiendomsgrensen, men 
vil heller ta bort den øverste steinrasten slik at det blir frisikt ved avkjørsel til 
parkeringskjelleren. En slik løsning kan aksepteres som et midlertidig tiltak inntil 
langsiktig løsning for trafikksikkerhetstiltak er gjennomført, jf. rådmannens 
kommentarer. 
 
Langs innkjøringen til garasjekjelleren og Røysan 16 bygges natursteinmuren en meter 
inn på Røysan 16 sin eiendom. Eventuelt rekkverk/støyskjerm bygges i 
eiendomsgrensen i henhold til Molde kommunes visuelle profil. Sonen mellom mur og 
rekkverk beplantes med egnet vegetasjon.  
 
Vedrørende trafikkforhold i Røysan vises til saksutredning av vedlagt 
trafikksikkerhetsvurdering.  
 
9. Magnus Bergum Oltedal og Anne Henrikke Bergum Hareide, 10.10.18. Adkomst via 
Røysan vil være en omveg og resultere i økt trafikk på to veger, både overfor og 
nedenfor eksisterende bebyggelse. Det er et paradoks at det åpnes for inn- og 
utkjøring både fra Bjørnstjerne Bjørnsons veg og Røysan. Er bekymret for 



trafikksikkerheten i Røysan ved økt trafikkbelastning.  Fraværet av fartshumper gjør at 
farten ofte er høy, men samtidig kan Røysan være for bratt til at fartshumper vil være 
en egnet løsning vinterstid. Det er et sterkt ønske at beboerne i Røysan får møte plan- 
og utviklingsutvalget under en befaring på Røysan før videre beslutninger tas.  
 
Kommentar: Beboerne i området var invitert til felles befaring med Plan- og 
utviklingsutvalget den 13. november 2018. Flere av beboerne uttrykte ønske om at 
fartshumper var å foretrekke som trafikksikkerhetstiltak framfor fortau. Vedrørende 
trafikkforhold i Røysan vises til saksutredning og vedlagt trafikksikkerhetsvurdering. 
 
10. Jørgen E. Sarheim, 10.10.18. Eier av Bjørnstjerne Bjørnsons veg 25, 
Jørgensenvillaen. Viser i sin helhet til sin merknad i forbindelse med oppstart, datert 
16.05.17. Mener at prosjektet framstår som en massiv regulær boligblokk som bør 
nedskaleres for å tilpasses eksisterende boligstruktur. Vinduer og terrasser bør vende 
mot syd og unngås mot øst.   
 
Kommentar: Det vises til saksutredning og til kommentarer under punkt 6.  
 
11. Mattilsynet, 04.10.18. Når det gjelder private og kommunale planer skal Mattilsynet 
følge opp det som gjelder drikkevann. Mattilsynet kan ikke se at reguleringen kommer i 
konflikt med drikkevannsforsyningen i området. 

Rådmannens kommentarer: 

Flere beboere er kritiske til at prosjektet har kjøreadkomst fra Røysan, ikke fra 
Bjørnstjerne Bjørnsons veg som det nye bygningskomplekset er adressert til. Det er to 
grunner til adkomst fra Røysan er valgt. 1) Bjørnstjerne Bjørnsons veg er klassifisert 
som framtidig hovedvegnett for gående og syklende. Det vil si at avkjøringer til 
tilliggende eiendommer bør begrenses til et minimum. 2) Parkeringsanlegg bør 
fortrinnsvis ligge i underetasjen. Det er en fordel rent bygningsteknisk og gir boligene 
mer luft, lys og utsikt.  
 
Også kjøreadkomst fra Røysan gir utfordringer og er fra beboernes side lite ønskelig på 
grunn av økt trafikk og redusert trafikksikkerhet. Som følge av dette ba Plan- og 
utviklingsutvalget administrasjonen vurdere trafikksikkerhetstiltak for Røysan. 
I første halvdel av april 2019 foretok Molde bydrift en trafikktelling i området. På 
grunnlag av denne har Asplan viak utarbeidet en trafikksikkerhetsvurdering i Røysan. 
Jf. vedlegg 15. 
 
Som en langsiktig løsning anbefaler Asplan viak å etablere ensidig fortau på 2,5 meter 
og en kjørebane på 5,5 meter kombinert med humper i vegbanen. Etablert fortau vil 
ikke bidra til redusert fartsnivå, men vil bidra til bedre trafikksikkerhet for myke 
trafikanter. En langsiktig løsning vil gripe inn i ferdig opparbeidet hageareal ca. 1,25 
meter på begge sider av Røysan. En utvidet vegbredde fra 5,5 til 8,0 meter vil 
samsvare med de faktiske eiendomsgrensene og regulert vegareal. En langsiktig 
løsning kan derfor utføres uten omregulering. Tiltaket kan imidlertid være utfordrende i 
forhold til etablert hageanlegg, murer og tidligere prosess. Dersom langsiktig løsning 
velges som strakstiltak må saken ut på ny høringsrunde og prioriteres i 
budsjettsammenheng. Langsiktig løsning er kostnadsberegnet til kr 7 770 000 inkl. 
mva.  
 
En kortsiktig løsning for Røysan kan være å etablere humper på eksisterende veg. 
Stigningsforholdene kan gjøre humper utfordrende, men Asplan viak anbefaler likevel 



dette for å redusere hastigheten i Røysan. Asplan viak anbefaler samtidig å fjerne 
kanter/murer på den ene siden av vegen slik at møtende biler har en «fluktmulighet» i 
pressede situasjoner. Fjerning av kanter/murer vil resultere i inngrep i naboeiendommer 
utenfor planområdet og planen må ut på ny høringsrunde. Vegkanten vil også framstå 
som rufsete og uferdig inntil langsiktig løsning etableres.  
 
I henhold til anbefalinger fra Molde VA kan vi opprettholde dagens vegtrase med kanter 
og murer i kombinasjon med humper. Dette er i tråd med kommunens standard. En slik 
løsning er gunstig med hensyn til gjennomføring, estetikk, naboforhold og ikke minst 
økonomi. Den kan utføres uten inngrep i naboeiendommer, uten å fjerne eksisterende 
kanter og murer, og uten ekstra høringsrunde. Kortsiktig løsning med kanter og humper 
er kostnadsberegnet til kr 124 000 inkl. mva. Molde bydrift anbefaler at humper 
etableres etter bygging av omsøkt prosjekt, men før innflytting. Jf. 
rekkefølgebestemmelser, § 5.6. 
 
Rapporten til Asplan viak konkluderer med at trafikksikkerhetstiltak i Røysan bør gjøres 
uavhengig av omsøkt utbygging. Beregnet ÅDT etter utbygging vil ligge godt under 
kravene for denne type veg. I henhold til trafikktellingen er dagens ÅDT ca. 250. 
Grenseverdien er 1500 ÅDT. En utvidelse med 18 boenheter representerer en økning 
på 90 ÅDT dersom maksimalverdier benyttes, totalt 340 ÅDT. Det vil derfor være 
urimelig å kreve økonomisk kompensasjon fra utbygger for en langsiktig løsning. 
Utbygger har likevel sagt seg villig til å bevilge inntil kr 400 000.- til framtidige 
trafikksikkerhetstiltak som kompensasjon for økt trafikkbelastning. Det betyr at kortsiktig 
løsning i sin helhet kan kostes av utbygger. 
 
Rådmannen rår til at langsiktig løsning vurderes i kommende økonomiplan og 
anbefaler at kortsiktig løsning velges som midlertidig tiltak.  

Tilråding: 

Rådmannen viser til ovenstående saksutredning og rår til at reguleringsplanen 
godkjennes. 
 
 
  
Arne Sverre Dahl  
Rådmann Eirik Heggemsnes 

Kommunalsjef 
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