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Innledning og bakgrunn for planforslaget
Hensikten med planen
Formålet med reguleringsplanen er å legge til
rette for etablering av
forsamlingslokale/menighetshus og kontor (for
utleie) i dagens bygningsmasse hvor Slatlem
Molde AS driver bilforretning. Planområdet
omfatter hele gnr/bnr 29/725 og deler av 29/858
og 29/610. Plannummer er 201802, saksnummer
er 2018/171. Planområdet er på ca. 4 daa.

Organisering av planarbeidet
Pinsemenigheten Sion Molde og omegn står som
forslagstiller for reguleringsplanen. Sweco Norge
AS er engasjert til å utarbeide planforslaget.

Forhold til forskrift om
konsekvensutredning
Molde kommune har vurdert forholdet til krav om
konsekvensutredning og har besluttet at det ikke
stilles krav til konsekvensutredning ut fra § 2 - § 4
i Forskrift om konsekvensutredning.

Figur 1-1: Oppstartsannonse fra Romsdals budstikke.
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Planprosessen
Tabell 2-1: Oversikt over datoer i forbindelse med varsel om oppstart av detaljregulering, samt møter med
offentlige interessenter etter forslagsstillers initiativ

06.03.2018
09.03.2018
12.03.2018
19.03.2018
21.03.2018
30.04.2018
23.05.2018
24.05.2018
19.06.2018
28.06.2018

02.10.2018
05.10.201820.11.2018

Oppstartsmøte avholdt med Molde kommune
Brev til høringsinstanser til reguleringsplaner, grunneiere og naboer ble sendt ut*
Oppstartsannonse ble kunngjort i Romsdals Budstikke
Forslagsstillers initiativ - møte med Statens vegvesen region midt, plan- og
trafikkseksjonen
Oppstart av reguleringsplanarbeid kunngjort på Molde kommunes hjemmesider
Frist for innspill til oppstartsvarsel
Forslagsstillers initiativ - møte med Statens vegvesen region midt, plan- og
trafikkseksjonen og plan- og prosjekteringsseksjonen
Forslagsstillers initiativ - møte med Molde kommune, plan- og utviklingsavdelingen
vedrørende kommuneplanens krav til parkering og løsninger vedrørende dette
Reguleringsplanforslaget på sakslisten i Plan- og utviklingsutvalget, Molde kommune
(saksnummer PS 48/18). Saken legge ikke ut på høring.
Forslagsstillers initiativ - møte med Molde kommune, plan- og utviklingsavdelingen
vedrørende mulige løsninger for å behandle planen på nytt i plan- og
utviklingsutvalget.
Reguleringsplanforslaget på sakslisten i Plan- og utviklingsutvalget, Molde kommune
(saksnummer PS 71/18). Saken legges ut på høring.
Reguleringsplanforslaget legges ut til offentlig ettersyn,

*) Det ble dessverre oppdaget i løpet av arbeidet med reguleringsplanen at brev til grunneiere og
offentlige aktører vedr. «Varsel om oppstart av Detaljregulering Sion Molde, nytt menighetshus»
inneholdt feil dato (årstall). Datoen/årstallet var «2017», når det skulle vært «2018». Sweco anser
dette som en såkalt formalfeil/inkurie, og håper- og regner med at siden brevet ble sendt i februar og
mars 2018 og det uriktige årstallet er tilbake i tid, er det likevel klart ut fra sammenhengen hva som er
ment. Planarbeidene ble også annonsert i Romsdals Budstikke, samt på kommunens sider. Sweco ba
14.06.2018 pr mail om at kommunalsjefen skulle opplyse vedrørende dette under møtet i plan- og
utviklingsutvalget 19.06.2018, og at det for ordens skyld også skulle protokollføres.
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Planstatus og rammebetingelser
Overordnede planer
Kommuneplanens arealdel for Molde by, 2015 – 2025, vedtatt i Molde kommunestyre i sak 97/16,
6.10.2016 er gjeldende innenfor planområdet. Der det er motstridende interesser mellom eldre
reguleringsplaner og den nye kommuneplanen, skal kommuneplanen gjelde.

Figur 3-1: Utsnitt av «Kommuneplanens arealdel for Molde, del 1, 2015-2025 – Arealplan fra Strande til Aukra
grense», kilde: http://tema.webatlas.no/molde/planinnsyn?planid=201334, 2018-04-30.

Kommuneplanen legger følgende føringer for reguleringsplanarbeidet:
• Kommuneplanens arealdel stiller krav om 90 parkeringsplasser for prosjektet. Planprosessen
må vurdere muligheter til å etablere parkeringsplasser. Det må ses på samordning med
naboer og hvilken betydning beliggenhet i forhold til gang-, sykkel- og kollektivtraseer har.
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Figur 3-2: Utsnitt av Molde kommunes temakart og planbestemmelser (Kommuneplanens arealdel for Molde, del
1, 2015-2025).

Gjeldende reguleringsplan
Gjeldende detaljreguleringsplan for planområdet er «Reguleringsplan for Kviltorp» (planID: 0776,
ikrafttredelse 02.04.1979). Området er regulert til småindustri/lager, se figur nedenfor:

Figur 3-3: Reguleringsplan for Kviltorp (kilde: molde/Planinnsyn, 2018.03.20)
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Tilgrensende reguleringsplaner til planområdet
• Planid 201617, Detaljregulering for Kometvegen 1-5, vedtatt 15.3.2018. Arealet øst for
planområdet er regulert til forretning/kontor/industri (se bilde nedenfor).
• Planid 1086, Midtre vesentlig reg.endring kviltorpområdet, vedtatt 8.7.1986. Arealet er regulert
til industriområde.
• Planid 1683, Vesentlig reg. endring for Tøndergård – Furukollen. Regulert areal til dagens E39.

Figur 3-4:Utsnitt av detaljregulering for Kometvegen 1-5 (201617).
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Beskrivelse av planområdet, eksisterende forhold
Beliggenhet
Planområdet er på ca. 4 daa og beliggende på Kviltorp øst for Molde sentrum. Området
avgrenses av Kometvegens vegkant i nord og eiendomsgrense mot gnr/bnr 29/725 i sør. Det er ca.
3,5 km til Molde sentrum og 900 meter til Årø lufthavn.

Figur 4-1: Blå firkant markerer området som omreguleres (kilde: kilden.skogoglandskap.no. 22.03.2018,
bearbeidet av Sweco).

Dagens arealbruk
Området er i dag regulert til «småindustri/lager», og Slatlem bilverksted og bilutsalg holder til i
lokalene. Nord for planområdet ligger boligbebyggelse. E39 ligger parallelt med eiendommen i sør,
hvor gang- og sykkelvegen ligger omtrent mot eiendomsgrensen.
Det ble i 1987 tinglyst en midlertidig vegrett over eiendommen gbnr 29/725, som gir adkomst til gbnr
29/8.
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Figur 4-2: Oversikt over dagens arealbruk (kilde: kart.finn.no 07.05.2018).

Stedets karakter
Området ligger i overgangssonen mot den tettere bebyggelsen i sentrum av Molde med en blanding
av frittliggende eneboliger og næringsvirksomhet. Eiendommen er preget av at den ligger inntil E39
som er hovedinnfartsåren til Molde. Inntil bygningsmassen er det asfalterte flater som benyttes til
parkering og trafikkareal.
Bygningsmassen på eiendommen ble etablert i 1987, har et nøkternt uttrykk og har vært benyttet til
bilforretning og verksted i lang tid. Bygningsmassen i seg selv har liten estetisk verdi. Øst for
eiendommen er det næringsvirksomhet, mens over et par eiendommer mot vest er
næringsbebyggelsen oppbrutt av eneboliger.
Planområdet har kort avstand til sjøen med store friluftsområder sør for E39. Terrenget stiger slakt
nordover fra Kometvegen, hvor det hovedsakelig er frittliggende småhusbebyggelse med små hager. I
tillegg ligger Lergrovik gård ca. 700 meter øst for planområdet og Retiro ca. 500 meter mot vest. Dette
er med på å gi bydelen et grønt preg.

Landskap
Planområdet ligger i sørvendt helning med gode lys- og solforhold. Opprinnelig besto området av
landbruksområder som ble bebygd med bolig og næringsareal fra 60-tallet og utover. Landskapet er
også påvirket av at det ligger nært fjorden i et maritimt miljø.

Kulturminner og kulturmiljø
Det er ikke registret kulturminner i eller nær planområdet.

Naturverdier
Planområdet er i dag asfaltert og det har ingen eksisterende naturverdier.
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Rekreasjon og uteområder
Planområdet er påvirket av trafikken på E39 og aktiviteten Slatlem bedriver på planområdet i dag, og
eiendommen i seg selv vurderes å ha liten rekreasjonsverdi. Gang- og sykkelvegstrekningen langs
E39 er sentral både for gjennomgangstrafikk og er benyttet for kortere, lokale turer.
Kometvegen i nord er som de fleste gatene i området benyttet av gående og syklende og er skjermet
for trafikken på E39. Denne benyttes også som skoleveg til Kviltorp barneskole og gir adkomst til
idrettsanlegget på Lubbenes. Utover denne aktiviteten er det få verdier for rekreasjon.

Trafikkforhold
4.8.1 Vegsystemet
Planområdet har adkomst via Kometvegen, som er tilknyttet Kviltorpvegen i et T-kryss. Krysset
Kviltorpvegen X E39 er et fullkanalisert, signalregulert kryss med to kjørefelt i Kviltorpvegen inn mot
krysset. Lengden på venstresvingefeltet er målt til 40 meter. I signalanlegget aktiverer gående signalet
med trykknapper. Det er gjennomgående gang- og sykkelveg i øst-vest retning langs E39, mens det
opp (nordover) Kviltorpvegen er anlagt fortau langs vestsiden av vegen.
I reguleringsplan for E39 Kviltorp – Lergrovika er E39 omregulert til 4-feltsveg, og krysset
Kviltorpvegen X E39 er omregulert til rundkjøring. ÅDT på E39 er ca. 15 000, med 10 % andel
tungtrafikk. ÅDT i Kviltorpvegen er ca. 3000, med 5 % tungtrafikkandel.
Kometvegen er omregulert i detaljreguleringsplanen for Kometvegen 1-5 (planid 201617). Dagens veg
er omtrent 5,5 meter bred, i reguleringsplan for Kometvegen 1-5 er regulert bredde 6 meter med
tosidig fortau.
Kometvegen har liten trafikk i dag og har ikke en egen løsning for gående og syklende. I krysset
mellom Kometvegen og Kviltorpvegen er det dårlig sikt fra Kometvegen mot nord, dette er det tatt
hensyn til i reguleringsplan for Kometvegen 1-5.

Figur 4-3: Bilde av Kometvegen (kilde: google streetview, 23.03.2018).

4.8.2 Kollektivtilbud
Det er anlagt bussholdeplasser langs E39 like sør for planområdet. Bussruter (rute 701) kjører i dag
forbi området og har busstopp ved planområdet med 20 minutters intervall. I tillegg går det regionale
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busser blant annet fra Trondheim, Kristiansund, Eide og Fræna, Kleive, Skåla og Åndalsnes m.m. Det
er også holdeplasser for skolebuss langs Kviltorpvegen nordøst for planområdet.

Figur 4-4: Linjekart for bybussene. Kilde: www.frammr.no, 24.04.2018.

4.8.3 Trafikksikkerhet
Trafikksikkerheten i området vurderes som god, med unntak av siktforholdene i krysset mot
Kviltorpvegen. Det er registrert 4 politirapporterte personskadeulykker i krysset mellom E39 og
Kviltorpvegen i løpet av de siste ti årene. Alle med lettere personskade. En av ulykkene var fotgjenger
i signalanlegget.

Dagens turproduksjon
Asplan Viak har vurdert en turproduksjon fra Kometvegen 1-5 til ca. 200 kjøretøy/døgn.
Kometvegen 7 inneholder en bilforretning med verksted på til sammen 2298 m 2. Turproduksjonen i
dagens situasjon er beregnet til ÅDT 180 / YDT 230. For nærmere beskrivelse av forutsetninger for
beregning av turproduksjonen, viser vi til notatet «reguleringsplan for nytt menighetshus –
dokumentasjon av trafikkberegninger», datert 22.05.2018.

Barns interesser
Området har i dag ingen spesiell verdi i forhold til barn og unges interesser, med unntak av at
Kometvegen benyttes som skoleveg til Kviltorp skole, som ligger øst for planområdet. Vest for
planområdet ligger Lubbenes idrettsanlegg og Bergmo ungdomsskole. Sør for området ligger
friluftsområdet på Retiro.
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Figur 4-5: Tilbud for barn og unge (kartkilde gislink.no, 24.04.2018). Blå ring indikerer planområdets plassering.

Teknisk infrastruktur
Det er i dag opparbeidet teknisk infrastruktur, vann, avløp og elektro, til eiendommen.
Slatlem driver i dag bilforretning og verksted på eiendommen. I forbindelse med denne driften er det
etablert oljeavskillere under bakken på bygningens vestside. Planområdet består i dag av tette flater,
og det er ingen naturlig infiltrering av overflatevann.

Grunnforhold
Området ligger under marin grense. NGUs karttjeneste viser at planområdet ligger i overgang mellom
tykk morene, og tynn morene, se figur 4-6. På figuren er tykk morene i vest. Tomten og området rundt
er relativt flatt, med små høydeforskjeller. Tomten ligger ca. 250 meter vest for SVVs kvikkleiresone
Kviltorp hvor det er påvist to punkter med sprøbruddmateriale. Kvikkleiresonen er beskrevet i rapport
T75A fra SVV. Det er ikke påvist kvikkleire nærmere tomten enn dette.
I reguleringsplanarbeidet for E39 ble det bl.a. grunnboret vest for Kviltorpvegen for å undersøke for
planlagt undergang ved regulert rundkjøring. Vest for Kviltorpvegen ble det registret fast
morenemasse til berg.
Det aktuelle tiltaket medfører ingen geotekniske utfordringer, da det i hovedsak reguleres endringer i
planløsning i eksisterende bebyggelse, og ikke regulering av nye konstruksjoner på tomten. På
bakgrunn av dette og de geotekniske forholdene, er det konkludert med at det ikke er behov for nye
grunnundersøkelser i planområdet.
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Figur 4-6: Grunnforhold. Kilde: ngu.no, 20.04.2018.

Støyforhold
Statens vegvesen har kartlagt alle riks- og fylkesveger der det er flere enn 8200 kjøretøy i døgnet.
Kartleggingen er gjennomført i henhold til Forskrift til forurensingsloven om begrensning av
forurensning, kapittel fem om støy (Kilde: Statens vegvesen, 8.5.2018).
Planområdet er utsatt for støy fra E39, og ligger innenfor midtre del av gul flystøysone i
flystøysonekart for Molde lufthavn Årø for perioden 2011 – 2022. Reguleringsformålet regnes ikke som
støysensitivt, men det stilles krav til innendørs støynivå i forbindelse med bruksendringen og
ombygging av bygningens fasade.

Figur 4-7: Støy fra E39 og Fv 404 med dagens trafikkmengde (kilde: gislink.no, 08.05.2018).
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Forholdet mot Molde lufthavn Årø
Planområdet ligger ca. 1100 meter vest for landingsterskel til bane 07 ved Molde lufthavn, og ligger
innenfor restriksjonsplanen for flyplassen. Restriksjonshøyden (sidehøyden) innenfor planområdet er
på kote 26 moh i søndre ende av planområdet og stiger til kote 38 moh i nordre ende av planområdet.
Terrenghøyden innenfor planområdet ligger på kote 5 – 7 moh. Dersom det skal etableres
bygg/påbygg/anlegg høyere enn byggerestriksjonskrav på kote 26 moh, skal det sendes søknad til
Avinor Flysikring for radioteknisk vurdering og godkjenning.

Beskrivelse av planforslaget
Planlagt arealbruk og reguleringsformål
Området som reguleres er delt inn i følgende reguleringsformål:
§ 12-5. Nr. 1 – Bebyggelse og anlegg
- Kombinert bebyggelse og anleggsformål (BKB): Forsamlingshus og kontor
§ 12-5. Nr. 2 – Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur
- Kjøreveg
- Fortau
§ 12-6 Hensynssoner
- H140 – Frisikt
- H210 – Rød støysone
- H220 – Gul støysone

Bebyggelsens plassering og utforming
Det er ikke planlagt vesentlige endringer i bygningen på eiendommen. Dagens bygningsmasse vil i
hovedsak beholdes, men fasaden mot nord endres ved at tilbyggene og kjørerampen her rives. Øvrige
fasader endres ved at de tilleggsisoleres og kles med hvite plater. I tillegg skiftes alle vinduer i bygget.
Eksisterende bebyggelse har maksimal byggehøyde ca. 8,3 meter. Reguleringsplanen setter
maksimal byggehøyde på kote 15 i hele bebyggelsesområdet for å få tilstrekkelig areal til
gesims/isolasjon ol. Dette tilsvarer en byggehøyde på ca. 9 meter. Det tillates maksimalt to innvendige
etasjer. Det er tillatt med tekniske installasjoner/tekniske rom på taket opp til kote 18. Disse skal
trekkes tilbake fra gesims.
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Figur 5-1: Bygningens fasade sett fra nordvest (kilde: Kosbergs Arkitektkontor AS, 11.05.2018).

Bebyggelsen vil få en oppgradert fasade som skal ha et mer moderne uttrykk. Kriteriene i plan- og
bygningsloven vedrørende innendørs støy skal oppfylles. Dersom dette ikke er mulig skal det
synliggjøres i byggesaksbehandlingen. Tiltakshaver skal sikre at det blir søkt om forhold vedrørende
lokal radiostasjon og radioantenne til rette instanser før flytting av denne.

Grad av utnyttelse
Grad av utnyttelse beregnes som bebygd areal BYA (m2) innenfor formålsgrensen for kombinert
formål. Utnyttelsesgrad (BYA) er satt til 3000 m2 og omfatter summen av bebygd areal for alle
bygninger, bygningsdeler og konstruksjoner over bakken, åpent overbygd areal og nødvendig areal for
biloppstillingsplasser på tomta. En parkeringsplass regnes til 18 m2. Parkeringsplasser kan
opparbeides utenfor byggegrensen.

Planlagt aktivitet i bygget
Bygget skal ha to etasjer som i dag. I første etasje planlegges blant annet kafé, rom for barnepass, tre
kontorer for administrasjon, møtesal, toalett og garderobeløsninger, samt diverse lager og varemottak.
I andre etasje er det tenkt blant annet galleri for møtesal, tekniske rom, barne- og ungdomsavdeling,
radio PS, samt kontorer for utleie (muligens ca. 300-400 m2) mot sør.
Menighetshuset skal i hovedsak benyttes til Sions aktiviteter, men menigheten vil også prioritere å
være en positiv bidragsyter for nærmiljøet og Molde by. Kviltorp skole har allerede gjort avtale med
mulighet til å benytte møtesal. Andre aktører vil også ha mulighet til å leie lokalene ved behov når det
passer med Sions øvrige aktiviteter.
Sions aktivitetsplan varierer over året, men i normalsituasjonene på søndager vil det være ca. 140
besøkende til lokalet. I ukedagene er besøkstallet lavere. Ved høytider som påske, pinse og jul vil
besøkstallet være høyere og kunne komme opp mot 300 besøkende.

Rekreasjon og uteområder
Gjeldende kommuneplan stiller ikke krav til uteoppholdsareal for forsamlingshus/kontor. Tiltaket endrer
ikke på situasjonen i forhold til rekreasjonsarealer i området.
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Trafikkforhold
5.6.1 Kjøreadkomst
For Kometvegen videreføres vegstandard Sa2 fra reguleringsplan for Kometvegen 1-5. Kometvegen
skal ha en vegbredde på 6 meter og det er anlagt 2,5 meter fortau på begge sider av vegen.
Kometvegen 7 har i dag innkjøring over hele eiendommens bredde mot Kometvegen.
Reguleringsplanen foreslår å stramme inn dette ved at det etableres definerte avkjørsler til
eiendommen fra Kometvegen. Ved beregning av frisikt er det brukt dimensjonerende hastighet 30 km/t
og forkjørsveg.
5.6.2 Kollektivtilbud
Dagens holdeplasser for kollektivtrafikk opprettholdes og ligger langs E39 syd for eiendommen,
utenfor planområdet. Dette gir god tilgjengelighet for kollektivtrafikk til området.
5.6.3 Turproduksjon
Det er antatt at planområdet gir plass til 24 kontoransatte. Dette er summen av egne ansatte i
menigheten og ansatte i utleiedelen. Det antas videre at hver ansatt gir 2 bilturer per virkedøgn (YDT)
og 1,4 bilturer per ÅDT.
Menighetshuset er antatt å romme 300 seter, og gi en bilturproduksjon på 0,14 ÅDT og YDT per sete.
Tallet er lavt, og skyldes at det er antatt samlinger kun 2 ganger i uken. For dagene hvor det er
aktivitet på menighetshuset, er det antatt følgende:
• Personturer per besøk: 2
• Andel personer som ankommer i bil: 75 %
• Personturer i bil per besøk: 2 * 75 % = 1,5
• Personer per bil: 3
• Bilturer per besøk: 1,5 / 3 = 0,5
For nærmere beskrivelse av forutsetninger for beregning av turproduksjonen, viser vi til notatet
«reguleringsplan for nytt menighetshus – dokumentasjon av trafikkberegninger», datert 22.05.2018.
Med forutsetningene som er brukt, kommer vi frem til en beregnet bilturproduksjon som vist i tabellen.
Tabell 5-1: Beregnet bilturproduksjon.

Arealbruksformål

YDT

ÅDT

Kontor
Menighetshus
Sum planforslag
Dagens situasjon
Endring fra i dag

48
42
90
230
-140

34
42
76
181
-104

Til
6
0
6
24
-18

Morgenrush
Fra
1
0
1
5
-4

Sum
7
0
7
34
-27

Til
1
0
1
10
-10

Ettermiddagsrush
Fra
Sum
1
7
0
0
1
7
5
34
-4
-27

Beregningene viser at dagens situasjon har en beregnet bilturproduksjon på YDT/ÅDT 230/181.
Tilsvarende tall for planforslaget er 90/76. Beregningene viser at biltrafikken vil gå ned som følge av
tiltaket.
På dager med større arrangementer, er beregnet bilturproduksjon for menighetshuset:
300 sitteplasser * 0,5 bilturer/sitteplass = 150 bilturer. Bilturene til kontorlokalet kommer i tillegg, slik at
totalt antall bilturer blir 150 + 48 = 198. Dette betyr at det selv på dager med arrangementer, vil det bli
færre bilturer enn dagens situasjon.
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5.6.4 Trafikksikkerhet for myke trafikanter
Trafikksikkerheten for Kometvegen forbedres ved etablering av tosidig fortau på strekningen. Det er
ellers ingen endringer i løsninger for gående og syklende.
5.6.5 Parkering
Kviltorp ligger i parkeringssone «øvrige områder» i Kommuneplanens arealdel 2015 – 2025 og stiller
følgende krav til parkering på eiendommen:
Tabell 5-2: Tabell fra kommuneplanens arealdel for Molde, del 1, 2015-2025. Kun relevante krav listet opp.
Bilplasser
Virksomhet
P-formål
Øvrige områder Krav i planforslaget
Min - Maks
Kontor

Ppl/100 m2
BRA

1,0 – 3,0

Kontor (for eksempel 300-400 m2): Min 3 p-plasser
– maks 12 p-plasser.

Forsamlings- og
konferansesenter

Ppl per
10/sitteplass

>= 3,0

Forsamlings- og konferansesenter (for eksempel
300 sitteplasser): Mulig dimensjonerende antall
sitteplasser for forsamlingslokale 300 stk. Krav:
minimum 90 p-plasser.

Sykkelplasser
Virksomhet

P-formål

Øvrige områder

Krav i planforslaget

Kontor

Ppl/100 m2
BRA

0,5

Kontor (for eksempel 300-400 m2): Min 1,5 p-plass

Forsamlings- og
konferansesenter

Ppl per
10/sitteplass

1,0

Forsamlings- og konferansesenter (for eksempel
300 sitteplasser): Min 30 p-plasser

Kontorvirksomhet og bruk av forsamlingslokalene vil som regel foregå på ulike ukedager og ulike tider
av døgnet. Når det er stor aktivitet i forsamlingslokalene så er dette som regel utenfor arbeidstid for
kontorlokalene, og det vil være antall parkeringsplasser for forsamlingslokalet som er
dimensjonerende for løsningen. Det er i utgangspunktet krav om 90 parkeringsplasser på egen
eiendom dersom det legges til rette for 300 sitteplasser.
For kontordelen i bygningen er det krav om 12 parkeringsplasser, disse dekkes av parkeringsarealet
på byggets nordside, hvor det er satt av 37 parkeringsplasser.
Kommuneplanen stiller krav om 35 parkeringsplasser for sykkel. I foreløpig mulighetsstudie for
sykkelparkering er det lagt inn 49 parkeringsplasser for sykkel. God kapasitet og tilrettelegging for
sykkel kan føre til at flere velger å benytte dette som transportmiddel slik at antall kjørende reduseres.
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Tilgjengelig antall parkeringsplasser på
eiendommen
En mulighetsstudie vedrørende parkeringsareal
viser at det er mulig å etablere ca. 50
parkeringsplasser på gbn. 29/725 (tomten som
reguleres). I en midlertidig situasjon er det også
mulig å benytte parkering langs byggets sørside
mot E39, hvor det er skissert 13
parkeringsplasser. Disse parkeringsplassene vil
ikke lenger kunne benyttes når fremtidig
firefeltsveg etableres, men det er ønskelig å
finne en erstatning for disse i forbindelse med
reguleringsplanprosessen for E39 i tett
samarbeid/dialog med Staten vegvesen. I
permanent situasjon forutsettes det derimot at
det etableres 50 parkeringsplasser på
eiendommen.
Det legges opp til en løsning for sykkelparkering
langs nord- og sørsiden av bygningens fasade.
Totalt er det skissert 49 sykkelparkeringsplasser
på eiendommen, et antall som er høyere enn
kravet i kommuneplanen. Dette gir et tydelig
signal om at sykkel som transportmiddel skal
prioriteres.

Figur 5-2: Forslag til parkeringsløsning på eiendommen.
Parkeringsplassene i sør er midlertidige (kilde: Kosberg,
19.12.2018).

Figur 5.2 viser at det er et avvik på 40 parkeringsplasser på eiendommen i forhold til kommuneplanens
krav. Dette må løses med å benytte tilgjengelige parkeringsareal i nærområdet.
Forslagsstillers opplevde parkeringsbehov
Det vil være ulik aktivitet i forsamlingslokalet gjennom ukene og året. Tiltakshaver Sion opplyser om
følgende aktiviteter:
• Normalsituasjon (ukedagene) – Ved arrangement på ettermiddag er det per dags dato opp til
ca. 90 besøkende. På dagtid er besøkstallet lavere. 90 besøkende utløser etter
kommuneplanens parkeringskrav et behov på 30 parkeringsplasser. Kravet tilfredsstilles på
egen eiendom.
• Søndager – Ved arrangement på søndager er det per dags dato ca. 140 besøkende. Dette
utløser etter kommuneplanens parkeringskrav et behov på 47 parkeringsplasser. Kravet
tilfredsstilles på egen eiendom.
• Høytider/større samlinger - Ved disse arrangementene forventes det flere enn 150 besøkende,
som da vil utløse et behov for parkering ut over de 50 parkeringsplassene som avsettes på
egen eiendom. Det er her inngått avtaler vedrørende å kunne benytte seg av tilgjengelige
parkeringsplasser ved Kviltorp barneskole og Bergmo ungdomsskole (Molde Eiendom KF).
Lubbenes er også et kommunalt eid areal innenfor gangavstand til planområdet, som kan
benyttes. Det forventes at disse hendelsene inntreffer ca. 10 ganger i løpet av året og gjelder
eksempelvis ved nyttår, påske, pinse, 17. mai og for eksempel ved planlagte konserter.
Løsning for manglende parkeringsareal i forhold krav i kommuneplanens arealdel
Figuren på neste side viser aktuelle, offentlige nærområder for parkering, som må benyttes når det er
flere enn 150 besøkende ved forsamlingshuset. Det er behov for maksimalt 40 parkeringsplasser i
nærområdet for å tilfredsstille kravet i kommuneplanen. Følgende områder kan da benyttes til
parkering:
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• Kviltorp barneskole
• Bergmo ungdomsskole
• Lubbenes
Det er inngått skriftlig avtale med Kviltorp barneskole. De nærmeste plassene lengst vest ligger ca.
220 meter fra planområdet (ca. 25 p-plasser). Parkeringsarealet øst for skolen (ca. 23
parkeringsplasser) ligger ca. 450 meter fra planområdet. Kviltorp skole kan da benytte menighetens
møtesal etter ønske/ved behov.
Det er også inngått skriftlig avtale med Bergmo ungdomsskole. Parkeringsplassene øst for skolen (ca.
12 parkeringsplasser) ligger ca. 400 meter fra planområdet. Parkeringsplassene vest for skolen (ca.
40 parkeringsplasser) ligger ca. 550 meter fra planområdet.
Ved Lubbenes er det i dag ca. 90 parkeringsplasser ved den nederste/sørligste parkeringsplassen, og
ca. 50 parkeringsplasser sør for idrettsanlegget. Disse ligger ca. 450 meter fra planområdet. Dersom
det etableres en trapp fra planområdet og ned på gangvegen mot E39 er gangavstanden ca. 370
meter (lilla linje i figur 5-3). Et slikt mindre tiltak vil da også gjøre eiendommen mer tilgjengelig med
tanke på tilkobling til kollektivtrafikk fra eiendommens sørside.
Kviltorp ligger i et område med akseptabel kollektivdekning, samt god tilgjengelighet for gående og
syklende. Etablering av 49 parkeringsplasser for syklister indikerer også at alternative reisemetoder
enn bil vektlegges.

Figur 5-3: Aktuell parkeringsplass i nærområdet (Sweco Norge AS, 17.08.2018).

Kviltorp barneskole og Lubbenes ansees å være de mest aktuelle parkeringsplassene ved de
anledningene det er behov for parkering ut over det antallet parkeringsplasser som dekkes på egen
eiendom.

Landskap
Planforslaget endrer ikke på landskapet i området.
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Kulturminner
Ikke funn.

Vurdering i forhold til Naturmangfoldloven §§ 8-12
Ikke funn.

Universell utforming
Ved detaljplanlegging av bygg på området forutsettes hensyn til universell utforming ivaretatt,
herunder ledelinjer i forbindelse med bygningers inngangssoner, stigningsforhold og terrengplanering
mv. Veger og gang- og sykkelveger følger etablert infrastruktur i området og har gitte stigningsforhold
ut fra dette.

Vann-, avløps- og overvannsløsninger
Molde Vann og Avløp KF har vurdert kapasitet for vann-, avløps, og overvannsløsninger for tiltakene
som planlegges i området.
5.11.1
Slokkevann
Molde Vann og Avløp KF har beregnet at det er tilstrekkelig kapasitet til slokkevann på 50 l/s med et
resttrykk på > 20 mVs på hovedledningsnettet når slokkevann tas ut fra minimum 2 kummer.
I forbindelse med reguleringsplan for Kometveien 1-5 anbefaler Molde Vann og Avløp KF at dersom
det legges opp til sprinkling av byggene bør det legges en ny vannledning med diameter = 150 mm fra
kum SID 22142 til SID 21584. Det vil bli en ringforbindelse som er gunstig mht sprinkelslukkeanlegg.
Det antas at Kometveien 7 eventuelt kan koble seg på dette systemet ved behov.

Figur 5-4: Alternativ vannledning som vil gi ringforbindelse (kilde: Asplan Viak).
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5.11.2
Vannforsyning
Molde Vann og Avløp KF viser til at det er kommunal vannforsyning i nærheten av planområdet med
tilstrekkelig kapasitet til å kunne forsyne det aktuelle området.
5.11.3
Avløp
Molde Vann og Avløp KF viser til at det er kommunalt avløpsanlegg i nærheten av feltet med
tilstrekkelig kapasitet til å kunne lede bort avløpet fra planområdet.
5.11.4
Overvann
Sweco Norge AS har gjennomført en beregning som viser marginale endringer av overvannsmengder.
Molde Vann og Avløp KF viser til at det er kommunalt overvannsanlegg i nærheten av feltet med
tilstrekkelig kapasitet til å kunne lede bort dagens overvannsmengder fra området.
Reguleringsendringen endrer ikke på avrenningsforholdene i forhold til gjeldende situasjon. Forenklet
beregningsmodell for avrenning viser at avrenning før tiltaket og etter tiltaket er på ca. 230 l/s*ha.

Figur 5-5: Forenklet beregningsmodell for avrenning (Sweco Norge AS).

Miljøtiltak
Forurenset grunn
Før tiltaket igangsettes, skal tiltaksplan for håndtering av forurenset grunn være godkjent av
forurensningsmyndigheten. Forurensede masser skal håndteres i henhold til tiltaksplanen.
Oljetank og oljeutskiller
Oljeutskiller skal tømmes før sanering. Godkjent firma skal benyttes. Slam og oljeholdig vann skal
leveres godkjent mottak for farlig avfall. Sanering av oljetank skal utføres av godkjent firma og skjema
for sanering skal fylles ut. Kravet gjelder uavhengig av tankstørrelse i henhold til «Forskrift for
nedgravde oljetanker, Molde kommune, Møre og Romsdal». Påfyllingsrør m.m. skal fjernes.
Kartlegging av farlig avfall
Ved gjennomføring av tiltak i eksisterende byggverk skal det gjennomføres miljøkartlegging for å
avdekke eventuelt farlig avfall. Tiltaket vil overskride 100 m2. Derfor må det i tillegg til miljøkartlegging
for å avdekke eventuelt farlig avfall, utarbeides en miljøsaneringsbeskrivelse.
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Tiltak i forhold til Avinor
Tiltaket berører ikke Avinors interesser og bebyggelsen ligger godt under høyderestriksjonsplanet i
området. Avinors interesser er for øvrig sikret gjennom reguleringsbestemmelsene.

Virkninger/konsekvenser av planforslaget
Overordnede planer
Tiltaket ansees å være i tråd med Kommuneplanens arealdel for Molde 2015 – 2025. Området er
avsatt til eksisterende næringsbebyggelse.

Stedets karakter
Tiltaket endrer ikke på stedets karakter. Estetisk får bygningsmassen en positiv oppgradering ved at
fasaden fornyes.

Landskap
Tiltaket endrer ikke på landskapsbildet i området.

Naturmiljø
Tiltaket har ingen konsekvenser for naturmiljø.

Kulturmiljø
Tiltaket har ingen konsekvenser for kulturmiljø.

Rekreasjon og uteområder
Tiltaket har ingen konsekvens for rekreasjon og uteområder.

Trafikkforhold
6.7.1 Kjøreadkomst
Tiltaket vil fortsatt ha kjøreadkomst fra Kometvegen.
6.7.2 Kollektivtilbud
Tiltaket har ingen konsekvens for kollektivtilbud.
6.7.3 Turproduksjon
Trafikkberegningene viser at planforslaget ikke vil gi en økning i trafikk, men derimot en reduksjon i
trafikk sammenlignet med i dag. Dette gjelder både på døgnnivå og i rushperiodene. Av den grunnen
har vi valgt ikke å gjennomføre kapasitetsberegninger. Med tanke på dimensjonering og
støyberegninger, kan vi si at ÅDT på vegnettet i praksis ikke forandres av planforslaget.
I henhold til beregningene gjennomføres det 150 bilturer på dager med arrangement. Halvparten av
turene går til planområdet, noe som tilsier et behov for 75 parkeringsplasser. Vi understreker at det er
usikkerhet knyttet til dette tallet, og trafikkberegningene bør ikke brukes for å utfordre kommunens Pnorm på 0,3 parkeringsplasser per sete, noe som tilsier et krav på 90 plasser.
6.7.4 Trafikksikkerhet for myke trafikanter
Tiltaket vil videreføre den tosidige fortausløsningen som også er innregulert i naboplanen (i øst) for
Kometvegen 1-5. Dette vil gi en positiv virkning for området i forhold til trafikksikkerhet.
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6.7.5 Parkering
Krav til parkering er per dags dato dekket i forhold til den daglige trafikksituasjonen for
kontorvirksomhet og forsamlingsvirksomhet i bygningen, men ved større arrangement i Sions
forsamlingslokaler er det en mangel på 40 parkeringsplasser, i forhold til kommuneplanens arealdel.
Anslagsvis vil dette inntreffe ca. 10 ganger i året, og for å unngå «villparkering» i området er det
inngått skriftlig avtale med Kviltorp barneskole og Bergmo ungdomsskole (Molde Eiendom KF) om at
skolenes arealer kan benyttes til parkering. I tillegg kan idrettsanlegget ved Lubbenes benyttes da det
ligger i gangavstand til planområdet.
Det er i tillegg tilrettelagt for et stort antall sykkelparkeringsplasser på eiendommen, som gir et tydelig
signal om at alternative reisemidler enn bil bør prioriteres i framtiden. Området har også god
tilgjengelighet i forhold til kollektivtrafikk og ligger godt til rette for gående og syklende.
Det er ikke mulig å dekke kommuneplanens krav til antall parkeringsplasser på egen eiendom.
Etablering av parkeringsplasser for bil er svært arealkrevende og beslaglegger areal som kan benyttes
til andre mer verdifulle formål som for eksempel friområde, grøntområder, lek eller bebyggelse. Det er
stort press på arealer i Molde, og det er en bærekraftig løsning å planlegge for sambruk av
parkeringslokaliteter når bruken av disse foregår på ulike tider av døgnet og ukedagene.
Ettersom mangelen på parkeringsplasser forventes å inntreffes sjelden og det etableres løsninger for
å unngå «villparkering» i området anses konsekvensene av tiltaket å være akseptable.

Barns interesser
Barns interesser er godt ivaretatt gjennom etablering av tosidig fortau langs Kometveien. Det er ikke
tilrettelagt for egne områder for barn på eiendommen, men det er satt av areal til barnepass i
bygningen. Tiltaket vurderes å ikke ha virkning for barn og unge.

Teknisk infrastruktur
Reguleringsplanen anses å ikke ha konsekvenser for teknisk infrastruktur i området.

Grunnforhold
Det aktuelle tiltaket medfører ingen geotekniske utfordringer, da det i hovedsak reguleres endringer i
planløsning i eksisterende bebyggelse. Mindre tiltak innenfor planområdet kan tillates, da det er gode
grunnforhold på tomten. På bakgrunn av dette og de geotekniske forholdene, er det konkludert med at
det ikke er behov for nye grunnundersøkelser i planområdet.
Tiltaket antas ikke å ha vesentlig virkning for grunnforhold da det ikke skal gjøres vesentlige endringer
på bygningene som kan få konsekvenser for grunnen.

Støyforhold
Områdene langs E39 og Fv404-Kviltorpvegen ligger i rød og gul støysone med dagens trafikkmengde.
Det skal svært stor økning i trafikkmengde til før støynivået øker merkbart. Selv om trafikkmengden i
Kometvegen mer enn dobles er den fortsatt så liten i forhold til hovedstøykildene at bidragene fra E39
og Kviltorpvegen vil være dominerende. Økning i trafikkmengde som følge av planlagt tiltak i
planområdet, vil derfor bidra minimalt til påvirkning av støyforholdene for eksisterende bebyggelse.
Ved utbedring av bygningens fasade skal det gjennomføres tiltak for å tilfredsstille krav til innendørs
støy. Støysoner er vist i plankartet med hensynssone H210 (gul sone) og H220 (rød sone).

Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse)
En del av leveransen til reguleringsplan er Risiko- og sårbarhetsanalyse (heretter omtalt som ROSanalyse). Hensikten med ROS-analysen er å gi Pinsemenigheten Sion Molde og omegn prosjektet
beslutningsstøtte for å ivareta samfunnssikkerhet reguleringsplanen for nytt menighetshus.
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Samtlige av de identifiserte mulige hendelsene er i «grønt» eller «gult» område i risikomatrisen som
henholdsvis indikerer liten eller middels risiko. Ingen av de identifiserte mulige hendelsene er dermed
vurdert å ha høy risiko («rød»). Det er altså opp til Pinsemenigheten Sion Molde å gjøre en vurdering
av om risiko for planområdet skal reduseres ved å implementere tiltak. Pinsemenigheten Sion Molde
kan også velge å overføre risiko til andre ansvarlige eller velge å akseptere risiko uten å iverksette
tiltak.
I arbeidet med denne ROS-analysen er det identifisert 15 mulige uønskede hendelser. Sannsynlighet
for hver hendelse er vurdert, samt mulige konsekvenser for «personer», «økonomiske/materielle
verdier» og «stabilitet». Risiko- og sårbarhetsforhold er vurdert for både anleggsfase og permanent
driftsfase. De identifiserte hendelsene er samlet og plassert i risikomatrisen i under. Bokstavene P,
ØM og S i matrisen bemerker henholdsvis at hendelsene er vurdert til å kunne få konsekvenser for
henholdsvis «personer», «økonomiske/materielle verdier» og «stabilitet».

Sannsynlighet
5. Meget
sannsynlig

4. Sannsynlig

3. Mindre
sannsynlig

Konsekvenser
1. Ufarlig

2. En viss
fare

[30. Støv og støy;
trafikk (P)],
[31. Støy; andre
kilder (P)]
[40. Støy og støv
fra andre kilder
(P)]
[9. Nedbørutsatt
(ØM)]

[16. Vei, bru,
knutepunkt
(P)]

2. Lite
sannsynlig
1. Ikke
sannsynlig

3. Kritisk

[48. b Er tiltaket i seg
selv et
hærverk/sabotasjemål
(ØM)],
[49. Er det potensielle
sabotasje-/terrormål i
nærheten (ØM)]
[32. Forurenset grunn
(ØM)],
[38. Fare for akutt
forurensning (ØM)],
[45. Ulykke i av/påkjørsler (P)],
[46. Ulykke med
gående/syklende (P)]

4. Farlig

5. Katastrofalt

[53. Trafikkulykke ved
anleggsgjennomføring
(P)]

[20. Kraftforsyning
(P)]

[54. Konflikt med
flytrafikk (P)]
[48.a Er tiltaket i
seg selv et
terrormål (P)]

Figur 6-1: Risikomatrise fra ROS-analysen.

I tabellen nedenfor vises en oversikt over foreslåtte tiltak. Merk at enkelte av tiltakene vil ivaretas
gjennom planbestemmelsene.
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Tabell 6-1: Oversikt over mulige/foreslåtte risikoreduserende tiltak.
Mulige/foreslåtte risikoreduserende tiltak
Aktuelt, fase
Opprette kontakt med Istad Nett for avklaring av
Byggefase
nærmere tiltak for nettstasjon/trafo.
Miljøtekniske grunnundersøkelser og utarbeidelse av
Ivaretas gjennom planbestemmelsene og må
tiltaksplan.
vurderes ytterligere ved byggefase
Sanering av oljetanker utføres av godkjent firma.
Ivaretas gjennom planbestemmelsene og må
Oljeutskiller tømmes før sanering (se nærmere
vurderes ytterligere ved byggefase
detaljer i planbeskrivelsen)
Forbedre sikt i kryss mellom Kometvegen og
Forstått ivaretatt i "naboplan" Detaljregulering
Kviltorpvegen, for eksempel beskjæring av
Kometvegen 1-5", planid: 201617, § 9.6 "Kryss
vegetasjon.
Kometvegen–Kviltorpvegen. Krysset KometvegenKviltorpvegen skal opparbeides med tilrettelagt
kryssing for gående og frisiktsoner jf. gjeldende krav
før brukstillatelse for BKB kan gis."
Vurdere å forbedre skilting av kryss mellom
Vurderes av skiltmyndighet
Kometvegen og Kviltorpvegen
Vurdere bedre skille mellom Kometveien og parkering Vurderes av tiltakshaver
til Sion
Vurdere installasjon av overvåkingskamera og
Vurderes av tiltakshaver
høyttaleranlegg i menighetshuset (innsiden)
Vurdere å sette opp kjøresterke barrierer

Vurderes av tiltakshaver

Unngå skjulte og mørke områder

Vurderes av tiltakshaver

Oversiktlige områder, godt med lys og gjennomtenkt
materialvalg
Tilstrekkelig merking/sikring av anleggsområdet

Vurderes av tiltakshaver

Vurdere behov for overvåking ifm. inn og utkjøring av
anleggsområde (anleggstrafikk)
Sikre at blir søkt om radioantenne til rette instanser

Byggefase

Byggefase

Tiltakshavers ansvar, må avgjøres før flytting av
radiostasjon

Konsekvenser for Molde lufthavn Årø
Tiltaket overstiger ikke høyderestriksjonsplanet for Molde lufthavn på kote +26 moh, og vil dermed
heller ikke ha konsekvenser for flynavigasjonsanlegget. Avinors interesser sikres gjennom
planbestemmelsene. I forbindelse med søknad om igangsettingstillatelse skal det utarbeides en
belysningsplan for området som også omhandler anleggsfasen som oversendes Avinor for
godkjenning.
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Innkomne merknader
Til varsel om oppstart av reguleringsplan kom det inn totalt 5 merknader. Disse er oppsummert og
kommentert i tabellen nedenfor.
Tabell 7-1: Oppsummering av innkomne innspill til varsel om oppstart av reguleringsplan.
Nr. Avsender, dato, merknad
Kommentar
1
NVE, 04.04.2018
Dersom planen berører NVEs saksområder, skal NVE
Planen berører ikke NVEs saksområder.
ha tilsendt planen ved offentlig ettersyn. NVE legger til
grunn av kommunen vurderer om planen ivaretar
nasjonale og vesentlige regionale interesser.
2

3

Avinor, 13.04.2018
Viser til vedtatt restriksjonsplan for Molde lufthavn Årø,
vedtatt av Avinor 4.3.2014.

Opplysning.

Planområdet ligger innenfor sidehinderflaten i
restriksjonsplanen, som ligger på kote 26 moh. Det må
legges inn maksimal tillatt byggehøyde i
bestemmelsene som ikke er i konflikt med
hinderflatene.

Tas til etterretning (planbestemmelse § 4.1).

Ber om at deres forslag til reguleringsbestemmelser
vedrørende høyderestriksjoner og bruk av kraner tas
inn i detaljreguleringsplanen.

Tas til etterretning (planbestemmelse § 1.9).

Det må gjennomføres en radioteknisk vurdering dersom
byggehøyden overstiger kote 26 moh. Dette skal
forankres i planbestemmelsene.

Tas til etterretning (planbestemmelse § 1.10).

Av hensyn til sikkerheten for lufttrafikken ved Molde
lufthavn skal det utarbeides en belysningsplan for
bebyggelsen og uteområdene som oversendes Avinor
for vurdering og godkjenning. Denne må også
omhandle anleggsperioden.

Tas til etterretning (planbestemmelse § 1.11)

Forutsetter at Molde kommune stiller krav om at
lydkravene etter TEK17 legges til grunn for fremtidig
bebyggelse.

Det stilles krav til innendørs støy i
planbestemmelsene (§§ 1.5, 3, 6.2 og 6.3).

Vurderer innsigelse til planen dersom krav til
bestemmelser ikke innlemmes i reguleringsplanen.

Kravene innlemmes i planbestemmelsene.

Statens vegvesen, 16.04.2018
Statens vegvesen var 19.03.2018 i møte med
plankonsulent, Sion og Kosbergs arkitektkontor for
gjennomgang av prosjektet.

Opplysning.

Planarbeidet må ses i sammenheng med
reguleringsplan for Kometvegen 1-5.

Tas til etterretning, de to planene har
sammenfallende plangrense mellom
eiendommene og vegstandard for
Kometvegen er videreført.

Det må vises hensyn til fremtidig E39 på sørsiden av
planområdet.

Tas til følge.
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Nr.

4

Avsender, dato, merknad
Ser ikke problem med å regulere hele eiendom 27/725,
da reguleringsplan for E39 vil overstyre denne delen av
planen i ettertid.

Kommentar

En byggegrense i eksisterende bygningsfasade + 0,5
meter vil ikke ha vesentlige konsekvenser for fremtidig
E39. Inngang med gangadkomst på sørsiden kan
aksepteres dersom dette skjer innenfor overnevnte
byggegrense.

Tas til følge, byggegrense legges 0,5 meter
sør for dagens fasade.

Det frarådes en planløsning med parkeringsplasser på
sørsiden av bygget. Planen må tilfredsstille antall
parkeringsplasser i henhold til Molde kommunes krav.
Arealet mot E39 kan ikke inngå i dette regnskapet.

Tas til følge. Det planlegges midlertidige pplasser langs sørsiden, som fjernes når E39
utvides.

Ved midlertidig bruk av sørsiden til parkering må det
fremgå av bestemmelsene av arealet kan benyttes frem
til gjennomføringsfasen av E39 skal starte.

Tas til følge (Planbestemmelse § 4.1).

Det må ses på løsninger som ivaretar trafikksikkerhet
for myke trafikanter.

Området har i dag god tilgjengelighet til
bussholdeplasser og gang- og
sykkelvegnettet. Dette forbedres gjennom at
det etableres tosidig fortau langs
Kometvegen. Det er lagt til rette for
sykkelparkering på eiendommen.

Denne typen bebyggelse omfattes ikke av T-1442, men
er definert som støyfølsom bebyggelse etter plan- og
bygningsloven. Det må gjennomføres en støyfaglig
utredning ut fra fremtidig trafikksituasjon, det må påses
at bygget tilfredsstiller kravene i plan- og bygningsloven.

Det stilles krav til innendørs støy i
planbestemmelsene (§§ 1.5, 3, 6.2 og 6.3).

Ber om at det lages en analyse som synliggjør trafikken
til og fra området, og konsekvensene dette får for
vegsystemet.

Tas til følge.

Ber om at Kometvegen reguleres til vegklasse Sa2 i
håndbok N100, med tosidig fortau.

Tas til følge.

Fylkesmannen i Møre og Romsdal, 24.04.2018
Det må gjennomføres en risiko- og sårbarhetsanalyse
for planområdet.
Bygget har støyfølsomt bruksformål, som normalt får si
avklaring gjennom byggteknisk forskrift. Støy fra
biltrafikk er en utfordring for området. Tidlig
støyavklaring kan gi bedre løsninger for støyutfordringer
innendørs.

5

Møre og Romsdal fylkeskommune, 02.05.2018
Råder til at det utarbeides en utomhusplan som gjøre
juridisk bindende.

Tas til følge.

Det stilles krav til innendørs støy i
planbestemmelsene (§§ 1.5, 3, 6.2 og 6.3).

Tomtene består i dag av bygningsmasse og
asfalterte flater benyttet til parkering og
trafikkareal. Det er utarbeidet en
mulighetsstudie som viser
parkeringssituasjonen for området, jf. kapittel
5.6.5.

Side 30 av 32

Nr.

Avsender, dato, merknad
Planarbeidet må sikre tilstrekkelig og egnet
uteoppholdsareal.

Kommentar
Kommuneplanen stiller ikke krav til
utomhusareal til denne typen virksomhet.
Eiendommen er i dag opparbeidet med asfalt,
parkering og trafikkareal. Dette videreføres i
ny situasjon.

Det må arbeides for god tilkomst til og fra
gangveg/bussholdeplass. Det bør legges til rette for
sykkelparkering.

Området har i dag god tilgjengelighet til
bussholdeplasser og gang- og
sykkelvegnettet. Dette forbedres gjennom at
det etableres tosidig fortau langs
Kometvegen. Det er lagt til rette for
sykkelparkering på eiendommen.

Side 31 av 32

VEDLEGG
VEDLEGG 1
VEDLEGG 2

Dokumentasjon av trafikkberegninger
Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse)
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