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1. Sammendrag 

Del av reguleringsplan for Årølia felt 1 omreguleres på bakgrunn av ønske om å kun-
ne selge tomtene til privatpersoner og samtidig legge grunnlaget for et helhetlig ut-
formet område. Formålet konsentrert småhusbebyggelse gjøres om til frittliggende 
småhusbebyggelse. Samtidig gjøres noe av nordøstre del av kvartalslekeplassen om 
til boligformål. Dette arealet er i gjeldende reguleringsplan på 3,54 daa og reduseres 
til 2,7 daa med et erstatningsareal på 1,2 daa i sørøst. Som følge av omstrukturerin-
gen av formålene, gjøres det noen justeringer på vei og forbindelser. Dette innebærer 
blant annet forskyvning av tidligere plassering og noe justering av bredde på østre 
tilkomst til kvartalslekeplassen. Intensjonen i tidligere plan er videreført ved å opp-
rettholde en høy utnyttelsesgrad samt føringer for veg og tilkomst til kvartalslekeplass 
og friområdet øst for planområdet. 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2. Bakgrunn til planarbeid 

2.1 Hensikt med planen 

Endringen igangsettes med bakgrunn i ønske om endret bruk fra konsentrert småhu-
sbebyggelse til frittliggende småhusbebyggelse, samt omgjøring av deler av kvartals-
lekeplassen til boligformål. Regulert vei er kun gjenstand for små justeringer. Kvar-
talslekeplassen er i dag på hele 3,5 da, mens kravet er 1,5. Med planlagt justering vil 
gjenstående areal være ca 2,7 da. Det er i tillegg regulert inn ett erstatningsareal 
sørøst i planområdet tilsvarende reduksjonen av kvartalslekeplassen. 

2.2 Forslagstiller, plankonsulent og eierforhold 

Forslagsstiller er Tegn Eiendom AS. 
Vatne Arkitekter AS utarbeider forslaget.  
Detaljreguleringen gjelder; 
gnr/bnr 35/92, Finn Gjerde 
gnr/bnr 33/22, Arild, Eivind og Kjell Skånes 
gnr/bnr 33/421, John-Kristian og Lillian Bjørseth 
gnr/bnr 33/277, Molde kommune 
gnr/bnr 33/16, Anne Heiene 

2.3 Utbyggingsavtaler 
Det må utarbeides en utbyggingsavtale for utbygging av Nygjerdesvingen og teknisk 
infrastruktur i tilknytning til vegen. I tillegg må det lages en avtale om vederlagsfri 
overlevering av kvartalslekeplassen og veg SKV1 til Molde kommune.  
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3. Planprosess 

Reguleringsarbeidet ble varslet  i Romsdals Budstikke og lagt ut på www.vatnearki-
tekter.no den 22.juni med merknadsfrist på 4 uker. Berørte parter og høringsinstanser 
ble varslet med brev eller e-post. Det er ikke utarbeidet planprogram da planen ikke 
skal konsekvensutredes. 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4. Planstatus og rammebetingelser 

4.1 Overordnete planer 

Kommunedelplan Molde by 2000-2010  
Kommunedelplanens samfunnsdel, Molde kommune 2013-2022 
Fylkesplan for Møre og Romsdal 2013-2016 

4.2 Gjeldende reguleringsplaner 

Årølia felt 1, plannummer 0203, vedtatt 25.03.2004, eldre reguleringsplan. Formål 
innenfor ny detaljregulering; Områder for boliger, lekeareal, kjøreveg, gang- og syk-
kelveg, annet vegareal og felles avkjørsel. 

Årølia vest, plannummer 0803, vedtatt 11.12.2003, eldre reguleringsplan. Formål in-
nenfor ny detaljregulering; Friområde og frittliggende småhusbebyggelse. 

4.3 Tilgrensende planer 

Årølia Vest inngår som en liten del av planområdet. Denne planen omkranser ellers 
hele planområdet. Nord for planområdet, kun skilt av Årølivegen som inngår i planen 
Årølia Vest, ligger Rødbekklia med plannummer 1502201106, vedtatt 26.08.2011. 

4.4 Temaplaner 

Regional delplan for attraktive byar- og tettstader 2014-2020 

Nye bustadfelt må planleggast slik at dei tek vare på lokale natur- og miljøkvalitetar 
og gir gode oppvektsvilkår for barn og unge, med nærliek og trygg tilkomst til leike-
plassar, idrettsanlegg, kultur- og fritidsaktivitetar, barnehage, skole og butikk. 

Planen legger opp til gang- og sykkelveg som forbinder lekeplass og fremtidig områ-
de for skole- og barnehage øst for planen samt tilknytning til gang- og sykkelveg 
langs Årølivegen nord for planområdet. 

4.5 Statlige planretningslinjer, rammer og føringer 

Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging  

Planleggingen skal bidra til å styrke sykkel og gange som transportform.  I større by- 
og tettstedsområder der økt bruk av sykkel og gange kan bidra til effektive løsnigner 
for transportsystemet, bør det utarbeides planer for et sammenhengende gang- og 
sykkelvegnett med høy kvalitet. 

Se kommentar til regional delplan for attraktive byar- og tettstader 2014-2020 
T-1442/2012 Retningslinjer for støy i arealplanlegging. 
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5. Beskrivelse av planområdet (eksisterende forhold) 

5.1 Beliggenhet, avgrensning og planområdets størrelse 

Planområdet ligger nord for østre del av Molde lufthavn Årø som en naturlig forlen-
gelse av etablert bebyggelse. Planområdet er på ca 23,5 dekar og er avgrenset slik 
kartfiguren viser.  

!  
Utsnitt kart fra www.kart.finn.no  

!  

5.2 Dagens arealbruk og tilstøtende arealbruk 
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Lengst nord i området ligger det to eneboliger. Ellers består området av åpen mark 
som før var brukt som beitemark for hester og noe skog lengst øst i området med 
gamle turstier. Det er nå anlagt ny tursti øst for Sølvdammen. 

Øst for planområdet ligger et friområde og område for fremtidig skole og barnehage. I 
sør er det noe friområde, men ellers boliger. I vest er det boligbebyggelse. I nord lig-
ger Årølivegen og på andre siden av vegen ligger Røbekklia. Her starter også en 
grønn forbindelse til Moldemarka. 

! !  
 Utsnitt kart fra MD, http://kart.naturbase.no/ 

5.3 Stedets karakter 

Lengst nord i planområdet ligger to eneboliger men henholdsvis to og tre etasjer. 
Vest for disse ligger en låve og en garasje. Samtlige bygg har saltak. Tilgrensende 
bebyggelse består hovedsakelig av eneboliger og flermannsboliger i to etasjer med 
saltak eller valmtak og smårutede vinduer. 

5.4 Landskap 

Det meste av planområdet har en svak heldning sørover. Lengst nord, ved eksiste-
rende bebyggelse, stiger terrenget mot Årølivegen. Solforholdene er gode. Målesta-
sjon fra Molde lufthavn viser fremherskende vindretning er fra vest/sørvest og nord-
øst/øst. 
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!
Utsnitt kart fra Meteorologisk institutt http://sharki.oslo.dnmi.no/portal/page?

_pageid=73,39035,73_39113:73_39137&_dad=portal&_schema=PORTAL  

!  
Utsnitt kart fra NGU, http://geo.ngu.no/kart/minkommune/  
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!  
Utsnitt kart fra Norgeskart, http://3d.nkart.no/  

5.5 Kulturminner og kulturmiljø 

Det er ikke registrert kulturminner eller miljøer i eller i rundt området. 

5.6 Naturverdier 

5.6.1 Registrerte forhold 

I følge Artsdatabanken er det registrert en bladmose kalt ospebustehette lengst nord i 
planområdet (rød prikk). Dette er ikke en rødlisteart. Det finnes ingen registreringer 
av verken natur eller arter av nasjonal forvaltningsinteresse i Miljødirektoratets Na-
turbase. Området består av beitemark, blandingsskog og en tynn stripe med løvskog 
(lys grønn). 
 

!  
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Utsnitt kart fra Artsdatabanken, http://artskart.artsdatabanken.no/default.aspx          Utsnitt kart fra MD, http://kart.naturbase.no/ 

5.6.2 Vurdering i forhold til Naturmangfoldloven §§ 8-12 

§ 8 (kunnskapsgrunnlaget) 
Kunnskapsgrunnlaget baserer seg på tidligere registreringer i området. Naturbase-
kartene til Miljøverndepartementet viser deler av planområdet som blandingsskog 
med høg bonitet og tidligere beitemark for hester som fulldyrka jord. Miljøstatus.no 
og Artsdatabanken viser ingen registreringer av naturtyper eller arter av nasjonal for-
valtningsinteresse, men Artsdatabanken har en registrering av bladmosen ospe-
bustehette lengst nord i planomårdet. Denne er livskraftig (LC) (se kartutsnitt med 
link i punkt 5.6.1). 

I forhold til sakens karakter, vurdere vi kunnskapen om området til å være tilfredsstil-
lende. 

§ 9 (føre-var-prinsippet) 
Naturmiljøet er vurdert ut fra data hentet fra nasjonale databaser: 
Miljøstatus.no 
Miljødirektoratets naturbase 
Artsdatabanken 
NIBIOs kartløsning 
Riksantikvarens kulturminnesøk 

 Den eksisterende kunnskapen vurderes som tilfredsstillende og føre-var-prinsippet 
vil derfor få mindre vekt. 

§ 10 (økosystemtilnærming og samlet belastning) 
Planområdet er tidligere regulert som område for boliger, lekeareal og friområde (se 
punkt 4.2) Tilgrensende areal nord, vest og sør for planområdet består av boligbe-
byggelse. Planforslaget vil videreføre dette arealformålet med en justering av regulert 
boligformål samt omgjøring av noe av avsatt lekeareal til boligformål med den konse-
kvens at noe friområde fra tilgrensende eiendom tas inn som erstatningsareal. En 
ytterligere fortetting av planområdet vil medføre at deler av eksisterende grøntområ-
de blir bygget ned. Konsekvensen av tiltaket vil trolig være lite negativ for naturmang-
foldet. 

§ 11 (kostnadene ved mijøforringelse skal bæres av tiltakshaver) 
Basert på vurdering av § 10, ser vi ikke at naturmangfoldet vil ta skade av tiltaket. 

§ 12 (miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder) 
Forslaget bygger på gjeldende regulering og derav plassering av arealformål. Å byg-
ge videre på etablert teknisk infrastruktur er det beste både samfunnsøkonomisk og 
for miljøet for øvrig. 

5.7 Trafikkforhold 

Boligene innenfor planområdet har avkjørsel til Myrvegen som samler trafikk fra 
Skoglia og Røbekkvegen på veg ned til Fannefjordsvegen (E39) sør for planområdet. 
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Myrvegen er ikke tilrettelagt for myke trafikanter. Langs Fannefjordsvegen er det 
gang- og sykkelveg med tilknytning til busstopp like ved krysset. I et strekke 1km i 
hver retning fra krysset ved Fannefjordsvegen er det registrert i alt 12 trafikkulykker 
siden 1984 og fire bilulykker siden 2000.  Ulykkene har skjedd i forbindelse med av-
svinging til venstre foran kjørende i motsatt retning, møting etter oppstart fra stanset 
eller parkert stilling og påkjøring bakfra. Dette resulterte i 1 lettere skadd og 1 alvorlig 
skadet. Det er ikke registrert ulykker med gående eller syklende siden år 2000. ÅDT 
fra krysset og vestover til rundkjøringen er 6830 og østover 5950.  

I eksisterende reguleringsplan er det lagt opp til at Nygjerdesvingen som i dag stop-
per mot grensa i vest skal knyttes sammen innenfor planområdet og bli den nye til-
komsten. Denne vegen er tilrettelagt for gående og syklende og knytter seg på Årø-
livegen nord for planområdet. Denne kommer ut på Årødalsvegen (R64) med en ÅDT 
på 8030. Denne vegen er ikke tilrettelagt for myke trafikanter. Innenfor 1km i begge 
retnigner er det registrert 5 ulykker siden år 2000 derav 5 lettere skadd og 2 drept. 
Ingen ulykker i på- og avkjørsler. 

5.8 Barns interesser 

Det er ikke registrert barnetråkk eller ungdomstråkk i området. Det planlegges skole 
like øst for planområdet, så det vil bli en fremtidig skoleveg gjennom området. 
Ca 300m langs veg vestover er det to lekeplasser for småbarn med dissestativ og 
sandkasse. Sørover langs Myrvegen er det en liten fotballøkke. 

5.9 Sosial infrastruktur 

Espira Årølia har ca 110 plasser for barn fra 0 til 6 år (ca 300m ganglinje og 1,1km 
med bil fra planområdet). 
Krohnstad Montessoribarnehage har 81 plasser for barn fra 0-6 år (ca 1,7km med 
bil). 
Kviltorp skole har 417 elever fra 1.-7. trinn. SFO har 160 barn. 
Bergmo ungdomsskole har 386 elever fra 8.-10. Trinn. 
Like øst for planområdet er det planlagt skole. Det er ikke klart enda om dette skal bli 
en ren barneskole eller også ha ungdomsskoletrinn. 

5.10 Universell tilgjengelighet 

Området er tilgjengelig fra Myrvegen som er en grusveg inne på planområdet. Områ-
det er tilnærmet flatt med en svak helning opp mot boligene lengst nord på planom-
rået. Der skrår terrenget brattere opp til Årølivegen. 

5.11 Teknisk infrastruktur 

Istad nett leverer strøm til området og har en trafo (rød) like utenfor sørvestre hjørne 
av planområdet. Kartet under viser lavspent kabel i grønt og høyspent kabel i blått. 
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Det ligger en vannledning inne på planområdet. I tillegg ligger det vann-, avløp- og 
overvannsledninger i Nygjerdesvingen. 

!  
Utsnitt av kart fra IstadNett       Utsnitt av kart fra Molde vann og avløp 

5.12 Grunnforhold 

Hele området ligger under marin grense og består av marin strandavsetning samt 
torv og myr. Det er ikke kartlagt faresoner for kvikkleireskred i området. Det meste av 
området er relativt flatt med en helning sørover på ca 1/30. Ut fra NVE sin veileder nr.
7-2014 om sikkerhet mot kvikkleireskred, vil en helning mindre enn 1/20 ikke tilsi mu-
lig fare for områdeskred. Lengst nord på planområdet er det en heldning på ca 1/6 og 
total skråningshøyde på over 5m (7m). I følge veilederen er det da mulig fare for om-
rådeskred. Grunnforholdene her består i følge kart fra Naturbasen av konstruert 
grunn. Det vil si steinfylling i forbindelse med anlegging av Årølivegen slik at det i 
realiteten kun er 2,5m skråningshøyde som potensielt kan inneholde kvikkleire. Den-
ne høyden faller da utenfor terrengkriteriene for områder der det kan gå område-
skred. På bakgrunn av dette vurderes planområdet til å ligge uten for aktsomhetsom-
rådet med fare for områdeskred. 

5.13 Støyforhold 

Vegtrafikkstøy 
Der det etter Miljøverndepartementets retningslinjer er krav om støyskjerming skal 
det påses at aktivt uteareal for boligene ikke skal ha et ekvivalent støynivå over 55 
dBA og at innearealet tilsvarende ikke skal ha et ekvivalent støynivå over 30 dBA.  
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Flystøy 
Området ligger innenfor gul flystøysone. Det er vanskelig å oppnå uteområder med 
støynivå under grenseverdien på 52 dBA fra flystøy. Da reguleringen baserer seg på 
eksisterende plan der det er lagt opp til boligbebyggelse og kvartalslekeplass, og om-
rådet for øvrig er akseptert utbygd uten krav til tiltak, ser vi det slik i denne saken 
også. 

!  
Utsnitt av flystøysonekart for Molde Lufthavn Årø, beregnet av SINTEF IKT 

5.14 Risiko og sårbarhet 

Basert på risiko- og sårbarhetsanalysen er det middels risiko for tiltak på området. 

Nordre del av området er støyutsatt både fra vegtrafikken på Årølivegen og  fra fly-
plassen. Resten av området er kun påvirket av støy fra flyplassen. Planen forholder 
seg til eksisterende reguleringsplan der området er satt av til boliger og kvartalsleke-
plass. Boliger skjermes effektivt fra flystøy ved utforming av konstruksjon og planløs-
ning, mens uteområdene er vanskeligere å skjerme for flystøy. Bebyggelsen legger 
opp til at enhetene enten skjermer hverandres uteområder, eller at egen bebyggelse 
skjermer deler av uteområdet. Sør for kvartalslekeplassen vil bebyggelsen kunne 
skjerme noe av flystøyen. 
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6. Beskrivelse av planforslaget 

6.1 Planlagt arealbruk 

Området skal brukes til boliger med kvartalslekeplass for et større område. Nygjer-
desvingen som i dag stopper mot grensa i vest på to plasser, knyttes sammen gjen-
nom området. Forbindelse til kvartalslekeplassen fra nord, øst og vest opprettholdes 
som i eksisterende reguleringsplan. Det gjør også gang- og sykkel- forbindelsen fra 
Nygjerdesvingen til gang- og sykkelveg med videre forbindelse til planlagt skole øst 
for planområdet. 

6.2 Reguleringsformål 

Boligbebyggelse og anlegg: 

• Boligbebyggelse – frittliggende småhusbebyggelse 
Formål i eksisterende reguleringsplan endres fra konsentrert småhusbebyggelse. 
Dette gjøres for å kunne tilby en boligtype som kan selges til privatpersoner uten 
større aktører. En vil slik også kunne tilby selvstendige boliger på egen tomt med 
tetthet og utnyttelsesgraden som konsentrert småhusbebyggelse. Slik vil ikke inten-
sjonen i eksisterende plan være vesentlig endret.  

• Lekeplass 
Kvartalslekeplassen beholdes med noe innskrenking. Erstatningsareal tilsvarende 
tapt areal tas med i planen. 

Samferdsel og teknisk infrastruktur 
• Kjøreveg 

Formål i eks. reguleringsplan justeres noe i sving i nordøst for å tilpasse seg 
tomter.  

• Fortau 
Formål i eks. reguleringsplan videreføres og tilpasses justert kjøreveg 

• Gang-/-sykkelveg 
Formål i eks. reguleringsplan videreføres, men plassering justeres i forbindel-
se med justering av kjøreveg. 

• Annen veggrunn – grøntareal 
Grunn grøft for å lede vann 

• Tekniske bygg/ konstruksjoner 
Det er regulert inn plass for pumpehus i tilfelle det skulle vise seg å være nød-
vendig. 

Grønnstruktur 
• Friområde 
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Nytt formål sørøst i planområdet. Vil fungere som erstatningsareal for redusert 
areal på kvartalslekeplass. Friområdet består av løvtrær med lav bunnvegeta-
sjon som gir rom for lek av en annen karakter enn en tradisjonell lekeplass. 

6.3 Bebyggelsens plassering og utforming 

Bebyggelsen plasseres langs Nygjerdesvingen og langs felles avkjørsel. Byggene 
utformes med et helhetlig preg for planområdet med klar materialbruk og knappe de-
taljer. Det legges opp til mulighet for grønne flate tak i tillegg til skråtak. 

6.3.1 Bebyggelsen høyde 

Boligebyggelsen utformes med maksimal gesimshøyde 7m og maksimal mønehøyde 
9m. Annen frittliggende bebyggelse skal ha maksimal mønehøyde på 4,5m og mak-
simal gesimshøyde på 3,2m . Høyde måles fra gjennomsnittlig terreng. Der terrenget 
tillater det i felt BFS2 kan det bygges sokkel med integrert parkering. Maksimal ge-
simshøyde fra gjennomsnittlig terreng settes da til 9m. Da feltene ikke deles inn i 
tomter før salg, settes det ikke høyde ut fra kotehøyde. 

6.3.2 Grad av utnytting 

Ekisterende plan legger opp til en utnyttelse på henholdsvis %BYA =30%, 40% og 
50% med en hovedvekt på 40%. Ny plan setter utnyttelsesgraden til %BYA=30% og 
40% inkludert parkeringsareal med en hovedvekt på 40%. 

6.3.3 Boliger 

Det legges opp til 21 eneboliger med en variasjon i størrelse fra 120m2 til 200m2.  

6.4 Bokvalitet 

Planen blir en utvidelse av et etablert boligområde som grenser mot jordbæråkre i 
vest og friområde og fremtidig skole i øst. Det er fortauforbindelse fra Årølivegen i 
nord, gjennom planområdet til gang- og sykkelveg som går til skoleområdet og nord 
til Årølivegen . Her er det fotgjengerovergang til andre siden av vegen der Moldemar-
ka starter. Planområdet legger opp til en kvartalslekeplass og i tillegg er det friområde 
like sør og øst for planområdet. Området gis en helhetlig utforming gjennom form, 
matrialbruk og detaljer. Ulike boligtyper gir samtidig en variasjon og et boligtilbud for 
et bredt spekter av befolkningen. Eneboligene får utearealer som skjermes for innsyn 
ved hjelp av tilstøtende bebyggelse. Solforholdene er gode og parkering løses på 
egen tomt. Området er relativt flatt og gir god fremkommelighet. Hele planområdet 
ligger innenfor gul flystøysone og noe ligger i grensen til gul sone for veitrafikk. Pla-

!   !  18



nen tillater avvik fra grenseverdiene i tabell 3 for støy gitt i Miljøverdnepartementets 
retningslinjer T-1442/2012. Eksisterende bebyggelse, plassering av nye bygninger og 
planløsning vil redusere opplevelsen av flystøyen og sikre arealer som er innenfor 
grenseverdiene i hht. tabell 3 for boliger i gul sone for veitrafikk. 

6.5 Parkering 

Vedtekter for løsing av parkering i planarbeid, ble sist revidert 07.10.2002. For bolig-
bebgyggelse kreves det oppstilligsplass for 1,25 bil per boenhet. I kommuneplanens 
arealdel som er under behandling er kravet for ”øvrige områder”  2 bilplasser for bo-
enhet over 60m2  og 1,5 bilplasser for boligenhet under 60m2. Parkering løses på 
egen eiendom. Bestemmelser fra gjeldene plan tar utgangspunkt i kommuneplanens 
arealdel for 2015-2025 og legger opp til en biloppstillingsplass og en garasjeplass pr. 
boenhet. Ved ekstra boenhet under 75m2 tillates en ekstra biloppstillingsplass. 

6.6 Tilknytting til infrastruktur 

Vann-, avløps- og overvannsledninger føres videre i Nygjerdesvingen og de enkelte 
tomtene kobler seg på dette via private stikkledninger. Ev. kan overvann ledes ut i 
tilgrensende friområde i øst og sør. 

Istad Nett har høyspent- og lavspent kabel inne på planområdet og i grensen mot 
vest. Like utenfor planområdet i sørvest står en trafo. Istad Nett er godt i gang med 
utbygging av fiber i området.  

6.7 Trafikk 

6.7.1 Kjøreatkomst 

Nygjerdesvingen som i dag stopper på to steder langs vestsiden av planområdet, vil 
bli knyttet sammen inne på planområdet. Denne vil fungere som atkomstveg for ut-
byggingen. Nygjerdesvingen går videre ut på Årømyran og Årølivegen som så kom-
mer ut på Årødalsvegen (R64). 

6.7.2 Utforming av veger 

Vegen inne på planområdet er en fortsettelse av Nygjerdesvingen som i dag stopper i 
grensa mot vest. Vegen er klassifisert som en Atkomstveg (A1) med fartsgrense 
30km/t. Kjørebanen har en bredde på 5,5m med 1,5m sideareal. Langs den nordre 
delen av Nygjerdesvingen er det fortau med en bredde på 2,5m. Vegen ligger i et til-
nærmet flatt landskap. 
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6.7.3 Tilgjengelighet for gående og syklende 

Fortau på nordre del av Nygjerdesvingen fortsettes inn i planområdet og knytter seg 
på gang- og sykkelveg som ligger i friområdet øst for planområdet. Gang- og sykkel-
vegen her har forbindelse nordover til fotgjengerovergang til gang– og sykkelveg 
langs Årølivegen. Østover gir den tilgang til barnehage og fremtidig skole. Sørover gir 
den tilkomst via noe kjøreveg til busstopp ved Fannefjordvegen eller vestover mot 
boligområder.  

6.7.4 Tilrettelegging for sykkelparkering 

I kommuneplanens arealdel som er under behandling, er det krav til 2 sykkelplasser 
for boliger over 60m2. Dette løses på egen tomt og settes som et minimumskrav i be-
stemmelsene. 

6.7.5 Kollektivtrafikk 

Ca 350m i begge retninger er det bussholdeplass på begge sider av Årølivegen. Den 
ene nås via fortau og fotgjengerovergang fra Nygjerdesvingen via Årømyran og til 
Årølivegen. Den andre nås via gang- og sykkelveg med forbindelse til Årølivegen i 
øst. Her går linje 701 som på hverdager har avgang hver halvtime fra kl 6 til kl 19. 
Bussen kjører da ca hver time frem til kl23 med i alt 33 avganger. På lørdager er det 
22 avganger mellom kl 7 til kl 23. På søndager er det 7 avganger mellom kl 14 og kl 
23. 

Langs Fannefjordvegen er det tilgjengelig busstopp med retning vestover. Via en un-
dergang er det tilgang til busser som skal østover.  

6.8 Miljøtiltak 

Bebyggelsen planlegges med solide materialer og materialer med lavt karbonavtrykk. 
Det legges også til rette for å benytte grønne tak gjennom bestemmelsene. Grønne 
tak, grønne arealer mellom bygninger, videreføring av mesteparten av kvartalsleke-
plassen og friområdet sør og øst for området, vil gi et godt grunnlag for håndtering av 
overflatevann. Bebyggelsen kobles til nett for bortledning av overvann. Friområdet 
øst og sørøst for planområdet brukes til fordrøyning. I friområdet GF for lek kan det 
ev. etableres vannspeil/ bekk. 

6.9 Universell utforming 

Kvartalslekeplassen er offentlig og opparbeides i henhold til TEK10. Friområdet er 
også offentlig. Her legges det til rette for tilkomst inn i området. 
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6.10 Uteoppholdsareal 

Normen i kommuneplanens arealdel som er under høring setter krav til 50m2 på 
egen grunn for områder utenfor sentrum. Samtlige tomter har tilstrekkelig med privat 
uteareal og det legges opp til utearealer med ulike kvaliteter alt etter sol, utsikt og 
støyforhold. I tillegg er det en felles kvartalslekeplass sentralt på planområdet og et 
felles friområde sør og øst for planområdet. 

6.11 Lekeplasser 

Hovedadkomst til kvartalslekeplassen er fra fortau langs Nygjerdesvingen. Plassen 
er omringet av boligbebyggelse med maks mønehøyde på 9m, men nesten hele 
plassen vil være solbelyst kl 15 ved vårjevndøgn. Kvartalslekeplassen skal som et 
minimum inneholde balløkke, sandareal, et lekeapparat og sitteplasser. Deler av 
arealet skal ha fast dekke for bruk av trehjulsykkel, barnevogn og rullestol.  

Friområdet sørøst i planområdet vil fungere som et supplement til kvartalslekeplas-
sen i form av en naturlekeplass. 

6.12 Eksisterende og ny vegetasjon 

Bestemmelsene regulerer forholdet til eksisterende vegetasjon. Krattskogen vokser 
fort opp. Foruten markdekket tillates det å rydde vegetasjon før det foreligger bygge-
tillatelse. Inne på planområdet blir det opparbeidede plener samt mulighet for grønne 
tak i form av Sedum. 

6.13 Friområder 

Like øst for området er et friområde med ”Sølvdammen”, tursti og blandingsskog med 
hovedvekt av bjørk, rogn og lerk. Tilkomst fra Nygjerdesvingen via gang- og sykkel-
veg. Sørøst i planområdet er det også et offentlig friområde (se punkt .9 og 6.11). 
Dette har adkomst fra Nygjerdesvingen og henger naturlig sammen med friområdet 
nevnt over. 

6.14 Situasjonsplan og rekkefølgebestemmelser 

Det skal leveres en situasjonsplan i forbindelse med byggesøknad. Den skal vise ek-
sisterende og nye koter, nødvendige trapper og støttemurer, adkomst, parkering, re-
novasjon, snølagring, garasjeplassering og uteoppholdsareal. For fellesområder skal 
også vegetasjon vises. 

Det settes rekkefølgebestemmelser for følgende; 

Markdekket skal ikke fjernes før det foreligger rammetillatelse. Dette for å unngå å at 
områder blir sjenerende dersom utbygging lar vente på seg. 
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Tekniske planer for veg, vann, overvann og avløp skal være godkjent av kommunen 
før det gis igangsettingstillatelse. Straks anleggsarbeidet er avsluttet, skal trafikkom-
rådet istandsettes og terrenget tilsås/beplantes. Dersom anlegget tas i bruk vinters-
tid, skal det opparbeides så snart som mulig påfølgende år. Infrastruktur skal være 
opparbeidet før bebyggelsen kan tas i bruk. 

Nærlekeplassen skal ferdigstilles før det gis ferdigattest for første bolig. 

Før ferdigattest gis, skal tilhørende uteareal være ferdig opparbeidet slik det er be-
skrevet og godkjent i situasjonsplanen. Dersom bygninger eller områder tas i bruk 
vinterstid, skal utearealene opparbeides så snart som mulig påfølgende år. Dette 
gjelder støyskjerm langs Årølivegen i samsvar med støyvurdering samt tilsåing/ be-
plantning og belysning av områder for alminnelig ferdsel. 

6.15 Landbruksfaglige vurderinger 

Planen omfatter jordbruksareal og skog med høy bonitet. Jordbruksarealet brukes i 
dag av hester. Skogen er ikke utnyttet. Området har liten betydning for landbruket og 
skogbruket i dag da det er et smalt grøntområde mellom boligbebyggelse og fremti-
dig skole. Området er regulert og det gjøres kun justeringer av eksisterende regule-
ring. 

6.16 Kulturminner 

Det er ingen kjente kulturminner verken i eller like utenfor planområdet. Arkeologiske 
undersøkelser er heller ikke påkrevd. 

6.17 Sosial infrastruktur 

I området finnes følgende barnehager 
Espira Årølia Barnehage (1-6 år) 
Krohnstad Montesorribarnehage (1-6 år) 

Kapasiteten på Kviltorp barneskole er liten, kommunen jobber med å flytte skole-
grensene for å få dette til å gå opp. Med et perspektiv på 5-7 år, vil ikke dette grepet 
være tilstrekkelig. Området grenser i øst til planlagt skole for Årø. Det er usikkert om 
dette blir en barne- og ungdomsskole eller en ren barneskole. Bergmo ungdomsskole 
har kapasitet og tendensen er at det blir bedre kapasitet der fremover. 

Pleie- og omsorgstjenesten i Molde kommune er inndelt i 5 geografiske omsorgs-
sentre. Planområdet tilhører Bergmo. Hvert omsorgssenter har ansvar for alle pleie- 
og omsorgstjenester. Dette omfatter; 

- heldøgnsplasser i sykehjem 

- hjemmebaserte tjenester 
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- dagsenter 
- botilbud 

Røbekk omsorgssenter like sør for området på sørsiden av Fannefjordvegen.  
Bergmo omsorgssenter 
Råkhaugen omsorgssenter og sjukeheim 

Molde har 26 fastleger. Legesenteret i Molde har 13 ledige plasser, Legekontoret 
Molde Brygge AS har 6 ledige plasser, Kvam Legesenter har 110 ledige plasser og 
Skåla Legekontor har 3 ledige plasser. 

Ambulansestasjonen i Molde er stasjonert ved Molde Sykehus. Utrykkingstid for am-
bulanse er beregnet til 8 min basert på brannvesenets beregning om 1min per km. 

Brannvesenet i Molde har kasernert mannskap og har dermed ikke noe tillegg til ut-
rykkingstid som beregnes som 1 min per km. Utrykkingstid til midt i planområdet blir 
da 6 min. 

6.18 Teknisk infrastruktur 

- Området kobler seg på vann, avløp, overvann, strøm og internett som videre-
føres i utvidelsen av Nygjerdesvingen. 

- RIR henter søppel i området. Det planlegges separate søppeldunker for hver 
boenhet slik det er ellers i området. 

- Det vil bli økt trafikk innad i feltet og på tilgrensende veinett. Veiene i feltet er 
tilrettelagt for planlagt utbygging da det er en mindre justering av eksisterende 
regulering. Forholdene for myke trafikanter er også god. ÅDT for Årødalsve-
gen er 8030. Utbyggingen vil ikke ha stor innvirkning på kapasiteten for veinet-
tet. 

- Avinor Molde lufthavn Årø skal varsles på forhånd og godkjenne all bruk av 
byggekraner. Mobilkran kan benyttes uten krav til separat radioteknisk vurde-
ring. Avinor tillater en maks byggehøyde på 9m over gjennomsnittlig planert 
terreng. 

6.19 Overordnete planer 

Planen tar utgangspunkt i eksisterende bestemmelser fra gjeldende reguleringsplan. 
For forhold det ikke eksisterer bestemmelser eller vedtekter for, har vi basert forsla-
get på kommuneplanens arealdel som er under behandling.  

6.20 Landskap 

Planområde ligger på en flate og vil ikke være synlig fra Fannefjordvegen (E39). Ut-
byggingen skjer i et etablert området og blir en naturlig utvidelse av eksisterende 
byggeområde. 

6.21 Stedets karakter 
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Området består i dag av en blanding av flermannsboliger og eneboliger med skrått 
tak i ulike varianter. Reguleringen viderefører i hovedsak byggegrenser, høyder og en 
gjennomsnittlig utnyttelsesgrad fra eksisterende regulering. Området legger opp til 
tett eneboligbebyggelse med et helhetlig preg gjennom materialbruk og detaljering. 
Takform varieres mellom skrå og flate tak med innslag av grønne tak. Prosjektet har 
et mål om å skape et område som skiller seg fra eksisterende og som kan tilby en 
annen type boliger og bokvalitet enn det som ellers tilbys. 

7. Konsekvensutredning 

Det er ikke satt krav til konsekvensutredning i henhold til Forskrift om konsekvensut-
redning §2 ledd d). Detaljreguleringen omfatter ikke nye områder til utbyggingsfor-
mål. 

7.1 Krav om konsekvensutredningen 

Se punkt 7. 

7.2 Oppsummering av konsekvensutredningen 

Planen skal ikke konsekvensutredes. 
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