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1

Innledning og bakgrunn for planforslaget

1.1

Hensikt med planen

I 2009 ble det utarbeidet områdereguleringsplan for Øvre Eikrem II (plan nr. 200913), med den hensikt
å utvikle et større område ved Øvre Eikrem til blokk- og konsentrert boligbebyggelse. I
områdereguleringsplanen stilles det krav om utarbeidelse av detaljreguleringsplan før tiltaket kan
byggemeldes.
Hensikten med denne reguleringsplanen er å utarbeide detaljreguleringsplan for områdene BB1, BK4
og BK3.

Figur 1-1: Områdereguleringsplan for Øvre Eikrem II. Kilde: Kartinnsyn.no, 01.12.2016.

Det ble i 2011 utarbeidet detaljreguleringsplan for området BB1. I forbindelse med
detaljprosjekteringen av dette området så har det kommet fram ønsker om å justere utformingen av
bebyggelsen i dette området, blant annet ved å legge til en ekstra etasje på boligblokkene. Området
BB1 inngår derfor i planforslaget.

1.2

Formelt grunnlag for planarbeidet

Gjeldende områdereguleringsplan stiller krav om utarbeidelse av detaljreguleringsplan for områdene
BK 1-4 og BB1-2 i henhold til § 12-3 i Plan- og bygningsloven. Reguleringsplanen fremmes som et
privat reguleringsforslag, som oversendes Molde kommune for vedtak om utlegging til offentlig
ettersyn.

1.3

Organisering av planarbeidet

Kosbergs Arkitektkontor er engasjert av Eikrem Utbygging AS til å utarbeide en utbyggingsplan for
området. Sweco Norge AS er engasjert av Kosbergs Arkitektkontor å utarbeide
detaljreguleringsplanen. Eikrem Utbygging AS står som tiltakshaver.
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1.4

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.

2

Planprosessen - Varsling og medvirkning

2.1

Oppstartsmøte med Molde kommune

Oppstartsmøte med Molde kommune ble gjennomført 13.12.2016.

2.2

Varsel om oppstart av detaljregulering

Tabell 2-1: Oversikt over datoer i forbindelse med varsel om oppstart av detaljregulering.

20.01.2017
25.01.2017
08.03.2017

Brev til høringsinstanser til reguleringsplaner, grunneiere og naboer sendt
Oppstartsannonse ble kunngjort i Romsdals Budstikke, samt lagt ut på kommunens
hjemmeside
Frist for innspill til oppstartsvarsel

Det vil ikke bli gjennomført eget møtet med berørte grunneiere da reguleringsplanen bygger videre på
og detaljerer gjeldende/overordnede planer. Se kapittel 7 Innkomne merknader.

Figur 2-1: Varslet planområde, januar 2017.

2.3

Eiendomsforhold

Planområdet ligger innenfor gnr/bnr 31/11, 31/149, 32/111, 32/112 og 32/1 i Molde kommune.

3

Planstatus og rammebetingelser

3.1

Generelt

Gjeldende nasjonale forskrifter innenfor de forskjellige saksområdene vil styre planarbeidet. Dette
innebærer blant annet at reguleringsplanen fremstilles i henhold til framstilling av arealplaner i Forskrift
om kart, stedfestet informasjon, arealformål og kommunalt planregister av 26. juni 2009 (kart- og
planforskriften).

Side 6 av 32

3.2

Overordnede planer

Kommuneplanens arealdel for Molde by, 2015 – 2025, vedtatt i Molde kommunestyre i sak 97/16,
06.10.2016. 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».

Dette legger følgende føringer for reguleringsplanarbeidet:
 Det skal avsettes plass for biler og sykler på egen grunn i samsvar med soneinndeling vist i
kommuneplanens Temakart 2. Dvs. 2 parkeringsplasser per boenhet.
 Det skal etableres lekeplasser i tråd med kommuneplanens bestemmelser § 18.
 Reguleringsplanen skal sikre uteoppholdsareal i tråd med kommuneplanens bestemmelser §
19.
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3.3

Gjeldende reguleringsplaner

Figur 3-2: Illustrasjonskart som viser reguleringsplaner i Eikrem-området, kartkilde: www.seplan.kartverket.no,
04.05.2017, bearbeidet Sweco.
Tabell 3-1: Oversikt over reguleringsplaner i Eikrem-området.
Plannr i
illustrasjonskart
1

Nasjonal
arealplanid

Plannavn

Type plan

Dato for
ikrafttredelse

1502_1078

Eldre reguleringsplan

13.12.1978

2
3
4
5
6

1502_1502200913
1502_1502201117
1502_1502201135
1502_201334
1502_201414

Reguleringsplan: Nordbyen Øst,
Gjerhaugen - Råkhaugen
Øvre Eikrem II
Reguleringsendring Øvre Eikrem
Eikrem Øvre BB1 - BB2
Øvre Eikrem BK1, BK2, BF1, BF2
ME Eikrem Øvre gnr 31 bnr 118

18.11.2010
13.09.2012
20.06.2013
19.06.2014
26.08.2014

7
8
9

1502_1502200913
1502_200702
1502_1575

Områderegulering
Områderegulering
Detaljregulering
Detaljregulering
Mindre
reguleringsendring
Områderegulering
Eldre reguleringsplan
Eldre reguleringsplan

Øvre Eikrem II
Molde nye sjukehus
Reguleringsplan for området Legrovik –
Årø – Røbekk

18.11.2010
18.03.2010
09.05.1980

Gjeldende reguleringsplan for planområdet:
 1502_1502201117 Reguleringsendring Øvre Eikrem, ikrafttredelsesdato 13.09.2012
 1502_1502201135 Eikrem Øvre BB1 – BB2, ikrafttredelsesdato 20.06.2013
 1502_1502200913 Øvre Eikrem II, ikrafttredelsesdato 18.11.2010
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Figur 3-3: 201117 Reguleringsendring for Øvre Eikrem II. Kilde: Molde kommune, 30.11.2016.

Figur 3-4: 200913 Områdereguleringsplan for Øvre Eikrem II. Kilde: Molde kommune, 30.11.2016.

Figur 3-5: 201135 Detaljregulering for Øvre Eikrem II, BB1 og BB2. Kilde: Molde kommune, 30.11.2016.

3.4

Tilgrensende reguleringsplaner til planområdet





3.5

I nord: 1502_1078 Reguleringsplan: Nordbyen Øst, Gjerhaugen – Råkhaugen,
ikrafttredelsesdato 13.12.1978
I sør(-vest):
o 1502_201334 Øvre Eikrem BK1, BK2, BF1, BF2, ikrafttredelsesdato 19.06.2014
o 1502_201414 ME Eikrem Øvre gnr 31 bnr 118, ikrafttredelsesdato 26.08.2014
I sør/øst: 1502_200702 Molde nye sjukehus, ikrafttredelsesdato 18.03.2010

Pågående planarbeid i området


Plan nr. 201319 – Molde kommune varslet 10. januar 2017 oppstart av detaljregulering
Eikrem, dispensasjon for busslommer og gang-/sykkelveg langs Frænavegen. Planarbeidet
tilpasser seg områdereguleringsplanen for Øvre Eikrem og har som formål å bedre
kollektivtilbudet i området.
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Det er varslet oppstart av detaljregulering for et delområde av Øvre Eikrem, BK1, BK2, BF1,
BF2. Dette ligger syd for Eikrem panorama, og er en mindre reguleringsendring av gjeldende
plan, hvor område B1 omreguleres fra frittliggende eneboliger til konsentrert
småhusbebyggelse (rekkehus og tomannsboliger).

4

Beskrivelse av planområdet, eksisterende forhold

4.1

Beliggenhet

Planområdet ligger på Eikrem i Molde kommune, mellom Frænavegen i sør og Olav Oksviks veg i
nord. Det er ca. 4,5 km til Molde sentrum og 1 km til Årø lufthavn. Planområdet er på ca. 38 daa.

Figur 4-1: Planområdets beliggenhet. Kilde: Norgeibilder.no, 02.12.2016 (Bearbeidet av Sweco).
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Figur 4-2: Planområdet som vist i oppstartsvarsel (kilde: oppstartsannonse januar 2017, Sweco).

4.2

Dagens arealbruk

Området er regulert til bolig- og blokkbebyggelse, men områdene som inngår i detaljreguleringsplanen
er i dag ubebygd. Det er etablert adkomst til området i tråd med gjeldende reguleringsplan. Vest for
planområdet ligger Eikrem Panorama (blokkbebyggelse), som er første del av utbyggingen av Øvre
Eikrem. Sør for planområdet er det spredt villabebyggelse ned langs Frænavegen. Tidligere bestod
området av landbruksjord.

4.3

Stedets karakter

Eikrem ligger i et område som i dag har spredt boligbebyggelse og med stor dominans av «grønne»
arealer i form av landbruksområder og friluftsområder. Villabebyggelsen ned mot Frænavegen har til
dels store hager og sør for Frænavegen ligger dyrkamarka til Lergrovik gård. Området bærer dermed
preg av at det ligger i overgangssonen mellom byens villabebyggelse på Kviltorp og Fannebostad og
landlige omgivelse mot Årødalen og Lønset.
Denne delen av byen opplever nå en omfattende arealutvikling ved at det foregår en stor utbygging av
boligområder både innenfor planområdet, på Nedre Eikrem og videre østover mot Årølia og Lønset.
Det er i dette området Molde i dag har størst utvikling av nye boligområder.

4.4

Landskap

Planområdet ligger i sørvendt helning med gode lys- og solforhold. Området lengst vest har brattest
helning, mens det slaker noe mer ut mot øst. Opprinnelig besto området av skog- og
landbruksområder. Områdereguleringen for Øvre Eikrem ble vedtatt i 2009, og området har etter dette
gradvis utviklet seg til et boligområde gjennom utbyggingen av Eikrem Panorama og etablering av ny
avkjøring mot Olav Oksviksveg. Fra eiendommene er det flott utsikt over fjorden og fjellene som utgjør
Moldepanoramaet.

4.5

Kulturminner og kulturmiljø

I den sørøstre delen av Eikrem er det gjort funn av automatisk freda kulturminner. Arkeologisk
utgraving ble utført av Kulturavdelinga Møre og Romsdal fylke 05.-16.07.2010 (rød farge). De to
lokalitetene lengst vest er bosetningsspor fra bronsealder og førreformatorisk tid. Lokaliteten lengst
øst er funn av kokegroper fra eldre jernalder. Disse er regulert og ivaretatt gjennom reguleringsplan nr.
201117 – Reguleringsendring Øvre Eikrem II. Det er for øvrig ikke gjort funn av kulturminner eller
SEFRAK-registrerte bygninger innenfor planområdet, men det sørøstre hjørnet tangerer sikringssonen
til et automatisk fredet kulturminne (ID 134199). Dette ble frigitt i 2010 med vilkår om arkeologisk
utgraving. Dette ble ikke realisert, og lokaliteten er derfor å regne som automatisk fredet.
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Figur 4-3: Kartillustrasjon som viser kulturminner og kulturmiljø (kilde: Gislink, 21.02.2017).

4.6

Naturverdier
1

Det er ikke register følgende iht. Gislink innenfor planområdet pr. 21.02.2017:
 Vilt (viltområder og trekkeveier)
 Arter (beitemarkssopp, art naturbase, arter av særlig stor forvaltningsinteresse, fremmede arter,
artsdatabanken)
 Vern
 Naturtyper
 NiN natursystem
 Rovdyr forvaltningsområde
 Kulturlandskap
 INON (inngrepsfrie naturområder i Norge)
 Helhetlige kulturlandskap
 INON (Inngrepsfrie naturområder i Norge)
Det er registrert følgende iht. Gislink utenfor/i nærheten av planområdet, pr. 21.02.2017:
 Naturverdi – Dvergspett, 2011, observert vest for Eikrem Panorama – art av særlig stor
forvaltningsinteresse.
 Fremmed art – Parkslirekne, 2013, luftlinje ca. 200 m sør for planområdet langs FV 405
Frænavegen.
 Naturtype – Rik Edellauvskog «Katthola – Flathjellen», verdi C, lokalt viktig, 2004, luftlinje ca.
500 m sørvest for planområdet.

1

Karttjeneste som driftes av Fylkesmannen i Møre og Romsdal, Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, Møre
og Romsdal Fylkeskommune og Sør-Trøndelag fylkeskommune. Karttjenesten gir parallell tilgang til
mange fagfelt.
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4.7

Rekreasjon og uteområder

Det er ikke kjent at området har noen utstrakt bruk til rekreasjonsformål, men det kan ha hatt en lokal
verdi som lekeareal og uteoppholdsareal for bebyggelsen som i dag ligger mot Frænavegen. Området
ligger i umiddelbar nærhet til golfbanen som er et viktig rekreasjonstilbud til byens befolkning. Det er
også kort avstand til alpinanlegget på Tusten, og Moldemarka med et godt utbygd turvegnett både
sommer og vinter ligger i umiddelbar nærhet. Nordvest i planområdet starter Moldemarka (blå farge).
Et statlig sikra friluftsområde av regional bruksverdi (svært viktig). Det er ca. 2 km til Jensgurilia, som
er et viktig utgangspunkt for turer i Moldemarka.

Figur 4-4: Kartutsnitt som viser friluftsområde (blå farge), planområdet markert med rød stjerne (kartkilde: gislink
som viser friluftsområder, 21.02.2017).

4.8

Trafikkforhold

Planområdet har adkomst via Tiriltungevegen, som er tilknyttet Olav Oksviks veg i et nytt T-kryss.
Dette er utbygd i tråd med gjeldende reguleringsplan for Øvre Eikrem II, og Tiriltungevegen gir
adkomst til alle boligfeltene i området. Vegen er dimensjonert som samleveg for boligområde, Sa1, i
tråd med vegvesenets håndbok N100, og skal ivareta trafikkfunksjonen når det totale området er
ferdig utbygd. Tiriltungevegen har en vegbredde på 6,5 meter og det er anlagt fortau langs sørsiden av
vegen.

Side 13 av 32

Tabell 4-1: Temavis oversikt vedrørende trafikkforhold i og rundt planområdet.
Tiriltungevegen
Olav Oksviksveg
Tema
FV 405 Frænavegen
(kommunal veg)
(kommunal veg)
Fartsgrense
50 km/t
60 km/t
60 km/t
Forkjørsveg
X
X
Belysning (ensidig X
X
X
mastebelysning)
Rekkverk
Stedvis
Stedvis sør for planområdet
(autovern)
Trafikkmengde
Ca. 3000
Kviltorpvegen x Frænavegen – Frænavegen x
Olav Oksviksveg: ÅDT 5250 og 5 % andel
tunge kjøretøy (2016)
Tabell 4-2: Oversikt over tema trafikksikkerhet, kollektivtilbud, parkering, i planområdet og i området rundt
planområdet.
TEMA
I PLANOMRÅDET
I OMRÅDET RUNDT PLANOMRÅDET
Trafikksikkerhet
Fortau/GS-veg Regulert. Fortau langs
 FV 405 Frænavegen har fortau/gangveg fra vest og ca. 100
kjøreveg.
meter øst for avkjøring til Tiriltungevegen i sør.
 FV 405 Frænavegen har ingen fortau videre østover.
Olav Oksviksveg har ikke fortau/gangveg fra FV 405 Frænavegen x
Olav Oksviksveg før avkjøring Olav Oksviksveg x Råkhaugvegen i
nord.
Gangfelt
Reguleres ikke
Det er ingen gangfelt på vegstrekningen mellom FV 405
Frænavegen x Fannebostadvegen, FV405 Frænavegen x Olav
Oksviksveg og Olav Oksviksveg x Granlia.
Undergang
Ikke aktuelt
Det er planskilt undergang nord for krysset Olav Oksviksveg x
Råkhaugvegen.
Kollektivtilbud
Holdeplass
Det er ikke regulert
 Ved krysset Olav Oksviksveg x Råkhaugvegen (begge
holdeplass i
retninger, leskur med sittemulighet)
planområdet.
 I krysset FV 405 Frænavegen x Olav Oksviksveg (sørgående
retning, ikke le eller sittemulighet)
Parkering
Eikrem Panorama (BB2) har 1,5 biloppstillingsplasser pr boenhet i
garasjeanlegg (lokk). Det er også en midlertidig grusplass øst for
blokka som sporadisk brukes som parkeringsareal.

Trafikksikkerhet for myke trafikanter
Gangvegsystemet internt i planområdet gir gode tilknytninger til hovedvegsystemet langs
Frænavegen, mot Nordbyen via Fannebostadvegen og til bussholdeplassene. Det er i dag
sammenhengende gang- og sykkelvegsystem fra planområdet og inn til Molde sentrum.
Kollektivtilbud
Det er anlagt bussholdeplasser i god tilknytning til utbyggingsområdene, Molde kommune har startet
reguleringsarbeid for å utvikle tilbudet langs Frænavegen ytterligere. Ringbussen (rute 700 og 703)
kjører i dag Frænavegen – Olav Oksviks veg med 20 minutters intervall.
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Figur 4-5: Linjekart for bybussene. Kilde: www.frammr.no, 21.02.2017.

4.9

Barns interesser

Planområdet
Området har i dag ingen spesiell verdi i forhold til barn og unges interesser, men dette må ivaretas i
planprosessen ved at det avsettes tilstrekkelig areal innenfor planområdet til lek og rekreasjon. I
forbindelse med områdereguleringen for Øvre Eikrem II (plannr. 201117) er det satt av et stort område
til friområde (FG5) som ivaretar behovet for kvartalslekeplass. Det planlagte vegsystemet ivaretar
hensynet til trafikksikkerhet ved at det er etablert fortau og gang- og sykkelvegløsninger i området.
I nærområdet

Figur 4-6: Tilbud for barn og unge (kartkilde gislink.no, 24.02.2017). Rød stjerne indikerer planområdets
plassering.

 Fra planområdet til nordøstredel/sti ned mot Katthola (sørvest for planområdet) er det ca. 650
meter. Det er GS-veg langs Frænavegen, men ikke gangfelt for å krysse vegen for å komme sør
til Katthola.
 Fra planområdet til lekeplassområdet på Råkhaugen er det ca. 1,3 km langs hovedveg (ikke
fortau/gs-veg langs Olav Oksviksveg)

4.10

Sosial infrastruktur

Reguleringsområdet sokner til Kviltorp barneskole og Bergmo ungdomsskole. Det er gangavstand til
barnehage i Nordbyen, og behovet for barnehage dekkes innenfor kommunens barnehageplan.
Nærmeste nærbutikk er Råkhaugen i Nordbyen og på Årøflatene ved E39. Disse har en avstand på
ca. 600 – 700 meter i luftlinje fra det regulerte området.
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Figur 4-7: Barnehager (grønne bygninger) og grunnskoler (blåe bygninger) rundt planområdet. Planområdet
markert med rød stjerne (kartkilde: gislink.no, bearbeidet Sweco 24.02.2017).
Tabell 4-3: Barnehager og grunnskoler i nærområdet.
Barnehager (fra vest til øst)
Mårskrenten barnehage, Mårskrenten 87, 6425 Molde
(privat)
Øvre Bergmo barnehage, Nøisomhedsvegen 30, 6419
Molde (kommunal)
MoBarn Nordbyen barnehage, Flaggspettvegen 11,
6425 Molde (privat)
Krohnstad Montessori barnehage, Krohnsvingen 6,
6421 Molde

4.11

Grunnskoler (fra vest til øst)
Bergmo ungdomsskole, Bergmovegen 19, 6419 Molde
Nordbyen skole, Rådyrvegen 31, 6425 Molde
(barneskole)
Kviltorp skole, Venusvegen 19, 6419 Molde
(barneskole)

Teknisk infrastruktur

Det er i dag opparbeidet teknisk infrastruktur, vann, avløp og elektro, i området i forbindelse med
utbyggingen av Eikrem Panorama. Det ligger vann- og avløpssystemer langs Frænavegen og Olav
Oksviksveg. Istad Nett har lagt til rette for infrastruktur i området.

4.12

Grunnforhold

Området ligger over marin grense. NGUs karttjeneste viser at planområdet består av tykk morene i
nedre del av planområdet. I øvre del er det tynn morene og det er delvis fjell i dagen.
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Figur 4-8: Grunnforhold. Kilde: ngu.no, 05.12.2016.

Multiconsult gjennomført geotekniske undersøkelser i området våren 2016. Feltundersøkelsene
omfattet 9 totalsonderinger og to opptak av skovlingsprøver. Dybden til fjell ser ut til å være størst i sør
mot Tiriltungevegen, hvor det er løsmassemektighet som varierer mellom 5,7 og 9,3 meter.
Sonderinger i nord viser en løsmassemektighet mellom 0,4 og 2,1 meter.
Opptatte prøver viser et øvre lag med sand på 1-3 meter som går over til sandig, siltig, leirig materiale.
Det vurderes at grunnforholdene i hele området er egnet for utbygging. Prosjektering av byggegrop og
graveskråninger gjennomføres i forbindelse med byggeplanlegging.

4.13

Støy

Gislink viser at del av planområdet ligger i gul støysone for vegtrafikk, framskrevet/beregnet for år
2025, dvs. 55-65 dBA. Det meste av planområdet ligger innenfor gul sone for flyplasstøy, med en øvre
grense på 52 dB. Dette er det samme som for hele Røbekklia og Årølia, der dette har vært akseptert
uten tiltak. Det vil ikke være mulig å skjerme området for flystøy.

Figur 4-9: Til venstre vises støysoner (vegtrafikk) langs Frænavegen, framskrevet/beregnet til år 2025 (kartkilde:
gislink.no, 11.05.2017), til høyre vises støysone for flytrafikk.
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Figur 4-10: Utklipp fra Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442) med definisjoner for rødog gul støysone..

5

Beskrivelse av planforslaget

5.1

Planlagt arealbruk

5.1.1
Reguleringsformål
Området som skal reguleres er delt inn i følgende reguleringsformål:
§ 12-5. Nr. 1 – Bebyggelse og anlegg
- Boligbebyggelse – konsentrert småhusbebyggelse (BK)
- Boligbebyggelse – blokkbebyggelse (BB)
- Lekeplass (BLK)
§ 12-5. Nr. 2 – Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur
- Kjøreveg (SKV)
- Fortau (SF)
- Annen veggrunn – tekniske anlegg (SVT)
- Annen veggrunn – grøntareal (SVG)
§ 12-5. Nr. 3 – Grønnstruktur
- Turveg (GT)
§ 12-5. Nr. 5 – Landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift
- Friluftsformål (LF)
§ 12-6. – Hensynssoner
- Frisikt (H140)
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5.2

Bebyggelsens plassering og utforming

Figur 5-1: Tidlig illustrasjonsplan – oversikt, Kosbergs Arkitektkontor AS, mai 2017.

Figur 5-2: Tidlig illustrasjon/oppriss, Kosbergs Arkitektkontor AS, mai 2017.

BB1 vil bestå av 2 blokker, BB1-A og BB1-B. BB1-A vil bygges inntil 7 etasjer + underetasje og huse
ca. 30 leiligheter. BB1-B bygges i 6 etasjer + underetasje og huser også ca. 30 leiligheter. Til sammen
består de to blokkene, som utgjør BB1, ca. 60 leiligheter. Blokkenes høyde vil være om lag 22 meter
fra planert terreng på byggets sørside. Beregnet BYA vil være 32 %, mot kravet på 45 % i områdeplan
(dekke over parkering med uteoppholdsareal på tak er ikke medregnet som BYA).
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Figur 5-3: Tidlig illustrasjon/landskapssnitt for BB1, Kosbergs Arkitektkontor AS, mai 2017.

Figur 5-4: Tidlig illustrasjonsplan for BB1, Kosbergs Arkitektkontor AS, mai 2017.

BK4 vil bestå av 3 blokker, BK4-A, BK4-B og BK4-C. Benevnelsen BK4 er videreført fra gjeldende
reguleringsplan selv om det nå omreguleres fra konsentrert småhusbebyggelse til blokkbebyggelse.
Dette for lettere å kunne se historikken i planprosessene.
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BK4-A vil bestå av 6 etasjer + underetasje og huse ca. 30 leiligheter. Blokk BK4-B vil bestå av 5
etasjer + underetasje og huse ca. 25 leiligheter og BK4-C består av like mange etasjer (som BK4-B)
og huse ca. 24 leiligheter. Til sammen består de tre blokkene, som utgjør BK4, av ca. 79 leiligheter.
Blokkens høyde vil være om lag 19 meter fra planert terreng på byggets sørside. Beregnet BYA vil
være 39,4 %, mot kravet på 45 % i områdeplanen (dekke over parkering med uteoppholdsareal på tak
er ikke medregnet som BYA).

Figur 5-5: Tidlig illustrasjon/landskapssnitt for BK4, Kosbergs Arkitektkontor AS, mai 2017.

Figur 5-6: Tidlig illustrasjonsplan for BK4, Kosbergs Arkitektkontor AS, mai 2017.
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BK3 vil bestå av 3 rekkehus á 2 plan. Den nordligste rekken huser 8 enheter, rekken mot sørvest 5
enheter og rekken mot sørøst 5 enheter. Til sammen 18 enheter. Rekkehusenes høyde vil være om
lag 6,2 meter fra planert side nord for bakerste rekke og planert side sør for sørlig rekke. Beregnet
BYA vil være 24 % mot kravet på 35 % i områdeplanen. Utbyggingen er lagt inn som en illustrasjon i
plankartet, da detaljutformingen vil kunne endre seg i forbindelse med byggesøknad.

Figur 5-7: Tidlig illustrasjonsplan/landskapssnitt BK3, Kosbergs Arkitektkontor AS, mai 2017.

Figur 5-8: Tidlig illustrasjonsplan BK3, Kosbergs Arkitektkontor AS, mai 2017.

5.3

Bomiljø/bokvalitet

Området har gode bokvaliteter. Det er sørvendt og solrikt. Det er lagt opp til trafikksikre løsninger i
området gjennom etablering av fortau langs Tiriltungevegen. Det er i tillegg god tilgang på friområder
og turområder i nærheten.
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5.4

Rekreasjon og uteområder

5.4.1
Uteoppholdsareal
Gjeldende kommuneplan stiller krav om 50 m2 uteoppholdsareal per boenhet. I arealberegningen for
uteoppholdsareal kan balkonger og terrasser inngå.
 For BB1 (blokk) gir 50 m2 x 60 boenheter et krav på 3 000 m2 uteoppholdsareal. Veranda,
terrasse, uteoppholdsareal på dekke over parkering, samt uteoppholdsareal på grunn gir
3 005 m2 uteoppholdsareal.
 For BK4 (blokk) gir 50 m2 x 80 boenheter et krav på 4 000 m2 uteoppholdsareal.
Veranda/terrasse, samt areal på grunn gir 4 005 m2 uteoppholdsareal.
 For BK3 (rekkehus) gir 50 m2 x 18 boenheter et krav på 900 m2 uteoppholdsareal. Rekkehus
i nord har terrasse på 20 m2, samt fellesområder øst/vest for bebyggelse. Rekkehus i sør har
terrasse/hageparsell på minimum 50 m2.
5.4.2

Friluftsområde – Friområde - Lekeplasser

Tabell 5-1: Oversikt over friluftsområder og friområder (lekeplasser).
Nr. i
Reguleringsplan
Benevn. Str.
ArealType
Figur
formål
lekeplass
5-9
1
PlanID 1502200913
SF1
Frilufts- Områderegulering
formål
Øvre Eikrem II
2
PlanID 201334
F1
1,3 daa
FriKvartalsDetaljregulering
område lekeplass
Øvre Eikrem BK1,
BK2, BF1, BF2

3

4

--«--

PlanID 1502201117
Områderegulering
Reguleringsendring
Øvre Eikrem

Beskrivelse

Arealet kan nyttes til
friluftsområde.
Kvartalslekeplass/ballfelt for
hele Øvre Eikrem-feltet.
Arealet skal settes i stand for
ballspill, men kan i tillegg ha
andre funksjoner som
lekeplass.

F2

0,4 daa

Friområde

Nærlekeplass

Nærlekeplass for det
nærmeste området.
Arealet skal legges til rette for
lek for de minste.

FG5

Ca. 0,80,9 daa

Friområde

Kvartalslekeplass

Total størrelse på dette
området er 4,5 daa. Store
deler av dette området er
båndlagt i forbindelse med
arkeologisk funnområde, men
nordvestre deler av det er
utenfor fredningsområdet.
Dette er på ca. 800-900 m2 og
kan benyttes til å etablere
områder for ballspill, sykling
osv.
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1
4
3
2

1

1

1

Figur 5-9: Planstatus i området (kartkilde: tema.webatlas.no/molde, 15.05.2017).

Alle lekeplassene plasseres sørvendt og har gode lysforhold. For å tilfredsstille krav om utendørs
støynivå under 55 dBA for lekeplassene må det etableres støyskjerming langs Frænavegen, se
kapittel 5.12 Støyforhold.
Det planlagte vegsystemet ivaretar hensynet til trafikksikkerhet ved at det er etablert fortau og gangog sykkelvegløsninger i området.

5.5

Landskap

Bebyggelsen ligger i sørvendt helning, hvor Eikremsnakken og Moldemarka i bakkant av området
danner de overordnede landskapsformasjonene. Eikremsnakken har en noe avtagende høyde mot
øst. Bebyggelsen i området vil ta igjen og forsterke denne linjen ved at bebyggelsen fra Eikrem
Panorama og østover avtar i høyde. Dette vil føre til at det ferdig utbygde området vil ha bedre
balanse mot omgivelsene enn dagens situasjon, hvor Eikrem Panorama kan oppleves som veldig
markant i landskapet. Området har svært gode solforhold ettersom det ligger sørvendt.

5.6

Kulturminner

Det er ikke registrert automatisk fredede kulturminner innenfor planområdet, og det ble gjennomført
omfattende arkeologiske undersøkelser i forbindelse med områdereguleringen for Øvre Eikrem.
Sikringssonen i sørøstre del av BK3 er tatt ut av planområdet. Denne sonen ble søkt frigitt i
forbindelse med reguleringsplan for nye Molde sjukehus på Eikrem, men det ble ikke utført
registreringer i forbindelse med dette planarbeidet.
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Figur 5-10: Figur som viser område med restriksjoner for kulturminne i sør-østre del av planområdet. Dette er tatt
ut at planområdet etter offentlig ettersyn.

5.7

Vurdering i forhold til Naturmangfoldloven §§ 8-12

Ikke funn.

5.8

Trafikkforhold

5.8.1
Kjøreadkomst
Adkomst til området er i tråd med gjeldende reguleringsplaner, og Tiriltungevegen ble etablert i
forbindelse med utbygging av Eikrem Panorama. Tiriltungevegen er tilknyttet Olav Oksviks veg i et Tkryss og har en total vegbredde på 6,0 meter. Det er anlagt 3 meter bredt fortau langs sydsiden av
vegen. BB1 og BK4 får direkte avkjørsel til Tiriltungevegen, mens det etableres lokal adkomstveg til
område BK3 med fordeling til de ulike boenhetene.
5.8.2
Trafikksikkerhet for myke trafikanter
Det er etablert fortau langs sydsiden av Tiriltungevegen i tråd med tidligere godkjente
reguleringsplaner. Det er forbindelse ned til eksisterende gang- og sykkelveg langs Frænavegen.
Tidligere gikk det sti fra Frænavegen til gang- og sykkelveg til/fra Nordbyen. Denne stien må legges
om i friområdet nord for Eikrem Panorama, men dette er utenfor planområdet til denne
reguleringsplanen.
Det vurderes at trafikksikkerheten for myke trafikanter er godt ivaretatt innenfor planområdet.
5.8.3
Kollektivtrafikk
Nærmeste kollektivholdeplasser i området ligger langs Frænavegen sørøst for planområdet. Molde
kommune har startet reguleringsarbeid for å forbedre tilgjengeligheten til kollektivholdeplassene. I
dette arbeidet legges det opp til etablering av gangforbindelse til kollektivholdeplassene fra
Tiriltungevegen.
5.8.4
Parkering
Bilparkering
Kommuneplanens arealdel for Molde by, 2015 – 2025 skjerper inn kravene til parkering i forhold til
antall parkeringsplasser per boenhet. I følge kommuneplanen skal det tilrettelegges for 2
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parkeringsplasser per boenhet, mens det i gjeldende reguleringsplan er 1,5 parkeringsplasser per
boenhet.
Det er et overordnet nasjonalt mål om å redusere bilbruken i framtiden og stimulere til økt bruk at
kollektivtrafikk, gange og sykling. Studier vier at parkeringsregulering kan være et effektivt virkemiddel
i areal-, miljø- og transportpolitikken, og det er en stor sammenheng mellom grad av
parkeringsdekning og valg av transportmiddel til og fra gjøremålene. Det er derfor søkt om
dispensasjon fra kommuneplanens arealdel i forhold til krav om parkeringsdekning, med ønske om en
parkeringsdekning på 1,25 for områdene BB1 og BK4, og 1,5 for området BK3.
Dispensasjonen ble behandlet i kommunestyret 28. februar 2017, hvor det ble besluttet at
bestemmelsene i gjeldende reguleringsplan videreføres. Det legges derfor til rette for en
parkeringsdekning på 1,5 plasser per boenhet for BB1 og BK4, og 2 parkeringsplasser per boenhet for
BK3. Det tilrettelegges for strøm til en parkeringsplass per boenhet.
For BB1 og BK4 er parkering for beboere og gjester løst i form av parkeringskjellere over to plan, og
utendørs parkering med plass til 15/16 biler for hver av delfeltene.
Tabell 5-2: Oversikt over parkeringsdekning.

Felt

Antall boenheter

Antall p–plasser

P-plasser/leil.

BB1 – Blokkbebyggelse

60

90

1,5

BK4 – Blokkbebyggelse

80

120

1,5

BK3 - Rekkehus

18

36

2

Sykkelparkering
Det er satt av krav til sykkelparkering i reguleringsbestemmelsene i samsvar med forslag til ny
kommunedelplan. Det er ingen fellesområder til dette.

5.9

Universell utforming

Både uteområder og planløsninger vil så langt som mulig følge kravene i TEK 10 med tanke på
universell utforming. Det er imidlertid vanskelig at alle mellomterrasser blir tilgjengelig med rullestol fra
alle blokkene. Dette på grunn av at de terrasserte nivåene krever at man har tilgang til heisene i
byggene og dette vil være vanskelig i alle situasjonene.
Veger og gang- og sykkelveger følger etablert infrastruktur i området og har gitte stigningsforhold ut
fra dette.

5.10

Teknisk infrastruktur

Den nye bebyggelsen skal knytte seg til eksisterende teknisk infrastruktur i området. Vann og
avløpssystemer i området er etablert i forbindelse med utbygging av Eikrem Panorama. Det antas å
være tilstrekkelig vannforsyning, inklusive slukkevann, til hele området.
Det er gjennomført avrenningsanalyse for området ved hjelp av forenklet beregningsmodell for
avrenning. Resultatet fra beregningen ligger vedlagt.
Istad Nett har lagt til rette for infrastruktur i området gjennom utbygging av Eikrem panorama.
Nærmeste nettstasjon er like nord for planområdet, inntil Olav Oksviks veg. Istad Nett skal involveres
gjennom innledende byggemøter i forbindelse med byggesøknad av tiltakene.
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5.11

Plan for avfallshenting

Det tas sikte på å anordne et opplegg for henting av avfall på nederste plan i tilknytning til innkjøringen
til eiendommen. Ved Eikrem Panorama er det etablert avfallskonteinere inntil bebyggelsen, hvor det er
lagt opp til kildesortering.

Figur 5-11: Avfallskontainere ved Eikrem Panorama. Bilde: Sweco, 09.03.2017.

Hensikten med dette er å unngå at renovasjonsbiler må kjøre langt inn på eiendommen for å hente
avfallet, og at adkomstveger og snuplasser da måtte ha blitt dimensjonert for dette. En detaljert plan
for avfallshenting vil bli utarbeidet i forbindelse med byggesaken i samarbeid med RIR.

5.12

Støyforhold

Asplan Viak har gjort nye støyberegninger som viser at støyskjerm har god effekt for planlagt
utbyggingsområde. Beregningene viser også at skjermene har god effekt for eksisterende boliger
langs Frænavegen. Gul sone er en vurderingssone, hvor bebyggelse med støyfølsom bruksformål kan
oppføres dersom avbøtende tiltak gir tilfredsstillende støyforhold. Rød sone angir et område som ikke
er egnet til støyfølsomme bruksformål, og etablering av nye bebyggelse med støyfølsom bruksformål
skal unngås.
Det vises til vedlagt støyrapport fra Asplan Viak for detaljert beskrivelse av støysituasjon og forslag til
støyreduserende tiltak.
Avinor har i 2013 gjort beregninger av flystøy i området. Denne viser at planområdet ligger innenfor
gul flystøysone, dvs. intervallet 52 – 62 dBA. Flystøy har annen virkning enn trafikkstøy, og er
vanskelig å skjerme seg mot. De mest attraktive uteoppholdsarealene blir mest eksponert ettersom
flyplassen og innflygingssonen ligger sør for planområdet. Dette betyr at det er vanskelig å oppnå
uteområder med støynivå under grenseverdien på 52 dBA fra flystøy. Det er derimot flere
boligområder i Molde øst som ligger innenfor gul støysone for flystøy, blant annet Årølia og Nedre
Eikrem, uten at det er gjennomført spesielle tiltak. Det antas derfor at en viss overskridelse av
grenseverdien for flystøy aksepteres for Øvre Eikrem.
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6

Virkninger/konsekvenser av planforslaget

6.1

Overordnede planer

Tiltaket ansees i tråd Kommuneplanens arealdel for Molde 2015 – 2025.
Dette reguleringsplanforslaget:
 Endrer formålet BB1 fra «terrassert lavblokkbebyggelse» til «blokkbebyggelse»
 Endrer formålet BK4 fra «rekkehus, kjedehus, atriumhus, eller annen tunbebyggelse» til
«blokkbebyggelse»
 Viderefører formålet BK3 «rekkehus, kjedehus, atriumhus, eller annen tunbebyggelse»

6.2

Landskap

Tiltaket vil ha en positiv konsekvens ved at bygningsmassen i området blir mer balansert i forhold til
dagens situasjon, og ved at bebyggelsen avtrappes østover så tar det igjen landskapsformasjonene i
bakenforliggende terreng.

6.3

Kulturminner og kulturmiljø

Tiltaket vil ikke komme i konflikt med kulturminner eller kulturmiljø i området.

6.4

Trafikkforhold

Tiltaket medfører økt lokaltrafikk i området samt at krysset mot Olav Oksviks veg får økt belastning.
Vegsystemet er dimensjonert for å håndtere trafikkbelastningen når hele området et ferdig utbygd, og
det vil ikke være behov for øvrige tiltak på vegsystemet.

6.5

Barns interesser

Barns interesser er godt ivaretatt gjennom etablering av nær- og kvartalslekeplass, samt tilstrekkelig
uteoppholdsareal. I tillegg er det satt av godt med areal til grøntområdet og turområder mellom
bebyggelsen, som vil bli viktige nærleikeområder.

6.6

Risiko- og sårbarhet

Det er gjennomført ROS-analyser for området i gjeldende reguleringsplaner, og det er ikke identifisert
noen kritiske punkter i planområdet tidligere. For denne planen har vi derfor kun benyttet sjekkliste for
ROS-analyser utarbeidet av Fylkesmannen i Møre og Romsdal, som er en forenklet ROS-analyse.
Tabell 4-1 viser denne sjekklista utfylt for planområdet. Alle punktene i sjekklisten er vurdert, og det er
ikke funnet kritiske risikoområder innenfor planområdet eller i forbindelse med utbyggingen.
Tabell 6-1: Utfylt sjekkliste for risiko og sårbarhet innenfor området.

Emne
a

Naturgitte forhold

b
c
d
e
f
g

Omgivnad

a
b

Er det knytt uakseptabel risiko til følgjande forhold?

Nei

Er området utsett for snø- eller steinskred eller større
fjellskred?
Er det fare for flodbølgjer som følgje av fjellskred i vatn/sjø?
Er det fare for utgliding av området (ustabile grunnforhold)?
Er området utsett for flaum/flaumskred?
Er det registrert radon i grunnen?
Vil skogbrann/lyngbrann i området vere ein fare for
bustader/hus?
Er området sårbart for ekstremvêr/stormflo?

X

Er det regulerte vassmagasin i nærleiken, med spesiell fare for
usikker is?
Naturlege terrengformasjonar som utgjer spesiell fare (stup

X

Ja

X
X
X
X
X
X

X
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c

etc.)?
Vil drenering kunne føre til oversymjing i lågareliggande
område?

X

Omfattar området spesielt farlege anlegg?
Vil utilsikta/ukontrollerte hendingar som kan inntreffe i
nærliggande verksemder (industriføretak etc.), utgjere ein risiko
for området?

X
X

Har området utilstrekkelig sløkkjevassforsyning (mengde og
trykk)?
Har området gode tilkomstruter for utrykkingskjøretøy?

X

Er det kjende ulykkespunkt på transportnettet i området?
Vil utilsikta/ukontrollerte hendingar som kan inntreffe på
nærliggande transportårer inkl. sjø- og luftfart utgjere ein risiko
for området:
Er det spesiell risiko knytt til bruk av transportnett i området:
- til skole/barnehage?
- til nærmiljøanlegg (idrett etc.)?

X

d

Er det transport av farleg gods til/gjennom området?

X

a
b

Er området påverka av magnetfelt frå høgspentliner?
Er det spesiell klatrefare i høgspentmaster?
Vil tiltaket endre (styrke/svekke) forsyningstryggleiken i
området?

X
X
X
X

b
c
d

Medfører bortfall av følgjande tenester spesielle ulemper for
området:
-elektrisitet ?
-teletenester?
-vassforsyning?
-renovasjon/spillvatn?
Er det vassforsyning/drikkevatn i området
Er det spesielle brannobjekt i området?
Er det omsorgs- og oppvekstinstitusjonar i området?

Er området
påverka/
forureina frå
tidligare bruk

a
b

Gruver: opne sjakter, steintippar etc.?
Militære anlegg: fjellanlegg, piggtrådsperringar etc.?

X

c

Industriverksemd som t.d. avfallsdeponering?

Ulovleg
verksemd

a

Er tiltaket i seg sjølv et sabotasje-/terrormål?

b

Finst det potensielle sabotasje-/terrormål i nærleiken?

a
Verksemdsrisiko

Brann-/ulykkesberedskap

b

a
b
a
b

Infrastruktur
c

Kraftforsyning

c

a
Sårbare objekt

6.7

X
X

X

X
X
X
X
X
X
X

Avbøtende tiltak / løsninger ROS

Det er ikke identifisert kritiske faktorer innenfor planområdet i forbindelse med ROS-analysen. Det er
derfor ikke nødvendig med avbøtende tiltak.

7

Innkomne merknader

Til varsel om oppstart av reguleringsplan kom det inn totalt 7 merknader. Disse er oppsummert og
kommentert i tabellen nedenfor.
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Tabell 7-1: Sammendrag av innkomne merknader.

Nr.
1

2

3

4

5
6

7

Avsender, dato, merknad
Fylkesmannen i Møre og Romsdal, 03.03.2017
Forventer at friluftslivsinteressene blir ivaretatt ved
detaljregulering, tursti opprettholdes.
T-1442 legges til grunn for planen med tanke på
støy. Det må gjennomføres støyfaglig utredning,
med forslag til tiltak. Forventer at støy blir utredet
for hver etasje i blokkene, med og uten støytiltak.
Lekeareal skal settes av i plankartet, støy må
avklares for dette arealet. Støytiltak skal framgå av
plankart og bestemmelser.
Det må gjennomføres en ROS-analyse for
planområdet.
Planen må sikre gode og funksjonelle uterom for
leik og rekreasjon.
Statens vegvesen, 31.01.2017
Reguleringsplanen må ta hensyn til eksisterende
veger (Frænavegen og Olav Oksviks veg), samt
Frænavegens fremtidige veglinje.
Det må gjennomføres støyvurderinger og tiltak må
inngå i reguleringsplanen.
Byggegrensen mot Frænavegen må følge
gjeldende plan for BK3.
Det må settes av tilstrekkelig stoppsikt gjennom
kurven i Olav Oksviksveg. Vises som frisikt og
inngå i bestemmelsene.
Må stilles krav om rekkefølgebestemmelse om at
planlagte busslommer langs Frænavegen
ferdigstilles før det kan gis brukstillatelse i området.
Avinor, 20.02.2017
Det er utarbeidet revidert restriksjonsplan for Molde
lufthavn, vedtatt 4.3.2014.
Saken må oversendes Luftfartstilsynet for
forhåndsgodkjenning før Avinor kan si ja til en
eventuell utbygging.
Ber om å få oversendt mer detaljert plan/illustrasjon
som vider planlagt bebyggelse med utstrekning og
høyder.
Friluftsrådet, 24.01.2017
Ønsker at eksisterende sti i området
bevares/legges om slik at det er mulig å ferdes til
fots og med sykkel fra krysset Frænavegen/Olav
Oksviks veg til gang og sykkelstien i forlengelse av
Fjellveien til Nordbyen.
Mattilsynet, 26.01.2017
Har ingen merknader til planarbeidet.
Istad Nett, 23.01.2017
Ber om å bli tatt med på innledende byggemøter.
Har lagt til rette for sin infrastruktur til det aktuelle
området.
Møre og Romsdal fylkeskommune, 9.3.2017
Har innspill til automatisk freda kulturminner som
bør bevares i området. ID 134199 er fremdeles å
regne for automatisk freda, og bør ses i
sammenheng med ID 146699.

Kommentar
Tursti opprettholdes.
Støyfaglig utredning er gjennomført av
Asplan Viak, 03.04.2017. Støy er utredet
for ulike høyder, jf. støyrapport.
Nærlekeplasser er avmerket i plankart.
Støyrapport viser støysituasjon.
ROS-analyse er gjennomført.
Uterom for lek og rekreasjon er medtatt og
inntegnet i plankart.
Reguleringsplanen tar hensyn til
eksisterende veger, samt Frænavegens
fremtidige veglinje.
Støyutredning er utført. Støysituasjonen er
omtalt i planbeskrivelsen og medtatt i
bestemmelsene.
Byggegrense mot Olav Oksviksveg er
inntegnet i plankart. 15 meter.
Frisikt er tegnet inn i plankart og
bestemmelse er medtatt i bestemmelser.
Rekkefølgebestemmelse er medtatt i
planbestemmelsene.

Dette er tatt med i planbestemmelsene.
Luftfartstilsynet får oversendt planen til
godkjenning.
Luftfartstilsynet får oversendt planen til
godkjenning.

Den nevnte turstien går inn på
Tiriltungevegen vest i planområdet.
Grøntdrag i området ivaretar turstien
videre.

-

Automatisk fredet kulturminne er i
hovedsak utenfor planområdet. Et lite
hjørne er innenfor planområdet i sørvest,
dette er vist med hensynssone.
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Virkningene på området ved at det etableres
boligblokk i stedet for småhus må beskrives i
planbeskrivelsen.
Øvre del av planområdet mot Olav Oksviks veg bør
reguleres til grønnstruktur/friluftsformål i tråd med
gjeldende planer.
Det må reguleres tilstrekkelig areal til leik og
uteopphold for barn og unge. Lekeplasser skal
reguleres inn i kartet med egne formål. Behov for
kvartalslekeplass må avklares.

Virkningene er beskrevet i
planbeskrivelsen.
Dette området er videreført i dette
planforslaget.
Areal til lek og uteopphold for barn og
unge er markert i plankart og omtalt i
bestemmelsene. Behovet for
kvartalslekeplass er avklart med Molde
kommune.

Etter offentlig ettersyn kom det inn 9 merknader. Disse er oppsummert og kommenter som eget
vedlegg til reguleringsplanen.

VEDLEGG
VEDLEGG 1 Støyutredning for Øvre Eikrem BB1, BK3 og BK4, datert 17.09.2018
VEDLEGG 2 Situasjonsplan
VEDLEGG 3 Forenklet beregningsmodell avrenning
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VEDLEGG 4 NOTAT, behandling av innkomne merknader etter offentlig ettersyn
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