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1. Sammendrag 
 
Foreliggende områdeplan ligger mellom Frænavegen og Lingedalsvegen i Molde 
Kommune. I henhold til kommuneplanens arealdel – del 1, 2015-2025 er området 
avsatt til grønnstruktur, boligformål, parkering og industri. Området ligger i «hvit 
sone» og har intensjon om fortetning.  
 
Planen utarbeides av Molde Kommune.  
 
Planen vil endre bebyggelsesstrukturen på bestemte områder, og skal legge til rette 
for utbygging av gangvei langs Frænavegen og et felles grøntareal med 
bydelslekeplass langs gang- og sykkelveien sør for Frænavegen. Formålet med 
planen er å legge til rette for sammenhengende fortetning som har gode bokvaliteter i 
nærområdet.  
 
Planen brukes samtidig for å oppdatere udaterte planer.    
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2. Bakgrunn til planarbeid 

2.1 Hensikt med planen 
 
Mål med planen er å legge til rette for fortetting av eksisterende boligområde, 
klargjøre Frænavegens fremtidige gateprofil, samt legge grunnlag for utvikling av 
området mot Lingedalen. Det ligger et stort fokus på utvikling av grøntstrukturen 
mellom Frænavegen og Lingedalsvegen. Grønne lunger i nærheten av sentrum er 
det et stort behov for.  
 

2.2 Forslagstiller, plankonsulent og eierforhold 
 
Molde kommune er ansvarlig for å utarbeide områdeplanforslaget.  
 
Området som omfattes av denne områdeplanen omfatter følgende eiendommer og 
eiere:  
 

Matrikkenummer Registrert eier  
1502-25/195 ARNESTAD JAN PETTER 
1502-25/195 MONSÅS KARI GRO 
1502-25/725 BENDIXEN VALDIS 
1502-25/727 SOLHJELL ELSE INGVARDA 
1502-25/728 BLØ TOR IDAR 
1502-25/729 BLØ TOR IDAR 
1502-25/731 SYLTE IRENE PERNILLE 
1502-25/733/0/1 BUSENGDAL SUSANE IREN K 
1502-25/733/0/1 TINGVOLL OLE B TVEITA 
1502-25/733/0/2 EIDEM ROGER 
1502-25/735/0/1 KROGSET PER-ANDERS 
1502-25/735/0/2 BRAUSET HEGE 
1502-25/740 PLANOR BOLIG AS 
1502-25/742 HAASETH LIV 
1502-25/744 MALONES GERD MARIE 
1502-25/744 VENAAS SVEIN 
1502-25/746 KVAMME JON REIDAR 
1502-25/746 KVAMME ROBERT 
1502-25/746 STORMYR KARI EVA KVAMME 
1502-25/748 GULE BERNA 
1502-25/748 KARLSEN CARL F NESSLER 
1502-25/749 AARAM SOLGUNN 
1502-25/750/0/1 KRUMPOLC ESPEN JAROLIM 
1502-25/750/0/1 KRUMPOLC ÅSHILD SIMONSEN 
1502-25/750/0/2 KLEPACKI PREZEMYSLAW 
1502-25/750/0/2 POLCYN ALEKSANDRA A 
1502-25/753 HERSKEDAL & AMDAM EIENDOM AS 
1502-25/755 NÆSS REIDAR KJETIL 
1502-25/755 NÆSS TORILL J MELSÆTER 
1502-25/757 HELSET INGVILD 
1502-25/757 MYKLEBUST KRISTIAN 
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1502-25/758 TORSEN EVA MARITA 
1502-25/760 AVDEM HEIDRUN 
1502-25/760 PEDERSEN JON MATHIAS 
1502-25/762 AUSTNES RUNAR 
1502-25/762 ELIASSEN MARTINA 
1502-25/764 SEKKESETER TERJE MARTIN 
1502-25/765 WILHELMSEN LAILA MERETHE 
1502-25/767 RESET ATLE 
1502-25/770 HELGHEIM BERIT IRENE 
1502-25/770 VARPEN FRANK 
1502-25/771 EKROLL KENNETH 
1502-25/771 PETTERSEN SIW CHRISTIN J 
1502-25/1097 GULE BRITT KAROLA 
1502-25/1097 WIIK JAN ERIK 
1502-25/1098/0/1 SÆTHER FRANK OVE 
1502-25/1098/0/2 SÆTHER AUD HELENE 
1502-25/1099 MONSEN ODDRUN 
1502-25/1100 SANDBLÅST TRUDE 
1502-25/1415 MOLDE KOMMUNE 
1502-25/1418 TORSEN EVA MARITA 
1502-25/1627 MOLDE KOMMUNE 
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3. Planprosess 

 
Oppstart av planarbeid ble annonsert og utsendt den 16.12.2016, med frist for 
innspill 28.01.2017. Ved fristens utløp fikk vi kommentarer fra følgende:  
 

• Mattilsynet Midt avd. Nordmøre 
• Avinor AS 
• Fylkesmann i Møre og Romsdal 
• NVE 
• Statens Vegvesen region midt  
• Møre og Romsdal fylkeskommune  

 
23.02.2017 ble grunneiere innenfor planområdet innkalt til workshop, med formål om 
å kartlegge ulike kvaliteter, utfordringer og trafikale forhold i området.  
 
23.04.2018 ble grunneiere innkalt til et informasjonsmøte for å orientere om status for 
planen, nye tidsperspektiver, og besvare spørsmål.  
 
11.12.19 ble det avholdt et drøftingsmøte med Thon Eiendom. Formålet var å 
diskutere fremtidsplaner for Thon og hvilke muligheter for samarbeid kunne oppnås.  
 
16.12.19 ble grunneiere innkalt til en ny workshop, med formål om å videre kartlegge 
bevegelsesmønster, oppholdssoner og fremtidige planer. Manglende informasjon 
blant grunneierne førte til at det ble ett nytt informasjonsmøte hvor spørsmål ble 
besvart.  
 

4. Planstatus og rammebetingelser 

4.1 Overordnete planer 
 
I gjeldende kommuneplanens arealdel er planområdet avsatt til grønnstruktur, bolig 
og sentrumsformål med krav om områdeplan. I gjeldende tematiske kommunedelplan 
er område satt av til fortetning med krav om områdeplan før en reguleringsplan kan 
utvikles.  
 
 

4.2 Gjeldende reguleringsplaner 
 
Planområdet inkluderer og erstatter hele / deler av følgende planer:  
 
0252 – Reguleringsplan for området Molde øst 
Areal som inngår i detaljreguleringen er i dag regulert til boligbebyggelse og friareal.  
 
0461 – Reguleringsplan for Måldegårdsleira – Lingedalen 
Areal som inngår i detaljreguleringen er i dag regulert til industriareal og åpen 
trebebyggelse.  
 
1400 – Reguleringsplan Fannestrandsvegen 49b og 51b 
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Areal som inngår i detaljreguleringen er i dag regulert til byggeområde for forretning 
og kontor, offentlig kjøreveg, offentlig gang- og sykkelveger og annet trafikkareal 
(rabatter m.m.). 
 
1673 – Reguleringsplan for RV 67 – Frænavegen, fra Ranvikhjørnet til krysset østre 
plassveg 
Areal som inngår i detaljreguleringen er i dag regulert til åpen villamessig 
boligbebyggelse, offentlig bebyggelse, industri, kjørevegen, gang- og sykkelveger, 
fortau, grøntrabatter, trafikkøy, lekeplass, felles atkomstveger og felles parkerings-/ 
garasjeanlegg.  
 
200621 – Tidligere Godssentralen, gnr 25 bnr 722 
Areal som inngår i detaljreguleringen er i dag regulert til forretning / kontor, kjøreveg, 
fortau, annet vegareal, privat veg, internveg 1 og 2 og parkering.  
 
 

4.3 Temaplaner 
 
For planområdet kan kommunedelplanen – hovednett for gående og syklende 
(plannr. 1502K200902) legge føringer. Planområdet ligger i tilknytting til hoved 
sykkelnettet og det må tas hensyn til i planforslaget.  
 
Planområdet er i kommunedelplanen sitt temaplan avsatt til fortetning, og krever 
områdeplan før videre utvikling av området kan starte og reguleringsplaner kan 
igangsettes.  
 

4.4 Statlige planretningslinjer, rammer og føringer 
 
For planområdet er det tre overordnete statlige retningslinjer som må nevnes. De er: 
  

- Statlig planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging 
- Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser  
- Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning 

 
Alle tre er ivaretatt på en akseptabel måte i planforslaget. 
 

5. Beskrivelse av planområdet (eksisterende forhold) 

5.1 Beliggenhet, avgrensning og planområdets størrelse 
 
Planområdet ligger ca. 1 km øst for Molde sentrum, mellom Frænavegen og 
Lingedalsvegen.  
 
Planområdet er sentrumsnært og ligger i gå- og sykkelavstand fra kjøpesentrene 
Roseby og Storsenteret, samt nærings- og industriområdene ved Grandfjæra og 
Bolsønes.  
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Plangrensen er satt for å inneholde alt som er nødvendig for å gjennomføre en plan 
uten å påvirke grensende planer. Det er ønskelig fra kommunen sin side å 
områderegulere nord og sør for eksisterende planområde på et senere tidspunkt for å 
sikre en helhetlig utvikling.  
 

 
Figur 1: Planavgrensning i kart 

 
 

5.2 Dagens arealbruk og tilstøtende arealbruk 
 
Området brukes i dag mest til boligformål og næring. I tillegg kommer områder som 
brukes til trafikk, parkering, hovednett for sykkel og friområder.  
 
Området som grenser fylkesveg 538 er utbygd med frittliggende boliger, fra en til 
firemanns boliger. Dette har ført til en sporadisk oppføring av avkjøringer som 
utfordrer trafikksikkerheten.  
 
Området som grenser kommunal veg 5600 brukes til parkering, næring og 
frittliggende boligbebyggelse. Det er små areal avsatt til friområder som ikke er 
tilpasset daglig bruk.  
 

5.3 Stedets karakter 
 
Området er preget av mange frittliggende småhusbebyggelser med innkjøring fra 
Frænavegen, med noen unntak fra Lingedalsvegen. Boliger varierer fra eneboliger til 
firemanns boliger. Bygningsmassene er sørvendte med saltak, med middels store 
grøntareal foran og mellom tomtene.  
 
Eksisterende gang- og sykkelveg legger vekt på alternative fremkomstmidler ovenfor 
bilen. Friområdet som befinner seg på begge sider av gang- og sykkelvegen har 
viktige kvaliteter som kan utvikles videre.  
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5.4 Landskap 
 
Planområdet er sterkt preget av bratt terreng som heller fra Frænavegen til gang- og 
sykkelvegen. Det foreligger mye berg og bratte skjæringer. Området mellom gang- 
og sykkelvegen og Lingedalsvegen er videre preget av bratt terreng.  
 
Planområdet ligger sydvendt i bratt terreng som gir området gode utsikts-, sol- og 
lysforhold gjennom hele året.   
 
Gang- og sykkelvegen ligger i et viktig grøntdrag i øst-vest retning. Dette er med på å 
gi området et landlig preg og har viktig kvaliteter som må prioriteres å ta vare på. 
Selv om planområdet er urbant med tilknytning til Roseby og ligger sentrumsnært, 
skaper grøntdraget en grønn lunge som ikke er direkte berørt av trafikk.  
 
 
 

5.5 Kulturminner og kulturmiljø 
 
Innenfor planområdet foreligger det ikke registrerte kulturminner eller kulturmiljø.  
 
Fylkeskommunens Jens Peter Ringstad bemerker en funksjonalistisk bolig på gbnr 
25/770 av arkitekten Bernhard Schistad fra 1932. Boligen er ikke registrert som 
kulturminne, men det ønskes at det tas en vurdering av fremtidig behandling av 
bygget i en eventuell reguleringsplan.  
 

5.6 Naturverdier 
 

5.6.1 Registrerte forhold 

 
I området er det registrert tre ulike arter:  
 

- Stær (fugler) 
o Sturnus Vulgeris  
o Funndato: 17. juni 2012  
o Rødlistet 

- Hvit fluesopp (sopp) 
o Amanita Virosa 
o Funndato: 1. september 1982 

- Rynkerose (karplanter) 
o Rosa rugosa  
o Funndato: 23. juli 2017 
o Fremmedart  

  
Hensynsområdet for stæren er av et så stort areal at det ikke vil kreve særlig 
hensyn/bevaring (jf. www.artskart.artsdatabanken.no ). En gjennomgang av 

http://www.artskart.artsdatabanken.no/


  11 
 

eksisterende vegetasjon kan være nødvendig for å avdekke om stæren befinner seg i 
området.  
 

 
Figur 2: Registrerte arter og naturtyper 

5.6.2 Vurdering i forhold til Naturmangfoldloven §§ 8-12 

 
NML § 8 Kunnskapsgrunnlaget 
§ 8 Anses som oppfylt. Under planprosessen ble det ikke gjort funn som tilsier at 
tiltaket vil ha negative konsekvenser for naturmangfoldet. Som kunnskapsgrunnlag 
vises det til GISlink og NVE sine databaser, samt lokalkunnskap innenfor kommunen 
om forholdene. Det vises også til kapittel 5.6.1 der situasjonen vedrørende stæren 
beskrives, samt kartutsnitt der. 
 
Ut ifra dette grunnlaget konkluderes det med at det ikke trengs videre vurderinger i 
hht. Naturmangfoldloven. 
 
 

5.7 Trafikkforhold 
 
Det ble gjennomført en trafikkanalyse av Sweco AS for planområdet 09.04.2019 og 
en revidert analyse med nye adkomster som hovedtema 06.06.2019. Resultatene fra 
analysen med henhold til trafikkforhold brukes. 
 
Års døgntrafikk på vegnettet i planområdet er vist på figur 3. 
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Figur 3: ÅDT på vegnettet i nærheten av planområdet 

 
I planområdet er det i dag 17 avkjørsler fra Frænavegen til eksisterende boliger. 
Mange har dårlig standard og er direkte trafikkfarlige på grunn av stigning og 
manglende sikt.  

 
Figur 4: Eksempel på dagens standard på avkjørsel fra Frænavegen 

Det foreligger adkomst fra Lingedalsvegen som betjener Frænavegen 44, 46, 52, 54, 
56a og 56b. Lingedalsvegen 11, 13 og 15 har både garasje langs Lingedalsvegen og 
tilrettelagt adkomst nord på eiendommene. Dette medfører bilferdsel over gang- og 
sykkelveg i plan. Frænavegen som skal betjene disse områdene tilfredsstiller ikke 
dagens krav til universal utforming, og er stengt av beboeren.  
 
Gjennom hele planområdet i øst- vest retning går gang- og sykkelveg som fungerer 
som en del av hovednettet for sykkel i Molde. I nord-sør retning er det god dekning 
for myke trafikanter til og fra planområdet, men få gode forbindelser. Det er kun 
ensidig fortau langs fylkesveg 405 Frænavegen, på nordlige side. Dette betyr at 
myke trafikanter til/fra planområdet stort sett må krysse Frænavegen utenom gangfelt 
for å benytte fortauet. Fortauet er periodevis smalt.  
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Figur 5: Oversikt over løsninger for myke trafikanter i nærheten av planområdet 

For mer detaljert informasjon fra analysen, henvises det til trafikkanalysen 
gjennomført av Sweco AS.  
 

5.8 Barns interesser 
 
Planområdet er ikke tilrettelagt barn og unge. Det eksisterer en gangforbindelse 
gjennom planområdet (figur 5), men er ofte redusert fremkommelighet i 
vintersesongen. Det eksisterer grønnstruktur langs gang- og sykkelvegen, men store 
deler er dekt av vegetasjon og begrenser muligheter for lek og opphold.  
 
Nærmeste lekeplasser i området er:  

- Lekeplass og areal for ballspill mellom Skogvegen og Boråsvegen (ca 200m)  
o Størrelse ca. 65 m2 

- Lekeplass mellom Vejlevegen og Vestnesvegen (ca 360m)  
o Størrelse ca. 210 m2 

- Lekeplass mellom Banehaugskogen og Fannestrandvegen (ca. 240m) 
o Størrelse ca. 230 m2 

- Lekeplass øst for Banehaugvegen (ca. 355m) 
o Størrelse ca. 180m2 

 
(jf. www.gislink.no)  
 
Grøntarealet i plan er av stor betydning for barn og unge. Området må i planen 
bevares og utvikles.  
 
 
 

http://www.gislink.no/
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5.9 Sosial infrastruktur 
 
Barnehage 
Langmyra barnehage er, og Banehaugen barnehage var, de to nærmeste 
alternativene. Langmyra (34) og Banehaugen (20) har hatt en dekning på 54 barn. 
Banehaugen barnehage er lagt ned og skaper et tomrom i planområdet med tanke 
på barnehagedekning i nærområdet. Med en så stor planlagt økning i boenheter, 
burde det vurderes om planområdet må legge til rette for en ny sentrumsnær 
barnehage for å øke kapasiteten i nærområdet. (jf. Fremtidens barnehage i Molde – 
barnehageplanen). Dette kan vurderes innenfor regulert BKB3. 
 
Skole 
Langmyra skole er nærmeste barneskole, med en kapasitet på 70 elever pr. trinn 
(490 elever). Med ny skole på Årø vil belastningen mest sannsynlig reduseres på 
Langmyra skole og andre skoler i nærområdet. 
 
Bekkevold skole er nærmeste ungdomsskole, med en kapasitet på 150 elever pr. 
trinn (450 elever).  
   
 

5.10 Universell tilgjengelighet 
 
Topografien i området er bratt fra fylkesvegen ned mot Lingedalsvegen. Det 
eksisterer en gangforbindelse midt i planen i dag. Denne forbindelsen består av en 
trapp som gjør den ubrukelig for personer med alternative fremkomstmidler (for eks. 
rullestole). Eneste gangveien ned til gang- og sykkelveg i planområdet ligger vest i 
området. Denne er ikke universelt utformet, men kan brukes.  
 
Det er to bussholdeplasser innenfor planområdet. Busstoppet i vest langs 
Frænavegen har tilrettelagt busslomme med skur, men mangler universell utforming 
med hensyn til svaksynte. Busstoppet i øst langs Frænavegen er kun definert med 
skilt uten kantstopp, og mangler påkrevd standard.  
 
Gangveier fra gang- og sykkelveg til Lingedalsvegen består av en grusvei som ikke 
er universelt utformet (mellom Lingedalsvegen 13 og 15), en trapp nord for 
inngangen til Roseby, og Lingedalsvegen vest for Fretex bygget.  
 

5.11 Teknisk infrastruktur 
 
Området er koblet til det kommunale vann- og avløpssystemet. Det er også koblet til 
strøm fra Istad.  
 
 
 

5.12 Grunnforhold 
 
Planområdet ligger under marin grense ut ifra NGU sitt løsmassekart. Ut ifra NVE sitt 
kartdatabase synes det å ikke eksistere noe fare for skred eller farlig løsmasse. Med 
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utgangspunkt i eksisterende bebyggelse og anleggsarbeid som har blitt gjennomført i 
nyere tid, har det ikke blitt oppdaget grunnforhold som vil være til fare for beboere og 
nye byggeprosjekt.  
 
 

 
Figur 6: Planområdet i NVE atlas 

 

5.13 Støyforhold 
 
Den mest utsatte støysonen i planområdet er ifølge Statens Vegvesen er 
Frænavegen fv 538. Med utgangspunkt i ønsket utvidelse av gangvei langs 
frænavegen og potensiell ny byggegrense, vil ny bebyggelse ikke være utsatt for rødt 
støynivå. Store deler av planområdet er utsatt for gult støynivå, men oppholdssonen i 
ny bebyggelse vil trolig være sørvendt og lite utsatt for støy. En videre støyvurdering 
er derfor ikke nødvendig.  
 

 
Figur 7: Støysoner fra www.gislink.no 

 

 

5.14 Risiko og sårbarhet 
 
Risiko- og sårbarhetsanalysen som er vedlagt planen viser, at det foreligger en 
trafikksikkerhetsfare. Dette begrunnes av de eksisterende 17 avkjørslene som ikke 
tilfredsstiller dagens standard langs en trafikkert veg. Risikoen er i midlertidig lav med 
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hensyn til eksisterende fartsgrense på 40km/h og fartsdumper. En reduksjon i 
avkjørsler må tas hensyn til i ny plan.  
 
Det foreligger ingen registrerte kulturminner i området, men det bemerkes av 
fylkeskommunen at det foreligger et bygg av høy arkitektonisk verdi. Bygget på gbnr 
25/770 er tegnet av Bernhard Schistad i 1932, og det må tas en vurdering ved en 
eventuell detaljregulering hvordan bygget skal håndteres.  
 
 

6. Beskrivelse av planforslaget 

6.1 Planlagt arealbruk 
 
Området er avsatt i kommuneplanen til fortetning og sentrumsformål. Det skal legges 
til rette for fortetning av blokkbebyggelse langs Frænavegen, forbedring av 
trafikksikkerheten for biler og myke trafikanter, samt legge til rette for et vesentlig 
grøntareal som vil gi området et bedre utgangspunkt for barn og unge, familier og 
besøkende.  
 

6.2 Reguleringsformål 
 
Hovedsakelig skal det tilrettelegges for fortetning langs det eksisterende boligfeltet 
som grenser Frænavegen. Formålet vil bli regulert til «blokkbebyggelse», hvor det 
legges føringer for hvilke tomter som burde slå seg sammen og utvikle sammen. 
Dette for å unngå en sporadisk utvikling hvor man risikerer eneboliger som blir klemt 
mellom store bygningsmasser. Forutsetningene for hver samarbeidssone er 
oppføring av gangvei sør for Frænavegen, samt forholde seg til en av de nærmeste 
avkjørslene.  
 
Gang- og sykkelvegen er regulert bredere for å tilrettelegge en økende bruk av både 
syklister og gående. Den skal fungere som en del av hovednettet for syklende i 
Molde.  
 
Det er tatt inn formål som skal åpne for opprettelse av en bydelslekeplass. 
Eksisterende friområde i plan er ikke utnyttet på en måte som verken kommunen 
eller eksisterende beboere ser som tilfredsstillende for varig opphold. Med en 
planlagt økning i befolking innenfor planområdet vil det være viktig å legge til rette for 
bedre bokvalitet og arealer til varig opphold for alle aldre. 
 
Det er tatt inn kombinert formål vest langs Lingedalsvegen som skal åpne for 
parkeringshus med grøntareal på taket. Parkeringsbelastningen i Rosebyområdet er 
økende, og det må legges til rette for flere parkeringsplasser. For å unngå et massivt 
volum som skiller seg ut i landskapet, mener kommunen det er nødvendig for 
nytenking for å utnytte takarealet på en slik bygningsmasse. Dette er for å ta hensyn 
til oppsamling av overflate vann, manglende grøntareal i sentrumsnære områder og 
tilfredsstille statens retningslinjer for barn og unge.  
 
Det er tatt inn kombinert formål langs Lingedalsvegen, nord for Roseby. Dette skal 
åpne for en gjennomgående bygningsmasse som vil legge til rette for næring, kontor, 
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boliger og tjenesteyting (for eks. barnehage). Bygningsstrukturen vil fungere som en 
skjerm for de som oppholder seg i grøntarealet midt i planområdet. Eksisterende 
boliger innenfor formålet tilfredsstiller ikke dagens krav til god bokvalitet, og er utsatt 
for både støv og støy fra Lingedalsvegen.   

 
Figur 8: Lingedalsvegen med parkeringshus og parkløsning 

 

6.3 Bebyggelsens plassering og utforming 
 
Planområdet legger føringer for hvor og hvordan ny bebyggelse skal utformes. Alle 
nye prosjekt langs Frænavegen må ta hensyn til det vanskelige terrenget, noe som 
vil føre til terrasserte bygningsvolumer som er sørvendte. En slik utforming vil bidra til 
å unngå oppføringer av store støttemurer. Det vil kreve intuitive og kreative løsninger 
for å løse problemstillingene tomtene medfører. Arealet avsatt til bolig befinner seg 
på en høyde som gjør det veldig synlig for Moldes befolkning. Det er derfor viktig at 
den arkitektoniske utformingen er spennende og gir området et visuelt løft.  
 
Tillatt bygningstype innenfor BBB områdene er blokkbebyggelse. Samarbeidssonene 
vil gi en samkjørt utvikling langs Frænavegen, og legge til rette for at enkelt tomter 
ikke blir gjenstående mellom store bygningsmasser. Disse samarbeidssonene vil 
være fleksible med utgangspunkt i hvem som ønsker å samarbeide, men kommunen 
må ta en endelig vurdering ved en eventuell detaljregulering.  
 
For å bevare sikker ferdsel og kvalitet langs grøntarealet og gang- og sykkelvegen, 
vil det være nødvendig at avkjøring og parkering til boligprosjektene i sone BBB skjer 
fra Frænavegen. Dette vil reduserer antall avkjøringer, øke trafikksikkerheten, og 
skape en sikker sone for varig opphold langs regulert grøntareal. Avkjøring til sone 
BKB må skje fra Lingedalsvegen. 
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Figur 9: Tversnitt 

 

6.3.1 Bebyggelsen høyde 

 
Det er satt en høydebegrensning på 2 etasjer over Frænavegen. Antall etasjer 
sørover vil begrenses av hver enkelt tomt, og det settes dermed ingen 
etasjebegrensning. Dette vil ivareta utsikten for beboere nord for Frænavegen, noe 
som er viktig kvalitet å bevare i området.  
 
For bebyggelse som grenser Lingedalsvegen er det satt en høydebegrensning på 2 
etasjer over kotehøyde 20. Dette for å ta hensyn til regulert grøntareal i planområdet, 
samt bevare utsiktsmulighetene for ny bebyggelse innenfor fortetningsformålet langs 
Frænavegen.  
 

 
Figur 10: Fortetting med blokkert, terrassert bebyggelse 

 

6.3.2 Grad av utnytting 

 
Grad av utnytting for boligområdet varierer basert på samarbeidssoner og 
tomtutforming. BBB 1-5 er satt til %-BYA = 45% og BBB 6 – 8 er satt til %-BYA = 
40%. Dette er ikke i samsvar med kommuneplanens arealdel, men med hensyn til 
terrenget i boligområdet vil en lav utnyttelse føre til kompliserte forhold og i verste fall 
urealistiske forutsetninger for gjennomføring. Det må også tas hensyn til eventuelle 
skredfarer som kan oppstå hvis store terrenginngrep må gjennomføres (jf. Tek17 §§ 
7-2 og 7-3). Det forutsettes at kommuneplanens regler utenom % BYA opprettholdes.  
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Området for kombinert formål er avsatt til næring, kontor, bolig og tjenesteyting. For å 
realisere områdeplanens ønske om en sammenhengende bygningsstruktur vil %-
BYA = 90%. Områdeplanen begrenser eksisterende tomteareal til grunneiere, og vi 
ser det derfor viktig å kunne utnytte det resterende formålsarealet på en fornuftig og 
kreativ måte.  
 

6.3.3 Boliger 

 
Planområdet definerer alle boligformål som blokkbebyggelse. Forutsetningen for at 
det skal kunne gjennomføres en detaljregulering er det satt av samarbeidssoner. 
Dette er for å ha en forutsigbar utvikling i området, og unngå situasjoner hvor tomter 
blir stående enslig mellom to store bygningsvolumer. Dette vil føre til en reduksjon i 
bokvalitet, og gi ingen muligheter for videre fortetning og utvikling av tomten.  
 
Samarbeidssonene må være fleksible og kan justeres under en eventuell 
detaljregulering. En endring i en slik sone må godkjennes av kommunen for å ivareta 
områdeplanens langsiktige plan for forutsigbar utvikling.  
 
Det er ønskelig at boligprosjektene legger til rette for ulike størrelser på leilighetene, 
slik at de kan tilpasses alle målgrupper i samfunnet. Det er ikke satt en begrensning 
på antall boenheter, men utnyttelsesgraden, maks etasjer over Frænavegen, krav om 
uteoppholdsareal og tilrettelegging for ulike målgrupper vil legge føringer for hvordan 
prosjektet vil utvikles.  
 
Boligprosjekter innenfor kombinert formål må ta hensyn til ulike målgrupper, men kan 
utnytte takflater og terrasser som uteoppholdsareal.  
 

6.4 Bokvalitet 
 
Det er utarbeidet samarbeidssoner som vil sikre forutsigbar og helhetlig utvikling i 
området. Se punkt 6.3.3 for mer utfyllende beskrivelse.  
 
Boligområdet i planen ligger høyt i terrenget og vil gi flott utsikt og fine solforhold hele 
dagen. Det legges til rette for alternative fremkomstmidler med hovednettet for sykkel 
som går gjennom hele planområdet øst-vest retning. Det forutsettes at alle nye 
boligprosjekt på kobles på denne gang- og sykkelvegen. Dette hovednettet gir en 
direkte rute inn til sentrum og enkel fremkommelighet til kjøpesentrene i sør, og 
fremmer redusert bilbruk.  
 
Det er regulert 7 daa med grøntareal som skal disponeres som bydelslekeplass og 
park. Dette vil være en viktig grønn lunge for beboere som bor sentrumsnært, og 
være en viktig forutsetning for å bevare, barn, unge og eldre sine interesser.  
 
Det vil kun være avkjøringsmuligheter fra Frænavegen, som vil fjerne kryssende 
trafikk langs gang- og sykkelvegen. Dette vil gi en trygg sone for alle som oppholder 
seg langs eller i grønndragene i planområdet.  
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Nye boligprosjekt må utvikle gangvei langs sørsiden av Frænavegen. Områdeplanen 
legger til rette for langsiktig planlegging, og at hele Frænavegen innenfor 
planområdet vil ha en gjennomgående gangvei når alle tomter er utviklet. Dette er for 
å sikre myke trafikanter en sikker ferdsel når de skal bevege seg langs Frænavegen, 
og legge til rette for trygg ferdsel for alle som bor nord for Frænavegen og skal 
bevege seg sørover.  
 

6.5 Parkering 
 
Parkering for boligene skal skje på egen tomt, nordvendt på tomtene. Der det lar seg 
gjøre anbefales det å innarbeide parkeringsmuligheter innenfor bygningsmassen. 
Parkeringsmulighetene vil styres i stor grad av avkjøringsmulighetene hvert 
boligprosjekt må forholde seg til.  
 
I et slikt forretningsområde hvor infrastrukturen er godt lagt til rette, er det ønskelig å 
redusere bilbruken i håp om å fremme bærekraftig utvikling. Det settes krav om maks 
antall parkeringsplasser:  
 

- Boliger >60m2 = 1 parkeringsplass 
- Boliger <60m2 = 0.5 parkeringsplasser  

 
Boligprosjekt i kombinert formålssoner vil måtte legge til rette for parkering innenfor 
bygningsmassen. Her vil de samme parkeringskravene stilt ovenfor gjelde. 
 
 

6.6 Tilknytting til infrastruktur 
 
Tiltak i området skal knyttes til de eksisterende ledningene for vann, avløp, strøm o.l. 
Området skal betjenes av kommunal renovasjon. 
 
Dagens infrastruktur er gammelt og har ikke tilstrekkelig med slukkevann kapasitet 
langs Frænavegen. Det anbefales av Molde vann og avløp å legge til rette for 
utbedring av vann nettet under det regulerte fortauet langs Frænavegen. 
Vannsituasjonen for hvert enkelt prosjekt må utredes i en detaljregulering.  
 

6.7 Trafikk 

6.7.1 Kjøreatkomst 

 
Dagens 17 kjøreatkomster langs Frænavegen fv 538 er ikke tilfredsstillende i forhold 
til trafikksikkerheten i området. Sweco AS sin trafikkanalyse fremmet et forslag om 
fem konsentrerte avkjøringen til de ulike samarbeidssonene. Alle nye boligprosjekt 
må ta stilling til én av de fem alternativene.  
 
Plasseringen av de regulerte avkjøringsalternativene vil være fleksible innenfor visse 
grenser. Det vil si at de kan forflyttes enten øst eller vest avhengig av prosjektet. 
Dette må tas stilling til ved en eventuell detaljregulering. Det vil ikke være muligheter 
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for å etablere flere adkomstmuligheter. Dette for å bevare trafikksikkerheten langs 
Frænavegen fv 538, og behovene for myke trafikanter. 
 
Kjøreatkomster til bygningsprosjektene innenfor kombinert formål må vurderes ut ifra 
en detaljregulering. Vegvesenets trafikksikkerhetsnormer må legges til grunn.  
 

6.7.2 Utforming av veger 

 
Eksisterende veger skal bevare samme bredde som de har i dag. Nye veger som vil 
koble sammen boligprosjektene fra de nye atkomstvegene må imøtekomme kravene 
for gode stigningsforhold, og det skal unngås unødvendige fyllinger og skjæringer.  
 

6.7.3 Tilgjengelighet for gående og syklende 

 
Områdeplanen har regulert inn gangvei langs sørsiden av Frænavegen fv 538. Det 
forutsettes at alle nye boligprosjekt må bygge sin andel av gangveien. Når alle 
prosjekt er gjennomført vil det være en gjennomgående gangvei i øst-vest retning 
gjennom hele planområdet.  
 
Det bratte terrenget i området gjør det komplisert å løse en universell utformet 
forbindelse mellom gangveien langs Frænavegen og hovednettet for syklende midt i 
plan. Eksisterende forbindelse som består av en trapp skal bevares. Denne bevares 
for å gi kort avstand til ny kantstopp for buss, i tillegg til eksisterende bussholdeplass 
på nordsiden av Frænavegen. I tillegg er ønskelig å opprette en kobling lengst øst i 
plan for å gi gående fra øst en hurtigere mulighet å komme seg ned til hovednettet.  
 
Det legges frem forslag om å bevare veien Frænavegen 50 – 46. Denne kan 
benyttes som adkomstveg til BBB 4 & 5, samtidig som den fungerer som en 
universelt utformet kobling mellom Frænavegen og gang- og sykkelvegen.  
 
Hovednettet for gang- og sykkel er regulert til 5.5 meter for å tilrettelegge for både 
sykkel og gående. Dette hovednettet er viktig for å gi myke trafikanter en direkte 
kobling til sentrum og områder østover.  
 
Se punkt 5.7 figur 5 for illustrert forbindelser.  
 
 

6.7.4 Tilrettelegging for sykkelparkering 

 
Sykkelparkering for de bebygde områdene reguleres gjennom bestemmelser og 
kommuneplanens arealdel.  
 
Langs hovednettet for gang- og sykkel må det tilrettelegges sykkelparkering i 
sammenheng med bydelslekeplassen. Dette for å gjøre det mer attraktivt å bruke 
sykkel og tilby en sikker måte å oppbevare sykkelen på under lengere opphold i 
området.  
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6.7.5 Kollektivtrafikk 

 
Det eksisterer 4 busstopp langs Frænavegen fv 538 i dag. Innenfor planområdet er 
det en busslomme vest i plan og et stopp med kun skilting øst i plan.  
 
Planen regulerer inn på eksisterende holdeplassen «Frænavegen Moldelivegen» en 
ny plattform på kommunal grunn.   
 
Planen regulerer også inn en ny kantstopp for å erstatte eksisterende stopp 
«Avsnitten» øst for eksisterende forbindelse mellom Frænavegen og hovednettet for 
gang- og sykkel (Frænavegen 48A og B). Dette nye stoppet vil gi en mer naturlig 
beliggenhet i forhold til busstoppet på nordsiden av Frænavegen; «Hv», og 
eksisterende gangforbindelse for myke trafikanter.  
 
Plattformen og kantstoppet skal bygges i samsvar med kommunal holdeplassnorm 
som har status som bestemmelse til kommuneplanens arealdel.  

6.8 Miljøtiltak 
 
Områdets vegetasjon skal ivaretas så godt det lar seg gjøre. Blokkbebyggelse vil ha 
en innvirkning på både terreng og vegetasjon, men det vil foreligge i bestemmelsene 
at terrassert bebyggelse må tas i bruk for å minimere terrenginngrep.  
 
Planen har regulert inn to grøntområder som skal benyttes som bydelslekeplass og 
park (GAA1 & 2). Dette blir en sentrumsnær grønn lunge som vil være tilgjengelig for 
alle. Det bratte terrenget vil føre overvann sørover. Dette grøntarealet vil håndtere 
dette overvannet.  
 
Det er lagt til rette for avkjøringer til nye boliger i BBB kun fra Frænavegen. Det skal 
ikke kjøres på gang- og sykkelvegen. Næringsbebyggelsen BKB har adkomst fra 
Lingedalsvegen.  
 
Max begrensning på parkering, direkte kobling på hovednettet for gang og sykkel og 
nytt fortau langs Frænavegen og Lingedalsvegen vil fremme alternative 
transportformer.    
 

6.9 Universell utforming 
 
Områdets topografi kan gjøre det utfordrende å oppfylle alle krav for universell 
utforming. Så langt som mulig er stigningsforholdene på gang- og sykkelveger/fortau 
tilpasset og det er satt krav om belysning. Bussholdeplassen er planlagt universelt 
utformet.  
 

6.10 Uteoppholdsareal 
 
Kravene for uteoppholdsareal for boliger er i samsvar med kommuneplanens 
arealdel. For boligområder betyr dette 50kvm uteoppholdsareal per boenhet på egen 
tomt. Topografien vil gi noen utfordringer i forhold til beliggenhet, men det skal være 
mulig å tilpasse uteoppholdsareal på sørsiden av regulerte BBB områdene.  
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6.11 Lekeplasser 
 
Alle boliger har direkte atkomst til grøntarealet GAA via hovednettet for gang- og 
sykkel. Dette området kan brukes av alle og er tilrettelagt for både park og 
bydelslekeplass. Se punkt 5.8 for eksisterende lekeplasser og avstander i området.  
 
Det er ønskelig å tilrettelegge for en arkitektkonkurranse i GAA områdene for å gi et 
best mulig utgangspunkt for gjennomføring av et så stort lekeareal.  
 

6.12 Eksisterende og ny vegetasjon 
 
Planen vil ikke føre til fjerning av eksisterende vegetasjon. Ved etablering av ny 
vegetasjon forutsettes at ikke allergifremkallende trær og planter velges.  
 
Det er regulert grøntareal langs Lingedalsvegen. Her skal det plantes trær mellom vei 
og gangvei for å gi et mer naturvennlig uttrykk i området, samt gi en tryggere ferdsel 
for myketrafikkanter langs strekningen.  
 
Frænavegen 20 er regulert til friområde. Boligen er ikke egnet til videre utvikling på 
grunn av sin beliggenhet så nærme Frænavegen, og tomtens isolerte plassering. 
Dagens adkomst til boligen tilfredsstiller ikke dagens krav til trafikksikkerhet ved at 
avkjørselen går igjennom eksisterende busslomme. Avkjørselen har heller ikke 
tilstrekkelig med sikt mot vest, og skaper en fare for trafikken.   
 

 
Figur 11: Lingedalsvegen Roseby 
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6.13 Friområder 
 
Friområdene utenom GAA 1 & 2 som er etablert i dag beholdes. Det eksisterer mye 
vegetasjon i østlig del av plan, både levende og dødt, og det er ønskelig at det gjøres 
en opprydning i disse områdene gjennom en byggeprosess. Det skal være mulig for 
barn og unge å oppholde seg i disse områdene uten at det skal foreligge noen farer.   
 

6.14 Utomhusplan og rekkefølgebestemmelser 
 
For alle byggetiltak kreves det en utomhusplan i planbestemmelsene. Det er inkludert 
standard rekkefølgebestemmelser. Med hensyn til den vanskelige topografien og 
tilknytning til GAA vil det være viktig å ha en tilfredsstillende overgang mellom bolig- 
og grøntområder.  
 

6.15 Landbruksfaglige vurderinger 
 
Det er ingen landbruksfaglige interesser i området. 
 

6.16 Kulturminner 
 
Det ble ikke varslet nødvendigheten for undersøkelse fra Fylkeskonservatoren etter 
mottatt brev under varsel av oppstart, men det bemerkes av fylkeskommunen at det 
foreligger et bygg av høy arkitektonisk verdi. Bygget på gbnr 25/770 er tegnet av 
Bernhard Schistad i 1932, og det må tas en vurdering ved en eventuell 
detaljregulering.  
 

6.17 Sosial infrastruktur 
 
Skole barnehage og helsetjenester er tilgjengelig i området ettersom det ligger 
sentrumsnært. Disse kan nås til fots eller med sykkel pga. kort avstand.  
 
Skolebruksplanen for Molde og barnehageplanen viser nok kapasitet på skoler i 
området. Det er ønskelig å tilrettelegge for en ny barnehage i BKB3 for å erstatte 
Banehaugen barnehage for å ivareta kapasiteten i området. Med en stor økning i 
boenheter i området vil det være nødvendig for en nærliggende barnehage.  
 

6.18 Teknisk infrastruktur 
 
Området er koblet til kommunalt ledningsnett for vann og avløp. Viser til punkt 6.6 for 
utdypende beskrivelse av dagens infrastruktur.  
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Figur 12: VA ledninger i området 

Det foreligger ikke kart over ISTAD sitt nett, men siden området i dag er forsynt med 
strøm og det ikke skal skje endringer forutsettes det at tilkoblingen og forsyning med 
strøm er sikret. 
 
Området skal være koblet til RIR sitt renovasjonssystem. 
 
Sweco har gjennomført en trafikkanalyse av området. Frænavegen vil tåle en økning 
i ÅDT som forekommer av nye boenheter. For å tilfredsstille trafikksikkerheten er det 
regulert inn 5 adkomster som vil betjene alle nye boenheter. Dette er en reduksjon 
med 12 adkomster, og de vil tilfredsstille dagens krav for frisikt.  
 
For mer detaljert informasjon vedrørende trafikksituasjonen, se Sweco sin 
«Trafikkanalyse Lingedalen».  
 
 

6.19 Overordnete planer 
 

Planen vil ikke ha virkning på overordnete planer. Plan tilsidesetter parkeringskrav for 
boliger som er satt i kommuneplanens arealdel ved å fastslå en maks grense på 
antall parkeringsplasser. Se punkt 6.5 for mer utfyllende informasjon.  

6.20 Landskap 
 

Ny bebyggelse vil føre til endringer i landskapet, men bygningstypen vil legge til rette 
for minimale inngrep. Bygningsmassen vil gi et nytt inntrykk langs hele boligområde i 
planen. Det vil kreves å legge til rette for ansvarlig utforming av nye boliger slik at 
landskapet bevares på best mulig måte.  

For å kunne gjennomføre GAA 2 vil det kreve en del fylling for å ivareta 
stigningsforholdene for universell utforming. Dette vil være aktuelt langs 
formålsgrensen mellom GAA 2 og BKB.  
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GAA 1 er i dag en parkeringsplass. Viser til punkt 6.2 fjerde avsnitt for utdypende 
forklaring.   

 

6.21 Stedets karakter 
 

Stedets karakter vil bli helt nytt i forhold til eksisterende bebyggelse i området. 
Planområdet vil gå fra villamessig bebyggelse til fortetning med blokkbebyggelse, 
noe som vil gi et helt nytt inntrykk og karakter. Hovedfokus ligger i at 
bygningsmassen skal tilpasse topografien og strøkets farger og materialer. 
Fuglesetvegen 4 er allerede en blokkbebyggelse som vil fungere som et 
utgangspunkt for områdets utvikling.  

Det er fastsatt i bestemmelsen at det er kun tillatt 2 etasjer over Frænavegen for alle 
prosjekt innenfor BBB. Dette for å ivareta utsikt for bebyggelsen nord for 
Frænavegen, samt beholde et gateløp som er innbydende for myke trafikanter.  

Området BKB vil måtte ta hensyn til Roseby området.  

 

7. Konsekvensutredning 

7.1 Krav om konsekvensutredningen 
 
I henhold til «forskrift for konsekvensutredning» §6.a): kommuneplanens arealdel 
etter § 11-5 og regionale planer etter plan- og bygningsloven § 8-1, 
kommunedelplaner etter § 11-1, og områdereguleringer etter § 12-2 når planene 
fastsetter rammer for tiltak i vedlegg I og II. Planen omfatter ingen av tiltakene i 
vedlegg I og II, og ser derfor ingen behov for en konsekvensutredning. 
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