
 
 

1 
 

 
 
 
 
Gang- og sykkelveg vest for Opdøl – PLAN-20/00400. 
 
PLANINITIATIV 
 
Forslagstiller: Molde kommune – Samfunn og plan 
Saksbehandler: Adrian Holmeide Barsten 
 

22.04.2020 

Innhold 
BAKGRUNN: ............................................................................................................................. 2 

PLANOMRÅDET: ...................................................................................................................... 2 

PLANLAGTE TILTAK: ............................................................................................................. 3 

FORHOLD TIL KOMMUNEPLAN, EVENTUELLE GJELDENE 
REGULERINGSPLANER, OG PÅGÅENDE PLANARBEID: ................................................ 4 

 ............ 5 

VESENTLIGE INTERESSER SOM BERØRES AV PLANINITIATIVET: ............................ 5 

TILTAKETS VIRKNING PÅ OG TILPASSING TIL LANDSKAP OG OMGIVELSER: ...... 5 

PLANSJEKK GISLINK:............................................................................................................. 6 

HVORDAN IVARETA SAMFUNNSSIKKERHET, RISIKO OG SÅRBARHET:.................. 6 



 
 

2 
 

VIRKNING OG KONSEKVENSUTREDNING........................................................................ 7 

UTREDNINGER ......................................................................................................................... 7 

INNSPILL ................................................................................................................................... 7 

 
 

BAKGRUNN: 
 
Formålet med planarbeidet er hovedsakelig å planlegge en ny gang- og sykkelveg 
mellom det nye sjukehusområdet, Vigvollvegen og Hjelsetvegen for en enklere og 
tryggere ferdsel for myke trafikanter. Det vil også planlegges gang- og sykkelveg fra 
det nye sjukehusområdet gjennom småbåthavnen, og stien langs elva skal defineres. 
I tillegg vil det reguleres inn et nytt boligområdet hvor den gamle barnehagen ligger. 
 
Planen dekker et stort område, og kommunen benytter anledningen for å rydde opp i 
eksisterende planer. Planene på Hjelset er utdaterte og er ikke tilpasset dagens 
situasjon. Dette innebærer blant annet oppdaterte frisiktlinjer, vegbredder, 
byggegrenser og formålsendringer.  
 

 

PLANOMRÅDET:  
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Avgrensingen av planområdet er vist ovenfor. Av tekniske grunner er det avgrenset 
slik at plangrensene faller sammen med tilsvarende eksisterende planer.  

Planområdet består helt eller delvis av følgende planer:  

- 0387 
- 0572 
- 1937 
- 200925 
- 201722 

 

 

 

PLANLAGTE TILTAK: 
 

Det er et sterkt ønske om å tilrettelegge en gang- og sykkelveg som gir en direkte og 
tryggere adkomst til det nye sjukehusområdet. Den vil også knyte sammen 
eksisterende gang- og sykkelveger øst i plan og Hjelsetvegen. For Hjelset barnehage 
vil det gi en tryggere ferdsel langs Vigvollvegen. I dag må barn og foreldre gå langs 
bilvegen.   

Det planlegges en gang- og sykkelveg langs stranden. Den vil gå fra Vigvollvegen, 
gjennom båthavnen og kobles på eksisterende nettverk sør for det nye 
sjukehusområdet.  

Området O_5 i kommuneplanen vil bli regulert om fra tjenesteyting til boligformål. 
Området var opprinnelig satt av til barnehage. Den har i nyere tid blitt flyttet til O_4. 
Arealet er ikke i bruk i dag, og er for lite for opprettelse av nye akademiske 
institusjoner. Boligformålet vil falle naturlig inn blant eksisterende omkringliggende 
formål. Arealet vil inneholde eget område avsatt til lekeplass.  

Området er sydd sammen av flere planer fra ulike årstall. Vegbreddene må 
oppdateres, og vil ta utgangspunkt vegene som er der i dag. Det eksisterer ikke 
frisiktlinjer. Disse vil bli regulert inn etter Statens vegvesen sin N100 standarder. 
Byggegrenser er noe mangelfullt flere steder innenfor planområdet. Dette vil 
oppdateres med hensyn til eksisterende bebyggelse og frisiktslinjer.  

Det planlegges bilparkering langs Vigvollvegen mot småbåthavnen. Dette vil definere 
parkering for besøkende til stranden og friområdet.  
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FORHOLD TIL KOMMUNEPLAN, EVENTUELLE GJELDENE 

REGULERINGSPLANER, OG PÅGÅENDE PLANARBEID:  
 
Planen er omfattet av kommuneplanens arealdel 2016-2026 Hjelset. Området er 
regulert til boligbebyggelse, grønnstruktur, naust, tjenesteyting og småbåthavn. Ifølge 
kommuneplanen for Hjelset er gang- og sykkelveg forslaget i henhold til fremtidig 
planlagt rute i vedtatt plan.     
  

 
Figur 1: Kommuneplan  
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Figur 2 Gjelden reguleringsplaner 

VESENTLIGE INTERESSER SOM BERØRES AV PLANINITIATIVET: 
 
Planlagte tiltak vil ta utgangspunkt i eksisterende senterlinje langs Vigvollvegen og 
utvides mot sør. Deler av friområder, naust, småbåthavn og tjenesteyting må 
disponeres.  
 
Planlagt rundkjøring og bussholdeplasser opparbeides i henhold til gjeldende krav. 
  

TILTAKETS VIRKNING PÅ OG TILPASSING TIL LANDSKAP OG 

OMGIVELSER:  
 
Planlagt tiltak vil følge eksisterende terreng og ha minimal terrenginngrep for 
gjennomføring, med unntak av strekning der Hjelsetvegen møter Vigvollvegen. Her vil 
det kreves fyllinger og støttemur for å håndtere det bratte terrenget. Det må bygges 
to broer for å komme over elven i østre del av plan. Tiltaket vil kunne forskjønne 
området samtidig som det gir myke trafikanter en enklere, kortere og tryggere rute til 
og fra barnehagen og det nye sjukehusområdet.  
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PLANSJEKK GISLINK:  
 
Området er ikke undersøkt for automatisk freda kulturminne.  
  
Naturfare / Aktsomhetssone- NVEAtlas:  

 
 

Området ligger innenfor marin grense og det er flomfare langs elven i øst og sjøen.  
  

Faresone tsunami/oppdemning.  
  

HVORDAN IVARETA SAMFUNNSSIKKERHET, RISIKO OG SÅRBARHET:  
 
I reguleringsarbeidet skal det utarbeides en risiko- og sårbarhetsanalyse. 
Trafikksikkerhet er et hovedelement i planen som må utredes. Det må i tillegg utredes 
konsekvensene på strategiske områder og funksjoner.  
 
Det er kjørt en plansjekk. Dette omfatter en enkel sjekk av tilgjengelig informasjon om 
området på nettet. Plansjekken viser at planområdet ligger innenfor marin grense. I 
tillegg består løs massene av elveavsetning. 
(http://geo.ngu.no/kart/losmasse_mobil/):  

  

Eventuell fare for ustabile masser må undersøkes nærmere. I tillegg er det vist at 
området kan være utsatt for flom og tsunami/oppdemning.   
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VIRKNING OG KONSEKVENSUTREDNING 
 
Målsetningene og tiltakene innenfor ny reguleringsplan samsvarer med elementer fra 
tidligere vedtatte planer og kommuneplanen for Hjelset. Planen vil ikke legge til rette 
for virksomheter eller aktiviteter som kommer i strid med tidligere planer.  
 
Målsetningen er at virkningene av planen og de tiltak denne vil gi hjemmel til, skal gi 
Hjelset et positivt løft.  
 
Kommunen har med bakgrunn i gjeldende forskrift om konsekvensutredning ikke 
funnet at planen medfører slike virkninger for miljø og samfunn at kravet om 
konsekvensutredning vil gjelde her.  

 
 

UTREDNINGER 
 
Kommunen sin foreløpige vurdering er at området må undersøkes nærmere for 
følgende tema:  

- Grunnforhold, tiltaket og planlagt boligformål ligger under marin grense og består av 
maritime strandavsetninger. Det er derfor potensial for ustabile masser i området.   

- Kapasitet og behov for brannvann må utredes nærmere.   
- Fare for flom må kartlegges.  
- Arkeologisk undersøkelse av området må utføres.  

 
 

INNSPILL 
 
Aktuelle innspill i sammenheng med oppstart av planarbeidet sendes til Molde 
kommune, samfunn og plan, Rådhusplassen 1, 6413 Molde, eller som e-post til 
postmottak@molde.kommune.no, eller bruk kommunens hjemmeside 
www.planportal.molde.kommune.no innen 29.05.2020. 
 
 
  
Adrian Barsten 
Arealplanlegger 
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