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1. Sammendrag 

I kommuneplanens arealdel for Molde, del 1, 2015-2025 er det avsatt et nytt boligområde; B3 
vest for Bjørset bydel som omfatter Stenrud og Rotvoll gård. Block Watne har inngått avtale 

med grunneier av Rotvoll gård om kjøp av deler av gården. For å få en helhetlig utvikling av 
B3 samarbeider de med grunneierne av Stenrud gård om en felles detaljregulering.  
 
Det legges til rette for utbygging av konsentrert småhusbebyggelse og blokkbebyggelse, 

lavblokk. I kommuneplanens arealdel er det satt av en buffersone for grønnstruktur mot 
eksisterende boligbebyggelse på Bjørset. Grønnstrukturen er ivaretatt i planforslaget, med 
unntak av et areal som reguleres til kvartalslekeplass for det nye boligfeltet. Kommunen har 

tidligere regulert en ny vegforbindelse over planområdet; forlengelse av Glomstuvegen med 
tilhørende gang- og sykkelveger. Etter kommunens ønske er denne vegforbindelsen tatt med 
i planområdet og regulert i samsvar med gjeldende plan. Boligutbyggingen på Stenrud og 

Rotvoll gård utføres uavhengig av kommunens etablering av den nye vegforbindelsen. 
 
Det er utført arkeologiske registreringer, støyvurderinger, grunnundersøkelser og skredfare-
vurdering for planområdet. Rapporter fra registreringene og utredningene er vedlagt. 

 

2. Bakgrunn til planarbeid 

2.1 Hensikten med planen 

Hensikten med reguleringen er å tilrettelegge for boligbygging på området B3 i kommunedel-
planens arealdel for Molde, del 1, 2015 – 2025. 
 

2.2 Forslagstiller, plankonsulent og eierforhold 
 
Forslagstillere for Stenrud gård  

Cai Møller Anderson, Underhaugsveien 5A, 0354 Oslo 

Per Møller Anderson, Stenrud gård, 6410 Molde 
 

Forslagstiller for Rotvoll gård  

Block Watne AS, Fannestrandsvegen 82, 6416 Molde 
 
Plankonsulent   

Arkitektene bbw as, Julsundvegen 4, 6412 Molde 
   
Planområdet omfatter helt/delvis følgende eiendommer: 
 

22/2   Frode Mork, Lauvåsvegen 77, 6409 Molde 
Terje Elias Aarnes Mork, Anevegen 9, 6410 Molde 

22/5, 24, 129  Cai Møller Anderson, Underhaugsveien 5A, 0354 Oslo 

  Per Møller Anderson, Stenrud gård, 6410 Molde 
22/19   Molde kommune, Rådhusplassen 1, 6413 Molde 
22/124   Statsbygg, Postboks 8106 DEP, 0032 Oslo 

22/151   Frode Mork, Lauvåsvegen 77, 6409 Molde 
22/152, 153, 156  Terje Elias Aarnes Mork, Anevegen 9, 6410 Molde 
22/154, 155  Frode Mork, Lauvåsvegen 77, 6409 Molde 

Terje Elias Aarnes Mork, Anevegen 9, 6410 Molde 
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3. Planprosessen 

 
22.06.17 Oppstartsmøte med Molde kommune. 

 
06.07.17 Oppstartsmelding utsendt, samt kunngjort i Romsdals Budstikke. Vi mottok ni 

merknader: 

• Kystverket, datert 17.08.17 

• Norges vassdrags- og energidirektorat, datert 11.07.17 

• Møre og Romsdal fylkeskommune, datert 09.08.17 

• Fylkesmannen i Møre og Romsdal, datert 13.07.17 

• Statens vegvesen, 18.08.17 

• Avinor, datert 09.08.17 

• Istad Nett AS, datert 07.07.17 

• Odd Sverre Trana, datert 23.07.17  
 

20.09.17 Møte med Statens vegvesen. 

Oktober 17 Arkeologisk registering utført av kulturavdelinga ved fylkeskommunen.            
 

Mars 18 Grunnundersøkelser og vurdering av flom/skredfare utført av Norconsult AS.  

04.05.18 Støyvurdering utført av Brekke & Strand Akustikk AS.  
 

15.05.18 Planforslag med tilhørende dokumenter innsendt til kommunen for behandling. 
 
21.06.18 Møte med kommunens saksbehandler for gjennomgang av kommunens 

innspill til planforslaget.  
 
12.02.19 Planforslaget vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn av Plan- og utviklingsutvalget. 
 

Planforslaget lå ute til offentlig ettersyn i perioden 22.02.19-05.04.19. 
Kommunen mottok 18 innspill. Statsforvalteren ga motsegn til støyavklaringer 
og fylkeskommunen ga motsegn uti fra barn og unge sine interesser.  

 
14.11.19 Støyvurderingen til Brekke & Strand revidert. 
 
10.06.20 Møte med Molde kommune. 

 
25.01.21 Molde kommune sendte henvendelse til Statsforvalteren om motsegnet til 

støyavklaringer. 
 

02.02.21 Tilbakemelding fra Statsforvalteren på Molde kommunes henvendelse. 
Statsforvalteren opprettholder motsegnet.  

  
25.02.21 Arbeidsmøte med Statsforvalteren og Molde kommune om motsegnet til støy-

avklaringer. 
 

26.03.21 Ny vurdering av støysituasjonen utført av Brekke & Strand med bakgrunn i 
illustrasjonsplan/eksempelbebyggelse utarbeidd av Arkitektene bbw.  
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4. Planstatus og rammebetingelser 

4.1 Overordnete planer 

• I kommuneplanens arealdel for Molde, del 1, 2015 – 2025 er området avsatt til bolig-
bebyggelse (B3) og grønnstruktur (nåværende og framtidig). 

 

 
Utsnitt av kommuneplanens arealdel (kilde: kommunens karttjeneste) 

• Kommunedelplan – Hovednett for gående og syklende i Molde kommune 2012-2022, 
vedtatt 12.09.13. 

• Kommunal norm for utforming av kollektivholdeplasser innenfor pendelbussnettverket i 
Molde kommune (Holdeplassnorm), vedtatt 26.04.12. 

 

4.2 Gjeldende reguleringsplaner 
 

 
Utsnitt av gjeldende reguleringsplaner (kilde: kommunens karttjeneste) 

 

Planen vil erstatte reguleringsplan: 

• 2283   Vesentlig reguleringsendring for Olaplassen, 22/24, vedtatt 23.07.84. 
 
Planen vil delvis erstatte reguleringsplanene: 

• 0678   Reguleringsplan for Kvam øst – Strandheim, vedtatt 29.12.81. 

• 1502200615  Reguleringsplan for Molde campus, datert 17.06.10. 

• 199807   Reguleringsplan for Glomstuvegen, mellom Britvegen og Bjønnan,               
                                   vedtatt 30.06.05. 
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4.3 Tilgrensende planer 
Planområdet grenser til følgende reguleringsplaner: 

• 0777  Reguleringsplan for Bjørset – Meek bru, vedtatt 02.01.78. 

• 0197  Reguleringsplan Strandheim, gnr. 23, bnr. 333, vedtatt 15.05.97. 

• 0682  Mindre vesentlig reguleringsendring for Johs. Bjordalsveg 10,                      
Strandheim - Nybø, vedtatt 20.04.82. 

• 1271  Reguleringsplan for området Strandheim - Nybø, vedtatt 16.12.73. 
 

4.4 Temakart 
Planområdet berøres av følgende temakart i kommuneplanens arealdel for Molde, del 1, 

2015 – 2025: 

• Temakart 2 Soner - Parkering 

• Temakart 3 Soner - Lekeplasser og uterom 

• Temakart 4 Soner – Fortetting 
 

4.5 Statlige planretningslinjer, rammer og føringer 

• Rikspolitiske retningslinjer for samordna bustad-, areal- og transportplanlegging 

• Naturmangfoldloven 

• Kulturminnelova 

• Rikspolitiske retningslinjer for barn og planlegging  

• Rikspolitiske retningslinjer for universell utforming 

• Samfunnstrygghet 

• Nasjonal transportplan (NTP)  

• Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegginga (T-1442) 
 

5. Beskrivelse av planområdet (eksisterende forhold) 

5.1 Beliggenhet, planområdets størrelse og avgrensning 

 
 

Planområdet ligger vest for Bjørset bydel i Molde og har en størrelse på 87,80 daa. 
Avgrensingen er satt av kommunen og planområdet grenser til: 

• boligområde og Moldemarka mot nord.  

• høgskoleområdet mot vest. 

• boligbebyggelsen på Bjørset mot øst. 

• eksisterende gang- og sykkelveg mot sør.  
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5.2 Dagens arealbruk og tilstøtende arealbruk 
Planområdet brukes i dag til boligformål, dyrka mark og grøntområder. Tilstøtende areal 
benyttes til bolig-, skole- og trafikkformål. 

 

5.3 Stedets karakter 
Planområdet ligger i grensen mellom den tettbebygde bydelen Bjørset og en mer spredt 
bebygd del av Kvam. Boligbebyggelsen nord og øst for planområdet består av gardstunene 

Stenrud og Rotvoll gård, eneboliger og konsentrert bebyggelse (rekkehus/flermannsboliger). 
Vestover er det skoler, næringspark, studentboliger og barnehager. Her er bebyggelsen mer 
spredt, større og variert med store grøntareal mellom bebyggelsen.  

 

5.4 Landskap 
Terrenget i planområdet har en svak helning ned mot fjorden. Øverste del av planområdet 

ligger på kote +53 og nederste del på kote +6 (lengst sørøst). 
 
Det er en del tett vegetasjon mellom gårdene og bebyggelsen på øvre del av Rotvoll gård. 
Vegetasjonen er hovedsakelig i øvre del av planområdet, nedre del består av dyrka mark. 

Det er også en rad med trær langs grensen mot bebyggelsen på Bjørset og i teiggrensen 
mellom Rotvoll og Stenrud, ned mot Julsundvegen. Planområdet har gode sol- og utsikts-
forhold. 

 

5.5 Kulturminner og kulturmiljø 
Fylkeskommunen skrev i sin uttale til oppstartsmeldingen at planområdet vurderes til å ha 

høyt potensial for automatisk freda kulturminne, særlig knytta til forhistorisk bosetting. Dette 
gjelder særlig fra steinalder, men også fra senere gardsbosetting. På grunnlag av dette stilte 
fylkeskommunen krav om arkeologisk registrering.  
 

Arkeologiske registreringer er utført. Det ble påvist to automatisk fredete kulturminner (ID 
231377 og 231380). Begge er i form av førhistoriske dyrkingsspor, datert til overgangen 
bronsealder – jernalder. Dette kan indirekte si noe om alderen på gardsbosetting i området. 

De representerer likevel en vanlig type kulturminne og fylkeskommunen har sikra tilstrekkelig 
dokumentasjon gjennom registreringsarbeidet. De vil derfor være innstilt på å gi tillatelse til 
inngrep når saka kommer til offentlig ettersyn. Kulturminnet skal avmerkes i plan med en 

sikringssone på 5 m og ha bestemmelse om at de allerede er undersøkt og at det ikke er stilt 
ytterligere vilkår forbundet med dispensasjonen.  
 
Fylkeskommunen skrev også i uttalen at området representerer ei siste lomme med bevart 

jordbrukslandskap på vestsida av Molde by. Her finns mange kulturlandskapselement som 
de mener må tas vare på, som for eksempel gamle steingarder og oppmuringer. I vestdelen 
av planområdet ligger Stenrud gård med hovedtun og Olaplassen. Det er viktig at disse 

bygningsmiljøene med kulturlandskapsområdet rundt blir tatt vare på for framtida. Kultur-
avdelinga har nylig vurdert og gitt aksept for tiltak på Stenrud gård.  
 

5.6 Naturverdier 

5.6.1 Registrerte forhold 

I Artsdatabanken og Miljødirektoratet sin naturbase fant vi registreringer på observasjoner av 
ringdue (2012), fiskemåke (2013) og hønsehauk (2014). Hønsehauk og fiskemåke er på 

Norsk rødliste for arter i kategorien nær truet, som omfatter arter som ligger tett opp til å bli 
kvalifisert som kritisk truet, sterkt truet eller sårbar.  
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5.6.2 Vurdering i forhold til Naturmangfoldloven §§ 8-12 

 
§ 8 (kunnskapsgrunnlaget) 

Offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet skal så langt det er rimelig bygge på 
vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologiske 
tilstand, samt effekten av påvirkninger. Kravet til kunnskapsgrunnlaget skal stå i et rimelig 
forhold til sakens karakter og risiko for skade på naturmangfoldet. Myndighetene skal legge 

vekt på kunnskap som er basert på generasjoners erfaringer gjennom bruk av og samspill 
med naturen, herunder slik samisk bruk, og som kan bidra til bærekraftig bruk og vern av 
naturmangfoldet. 

 
Vår vurdering: 
Det foreligger registreringer i Artsdatabanken og naturbasen. Det er ikke kommet fram 

opplysninger som skulle tyde på at det kan være arter eller naturtyper i planområdet som 
ikke er fanget opp av nevnte registreringer.  
Planområdet er bebygd og består ellers av landbruksareal. Det er avsatt til nytt bolig-
område i kommuneplanens arealdel og i den planprosessen ble det sannsynlig utført ei 

konsekvensvurdering i forholdet til naturmangfoldet.  
En stor andel av planområdet er buffersone/grøntareal. Det er bare en mindre andel som 
endres til boligformål. Det legges ikke til rette for urban bebyggelse, men småhus-

bebyggelse som gir en stor andel hage- og grøntareal. Det blir ikke en endring fra null 
bygninger for området, da det er en del bygninger der i dag.  
Etter vår vurdering er det vanskelig å se at naturmangfoldet vil bli så mye endra på 

grunn av tiltaket. Kravet i § 8 om at saken skal baseres på eksisterende og tilgjengelig 
kunnskap er dermed oppfylt.  

 
§ 9 (føre-var-prinsippet) 

Når det treffes en beslutning uten at det foreligger tilstrekkelig kunnskap om hvilke virkninger 
den kan ha for naturmiljøet, skal det tas sikte på å unngå mulig vesentlig skade på natur-
mangfoldet. Foreligger en risiko for alvorlig eller irreversibel skade på naturmangfoldet, skal 

ikke mangel på kunnskap brukes som begrunnelse for å utsette eller unnlate å treffe 
forvaltningstiltak. 
 

Vår vurdering: 
Dette er ikke ei relevant problemstilling for planområdet. 

 
§ 10 (økosystemtilnærming og samlet belastning) 

Ei påvirkning av et økosystem skal vurderes ut fra den samlede belastning som økosystemet 
er, eller vil bli, utsatt for. 
 

Vår vurdering: 
Dette er ikke ei relevant problemstilling for planområdet. 

 

§ 11 (kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver) 
Tiltakshaveren skal dekke kostnadene ved å hindre eller begrense skade på naturmang-
foldet som tiltaket volder, dersom dette ikke er urimelig ut fra tiltakets og skadens karakter. 
 

Vår vurdering: 
Dette er ikke ei relevant problemstilling for planområdet. 

 

§ 12 (miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder) 
For å unngå eller begrense skader på naturmangfoldet skal det tas utgangspunkt i slike 
driftsmetoder og slik teknikk og lokalisering som, ut fra en samlet vurdering av tidligere, 
nåværende og fremtidig bruk av mangfoldet og økonomiske forhold, gir de beste 

samfunnsmessige resultater. 
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Vår vurdering: 
Dette er ikke ei relevant problemstilling for planområdet. 
 

5.7 Trafikkforhold 
Fylkesveg 662 – Julsundvegen – ligger sør for planområdet og har en fartsgrense på 60 km/t 
forbi planområdet. Tre av boligeiendommene innenfor planområdet har direkteavkjørsler til 
Julsundvegen. Avkjørslene til de to østligste boligene krysser gang- og sykkelvegen, mens 

den vestligste må kjøre et stykke langs gang- og sykkelvegen for å komme ned på Julsund-
vegen. Den fjerde boligen har atkomst via Anevegen i nord, men også ned via Rotvoll gård.  
Sørlig del av Glomstuvegen er atkomst til høgskoleområdet og videre vestover til Kvam. 

Boligene i nord har atkomst fra Anevegen via Glomstuvegen. Siden det ikke er forbindelse 
mellom de to delene av Glomstuvegen, er det ingen gjennomgangstrafikk i området.  
 

Det er etablert gang- og sykkelveg langs Julsundvegen og den sørlige delen av Glomstu-
vegen. Beboere i området benytter snarveger, som har blitt etablert av ferdselen over 
området, og boligvegene for å komme seg mellom Kvam og Bjørset, samt til gang- og 
sykkelvegen langs Julsundvegen.  

 
Eksisterende veger i området: 
 

 
 
Bybussen trafikkerer i området med rute 701; Djupdalen – Skrenten – Sentrum – Øvre Berg 
– Årø – Årølia. Bussruter til Aukra og Aureosen/Hustadvika passerer forbi planområdet. 

 

5.8 Barns interesser 
Planområdet er ikke spesielt tilrettelagt for lek og aktiviteter i dag. Grøntarealet vest for 

Bjørset benyttes som akebakke og snarveg av barn i nærområdet. På øvre del av grønt-
arealet har bruken av området som snarveg resultert i en enkel gangsti i øst-vest retning.  
 

5.9 Sosial infrastruktur 

Planområdet tilhører Kvam barneskole og Bekkevoll ungdomsskole. Nærmeste kommunale 
barnehager er Kvam og Lillekollen barnehager, mens nærmeste private er Bjørset og 
SiMolde barnehager.  
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Utdrag fra kommuneplanens arealdel sin omtale av kapasitet ved skoler og barnehager: 

• Per i dag er det tilstrekkelig kapasitet i barne- og ungdomsskolene, men antallet elever 
er ujevnt fordelt på de ulike skolene. Bekkevoll ungdomsskole er blant de som ligger nær 
sin kapasitetsgrense. Det forventes at i perioden 2025-2030 vil byens skoler nå sin totale 
kapasitetsgrense. Det er ikke avsatt areal til skole i kommunedelplanen, unntatt i Årølia. 

Det bør vurderes om skolekretsene kan justeres noe for å utnytte kapasiteten bedre.  

• Per i dag er det full dekning på barnehagetilbudet i Molde. Det er avsatt areal til ny 
barnehage på Kvam i kommunedelplanen. 

 

5.10 Universell tilgjengelighet 

Planområdet er ikke spesielt tilrettelagt for universell tilgjengelighet i dag. 
 

5.11 Teknisk infrastruktur 

Kartutsnitt fra kommunen som viser dagens vann- og avløpstraseer i området: 
 

 
 

Kartutsnitt fra Istad Nett AS som viser deres nett i området:  

 
•  Grønn stiplet linje er lavspent kabel. 
•  Grønn heltrukken linje er lavspent linje. 
•  Blå stiplet linje er 22 kV høyspent kabel. 

•  Rød firkant er nettstasjon, transformatorkiosk 
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5.12 Grunnforhold 
NVE skrev i sin uttale til oppstartsmeldingen at Skrednett sitt aktsomhetskart for jord- og 

flomskred viser at deler av planområdet ligger innenfor potensielt fareområde for skred. Det 
må derfor gjøres ei skredfarevurdering. I NGU sitt løsmassekart ligger området under marin 
grense. En kan derfor ikke se vekk fra at det fins ustabile avsetninger som for eksempel leire 
i grunnen.  

 
Skredfarevurdering for Stenrud gård ble utført av Norconsult i 2016. I rapporter står det 
følgende i konklusjonen: 

Undersøkelsene viser tynt løsmassedekke og ingen tegn til skredaktivitet. Det er ingen 
fare for skred fra område 3 ned på område 1 og 2, heller ikke internt i løsneområdet for 
jord- og flomskred i område 3, jf. figur 1 nedenfor. 
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Norconsult ble i 2018 engasjert til å utføre skredfarevurdering for Rotvoll gård og grunn-
undersøkelser for planområdet. I rapporten datert 02.03.18 står følgende sammendrag: 

I rapporten fra utførte grunnundersøkelser er det ikke avdekket forhold som gir skredfare 

fra overliggende terreng og ned på planområdet. Løsmassene kan fra terrengnivå 
beskrives som et tynt topplag over faste til meget faste masser, ned til berg. Det er påvist 
berg i samtlige posisjoner i grunnundersøkelsen, i dybdeintervallet fra 1,9 m til 13,0 m. 

 

I samme rapport står følgende konklusjon: 
De geotekniske grunnundersøkelsene viser at løsmassene fra terrengnivå består av et 
øvre topplag med ca. mektighet på 1,0 m. Dette topplaget ligger over faste masser, ned til 

berg. Massene vurderes som stabile.  
 
Sannsynligheten for at et jord- og flomskred, som løsner i terrenget ovenfor planområdet, 

når ned til tomtene er lav. Selv om helningen teoretisk er bratt nok for at jord- og flom-
skred kan utløses, reduseres sannsynligheten pga. vegetasjonen, og det tynne løsmasse-
dekket vil føre til at en eventuell skredmasse begrenses i størrelse. Vegene og husene 
ovenfor planområdet vil mest sannsynlig føre til oppbremsing og avsetting av en eventuell 

skredmasse. 
 

Det vil også være lav sannsynlighet for at skred innad i planområdet inntreffer pga. lav 

skråningshelning og faste masser. 
Planområdet vurderes ikke utsatt for å utløse eller bli truffet av skredaktivitet.  

 

Jf. vedlagte rapporter for mer utfyllende informasjon.  
 

5.13 Støyforhold 
Planområdet er ikke berørt av flystøysoner for Molde lufthavn. Vegvesenet kjenner ikke til 

utbredelsen av støy for det kommunale vegnettet. Sørlig del av planområdet er utsatt for 
trafikkstøy fra Julsundvegen og ligger innenfor gul støysone i vegvesenets støykart: 
 
 

 
 

Gul og rød støysone i vegvesenets støykart er tatt inn som hensynssoner på plankartet.  
 
 

 
 
 

 
 
 

 



  14 

 

I et møte den 21.06.18 sa kommunen at de ønsker en jordvoll i kombinasjon med støttemur 
som skjermingstiltak langs Julsundvegen. Støyvollen avtrappes på hver ende og beplantes 
for å myke opp den visuelle effekten på omgivelsene. Prinsippskisse av kommunens ønske: 
 

 
 
I utarbeidelsen av det nye planforslaget ble det utført en støyvurdering av Brekke & Strand.  
 

Statens vegvesen bemerket ved offentlig ettersyn at trafikktallene for Fv662 i tabell 6 i støy-
rapporten er forvekslet mellom øst og vest for krysset med Glomstuvegen. Støykonsulenten 
sjekket det opp mot modellen og feilen har også kommet inn i modellen. Det er snakk om en 

trafikkøkning på 11 %. For at man skal ha en støyendring på 3 dB kreves det 100 % trafikk-
økning. Med andre ord så utgjør denne feilen meget lite. Vedlagt differanseplot fra støy-
konsulenten viser endret støynivå med riktig plassert trafikktall vs. den gamle situasjonen: 

Det viser at støyøkningen er lavere enn 0,3 dB iht. tallene som var aktuelle ved 
rapportens utarbeidelse. Denne endringen er neglisjerbar, den tidligere leverte 
rapporten anses fremdeles som gyldig og kan benyttes videre i planarbeidet.    

 

Statsforvalteren meldte motsegn til støyavklaringer ved offentlig ettersyn. Etter et arbeids-
møte med Statsforvalteren og kommunen ble det i mars 2021 gjennomført en ny støy-
vurdering med bakgrunn i en illustrasjonsplan utarbeidd av Arkitektene bbw. Siden området 

ikke er detaljprosjektert er illustrasjonsplanen utarbeidd etter en 3D-modell som tar 
utgangspunkt i maks utnyttelse. Foreslåtte skjermingstiltak i støyrapporten er basert på den 
type bebyggelse som er lagt inn på illustrasjonsplanen; en blanding av rekkehus og 

leilighetsbebyggelse. Resultatet av den nyeste støyvurderingen, gjengitt i rapport datert 
26.03.21, blir videre omtalt her: 
 

Det er regulert inn en framtidig omkjøringsveg gjennom planområdet. Det er derfor 

vurdert to situasjoner i støyrapporten:  

• Uten ny omkjøringsveg (dagens trafikkmønster): Beregningene viser at det det meste 
av området ligger utenfor støysonene, men areal nærme Julsundvegen ligger i gul og 
delvis rød støysone. 

• Med ny omkjøringsveg: Ny omkjøringsveg vil føre til at større del av området havner i 
rød eller gul støysone. Det gjelder da bebyggelsen som ligger nærmest traseen til 
omkjøringsvegen, i tillegg til den som er nærmest Julsundvegen. 

 
I tillegg planlegges det lekeplasser (f_BLK1-5) hvor det må være tilfredsstillende støy-
nivåer. 

 
 
Støynivå på utendørs oppholdsareal - eksisterende trafikkmønster 

Figur 4 på neste side viser beregnet støykart ved uteoppholdsarealer på bakkenivå fra 
eksisterende trafikkmønster.  
 
Beregningene viser at det meste av planområdet har tilfredsstillende støynivåer iht. 

grenseverdien i T-1442. Samme som for støysonekartet i figur 2 er det støynivåer 
tilsvarende gul støysone mellom bygningene nærmest Julsundvegen i sørlige delen av 
planområdet (BKS3 og BKS5). Dersom det er ønskelig å oppnå tilfredsstillende støynivå 

på større deler av området anbefales det å gjennomføre skjermingstiltak mot Julsund-
vegen. 
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Støynivå på utendørs oppholdsareal - framtidig trafikkmønster (omkjøringsveg) 
Beregnet støykart ved planområdets uteoppholdsarealer etter etablert omkjøringsveg er 

vist i figur 5 på neste side.  
 
Det meste av området har tilfredsstillende støynivåer iht. grenseverdien i T-1442, men 
(en) noe økning i arealer med støynivåer tilsvarende gul støysone – sammenlignet med 

situasjonen i figur 4. 
 
Det er hovedsakelig bebyggelsen på oversiden av omkjøringsvegen (BKS1) som opplever 

økt støynivå på sine uteoppholdsarealer. Dersom det ønskes at det meste av uteområdet 
til BKS1 skal ha tilfredsstillende støynivåer iht. grenseverdien i T-1442 anbefales det at 
skjermingstiltak gjennomføres. 
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Avbøtende tiltak - dagens trafikkmønster 

For å oppnå ytterligere mengde uteoppholdsarealer og fasader med tilfredsstillende 

støynivåer anbefales det å etablere skjermingstiltak i sørenden av planområdet, mot 
Julsundvegen.  
 
I figur 6 på neste side er støykart for uteoppholdsareal med skjermingstiltak mot Julsund-

vegen beregnet. Skjermingstiltaket har en relativ høyde på 4 m over eksisterende terreng.  
Tiltaket viser å ha god skjermingseffekt og det meste av uteoppholdsarealet til 
bebyggelsen nærmest Julsundvegen får tilfredsstillende støynivåer iht. grenseverdien i T-

1442. Det er beregnet støynivåer tilsvarende gul støysone i hver ende av denne 
bebyggelsen grunnet åpninger i skjermingstiltaket hvor gang- og sykkelsti planlegges. 
Dette kan løses ved å justere plasseringen av åpningene i skjermingstiltaket, lage «sluse» 

eller ved fortsette skjermen opp langs gang- og sykkelstien. Dette må detaljeres i 
sammenheng med søknad om rammetillatelse. 
 
Det er fra kommunen signalisert et ønske om at skjermingstiltaket skal utformes som 

støyvoll. Bruk av støyvoll er mulig gitt tiltaket har tilstrekkelig skjermingshøyde. 
Tilstrekkelig høyde på voll må sikres ved søknad om rammetillatelse. 
 

Planlagt plassering av lekeplasser er markert som grønne soner i figur 6 og viser 
tilfredsstillende støynivåer fra vegtrafikk, iht. grenseverdi i T-1142 ved alle plassene. 
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Beregnede støynivåer ved fasade for samme trafikksituasjon er vist i figur 7 og figur 8, 
hvor skjermingstiltaket som foreslått mot Julsundvegen er inkludert. 

 
Beregninger viser at det i hovedsak kun er enkelte fasader til bebyggelsen nærmest 
Julsundvegen som har avvikende støynivåer fra grenseverdien i T-1442. Alle byggene, 
bortsett fra de på endene, har kun avvikende nivåer ved 2. etasje hvor støynivået 

overskrider grenseverdi med 1-5 dB. Det er beregnet støynivåer opp til Lden 60 dB For 
bygningene på enden er det også avvikende nivåer ved 1. etasje mot Julsundvegen. 
Dette kommer av åpning i skjermingstiltaket i nærheten av bygningene. Det anbefales at 

åpningen flyttes eller detaljeres slik at byggene på enden skjermes noe bedre.  
 
I henhold til beregningene for denne trafikksituasjonen har alle bygg/boenheter mulighet 

for tilgang til fasader og uteoppholdsarealer på bakkenivå med tilfredsstillende støynivåer, 
ved bruk av foreslått skjermingstiltak. 
 
Ved nordre del av planområdet er det ikke beregnet avvikende støynivåer iht. grenseverdi 

for støynivå fra veitrafikk i T-1442. 
 
I T-1442 stilles det krav til maksimale støynivåer utenfor soveromsvindu. Ifølge T-1442 er 

dette kravet gjeldende dersom det er statistisk flere enn 10 støyende hendelser per natt. 
Gjennomførte maksimalstøyberegninger for Stenrud og Rotvoll gård viser at antall 
støyende hendelser er lavere for den mest utsatte fasaden, og dermed faller kravet til 

maksimalnivåer utenfor soveromsvindu bort. 
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Avbøtende tiltak - fremtidig trafikkmønster (omkjøringsveg) 

Skjermingsforslaget mot Julsundvegen med høyde 4 meter er også vist for situasjonen 

med etablert omkjøringsvei, i figur 9 på neste side. Støysituasjonen for nedre del av 
planområdet (BKS2-5) er beregnet til å være den samme som ved eksisterende trafikk-
mønster, og området er i liten grad påvirket av etableringen av omkjøringsvegen. 
 

For planområdene som grenser mot den nye omkjøringsvegen (BKS1 og BBB1) vil 
uteområder og fasader som vender mot vegen bli delvis støyutsatt. I beregningene er 
terrenget ikke bearbeidet, og resultatet må ses som kun veiledende. Resultatene indikerer 

at det kan være behov for etablering av skjermingstiltak for uteoppholdsområder i område 
nord for omkjøringsvegen (BKS1), og da spesielt rundt planlagt lekeplass. I figur 9 er det 
vist beregninger med en støyskjerm rundt lekeplassen med høyde 1,8 meter relativt over 

terreng. 
 
Det er mulig å oppnå et større område med tilfredsstillende støynivå foran bebyggelsen i 
BKS1 ved bruk av støyskjermende tiltak. Dette må detaljeres ved rammesøknad, når 

fremtidig terreng er avklart. 
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Ved å gjennomføre foreslått skjermingstiltak vil alle fem områdene avsatt til lekeplass ha 
tilfredsstillende støynivåer i henhold til grenseverdi i T-1442. Høyden på skjermen ved 

lekeplassen i felt BKS1 avhenger på høyde til bearbeidet terreng for lekeplassen og 
omkjøringsvegen. En støyskjerm med relativ høyde på minst 1,6 meter i forhold til 
lekeplassen er å forvente. 
 

For trafikksituasjon med ny omkjøringsveg og foreslått skjermingstiltak er det beregnet 
støynivåer ved fasader. Resultatene er vist i figur 10 og figur 11. Støysituasjonen for 
bebyggelsen nærmest Julsundvegen er den samme som før etablering av omkjørings-

vegen. 
 

Ved nordre del av planområdet er det beregnet avvikende støynivåer ved fasader som 

vender mot omkjøringsvegen. Fasadenivåene avviker med 1-7 dB fra grenseverdien i T-
1442. Samtlige støyutsatte boliger er ensidig støyutsatt, som betyr at ved etablering av 
gjennomgående boenheter vil alle ha tilgang til fasader med tilfredsstillende støynivåer.  
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Som alternativ til gjennomgående boenheter ved felt BKS1 og BBB1 kan det være mulig å 
oppnå tilfredsstillende støynivå ved fasade ved hjelp av felles eller lokale skjermingstiltak. 

Dette kan være tiltak som støyvoll, -skjerm eller fasadeskjerm. Felles støyskjerm er å 
foretrekke da dette også kan gi tilfredsstillende støynivå ved uteoppholdsarealer mellom 
bebyggelsen og omkjøringsvegen. Type tiltak og nødvendig utforming må sikres ved 
søknad om rammetillatelse. 

 
I henhold til beregningene for trafikksituasjonen med ny omkjøringsveg vil alle bygg/ 
boenheter ha mulighet for tilgang til fasader og uteoppholdsarealer på bakkenivå med 

tilfredsstillende støynivåer, ved bruk av foreslåtte skjermingstiltak og tilpassede 
planløsninger. 
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Forslaget til bestemmelser i støyrapporten er tatt inn i planbestemmelsene § 1.4: 
 

Støygrenseverdier i retningslinje T-1442/2016, tabell 3, skal gjelde for planen med 
følgende presiseringer: 

• Det tillates etablering av bebyggelse med støyfølsomt bruksformål i gul støysone 
dersom halvparten av rom for varig opphold, inkl. minst ett soverom, i hver boenhet 
har tilgang til fasade med støynivåer under gul sone iht. T-1442/2016. 

• Alle boenheter skal ha tilgang til egnet felles og privat uteoppholdsareal med tilfreds-
stillende støynivåer. 

• Det er tillatt å benytte støyvoll, støyskjerm eller lokale skjermingstiltak ved fasade for 
å oppnå tilfredsstillende støynivåer ved fasade og uteoppholdsarealer.  

• Felles skjermingstiltak mot Julsundvegen skal utformes i form av støyvoll. Støyvoll 
tillates plassert utenfor byggegrensen og skal beplantes. Endelig plassering, 
utforming og omfang må detaljeres og illustreres ved byggemelding. 

• Lekeplasser skal ha støynivåer lavere enn gul støysone (ref. tabell 3 T-1442/2016), 
hvor støynivå Lden ≤ 50 dB anbefales. Bruk av skjermingstiltak tillates.  

 
I punkt to i presiseringene ovenfor er støykonsulentens forslag «felles eller privat» endret til 

«felles og privat» for å imøtekomme Statsforvalterens motsegn ved offentlig ettersyn. 
 
Ved regulering av den nye omkjøringsvegen/forlengelsen av Glomstuvegen ble det 

gjennomført en trafikkanalyse i 2004 av kommunen, «Forlengelse av Glomstuvegen til rv. 
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662 Julsundvegen». Tallunderlag fra analysen er benyttet i støyvurderingen. Ettersom 
trafikkanalysen er fra 2004 er det en potensiell usikkerhet tilknyttet hvor representativ 
trafikktallene er for dagens trafikksituasjon. 

 
Terrenget benyttet for støyvurderingen av ny omkjøringsveg er også en enkel tilpassing og 
kan avvike fra virkelig terreng ved ny omkjøringsveg. 

 
De to faktorene nevnt ovenfor utgjør sammen en usikkerhet til nøyaktigheten for faktisk 

fremtidig støysituasjon når prosjektet er ferdigstilt. For å redusere usikkerheten til 
beregningsresultatene må det gjennomføres en mer detaljert beregning når ny omkjørings-
veg eventuelt skal bygges, hvor oppdatert trafikkanalyse og terreng må legges til grunn, samt 

når konkrete utbyggingsplaner for ny bebyggelse foreligger. I planbestemmelsene § 9.2 b) er 
det derfor stilt følgende rekkefølgekrav: 
 

Det skal dokumenteres at støykravene innfris før igangsettingstillatelse kan gis for hvert 

felt og for den nye forlengelsen av Glomtuvegen, jf. § 1.4. Valg av skjermingstiltak skal 
framgå av dokumentasjonen. 

 

Jf. vedlagt støyrapport, sist revidert 26.03.21, for ytterligere informasjon. 
 

5.14 Risiko og sårbarhet 

Det er fire punkt i vedlagt ROS-analyse som er utredet og avklart i planprosessen:  

• kulturminne/-miljø (jf. planomtalens punkt 5.5) 

• skredfarevurdering (jf. planomtalens punkt 5.12) 

• grunnundersøkelser (jf. planomtalens punkt 5.12) 

• trafikkstøy (jf. planomtalens punkt 5.13) 
 

6. Beskrivelse av planforslaget 

6.1 Planlagt arealbruk 
Det reguleres til formålene frittliggende og konsentrert småhusbebyggelse, blokkbebyggelse 
(lavblokk), friområde, lekeplass og ulike trafikkformål.  
 

Arealtabell 
Boligbebyggelse – frittliggende småhusbebyggelse 17,67 daa 
Boligbebyggelse – konsentrert småhusbebyggelse  23,35 daa 

Boligbebyggelse – blokkbebyggelse      6,57 daa  
Lekeplass         2,33 daa  
Kjøreveg         6,64 daa 

Fortau          0,68 daa 
Gang-/sykkelveg        3,53 daa 
Annen veggrunn – grøntareal      7,31 daa 
Kollektivholdeplass        0,16 daa 

Friområde       19,55 daa 
Planområdets totale størrelse      87,80 daa 
 

6.2 Reguleringsformål 
Boligbebyggelse – frittliggende småhusbebyggelse 
Eiendommene som hører til Stenrud og Rotvoll gård, samt Olaplassen, reguleres til fritt-
liggende småhusbebyggelse. Den sørligste delen av Stenrud gård skal i størst mulig grad 

bevares som grønt hageareal, men det tillates å bygge uthus på inntil 100 m2 (maks. 50 m2 
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pr. enhet). Etter ønske fra eierne av Stenrud gård er det regulert inn en framtidig enebolig-
tomt i øvre del av Stenrud gård (BFS4). 
 

Boligbebyggelse – konsentrert småhusbebyggelse  
Tre felt er regulert til konsentrert småhusbebyggelse hvor det tillates eneboliger, kjedehus, 
rekkehus, tomannsboliger og/eller flermannsboliger. Feltene kan bygges ut etappevis, men 
det er stilt krav om en situasjonsplan som viser planlagt utvikling for hele det aktuelle feltet 

ved første byggesøknad for å sikre en helhetlig utvikling.   
 
Boligbebyggelse - blokkbebyggelse 

Et felt er regulert til blokkbebyggelse; lavblokk. Feltet kan bygges ut etappevis, men det er 
stilt krav om en situasjonsplan som viser planlagt utvikling for hele det aktuelle feltet ved 
første byggesøknad.   

           
Lekeplass  
Det er regulert inn nærlekeplasser på hvert utbyggingsfelt og en kvartalslekeplass i sørøst. 
De skal opparbeides av utbygger i samsvar kommuneplanens krav. Lekeplassene skal eies 

og vedlikeholdes av beboerne. Steingarden ovenfor kvartalslekeplassen skal bevares. 
 
For kvartalslekeplassen tillates det på grunn av planområdets topografi å fravike kravet om at 

50 % av lekeplassen skal være flat med maksimal stigning på 1:20.  
      
Kjøreveg, fortau, gang-/sykkelveg og annen veggrunn – grøntareal    

Det er regulert samleveg og atkomster til de nye utbyggingsfelta og eksisterende boliger. 
Fortau og gang-/sykkelveger er regulert for å gi gode forbindelser mellom boligfeltet og nær-
området. 
 

Den framtidige nye vegforbindelsen; Glomstuvegen er regulert i samsvar med gjeldende 
plan. Det samme gjelder tilhørende gang- og sykkelveger. 
   

Kollektivholdeplass         
Det er regulert busstopp på hver side av den nye vegforbindelsen i Glomtuvegen i gjeldende 
plan. Busstoppet sør for Glomstuvegen er flyttet litt i planforslaget på grunn av at atkomsten 

til den sørlige delen av boligfeltet blir plassert i området hvor busstoppet er regulert inn i dag.  
 
Friområde 
Arealene regulert til grønnstruktur er etter offentlig ettersyn endra til formålet friområde på 

grunn av at grønnstruktur har utgått som formål i SOSI-standarden. På friområdene er det 
ikke tillatt å gjøre tiltak som ødelegger områdets verdi som friområde.  
 

6.3 Bebyggelsens plassering og utforming 
Bebyggelsen skal plasseres innenfor byggegrensene som er vist på plankartet. 
Bebyggelsens plassering og utforming fastsettes først ved byggesøknad. Ved etappevis 

utbygging er det satt krav om at en utomhusplan av hele det aktuelle delfeltet skal vedlegges 
og godkjennes samtidig med første byggesøknad for å sikre en helhetlig utvikling.   
 

6.3.1 Bebyggelsens høyde 

For småhusbebyggelsen er tillatt byggehøyde satt i tråd med Plan- og bygningsloven: 
maksimalt tillatt gesimshøyde er 8 m og mønehøyden (høyeste gesims pulttak) 9 m over 
gjennomsnittlig planert terreng. For lavblokker er maksimalt tillatt gesimshøyde 10 m og 

mønehøyden (høyeste gesims pulttak) 12 m over gjennomsnittlig planert terreng. 
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6.3.2 Grad av utnytting 

Utsnitt av kommuneplanens arealdel sitt temakart 4 Soner – Fortetting: 
 

 
 
Kommuneplanens arealdel § 20.1 om generelle bestemmelser for fortetting: 

For boligområder med planer uten krav om grad av utnytting eller hvor utnyttelsesgrad er 
angitt på annen måte enn % - BYA skal følgende gjelde:  

• Områder for småhusbebyggelse jf. temakart 4 (gul sone) – 30 % BYA  

• Øvrige områder jf. temakart 4 (hvit sone) – 35 % BYA. 
Ved utarbeiding av nye reguleringsplaner tillates det å endre utnyttingsgraden noe.  
 
Fylkeskommunen skrev i sitt innspill til oppstartsmeldingen at de ønsker en høy utnyttelse:  

«Utvikling av B3 kommer positivt ut mht. samordna bolig-, areal- og transportplanlegging 
pga. den relativt korte avstanden til sentrum, god kollektivbetjening og kort avstand til 
skole og barnehage. Dette, sammen med at utbyggingsområdet omdisponerer deler av 

eksisterende dyrka mark og grønnstruktur, taler for at området bør få ei høy utnytting». 
 
På kommuneplanens temakart for fortetting ligger øvre del av planområdet i gul sone (30 %) 

og nedre del i hvit sone (35 %). Tiltakshaverne ønsker å endre denne inndelinga ved å tillate 
35 % på alle nye utbyggingsfelt, blant anna for å imøtekomme innspillet fra fylkeskommunen 
om høy utnyttelse. 
 

Vi mener det er naturlig å begrense størrelsen på bebyggelsen i nedre del av planområdet av 
hensyn til eksisterende bebyggelse i umiddelbar nærhet mot øst, samt av hensyn til tun og 
kulturlandskap ved Stenrud gård. Her tillates det derfor konsentrert småhusbebyggelse som 

eneboliger, kjedehus, rekkehus, tomannsboliger og/eller flermannsboliger. Det er lagt til rette 
for samme type utbygging på det øverste feltet; BKS1. 
 

På det nest øverste feltet; BBB1 tillates det å videreføre den type bebyggelsesstruktur som 
er videre mot vest i dag; større bygninger som høgskolen, kunnskapsparken og Kvam barne-
skole. Her tillates det lavblokker. Nabobebyggelsen blir i liten grad berørt av en slik utbygging 
på grunn av topografien innenfor feltet. 

 
For BFS1-3 er %-BYA satt slik at det innenfor hver eiendom er mulighet for en utvidelse av 
bygningsmassen på litt i overkant av 100 m2. For den nye tomten BFS4 er BYA satt til 30 %. 
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6.3.3 Boliger 

Antall nye boenheter er avhengig av detaljprosjekteringen for hvert enkelt felt, men det 
anslås 100-130 nye boenheter. Boligtype og størrelse vil variere for å imøtekomme ulike 

kjøpergrupper i boligmarkedet.  
 
Innenfor felt for konsentrert småhusbebyggelse tillates eneboliger, kjedehus, rekkehus, 
tomannsboliger og/eller flermannsboliger (flermannsboliger; 3 eller flere boenheter). Innenfor 

felt BBB1 tillates lavblokker. Hvis lavblokker viser seg å være lite attraktivt i boligmarkedet 
når planleggingen starter kan det isteden legges til rette for konsentrert småhusbebyggelse, 
tilsvarende som på felt BKS1-5. Kommunens planavdeling har uttalt at de gir aksept for en 

slik endring underveis i utbyggingen. 

6.4 Bokvalitet 
En 3D-illustrasjon som viser mulig ny bebyggelse i eksisterende terreng og boligområde 

(illustrasjonen er ikke bindende for prosjektet): 
 

 
 

Planområdet vil tilby beboerne mange gode bokvaliteter, blant annet:  

• Sørvendte og solrike tomter.  

• Flott utsikt mot sjø og fjell. 

• Gode gang- og sykkelforbindelser til skole, barnehage, fritidsaktiviteter og sentrum.  

• Hvert utbyggingsfelt vil bli trygge, gode bomiljø for barn, skjermet fra trafikk og med 
kort veg til nærlekeplass.  

• Nærlekeplasser og kvartalslekeplass som sosiale møteplasser for barn og voksne.  

• Kort avstand til turområder, samt badeplass og fjorden.  

• Store friområder som buffersone mot nabobebyggelsen. 

• Varierte boligtyper som vil tiltrekke seg beboere i ulike livsfaser og alder.  

• Støyskjermingstiltak der det er nødvendig. 
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6.5 Parkering 
Alle boligfelt skal løse parkeringskravet på egen grunn. I kommuneplanens temakart for 
parkering ligger planområdet i sone «øvrige områder» som har følgende parkeringskrav: 

Boenhet ≤ 60 m²  min. 1,5 plasser 
Boenhet ≥ 60 m²  min. 2,0 plasser 

 
Planområdet  

• ligger nært bysentrum  

• ligger nært ulike fritidsaktiviteter/-tilbud  

• har kort avstand til skole og barnehage  

• har godt kollektivtilbud  

• har gode gang- og sykkelforbindelser  
 

Planområdet kommer positivt ut med hensyn til målene i de statlige planretningslinjene for 
samordna bolig-, areal- og transportplanlegging på grunn av faktorene nevnt ovenfor. Det 

bidrar til et lavere bilbehov for hver husstand, som medfører et mindre parkeringsbehov. Den 
konsentrerte utbygginga som det legges opp til med gode gang- og sykkelforbindelser, samt 
nærhet til alle fasiliteter, gjør at også barnefamilier vil kunne greie seg med bare en bil.  
 

På grunn av det foreslås det å benytte parkeringskravet for «indre byområde» isteden: 
Boenhet ≤ 60 m²  min. 1,0 plasser 
Boenhet ≥ 60 m²  min. 1,5 plasser 

 
På utbyggingsfeltene kan parkeringskravet dekkes ved hver boenhet, i felles parkerings-
anlegg eller på felles parkeringsareal.  

 

6.6 Tilknytning til infrastruktur 
De nye boligene tilkobles områdets eksisterende kommunalt vann- og avløpssystem. Til 
innsendt vurdering av vann-, avløps- og overvannsløsninger (jf. vedlegg 2) mottok vi en 

tilbakemelding om forsyningsforholdene fra Molde vann og avløp:  
 

Vann: Molde vann og avløp har en 200 mm vannledning langs øvre del av regulerings-

området. Denne har trykk 110 moh. Trykkforholdene i denne ledningen gjør så det må 
etableres trykkreduksjon før hus i nedre, og kanskje også nest nederste felt, blir tilknyttet.  
Denne ledningen har kapasitet nok til å forsyne 50 l/s. Det er en vannkum rett nord for 

øvre del av feltet, det vil være naturlig å knytte seg til her. Dette er også en brannkum. For 
å tilfredsstille kravet om minst 2 uttak må prosjektet stå for etableringen av resten av 
slukkevannkummene. 
Det er i kommunens ledningskart markert en vannledning rett nedenfor regulerings-

området. Det gjøres oppmerksom på at dette bare er en 63 mm slange som ikke får noen 
praktisk betydning for dette området. 
 

Konklusjon: Det er tilstrekkelig vannkapasitet i området til å forsyne vanlig forbruksvann 
og brannslukkevann. 

 

Spillvann: Molde vann og avløp har en 400 mm spillvannsledning som går gjennom 
nedre del av feltet. Dette er en hovedledning til renseanlegg på Cap Klara. Ledningen er 
en selvfallsledning og skal ha tilstrekkelig kapasitet til også å ta imot fra dette feltet. 

 

Overvann: Molde vann og avløp har ikke overvannsnett innenfor planområdet. 
Overvannshåndteringen må utbygger ivareta selv. 
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Ved offentlig ettersyn ga Molde vann og avløp følgende tilleggsinformasjon: 
BKS2 og BFS2b bør vurderes spillvannsledning med selvfall til Strandheim pumpe-
stasjon. Alle private septiktanker innenfor planområdet forutsettes sanert og de private 

tilknyttes kommunalt anlegg. Spillvannsledning gjennom BKS2 må ivaretas. Kommunen 
kan ikke akseptere en løsning for BKS2 der den kommunale spillvannsledningen går 
gjennom areal som er innenfor byggegrensen. Det forutsettes at tiltakshaver flytter spill-
vannsledningen som er vist i vedlagt kartutsnitt og plasserer den 4 m fra byggegrense. 

 
Detaljer rundt tilknytning til eksisterende strømnett avklares med Istad Nett før utbyggingen 
starter. Det tilrettelegges ikke for gass. Det er etablert fiberløsning i nærområdet som det nye 

boligfeltet kan tilknyttes. Dette avklares nærmere med leverandør senere i prosessen.  
 

6.7 Trafikk 

6.7.1 Kjøreatkomst 

De nye boligområdene er uavhengig av den framtidige nye vegforbindelsen i Glomstuvegen 
og skal benytte eksisterende vegnett som atkomst inntil ny vegforbindelse blir bygd:  

• Fra sør får boligfeltet atkomst fra Julsundvegen via Glomstuvegen. Det etableres en 
midlertidig avslutning på Glomstuvegen med snuplass inntil forlengelsen etableres. Det 

etableres en ny samleveg gjennom den nedre delen som alle knytter seg til, med unntak 
av 22/24 som får egen atkomst fra vest i tråd med gjeldende plan.  

• Nordlig del får atkomst fra Glomstuvegen via Anevegen. 

6.7.2 Utforming av veger 

Glomstuvegen er hovedsamleveg. Den planlagte forlengelsen av Glomstuvegen er regulert i 

samsvar med gjeldende plan, med unntak av tilpasninger i forhold til de nye utbyggings-
feltene (kryss, kollektivholdeplasser og nordligste del av SGS1).  
 
Sørlig del av planområdet får atkomst fra en ny veg som opparbeides med en bredde på 9 m 

(5 m vegbredde og 2 m annen veggrunn på hver side). BKS1 får to atkomster fra Anevegen, 
som i dag. Interne vegsystem på feltene skal framgå av utomhusplan ved byggesøknad. 
Avkjøringspilenes plassering på plankartet er veiledende og viser fra hvilken veg feltet skal 

ha avkjøring. Endelig plassering og antall skal framgå av utomhusplan ved byggesøknad.   
 
Det er satt krav i bestemmelsene om at atkomst til området må opparbeides i samsvar med 
håndbok N100 og vegen skal ferdigstilles før ferdigattest kan gis. Dette er i tråd med 

vegvesenet sitt innspill til oppstartsmeldingen. 

6.7.3 Tilgjengelighet for gående og syklende 

Fortau og gang- og sykkelveger innenfor planområdet gir gode forbindelser gjennom bolig-

feltet og ned til gang- og sykkelvegen langs Julsundvegen. Det skal etableres gang- og 
sykkelveger i vest-østretning mot Bjørset, for å sikre gode forbindelser også i øvre del.  
 

Langs den nye vegforbindelsen i Glomstuvegen er det regulert inn gang- og sykkelveger, 
samt en undergang i øvre del. Det etableres fotgjengerovergang ved kollektivholdeplass 
SKH2 for å gi de gående et trygt krysningspunkt.  
 

Dagens ferdsel på snarvegene over friområdene og de private eiendommene blir erstattet av 
nye gang- og sykkelforbindelser når boligfeltet, og etter hvert den nye forbindelsen i 
Glomstuvegen, etableres. Det tillates å etablere en gangsti i nord-sørretning over GF5.  

Noen fortau og gang-/sykkelveger etableres samtidig med boligutbyggingen, mens enkelte 
etableres som midlertidige løsninger inntil Glomstuvegens forlengelse bygges og øvrige tiltak 
etableres samtidig med forlengelsen av Glomstuvegen. 
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Illustrasjon av mulig ny bebyggelse med regulerte gang- og sykkelforbindelser, lekeareal og 
friområder markert: 
 

 
Blå farge:   Gang- og sykkelveger, fortau og gangstier 
Lys grønn farge:  Lekeareal 
Grønn farge:   Friområder 

 

6.7.4 Tilrettelegging for sykkelparkering 

I kommuneplanens temakart for parkering ligger planområdet i sone «øvrige områder». For 
denne sonen er det satt følgende krav til sykkelparkering i kommuneplanens § 10: 
 

Boenhet    Øvrige områder____ 
Boenhet ≤ 60 m²   min. 1 sykkelplasser 
Boenhet ≥ 60 m²   min. 2 sykkelplasser 
 

Kravet er tatt inn i planbestemmelsene § 1.8. Kravet kan dekkes med tilstrekkelig bodareal. I 
tillegg er det i kommuneplanen stilt krav til minimum 10 sykkelplasser i sykkelstativ ved 
kvartalslekeplasser. 

6.7.5 Kollektivtrafikk 

Som i gjeldende regulering er det regulert inn to kollektivholdeplasser langs den nye veg-
forbindelsen. Den sørligste er flytta litt på grunn av tilpasninger i forhold til atkomsten til det 

nye boligfeltet. Det etableres gangforbindelser fra bussholdeplassene. 
 
Kommunal norm for utforming av kollektivholdeplasser innenfor pendelbussnettverket i 
Molde kommune (Holdeplassnorm) ble vedtatt 26.04.12. Normen er benytta ved opptegning 

av bussholdeplassene. 
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Det er en bussholdeplass på nordsida av Glomstuvegen, ved oppkjøringa til høgskolen, som 
ikke berøres av detaljplanen. Langs Julsundvegen er det bussholdeplasser på hver side av 
vegen, nær krysset Julsundvegen/Glomstuvegen. Det er ikke etablert fotgjengerovergang til 

bussholdeplassen på sørsida av Julsundvegen. 
 

6.8 Miljøtiltak 
Overvannshåndtering må planlegges samtidig med at detaljprosjekteringen av boligfeltene. 

Løsning for overvannshåndtering skal avklares og framgå ved byggesøknad.  
 

6.9 Universell utforming 

I bestemmelsene § 1.3 er det satt følgende krav til tilgjengelighet:  
Kravet til universell utforming og tilgjengelighet skal være dekket i henhold til 
gjeldende forskrifter. 

 
For gang- og sykkelvegene ligger det begrensninger i terrenget. Det vil nok ikke bli mulig å 
imøtekomme kravet til maks stigning langs alle gang- og sykkelveger, men det legges til rette 
for å gjøre det så godt som mulig slik at flest mulig kan benytte de. Vi ser det ikke som noen 

god løsning å forme gang- og sykkelvegen som en «slalomløype» for å imøtekomme kravet 
om maks stigning, da det vil medføre lange gang- og sykkelveger som vil bli lite hensikts-
messige å bruke og som igjen vil medføre at flere snarveger etableres for å korte ned gang-

forbindelsene.  
 
Det er etablert gang- og sykkelveg langs Julsundvegen sør på planområdet. Det legges opp 

til nye, tilnærmet horisontale gangforbindelser i øst-vestretning ved Skolevegen, Johannes 
Bjordals veg og Bjørnstjerne Bjørnsons veg. Dersom Glomstuvegens forlengelse realiseres, 
legges fortau langs den nye forlengelsen. Det etableres også en planfri kryssing for 
fotgjengere under den samme nye vegforlengelsen i øvre del av planområdet. 

 

6.10 Uteoppholdsareal 
Kommuneplanens arealdel sine krav til uteoppholdsareal skal imøtekommes (jf. § 1.7). Det 

skal etableres minimum 50 m² uteoppholdsareal per boenhet; privat veranda/balkong og 
private/felles uteoppholdsareal. Fellesareala opparbeides med grønne kvaliteter og til rette-
legges for blant anna lek og aktiviteter.  

 
Inndeling i private og felles uteoppholdsareal er avhengig av hvilke boligtyper som velges på 
de ulike feltene. Inndelingen avklares og vises på situasjonsplan ved byggesøknad.  
 

6.11 Lekeplasser 
Det er regulert inn en kvartalslekeplass for hele boligfeltet og en nærlekeplass innenfor hvert 
felt. Alle lekearealene skal opparbeides i samsvar med kommuneplanens krav. For hver 5. 

boenhet over 20 boenheter må arealet på tilhørende nærlekeplass økes med 25 m².  
 
Det er ikke gjennomgangstrafikk i nedre del av boligfeltet, så trafikkmengden vil ikke bli stor. 

Det må likevel etableres gjerde rundt lekeplassene for å sikre de mot biltrafikk. 
 
Beboerne på BKS1 må krysse den nye vegforbindelsen for å komme til kvartalslekeplassen, 
men det skal etableres gang- og sykkelveg med undergang for å gjøre kryssingen trygg. 

Videre kan de gå over friområdet og ned til lekeplassen. Så trafikksikkerheten ivaretas når 
den nye vegforbindelsen etableres. Inntil den nye vegforbindelsen blir etablert vil det ikke 
være biltrafikk nedenfor BKS1 og de kan da benytte friområdet som gangforbindelse til/fra 

kvartalslekeplassen. BKS1 er også plassert nær Kvam barneskole, som inneholder store og 
godt tilrettelagte lekeareal. Det vil være naturlig at mange av barna vil foretrekke å bruke 



  31 

 

skolens areal som sin «kvartalslekeplass», ettersom dette også er skolen de vil være knyttet 
til. 
 

Den felles kvartalslekeplassen BLK5 er lagt på friområdet mellom eksisterende boligområde 
på Bjørset og bebyggelsesområdet på Rotvoll og Stenrud gård. Dette arealet er en del av et 
sammenhengende stort friareal, skrånende mot sør og er skjermet mot trafikk.  
 

Perspektiv av kvartalslekeplassen sett fra øst:  
 

 
 

6.12 Eksisterende og ny vegetasjon 
Det er ikke lagt inn krav i detaljplanen om bevaring av eksisterende vegetasjon innenfor 
utbyggingsområdene, men på friområdene skal den ivaretas. Ny vegetasjon blir beplanting 

innenfor de ulike boligfeltene og på lekeplassene. Dette vil bli tradisjonell beplanting, 
tilsvarende det som benyttes ellers i nærområdet i dag.  
 

6.13 Friområde 
Det er avsatt 19,55 daa med friområder som skal benyttes som fri- og rekreasjonsområde for 
beboerne og allmennheten. Friområdene kan fortsatt benyttes som akebakke om vinteren. I 
tillegg blir kvartalslekeplassen liggende som en del av grøntbeltet mot øst og her legges det 

til rette for ulike aktiviteter og lek. Friområdene får atkomst fra kjøreveger, fortau og gang-/ 
sykkelveger.  
 

6.14 Utomhusplan og rekkefølgebestemmelser 

I bestemmelsene § 1.2 er det satt krav til utomhusplan: 
Hvis delfeltene bygges ut etappevis skal det ved første byggesøknad vedlegges en utomhus-
plan for hele delfeltet som skal godkjennes samtidig for å sikre en helhetlig utvikling. Sol- og 

skyggediagram for lekeplassene som viser solforhold for minst vår-/høstjevndøgn kl. 15 skal 

også vedlegges.  

Ved hver enkelt byggesøknad skal det vedlegges utomhusplan. Jf. § 1.2 hvor det er stilt krav 

til hva utomhusplanen skal vise. 
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I bestemmelsene § 9 er det satt diverse rekkefølgekrav til følgende: 

• § 9.1 Krav som gjelder fjerning av vegetasjon 

• § 9.2 Krav førigangsettingstillatelse kan gis 

• § 9.3 Krav før ferdigattest kan gis 

• § 9.4 Krav til stenging av avkjørsler 

• § 9.5 Krav til utbyggere av BBB1 og BKS1-5 

• § 9.6 Krav til samtidig ferdigstillelse med Glomstuvegens forlengelse 
 

6.15 Landbruksfaglige vurderinger 
Det er dyrka mark innenfor planområdet. Avklaring om framtidig bruk i forhold til landbruks- 

hensyn ble gjort i prosessen med den nye kommuneplanens arealdel hvor området ble 
avsatt til framtidig boligformål. Dette temaet blir derfor ikke videre omtalt. 
 

6.16 Kulturminner 

Kulturminnene og en sikringssone på 5 m er i samsvar med fylkeskommunen sin uttale 
avmerka som RpBo #1-2 og har fått bestemmelsen:  

#1 og #2 Tiltak i henhold til planen er tillatt. Kulturminnene ID 231377 og 231380 er 

allerede undersøkt og det er ikke stilt ytterligere vilkår forbundet med dispensasjonen. 
 
Fylkeskommunen skrev i sin uttale at området representerer ei siste lomme med bevart 

jordbrukslandskap på vestsida av byen. Her finns mange kulturlandskapselement som må 
tas vare på, som for eksempel gamle steingarder og oppmuringer. I vestdelen av plan-
området ligger Stenrud gård med hovedtun og Olaplassen. Det er viktig at disse bygnings-
miljøa med kulturlandskapsområdet rundt blir tatt vare på for framtida. Steingarden på 

kvartalslekeplassen er regulert til bevaring kulturmiljø og skal bevares ved opparbeidelse av 
lekearealet. Stenrud gård og Olaplassen er regulert til boligformål og ivaretas i planen slik de 
framstår i dag og i tråd med kommuneplanens arealdel. Arealene rundt eiendommene skal 

opprettholdes som grøntareal, derfor er de fleste regulert til grønnstruktur med unntak av 
BF2b. BF2b er regulert til boligbebyggelse, men det er satt restriksjoner på at det kun er tillatt 
å føre opp uthus på inntil 100 m2 og gjerde på dette arealet. Denne formålsendringa er gjort i 

samråd med kommunen. 
 

6.17 Sosial infrastruktur 
Virkning av tiltaket på barnehager, skoler og pleieinstitusjoner 

Kommunen la inn B3 som nytt boligfelt ved rullering av kommuneplanens arealdel og har i 
den forbindelse vurdert konsekvensene av det i forhold til ulike tema, blant anna kapasitet 
ved skole, barnehage og pleieinstitusjoner. Boligfeltet vil påvirke kapasiteten etter hvert som 

det utbygges. 
 
Barneskolen har i dag god kapasitet, mens ungdomsskolen ligger nær sin kapasitetsgrense. 

Det er i dag full dekning på barnehagetilbudet. Det er avsatt areal for ny barnehage på Kvam 
i kommuneplanens arealdel. 
 
Helsetilbud 

Det er ledig kapasitet hos fastlegene i Molde pr. november 2018 (kilde: www.helsenorge.no). 
Brannvesen og ambulanse har forholdsvis kort utrykningstid til planområdet. 
 

6.18 Teknisk infrastruktur 

Beskrivelse av tilkobling til vann, avløp, strøm, internett, TV etc. 
Dette er kommentert under punkt 6.6: Tilknytning til teknisk infrastruktur. 
 

http://www.helsenorge.no/


  33 

 

Beskrivelse av renovasjonsløsning (søppel) 
For nye boliger etableres felles avfallsløsning innen hvert felt, evnt. ved hver bolig om det 
etableres eneboliger, kjede- eller rekkehus. De eksisterende boligene beholder dagens 

avfallsløsning. 
 
Beskrivelse av tiltakets virkning på vegnettet og evt. nødvendige tiltak 
En boenhet gir i snitt en ÅDT på 5. Med ca. 60-80 nye boenheter vil trafikken i området øke 

med ca. 300-400 ÅDT når feltet er ferdig utbygd. Økninga vil fordeles på øvre og nedre del 
av Glomstuvegen, og når den nye vegforbindelsen etableres vil trafikkmønsteret endre seg 
siden den skal være en avlastningsveg for trafikken langs Julsundvegen, mellom Molde vest 

og øst. 
 
Den nye vegforbindelsen ble regulert av kommunen for en del år tilbake. Konsekvensene av 

etablering av den nye vegforbindelsen ble vurdert den gang og blir derfor ikke vurdert her.  
 
Tiltak utover det som er regulert i planforslaget er å sette lave fartsgrenser langs nye veger.  
 

Beskrivelse av tiltakets virkning på lufttrafikken (jf. uttalelsen fra Avinor, datert 09.08.17) 
Planområdet ligger utenfor høyderestriksjonsflatene i restriksjonsplanen for lufthavna . Avinor 
viser til regelverk for rapportering, registrering og merking av luftfartshinder i forbindelse med 

oppstilling og bruk av kraner. Planområdet er ikke berørt av byggerestriksjonskrav for 
flynavigasjonsanleggene eller av flystøysonene. 
 

6.19 Overordnete planer 
Formålsbruken i planforslaget er i hovedsak i tråd med overordna plan, med unntak av felt 
BFS2b som i kommuneplanen er avsatt til grønnstruktur. Den endringen er gjort i samråd 
med kommunen: Eierne av Stenrud gård ønsker å ha tillatelse til å føre opp små uthus og 

gjerder på nedre del. Gården er derfor regulert i to ulike felt hvor eventuell utvidelse av bolig-
bebyggelsen må skje innenfor gårdstunet (BFS2a), mens BFS2b skal opprettholdes som 
hage og grøntareal hvor det kun tillates å føre opp små uthus på inntil 100 m2 (maks 50 m2 

per enhet) og gjerde. Formålsendringen i forhold til kommuneplanen vil derfor ikke bli 
vesentlig siden BFS2b fortsatt vil framstå som et grøntområde. 
 

Nordre del av planområdet ligger i gul sone i kommuneplanen (småhuspreg) og sørlig del i 
hvit sone med høyere utnyttelse. Denne soneinndelinga er noe endra i planforslaget. Vi viser 
til punkt 6.3.2; Grad av utnytting hvor endringa og forholdet til kommuneplanen er omtalt. 
 

Kvartalslekeplassen tar av kommuneplanens grønnstrukturområde, men kan anses som et 
grøntareal da den vil framstå som det når den er ferdig opparbeidd. Den vil øke kvaliteten på 
grøntstrukturområdet og bidra til at flere benytter området.   

 
Den nye vegforbindelsen i Glomstuvegen er regulert i samsvar med gjeldende plan, med 
unntak av noen små tilpasninger til planlagt boligutbygging. 

 

6.20 Virkninger, landskap og stedets karakter 
Utbygginga vil flytte grensen mellom bysentrum og det mer spredt bebygde området lenger 
mot vest. Dette er en planlagt utvidelse av bysonen i kommuneplansammenheng. Det nye 

boligfeltet vil bli en ny markering av yttergrensen til bysonen, men grønnstrukturen vil gjøre 
det noe mer åpent og landlig enn nabobebyggelsen på Bjørset. Det gir en mer gradvis 
overgang til den mer spredte bebyggelsen på Kvam enn hva som er tilfelle ved yttergrensen 

av dagens bysone.  
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Byggehøyden som tillates gjør at boligene vil tilpasse seg eksisterende bebyggelse på en 
god måte og vil ikke ruve i landskapet. Terrengtilpasning blir viktig ved detaljprosjektering. 
Bevaring av store grøntareal og vegetasjon rundt boligfeltene vil dempe virkningen ny 

bebyggelse vil få i landskapet.  
 
Den større og mer varierte bebyggelsesstrukturen på nærområdets øvre del mot vest videre-
føres på planområdets nest øverste del hvor det tillates lavblokker. Planområdet ellers 

bygges ut med samme struktur som naboområdene i nord og øst. Stedets karakter blir 
dermed videreført ved at de ulike bebyggelsesstrukturene møtes og fordeles i samsvar med 
dagens struktur.  

 
Grønnstrukturen, som er en viktig kvalitet i området i dag, videreføres i planen. Buffersonen i 
nord-sør retning, øst på området, blir et skille mellom ny og eldre bebyggelse og vil bevare ei 

siktlinje og et innslag av et mer åpent landskap, som i dag. 
 

7. Konsekvensutredning 

7.1 Krav om konsekvensutredning 

Detaljreguleringen er i tråd med kommuneplanens arealdel, det er derfor ikke krav om KU.  
 

8. Innkomne merknader til oppstartsmeldingen 

Innkomne merknader til melding om oppstart av planarbeidet blir her kort referert og 
kommentert: 
 

 
Kystverket, datert 17.08.17 
Reguleringen har ikke noen virkning på statlige anlegg, installasjoner eller ansvars- og 
influensområde i Kystverkets interessesfære. De har derfor ingen kommentarer. Planen kan 

videreføres, sluttføres og godkjennes uten videre medvirkning fra Kystverket. 
 

Kommentar: 

Merknaden tas til orientering. 
 
 

Norges vassdrags- og energidirektorat, datert 11.07.17 
Aktsomhetskart for Jord- og flomskred i Skrednett viser at deler av planområdet ligger innen-
for potensielt fareområde for skred. Det må utføres ei skredfarevurdering av fagfolk og den 
må underlegges kontroll av sidemann eller uavhengig part. Det må defineres faresone-

grenser i samsvar med TEK10. Eventuelt fareområde må innarbeides som hensynssone og 
ha bestemmelser som sikrer akseptabel sikkerhet før utbygging kan finne sted. 
I NGU sitt løsmassekart ligger planområdet under marin grense. En kan ikke se vekk fra at 

det fins ustabile avsetninger som for eksempel leire i grunnen. For ei nærmere avklaring av 
grunnforholda vises det til NVE sin veileder 7/2014 «Sikkerhet mot kvikkleireskred» kap. 4.5. 
Dersom en har kunnskap som tilsier at grunnforholda er uproblematiske må dette grunngis 

konkret i ROS-analysen. 
 

Kommentar: 
Grunnundersøkelser og skredfarevurderinger er utført. Jf. vedlagte rapporter og plan-

omtalens punkt 5.12 hvor temaet er nærmere omtalt. 
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Møre og Romsdal fylkeskommune, datert 09.08.17 
De oppfatter oppstartsmeldingen slik at planene er i tråd med kommuneplanen. Kommune- 
planens temakart for fortetting viser øvre del som Områder for småhusbebyggelse, mens 

nedre del ikke har spesielle føringer. Referat fra oppstartsmøte viser at ei utbygging med 
størst utnytting i øvre del vurderes. Har ikke innvendinger mot ei slik endring, og ei utbygging 
med lavere tetthet mot sør tar bedre hensyn til tun og kulturlandskap ved Stenrud gård, som 
nevnt under. Enig med kommunen i at ei grundig vurdering av utbyggingsstruktur og 

konsekvenser for området er viktig i planarbeidet.  
Utvikling av B3 kommer positivt ut mht. samordna bolig-, areal- og transportplanlegging på 
grunn av den relativt korte avstanden til sentrum, god kollektivbetjening og kort avstand til 

skole og barnehage. Dette, sammen med at utbyggingsområdet omdisponerer deler av 
eksisterende dyrka mark og grønnstruktur, taler for at området bør få ei høy utnytting.  
Planområdet vurderes til å ha høyt potensial for automatisk freda kulturminne, særlig knytta 

til forhistorisk bosetting. Dette gjelder særlig fra steinalder, men også fra senere gards-
bosetting. På grunnlag av dette stilles det krav om arkeologisk registrering.  
Området representerer ei siste lomme med bevart jordbrukslandskap på vestsida av Molde. 
Her finns mange kulturlandskapselement som de mener må tas vare på, som for eksempel 

gamle steingarder og oppmuringer. I vest ligg Stenrud gård med hovedtun og Olaplassen. 
Det er viktig at disse bygningsmiljøa med kulturlandskapsområdet rundt blir tatt vare på for 
framtida. Kulturavdelinga har nylig vurdert og gitt aksept for tiltak på Stenrud gård.  

Planarbeidet må sikre uteareal for felles opphold og lek på en slik måte at dette arealet får 
tilstrekkelig størrelse, utforming og plassering. Både uteoppholds- og lekeareal skal være 
egna oppholdssted for beboere på bakkeplan.  

Krav om tilstrekkelig og egna uteoppholds- og lekeareal er hjemlet i PBL og TEK10 og er 
nærmere beskrevet i Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i 
planlegging. I rundskrivet er blant anna framheva at uteoppholdsareal skal ha helling under 
1:3. Dette innebær blant anna at en del av grønnstrukturen øst i planområdet kan være for 

bratt. Området vil sjølvsagt kunne gi kvaliteter for lek som akebakke mm, men kan ikke 
komme til ren erstatning for opparbeidd lekeareal med tilfredsstillende helling og størrelse. 
Det bør ligge godt til rette for å plassere og utforme gode uteoppholdsareal egna for lek i 

planområdet, men nærheten til FV662 gjør at en må være spesielt oppmerksom på støy-
forhold på uteområda.  
Ved planlegging av gode boligområde er en av utfordringene å velge trafikkløsninger som 

kan gi tilfredsstillende trafikktrygghet. Vår erfaring er at en ved planlegging med høy areal-
utnyttelse i større grad bør vurdere å skille mellom biltrafikken og boligene, for å oppnå 
tilsvarende effektiv organisering av uteareal som av bygg. Samling/konsentrasjon av veger, 
biloppstilling og garasjeanlegg medfører og at en lettere kan oppnå tilstrekkelig trygghet. 

Dette er ei relevant problemstilling for planområdet.  
Sol- og skyggeanalyse bør vise virkningene av maksimal utnytting for aktuelle tidspunkt. 
Rettlederen Grad av utnytting opererer med min. 50% sol kl. 15 ved vårjevndøgn. Både 

uteoppholdsareal og lekeplasser skal ha tilstrekkelig sol. Hvilke tidsrom på dagen tilpasses 
arealets funksjon. Vanlig brukt tidspunkt er kl. 09, 12, 15, 18 og 21, vår- og høstjevndøgn, 
samt midtsommer og midtvinters.  

Grøntområdet mellom B3 og boligområda på Bjørset ligg i dag som en grønn korridor fra 
sjøen og opp til lia og Moldemarka ovenfor. Korridoren har en verdi for tur og rekreasjon, 
samt som snarveg. Vi er ikke kjent med hvor stor bruken av området er i dag, og ber om at 
nåværende og potensiell bruk, og evnt. behov for tilrettelegging, blir vurdert.  

 
Kommentar: 
Detaljplanen er i tråd med formålene i kommuneplanens arealdel, med unntak av BF2b 

som nevnt i planbeskrivelsens punkt 6.19. Når det gjelder fortetting og utnyttingsgrad viser 
vi til planomtalens punkt 6.3.2 hvor dette er kommentert.  
Området er regulert i samsvar med kommuneplanens arealdel og det omfatter store areal 
regulert til grøntstruktur. I bestemmelsene er det stilt krav til at steingarden innenfor 

kvartalslekeplassen skal bevares. 



  36 

 

Stenrud gård og Olaplassen er regulert til boligformål i samsvar med kommuneplanens 
arealdel.    
Arkeologiske registreringer er utført, jf. uttalelser og rapporter fra fylkeskommunen, samt 

planomtalens punkt 5.5 og 6.16. 
Plankartet og bestemmelsene sikrer at uteoppholdsareal og lekeareal opparbeides i 
samsvar med kravene i kommuneplanens arealdel og TEK17.   
Det er stilt krav om en helhetlig plan ved bygging av første bolig for den aktuelle 

eiendommen, dette for blant anna å sikre en helhetlig planlegging som ivaretar hensynet 
til trafikksikkerheten. Plasseringa av kjøreveger, biloppstilling og garasjeanlegg blir da 
vurdert i forhold til trafikksikkerheten innenfor feltet. 

Det er ikke nødvendig med sol-/skyggediagram for alle tidspunkta som er nevnt i uttalen. I 
kommuneplanens arealdel er det stilt krav om at det i detaljplaner skal vedlegges sol-/ 
skyggediagram som viser solforholdene for minst vår-/ høstjevndøgn kl. 15. Dette anser vi 

som tilstrekkelig og det er tatt inn i § 1.2 i bestemmelsene. Det vil ikke være hensikts-
messig å utføre slike sol-/skyggediagram før en kjenner til hvordan hvert felt blir utbygd. 
Derfor er det stilt krav til sol-/ skyggediagram først ved byggemelding. 
Dagens bruk av grøntareala er stort sett som snarveg og akebakke. Denne bruken 

ivaretas i det nye planforslaget ved at det reguleres gang- og sykkelvegforbindelser, samt 
at store deler av grønnstrukturen ivaretas og fortsatt kan benyttes til aking. I tillegg legges 
det til rette for en kvartalslekeplass som fortsatt vil framstå som en del av grøntdraget, 

men som vil få gode kvaliteter og vil innby til lek/aktiviteter for barna. 
Viser ellers til planbeskrivelsens kapittel 6 hvor alle tema i merknaden er omtalt.  

 

 
Fylkesmannen i Møre og Romsdal, datert 13.07.17 
Det må utføres ei støyutredning der støynivå tallfestes i tabell/punkt i kart for representative 
høyder. Støytiltak skal innarbeides. ROS-analyse må gjennomføres. Område med fare, risiko 

eller sårbarhet skal merkes av som hensynssone. 
De gjør oppmerksom på at grønnstrukturen i planområdet blir brukt mer og mindre av barn til 
lek og det må hensyntas. Forutsetter at barn og unges interesser blir ivaretatt. Viser til 

retningslinjer for barn og unge, kommuneplanen og fylkesmannens satsing Bedre oppvekst. 
Det må utredes hvilke virkninger planen vil ha for barnas bruk av området og ta hensyn til 
deres interesser i tilstrekkelig grad. Egnet lekeareal må sikres.  

 
Kommentar: 
Støyvurdering er utført, jf. planomtalens punkt 5.13 og vedlagt støyrapport. 
Risiko- og sårbarhetsanalyse er utført, jf. planomtalens punkt 5.14 og vedlegg 1. 

Grønnstrukturen i området er i hovedsak videreført, med unntak av BF2b og en del av 
buffersonen i øst som er regulert som kvartalslekeplass. Siden grønnstrukturen vil 
benyttes av barn og unge er deler av det satt av til lek slik at det kan opparbeides og 

tilrettelegges til ulike leker og aktiviteter. Det vil likevel fortsatt framstå som et grøntareal 
og være en del av buffersonen mellom bebyggelsen.  
Nærlekeplass for hvert utbyggingsfelt er regulert inn og det er satt rekkefølgekrav om det 

at de skal være opparbeidd før første bolig tas i bruk. 
Viser ellers til vår planomtalens punkter hvor barn og unges interesser er nærmere omtalt.  

 
 

Statens vegvesen, 18.08.17 
Så lenge planlagt arealbruk er i samsvar med kommuneplanens arealdel har de ikke 
merknader til at arbeidet igangsettes. 

Opparbeidelse av atkomst til området må framgå som et rekkefølgekrav og sikres at den 
opparbeides i samsvar med krava i handbok N100. Foreslår følgende formulering: 

Atkomst til området må opparbeides i samsvar med krava til kryss i handbok N100, og 
skal ferdigstilles før ny utbygging innenfor planområdet kan igangsettes. 
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Frisikt må sikres som hensynssone og dimensjoneres ut fra dimensjonerende fart og ÅDT. 
Bestemmelse knytta til frisiktsone kan formuleres slik: 

Innenfor hensynssone for frisikt skal eventuelle sikthindringer ikke være høyere enn 0,5 

m over primærvegens kjørebanenivå. Det må i tillegg kontrolleres at planet mellom 
øyepunkt i sekundærvegen og kjørebane i primærvegen er fritt for sikt-hindringer. 
Enkeltstående trær, stolper og liknende som ikke er sikthindrende kan stå i sikttrekanten. 
Maks diameter 0,15 m. 

Reguleringsplanen må finne vegløsninger for å knytte eksisterende bebyggelse til felles 
atkomst med ny bebyggelse. Stenging av avkjørslene må skje samtidig med ny utbygging, 
og må framgå som en rekkefølgebestemmelse. 

Trafikksikkerhet og framkommelighet for myke trafikanter må ha stort fokus i planlegginga. 
Forutsetter at prinsippene om universell utforming legges til grunn. 
Sørlig del av planområdet er utsatt for trafikkstøy fra fylkesvegen og ligger innenfor gul støy-

sone. For det kommunale vegnettet kjenner ikke vegvesenet til utbredelsen av støy. Det må 
gjennomføres en støyfaglig vurdering fra alle vegene og eventuelle tiltak må synliggjøres i 
plankartet. 
Ved planlegging av atkomst til området og vurdering av støy, må det utredes hvilke trafikale 

endringer Glomstuvegens forlengelse vil medføre. Dette må tas hensyn til i planlegginga. 
Dersom det gjøres endringer i forhold til vedtatte planer for Glomstuvegens forlengelse må 
det skje i samråd med vegvesenet. 

På grunn av miljømessige ulemper fra FV662, samt areal til framtidige oppgraderinger av 
vegen, må det i sør settes en byggegrenseavstand i samsvar med veglova § 29. Støy-
skjermingstiltak kan plasseres nærmere. 

Plan for overvannshåndtering som sikrer at utbygginga ikke medfører skade på veg-
konstruksjonene eller kapasitetsproblemer for dreneringssystemet til det offentlige vegnettet 
må lages. 
For gjennomføring av Glomstuvegens forlengelse kreves det areal til anleggsbelte og masse-

deponi i byggefasen. Deler av området vil bli berørt. Nødvendig areal settes av til dette langs 
veglinjen. 

 

Kommentar: 
Det ble avholdt et møte med vegvesenet i etterkant av høringsperioden hvor innspillene 
ble gjennomgått, jf. vedlagt møtereferat. 

Jf. rekkefølgebestemmelse § 9.2 b) vedr. rekkefølgekrav for opparbeidelse av atkomst. 
Frisiktsoner er inntegna og vegvesenet si formulering for bestemmelser er benytta. 
Jf. rekkefølgebestemmelse § 9.2 c) vedr. stenging av eksisterende avkjørsler. 
Støyvurdering er utført, jf. planomtalens punkt 5.13 og vedlagt støyrapport.  

Grønnstrukturområda kan benyttes til anleggsbelte og massedeponi i byggefasen for 
forlengelsen av Glomstuvegen.  
For øvrige tema viser vi til planomtalens kapittel 5 og 6 hvor de er omtalt og kommentert. 

 
 
Avinor, datert 09.08.17 

Planområdet ligger i sin helhet utenfor høyderestriksjonsflatene i restriksjonsplanen for 
lufthavna. For oppstilling og bruk av kraner vises det til regelverk for rapportering, registrering 
og merking av luftfartshinder på luftfartstilsynets hjemmeside. Planområdet er ikke berørt av 
byggerestriksjonskrav for flynavigasjonsanleggene ved lufthavna og flystøysonene. 

 
Kommentar: 
Merknaden tas til orientering. 
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Istad Nett AS, datert 07.07.17 
Orienterte om sitt nett i området, jf. planbeskrivelsen punkt 5.11. En eventuell flytting/ 
omlegging på installasjoner må dekkes helt eller delvis av utbygger. Viktig at de informeres 

tidlig for å sikre gode løsninger. Ønsker tilsendt godkjent plankart i SOSI-format. 

 
Kommentar: 
Merknaden tas til orientering. 
 

 
Odd Sverre Trana, Bjørnstjerne Bjørnsons veg 157, datert 23.07.17  
Trana er interessert i en forklaring og oversikt på hva plan nr. 199807 går ut på. I en gammel 

plan var det snakk om forlengelse av Glomstuvegen og ned til Britvegen som bilveg. I følge 
bypakken for Molde og vegvesenet så er forlengelsen kun sykkel- og gangveg. Stemmer 
det? Som nærmeste nabo til forlengelsen er de selvsagt ikke interessert i bilveg. 
 

Kommentar: 
Trana fikk tilsendt et svar på sin henvendelse den 03.08.17: 
Planen vi jobber med er å tilrettelegge for boligbygging på Stenrud og Rotvoll gård, jf. vedtatt 

kommuneplan 2015-2025 i Molde, boligområde B3. 
Det har lenge vært plan om å forlenge Glomstuvegen gjennom Rotvoll gård fram til 
Julsundvegen. Dette er også vedtatt i den nye kommuneplanen. 

Eierne av eiendommene Rotvoll og Stenrud gård har ikke særskilt interesse av å forlenge 
denne vegen, men må følge overordna og vedtatt arealplan dersom detaljreguleringen skal 
vedtas. Det vil derfor bli tegnet ut en forlengelse av denne vegstrekningen på 
detaljreguleringen som vi arbeider med. Det stemmer ikke at forlengelsen er kun gang- og 

sykkelveg, men det vil sannsynligvis være en parallell gang- og sykkelveg langs vegen. Den 
planlagte vegtraseen ligger på motsatt side av «Morkenjordet» i forhold til din eiendom. 
Trana fikk i tillegg en orientering om framdriften i planprosessen.  

 


