Detaljregulering Fjellbruvegen 20-24
Plannummer: 201706

Planbeskrivelse

Vedtatt i Molde kommunestyre sak […], [dato]
Dato: 27.03.2019
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1. BAKGRUNN TIL PLANARBEID
1.1 Hensikt med planen
Bakgrunnen for planarbeidet er å legge til rette for en samlet boligutvikling innenfor
planområdet. Dette innebærer en fortetting gjennom riving av bygninger og oppføring
av nye.
1.2 Forslagstiller, plankonsulent og eierforhold
Det er Molde Eiendom KF som er tiltakshaver, og planarbeidet er gjennomført av
Molde kommune, seksjon arealplan og landbruk.
Molde kommune er eier av området.

2. PLANPROSESS
•

Planarbeidet ble varslet igangsatt ved utsending av informasjonsskriv og annonse
i Romsdal Budstikke 08.03.2017. frist for innspill 31.03.2017.

3. PLANSTATUS OG RAMMEBETINGELSER
3.1 Overordnete planer
Molde Eiendom KF sine planer for boligutvikling er en gjennomføring av kommunens
boligsosiale handlingsplan, vedtatt 2011.
Kommunens barne- og ungdomsplan med handlingsdel er i arealplansammenheng
en forlengelse og konkretisering av samfunnsdelens målsetninger.
Planområdet er omfattet av gjeldende kommuneplans arealdel, Molde del 1. I denne
er planområdet avsatt til boligformål, og fortettingssone 2 (gul sone). Det betyr at
«Småhuspreget skal ivaretas i det enkelte prosjekt. Med småhus menes frittliggende
eller sammenføyde bolighus.
Strøkets dominerende bebyggelsesstruktur skal legges til grunn ved plassering av ny
bebyggelse, avstand til veg skal særlig vektlegges.
Nye tiltak skal opprettholde strøkets karakter ved og samspille med høyde, volum,
grunnflate, takform, materialbruk og terreng.»
Når utnyttelsesgraden ikke er oppgitt som % BYA, settes denne til BYA=30%.
3.2 Gjeldende reguleringsplaner
Areal innenfor planområdet berører disse reguleringsplanene, og disse arealbruksformålene:
Plan nr. 0255

Regulering av Vonheimområdet. Reguleringsformålet er
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Plan nr. 0767

Plan nr. 1489

villamessig bebyggelse og vegareal.
Reguleringsendring Langmyrvege-Mikkelivegen-Vonheimvegen.
Arealbruksformålet er opprettholdt fra plan nr. 0255, men det er
spesifikt vist plassering av et garasje- og parkeringsanlegg.
Reguleringsendring for Vonheim. Regulert trafikkformål
opprettholdes.

Da kommunedelplanen er av nyere dato en reguleringsplanene, gjelder denne foran
disse.
Ny reguleringsplan for Fjellbruvegen 20-24, plan nr. 201706, vil innenfor sin avgrensing erstatte disse eldre reguleringsplanene.

Kommunedelplanen

3.3 Temaplaner
Planområdet faller innenfor Avinors restriksjons- og sikringssoner rundt Molde lufthavn, Årø. Disse gir begrensinger for bygge- og konstruksjonshøyder, og definerer
støysoner.
I forbindelse med ny kommuneplans arealdel, Molde del 1, ble det i tillegg utarbeidet
temakart for ulike hensynssoner: støysoner, utvalgte naturtyper, kultur, flomsone elv,
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fareområder for steinsprang og snø- og jordflomskred, og høyspentlinjer. Av disse er
det tema støy/vegtrafikkstøy som berører planområdet.
Forøvrig foreligger det i dag ingen andre overordnede eller regionale planer som har
betydning for planarbeidet.
3.4 Statlige planretningslinjer, rammer og føringer
Rikspolitiske retningslinjer for barn og unges interesser legger føringer for bo- og
oppvekstmiljø. Kommuneplanens bestemmelser er i samsvar med disse.
Statlig planretningslinje for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging. Kommunens fortettingspolitikk samsvarer med intensjonene i retningslinjen.
3.5 Kulturminner og kulturmiljø
Det er ikke tidligere gjort funn av automatisk fredede kulturminner i eller i umiddelbar
nærhet av planområdet.
Her er heller ikke registrert kulturminner av nyere tid.
3.6 Naturverdier
NaturmangfoldIoven § 8-12, kunnskapsgrunnlaget:
I Molde kommune er det gjennomført arts- og naturmangfoldsregistreringer i flere
omganger. Resultatene er gjengitt i Naturbasen og Artsdatabanken.
Det er innenfor planområdet eller i umiddelbar nærhet ikke gjort registreringer her
som gjelder arter, biotoper eller naturtyper som krever særskilt vurdering etter naturmangfoldloven.
Registreringene er av et slikt omfang at kunnskapsgrunnlaget vurderes som godt nok
til ikke å kreve ytterligere undersøkelser/registreringer for å kunne konkludere med at
naturmangfoldet ikke berøres i denne planen.
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4. BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET (EKSISTERENDE FORHOLD)
4.1 Beliggenhet, avgrensning og planområdets størrelse

Planområdet ligger langs Fjellbruvegen og avgrenses i nord og sør av Langmyrvegen
og Vonheimvegen, og følger i øst eksisterende eiendomsgrenser.
Planområdet dekker et areal på 3,4 daa.
4.2 Dagens arealbruk og tilstøtende arealbruk
Der er to eksisterende boligeiendommer innenfor planavgrensningen. Disse er bebygd og fullt ut opparbeidet.
Mellom disse ligger arealet som tidligere var tenkt til garasje- og parkeringsanlegg.
Der er bygd en garasje der, mens resten av arealet bærer preg av lite skjøtsel.
Mot øst grenser området til etablerte bebygde boligtomter.
På sørsiden av Vonheimvegen er det i seinere tid bygd et større boligkompleks med
9 boenheter.
På vestsiden av Fjellbruvegen ligger Speidernes hus.
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4.3 Stedets karakter
Langs Langmyrvegen er boligbebyggelsen rimelig ensartet. Langs Vonheimvegen,
både på nordsiden og sørsiden, er bebyggelsen i stor grad forskjellig og mangeartet,
og danner således ikke en samlet karakter.

4.4 Landskap
Terrenget har jevnt fall mot sør. Området er i hovedsak bygd ut på 60 – 70 tallet, og
framstår som et veltilpasset boligområde.
Det grønne innslaget er her først og fremst hagearealene på hver tomt.
Fjernvirkningen er at dette er en del av et større sammenhengende boligområde.
Rett vest for planområdet dominerer Moldeelva og den grønne korridoren langs
denne som det mest tydelige landskapselementet.
4.7 Trafikkforhold
Det er utarbeidet en egen vurdering av trafikkforholdene, som er vedlagt plansaken.
Denne beskriver nåværende situasjon, trafikkmengder og ulykkesstatistikk.
4.6 Barns interesser
Barn- og unges interesser gjelder i dette tilfellet spesielt gode bo- og oppvekstforhold. Det betyr trygghet gjennom lokalisering og trafikksikkerhet, og areal for lek og
utfoldelse.
Innenfor en radius på 100 m fra planområdet ligger to kommunale friområder/lekeplasser. I tillegg ligger grøntdraget langs Moldelva, som er mindre tilgjengelig.
Alle områdene krever kryssing av én eller flere veger.
Det er for øvrig knapt 400 m til barnehage, 500 m til skole, og ca 150 m til dagligvarebutikk.
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4.7 Universell tilgjengelighet
Deler av det eksisterende offentlige vegnettet med fortau/gang- og sykkelveger er utformet med brattere stigning enn det som er anbefalt for å være universelt
tilgjengelig.
Fortau og gang- og sykkelveger er normalt opplyst.
4.8 Teknisk infrastruktur
Det går kommunalt ledningsnett for vann, overvann og spillvann inn til planområdet.
Deler av eksisterende ledningsnett er av eldre dato og planlegges utskifting. Kapasiteten er pr. dato akseptabel.
4.9 Grunnforhold
NGU’s løsmassekart viser at grunnen består av tynn marin strandavsetning.
Elveløpet like vest for planområdet indikerer at det er fast fjell under. Tidligere byggeog anleggstiltak i området har heller ikke avdekket utfordrende grunnforhold.
Området er i realiteten godt drenert gjennom tidligere bebyggelse, bygging av veger
og grøfter for kommunaltekniske ledninger.
4.10 Støyforhold
Med en ikke ubetydelig trafikkbelastning i området, er planområdet utsatt vegtrafikkstøy. Det er med bakgrunn i tilgjengelige trafikkdata foretatt støyberegninger, som viser at det er behov for støydempingstiltak.
4.11 Risiko og sårbarhet
Gjennom vedlagte risiko- og sårbarhetsanalyse er det ikke avdekket forhold som krever særskilt vurdering eller iverksetting av tiltak for at planen kan iverksettes.

8

5. BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET
5.1 Planlagt arealbruk
Reguleringsplanen legger til rette for boligbebyggelse gjennom fortetting i samsvar
med gjeldende kommunedelplan. Utnyttelsesgraden settes 30 %-BYA, som også
samsvarer med gul fortettingssone i kommunedelplanen.
Reguleringsplanen legger også til rette for utviding av fortau langs Fjellbruvegen.

5.2 Reguleringsformål
Reguleringsformålene følger plan- og bygningsloven og tilhørende kart- og planforskrifts definisjoner.
PBL § 12-5
Bebyggelse og anlegg
Konsentrert småhusbebyggelse

boligbebyggelse

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur:
Kjøreveg

arealer for eksisterende kjøreveger

Fortau

utvidelse av eksisterende fortau

Annen veggrunn, tekniske anlegg
PBL 12-6
Hensynssoner
Sikringssone frisikt

frisikt avkjørsler

Støysone

vegtrafikkstøy
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5.3 Forholdet til overordnede planer og føringer
Arealbruken er i samsvar med gjeldende kommunedelplan for Molde del 1.
Barn- og unges interesser er i denne sammenhengen ivaretatt ved at det er satt av
areal til uteaktiviteter i planen, samt at kommunedelplanens krav til uteoppholdsplassareal skal tilfredsstilles.
5.4 Bebyggelsens plassering og utforming
Planen åpner for bygging av flermannsboliger, inn til 4 enheter i én bygning. Bygningene skal være frittliggende og oppføres med saltak.
Byggehøyden avgrenses til kôte 64 på nedre del, og kôte 67 for bygget ved Langmyrvegen.
5.4.1 Grad av utnytting
Utnyttelsesgraden er definert som %-BYA: «Prosent bebygd areal angir forholdet
mellom bebygd areal etter § 5.2 (I veileder Grad av utnytting) og tomtearealet.»
Denne er i planen fastsatt til 30 %-BYA.
5.5 Tilknytting til infrastruktur
Det ligger kommunaltekniske anlegg – vann- og overvannsledninger, samt spillvannsledning inn til planområdet på flere sider, med mulighet for tilknytning.
Brannvannskapasiteten i området tilfredsstiller med god margin kravene om 20 l/s
som er gitt i TEK17 § 11-17.
Kapasiteten på vannforsyningen er bekreftet.
5.6 Trafikk
5.6.1 Kjøreatkomst
Eksisterende atkomst fra Langmyrvegen stenges.
Planen viser ellers atkomst fra Fjellbruvegen og Vonheimvegen.
5.6.2 Utforming av veger
Regulerte vegbredder i eksisterende planer opprettholdes.
5.6.3 Tilgjengelighet for gående og syklende
Det er i dag et smalt fortau langs østsiden av Fjellbruvegen. Reguleringsplanen regulerer denne til 2,5 m bredde.
5.6.4 Tilrettelegging for sykkelparkering
Kommunedelplanens minimumskrav til sykkelparkeringsplasser skal tilfredsstilles
gjennom utformingen av prosjektet.
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5.7 Universell utforming
Prinsippene for universell utforming skal tilfredsstilles gjennom detaljutformingen av
prosjektet.
5.8 Klima og miljø
Kommunens ansvar for å planlegge ny bebyggelse med tanke på et samlet klimaregnskap, gjelder også her.
Lokaliseringen er slik at gjennomføringen av planen i hovedsak utnytter eksisterende
infrastruktur og vegnett. Området ligger med korte avstander til dagligvarebutikk, barnehage, skole, områder for aktiviteter og friluftsliv og gåavstand til sentrumsfunksjoner. Dette legger til rette for mulig redusert bilkjøring, i tillegg til at Langmyrvegen er
kollektivtrasé.
Med hensyn på tilrettelegging for alternativ transportmåte, er tilrettelegging for sykkelbruk begrenset.
Det ligger ikke til rette for å lede overvann direkte til vassdrag. Det ligger i dag kommunal overvannsledning inn til planområdet. For å redusere toppbelastningene på
dette nettet skal det etableres lokal fordrøyning inne på tomten før vannet ledes inn
på ledningsnettet.
5.9 Støy
Det er gjort innledende støyberegninger, som viser behov for støyskjerming. Plassering av støyskjerm er vist i plankartet, og skal være etablert før nye boenheter kan tas
i bruk.

6. KONSEKVENSUTREDNING
Planområdet er i samsvar med gjeldende kommuneplan, og det vurderes at planen
og tiltakene som en følge av denne er av en slik karakter og begrenset omfang, at de
ikke vil ha vesentlige virkninger for miljø og/eller samfunn.
Der derfor ikke funnet nødvendig å gjennomføre en konsekvensutredning etter planog bygningsloven § 4.2 med tilhørende forskrift.
7 Arealoppgave
Reguleringsformål
Boligbebyggelse, konsentrert

Areal
2.261,2 m2

Aktivitetsområde

369,3 m2

Kjøreveg

565,1 m2

Fortau

228,3 m2

Totalt

3.423,9 m2
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