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PLANINITIATIV  

DETALJREGULERING FOR ROMSDALSGATA 8, 10 OG 12 

 

Bakgrunn for planinitiativet 

Romsdalsgata 8-10 Eiendom AS ønsker å utvikle eiendommene 25/890 og 25/892 i Molde 

sentrum til bolig- og næringsbebyggelse, inklusiv parkering. 

 
 

 
Figur 1: Oversiktskart (Kilde: kommunens karttjeneste) 

 

Det ble sommeren 2021 utarbeidet en mulighetsstudie for utvikling av eiendommene 

Romsdalsgata 8-12. I dette arbeidet kom det tidlig frem at gjeldende reguleringsplan ikke gir 

rom for ønsket utnytting av eiendommen.  

 

Denne mulighetsstudien ble presentert for kommunen, Statsforvalteren og fylkeskommunen i 

løpet av høsten. Kommunen gjennomførte etter presentasjonen interne arbeidsmøter og har 
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gitt en skriftlig tilbakemelding om muligheter, utfordringer og begrensninger for utvikling av 

tomten. Det var generell positivitet til prosjektet, men kommunen gav en del føringer og 

anbefalinger for det videre arbeidet. Fylkeskommunen og Statsforvalteren gav en kort 

oppsummering av sine viktigste innspill i ettertid, men stilte seg også generelt positiv til 

prosjektet.  

 

Kommunen gav også tilbakemelding om at de opplever at tiltaket er i strid med gjeldende 

reguleringsplan sine formål, byggegrenser, høyder og krav til uteareal. Endringene er såpass 

omfattende at saken ikke kan behandles som en byggesak eller mindre reguleringsendring, 

og ønsker at saken går gjennom en vanlig reguleringsprosess. Det oversendes på bakgrunn 

av den tilbakemeldinga et planinitiativ for ønsket plantiltak i samsvar med Forskrift om 

behandling av private forslag til detaljregulering:  

 

a) Formålet med planarbeidet  

Formålet er å legge til rette for bolig- og næringsbebyggelse, med parkering. 

 

b) Planområdet og om planarbeidet vil få virkninger utenfor planområdet 

Planområdet omfatter eiendommene 25/890 og 25/892, som ligger mellom Romsdalsgata 

og Olsmedbakken. Romsdalsgata 8 er ubebygd og benyttes i dag til parkering. 

Romsdalsgata 12 består av et næringsbygg og parkeringsareal. 

 

Vest for de aktuelle eiendommene er et område regulert til formålet torg i gjeldende 

reguleringsplan. Dette området benyttes som atkomst til tilliggende bygg og som 

gangforbindelse/snarveg mellom Romsdalsgata og Strandgata.  

 

 

 
Bilde 1: Det aktuelle området sett fra Olsmedbakken (Kilde: Google Maps) 
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Bilde 2: Det aktuelle området sett fra Romsdalsgata (Kilde: Google Maps) 

 

 

Forslag til avgrensing av planområdet er vist med stiplet linje på kartutsnittet. 

Planområdets størrelse er på om lag 3,6 dekar. 
 

 
Figur 2: Forslag til avgrensing av planområdet 
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c) Planlagt bebyggelse, anlegg og andre tiltak  

Det ønskes å legge til rette for ny bolig- og næringsbebyggelse. Eksisterende bygning i 

Romsdalsgata 12 vil bli revet ved gjennomføring av tiltaket. Det skal opparbeides 

uteoppholdsareal, lekeareal og parkeringsareal innenfor området. 

 

Det er ønskelig å kombinere formålene bolig og næring i 1. etasje, med boligformål i 

øvrige etasjer. Parkering planlegges som parkeringskjeller med innkjøring fra 

Olsmedbakken, der lokk over parkeringskjeller vil fungere som privat og felles 

uteoppholdsareal for alle aldersgrupper. 

 

I reguleringsarbeidet vil det gjøres vurderinger av arealbehovene for de ulike formålene og 

en best mulig fordeling mellom disse.  

 

d) Utbyggingsvolum og byggehøyder  

I gjeldende reguleringsplan er utnyttelsesgraden satt til U = 0,5 for boligtomtene. Dette er 

en lav utnyttelsesgrad for en sentrumstomt. Det er i ny reguleringsplan derfor en 

forutsetning med en høyere utnyttingsgrad; %-BYA nærmere 100 % - som 

mulighetsstudien har vist.  

 

Kommunen har gitt signal om at de er åpne for og mulig ønsker en enda høyere utnyttelse 

av tomtene enn vist i mulighetsstudien, men at de kommer til å stille en del kvalitetskrav og 

legge en del føringer. Dette vil derfor inngå som viktige vurderinger i planprosessen. 

 

Gjeldende reguleringsplan angir byggehøyder og byggegrenser som ikke gir 

tilfredsstillende utnytting av arealet. Som prinsipp skal avtrapping av bebyggelsen langs 

Romsdalsgata følges, mens bebyggelsen kan være friere mot sør. Det skal også vurderes 

hvorvidt takopplett kan benyttes, som for nabobebyggelsen. 

 

e) Funksjonell og miljømessig kvalitet  

Planområdet ligger i bykjernen med kort avstand til kollektivtransport, ferge og er lett 

tilgjengelig for myke trafikanter både fra nord og sør. Utvikling av en eiendom midt i 

sentrum, er positivt for bymiljøet og gir økt bruk av byens rom og aktiviteter. 

 

I planarbeidet vil vi gjøre vurderinger av parkering, mulige konsekvenser for trafikk- 

avvikling og tilknytning til fylkesveg. Vurderinger knyttet til gode byrom og utearealer, 

trafikksikkerhet og støy vil også være viktige momenter. 

 

f) Tiltakets virkning på, og tilpasning til, landskap og omgivelser  

Eiendommene er godt synlig i bybildet, både fra sjøen og som en viktig del av 

Romsdalsgata sin fasaderekke.  

 

I reguleringsprosessen skal det sikres en helhetlig utbygging og god arealutnytting for 

området. Det skal legges vekt på at utbyggingen tilpasser seg eksisterende bebyggelse på 

en god måte, samtidig som det skal tilføre området noe nytt. Bebyggelsen mot nord og sør 
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har ulik karakter når det gjelder tilpasning til sine omgivelser. Mot nord er den en del av 

Romsdalsgatas fasadeliv, men mot sør er det ingen ensartet bebyggelse i dag.  

Bygningene langs Romsdalsgata skal tilpasses det stramme gateløpet, og avtrappes som 

gjeldende reguleringsplan viser. Bebyggelsen som vender sørover kan ha en friere 

utforming. Som en del av dette skal takflatene vurderes. Gjeldende reguleringsplan tillater 

ikke bruk av takopplett og arker på ny bebyggelse, mens for naboeiendommene er det 

utstrakt bruk av dette.  

 

Det skal legges vekt på å benytte farger og materialer i bebyggelsen som tilfører noe friskt 

til området. Selv om fargepaletten for Storgata ikke gjelder for denne gata, vil vi bruke 

denne og MOBO sin bygning i Strandgata som inspirasjon.  

 

g) Forholdet til kommuneplaner, gjeldende reguleringsplaner og retningslinjer, samt 

pågående planarbeid  

 

Gjeldende reguleringsplan for det aktuelle området:  

Reguleringsplan for Molde sentrum, vedtatt 17.09.2009 | planid. 200405, hvor foreslått 

planområde er regulert til sentrumsbebyggelse, torg, gate m/fortau og kjøreveg. 

Utnyttelsesgraden er satt til U = 0,5 og det er stilt flere ulike krav til gesimshøyder og 

byggegrenser innenfor eiendommene. 

 

I tillegg gjelder bestemmelsene i kommuneplanens arealdel for Molde, del 1, 2015-2025 

for det aktuelle planområdet. 

 

 
Figur 3: Utsnitt av gjeldende reguleringsplaner i området 
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Tilgrensende reguleringsplaner: 

• mot sørvest: Brunvollkvartalet, vedtatt 23.06.2016 | planid. 201421 

• mot sør: Olsmedbakken sør, vedtatt 14.04.2011 | planid. 201017 

• mot nord: Romsdalskvartalet, vedtatt 19.06.2008 | planid. 200808  

 

Vi har ikke kjennskap til at det er igangsatt planarbeid i nærområdet.  

 

Relevante statlige planretningslinjer: 

• Statlig planretningslinje for samordna bolig-, areal- og transportplanlegging 

• Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging og klimatilpassing  

• Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen 

• Retningslinje om behandling av støy i arealplanlegging, T-1442/2021 
 

 

h)  Vesentlige interesser som berøres av planinitiativet  

 

Parkering: 

Parkering er et av momentene vi ser som viktig å utrede gjennom planarbeidet. 

Kommuneplanens samfunnsdel har som mål å redusere enhver form for biltrafikk i Molde 

sentrum, og administrasjonen omtaler dette som et viktig utgangspunkt for den videre 

prosessen.  

 

MOBO benytter i dag Romsdalsgata 8-10 til parkering for sine ansatte. Utover nødvendig 

parkering for beboere på eiendommen, ser vi det som viktig at MOBO kan fortsette sin 

parkering her i parkeringskjeller. Det er i tillegg et ønske at deler av overplateparkeringen 

som Romsdalskvartalet har i dag (noe som leide plasser), også kan inngå i en slik 

parkeringskjeller for å få bort mer overflateparkeringen. På denne måten kan man frigi 

areal på overflatene til andre funksjoner.  

 

Barn og unge sine interesser: 

I tråd med Statsforvalteren og kommunen, ser vi det som viktig å legge til rette for gode 

møteplasser på tvers av aldersgrupper. Vi er også enig i at det skal være fokus på 

møteplasser på tvers av generasjoner og funksjonsevne - og ikke bare tradisjonelle 

lekeplasser. Det vil være naturlig å diskutere private/halvprivate vs offentlig tilgjengelig 

areal i prosjektet.  

 

Allmennheten sine interesser:  

Vi anser prosjektet som viktig for allmennheten på grunn av sin plassering sentralt i byen.  

Utforming av «plassen» mellom Olsmedbakken og Strandgata, med en uklar trafikkføring i 

dag, vil være et av byrommene som vil vektlegges ved utarbeiding av reguleringsplan. 

Snarvegen for gående fra Romsdalsgata mot sjøfronten er en viktig forbindelse for byens 

innbyggere. Denne fremstår i dag som lite attraktiv, og en utvikling av denne skal også 

inngå som en viktig del av planen. Økt trafikksikkerhet, en attraktiv forbindelse og nytt 

byrom mot sjøfronten vil være et viktig mål med arbeidet. 
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Kulturverninteresser: 

Fylkeskommunen har i sin tilbakemelding etter presentasjonen av mulighetsstudiet invitert 

til direkte dialog mellom kulturavdelinga og ansvarlig prosjekterende i forkant av en mer 

formell høringsprosess. Viktige moment i dialogen vil være bygningshøyder, volum og 

fasadeuttrykk. De skriver videre at det kan komme innspill i den formelle prosessen som 

bør vurderes, men med utgangspunkt i framlagte skisser ser det ikke ut til å være 

vesentlige konflikter med regionale kulturverninteresser. 

 

Vegløsning (atkomst fra fylkesvegen): 

Kommunen og arkitekt har bedt samferdselsavdelinga i fylkeskommunen om ei vurdering 

av den trafikale situasjonen i området. Den er foreløpig ikke mottatt. Primært gjelder det 

trafikksituasjonen i krysset til fylkesveien, som er utfordrende. Prosjektet vil bety utvidet 

bruk av dette krysset. Kommunen mener at innstramming av krysset er nødvendig.  

Krysningspunktet er tatt med i forslaget til planområdets avgrensing. 

 

i) Hvordan samfunnssikkerhet skal ivaretas, blant annet gjennom å forebygge risiko og 

sårbarhet 

Ved utarbeidelse av detaljreguleringsforslaget vil det bli utført ei ROS-analyse basert på 

kommunen sin mal, samt at aktuelle tema i ROS-analysen vil bli omtalt i planbeskrivelsen. 

 

Det er vedlagt en foreløpig utfylt ROS-analyse, jf. side 9-10 hvor tema som kan være 

aktuelle å avklare nærmere ved utarbeidelse av planforslaget er registrert: 

 

• Trafikkstøy. Kartutsnittet på figur 4 viser registrert trafikkstøy i området. Statsforvalteren 

har gitt tilbakemelding om at biltrafikkstøy på fasaden i Romsdalsgata må avklares 

tilstrekkelig i planarbeidet og viser til Retningslinjen om behandling av støy i 

arealplanlegging (T-1442).  

 

 

Figur 4: Utsnitt fra Statens vegvesen sitt støysonekart 
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j)  Hvilke berørte offentlige organer og andre interesserte som skal varsles om 

planoppstart 

Etter vår vurdering er det ikke behov for å sende oppstartsmelding til andre enn de 

offentlige og private instanser, lag og organisasjoner som kommunen vanligvis har på 

listen i en slik plansak. I tillegg varsles eiere av eiendommene som grenser inntil 

planområdet. 

 

k)  Prosesser for samarbeid og medvirkning fra berørte fagmyndigheter, grunneiere, 

naboer og andre berørte  

Formell saksgang i samsvar med PBL sikrer at kravet om medvirkning blir ivaretatt 

gjennom lovpålagt oppstartsmelding og offentlig ettersyn. Eventuelt behov for avklarings-

møter og nærmere samarbeid avklares underveis i planprosessen.  

 

l)  Vurdering av om planen er omfattet av forskrift om konsekvensutredninger og 

hvordan kravene i tilfelle vil kunne bli ivaretatt 

Plantiltaket er vurdert i forhold til forskriften og gjeldende reguleringsplan hvor formålene 

er sentrumsbebyggelse, torg, gate m/fortau og kjøreveg, og vurderes å hovedsakelig være 

i tråd med overordnet plan. På bakgrunn av det konkluderer vi med at tiltaket ikke utløser 

krav om konsekvensutredning. 

 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 
_________________       

Hege Beate Fredheim       

Sivilarkitekt MNAL 
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Risiko- og sårbarhetsanalyse 

Hendelse/situasjon Aktuelt? Sanns. Kons. Risiko Kommentar/tiltak 

NATUR- OG MILJØFORHOLD 

Ras/skred/flom/grunnforhold. Er området utsatt for eller kan planen/tiltaket medføre risiko for: 

1. Masseras/skred Nei     

2. Snø/isras Nei     

3. Flomras Nei     

4. Elveflom Nei     

5. Tidevannsflom/stormflo Nei     

6. Havnivåstigning Nei     

7. Radongass Nei    
 

Vær, vindeksponering. Er området: 

8. Vindutsatt Nei     

9. Nedbørutsatt Nei     

Natur- og kulturområder. Medfører planen/tiltaket fare for skade på: 

10. Sårbar vegetasjon Nei     

11. Sårbar fauna/fisk Nei     

12. Verneområder Nei     

13. Vassdragsområder Nei     

14. Forminner (Afk) Nei     

15. Kulturminner/-miljø Nei     

MENNESKESKAPTE FORHOLD 

Strategiske områder og funksjoner. Kan planen/tiltaket få konsekvenser for: 

16. Vei, bru, knutepunkt Nei     

17. Havn, kaianlegg Nei     

18. Sykehus/-hjem, kirke Nei     

19. Brann/politi/sivilforsvar Nei     

20. Kraftforsyning Nei     

21. Vannforsyning Nei     

22. Forsvarsområde Nei     

23. Tilfluktsrom Nei     

24. Område for idrett/lek Nei     

25. Park, rekreasjonsområde Nei     

26. Verneområde for friluftsliv Nei     

Forurensningskilder. Berøres planområdet av: 

27. Akutt forurensning Nei     

28. Permanent forurensning Nei     
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Hendelse/situasjon Aktuelt? Sanns. Kons. Risiko Kommentar/tiltak 

29. Støv og støy; industri Nei     

30. Støv og støy; trafikk Ja     

31. Støy; andre kilder Nei    
 

32. Forurenset grunn Nei     

33. Forurensning sjø/vassdrag Nei     

34. Høyspentlinje (em stråling) Nei     

35. Risikofylt industri  Nei     

36. Avfallsbehandling Nei     

37. Oljekatastrofeområde Nei     

Medfører planen/tiltaket: 

38. Fare for akutt forurensning Nei     

39. Støy og støv fra trafikk Nei     

40. Støy og støv fra andre kilder Nei     

41. Forurensning sjø/vassdrag Nei     

42. Risikofylt industri mm Nei     

Transport. Er det risiko for: 

43. Ulykke med farlig gods Nei     

44. Vær/føre begrenser 

tilgjengelighet til området 

Nei     

Trafikksikkerhet 

45. Ulykke i av-/påkjørsler Nei     

46. Ulykke med gående/syklende Nei     

47. Andre ulykkespunkt Nei     

Andre forhold 

48. Er tiltaket i seg selv et 

sabotasje-/terrormål 

Nei     

49. Er det potensielle sabotasje-/ 

terrormål i nærheten 

Nei     

50. Regulerte vannmagasiner, 

med spesielle fare for usikker is, 

endringer i vannstand mm 

Nei     

51. Naturlige terrengformasjoner 

som utgjør spesiell fare (stup etc.) 

Nei     

52. Gruver, åpne sjakter, stein-

tipper etc. 

Nei     

Spesielle forhold ved utbygging/gjennomføring 

53. Trafikkulykke ved 

anleggsgjennomføring 

Nei     
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