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PLANBESKRIVELSE  

Detaljregulering fv. 64 Årødalen kryssutbedring 
 
Forord 
 
Statens vegvesen har utarbeidet en reguleringsplan for nytt kryss fv. 64/405. Tiltaksgiver har vært Møre og 
Romsdal fylkeskommune. Molde kommune er planmyndighet. Planen har vært ute til offentlig ettersyn i 
perioden 22.02. - 05.04.2019. 

 

1. Bakgrunn 
 

1.1 Hensikten med planen 
 
Opprinnelig oppstod plan om nytt kryss fv. 64/fv. 405 i samband med regulering og lokalisering av nytt sykehus 
på Eikrem. Selv om slik sykehusutbygging ikke lenger er aktuelt ser man likevel behovet for utbedring av 
kryssutformingene på grunn av trafikksikkerheten i eksisterende kryss. Derfor ble det utarbeidet en 
reguleringsplan for nytt vegkryss fv.64/fv.405 som ble vedtatt i juni 2015. 

I ettertid i forbindelse med byggeplanlegginga ble det imidlertid avdekket en del problemer som ikke er løst i 
godkjent reguleringsplan. Etter innspill fra kommunen er det bestemt at det skal utarbeides ny reguleringsplan. 
Noe som resulterer i en ny planprosess. Problemene som er avdekt gjelder området ved parkeringsplassen til 
skisenteret, av- og påkjøringsrampene på østsiden av krysset, plassering av ny busslomme på østsiden av fv. 64, 
og å få tilfredsstillende løsning for den nordlige arma på rundkjøringa på fv. 405. 

Det er spesielt ett punkt som er ulykkesutsatt, og som gjør at dagens kryss bør endres. Det er av- og 
påkjøringspunktet fv. 64 og fv. 405. I tillegg til at enkelte tilkomster er vanskelige samt at gangvegnettet har 
variabel standard bidrar også til behovet for et kryss med en annen utforming. Målet er en helhetlig plan for hele 
trafikksystemet, med god kapasitet og god trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. 

 
1.2 Forslagstiller  
 
Vedtatt reguleringsplan fra 2015 ble utarbeidet av Geovest/Haugland, senere Norconsult. Revidert plan er 
utarbeidet av Statens vegvesen. Ny løsning er annerledes enn den som ble utarbeidet av Norconsult i sitt arbeid. 
Blant annet har man nå gått bort fra rundkjøring på fv. 405. Det blir lagt opp til ei løsning med av og på 
kjøringsramper på vestsiden av fv. 64 der det blir et nytt T-kryss på fv. 405. På fv. 64 legger man nå opp til en 
løsning som gjør at alle som kommer sørfra på fv. 64 og som skal inn på fv. 405 tar av på en direkteført 
avkjøringsrampe. Av- og påkjøringsrampene på østsiden av fv. 64 blir tilknyttet fv. 405 i eksisterende kryss ved 
Bertel O. Steen. 
 
Eierforholdene er slik at Statens vegvesen og Molde kommune eier det meste av grunnen, men en berører privat 
grunn mot vest og nordvest. 

1.3 Tidligere vedtak i saka 
 
Reguleringsplanen ble første gangs behandlet i Plan- og utviklingsutvalget som utvalgssak nr. 7/19 i møte den 
12.02.2019. Der ble det vedtatt at planen skal sendes ut til offentlig ettersyn. 
Planområdet i vedtatt reguleringsplan var opprinnelig vegområdet og næringsområdet i sør under ett. 
Planarbeidet var forhåndskunngjort slik, og det var vedtatt felles planprogram for begge områdene. Pga. ulik 
framdrift ble planområdet delt og næringsområdet ble fremmet som egen plan med vedtak i februar 2013. 

I forrige plan ble det fastsatt at det ikke skulle utarbeides konsekvensutredning (KU) for nytt vegkryss. Dette har 
resultert i at det ikke har blitt utarbeidet en slik utredning. Anlegget er heller ikke KU-pliktig. 

 

2. Planprosessen 
 

Ved planoppstarten i mars 2017 så man for seg at formålet var å utvide og justere eksisterende 
reguleringsformål. Formålet med arbeidet var å legge inn midlertidige anleggsbelter, oppfylle normalkrava til 
lengde på ramper i krysset, samt å flytte busslommene som ikke kunne ligge i rampene som foreslått fordi de 
ikke gikk gjennom Trafikksikkerhetsrevisjonen. Planarbeidet har også avslørt at den nordlige arma til 
rundkjøringa på fv. 405 får over 11% stigning for å betjene næringsområdet. Noe som overstiger maksstigningen 
på ca. 6-7%. Alternativet er å ta igjen høyden med flere kurver som vil beslaglegge mye næringsareal. Dette 
forholdet, samt omlegging av Årøelva, pluss kostnadene, har resultert i at planforslaget har blitt endra vesentlig 
fra det som ble skissert ved kunngjøring om oppstart. 

Endringen i forhold til det som ble presentert i kunngjøringen ved planoppstart øker behovet for god informasjon 
og økt dialog både før offentlig ettersyn og i forbindelse med høringen. Det har derfor blitt arrangert særmøter 
med berørte grunneiere før høringen slik at de skal få muligheter til å innhente nødvendig informasjon om 
endringene slik at de blir i stand til å ivareta sine interesser. Møtene har også blitt holdt for at rettighetshaverne 
skal bli kjent med hvorfor endret kryssutforming har blitt nødvendig. I møtene ble det gitt god anledning til å 
komme med synspunkt på de foreslåtte endringene. 

 

3. Planstatus og rammebetingelser 
 
3.1 Kommuneplan 
 
Gjeldende kommuneplan er Kommunedelplan Eikrem med Nye Molde Sykehus, vedtatt av kommunestyret 
21.06.07. Planen omfatter også dette vegkrysset. Det var der tatt opp 2 alternativ for utforming av vegnettet, og 
alternativ var bestemt. I hovedsak var det økonomisk argument for valg. 

Vi har bevisst valgt å gå bort fra den vedtatte reguleringsløsning. Følgende forhold taler for dette: 

• På grunn av miljø. 
•  For å slippe å bekoste ei dyr flytting av Årøelva. 
• Unngå ei dyr rundkjøring på fv. 405 der man har stigningsproblemer med den nordre arma. Denne arma 

skulle gi adkomst til næringsområdet øst for skisenteret, men den ville få en stigning på 10-12%. Den 
kan ikke bygges uten å legge beslag på en stor del av næringsarealet. 

• Kostnadene reduseres ved at Styggedalsbekken går i åpen løsning vest for fylkesveg 64. Slik unngår man 
en lang rør- eller en kulvertløsning under fv. 64 som må være dimensjonert for en 200 års flom med 
tilhørende bygge- og driftskostnader. 
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3.2 Gjeldende reguleringsplaner 
 
Følgende reguleringsplaner/bebyggelsesplaner ligger helt eller delvis innenfor planområdet og blir endret. 
Planene viser eksisterende vegnett med omkringliggende næringsareal. 

• I området: 0389 Tustentunnelen vegkryss Årødalen 
• Helt eller 0178 Område B-D Årødalen 
• Delvis 1285 Tusten (skianlegg) 
• 200306 Slemmestad 
• Bebyggelsesplan 2678 Tomtedelingsplan felt B 
• 200608 Massetak Tusten 

 
Tilgrensende 

• Mot øst 1174 Industriområde A, Årødalen 
• Mot nord 200306 Slemmestad 
• Detaljregulering for vegkryss fv.064/Frænavegen i Årødalen, PlanID 201413. 
• Mot vest Eikrem næringspark, mindre endring 201619. 
• Mot vest Eikrem næringspark, mindre endring II 201812 

 
 

4. Beskrivelse av planområdet 
 
4.1. Beliggenhet 
 
Årødalen er en sidedal opp fra sjøen ved Årø om lag 5 km innover fjorden fra sentrum i Molde. Dalen er trang og 
uten bebyggelse den første delen, men etter et par kilometer vider den seg ut og gir plass for store, utbygde 
næringsarealer. Dette er areal for tung industri, industri ellers, renovasjonsanlegg, lager, plasskrevende varer, 
skitrekk, motocrossbane og travbane. Fv. 64 som går til Fræna, går i tunnel fram til andre siden av fjellet og så 
videre til Eide, Averøya og Kristiansund. Fra byen kommer fv. 405, Frænavegen, fra Molde sentrum.  

 
4.2 Avgrensing og størrelse på planområdet 
 
Planområdet er endret siden forrige reguleringsplan. Planområdet er nå utvidet slik at man sikrer at alt areal som 
blir omfattet av anleggsarbeidet, inkl. midlertid anleggsbelte er tatt med i planen. Anleggsbeltet er med for å 
sikre tilstrekkelig vegareal for utbedring. I tillegg har man tatt ut av planområdet T-krysset til Tusten skisenter og 
steinbruddet. Ny avkjøring er både kostnadsdrivende og komplisert å bygge fordi det er viktig å få 
tilfredsstillende siktkrav. Det som er tatt med av byggeareal er for å løse tekniske forhold for å få bygd krysset 
med tilhørende ramper. Samlet areal for planområdet er endret fra 89,5 daa. til 99,2 daa. 

Planavgrensningen påvirkes av vedtatt reguleringsplan for Årødalskrysset fra 2015. For at det ikke skal være igjen 
et restareal fra de forrige planen som blir gjeldende med areal som er satt av til samferdselsanlegg (kjøreveg og 
annen veggrunn) pga. rundkjøringa på fv. 405 har man valgt å beholde deler av plangrensen fra 2015. Dette 
arealet blir nå satt av til de arealformåla som samsvarer med tilstøtende planer og det som arealet vil bli brukt til. 
Kommunen slipper således å starte en planprosess for oppheving av en del av reguleringsplanen fra 2015. 

 

4.3 Dagens arealbruk og tilstøtende arealbruk 
 
Dagens arealbruk er dominert av eksisterende veglinjer med tilhørende sideterreng. 
Tilstøtende arealer er som nevnt under pkt.4.1 næringsareal av ulike kategorier. Mot nord ligger Tusten skisenter 
med skitrekk. Sørøstre hjørne av planområdet, der ny avkjøring er planlagt, er et område med tettvokst småskog. 

Planområdet grenser i øst mot Årøelva og det nedlagte avfallsdeponiet som i dag blir brukt til motorsport. I vest 
kommer man litt inn i øvelsesområdet til Molde brannvesen. Dette fordi man ønsker å legge om 
Styggedalsbekken slik at man skal unngå at den krysser fv. 64. En får da redusert investeringskostnaden og 
framtidig drifts- og vedlikeholdskostnader. Dessuten får man en mer robust løsning uten rør/kulvert ved 
flomsituasjoner. I nord grenser planområdet til Tusten skisenter. 

 
4.4 Stedets karakter 
 
Området er gjennomgående flatt, har preg av dalbunn med tilhørende bratt helning ned mot Årøelva. Området 
vest for det nye krysset er urbanisert der næringsbygg dominerer. Eksisterende bebyggelse er trafikkstasjonen til 
Statens vegvesen med tilhørende uteområde. Bebyggelsen har vært gjennom opprusting og vil inngå i planen. 
Tilstøtende areal både nord for og vest for kryssområdet vil utvikle seg mer til næringsområder i nærmeste 
framtid.  

 
4.5 Grunnforhold 
 
Det er utført grunnboringer for ulike planvarianter i 2008, 2016 og 2017. Planområdet ligger over marin grense. 
Generelt viser boringene fast lagra steinrik masse under et topplag av myr eller humusholdig masse. Alle 
totalsonderingene er over 10m dype, men de når ned i berg bare ved Årøelva, ved avkjøringsrampen på østsida 
av fv.64. Der er det registrert berg 9 – 17m under terreng. Ut fra boringene, vil ingen av skjæringene komme ned 
i berg. 

Det faste, steinrike laget blir tolka som moreneavsetning. Ved planlagt gangveg på oppsida av fv. 405, er det 
registrert opp til 1 m dyp myr. Ved avkjøringsrampen på østsida av fv.64 er opp til 4 m med humusholdig masse. 
Dette ser ut til å være tilkjørt skrotmasse. 

Foreløpig har vi ikke boringer der Styggedalsgrova blir ført i åpen kanal parallelt med fv. 64 i sørenden av 
planområdet. Det blir her ei skråning mot forretningsområdet og en bør gjøre grunnundersøkelser før bygging. 
Norconsult har utført prøvegraving i 24 punkt i bilbyen etter oppdrag fra Eikrem næringspark. De nærmeste 
prøvegravingene ligger 60–70 m fra planlagt kanal. Det er litt stor avstand, men de bekrefter at grunnforholda 
generelt er torv og humusholdig lag over morene. Ut fra utførte boringer, skal planen ikke by på 
stabilitetsproblem dersom myr og humusholdig masse blir fjerna fra vegarealet. Morenemassen er forholdsvis 
finstoffholdig. En må regne med at den blir bløt ved omrøring, og kan derfor være vanskelig å bruke som 
vegfylling 
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4.6 Naturverdier 

Årøelva går på langs gjennom dalføret, men 
utenom planområdet. På grunn av nærheten til 
industrien og avfallsdeponi er vannkvaliteten 
variabel og under overvåking. I følge 
Lakseregisteret hos Miljødirektoratet er Årøelva 
fiskeførende over en strekning på 7,9 km. Dette 
inkluderer strekningen som går langs planområdet. 
Det er en bestand av sjøørret som er registrert i 
vassdraget. 

Tiltaket planlegges slik at minst mulig av 
vegetasjonen langs elvebredden fjernes og at det 
blir skapt forhold for rask revegetering.     

Styggedalsbekken er en sidebekk helt sør på tvers 
av planområdet. Den har liten vannføring, men er 
en flombekk. Vegetasjonsbeltet ligger opp langs 
Årøelva. Ellers er det ingen markante 
vegetasjonsområder. Å velge den åpne 
bekkeløsningen er bra for framtidig miljø. Den gir 
en grønn randsone langs begge sider og reduserer vegens påvirkning på bekken. For å få en god framtidig 
situasjon for bekken må sidearealet til bekken ikke være brattere enn 1:2. Og der det er plass bør den være 
slakkere. Bekkens sideareal skal etableres med revegeteringsmasser og/eller torv fra området rundt. 
Bekkebunnen skal etableres med naturlige elvegrus/bekkemasser uten knuste eller sprengte masser. Noe som 
også reduserer kostnadene. Sprengt stein skal kun brukes til å bygge nødvendige terskler og til sikring av bekkens 
sideterreng mot erosjon ved flom. Dersom det er fare for stor tilslamming av Styggedalsbekken som følge av det 
nye bekkeløpet skal det prosjekteres en sedimentasjonsdam for å rense bekkens overflatevann før det slippes ut 
i Årøelva.  

Det er ikke registrert spesielle naturverdier i planområdet i offentlige databaser. 

Ellers preges området av gran- og furuskog, med selje, or og litt innslag av bjørk.  

 
4.7 Rekreasjonsverdier 
 
Rekreasjonsverdier vil være knyttet til gang-/sykkelvegnettet når det er utbygd. 

 
4.8 Trafikkforhold 
 
4.8.1 Kjøreadkomst 
 
Gjennom området går hovedvegen fv. 64 fra Molde til Fræna. Midt i området er fv. 405 Frænavegen som er 
knyttet til fv. 64. Denne vegen går fra Molde by over Eikrem, Skaret og kobles sammen med fv. 64 i Malmedalen. 

 

4.8.2 Vegsystemet 
 
Alle veglinjene er hovedveger som stort sett er avkjørselsfrie. Fv. 405 har kryss med Årøsetervegen, 
Gammelseterlivegen, veg til Tusten skisenter. Fv. 405 har også avkjørsler til trafikkstasjonen og 
hestesportsenteret. 

 
4.8.3 Trafikkmengder 
 

Det er registrert disse trafikkmengdene ÅDT (årsdøgntrafikk) 
 2010 2013 2017 2038 
Fv. 64 Årødalen 5.500 5.740 8.810 11.000 
Fv. 405 Frænavegen 3.300 3.380 3.000 3.500 
Fv, 64 Tustentunnelen 5.000  6.450 8.000 
Fv. 405 over Skaret  1.540    850 1.000 

 
Økningen på fv. 64 i Årødalen fra 2013 til 2017 skyldes fjerning av bomstasjonen. År 2038 er framskrevne tall. 
 
 
4.8.4 Trafikkmønstre og ulykker/uhell 
 
En stor del av pendlertrafikken om morgenen fra Fræna og Eide går Frænavegen på grunn av kø på 
Fannestrandsvegen. Koblingen mellom fv. 405 og fv. 64 er tungvint grunnet to T-kryss. Med bakgrunn i 
registrerte ulykker har en konkludert med at utforming av kryssene i dag ikke gir nok trafikksikkerhet. Fram til 
2015 var Tusten-tunnelen med tilførselsveg en privat veg med bompenger. Fra og med 2015 ble denne vegen en 
fylkesveg. Bompengene ble da tatt vekk.  

 
4.9 Støyforhold 
 
Det er ikke utført nye støyberegninger siden det er god avstand til boligbebyggelse fra hovedvegene. 

 
4.10 Flomfare 
 
Årøelva ligger nedstrøms området og utgjør ingen slik risiko. Man har til hensikt å ikke berøre selve elveløpet. 
Styggedalsbekken på tvers av området kan være flomelv. Ved utbygging må denne sikres i tilstrekkelig grad. Det 
legges opp til mest mulig åpne løsninger. Rørløsningen av Styggedalsbekken gjennom fv. 405 får dimensjoner 
som takler både 200 års flom og klimapåslaget på 40 %. Noe som gjør at framtidig bekkeløp blir mer robust til 
beskyttelse av veganlegget mot flomskader. Endelig bekketverrsnitt bør kontrolleres opp mot 200 års 
flomberegninger. På grunn av bekkens lengdefall må det etableres terskler. Høydene på tersklene bør helst ikke 
overskride 30 cm. Dette bidrar også til redusert vannhastighet og jevnere vannmengde langs hele bekkeløpet. 
Ved å benytte stedegne morenemasser til å flomsikre Styggedalsbekken holder man kostnadene nede. Sprengt 
stein kan brukes ved bygging av terskler og sikring av bekkens sideterreng mot erosjon ved flom dersom 
stedegne naturstein ikke anses som brukbare til formålet. 

 
  

Figur 1. Fiskeførende strekning av Årøelva. Uttrekk fra Lakseregisteret 
(Miljødirektoratet) 07.02.18 
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4.11 Gang- sykkelveger og bussholdeplasser 
 
Det er plassert 2 busslommer langs fv.64.Gang og sykkelvegnettet er internt og binder sammen buss-stoppene. 
Sykkelvegen med fortau langs fv. 405 vil bli en del av en sammenhengende forbindelse fra byen via Frænavegen, 
Eikrem opp mot Årødalen og Skaret. 

 
 

5. Planlagt arealbruk 
 
5.1 Reguleringsformål 
 
Det er regulert til følgende formål: 

• Bebyggelse og anlegg (Pbl § 12-5.1) 
• Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (Pbl § 12-5.2) 
• Grønnstruktur (Pbl § 12-5.3) 
• Bruk og vern av sjø og vassdrag (Pbl § 12-5.6) 

 
 
5.2 Bebyggelse og anlegg 
 
Av plantekniske grunner er en kommet inn på deler av enkelte byggeområder for etablert virksomhet. Her holder 
en arealbruken uendret der reguleringsbestemmelsene for vedkommende plan fortsatt gjelder. Eneste 
virksomhet som i sin helhet kommer innenfor planområdet, er trafikkstasjonen til Vegvesenet. Den er regulert til 
tjenesteområde. Her legger en opp til uendret arealbruk med opprustet bygg og uteområde for parkering, 
kontroll og øvingsareal. Reguleringsbestemmelsene for dette området er derfor enkle. 

 
5.3 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 
 
Bakgrunn for nytt kryss 
De siste årene har det vært for mange ulykker i krysset mellom fv. 64 og veg til Skaret. Det er vanskelig å peke ut 
en årsak til dette, men kryssområdet er relativt utflytende, og det er stor trafikk. Det kan derfor være vanskelig å 
ha full oversikt over andre trafikanters svingebevegelser når en selv skal manøvrere i området. 

Prinsippløsning 
Et utgangspunkt var derfor å ville planlegge et kryss der det er færrest mulig konfliktpunkt langs fv. 64. Dette er 
gjort ved å konstruere et kryss der en har bare av- og påkjøringsramper. I tillegg skal det være forsterka 
midtoppmerking som et skille mellom de to kjøreretningene i kryssområdet på fv. 64. Vi unngår derfor 
konfliktpunkt mellom møtende kjøretøy der fartsnivået er høgt. Trafikken langs fv. 64 vil få et jevnere fartsnivå. 
Vi har kun konfliktpunkter på påkjøringsrampene på fv. 64 der det foregår fletting. Fv. 405 er nå skiltet til 70 
km/t. Denne fartsgrensen vil bli vurdert på nytt. Med avkjørslene som er lagt inn, vil fartsgrensen trolig forbli 
uendret. 

Etter utbygging av krysset vil gjennomgående fv. 64 få 80-sone. Resten av vegnettet i området vil nok fortsatt ha 
70-sone.  

I tillegg er det planlagt et omfattende vegnett for myke trafikanter. Det er også planlagt busslommer som skal 
dekke alle vegarmer innenfor planområdet. 

Det er allerede gjort vesentlige inngrep i området med trafikkstasjonsbygging, vegbygging, øvingsfelt for Molde 
brannvesen og skianlegg. I tillegg er det gjort andre inngrep i nærområdet som utbygging av diverse 
industri/næring og motocrossbane. Veganlegget medfører nytt kryss samt nye vegramper som tiknytning mellom 
lokalvegnettet og hovedvegen gjennom området. Disse inngrepene utgjør et relativt lite tillegg til det som 
allerede er gjennomført. 

 
5.3.1 Trafikkløsning 
 
Kjøreveg. 
Løsningen bygger på eksisterende veglinjer, men med nye kryssløsninger og av og påkjøringer. Senterlinjene for 
fv. 64, fv.405 ligger uendret, og videreføring til overordnet vegnett blir det samme. Disse tre vegene er 
hovedveger og satt i vegklasse Hø2 etter nye vegnormaler N100. Men på grunn av trafikkmengden mellom 
bruene på fv. 64 blir tverrprofilet tilpasset U-H5 standarden. Vegkryss til sidevegene blir opprettholdt. Det gjelder 
veg til Tusten skisenter, Gammelsætervegen og Årøsetervegen. Adkomsten til Slemmestad næringsområde, øst 
for hestesportsenteret, opprettholdes, men både dekke og svingradius blir utbedret.  

Utforming 
Regulert totalbredde på fv. 64 er 10 m for kjøreveg, der hovedveg, med rom for normalprofil 
Kjørefeltbredde utgjør 3,5 m, der midtoppmerking blir 1 m, og der resten går med til 1 m skulder på hver side. 
Eventuelt breddeutviding i kurver kommer i tillegg. Kjørefeltbredden på fv. 405 er 3 m med skulderbredde på 
0,75 m som utgjør en total vegbredde på 7,5 m. Skråningsutslag fra fyllinger og skjæringer er vist på planen som 
annen veggrunn.  

En forutsetter opparbeiding i samsvar med vegnormalene N100. 

Tilgjengelighet for gående og syklende: 

Gang-sykkelveger er i 3 kategorier: 
a. Sykkelveg med fortau 

Dette er strekning som inngår i hovedplan for gående og syklende og er sammenhengende veg langs 
Frænavegen. Regulert bredde er 5 m med 2 m fortau og 3m sykkelbane med trafikk i begge 
retninger. Kjørefelt kan merkes opp. Sykkelbanen ligger nærmest kjørevegen. 

b. Gang- sykkelveg 
Dette er blindveger som fører til busslommene. Regulert bredde er 3m. 

c. Fortau 
Dette er fortau langs Gammelsætervegen som betjener busslomme på fv. 64 og som kobles sammen 
med sykkelveg med fortau. Fortaubredden er 2,5 m. 
 

Bussholdeplasser 
Det er lagt inn nye busslommer på eksisterende fv. 64. Den vestligste busslommen har utbedringsstandard på 54 
m. Den østligste blir helt ny med standardmål 75 m i utstrekning.  

Universell utforming 
Begge busslommene får universell utforming med leskur. Stigning på fortau og gang- og sykkelvegene blir ikke 
brattere enn 7 %. Unntaket er G/S-vegen som er knyttet til busslomme på fv. 64 i sørgående retning. Her er 
terrenget såpass bratt at det blir store svinger med stor arealavgang for å få til universell stigningsnivå. 
Stigningsnivået vil likevel bli vesentlig forbedret. Stigningsnivået på G/S- går fra 14% til 10%. Lengden på G/S-
strekningen er 116 m, hvorav 98 m får 10% stigning. 
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5.5 Bruk og vern av sjø og vassdrag 
 
Styggedalsgrova må flyttes fra sitt nåværende løp. Nytt løp for Styggedalsgrova er vist med formål «Bruk og vern 
av sjø og vassdrag». Et mindre sideløp som kommer fra nord om parkeringsplassen på skianlegget må også flyttes 
eller legges delvis i kulvert avhengig av detaljprosjekteringen. 

 
 

6. Virkninger 
 
6.1 Trafikkanlegget 
 
Det blir et synlig trafikkanlegg, men fjernvirkningen blir lite påvirket. Trafikkløsningen vil høyne trafikksikkerheten 
og det blir lettere å orientere seg.  

 
6.2 Naturmangfoldet 
 
Det er ikke registrert særskilte verdier knyttet til naturtyper eller rødlistede arter i eller nær området. Området 
er sterkt påvirket av utbygging, og risikoen for skade på ukjente naturverdier vurderes som liten, jfr. 
naturmangfoldloven (nml) § 8. Naturmangfoldloven §§ 9 og 10 tillegges liten vekt. 

Ved ombygging av krysset er det begrenset mulighet for å spare f.eks. enkeltområder med vegetasjon innenfor 
planområdet, jfr. nml §§ 11 og 12. 

Styggedalsgrova med sideløp er sterkt preget av tidligere inngrep som flytting, utgraving, plastring osv. 
Vannløpene har ikke nevneverdige rester av urørte vassdragsverdier. Tilsvarende visuelle og biologiske kvaliteter 
som dagens kan enkelt opparbeides ved flyttingen av bekkeløpet. Byggeplanleggingen vil vise om forholdene kan 
bedres sammenlignet med i dag, ved å anlegge for eksempel mindre kulper og terskler og unngå rettstrekninger, 
jfr. nml §§ 11 og 12. 

Det er kjent forekomst av sjøørret i Årøelva. Årøelva er strømsterk med stor selvrensingsevne. Mulige ulemper av 
eventuelle slamutslipp vurderes ut fra dette som små. Tiltak for å begrense slamavrenning vil drøftes i ytre 
miljøplan som inngår i byggeplanleggingen, jfr. nml. §§ 11 og 12. 

Innenfor planområdet finner vi forekomster av hagelupin som er registrert med høy risiko i fremmed artslisten. 
Forekomsten må derfor behandles slik at arten tas ut, ikke sprer seg, eller vokser opp igjen etter at veganlegget 
står ferdig. Ved utarbeidelse av ytre miljøplan skal det derfor utarbeides tiltak for å hindre spredning av 
hagelupin og eventuelle andre fremmede skadelige arter som oppdages. 

 

Figur 2. De grå prikkene på kartet viser registeringer av hagelupin. Dataene er hentet fra artskart. 

 
6.3 Forurenset grunn 
 
Det nedlagt avfallsdeponiet blir ikke berørt av utbyggingen, jfr. sjekkliste for risiko- og sårbarhet. Dagens 
fylkesveg fv. 064 skal ligge i uendra trasé. Reguleringsplanen kommer imidlertid innenfor deler av arealet som 
har blitt benyttet til øvelsesområde for Molde brannvesen der det har pågått øvelser røykdykkerøvelser, 
overtenningsøvelser, oljebrann/slukkeøvelser, bilbrann og gassøvelser mm. Øvelsesområdet har vært utstyrt 
med platt med oljeutskiller som skal hindre forurensning til grunn. Den nordvestlige delen av planområdet er nå 
omregulert og fysisk opparbeid til næringsområde (Bilbyen Molde). Det vestligste området er tatt med som 
H910_4 fordi man trenger arealet i anleggstiden (hensynssone anleggs- og riggområde) for å sikre rettighetene til 
anleggsmaskinene som skal utføre veganlegget og omlegging av Styggedalsgrova. Arealet kan bli brukt til 
mellomlagring av masser/stein. I området for øvrig er det ikke kartlagt forurensa grunn. 

 
 

7. Gjennomføring av godkjent reguleringsplan 
 
7.1 Gjennomføring 
 
Anleggsstart er ikke fastsatt.  

 
7.2 Grunnerverv 
 
Vedtatt reguleringsplan danner grunnlag for grunnerverv. Dersom det ikke er mulig å få til frivillige avtaler med 
grunneierne, så vil en vedtatt reguleringsplan være et grunnlag for ekspropriasjon av grunn og rettigheter. 
Normalt vil grunnervervet følge formålsgrensene. Offentlige trafikkområder blir offentlig eiendom. 

 I 2015 ble det startet grunnerverv etter den vedtatte reguleringsplanen for Årødalskrysset. I januar 2016 ble det 
inngått avtale med eierne av gnr. 32, bnr. 5. Det ble da ervervet en parsell på 1350 m2 sør for fv. 405 og nord for 
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Molde brannvesen sitt øvingsområde. Dette ervervet var det eneste som ble utført før prosjektet ble satt på 
vent. Siden det den gang bare snakk om en kort utsettelse av prosjektet og ikke utarbeidelse av ny plan, ble det 
ikke igangsatt noen oppmåling av ervervet. 

Når det gjelder de andre eiendommene som er omfattet av reguleringsplanen har det vært en del eierskifter, 
men selve eiendomsgrensene er uendret.  

 

7.3 Ytre miljøplan (YM) for byggefasen 
 
Ytre miljøplan vil beskrive prosjektets ytre miljøutfordringer. YM-planen er et dokument for byggherren som skal 
ta vare på miljøkrav i lov og forskrift. 

 
 
8. Innkomne merknader 
 
8.1 Innspill til planarbeidet ved oppstart 
 
Det ble kunngjort planoppstart 24. mars 2017 med merknadsfrist 28. april. 2017. Det kom inn 5 merknader (2 av 
innspillene er på vegne av Angvik Eiendom AS). 

 
Myndighet/berørte parter Merknad Behandling av plan ved oppstart 
Fylkesmannen i MR Det må gjennomføres en risiko og 

sårbarhetsanalyse, jfr. 4-3. Analysen 
skal vise alle risiko- og 
sårbarhetsforhold som har betydning 
for om arealet er egna til 
utbyggingsformål, og eventuelle 
endringer i slike forhold som følge av 
planlagt utbygging. Områder med 
fare, risiko, eller sårbarhet skal 
merkes av på kartet som 
hensynssone, jfr. PBL. 12-6. Vi vil følge 
opp våre ansvarsområder når planen 
blir sendt på offentlig ettersyn.  
 

Kravet om gjennomføring av en ROS-
analyse tas til etterretning og vil være 
en del av plangrunnlaget ved offentlig 
ettersyn. Analysen vil vurdere 
risikomomentene som blir avdekt som 
følge av planlagt utbygging. 

Eikrem Næringspark AS 
(Angvik Eiendom AS) 

Stiller seg positiv til planene om et 
nytt kryss. Eikrem Nær.park har under 
planlegging store nær.omr. gjennom 
«Bilbyen Molde». Det registreres at 
planen reduserer næringsarealene. 
Dette kan begrense bruk av tomtene, 
samtidig som infrastrukturkostn. på 
resterende arealer vil øke. Vil ikke 
motsette seg planene, men det er litt 
uheldig tidspunkt og får det uheldige 
konsekvenser, da den østligste 
tomten i næringsområdet kan bli så 
liten at den ikke er mulig å selge, eller 

Planforslaget vil i østenden av Eikrem 
Næringspark redusere arealet til 
vedtatt reguleringsplan «Bilbyen 
Molde» med 2570 m2. Det vil bli lagt 
inn byggelinjer mot Styggedalsbekken.  

Myndighet/berørte parter Merknad Behandling av plan ved oppstart 
tomt og byggelinjer gjør den 
ubrukelig. Tomten lengre vest er solgt 
og areal kan ikke begrenses uten at 
dette får store konsekvenser. 
 

Baas Eiendom AS 
(Angvik Eiendom AS) 

Det påpekes som eier av gnr. 32/28 og 
gnr. 33/83 viktigheten av å ivareta 
adkomsten til Baas Eiendom AS sine 
eiendommer ved at rundkjøringen 
som er tegnet i vedtatt 
reguleringsplan blir etablert. 

Rundkjøringen på fv. 405 i vedtatt plan 
fra 2015 går ut. Rundkjøringen gir et 
stort negativt inngrep for Tusten 
Skiheiser, den fordyrer prosjektet, og 
den gir en dårlig tilkomst til Baas 
eiendom fordi den medfører at 
tilkomstvegen får en stigning på 11-
12%. Noe som ikke vil gi en 
tilfredsstillende adkomst-situasjon.  
 

NVE Behov for å forlenge rampene i 
krysset slik at de oppfyller 
normalkrava som medfører at 
elveløpet til Årøelva må legges om vil 
medføre at NVE må vurdere tiltaket 
etter vassressurslova. Dersom det i 
planomtalen til planen går fram i de 
opplysningene som NVE treng for å 
vurdere konsesjonsplikt etter 
vassressurslova kan NVE vurdere å 
benytte §20 d (samordning av 
tillatelse) i vassressurslova. 
 

Det nye planforslaget vil ikke medføre 
et inngrep i slik som beskrevet ved 
planoppstart. Forlenga rampeløsninger 
og rundkjøring på fv. 405 er tatt vekk i 
forslaget som legges ut til offentlig 
ettersyn.  

Møre og Romsdal 
fylkeskommune 

Den største arealmessige endringa vil 
være omlegging av elveløpet i Årøelva 
på ei mindre strekning, noe som 
krever utredn. om nødv. miljøfaglige 
virkninger for naturmangfold under 
anleggsfasen og etter ferdigstilling av 
veganlegget. I forbindelse med 
utarbeiding av gjeldende 
reguleringsplan ble det gjennomført 
arkeologisk registrering i området i 
april 2014, uten funn av freda 
kulturminner. Utvidingen av 
planområdet er avgrensa og vi har 
ikke nye innspill m.ht. til kulturminner 
eller kulturmiljø. 
 

Kryssløsningen er endret etter 
planoppstarten. Som følge av dette vil 
ikke vegprosjektet komme i kontakt 
med Årøelva. Dermed blir elveløpet 
uforandret og tiltaket vil ikke påvirke 
naturmangfoldet langs elva. Dette 
medfører at man ser det ikke som 
nødvendig med en miljøfaglig 
utredning for Årøelva. 
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8.2 Innspill til planarbeidet ved offentlig ettersyn 
 

Myndighet/berørte parter Merknad Behandling av plan ved offentlig ettersyn 
Møre og Romsdal 
fylkeskommune 

Har ingen særskilte merknader, men 
registrerer at det ikke er lagt opp til 
gang- og sykkelveg opp langs 
Årødalsvegen. Den gamle 
Årødalsvegen blir av mange nyttet til 
gang- og sykkelveg mellom Årø og 
Årødalen. Denne traséen er likevel 
ikke den mest naturlige linja, 
ettersom tilkomsten er lite 
tilgjengelig. Å sykle og gå langs 
Årødalsvegen er for mange 
forbundet med risiko. Vi savner 
derfor at planforslaget også løser 
trasé langs Årødalsvegen. 
 

For å gi plass til G/S-vegen slik som foreslått, må 
elveløpet til Årødalselva flyttes, noe som vil føre 
til store økonomiske utgifter. Å bygge en G/S-
veg langs dagens fv. 64 fra Årø vil ikke være den 
mest optimale løsningen. Det kan godt være at 
en løsning fra Årølia/Årølivegen for deretter å 
legge til rette for en G/S-vegløsning via den 
gamle Årødalsvegen, vil være et bedre 
alternativ? En slik løsning vil uansett ikke være 
en del av kryssutbedringen som har som formål 
å bedre trafikksikkerheten og redusere antall 
kollisjoner i Årødalskrysset. 

Fylkesmannen i MR Er statens representant for å følge 
opp vedtak, mål og retningslinjer fra 
Stortinget og skal se til at viktige 
regionale og nasjonale interesser 
som gjelder arealforvaltning, 
landbruk, klima og miljø, oppvekst, 
helse og samfunnssikkerhet. FM har 
ut fra sine ansvarsområder ikke 
merknader til planforslaget og 
kommunen kan derfor godkjenne 
planen. 
 

Uttalelsen tas til etterretning. 

NVE NVE er nasjonal sektormyndighet 
med innsigelseskompetanse innenfor 
saksområdene flom-erosjon, og 
skredfare, allmenne interesser 
knyttet til vassdrag, grunnvann, og 
anlegg for energiproduksjon og 
framføring av elektrisk kraft. NVE gir 
bistand når det blir bedt om dette i 
oversendelsesbrevet. I denne saka 
kan vi ikke se at det er bedt om slik 
hjelp. NVE gir derfor ikke konkret 
uttalelse i denne saka. NVE minner 
om at det er kommunen som har 
ansvaret for at det blir tatt 
tilstrekkelig hensyn til flom- og 
skredfare i arealplaner. Dette gjelder 
uavhengig av om NVE har gitt råd 
eller uttale til saka. 
 
 

Planen tar hensyn til flomberegningene som er 
gjennomført og vil dimensjonere rør og bekke-
løp slik at man kan ta hånd om vannmengdene 
som oppstår ved 200-årsflom. Man har også tatt 
hensyn til et klimapåslag på 40 %. Det åpne 
bekkeløpet skal plastres slik at faren for 
erodering ikke er der.    

Avinor Avinor har tidligere uttalt seg i 
forbindelse med detalj-
reguleringsplan for vegkryss fv. 
64/Frænavegen i Årødalen, plan nr. 
201413. Uttalelsen vil også være 

Uttalelsen tas til etterretning. I forbindelse med 
anleggsgjennomføringen vil man ikke bruke kran 
eller andre installasjoner som bryter regelverket 
som omhandler luftfartshinder. 

Myndighet/berørte parter Merknad Behandling av plan ved offentlig ettersyn 
dekkende for denne 
reguleringsendringen som nå ligger 
ute til offentlig ettersyn. Der vises 
det til en revidert restriksjonsplan for 
Molde lufthavn. Planområdet ligger 
ca. 1,7 km nord for lufthavnen. 
Videre ligger planområdet innenfor 
horisontalflaten, som er en 
høyderestriksjonsflate i medhold av 
kap. 10 og 11 i forskrift om utforming 
av store flyplasser som er hjemlet i 
Luftfartsloven. Ut fra høydekotene 
vil det ikke være behov for å søke 
dispensasjon fra restriksjonsplanen 
eller stille krav om risikoanalyse i 
tilknytning til hindersituasjonen. 
Planområdet grenser inn til 
byggerestriksjonskrav (BRA-krav) gitt 
av navigasjonsanlegget LOC07, og en 
mindre del av planområdet sør for 
Styggedalsbekken bryter trolig BRA-
krav gitt av LOC25. Terrenget er 
imidlertid slik det ikke er fri sikt og 
etablering av nytt veikryss vil ikke 
påvirke LOC07 eller LOC25 
radioteknisk uheldig. Det samme 
gjelder for BRA-krav knyttet til 
DME07 og VDF. Bruk av mobilkran 
eller tårnkran vil ikke være uheldig. 
Samlet konklusjon er da at etablering 
nytt veikryss ikke vil påvirke 
flynavigasjonsinstallasjoner på Molde 
lufthavn. Avinor gjør oppmerksom på 
regelverket som angår bruk av 
tårnkran (rapportering og reg. av 
luftfartshinder- forskrift om 
rapportering, reg. og merking av 
luftfartshinder av 15.07.2014). Det er 
Luftfartstilsynet som håndhever 
denne forskriften og som kan gi 
pålegg om utbedring dersom 
merkingen av tårnkranen ikke er 
gjort i henhold til forskriften.  
 

Statens vegvesen Plan- og trafikkseksjon er 
myndighetsutøver, og skal uttale seg 
til alle planer etter pbl. Vegvesenet 
har interne rutiner for å sikre at alle 
våre interesser ivaretas i reg.planer. 
Vi har ingen merknader til 
planforslaget. 
 

Uttalelsen tas til etterretning. 

Norges Lastebileierforbund Når det gjelder krysset i Årødalen, vil 
Norges Lastebileierforbund gjerne bli 
tatt med på råd jfr. tidl. 

Det er svært viktig at fv. 405 kan sikre tilkomst 
til alt areal på begge sider av vegen. Dersom 
man anlegger en ordinær rundkjøring med en 
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Myndighet/berørte parter Merknad Behandling av plan ved offentlig ettersyn 
henvendelser. Utkastet som her 
ligger ute har mange positive 
egenskaper, men krysset ned fra 
Frænavegen hadde vi ønsket en 
rundkjøring og vegen opp til 
Gammelseterlia kunne vi tenkt oss 
avretta for ikke å ha 90 grader av 
avkjøringen, men avrundet i sving fra 
høyre. Dette for at tungbiler skal 
slippe å ta ned farten for mye ved 
oppkjøring. Gammelseterlia er en 
veg med stor tyngde av storbiler og 
har en topografi som gir store 
utfordringer om man ikke får fart. En 
stopp i denne vegen forplanter seg 
fort inn i hovedveg også. For øvrig 
kunne Molde kommune vært bedre 
på vintervedlikeholdet på denne 
vegen for å unngå de største 
problemene. Vi stiller gjerne i møte 
med dere for videre utgreiing. 

diameter på 35 m som må til for å betjene 
tyngre kjøretøy, vil man i armen som skal 
betjene gnr./bnr. 33/83, 32/28 og 32/91 få en 
stigning på mellom 11 og 12 %. Noe som er langt 
over de stigningskrav man kan ha. Man har 
forsøkt å plassere rundkjøringen flere steder i 
området ved trafikkstasjonen uten at man klarer 
å få redusert stigningen. For å få stigningen på 
en tilkomstveg ned mot 6-7% må man bygge veg 
med flere kurver som tar stigningen, noe som 
fører til stor arealavgang for det arealet som bør 
brukes til næringsformål. 
Ved å kutte ut rundkjøringen på fv. 405 må vi 
erstatte koblingen mellom fv. 405 og 64 med et 
ordinært T-kryss vest for trafikkstasjonen. For å 
øke flyten i T-krysset kan man etablere ett felt 
ekstra inn mot T-krysset for trafikantene som 
kommer på rampen fra fv. 64 slik at de som skal 
vestover og som har vikeplikt i begge retninger 
ikke hindrer for de som skal østover og har kun 
har vikeplikt vestfra. Det som taler mot en slik 
løsning er at biler som skal vestover i retning 
byen er sikthindrende for de som skal østover, 
og det vil oppstå kollisjonsfare pga. manglende 
sikt. Trafikksikkerhetshensyn taler mot en slik 
feltdeling, og derfor velger vi i reguleringsplanen 
å holde fast på den utformingen som er vist i 
plankartet. 
 
 

Angvik Eiendom Eikrem Næringspark har siden 2010 
hatt opsjon på et tomteområde på 
76 mål, og har i løpet av 2017-2018 
ervervet grunn fra fam. Henden til å 
utvikle «Bilbyen». Dette er et stort 
og krevende prosjekt, med bla. 
omfattende infrastrukturkostn. Det 
har i denne perioden vært forelagt 
ulike planer om hvordan utbedring 
av vegnettet i området skal bli, og 
det har i tillegg vært signalisert 
oppstart ved flere anledninger. Før vi 
startet med vår opparbeidelse av 
tomtene fikk vi bekreftet at 
vegløsning var valgt og at vi kunne 
utarbeide tomtene ut fra denne gitte 
planen. Vi ble derfor svært 
overrasket når planen nå nok en 
gang blir endret, og at det samtidig 
viser seg å ha stor betydning for 
videre utvikling av vårt område. Den 
nye vegløsningen berører en allerede 
opparbeidet tomt, der areal både må 
avgis til vegformålet og at store deler 
av tomta båndlegges til et 

Endringa av kryssutbedringa skyldes at man ikke 
har muligheter til å etablere ei 4-arma 
rundkjøring på fv. 405. Man klarer ikke å få til 
den 4-arma for å betjene arealet øst for 
alpinanlegget. Dette skyldes at terrengstigninga 
er for stor. En veg som kan betjene dette 
området vil få en stigning på 11-12%. For å få 
stigningen på en tilkomstveg ned mot 6-7% må 
man bygge veg med flere kurver som tar 
stigningen, noe som fører til stor arealavgang 
for det arealet som bør brukes til 
næringsformål. 
 
Det er fylkeskommunen som er vegeier, og det 
er opp til dem å prioritere.  Videre prioritering 
og framdrift er opp til MRFK. Rekkefølgen av 
hvilke områder i kryssområdet anleggsarbeidet 
starter, vil være gjenstand for forhandlinger 
under grunnforhandlingene. Dersom det ikke er 
forhold som taler i mot ønsket prioritering av 
Angviks eiendom, så er vi åpne for dette. Selve 
anleggsfasen er forhold som det er for tidlig å 
konkludere om i reguleringsplanfasen. 
Anleggsgjennomføring tas i kommende 
byggeplanlegging. Hvilke områder som tas først i 

Myndighet/berørte parter Merknad Behandling av plan ved offentlig ettersyn 
anleggsbelte i byggeperioden. Dette 
medfører at all utvikling på området 
stopper opp, noe som er svært 
uheldig for prosjektet og for de 
aktørene som allerede har valgt å 
etablere seg der. Det er helt 
avgjørende for å skape et godt 
næringsgrunnlag for aktørene at det 
blir stor handelsaktivitet på området, 
og at det framstår som attraktivt og 
ferdig, og ikke som en byggeplass 
over lang tid. Vi ber derfor om at vi 
får en fastsatt oppstartsdato og 
ferdigstillelsesdato slik at vi kan 
forholde oss til dette i forhold til nye 
aktører, samt kunne gi informasjon 
til de som allerede er etablerte. Vi 
ber også om at når prosjektet settes i 
gang så blir det arbeidet som berører 
EN3 Molde AS og Eikrem 
Næringspark prioritert i første rekke 
slik at vi kan fortsette vår utvikling av 
Bilbyen. 
 

anleggsfasen vil være gjenstand for 
forhandlinger under grunnervervsprosessen. 

Istad Nett Vil orientere om nettet (se 
kartskisse). En eventuell nødvendig 
omlegging blir en kostnad som helt 
eller delvis må dekkes av utbygger. 
Angivelse av plassering er kun 
retningsvisende. I forhold til 
framtidig utbygging av området, er 
det viktig at Istad Nett blir informert 
på et så tidlig tidspunkt som mulig 
mhp. el-forsyning til området. Med 
tidlig dialog mellom utbygger og 
Istad Nett sikres gode løsninger til 
rett tid. Ønsker å få 
reguleringsplanen oversendt på 
SOSI-fil. Nettutbyggingen praktiseres 
slik at ny nettutbygging til nye uttak 
eller forsterking av eks. nett skal 
inndekkes ved anleggsbidrag. Alle 
grunnkostn. (grøft, masser, og øvrige 
gravekostn.) dekkes i sin helhet av 
utbygger/kunden. Videre beregnes 
anleggsbidraget som 
totalanleggskostnad for el. anlegg. 
Anleggsbidrag skal være innbetalt før 
arbeidet oppstartes. 
 
 
 

Merknaden tas til etterretning. 

Bring v/ Ove Longva Merknaden gjelder krysset der man 
tar av fra fylkesvegen til 
Gammelsætervegen (innkjøringen til 

For å motvirke de forholda som blir påpekt av 
Bring vil man i byggeplanfasen se på 
kurveradiusen og svingebevegelsen for store 
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Myndighet/berørte parter Merknad Behandling av plan ved offentlig ettersyn 
Bertel O. Steen). Bring sine biler tar 
av fra denne fv. og inn på 
Gammelsætervegen ved Bertel O. 
Steen for å komme til 
Terminalområdet. Dette krysset er 
meget trafikkfarlig, spesielt om 
vinteren. Topografien er på en slik 
måte at både små og store kjøretøy 
har problemer i dette krysset når det 
er glatt. Hellingen i krysset er på en 
slik måte at det er vanskelig å 
manøvrere spesielt med store  
kjøretøy. PGA. krysset og 
utformingen av dette krysset samt 
hellingen videre oppover i svingen i 
Gammelsetervegen, så har våre store 
tunge kjøretøy med hengere ofte 
stans i dette området.  Dette 
medfører stengt veg og bilberging. Vi 
mener krysset bør oppgraderes eller 
flyttes slik at tilkomsten til 
industriområdet blir forbedret. Vi 
stiller gjerne til en befaring av 
området dersom dette er ønskelig 
 

kjøretøy. Helningen i krysset må i 
byggeplanfasen utformes slik at manøvreringen 
og framkommeligheten blir lettere enn slik 
krysset framstår i dag.  
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Detaljregulering for kryssutbedring Årødalskrysset fv. 64/fv. 405 Frænavegen i Årødalen 

 

Forslag til 

Planbestemmelser 

 

PlanID: 2017-07 

Dato: 19.10.2018 

Dato for siste revisjon: 

Dato for kommunestyrets behandling: 26.09.2019 

 

§ 1  GENERELT 

2.1 Formål 
Detaljreguleringen skal legge til rette for ny kryssutforming mellom vegene fv. 64 og fv. 405. 
 

2.2 Planavgrensning 
Det regulerte området er vist med plangrense i målestokk 1:1000 datert 31.10.2018. Planen består av ett 
plankart. Detaljreguleringen vil erstatte arealformålene i andre reguleringsplaner. 
 

§ 2 FELLESBESTEMMELSER 
 
2.1 Byggegrense 

Byggegrensen framgår av plankartet. Der det ikke er inntegnet byggegrenser gjelder veglovens generelle 
byggegrenser. 
 

2.2 Støy- og støyskjerming 
Miljøverndepartementets «Retningslinje for behandling støy i arealplanlegging (T-1442/2012) skal legges 
til grunn for planen. Retningslinjen legges også til grunn i anleggsfasen.  
 

2.3 Offentlig og privat vannforsyning 
Alle som er tilknyttet offentlig vannforsyning skal sikres vanntilførsel gjennom hele anleggsfasen. 
 

2.4 Ustabil grunn 
Ved uttak av skjæringer og etablering av fyllinger skal det gjennomføres nødvendige stabiliserende tiltak 
som beskrevet i geoteknisk rapport. 
 

2.5 Kulturminner 
Tiltak i samsvar med planen er tillatt. Dersom det under anleggsarbeidet oppdages gjenstander eller 
andre spor som viser eldre aktivitet i området skal anleggsarbeidet stanses omgående og beskjed skal gis 
til Møre og Romsdal fylkeskommune, jfr. kulturminnelovens §8 andre ledd. 
 

2.6 Universell utforming 
Ved nybygging og ombygging skal krava til universell utforming legges til grunn 
(kollektivholdeplasser/busslommer og gang- og sykkelvegarealer). Med unntak av de presiseringene som 
følger av § 4.3. 
 

2.7 Rekkefølgebestemmelse 
Istandsetting av grøntområde/annen veggrunn skal være gjennomført senest året etter åpning av det nye 
krysset. 

§ 3  BEBYGGELSE OG ANLEGG (Pbl. § 12-5 nr. 1) 

3.1 Område for tjenesteyting 
Området tjenesteyting omfatter både privat og offentlig tjenesteyting med nåværende arealbruk som 
trafikkstasjon. Bruken kan endres. Bygg skal plasseres innenfor byggegrensene mot veg som er vist på 
plankartet. Byggehøyder følger de reglene som er i plan- og bygningslova. Bygg kan ha flatt tak, mønetak 
eller pulttak. 
 

3.2 Kontor/industri 
Det kan utbygges med enten bare industri-, lager-, service- og kontorvirksomhet eller i kombinasjon. Det 
er anledning til å ha utslagslokale for virksomheten sine produkter/lagervare. Arealene kan oppdeles 
etter de enkelte bedrifters behov, etter grenser som i hvert enkelt tilfelle skal godkjennes av kommunen. 
Parsellene skal ha en mest mulig regelmessig form. Det skal fremmes tomteinndelingsplan etter §28 i 
plan- og bygningsloven for delområdene. 
 
Maksimal utnyttelse av tomten (alle bygg) skal ikke overstige 50% av tomtearealet. Prosent bebygd areal 
-50% BYA. Dette inkluderer ikke parkering. Maksimalt areal for utslagslokale er BRA 300 m2. 
 

§ 4  SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR (Pbl. § 12-5 nr. 2) 

4.1 Generelt 
I området skal det etableres samferdselsanlegg med gang- og sykkelveger, kollektivholdeplass, 
fotgjengeroverganger. Det skal ikke oppføres bygninger eller konstruksjoner som kan komme i strid med 
framtidig samferdselsanlegg. Det kan heller ikke inngås avtaler som strider mot formålet. 
 
I anleggstiden skal man ta hensyn til alle trafikantgrupper. Trafikken skal avvikles på en sikker måte. 
Faseplan skal utarbeides før anleggsstart.  
 

4.2 Kjøreveg 
Kjørevegene fv. 64 og fv. 405 skal ha vegklasse Hø2 i henhold til vegnormalene N100. Regulert bredde er 
10 m som inkluderer normalprofil med 1 m skulder på hver side. Kjørefeltbredden på fv. 405 er 3 m med 
skulderbredde på 0,75 m som utgjør en total vegbredde på 7,5 m. Det kan gjøres justeringer knyttet til 
bredde, avgrensninger etc. som viser seg påkrevd under prosjekteringen, uten reguleringsendring. 
 

4.3 Gang- og sykkelveg 
Gang- og sykkelveg med totalbredde på 3 m uten differensiering av trafikantene. Gang- og 
sykkelvegnettet skal ferdigstilles samtidig med det øvrige veganlegget.  
 



2 
 

Dette er strekning som inngår i hovedplan for gående og syklende og er sammenhengende veg langs 
Frænavegen. Regulert bredde er 5 m med 2 m fortau og 3 m sykkelbane med trafikk i begge retninger. 
Kjørefelt kan merkes opp. Sykkelbane ligger nærmest kjørevegen. 
Stigning på fortau og gang- og sykkelvegene skal ikke være brattere enn 7 %. Unntaket er G/S-vegen som 
er knyttet til busslomme på fv. 64 i sørgående retning der maks tillatt helning er 10%. 
 
Det skal være tilkomst til busslommene for myke trafikanter i anleggstiden.  
 

4.4 Annen veggrunn – tekniske anlegg 
Områdene kan benyttes til skjæringer, fyllinger, rekkverk, murer, grøfter og annet nødvendig areal i 
forbindelse med offentlig og felles kjøreveg.  
 

4.5 Busslommer 
Busslommene skal prosjekteres i samsvar med gjeldene normal i N100. Den vestligste busslommen skal 
ha utbedringsstandard på 54 m. Den østligste blir helt ny med standardmål 75 m i utstrekning. Begge 
busslommene skal ha universell utforming med leskur. Busslommene skal ferdigstilles samtidig med det 
øvrige veganlegget. 
 

§ 5  GRØNNSTRUKTUR (Pbl. 12-5 nr. 3) 

5.1 Terrengbehandling og revegetering 
Alle inngrep som blir gjort i forbindelse med veganlegget, inkludert rigg og midlertidig anleggsbelte skal 
utføres med nødvendig forsiktighet og omtanke for omliggende terreng. Skjæringer og fyllinger skal 
avsluttes inn mot eksisterende terreng slik at sidearealene får en estetisk god utforming. Helningsgraden 
på skjæringer/fyllinger skal være på 1:3 eller 1:4.   
 
Tiltak skal settes inn slik at massene ikke risikerer å bli infisert av planter i fremmedartslisten eller 
forurensa masser. Forekomsten av hagelupin skal behandles slik at arten tas ut og ikke sprer seg. Ved 
utarbeiding av ytre miljøplan skal det utarbeides tiltak som hindrer spredning av plantearter i 
fremmedartslisten. 
 
Etter avsluttet anleggsperiode og senest innen påfølgende sommersesong skal sideareal istandsettes, 
revegeteres og tilbakeføres til det formålet som er vist i reguleringsplanen.  
 

5.2 Beplantning 
Følgende treslag skal beplantes. Langs fv. 64 skal det beplantes av osp i størrelse SO 6-8. Planteavstand 1 
pr.  m2. Langs fv. 405 skal det plantes oppstammede gatetrær lind min. størrelse SO 12-16.  
Planteavstand 10 m. Beplantingen skal senest gjøres innen påfølgende sommersesong. 

 

§ 6  BRUK OG VERN AV SJØ OG VASSDRAG (Pbl. 12-5 nr. 6) 

6.1 Årøelva 
Veganlegget skal unngå elveløpet til Årøelva. Elva skal ikke tilslammes som følge av anleggsarbeidet. 
 

6.2 Styggedalsbekken (Styggedalsgrova) 
Bekken skal få et helt nytt løp som skal håndtere 200 års flom og et klima påslag som tar hensyn til en 
nedbørsmengde på + 40%. Bekkens sideareal skal ikke være brattere enn 1:2 og terrenget mot bekken 

skal etableres med revegeteringsmasser og torv fra området rundt. Bekkebunnen skal etableres med 
naturlige elvegrus/bekkemasser. 
 
Sprengt stein kan nyttes til nødvendig plastring og terskler av bekkens løp mot erosjon og til sikring av 
bekkens sideterreng mot erosjon ved flom. Tersklene skal ikke være høyere enn 30 cm. 
 

§ 7  HENSYNSSONER 

7.1 Sikringssoner 
Det tillates ikke utført graving, boring eller annet arbeid som kan skade tekniske installasjoner, rør eller 
ledninger etc. Før et arbeid kan utføres må tillatelse fra Statens vegvesen innhentes. 
 

7.2 Faresoner  
Faresone er avmerket på plankartet med H370 og gjelder sikkerhetssone ved høyspentanlegg (luftstrekk). 
Tiltak i dette området skal godkjennes av ledningseier. Dersom det finnes eksisterende ledningstraseer 
som ikke er regulert til fareområde på plankartet, innebærer planen ikke krav om fjerning av disse eller 
endring av gjeldende krav til tiltaks- eller byggeavstander fra disse. 
 

§ 8 OMRÅDEBESTEMMELSER (KARTFORSKRIFTEN) (PBL. 12-7 NR. 1) 
 
8.1 Anleggs- og riggområde (#) 

Formålet «midlertidig anleggs- og riggområde» er vist på plankartet med skravur og nummerert med #1. 
«Midlertidig anleggs- og riggområde» opphører når kommunen har fått skriftlig melding om at anlegget 
eller deler av det er ferdigstilt. Kommunen kan deretter gjøre vedtak om opphør av midlertidigheten, jfr. 
pbl. § 12-7, 1. ledd nr. 10. 
 
Midlertidig anleggs- og riggområder kan benyttes til all virksomhet som er nødvendig for gjennomføring 
av tiltaket. Dette inkluderer også mellomlagring og permanent lagring av masser i forbindelse med 
fyllinger og skjæringer, parkering av anleggsmaskiner og terrengtilpasning av sideterreng.  
 
Etter avsluttet anleggsfase opphører hensynssonen, og området skal ryddes, istandsettes og tilbakeføres 
til det forhold som er angitt i plan. Dette skal senest gjøres innen påfølgende sommersesong.  Det skal 
kun benyttes rene masser. 
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Sjekkliste for vurdering av risiko og sårbarheit i saker etter plan- og bygningslova  
 
 
Vi har gått gjennom Fylkesmannen sjekkliste for vurdering av risiko- og sårbarhet og, og kommentert punkta i tabellen. Konklusjonen er at det ikke er knytt uakseptabel risiko til tema som inngår i sjekklista. Plan- og bygningslova § 28-1 
fastsetter krav om sikker byggegrunn, og § 4-3 fastsetter krav om risiko- og sårbarhetsanalyser i arealplanlegginga. 
 
Formålet er å gi grunnlag for å forebygge risiko for skade og tap av liv, helse, miljø, viktig infrastruktur, materielle verdier mv. Risiko og sårbarhet kan ligge i arealet slik det er fra naturens side (flom- og skredfare, radonstråling mv.). 
Risiko og sårbarhet kan òg oppstå som en følge av arealbruken – i og utenfor det aktuelle planområdet. 
 

Naturgitte 
forhold 

 
Er det knyttet risiko til følgende element?  
Dersom JA - kommenter i tabellen eller i eget avsnitt/vedlegg. 
Grunngi NEI etter behov. 

Ja Nei Kommentar 
 

a Er området utsatt for snø-, flom-, jord- og/eller steinskred?   X I følge NGU sitt aktsomhetskart er ikke området utsatt for slike hendelser. 

B Er området utsatt for større fjellskred?  X I følge NGU sitt aktsomhetskart for både fjellskred og steinsprang er ikke området utsatt for 
slike hendelser. 

c Er det fare for flodbølger som følge av fjellskred i vatn/sjø?  X Området ligger for høgt for flodbølge frå sjø. Det er ikke vatn i nærheten som kan skape 
flodbølge som følge av fjellskred. 

d Er det fare for utgliding av området (ustabile grunnforhold)?   X Gode morenemasser med mye stein gjør at det ikke er ustabile grunnforhold. 

e Er området utsatt for flom eller flomskred, også når en tar hensyn til mer nedbør som følge mulige av 
klimaendringer? 

 X Kryssområdet er ikkje så utsatt for flom dersom man tar hensyn til auka nedbør og 200 årsflom. 

f Er det kjente problem med overflatevann, avløpssystem, lukka bekker, overfloming i kjeller osv? 
 X Dimensjonen av  røret til Styggedalsbekken under parkeringsarealet til Tusten skisenter er ikke 

stor nok til å takle ein 200 års flom.  Vegvesenet tar sikte på store nok rør gjennom fv. 405 og 
stort og godt sikra bekkeløp ned mot Årøelva. 

g Kan det være fare for skogbrann/lyngbrann i området?  X Ikkje meir enn andre steder i fylket. 

H Er området sårbart for ekstremvær/stormflo medrekna ei ev. havnivåstigning som følge av endra 
klima? 

 X Området ligg for høgt til at området er utsatt for stormflo og havnivåstigning. 

I Må man ta særskilte hensyn til radon?  

 X Tiltaket påvirker ikke den eventuelle helserisikoen radongass gir. Det er ikke planlagt nye 
bygningar med varig opphald innanfor planområdet. For bygningen som hører til 
trafikkstasjonen vil de generelle reglane om radon i § 1|3-5 i byggteknisk forskrift ivareta faren 
knyttet til stråling fra radon. 

j Anna (Spesifiser)? 
 

Omgivelser 

 Er det knyttet risiko til følgende element? Ja Nei Kommentar 
a Er det regulerte vassmagasin med spesiell fare for usikker is i nærheten?  X  
b Er det terrengformasjoner som utgjer spesiell fare (stup etc.)?  X  
c Vil tiltaket (utbygging/drenering) kunne føre til oversvømmelse i lavereliggende områder?  X  
d Anna (spesifiser)? 

 

Vassforsyning 

 Er det knyttet risiko til følgjande element? Ja Nei Kommentar 
a Er det problem knyttet til vassforsyning og avløp i området?  X  

b Ligger tiltaket i eller nær nedslagsfeltet for drikkevatn, og kan dette utgjøre ein risiko for 
vassforsyninga? 

 X  

c Anna (spesifiser)? 

Kraftforsyning 

 Er det knyttet risiko til følgende element? Ja Nei Kommentar 
a Er området påvirket av magnetfelt over 0,4µT frå høgspentlinjer? X   
b Er det spesiell klatrefare i høgspentmaster?  X Det er ikke høgspentmaster som man kan klatre i området.  
c Vil tiltaket endre (styrke/svekke) forsyningssikkerheten i området?  X  
d Anna (spesifiser)? 
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Samferdsel 

 Er det knyttet risiko til følgende element? Ja Nei Kommentar 

a Er det kjente ulykkespunkt på transportnettet i området? 
X  Formålet med planen er å fjerne ulykkespunkt. Dei fleste ulykkene skyldes svingebevegelser 

møtende trafikk i T-krysset fv. 64/fv. 405 ved av- og påkjøring mellom de 2 vegene. Disse 
svingbevegelsene blir tatt vekk i den nye kryssløsningen. 

b Vil utilsikta/ukontrollerte hendinger som kan inntreffe på nærliggende transportårer inkl. sjø- og 
luftfart utgjøre en risiko for området? 

 X  

c Er det transport av farlig gods til/gjennom området? 
X  Man kan ikke se bort fra at tankbilvelt i samband med transport av farlig avfall kan oppstå. 

Planforslaget reduserer risikoen i forhold til dagens situasjon, da kryssløsingen legger opp til at 
ulykkespunktet blir lagt om. 

d Kan området bli isolert som følge av blokkert infrastruktur, eks som følge av naturhendelser?             X Det er gode omkjøringsmuligheter i området. Dersom fv. 64 Tussentunnelen blir stengt kan en 
kjøre fv. 405 om Skaret. 

e Anna (spesifiser)? Det er gjennomført trafikksikkerheitsrevisjon av plan for å se til at man velger trafikksikre løsninger. Tiltaket blir bygd i samsvar med gjeldende vegnormalar. 
 

Miljø/ Landbruk 

 Er det knyttet risiko til følgende element? Ja Nei Kommentar 

a Vil planen/tiltaket bli ramma av, eller forårsake forurensning i form av lyd, lukt eller støv?  X Noe anleggstøy må man regne med, men tiltaket vil ikke føre til permanent forurensning som 
gjør at man går over den terskelen som må aksepteres. 

b Vil planen/tiltaket bli ramma av, eller forårsake fare for akutt eller permanent forurensning i 
området? 

 X Det blir satt i verk avbøtende tiltak som skal hindre slamming og/eller sedimentering av 
Årøelva. 

c Vil tiltaket ta areal fra dyrka eller dyrkbar mark?  X Planen vil ikke føre til nedbygging av dyrka mark eller dyrkbar jord. 

d Anna (spesifiser)? 
 

 

Er området 
påvirket/ 
forurenset fra 
tidligere bruk 

 Er det knyttet risiko til følgende element? Ja Nei Kommentar 
a Gruver: opne sjakter, steintipper etc.?  X  
b Militære anlegg: fjellanlegg, piggtrådsperringer etc.?  X  

c Industrivirksomhet eller aktiviteter som t.d. avfallsdeponering, bålbrenning, skipsverft, gartneri etc.? 
 X Nærmeste nedlagte avfallsdeponering ligger tett inntil fv. 64. Området blir i dag nyttet til 

motorcrossbane. Arealet er ikke tatt med i planområdet og blir således ikke omfattet av 
anleggsvirksomheten. Deponi for Ikke brennbart avfall ligger flere km unna. 

d Anna (spesifiser): Øvelsesområde for Molde brannvesen der det har blitt benyttet oljeutskiller i forbindelse med oljebranner for å forhindre forurensning av grunn. Det er ikkje kartlagt om virksomheten har medført 
forurensning. Arealet er tatt med fordi man trenger arealet i anleggstiden til anleggs- og riggområde. 

 

Brann/ulykkes-
beredskap 

 Er det knyttet risiko til følgende element? Ja Nei Kommentar 

a Har området mangelfull slokkevassforsyning (mengde og trykk)?  X Sikkerheten for slokkevassforsyninga (mengde og trykk) er mest knyttet til bygningsbranner, og 
er dermed ikke så relevant i forhold til denne reguleringa.  

b Har området dårlige tilkomstruter for utrykkingskjøretøy?  X  

c Anna (spesifiser)? 
 

 

Sårbare objekt 

 Er det knyttet risiko til følgende element? Ja Nei Kommentar 

a 

Medfører bortfall av følgjande tenester spesielle ulemper for området: 
- elektrisitet, 
- teletenester? 
- vassforsyning? 
- renovasjon/avløp? 

  
 

X 

 

b Er det spesielle brannobjekt i området?  X  
c Er det omsorgs- eller oppvekstinstitusjoner i området?  X  
d Anna (spesifiser)? 
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Virksom-
hetsrisiko 

 Er det knyttet risiko til følgende element? Ja Nei Kommentar 
a Omfatter tiltaket spesielt farlige anlegg?  X  

b Vil utilsikta/ukontrollerte hendelser i nærliggende virksomheter (industriforetak etc.), utgjøre en 
risiko? 

 X  

c Er det storulykkesbedrifter i nærleiken som kan representere en fare?  X  
d Anna (spesifiser)? 

 

Ulovlig 
verksemd  

 Er det knyttet risiko til følgende element? Ja Nei Kommentar 
a Er tiltaket i seg selv et sabotasje-/terrormål?  X Terror og sabotasje mot krysset kan ikke utelates helt, men  faren er svært liten i fredstid. 
b Finst det potensielle sabotasje-/terrormål i nærleiken?  X Det er ikke terrormål i nærheten til krysset. 
c Anna (spesifiser)? 

 
 
Sjekklista er gjennomgått den 5/10 2018 av sign.: Ivar Ole Mittet, Statens vegvesen Region midt 
 
 
 
Sjekkliste klimatilpassing  
1. Flomfare  
a) Større vassdrag (vassdrag over 100 km2): Svar: Nei. 

o Er det tatt høyde for klimaframskrivinger i flomsonekartlegginga? Svar: JA. 200 års flom med eit 
klimapåslag på 40%, jfr. Hydrologisk rapport. 

o Kan auka totalnedbør, oftere intens nedbør og større nedbørsmengder på dager med intens nedbør, 
endre på resultatet av kartlegginga? Svar: Nei 

o Kan auka havnivå føre til auka flomfare for planområdet (fare for kombinasjon av stormflo og flom)? 
Svar: Nei 

o Har det vore tilfelle av isgang (som kan forverre flomproblema)? Svar: Nei 
 

b)  Bekker og mindre elver med bratt fall: Svar: Nei, Styggedalsbekken er ein flombekk, men den har ikke bratt 
fall. 
o Har det vore flom ved tidligere hendelser med intens nedbør? Svar: Nei. 
o Kan auka totalnedbør, oftere intens nedbør og større nedbørsmengder på dagar med intens nedbør, 

endre forholda? Svar: Kryssutbygginga tar høyde for en 200 års flomsituasjon. Sikring og plastring mot av 
nytt bekkeløp skal hindre erosjon.  

o Er det planlagd utbygging 20 meter eller nærmere et vassdrag/bekk? Svar: Ja, prosjektet skal lage et nytt 
åpent bekkefar for Styggedalsbekken. 

o Er bekker lagt i rør, og er det i tilfelle kapasitet til å ta unna auka nedbørsmengder? Svar: Nytt åpent 
bekkefar gjør at ein ikke treng å legge Styggedalsbekken gjennom fv. 64 med rampar noko som gjer at 
røyrledninga blir svært lang. Bekken blir lagt i rør med dimmensjoner som har kapasitet for 200 års flom 
med et klimapåslag på 40% under fv. 405. 

o Har det vært endringer i arealbruken omkring elver og bekker som gjør at de må finne andre løp ved 
flom? Svar: Nei 

o Vil utbygginga kunne ligge i vegen for, eller stenge for, at elver og bekker kan endre løp? Svar: Nei, løpet 
blir endra, men ikke endring som følge av flom.  
 

2. Skred/erosjon  
a) Er det lausmasser langs elv og/ eller sjø som kan være utsatt for erosjon? Svar: Nei, arealet har faste 

morenemassar med mye grov og stor stein. 
 

 
3. Avløp  

a) Har det vore problem med kapasiteten i avløpssystema ved tidligere hendelser med intens nedbør? Svar: 
Ikke relevant 

b) Har det vore problem tilbakeslag? Svar: Nei 
c) Kan auka totalnedbør, oftare intens nedbør og større nedbørsmengder på dagar med intens nedbør 

endre forholda? Svar: Nei 
d) Kan auka havnivå gi problem for avløpsanlegg (tilbakeslag)? Svar: Nei, området ligg for høgt 

 
4. Havnivå/stormflo  

a) Er berekninga av havnivåstiging og stormflo gjort i samsvar med prinsippa i rettleiaren «Havnivåstigning 
og stormflo» (DSB, september 2016)? Svar: Nei, ikke relevant. 

 
5. Infrastruktur (utanom vatn og avløp)  

a) Kan auka fare for utfall av kritisk infrastruktur endre risiko- og sårbarhetsforhold for det aktuelle 
området? Svar: Nei 

 
6. Slagregn  

a) Kan området vere sårbart for auka fare for slagregn? Svar: Nei 
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