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Saksprotokoll i Molde kommunestyre - 26.09.2019  

Vedtak 

Molde kommunestyre vedtar detaljregulering for Fv64 – kryssutbedring Årødalen slik denne 
framgår av planhefte med planbeskrivelse, plankart og bestemmelser datert mai 2019. 
 
Kommunestyret forutsetter at Statens vegvesen utarbeider forslag til utforming av avkjørsel og 
internveg på næringsområdet på Slemmestad gård. 
 
Kommunestyret ber om at planleggingen med utbedringer av eksisterende kryss mellom 
Frænavegen og Gammelseterlia blir prioritert.  
 
Ved dette vedtaket oppheves følgende eldre planer helt eller delvis: 
Plan nr. 0178, 2678,0389, 200306, 201413, 201812 og 201619. 
 
Vedtaket er gjort med hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 5-2 og 12-10. 
 

Behandling 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 
 
 

Saksprotokoll i Molde formannskap - 17.09.2019  

Formannskapets innstilling  

Molde kommunestyre vedtar detaljregulering for Fv64 – kryssutbedring Årødalen slik denne 
framgår av planhefte med planbeskrivelse, plankart og bestemmelser datert mai 2019. 
 
Kommunestyret forutsetter at Statens vegvesen utarbeider forslag til utforming av avkjørsel og 
internveg på næringsområdet på Slemmestad gård. 
 
Kommunestyret ber om at planleggingen med utbedringer av eksisterende kryss mellom 
Frænavegen og Gammelseterlia blir prioritert.  
 



Ved dette vedtaket oppheves følgende eldre planer helt eller delvis: 
Plan nr. 0178, 2678,0389, 200306, 201413, 201812 og 201619. 
 
Vedtaket er gjort med hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 5-2 og 12-10. 

Behandling 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 
 
 

Saksprotokoll i Plan- og utviklingsutvalget - 10.09.2019  

Innstilling  

Molde kommunestyre vedtar detaljregulering for Fv64 – kryssutbedring Årødalen slik 
denne framgår av planhefte med planbeskrivelse, plankart og bestemmelser datert mai 
2019. 
 
Kommunestyret forutsetter at Statens vegvesen utarbeider forslag til utforming av 
avkjørsel og internveg på næringsområdet på Slemmestad gård. 
 
Kommunestyret ber om at planleggingen med utbedringer av eksisterende kryss 
mellom Frænavegen og Gammelseterlia blir prioritert.  
 
Ved dette vedtaket oppheves følgende eldre planer helt eller delvis: 
Plan nr. 0178, 2678,0389, 200306, 201413, 201812 og 201619. 
 
Vedtaket er gjort med hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 5-2 og 12-10. 
 

Behandling 

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
 

Rådmannens forslag til innstilling 

Molde kommunestyre vedtar detaljregulering for Fv64 – kryssutbedring Årødalen slik 
denne framgår av planhefte med planbeskrivelse, plankart og bestemmelser datert mai 
2019. 
 
Kommunestyret forutsetter at Statens vegvesen utarbeider forslag til utforming av 
avkjørsel og internveg på næringsområdet på Slemmestad gård. 
 
Kommunestyret ber om at planleggingen med utbedringer av eksisterende kryss 
mellom Frænavegen og Gammelseterlia blir prioritert.  
 
Ved dette vedtaket oppheves følgende eldre planer helt eller delvis: 
Plan nr. 0178, 2678,0389, 200306, 201413, 201812 og 201619. 
 
Vedtaket er gjort med hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 5-2 og 12-10. 
 



 

Saksopplysninger 

Søker: Statens vegvesen Region Midt 
 
Bakgrunn og hensikt med reguleringsplanen: 

Målsetningen er å gi kryssløsningen mellom Fv 64 og Fv 405 i Årødalen en ny, 
forbedret og mer trafikksikker utforming. Krysset er i dag et ulykkesbelastet kryss med 
til dels alvorlige skadesituasjoner. 

Det er tidligere utarbeidet og vedtatt reguleringsplan med den samme hensikten, plan 
nr. 201413 – 18.06.2015.  

Ved prosjekteringen har det blitt konstatert at denne planen ikke er fullt ut 
tilfredsstillende. I tillegg er kostnadene ved den regulerte løsningen så store at 
fylkeskommunen som vegeier samtidig søker etter besparelser for å kunne 
gjennomføre prosjektet. 

Reguleringsforslaget ble lagt ut til offentlig ettersyn i perioden 22.02. - 05.04.2019. 

 
Fig. 1 Planområdets beliggenhet 

 
Merknader ved offentlig ettersyn: 

Ved offentlig ettersyn er det mottatt merknader fra følgende: 

Møre og Romsdal fylkeskommune 
Fylkesmannen i Møre og Romsdal 
NVE 
Avinor 
Statens vegvesen 
Norges Lastebileierforbund 
Angvik Eiendom 
Istad Nett 
Bring v/ Ove Longva 
 
I planheftet har Statens vegvesen oppsummert merknadene og gitt sine kommentarer 
til disse. 
 

 



Merknadene gjelder i hovedsak følgende forhold: 
Gang- og sykkeltilrettelegging langs Årødalsvegen. 
Generelt om naturfare 
Behov for vegutbedring for nyttetransport/tunge kjøretøy 
 
Reguleringsforslaget er uendret etter offentlig ettersyn. 
 

Hovedgrepene i reguleringsforslaget: 

• Selve kryssløsningen er vesentlig forenklet i forhold til tidligere regulert løsning. 

• Busstoppene er flyttet nærmere industriområdet og krysset med Fv 405. 

• Gang- og sykkelvegsystemet blir enklere og får et mindre omfang enn før. 

• Løsningen krever mindre areal fra området ved Tusten skiheiser. 
 

Forholdet til tidligere vedtak og planpremisser: 

Hovedpremissen for ny regulering av kryssløsningen er å utforme denne slik at denne 
vil stå seg i en trafikksikkerhetsrevisjon. En slik gjennomgang ble ikke gjennomført for 
eksisterende plan.  
Trafikk Sikkerhet (TS) -rapport datert 04.10.2018 konkluderer med at ny løsning er 
akseptabel i forhold til trafikksikkerhet og risiko. Rapporten forutsetter at hele 
kryssløsningen bygges ut under ett, og ikke med midlertidige/enklere løsninger. 

Rapporten peker på at detaljutforming av gang- og sykkelveg må vurderes nøyere 
under byggeplanleggingen med hensyn på universell utforming og fare for uønsket 
vann og isdanning på disse. 

 



 
Reguleringsplan 

 

I forhold til tidligere vedtatte reguleringsplaner avviker ny plan vedr. omlegging av 
Styggedalsbekken. Som en følge av justert linjeføring av tilknytningen til Frænavegen 
og sikkerhetsavstand mellom denne og omlagt elv, beslaglegger ny plan areal som i 
plan for Eikrem næringspark, plan nr. 201619, var regulert til næringsformål. 

 

Tilkomsten til tidligere regulert næringsareal på Slemmestad gård, plan. nr. 200306, ble 
i sist vedtatte plan for Tustenkrysset lagt til regulert rundkjøring. Når denne nå går ut, 
blir tilkomsten erstattet med en ny avkjøring lenger mot nord-øst. 
Statens vegvesen har påpekt at løsningen i gjeldende plan ikke kunne gjennomføres. 
Rådmannen mener da at det er utilstrekkelig å regulere kun en enkel avkjørsel til 
området, uten å godtgjøre at denne er realistisk og kan betjene området. Statens 
vegvesen må derfor følge opp reguleringsplanen med en konkret vegløsning her. 

 



Virkninger og konsekvenser av reguleringsforslaget: 

Nytt planforslag fører ikke til vesentlige endringer i forhold til overordna interesser for 
arealbruken i området. Arealene er disponert til utbyggingsformål og trafikkformål i 
tidligere planer, jfr. hensynet til naturmangfold, jordvern og grøntstruktur. 

En bedret trafikksikkerhet i kryssløsningen og fortsatt mulighet for en 
sammenhengende gang- og sykkelveg langs Frænavegen er de viktigste 
plussfaktorene. 

Vegløsningen er i seg selv ikke av en slik kategori at den vil generere økt biltrafikk. 
Forholdet til klima og ytre miljø vurderes ikke å bli vesentlig endret. 

Det betyr også at tiltak etter denne planen ikke er egnet til å oppfylle nasjonale 
målsetninger om redusert biltrafikk i gjeldende klimalov. 

 

Saksvurdering: 

Interessekonflikter: 

Angvik Eiendom AS som er utbygger av Eikrem næringspark understreker at det er 
uheldig at ny reguleringsplan nå griper inn i og legger beslag på område som nylig er 
regulert til utbyggingsformål og er opparbeidet. Derfor bes det om en anleggsdato en 
kan forholde seg til med hensyn til aktuelle interessenter, og at anleggsarbeider som 
berører næringsparken blir prioritert først. 
Rådmannen forstår utfordringene for utbyggere, men aksepterer Statens vegvesen sin 
begrunnelse om kravene til utforming av veganlegget. Det er samfunnsmessig viktig at 
krysset blir utformet både slik at det gir størst mulig trafikksikkerhet og samtidig 
planlegges slik at det er realistisk å få tiltaket gjennomført. 
Rådmannen ser ikke alternative løsninger, men oppfordrer Statens vegvesen til å ta 
hensyn til næringsutviklingen i området så langt det lar seg gjøre. 
 
Kommunen har ved flere anledninger mottatt meldinger om at krysset mellom  
Fv 405/Frænavegen og Gammelseterlia er problematisk for trafikken i området, og kan 
være vanskelig framkommelig for tunge kjøretøy. 
Det er derfor viktig at selv om kryssløsningen i planen er opprettholdt som i dag, må 
Møre og Romsdal fylkeskommune/Statens vegvesen og Molde kommune som vegeiere 
prioritere hvordan trafikkforholdene kan utbedres i dette krysset.  
 

Økonomiske konsekvenser for kommunen: 

Prosjektet ny kryssløsning og gjennomføring av dette er en fylkeskommunal oppgave.  

Med hjemmel i eksisterende detaljregulering ble det framforhandlet avtale mellom 
Statens vegvesen og Molde kommune om fjerning av brannvesenets øvingsområde. 
Avtalen ble ikke underskrevet og gjort gjeldende på grunn av byggherrens manglende 
finansiering av prosjektet.  Molde kommune er i sluttfasen med etablering av nytt areal 
for øvingsområdet. 

Utbedring av krysset mellom Gammelseterlia og Frænavegen vil bli et 
samarbeidsprosjekt, der kommunen også må bidra med sin del. Dette må konkretiseres 
gjennom samarbeidet om de aktuelle løsningene som blir valgt. 

Med bakgrunn i gjennomgang og vurdering av planens dokumenter rår rådmannen til at 
detaljregulering for Fv 64 Kryssutbedring i Årødalen fremmes for godkjenning. 

 
 



 
  
Arne Sverre Dahl  
Rådmann Eirik Heggemsnes 
 Kommunalsjef 
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